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Dansk skov- og naturpolitik har i de sidste 
50 år været genstand for heftig debat og be-
tydelige ændringer er gennemført. Det har 
betydet store omvæltninger indenfor land-
brug og skovbrug. Der tages nu langt bredere 
hensyn til natur og miljø end vi var vant til i 
1960’erne. Naturen er kommet i fokus – de 
produktionsmæssige interesser er nedtonet 
eller ligestillet med andre interesser.
Jens Christian Briand Petersen har som chef 
for Feldborg Statsskovdistrikt i perioden 1983 
til 2006 været med i hele den omvæltning. 
Han giver i bogen en detaljeret skildring 
heraf. Han har som en af de første haft ansva-
ret for anlægget af nye store skovrejsnings-
arealer og naturgenopretningsprojekter, som 
blev et resultat af de bevillinger Folketinget 
i 1990’erne stillede til rådighed til genopret-
ning af naturen.

Denne dokumentation krydrer forfatteren med en personlig skildring af sin karri-
ere og sit liv som forstmand gennem 50 år. Helt fra starten som elev på Tranekær 
på Langeland. Efter endt uddannelse med hustru til Østafrika – herfra nu med 
lille datter tilbage til Danmark og en karriere i statsskovbruget. Et forløb som in-
debar adskillige flyt gennem landet. Krævende og udfordrende for hele familien.
Bogen kan derfor læses som en samlet skildring af store paradigmeskift i skov- og 
naturpolitik i vores tid, samt hvorledes disse skift blev oplevet af en praktiker – 
en dokumentation, der ikke indtil videre er beskrevet samlet andetsteds. Men 
bogen kan også læses som en kulturhistorisk samtidsbeskrivelse af de vilkår og 
udfordringer naturforvalterne de sidste 50 år har været stillet overfor, hvordan 
det påvirkede dem, og under hvilke vilkår de og deres familier levede og udførte 
deres funktioner. 
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7Selskabets forord

Statsskovene udgør omkring en femtedel 
af det danske skovareal, og er dermed i høj 
grad med til at præge det danske landskab 
og befolkningens muligheder for at opleve 
skoven.

Gennem de sidste 50 år er der sket 
meget store ændringer i statsskovbrugets 
målsætninger, strategier, metoder, beman-
ding og ledelse; fra at have hovedvægt på 
kommercielt skovbrug til at varetage langt 
bredere formål, med naturbeskyttelse og 
varetagelse af kulturhistorie og befolknin-
gens friluftsliv som centrale dele.

Utallige lovtekster, redegørelser, rap-
porter, regnskaber og andre arkivalier vil 
kunne belyse aspekter af denne brydnings-
tid, men der har ikke hidtil foreligget en 
sammenhængende beskrivelse fra personer 
som på nærmeste hold har oplevet – og 
været en del af – denne udvikling og store 
omstilling. Det gør der nu.

Takket være Jens Chr. Briand Petersens 
velskrevne, personlige og rigt illustrerede 
beretning om sine over 50 års virke i sko-

Selskabets forord

vene, heraf 23 år som skovrider på Feldborg 
Statsskovdistrikt, har vi nu en overbevi-
sende og veldokumenteret beretning om 
denne vigtige periode i skov- og naturpoli-
tikken, som samtidig giver et storartet kul-
turhistorisk indblik i periodens betingelser 
og arbejdsvilkår.

Skovhistorisk Selskab har som et af sine 
formål at sikre og tilgængeliggøre danske 
skovfolks erindringer og fortællinger. Det 
er derfor med særlig stor glæde at selskabet 
nu kan udgive denne vægtige bog. Den er 
en gave til såvel nutid som fremtid.

Skovhistorisk Selskab er forfatteren 
meget taknemmelig for hans store indsats 
og det gode samarbejde om opgaven. Li-
geledes retter selskabet en stor tak til 15. 
Juni Fonden, uden hvis bistand udgivelsen 
næppe ville have været mulig.

 Skovhistorisk Selskab
 Februar 2017

 Peter Friis Møller
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9Forfatterens introduktion

I mine 23 år som skovrider på Feldborg 
Statsskovdistrikt – nu kaldet Natursty-
relsen Midtjylland – har jeg tit savnet en 
beretning fra mine forgængere om deres liv 
og gerninger, deres opgaver og deres udfor-
dringer. Hvad der i deres tid optog dem, og 
de kampe de måtte kæmpe. Hvordan var 
deres tid? Det kunne både personligt og 
historisk være interessant at vide – og må-
ske lærerigt! En sådan beretning foreligger 
ikke fra nogen af de 12 skovridere, der gen-
nem tiden har bestridt stillingen før mig. 
Der findes et par gode bøger om Feldborg 
Distrikts tidlige historie – dets tilblivelse 
og første år ( Jørgen Nielsens Hedens gran-
nelund og Alhedens Kongeskov), men ikke 
noget derefter. Jeg har efter min pensio-
nering brugt en del tid på at studere den 
senere Feldborg-historie på Landsarkivet 
i Viborg, men har heller ikke her fundet 
nogen sammenhængende beretninger fra 
nogen af tidsperioderne.

Disse studier gjorde det også klart for 
mig, at der næppe i distriktets historie er 
sket så store omvæltninger over så kort tid 
som i min embedsperiode. Det gav mig 
lyst til at forsøge at give en skildring af den 
store transformation, som statsskovbruget 
har gennemgået de sidste 50 år. Der er 
hidtil ikke udarbejdet en samlet oversigt 
over dette forløb og de virkemidler, der er 
anvendt. Forandringerne har været så gen-
nemgribende, at det skovhistorisk set må 
være af interesse, at få et indblik i processen 

set med samtidens øjne og fra én, som har 
gennemlevet den og følt den på egen krop. 
Historieskrivning baseres ofte på studiet 
af kilder. Hvis kilden selv fortæller, bliver 
resultatet måske anderledes.

Derfor har jeg skrevet dette – derfor og 
fordi man genoplever sit liv i erindringen, 
når man skriver – detaljer, som er glemt, 
dukker op. Nye vinkler på problemer viser 
sig, og tingene bliver sat i perspektiv. Hvis 
det efterfølgende kan være af interesse for 
andre, er det godt – hvis ikke – har jeg selv 
haft fornøjelse af processen.

Jeg vil gerne takke Skovhistorisk Sel-
skab for den interesse, selskabet har udvist 
for bogen og for at lade den trykke. Tak til 
medlemmerne af Selskabets redaktionsko-
mité: Erik Hulsrøj, Benedicte Fonnesbech-
Wulff og Peter de Neergaard, som har ydet 
en værdifuld støtte og opmuntring ved 
færdiggørelsen af manuskriptet og Helle 
Serup, som tog første korrekturlæsning.

15. juni Fonden har ydet et generøst bi-
drag til trykningen – tak for det!

Også mine tidligere kollegaer og med-
arbejdere ved det gamle Feldborg Distrikt, 
som fik det hele til at lykkedes, står jeg i 
stor gæld til.

Sidst men ikke mindst tak til Anita, 
Karoline og Martin – min hustru og mine 
børn, som hele tiden var der for mig, og 
som støttede så ubetinget op – til dem er 
denne bog dedikeret!

Forfatterens introduktion
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Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-200610

Læsevejledning: Ved gennemlæsning af bo-
gen vil gentagelser af emner, synspunkter 
eller begreber i nogle tilfælde forekomme. 
Det skyldes primært den måde, jeg har 
forsøgt at opbygge bogen på. Den beskri-
ver de fleste emner i tre niveauer. Først de 
overordnede politiker og debatter vedrø-

rende skov- og naturpolitik. Næste niveau 
bliver ministeriernes og styrelsernes hånd-
tering af disse hensigtserklæringer eller lov-
givningsmæssige tiltag, og til sidst hvordan 
de lokale enheder/distrikter håndterer den 
praktiske implementering af alle disse på-
bud og strategier.
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11For naturen

Jeg har altid været til skov og natur. Fra jeg 
kunne gå, fulgte jeg min far og morfar på 
jagt. Når jeg kom hjem fra skole gik turen 
altid ud i naturen – enten med eller uden 
kammeraterne. Utallige timer tilbragte jeg 
der – med leg eller på lur efter dyrene.

Mit barndomshjem var en dejlig fynsk 

bondegård, og oprindelig ville jeg selvfølge-
lig være landmand. En dag, da vi stod ved 
opvasken, sagde min mor: “Du som er så 
glad for skoven – jeg tror, du skal være skov-
rider. Jeg kan se dig skrå over gårdspladsen 
på en skovridergård, og hundene springer 
omkring dig”. Det nåede hun at se!

For naturen
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13Tiden før Feldborg

Gymnasieår og militærtjeneste

I gymnasiet vidste jeg ikke, hvad jeg ville 
være. Kun at jeg ville læse et eller andet, 
og for at udskyde beslutningen tog jeg 
militærtjenesten lige efter afsluttet studen-
tereksamen. Jeg kom til Livgarden – jeg 
kunne lige klare højdekravet – min studen-
terkammerat Gunnar var blevet udskrevet 
dertil, så det ville jeg også. Det blev hårdt 
og en periode, hvor viljestyrke og vedhol-
denhed kom på prøve. Efter rekruttid og 
vagttid på de kongelige slotte kom jeg på 
sergentskolen og senere på reserveofficers-
skolen i Gurre. Det sidste indebar den hår-
deste studietid jeg nogensinde kom til at 
opleve, men jeg bestod (som nr. 2, tror jeg). 
Efter et par måneders tjeneste i geleddet 
overgik jeg til rådighedstjeneste, og i hele 
min studietid tilbragte jeg adskillige uger 
i militæret og tjente her til en stor del af 
mine studieudgifter.

Forprøveår på Tranekær, 
Langeland

Min forstlige karriere startede efter 
militær tiden som elev på Tranekær hos 
skovrider Henrik Staun6 i 1962. Staun var 
dengang en af de navnkundigste skovdyr-
kere i landet. Staun havde haft et utal af 
elever før mig (48) og var derfor særdeles 
kompetent til at give det første skub på 
den forstlige vej. Ideen til at søge til Lan-

geland kom fra en af mine officers kolleger 
i Livgarden, Ulrik greve Ahlefeldt Laur-
vig – søn af lensgreven på Tranekær. Han 
fortalte levende om Staun og skoven, og jeg 
blev endelig overbevist om, at skovbrugs-
studiet skulle være mit valg – en beslutning 
som var svær at træffe og havde været længe 
undervejs. De første tre uger på Langeland 
blev trælse. Jeg blev sat ud i en grankultur 
med en le for at slå græs. Det var nok lidt 
af en prøve og noget forskelligt fra den 
glorværdige løjtnantstid i Livgarden, hvor 
middagene startede med et glas portvin i 
officersmessen. Hovedparten af elevtiden 
gik med manuelt arbejde, men dog ikke 
hele tiden så monotont, som i starten. Vi 
fik prøvet alle aspekter af arbejdet i sko-
ven. Vinteren  var streng med megen sne, 

Tiden før Feldborg

Min stolte familie i 
begyndelsen af 60’erne. 
Min far Ernst Briand 
Petersen,1 min mor Else,2 
min bror Ole,3 mig selv i 
Livgardens løjtnantsuni-
form4 og bagerst stående 
min bror Fritz.5
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Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-200614

Fra elevtiden på Trane-
kær i 1962/63. Forfat-
teren hviler ud efter 
fældning af stor bøg. 
Fældning foregik stadig 
med økse og sav for ele-
verne – skovarbejderne 
var begyndt at bruge 
motorsav.

Skovrider H. Staun i 
2014 ved navngivningen 
af “Stauns eg” på Skovs-
gård.

men vi tog på skovningsarbejde hver dag. 
Fældning og oparbejdning med økse og 
tomands håndsav! Selv velvoksne bøge-
træer. Jo, motorsaven var opfunden, men 
kun i sin vorden, og altså ikke indfaset i 
uddannelsen endnu. Vi var to elever hos 
Staun. I den første tid var jeg sammen med 
Piet Dreiby7, som imidlertid  sprang fra og 

blev psykolog – for øvrigt senere med egen 
skov på Langeland. Piet blev afløst af Erik 
Weiling8, som var elev på Egeskov, men af 
en eller anden grund ville skifte. Erik og jeg 
fulgtes længe ad på studiet, men også han 
sprang til sidst fra og blev officer i stedet. 
For øvrigt i Holstebro, så vi havde meget 
fornøjelse af hinanden, da jeg endte på 
Feldborg. Det første vi så, da vi trådte ind 
i den tomme skovridergård var et brev på 
gulvet – et velkommen til fra Erik – det 
var dejligt!

Det blev et dejligt år på Langeland – og 
ikke så langt væk fra min morfar og mor-
mor på Fyn, hos hvem jeg havde boet hele 
min gymnasietid! (Mine forældre flyttede 
til Bornholm, da jeg gik i 1. g. Jeg fik lov at 
fortsætte i Svendborg Gymnasium – måske 
en lille afbigt til min mormor og morfar). 
Vi havde undervisning hos skovrideren 
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15Tiden før Feldborg

hver uge, skovfogedernes lærebog blev en-
devendt – Schmidts skovplov9 og andre an-
tikke redskaber!! Ikke så inspirerende, men 
heldigvis også masser om skovdyrkning og 
Carl Mar. Møllers10: Vore skovtræer og deres 
dyrkning blev flittigt benyttet. Staun var 
passioneret skovdyrker, og skovdyrkningen 
blev også min store interesse. Han tog sine 
elever med på et utal af ekskursioner, hvor 
alle sider af faget blev diskuteret. Både på 
Tranekær, men også andre steder – Tåsinge 
og Gisselfeld, hvor Stauns gode ven Niels 
Erik Holten11 var skovrider. Det var i nåle-
træets storhedstid, så vi plantede masser af 
rødgran, sitkagran og douglas. Det fortrød 
Staun og andre senere hen, bl.a. på grund 
af de senere hyppige stormfald, men også 
fordi nåletræet blev plantet mange steder, 
hvor det slet ikke egnede sig, og hvor det i 
mellemalderen tørrede ud eller fik sygdom. 
Staun blev senere inkarneret løvtræsmand. 
En anden interesse, som Staun videregav til 
sine elever, var botanikken. Aldrig en tur i 
skoven uden at plantevæksten blev inspi-
ceret og mange ture til kær og strandenge, 
hvor den ikke-skovrelaterede botanik blev 
undersøgt. Staun medvirkede stærkt til, 
at jeg blev en dengang habil botaniker og 
stadig interesserer mig for det. Introduk-
tionen til botanikken blev til stor gavn for 
mig i de videre studier på Landbohøjsko-
len, og jeg fik allerede på Langeland startet 
godt op på et herbarium, som jeg for øvrigt 
stadig har.

Staun var inspirerende, og heldigvis har 
jeg og min familie haft fornøjelse af ham 
helt frem til hans død. Vi har besøgt ham 
mange gange bl.a. til hans runde fødsels-
dage, som på det sidste (80 og 85 år) blev 

fejret med en ekskursion for hans gamle 
elever. Han har besøgt os på Feldborg og 
deltaget i mange ekskursioner der. Og sidst, 
men ikke mindst oplevede min søn Martin 
ham også som lærer, da han var på forprø-
veår i de nordlige skove på Langeland – 
tidligere Tranekærs, men nu solgt til staten. 
Staun var således ikke hans vært – han var 
for længst færdig på Tranekær (fyret efter 
40 års kompetent tjeneste!!) – men han 
boede der stadig og tog godhedsfuldt Mar-
tin ind til forstlig opdragelse.

Som mange tidligere elever boede jeg i 
Langelandstiden hos Fru Emmeluth – enke 
efter den tidligere godsforvalter. Hyggeligt 
lille værelse på kvisten, og hver aften te i 
stuen til fjernsyn og beretning om dagens 
oplevelser. Og tit hos Staun til undervis-
ning med te og bagefter en hyggelig snak 
med hans frue, næsten altid om bøger – vi 
var begge læseheste og nød at diskutere 
både klassikerne og de nye bøger. Der var 
Staun selv ikke rigtig med – han var mere 
fagspecialist. En gang imellem snakkede 
vi dog musik, hvor han fremhævede opera 
som det store. Det kunne jeg ikke for-
stå – jeg syntes de bare stod og skrålede på 
scenen – senere i livet er jeg og min hustru 
blevet inkarnerede operaelskere!

Året indebar også et ophold på Skov-
arbejderskolen i Nødebo og blev afsluttet 
med forprøven, som fandt sted i Gråsten. 
Der mødte vi for første gang vores fremti-
dige medstuderende og blev eksamineret af 
fremtrædende skovridere og professorer i, 
hvordan man fælder en bøg! – og så noget 
mere, tror jeg!

Hele dette forprøveår er for længst 
afskaffet på studiet. Den gav imidlertid 
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et godt afsæt for studerende, som senere 
skulle ende i praktiske skovjob. Desværre er 
der nu rigtig få forstkandidater som ender 
der, og praktikårets rolle er dermed mere 
eller mindre udspillet.

Det var et berigende og formativt år 
hos Staun. Han har haft stor betydning for 
mange forstfolk gennem tiden – han havde 
48 elever i sin tid. Jeg havde den glæde i 
min formandstid i Danske Forstkandida-
ters Forening at medvirke til at han blev 
æresmedlem af foreningen og desuden blev 
tildelt Heilmanns Ærespris.

Det var i øvrigt prægtige folk jeg stif-
tede bekendtskab med i min elevtid. Skov-
arbejderne ikke mindst – traditionsrigt 
ansat hele livet på godset og tit i mange 
generationer. I flere tilfælde var både far 
og søn ansat i skoven. Emil og Peter Nord-
mand for eksempel. Begge særlinge og 

enspændere, men rare. En dag jeg havde 
glemt min madpakke, gav Emil mig en 
ostemad – den var så stærk, at den nærmest 
kravlede selv. En anden skovarbejder, som 
jeg tror alle elever husker, var Anton – en 
begavet mand, som hvis han havde fået 
chancen kunne have drevet det vidt. Han 
var en eminent dygtig skovarbejder og 
havde en kvalificeret mening om alt. Vor 
Herre troede han ikke på, og mente at det 
gjorde præsten nok heller ikke – så naiv 
kunne man da ikke være! Jeg husker hans 
sidste ord til mig, da jeg rejste: “Nu skal du 
aldrig røre en skovl mere – du er heldig”!

Skovfogederne var personligheder. 
Månedligt lavede jeg regnskab hos skov-
foged Wognsen12. Han kunne godt virke 
noget bøs og højtråbende. Når han førte 
klapperkæden, kunne hans kommandorøst 
høres over det halve Langeland. Men han 
var venligheden selv og mange kopper 
kaffe med kage har jeg nydt ved regnskabs-
dagene i hans og hans rare kones tjeneste-
bolig. Jeg spiste hos skytte Westerdahl13 – 
en meget kompetent skytte, hvis fornemste 
opgave var at forsyne greven med mange 
og højtflyvende fasaner til jagterne. Det var 
han god til og også til at holde “rovtøjet” 
nede – herunder mangen musvåge og an-
dre rovfugle!! Ja-ja! Råvildt var der masser 
af, men ve hvis det kom ind i en af skov-
fogedernes kulturindhegninger. Så skulle 
det skydes, og det kunne eleverne gøre. Så 
blev Westerdahl stram i betrækket. Hans 
søde kone elskede Dario Campeotto og la-
vede god mad. Det første drillede vi hende 
lidt med – smørtenoren!!

Året på Langeland fik en ekstra di-
mension som følge af mit bekendtskab 

Fa k ta b o k s
Heilmanns ærespris: O.H.F og A.J.-E Heilmanns Fond

Fondens prioriteter er følgende: Første prioritet: At bidrage til yngre 
forstkandidaters videreuddannelse.

Anden prioritet: At uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for 
skovbrugsstuderende ved KU LIFE.

Tredje prioritet: At bidrage til forskningsvirksomhed inden for skov-
brugssektoren.

Fjerde prioritet: At yde støtte til opgaver, der generelt skønnes at have 
en substantiel betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.

Ærespriser: Fonden uddeler desuden hvert år to ærespriser til hen-
holdsvis en yngre forsker, der har ydet en særlig indsats for skovbrugs-
forskning, og en person, som har ydet en særlig indsats for skovbrug i 
Danmark, herunder fx undervisning og formidling.
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med både Preben14 og Ulrik Ahlefeldt-
Laurvig15 – lensgrevens to sønner – fra 
reserveofficerstiden i Livgarden. Det betød 
invitationer til slottet – ikke sædvane for 
eleverne ellers. Bl.a til privat middag med 
Preben og hans forældre, lensgreveparret 
Kai og Thea Ahlefeldt-Laurvig16. De boede 
stateligt på slottet – middagen blev serve-
ret i den lille spisesalon, og der var tjener 
til opvartning selv en almindelig hverdag – 
men meget hyggeligt og elskværdigt. Se-
nere blev jeg inviteret med til en af de store 
jagtmiddage på slottet. En traditionsrig 
begivenhed, som fandt sted hvert år efter 
en af de store jagter. På jagten var jeg med 
i klapperkæden, men om aftenen deltog 
jeg omklædt i smoking i den store middag 
med påfølgende dans med greveparrets 
venner og tilrejsende gæster. Jeg havde en 
fin advokatfrue fra København til bords og 
dansede bl.a. med prinsesse Benedikte, som 
var en af de prominente gæster.

Greven og hans familie var i det hele ta-
get omdrejningspunktet i alt, hvad der fore-
gik i lokalsamfundet, og var meget ansvars-
bevidste om det. Det var et lukket samfund 
i sig selv. De fleste huse i Tranekær var ejet 
af godset, og mange af beboerne var beskæf-
tiget der. Greveparret var vellidt og respek-
teret – det at afskedige folk var et ukendt 
begreb. Det skulle ændre sig siden.

I Tranekær levede markante person-
ligheder. Den gamle skovrider Fløytrup17 
var desværre død lige før jeg kom, så ham 
nåede jeg ikke at møde. Dr. Petri var byens 
læge og hans kønne datter Hanne havde 
jeg gået i gymnasiet med, så dem mødte 
jeg igen. Den gamle tømrer Stengade var 
en personlighed og ikke mindst Frank 

Jæger18, som også boede i byen. Jeg læste 
ikke meget digte, men kendte selvfølgelig 
navnet, og han var en hyggelig fætter, når vi 
en gang imellem mødte ham ved en fælles 
fyraftensbajer hos cykelhandleren.

Set bagud oplevede vi de sidste kram-
petrækninger af en århundredlang periode 
i landbolivets traditionelle udfoldelse. 
“Godsejertiden” var ved at være forbi – de 

Anton – skovarbejder på 
Tranekær.

Grevefamilien på Tra-
nekær: Preben Ahlefeldt-
Laurvig, Kai og Thea 
Ahlefeldt-Laurvig og 
Ulrik greve Ahlefeldt-
Laurvig. Jagten var en 
vigtig del af grevefami-
liens liv. Jagtfrokosterne 
blev altid holdt i skov-
riderens tjenestebolig 
indtil restaurant Her-
skabsstalden blev åbnet i 
begyndelsen af 1970érne. 
Foto fra Henrik Stauns 
bog For skoven.
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stærke kulturelle traditioner i dette lands-
bysamfund stod for fald. Ingen af os vidste 
det, men 60’ernes store samfundsomvælt-
ning stod lige for døren! Danmark var 
ved at ændre sig fra et landbrugsland til et 
industrisamfund. I de næste 30 år skulle an-
tallet af landbrugsbedrifter gå drastisk ned 
og affolkningen af landsbyerne tage fart – 
også for Tranekærs vedkommende.

Forststuderende

Så gik det mod København igen – til 
Landbohøjskolen eller som den officielt 
hed Den kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole. Jeg kendte jo byen fra min soldater-
tid, så i den forstand var den ikke fremmed. 
Men studenterlivet var nyt og spændende. 
Jeg faldt til fra første dag og kom til at elske 
København fra da af.

Jeg ville ikke på kollegium – var også 
dengang i en vis forstand en enspænder – 
men fandt et dejligt værelse hos en hånd-
værkerfamilie i Vanløse, lige ved Krogerup 

Parken. Der boede jeg hele min studie-
tid. Jeg havde jo min scooter, så afstanden 
til Landbohøjskolen var ikke et problem. 
Forstkandidatstudiet var et af de længste 
studier, når praktikåret regnes med – 6½ 
år. 1. del var primært reserveret grundviden-
skab – matematik, kemi, zoologi, botanik, 
fysik, meteorologi og jordbundslære. Tun-
ge fag og nærmest en fortsættelse af gym-
nasieskolen. Forelæsningerne foregik dels i 
det store auditorium, dels i mindre hold alle 
mulige steder på skolen. I matematik blev 
vi undervist sammen med landinspektør-
studerende af prof. David Fog19 – en enga-
geret, men krævende lærer. Zoologi foregik 
sammen med veterinærerne og blev doce-
ret af Mathias Thomsen20. Det var det helt 
grundlæggende og omfangsrige zoologiske 
pensum vi måtte igennem, før vi kom til 
den egentlige forstzoologi doceret af Bror 
Bajer21 – det havde mere relation til vort 
fremtidige virke. Man kunne nok sætte et 
spørgsmålstegn ved om en sådan grundvi-
denskabelig uddannelse havde relevans for 
det job, de fleste kom til at bestride. Men 
det var ubetinget holdningen dengang.

På anden del kom de mere skovbrugs-
relevante fag ind. Først og fremmest 
skovdyrkningslære, planlægningslære, skov-
teknologi og skovøkonomi. Vi rykkede nu 
over på Rolighedsvej 23, hvor skovbrugs-
instituttet havde til huse i stueetagen i den 
smukke gamle bygning. Her herskede de 
tre skovbrugsprofessorer og et lille korps 
af amanuenser. Alle fast ansatte og højt 
respekterede – men i sammenligning med 
nutidens professorer nok ikke så produk-
tive. Undervisningen foregik hovedsage-
ligt ved forelæsninger, hvor professoren 

På tredje del af stu-
diet blev der holdt 
sommerøvelser på et 
skovdistrikt. Her fra 
sommerøvelserne i 
1965: Ekskursion på 
daværende Stenderup 
Distrikt. Skovrider 
E. Lassen22 og prof. 
H. A. Henriksen23 foran 
de studerende.
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gennemgik et afsnit af kompendiet eller 
lærebogen, som vi så i princippet skulle 
kunne til næste gang. Altså en gymna-
sielignende undervisning. Der var også 
praktiske øvelser, både i laboratoriet og 
udendørs, men alligevel meget traditionel 
undervisning. Men vi lærte vort stof. Det 
kneb måske med fremmødet til alle fore-
læsninger i nogle fag, men der var fra de 
fleste studerende en stærk disciplin. Vi var 
jo kommet ind i de oprørske 60’ere – i stu-
denteroprørets tid, og kravene fra de stude-
rende til en bedre undervisning og større 
medindflydelse var begyndt at tage form. 
Jeg blev valgt til det første studieråd, og 
diskussionerne der med professorerne var 
noget akavede i begyndelsen. Skulle vi nu 
blande os i deres undervisning? Det kunne 
der nok være grund til mange steder. Jeg 
husker f.eks. vores docent i naturfredning. 
Navn ufortalt – han var sådan set dygtig, 
men startede altid timen med at sætte to 
bajere på katederet, som var tomme, når 
vi var igennem lektionen. Og os andre – ja 
mange gik med slips og de fleste røg under 
forelæsningerne – det var tider!

Skovdyrkning blev doceret af prof. H. 
A. Henriksen – en meget speciel person, 
forsigtig i sine udtalelser (jaahh – hvad 
siger De til det?), men med et dybtgående 
kendskab til skoven og dens dyrkning. 
Altid med en cerut i mundvigen, når vi 
var udenfor. Talrige ekskursioner, hvor vi 
besøgte kendte skovdyrkere (altid forst-
kandidater/skovridere). Det var et interes-
sant fag med stor tilslutning, og hvor ens 
fremtidige overbevisninger blev formet. 
Henriksen ville utvivlsomt være blevet 
betegnet som naturnær skovdyrker, hvis 

det begreb havde eksisteret dengang. Han 
var meget optaget af den tyske Dauerwald-
bevægelse24 og indførelsen af nye træarter i 
hedeskovbruget, f.eks. ædelgran. Han dan-
nede ikke nogen egentlig front mod den 
omsiggribende nåletræsbølge, men talte 
stille og rolig for løvtræernes berettigelse.

Niels K. Hermansen27 var økonomi-
professor og renteregnings- og ventevær-
diberegnings ekspert. Investeringer skulle 
kunne betale sig, give et fornuftigt afkast, 
ellers gik de andre steder hen. Det var 
ikke så nemt med stigende rentesatser og 
lang produktionstid, men argumentet var 
selvfølgelig rigtigt. Set bagud led argumen-
tationen ved, at de risici, som investerin-
gerne indebar, nok ikke var tilstrækkelig 
synliggjort. Det var før stormenes og “de 
røde rødgraners” tid. Man var overbevist 
om, at nåletræernes sundhed og stabilitet 
var grundlæggende i orden – stormfald 
nu og da, men ikke den negative faktor, 
som vi senere måtte erkende. Hermansen 

Professor P. Moltesen.

Professor N. K. Herman-
sen.

Professor H. A. Hen-
riksen på ekskursion. 
I baggrunden mine 
medstuderende Mikael 
Olufsen26 til venstre og 
Henrik Gammeltoft25 til 
højre.
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var en festlig mand – efor på Landbohøj-
skolekollegiet og en studenternes mand. 
Pigejæger af de store og en gevinst i festlige 
lag. Senere besøgte han os i Afrika, da han 
blev professor i skovbrug på universitetet i 
Kampala, Uganda.

Peter Moltesen28 var teknologipro-
fessor – noget tør og måske lidt uinspi-
rerende som lærer, men absolut dygtig. 
Underviste ved oplæsning af sine i øvrigt 
gode kompendier, men så var det jo ikke 
så nødvendigt at komme til hans forelæs-
ninger. Han var især i sine unge år en hård 
hund og kunne dumpe sine studerende 
ubarmhjertigt, hvis de ikke levede op til 
hans krav – deraf tilnavnet Peter-blod. 
Senere blev Anita og jeg indlemmet i hans 
og hans søde kone Mies omgangskreds, 
og vi husker stadig med beundring hans 
selskaber. Når middagen var indtaget, og 
vi kom til kaffen, lagde han altid op til en 
specifik diskussion for hele selskabet. Det 
kunne være et af tidens hotte emner, f.eks. 

EU-problematikker som blev fremlagt, og 
så måtte hver enkelt kommentere det og 
fremlægge sit synspunkt på det. Det var 
givende sammenkomster!

Alt i alt levede uddannelsen op til sit 
gode ry, og resultaterne kan stadig ses af 
det store antal forstkandidater, der indta-
ger betydelige chefposter i såvel det private 
som den offentlige sektor. (p.t. er forstkan-
didater f.eks. øverste chefer i Novo, CBS 
og Zoologisk Have). En egentlig ledelses-
mæssig uddannelse var manglende og nok 
det største handicap ved uddannelsen, men 
kombinationen af faglighed, økonomisk 
indsigt og planlægningsmæssig forståelse 
rakte langt og var udslagsgivende for dens 
succes.

Så var københavnertiden jo præget at et 
livligt studenterliv. Dels med ens medstu-
derende, men også med studenterkamme-
rater fra Svendborg, som nu også studerede 
i København. Her var Jan Kristiansen39 
fra Kværndrup en af de faste festdeltagere, 
og i mangt et værtshus havde vi vor gang. 
Kortspil og fester på Gimle, jagtskydning 
på Amagerbanerne og ture i byen gjorde 
Københavnertiden til en uforglemmelig 
periode.

3. del af uddannelsen, som igen fore-
gik i praktik, blev tilbragt på Bornholm 
hos Skovrider Bent Engberg40. Vi var tre 
studerende som tog turen til øen, stærkt 
tilskyndet af at mine forældre boede der, 
og vi derfor havde tilknytning til Engberg 
i forvejen. Mikael Olufsen, Poul Veise og 
jeg rykkede ind i Nyhus, og her fik Mikael 
og jeg også besøg af Kirsten41 og Anita42 – 
vores nye piger og fremtidige koner. Vi har 
alle siden bevaret et venskab, der nu i vores 

 Fra sommerøvelserne 
1965. Vores selvbestaltede 
fodboldhold “THE 
TIGERS” – Vi lå i lejr 
i Løjt Kirkeby lige nord 
for Åbenrå og spillede 
mod det lokale fodbold-
hold. Vi vandt stort – de 
troede vi var professio-
nelle! Fra venstre knæ-
lende: Paul Regenberg29, 
Poul Veise30, Forfatteren, 
Lars Møller Nielsen31. 
Stående fra venstre: Sv. 
Åge Qvortrup32, Bent 
Hagemann33, Søren 
West-Nielsen34, Mogens 
Münter35, Holger We-
stergaard36, Olav Øster-
gaard37 og Chr. Als38.
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pensionisttilværelse udmønter sig i regel-
mæssige træf hos hinanden, hvor vi ser på 
skov og natur og dyrker gamle minder ved 
gode middage.

Vi nød meget godt hos mine forældre, 
som boede i deres pragtfulde hus i Rønne 
med udsigt ud over Østersøen. Mange 
middage serverede de for os, modtog eks-
kursioner fra Landbohøjskolen og ikke 
mindst benyttede vi fars båd Hero – en 18 
fods motorbåd, som lå i havnen i Nørre-
kås – til mangen en fisketur og havjagt.

Året på Bornholm nød vi alle tre. Eng-
berg var en fortræffelig vært, lod os invi-
tere vore venner på jagt og indførte os på 
bedste vis i distriktets forhold. Han havde 
ikke haft elever før og var heller ikke up to 
date med vort skovbrugsfaglige pensum. 
Derimod var han naturmæssigt og publi-

kumsmæssigt langt fremme i skoene. Han 
var førende indenfor naturgenopretning 
og meget positiv overfor publikums færden 
i skovene. Mange stier blev anlagt i hans 
embedsperiode, og i det hele taget var han 
forud for sin tid indenfor disse senere så 
vigtige indsatsområder. Distriktsopholdet 
skulle give os basis for at omsætte al vores 
teori til praktiske konkrete redskaber. Det 
gjaldt f.eks. konkret langtidsplanlægning 
for en del af distriktet, landmålingsopgaver, 
økonomiske kalkuler m.v. Det blev konver-
teret til eksamensstof med mere eller min-
dre held. 3. dels opholdet blev måske ikke 
skovbrugsfagligt så inspirerende for mig, 
som studiets andre dele, men menneskeligt 
og socialt var det en stor succes.

Dermed sluttede uddannelsen til forst-
kandidat. Det blev til første karakter, og 

Studiekammerater med 
koner samlet 40 år efter: 
Poul Veise, forfatteren, 
Anita,  Kirsten Mærsk 
Olufsen og Mikael Oluf-
sen. (Foto Susan Veise).
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Fra Kenya-opholdet: Det 
unge par ved indkørslen 
til huset i Karen.

jeg tror nummer to på holdet, og fremtiden 
kunne  begynde. I 1968 først og fremmest 
med giftermål i september med Anita, et 
kort intermezzo som assistent hos profes-
sor Henriksen på Landbohøjskolen og der-
næst ud i verden.

FAO-Ekspert i Kenya

Det betød først og fremmest 3 års ophold 
i Kenya som FAO-ansat “associate expert” 
i vildtbiologi og Anita som sygeplejerske. 
Et job, først i et ministerium – uha – men 
så drømmejobbet som forsker i zebraers og 
gnuers populationsdynamik. En stor del af 
tiden i felten med indsamling af materiale. 
Vildttællinger fra landrover og fra luften i 
Police Airwings små en-motors maskiner. 
Fantastisk! Det blev til flere artikler i in-
ternationale tidsskrifter. Talrige weekends 
med Anita og evt. venner på jagtture på 
savannen. Vi levede udelukkende af selv-
skudt antilope. Et utal af eksotiske ople-
velser, som det ligger uden for denne bogs 
rammer at berette om. Dernede fik vi vores 
første barn Karoline43 og kom så hjem i 
januar 1972 til en kold, kold vinter og for 
mig ansættelse i statsskovbruget.

Forstfuldmægtig i 
statsskovbruget 

Karriere som forstfuldmægtig først i Han-
dels- og Juridisk afdeling i Skovstyrelsen. 
Med bolig først i Grevindens Hus i Helle-
bæk, men hurtigt i selvkøbt hus i Allerød – 
et nybrud, da forstfuldmægtige forven tedes 
at bo i distrikternes lejeboliger. Derefter 
forst fuldmægtig på Jægersborg Distrikt 
hos Skovrider Tage-Jensen44 og til sidst 
forst fuld  mægtig på Odsherred Distrikt hos 
skovrider Ravn-Mortensen45 med bolig i 
Sorø, hvor vi kom til at bo i 3 år. Undervejs 
voksede  familien yderligere – Martin46 
blev født i 1974.

Odsherred/Sorø var ikke en traditionel 
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Den unge forfatter sam-
men med driver Joh n og 
samburukvinder i det 
nordlige Kenya.

Fra forstfuldmægtigtiden 
på Jægersborg Distrikt: 
Skovrider Tage-Jensen, 
dyrlæge Eriksen47 og 
skovfoged Erik Løw48 

ved en bedøvet hjort – 
den var blevet såret i 
brunsten og måtte aflives 
efterfølgende.

forstfuldmægtigstilling, men en stilling 
med et selvstændigt skovrideransvar for 
arealerne i den sydlige del omkring Sorø – 
herunder Tystrup-Bavelsearealerne. Det 
var en udfordrende stilling med opgaver, 
der på mange måder var langt forud for 
statsskovbrugets traditionelle gøremål. 
Hvor natur og publikum spillede en 
fremtrædende rolle i prioriteringerne. Vi 
boede i det idylliske Vindelbrohus ved 
Sorø og befandt os rigtig godt der. Anita 
med job som sygeplejerske i Sorø/Slagelse 
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og børnene i skole i Slaglille-Bjernede. Et 
par dage om ugen kørte jeg til Odsherred 
Distrikt, hvor Ravn-Mortensen var skovri-
der, og udførte traditionelle opgaver som 
forstfuldmægtig. Men resten af tiden om-
kring Sorø, på Tystrup-Bavelsearealerne, i 
Haraldsted-skovene (erhvervet fra Skjol-
denæsholm) og i Københavns Universitets 
skov Allindelille Fredskov, som jeg passede 
i tæt samarbejde med den kendte svampe-
professor Morten Lange49.

Da Friluftsrådet fremkom med pla-
ner om at bruge gården Kongskilde ved 
Tystrup-Bavelse Sø til såkaldt “friluftsgård”, 
blev jeg stærkt involveret. Skovdirektør H. 

Frølund50 var modstander. “Ja, så lad dem 
dog – vi kan altid bruge det til tyrestation 
senere” udtalte han. Jeg syntes det var en 
spændende opgave og fik et udmærket 
samarbejde med Friluftsrådet, dog præget 
af uenighederne i toppen. Men der blev 
givet grønt lys – Friluftsrådet finansierede 
indretningen af gården, og Skovstyrelsen 
stod for naturplejen af området. Gården 
blev indrettet, og dronningen kom og 
indviede den d. 27. nov. 1982. Jeg holdt, og 
dronningen smed jord på et egetræ (stik-
ling af Kongeegen i Jægerspris). Bagefter 
var jeg guide for hende på en tur rundt om 
Tystrup-Bavelse Sø!

Kongskilde Frilufts-
gård indvies i 1982. Jeg 
planter en aflægger af 
Kongeegen sammen med 
Dronningen – Skovdi-
rektør Hakon Frølund 
ser til.
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Jeg blev udnævnt til skovrider på Feldborg 
Statsskovdistrikt d. 1. dec. 1983. Eller Kgl. 
Skovrider, som det officielt hed dengang – 
en kongelig udnævnelse. Et embede som 
var ombølget af respekt – af tradition og 
autoritet. I mange tilfælde med tiltale i 
tredje person – helt op til nutiden.

Vi forlod distriktet, nu kaldet Natur-
styrelsen Midtjylland d. 1. nov. 2006. Altså 
23 år i samme embede på samme sted! Set 
fremad en uendelig tid – set bagud et kort 
øjeblik.

Set i fugleperspektiv en embedsperiode, 
hvor det meste ændrede sig – jobindhold, 
målsætninger for driften, metoder i sko-
ven – både de tekniske og de skovdyrk-
ningsmæssige, personalesammensætning, 
administrative metoder og teknikker. En 
udvikling som skete over tid, men alligevel 
set tilbageskuende var enorm og hurtig. 
Som fra start til slutning repræsenterede to 
forskellige verdener.

Jylland og heden var absolut ikke min/
vores drøm. Men situationen opstod, så 
jeg ikke syntes, jeg kunne sige nej igen. Der 
havde været to distrikter ledige uden at jeg 
havde søgt. Lindet i Sønderjylland og Han-
herred i Nordjylland. Begge steder “langt 
ude”, steder som ikke sagde os noget! 
Endvidere havde jeg fået tilbudt at flytte til 
det gryende Fyns Distrikt, som var under 
langsom opbygning, men på det tidspunkt 
mest baseret på skovtilsyn. Selvom jeg var 
fynbo – så neejj. Jeg håbede på, at et godt 

østjysk eller sjællandsk løvskovdistrikt ville 
dukke op. Så blev Feldborg Distrikt ledigt. 
Skovrideren på stedet J. Buch-Jepsen51 var 
nærmest blevet tvunget derop fra Åbenrå, 
hvor skovdirektøren ville have Erik Niel-
sen52 indsat. Men Buch (eller måske hans 
kone Margrethe) ville ikke være på Feld-
borg – efter 5 år fik han Tisvilde efter 
Anker Larsen53 – et distrikt jeg havde sat 
næsen op efter.

Den eneste positive indikation, vi fik om 
Feldborg, var fra skovrider Engbergs kone 
Kirsten. De havde været der en årrække, og 
hun talte om Feldborgs bløde mosstier. I øv-

Skovrider på Feldborg

Den unge skovrider efter 
tiltrædelsesaudiensen.
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rigt fik hun som de fleste andre skovrider-
koner lidt kuller over at bo der. Nu var go-
de råd dyre – kunne jeg sige nej igen? Der 
var ikke nye distrikter i udsigt i lange tider. 
Jeg ville formentlig “falde ud af rangfølgen”, 
hvis jeg ikke slog til. Det gik op for mig en 
dag, jeg kørte hjem fra Odsherred, og jeg 
skreg i bilen af skuffelse og lede ved de frem-
tidige perspektiver. Vi drøftede det længe – 
det endte med, at vi ville give det et helhjer-
tet forsøg – gå positivt ind i det – hvis det 
så ikke gik, så søge videre efter nogle år. Det 
var andre udsigter, end dem jeg umiddel-
bart syntes var mest spændende. Men am-
bitioner og karriere var vigtige for mig, og 
min familie accepterede det. Derfor til he-
den – afsted – afsted!

En ændring var det! Fra Sjællands milde 
lyse skove til det “mørkeste” af Jylland – 
hedeplantager og hede med en formil-
dende Limfjord liggende lidt mod nord. 
Skovdrift – granproduktion og pyntegrønt-
produktion – som hovedopgaver.

Og der gik nogle år – 23 helt præcist – 
og vi kom begge til at elske det! Familien 
groede sammen der, jeg fik skabt mig et 
spændende job, Anita fik spændende job 
som oversygeplejerske i Herning, vi sam-
lede familie og venner talrige gange i den 
pragtfulde skovridergård Feldborggård. 
Det er det liv jeg vil prøve at beskrive i det 
følgende.

(I øvrigt blev Engbergs distrikt på 
Bornholm på tragisk vis ledigt kort efter, at 
vi var flyttet til Feldborg, da Engberg døde. 
Havde jeg også droppet ansøgningen til 
Feldborg, var vi uden tvivl endt på Born-
holm – og dermed tæt på mine forældre. 
Havde det været lykken?? Ikke for noget 
menneske at besvare!)

Det var et lille skovdistrikt, vi kom 
til – ikke særligt anset. Feldborg havde i 
årevis været nedlukningstruet. Allerede i 
1960’erne blev det i en rapport anbefalet 
nedlagt og delt mellem nabodistrikterne. 
Skovriderne havde derfor pendlet igennem. 
Siden begyndelsen af 60’erne havde der 
været 5-6 stykker på posten – alle væk efter 
de obligatoriske 5-6 år. Før Buch-Jepsen var 
Jens Handberg54 skovrider her, men han 
søgte forflyttelse til Klosterheden, hvor 
han blev til sin pensionering. Før Hand-
berg var det skovrider Bent Engberg – han 
endte på Bornholm. Arealet omfattede i 
1983 ca. 3.500 ha – efter sjællandske måle-
stoksforhold et stort areal, men efter jyske 
beskedent. De største områder udgjorde de 
store hedeplantager omkring Feldborg: Se-
vel, Borbjerg, Nrd. Feldborg (også benævnt 
Feldborg Nørreskov), Sønderskoven og de 
mindre men mere produktive skove Sjørup 
Plantage og bøgeskoven ved Rydhave. Des-

– og i arbejdstøjet på 
Feldborg.
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uden de mindre naturarealer på Fur, som 
staten havde overtaget fra det daværende 
fredningsplanudvalg og endelig Jenle, 
Jeppe Aakjærs gamle hjem, som var over-
taget i sin helhed i 1981, og hvor Solvejg 
Bjerre – Jeppes datter – stadig boede.

Det var virkefeltet de første år. Men 
det ændrede sig – da vi forlod Feldborg 
var distriktet på små 20.000 ha og omfat-
tede foruden de oprindelige arealer det 
meste af det gamle Viborg Distrikt, hele 
det gamle Palsgård Distrikt og talrige 
tilkøbte og nyoprettede skovrejsnings- og 
naturarealer med store søer og vådområ-
der. Det var en utrolig udvikling og selv-
følgelig den, der gav alle de udfordringer 
og spændende opgaver, der bevirkede, at 
jeg blev, at vi kom til at opleve Jylland 
ikke som det mørke fastland, men som 

landet med udvikling og muligheder. Jeg 
som chef for et skovdistrikt og Anita med 
spændende lederstilling i Herning.

Karoline, Anita og 
Martin.

Familien groede til og 
vi kom til at elske Feld-
borggård.
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Feldborg Distrikts 
hovedarealer i 1983: 
Borbjerg-Sevel, Ndr. 
Feldborg og Søndersko-
ven med den mindre 
Sjørup Plantage længst 
mod øst – i alt ca. 
3.500 ha.

(Se bilag 1: Arealer un-
der Feldborg Distrikt i 
1983 og 2006).

Martin og Anita med 
den nye hvalp Jylva, 
som blev en formidabel 
jagthund.
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Kort om statsskovbrugets historie

I vikingetiden og før den blev skoven 
betragtet som et alment gode, hvor ingen 
havde særlig ejendomsret. Det betød, at 
alle kunne jage der og tage træ til byg-
ningstømmer og brændsel. Det fik stor-
mænd og kongemagten dog sat en stopper 
for. I Jyske Lov fra 1241 står: “I almindin-
geskove ejer bonden skoven, men kongen 
grunden”.

Skovenes betydning lå i at forsyne be-
folkningen med brændsel, bygningstræ, træ 
til redskaber og skibsbygning. En anden 
væsent lig betydning lå i vildtbestanden og 
jagtretten, og den fulgte grundejeren – for 
de almene skove således kongen. Det var 
et væsentligt gode både i forsyningen med 
kød, men også som fritidssyssel for kongen 
og hoffet .

Den første administration i kongens 
skove var derfor et tilsyn med vildtet og 
bekæmpelse af krybskytteri. Den første 
jægermester, der kendes, var Burchard von 
Pappenheim, som blev ansat af Christian 
III i 1551 med tjenestested i Jægerspris, da 
de væsentligste kongelige skove lå i Nord-
sjælland. Hans virke blev den første spæde 
begyndelse til den statslige skov- og jagtad-
ministration som kendes i dag.

Allerede i 1568 blev den første skov-
rider ansat – Poul Sture i Roskildegårde 
og Skjoldenæsholm Len. Han skulle ride 
rundt i skoven og holde opsyn og specielt 
holde bestanden af geder nede, da de var 
et stort problem for opvæksten i skoven. 

I 1590 var der ansat 30-40 skovridere på 
krongodset i hele landet.

Fra 1661 overgik bestyrelsen af forst- og 
jagtvæsenet i sin helhed til Overjægerme-
steren og der blev oprettet en række over-
førsterembeder, som skulle have det direkte 
opsyn med skovriderne. De fleste af disse 
embeder blev dog nedlagt igen i 1770’erne, 
da kongen manglede penge, og det meste af 
ryttergodset blev solgt, så kun de kongelige 
skove i Nordsjælland var tilbage.

Skovenes tilstand var generelt set mise-
rabel og forskellige forordninger og påbud 
gennem årene havde ikke haft virkning. I 
1761 fik overjægermester C. C. von Gram55 
tilladelse til at sende 4 gartnere og 4 jægere 
på forstlig uddannelse i Tyskland og Frank-
rig. Da de kom hjem indkaldte Gram end-
videre den tyske forstmand Johan Georg 
von Langen56 til at genoprette de nordsjæl-
landske skove. Han lagde som noget nyt 
planer for de nordsjællandske skove og ind-
førte bl.a. nåletræ i det danske skovbrug. 
Hans indsats blev af vedvarende betydning 
for dansk skovbrug.

Der var dog som altid kritiske røster 
mod den “nye indretning”. Da von Langen 
fra 1770 på grund af sygdom blev ude af 
stand til at fortsætte, blev kritikken for-
stærket, og da indretningen desuden var 
meget dyr, blev planen “udsat” i 20 år. Det 
blev Gram så skuffet over, at han bad sig 
fritaget for ansvaret for skovvæsenet. Jagt- 
og skovvæsenet blev således adskilt og Da-
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niel Nicolaus von Warnstedt57 blev den nye 
overforstmester.

Han stod i spidsen for den store “For-
ordning angående de kongelige skove og 
tørvemoser i Danmark” i 1781. Den brød 
afgørende med de von Langenske princip-
per, idet man igen brugte danske træarter i 
stedet for importeret frø og også byggede 
på selvforyngelse i stedet for plantning. 
Man skulle ifølge von Warnstedt “følge og 
understøtte naturen i alle dens virkninger”! 
Et udsagn, der godt 200 år efter kunne stå 
som overskrift for indførelsen af “natur-
nært skovbrug”. 1781-forordningen adskilte 
også for første gang brugs- og ejerret, såle-
des at bøndernes ret til græsning og hugst i 
skovene blev frataget dem.

Perioden 1784-1813 kaldes “de store 
reformers periode”. C. D. F. Reventlow58 
blev chef for Rentekammeret, hvorunder 
statsskovene hørte, og han gennemførte 
skelsættende reformer indenfor skovbrugs-
undervisningen, dæmpning af sandflugten, 
planer for skovene i Nordsjælland og ikke 
mindst fredskovsforordningen af 1805, der 
kom til at gælde helt til 1935. Et andet af 
hans initiativer var tilplantningen af store 
arealer i Jylland, som vi hører om i næste 
kapitel af bogen.

Ved 1849-grundloven blev alle domæne-
skove gjort til statsskove. Overførsterinsti-
tutionen forsatte under skiftende ministe-
rier frem til 1911, hvor den blev nedlagt, og 
administrationen af statsskovene overgik til 
Direktoratet for statsskovbruget, som sor-
terede under landbrugsministeriet. I 1973 
overgik Direktoratet til det nyoprettede 
Miljøministerium, og med det kommer vi 
op til vor egen tid, som denne bog vil be-
rette om.

(Kilderne til dette afsnit er Svend Bal-
slevs “Danske Skovfolk” fra 1989, samt doku-
menter fra statsskovbrugets arkiver.)

Overførsterinstitutionen: Indtil 1912 var 
landet inddelt i tre overførsterdistrikter, 
hver ledet af en overførster, som havde det 
direkte tilsyn med skovriderne og dermed 
skovdistrikterne. Overførsterne refere-
rede til det ansvarlige ministerium, som 
løbende ændrede sig i tidens løb.

C.D.F. Reventlow, chef 
for Rentekammeret og 
reformator. Foto fra in-
ternettet.
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Statsskovene omkring Feldborg blev skabt 
som led i kongemagtens bestræbelser på 
at nyttiggøre de store lyngklædte arealer 
i Jylland til samfundets gavn. Manglen 
på gavntræ var udpræget i kongedømmet 
efter mange århundreders overudnyttelse 
af skovvæksten. Midt i 1700-tallet var man 
ved at komme til en erkendelse af, at skov-
rejsning var uomgængelig, hvis samfunds-
udviklingen skulle fremmes. I slutningen 
af 1700-tallet blev blikket rettet mod de 
jyske heder. Efter initiativ fra kongen ind-
kaldte man i midten af 1700-tallet folk fra 
Sydtyskland (kartoffeltyskerne) til at kolo-
nisere egnen omkring Alheden. Det blev i 
1780’erne fulgt op af planer for skovanlæg 
på heden.

Det første skovanlæg blev efter grundige 
forarbejder sat i værk i 1788 i Stendal Plan-
tage og senere i Havredal og Ulvedal. Det 
blev kerneområderne i det senere Viborg 
Statsskovdistrikt. Efterfølgende spredte 
skovanlæggene sig hurtigt til nye områder. 
Randbøl og Palsgaard plantagerne blev på-
begyndt i 1790’erne. I 1824 var Frederik 6. 
på inspektion i plantagerne på Alheden. Re-
sultatet af skovrejsningen her behagede ma-
jestæten så meget, at han beordrede nye an-
læg tilføjet, og skovrideren på Alheden Jens 
Bang59 blev overdraget hvervet at finde eg-
nede områder. Han inspicerede flere lokali-
teter, og resultatet blev, at staten i 1828 over-
tog syv gældsplagede gårde i Feldborg. Her 
skulle den nye skov rejses.

Det var således staten, der stod for de 
første store skovanlæg på heden. Det var i 
statsskovene de første forsøg på skovanlæg 
blev gjort og de første dyrekøbte erfaringer 
blev høstet. Det blev en lang og trælsom 
vej før tilplantningerne blev til skov, og i 
flere perioder var man ved at opgive forsø-
gene på grund af de barske klimaforhold, 
der betød, at store arealer med nyplantnin-
ger gik ud igen. Da man nåede til midten 
af 1800-tallet var plantevalg og teknik ved 
at være på plads og egentlige skovanlæg var 
vokset op. Det var først på dette tidspunkt 
Dalgas og Hedeselskabet for alvor tog fat 
på de store private skovanlæg. De arbej-
dede således på skuldrene af statsskovenes 
opbygning af ekspertise – et forhold som 
statsskovene sjældent får kredit for!

Til at føre opsyn med de første skov-
anlæg ved Feldborg blev Frederik Chr. 
Nerenst60 ansat som opsynsmand. Allerede 

Udviklingen af skovarea-
let i Danmark i nyere 
tid. (Skov- og Natur-
styrelsen).

Skovrider ved de statslige 
skovanlæg i Midtjylland 
1815-1862 Jens Bang. 
Foto fra internettet.
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i juni 1828 var de første 1812 tdl. hede ind-
hegnet af et solidt dige, og ved udgangen 
af året var 529 tdl. pløjet, hvoraf de 108 tdl. 
endvidere var harvet og besået. Det blev 
til den senere benævnte Nordre Feldborg 
Plantage (også benævnt Feldborg Nør-
reskov), hvor Nerensts opsynsmandsbolig 
blev opført, og senere på samme sted skov-
ridergården, som stadig ligger der i dag.

Fra disse 1.812 tdl. (ca. 1000 ha) udvik-
lede Feldborg Distrikt sig over de næste 
200 år til det, det er i dag. Over alle årene 
førte distriktet en omtumlet tilværelse. Fra 
en beskeden start til udvidelser ved opkøb 
og tilplantning, opdelinger af distriktet 
og til slut sammenslutninger med nabo-
distrikter.

De første udvidelser kom med tilkøb 
i 1836 af nye arealer af Over Feldborgs 

Avisudklip fra Herning 
Folkeblad 28.11.1986 
med historien om til-
plantningen af Feldborg 
Plantagerne.

Ane Marie Jacobsdatter 
bosiddende i Over Feld-
borg tjente penge ved 
plantearbejde i Feldborg 
plantage. Hun levede 
sine sidste år på alder-
domsunderstøttelse for 
60 kr. om året (3.624 kr. 
i dagens mønt).

(Billedet er fra udstil-
lingen Hedens ansigter 
2016 på Skovgaardmu-
seet i Viborg – Foto Peter 
Olsen. Ca. 1905).
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jorder – den senere Sønderskov. Herefter 
Sevel/Borgbjerg Plantage og Sjørup Plan-
tage i 1870’erne. Fra Feldborg blev herefter 
påbegyndt tilplantning af arealerne ved 
Klosterheden og senere ved Ulfborg. I slut-
ningen af 1800-tallet var Feldborg blevet 
et for den tid kæmpedistrikt på ca. 12.000 
ha og strækkende sig helt ud til vestkysten. 
En næsten uoverkommelig opgave at admi-
nistrere, når man tager datidens transport-
midler i betragtning.

I 1904 blev distriktet da også opdelt, 
idet den vestlige del blev udskilt til et nyt 
distrikt Klosterheden Statsskovdistrikt. I 
1940’erne tog tilplantningerne ved Ulfborg 
fart, og den del af distriktet blev herefter 
udskilt fra Klosterheden under navnet Ul-
borg Statsskovdistrikt. Så kom der en pause, 
som mere eller mindre varede helt op til 
min tid, og udviklingen herfra kan læses i 
det efterfølgende.

Den første egentlige selvstændige skov-
rider på Feldborg blev udnævnt i 1876. Det 

var S. G. F. Jenssen-Tusch61, som havde væ-
ret plantør på stedet siden 1863.

Han virkede i sin stilling indtil sin død 
i 1888 – i 25 år – og fik en afgørende ind-
flydelse på distriktets opbygning og drift 
og på hedeplantningen i det hele taget. 
Han indførte i 1873 den hannoveranske 
dybdeplov til pløjning af hedejordene før 

Kort over Feldborg 
Statsskovdistrikt i slut-
ningen af 1800-tallet.

Arealopgørelse fra 
samme periode:  
22.687 td. l.
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plantning. Han var desuden en kendt jæger 
og hundemand.

Reolploven bevirkede, at alen62 blev 
brudt og de nye planters trivsel og overle-
velse markant forbedret. Ligeledes indførte 
han i større stil bjergfyrren som ammetræ63, 
hvilket bevirkede, at kulturanlæggene på 
heden blev langt mere robuste og vitale.

Der har siden virket 13 skovridere i em-
bedet.

(Se bilag 6 med fortegnelse over skovri-
derne på Feldborg 1828-2006.)

(En fremragende skildring af hede-
plantagernes første år fås i bogen Hedens 
Grannelund af tidligere skovrider på Farum 
statsskovdistrikt Jørgen Nielsen.)

Skovtilplantning for-
mentlig fra Borbjerg-
Sevel plantager i 1895. 
Jordbearbejdning sker 
med den hannoveranske 
reolplov forspændt 4 
heste og tallerkenharve. 
Bjergfyr er indplantet 
som ammetræ i hver 4. 
række. (Foto Stoholm 
Lokalarkiv).

Skovrider S. G. F. Jens-
sen-Tush. Foto fra bogen 
Hedens Grannelaund.
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Hvad var udfordringen?

Jeg husker, at jeg efter udnævnelsen blev in-
terviewet i en sjællandsk avis, hvor jeg for-
talte om de fremtidige opgaver: Jeg skulle 
over og sælge grantræ til savværkerne og ju-
letræer og pyntegrønt til grossisterne. De 
kæmpestore stormfaldsarealer fra 1981 skul-
le plantes færdige, og de kæmpemæssige 
vandlagre af stormfældet grantræ skulle pas-
ses og afsættes over de nærmeste år!

Statsskovbrugets hovedopgaver i be-
gyndelsen af 80’erne var primært orienteret 
mod produktiv skovdrift og godt køb-

mandskab – altså drift med overskud. Det 
blev stadig sværere. I 70’erne kørte “bru-
get” med pæne overskud, men omkostnin-
gerne var stigende – træpriserne faldende. 
De nye opgaver – rekreative, natur og 
miljø – som begyndte at vise sig i horison-
ten var alle udgiftskrævende, og Frølund – 
vores markante direktør – strittede imod.

Vi kom til Feldborg to år efter den 
store storm i 1981. Distriktet var et af de 
hårdeste ramte. Ca. 700 ha gammel over-
moden skov var væltet. Enorme mængder 
træ var allerede oparbejdet og solgt og de 
resterende store mængder skulle lægges i 

Kæmpe stormfaldsarea-
ler – ca. 700 ha var fal-
det på Feldborg Distrikt 
i 1981-stormen. Foto Kris 
Henriksen, Photohunter.
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vandlager til senere salg. Gentilplantnin-
gen af de stormfaldsramte arealer var langt 
fremme og planlægningen af resten var for 
så vidt færdiggjort.

Den største umiddelbare opgave var 
derfor, at få etableret vandlagrene, overvåge 
at vandingen skete korrekt og kontinuerligt 
og senere at få træet solgt. Rundt omkring 
i landet var der etableret flere typer lager. 
Dels opbevaring af træet i søer og dels i 
lagre, der blev oversprøjtet konstant med 
vand. Eftersom der ikke var nogen søer i 
Feldborg-området blev løsningen store 
sprinkleranlæg. Det var distriktets ansvar, 
at vandingen var effektiv og bevirkede, at 
alt træet var gennemvådt hele tiden. Så-
fremt det var tilfældet, kunne træet holde 
sig friskt og kunne bruges af savværkerne i 
årevis efter indlæggelsen i lageret.

Først skulle velegnede pladser findes. 
Det skulle være store pladser med gode 
tilkørselsforhold og mulighed for afløb 
for vandet. Der skulle være tilstrækkelige 

vandressourcer i jorden og elektricitet til 
at drive vandingsanlægget. Der var ca. 
20.000 m3 træ, der skulle i lager på kort tid. 
Det blev til to lagre – kæmpe store stakke 
af langtømmer – som lå dels i Feldborg og 
dels på Torsager Savværk.

Det var en dyr operation, men succes-
fuld og vi fik solgt træet til gode priser i de 
følgende år – der var overskud i operatio-
nen.

Det meste af den nye driftsplan var fær-
diggjort før vi kom, selvom det blev mig, 
der kom til at underskrive den. Det var en 
meget traditionel plan, hvor rødgran kom 
efter rødgran, kilometer efter kilometer. 
Plantagedrift i rendyrket form. Vi havde 
endnu 80’ernes mange efterfølgende storm-
fald til gode men tænkte, at 81-stormen var 
århundredets storm og ikke 5-årets storm. 
Distriktets forslag om indlæggelse af løv-
træbælter i de store plamager af rødgran 
blev afvist af Reguleringen64. Det blev 
derfor en hedeplantage, der afløste en he-
deplantage – den sidste plan af slagsen – i 
årene derefter kom der nye målsætninger 
for statsskovbruget.

Arbejdsbyrden var i de første år ikke 
overvældende – set med dagens øjne kan 
man roligt fastslå, at distriktet – og det 
gjalt alle statsskovdistrikterne – var over-
administreret. Det var ligefrem opmun-
trende, når der kom brev fra styrelsen. I de 
første par år startede jeg dagen med at gå 
en tur i skoven – herligt, men for en ung 
ambitiøs skovrider måske ikke det, man 
havde drømt om.

Skovriderens stab bestod i begyndelsen 
af 80’erne af tre skovfogeder, én skovfoge-
dassistent og ½ kontordame, og så var der 

Billede fra typisk hede
plantage med de lange 
lige veje.
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ca. 30 skovarbejdere. På distriktskontoret 
sad jeg og kontordamen og en eftermid-
dag eller to om ugen skovfogedassistenten. 
Skovfogederne virkede i skoven eller fra 
deres eget kontor på skovfogedstedet – og 
værnede om det. Arbejdsstyrken havde 
været en del større i de mest hektiske 
stormfaldsår, men var nu for nedadgående. 
Skovriderstillingen kunne være ensom. På 
det tidspunkt uden udsigter til nye større 
opgaver – tværtimod!

De rolige år i begyndelsen af 80’erne fik 
dog snart en ende. I 1987 blev Skovstyrel-
sen slået sammen med Fredningsstyrelsen 
og fik navnet Skov- og Naturstyrelsen. 
Styrelsens ny direktør blev Leo Bjørn-
skov65 – den første ikke-forstkandidat på 
posten. Leo kom fra Miljøministeriets 
departement, hvor han var kontorchef – 
havde tidligere haft ansættelse i et privat in-
geniørfirma og været udsendt til Iran. Han 
ruskede op i systemet og i slutningen af 
80’erne og begyndelsen af 90’erne ændrede 
“bruget” karakter, og målsætningerne blev 
ændret.

Skovridergården Feldborggård – 
en pragtfuld bygning

Skovrideren arbejder ud fra skovridergår-
den, som er en tjenestebolig. Den første 
bygning på Feldborg blev opført i 1828 ved 
distriktets oprettelse som bolig for plantør 
Nehrenst. Vi kender ikke grundplanen el-
ler udseendet af denne bygning, men den 
har utvivlsomt været ret primitiv. Den 
nedbrændte i 1876 – ret dramatisk beskre-
vet i en indberetning til Overførsteren 
fra skovrider Jenssen-Tusch. Han skriver 

siddende på gårdspladsen kl. 2 om natten: 
“at samtlige bygninger med arkiver, indbo 
m.v. nedbrændte i løbet af en halv time ved 
middagstid” og tilføjer så: “Jeg havde nær 
mistet min datter. Hun var gået ned i kæl-
deren”. I et opfølgende brev forklares det, 
at hun var gået derned sammen med tje-
nestepigen og en skovarbejder for at redde 
ting op, men så var spåntaget skredet ned 
og havde fyldt kælderskakten op, så de var 
spærret inde. Det var dog lykkedes skov-
løber Poul Christensen (Stjernehus) og en 
anden skovarbejder med to lange granrafter 
at få lavet et hul ind til døren, så de tre 
kunne hales ud ret medtagne. Det kostede 
redningsmændene et sygehusophold med 
svære forbrændinger.

En ny bygning blev nu opført i stedet. 
Vi har en grundplan lavet af Jenssen-Tusch, 
som svarer ret nøje til bygningen i dag.

Bygningen blev oprindeligt opført og 
holdt i røde mursten, men er nu malet 
hvid – en smuk bygning med tag af rødt 

Feldborggård ca. 1915. 
Bemærk de unge elme-
træer plantet o. 1906.

Feldborggård 2005. 
Foran bygningen de 
samme to elmetræer – en 
hollandsk klon af en 
krydsning af storbladet 
og småbladet elm har 
som de eneste elme-
træer omkring gården 
modstået elmesygen i 
1990’erne.
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tegl. På et tidspunkt blev bygningen efter 
sigende restaureret af den kendte arkitekt 
Hack Kampmann til den lyse, venlige og 
smukke bygning – en fantastisk dejlig bolig 
med stuerne en suite – som den er i dag.

Hovedbygningen er flankeret af en la-
debygning og en stald bygget i landsdelens 
stil af opmuret flintesten (et biprodukt fra 
kalkudvindingen i f.eks. Mønsted Kalk-
gruber) og med stråtag – nu er kun lade-
bygningen tilbage, som bruges til admini-
stration. Mod vest ligger stadig de øvrige 
udbygninger i røde mursten i smuk design 
og udførelse. Stor gårdsplads med indkørs-
len flankeret af de to gamle elmetræer fra 
1906 og indrammet af et smukt stengærde 
på den fjerde side. Stor have bagtil og 
køkkenhave ved den gamle assistentbolig 
Skovhytten – der var bygget i træ og malet 
svenskrød.

At bo i tjenestebolig har både fordele 
og ulemper. Man bor billigt i en pragtfuld 
bolig i en skøn natur. Men man (jeg!) er 
tæt på sit arbejde og har aldrig helt fri. 
Her foregik både privatlivet og den faglige 
administration af distriktet. Det sidste fra 
skovriderkontoret og et forkontor place-
ret på hver sin side af hovedindgangen/
entreen/hall’en. Her gik trappen også op 
til soveværelserne ovenpå, så Anita skulle 
se sig for, når hun gik ned ad trappen om 
morgenen, om hun risikerede at støde ind 
i sekretær, skovfogeder, postbuddet eller 
kunder – heldigt hun var tidligt af sted til 
sit job. Ydermere lå i begyndelsen også det 
ældre arkiv i et værelse på loftet, så privatliv 
og arbejde kunne ikke adskilles. Et arrange-
ment som med nutidens øjne er helt mærk-
værdigt. Men sådan var det på alle distrik-

De smukke stuer på Feldborggård.
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ter, og det vidste vi, da vi kom. Ret hurtigt 
blev arkivet flyttet over i Skovhytten og 
i 90’erne, da distrikt og opgaver voksede 
voldsomt, blev administrationskontorene 
flyttet over i den nu nyrestaurerede lade-
bygning til dejlige moderne forhold.

Vi elskede vores skovridergård – det 
gjorde familien og vore venner også. Den 
var en væsentlig grund til at vi faldt så godt 
til i Feldborg.

Hvad laver en skovrider?

Talrige gange er jeg blevet stillet dette 
spørgsmål. De fleste forventer, at en skov-
rider traver rundt i skoven (hvis han ikke 
rider!!) og bestemmer hvilke træer, der skal 
fældes. Det gjorde han nok engang, men 

Feldborggård – den 
gamle lade – nu admi-
nistrationsbygning.

– og den smukke have.
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Feldborggård. Kik mod 
gården gennem alleen med 
lindetræer 2005.

administrative medarbejdere fordelt på 
adskillige uddannelsesområder. Fra at være 
et distrikt med begrænsede eksterne samar-
bejdsparter til et distrikt, hvor samarbejde 
med offentlige myndigheder og organisa-
tioner og lokalsamfundet var ekstremt højt 
prioriteret.

Disse forandringer bevirkede, at det 
indholdsmæssige i skovriderstillingen æn-
drede sig ganske væsentligt over årene. Fra 
at være primært en faglig orienteret opgave 
(skovdyrkning, træsalg, m.v.) blev stillin-
gen i den sidste halvdel af tiden langt mere 
administrativ, udadvendt og ledelsesfoku-
seret. Fra at være faglig leder udviklede stil-
lingen sig til at kunne sammenlignes med 
en administrerende direktør i et større pri-
vat firma eller en direktør i en større offent-
lig organisation. Det skabte udfordringer 
og spændende opgaver, men fjernede også 
noget af magien ved skovriderstillingen. 
Det skovbrugsfaglige blev mere og mere 
overtaget af andre personalekategorier, og 
det kom jeg til at savne.

det er længe siden. Allerede i 1983 var det 
passé.

Og opgaverne for skovrideren ændrede 
sig igen drastisk i de 23 år jeg var på Feld-
borg. Alene på grund af det faktum, at 
distriktet voksede fra ca. 3.500 ha til små 
20.000 ha, og den administrative medar-
bejderstab voksede fra tre skovfogeder + 
½ kontordame til, hvor den var størst, 15 

Smukke udhuse og af høj 
bygningsmæssig kvalitet.
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Den overordnede ledelse af 
statsskovbruget i 1980’erne

Ledelse i statsskovbruget i 80’erne var svær. 
Etaten havde altid været præget af en me-
get stærk autoritær ledelse – helt ud i det 
urimelige – fra top til bund – fra direktø-
ren til skovbunden. Uendelig er direktora-
tets række af pinagtigt detaljerede cirkulæ-
rer og forskrifter. Talrige er historierne om 
diktatoriske skovridere, der kørte henover 
skovfogederne med stor selvfølelse og uden 
respekt af nogen art. Og skovfogeder, der 
kørte deres mandskab som ridefogeder. Det 
var ikke specielt for statsskovbruget, men al-
mindeligt gældende inden for mange etater 
og “væsener”, ja også i det private erhvervs-
liv. Sundhedsvæsenet var vel det bedste ek-
sempel med overlægernes “gudelignende” 
status, som dårligt er afskaffet endnu.

Men tilstanden var selvfølgelig uhold-
bar. Styrelsen kunne ikke overkomme den 
detaljerede styring. Skovfogederne blev 
mere kvalificerede, der kom unge til, og 
stormfaldet havde vist at de selvstændigt 
kunne magte store administrative opgaver. 
På distrikterne blev 80’erne i nogen grad 
en kamp om magten uden at den øverste 
ledelse havde en strategi for det og vel knap 
opfattede problemet. I 90’erne blev kode-
ordet “samarbejde”.

En ting, der medvirkede til proble-
merne i 80’erne var, at Feldborg Distrikt, 
som tidligere nævnt, som de fleste stats-
skovdistrikter, var stærkt overadministreret. 

Efter en formidabel indsats fra alle i den 
værste tid efter stormfaldet var der nu 
ro på, men mindre at lave. Skovrider og 
skovfogeder havde simpelthen for lidt at 
tage sig til, og det, der var, blev der kamp 
om – groft sagt! Jeg husker mine første 
år på distriktet, som præget af dette. Jeg 
kunne gå tur om morgenen – længtes efter 
post fra Skovstyrelsen og var tilfreds, når 
der var travlt. Og skovfogederne havde lige 
så god tid – almindelig kendt ikke mindst i 
omverdenen.

80’erne var en brydningstid for ledelse. 
Tiden kunne rimeligt inddeles i “før og ef-
ter Frølund” – den daværende direktør for 
statsskovbruget indtil 1987. Han repræsen-
terede den gamle tid. En holdning som in-
debar, at statsskovbruget skulle være en for-
retning, som producerede træ, som skulle 
agere på købmandsagtig facon, og hvor gry-
ende begreber om naturindhold og rekrea-
tive opgaver var absolut sekundære – og le-
delse var at give en ordre til undergivne.

Hakon Frølund66 var en stærk og speciel 
personlighed. Lynende begavet men også 
egenrådig. Han kunne holde en forsamling 
tryllebundet hvis emnet greb ham – både 
på dansk og fransk. Hvis han følte sig truet 
i møder, kunne han være isnende. Kunne 
han lide én, kom man tæt på – hvis ikke 
var han distant. Jeg kom heldigvis tæt på, 
nok ikke mindst qua min fortid i udlandet. 
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Frølund var meget interesseret i u-lands-
problemer og var rådgiver for Danida i den 
henseende. En position, som han skær-
mede og helst holdt for sig selv.

Han kom derved i et modsætningsfor-
hold til andre “eksperter”, som med rette 
følte sig holdt udenfor. Ikke mindst fol-
kene fra Planteavlsstationen67 og Danida’s 
Skovfrøcenter68 f.eks. chefen skovrider H. 
Barner69 og frøeksperten H. Keiding70, 
men også til dels Skovbrugsinstituttet med 
prof. N.K. Hermansen, som også interes-
serede sig for ulandsproble matik.

Til sidst måtte Frølund acceptere, at 
Det forstlige U-landsudvalg72 blev oprettet, 
og at det også skulle høres i sager, som Da-
nida sendte til udtalelse hos Frølund. Jeg 
blev sekretær for udvalget. Det kom aldrig 
til at fungere optimalt. De personlige mod-
sætninger var for voldsomme og Frølunds 
ego for stort.

Vi kom imidlertid tæt på Frølund og 
hans søde kone Else. Ikke mindst qua 
Anita. Når hun om morgenen satte mig af 
ved styrelsen i den smukke bygning over-

for Strandmøllekroen, kom Frølund tit 
gående inde fra skoven, og han tittede altid 
ned i barnevognen og sludrede livligt med 
Anita. Vi besøgte Frølunds i deres hjem i 
Dyrehaven, både til middage med dans, og 
efter vi var flyttet til Feldborg, især Anita, 
når hun var på kursus på Vilvorde – og 
der var hjertevarme og gensynsglæde hver 
gang de mødtes. Hakon og Else var begge 
bohemer i deres privatliv. Deres hjem var 
rodet og meget lidt organiseret. Ved en 
af middagene gik strømmen – maden var 
ikke færdig, og Anita måtte tage det hele 
ind til nærmeste nabo for at varme det op. 
En anden mindeværdig hændelse indtraf 
på Feldborg, da jeg lige var tiltrådt, og 
den nye plan skulle underskrives. Det var 
traditionelt en højtidelig seance, hvor di-
rektør, skovtaksator72 og skovrider mødtes 
i tjenesteuniform og efter et stykke kranse-
kage skrev planen under. Frølund var i sin 
sædvanlige krøllede og plettede uniform og 
i stedet for uniformskasketten, havde han 
en Mao-kasket på, da han lige var kommet 
hjem fra Kina. Da børnene kom løbende i 
bare tæer, udbrød han: “Nå – her går man i 
bare tæer” og så smed han skoene!

Fa k ta b o k s
Danida (Danish International Development Agency) er betegnelsen 
for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under 
Udenrigsministeriet.

Dansk udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom med menneskeret-
tigheder og økonomisk vækst. Danida har ansvar for at planlægge, 
gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. På de danske 
ambassader og repræsentationer i udlandet sidder både lokale og danske 
udsendte medarbejdere, som står for administration og forvaltning af 
udviklingssamarbejdet med det enkelte land.

Direktør for Direktora-
tet for Statsskovbruget 
– senere Skovstyrelsen, 
Hakon Frølund.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   42 02-05-2017   08:42:17



43Den overordnede ledelse af statsskovbruget i 1980’erne

Frølund blev efterfulgt af Leo Bjørn-
skov, den første ikke-forstkandidat på 
posten. To personligheder kunne næppe 
være mere forskellige. Bjørnskov var pri-
mært optaget af at rydde op i et autoritært 
system, og det var nødvendigt, men blev 
gjort knap så pædagogisk. Han startede 
med på et skovridermøde at kundgøre, 
at etaten havde en umiskendelig duft af 
“karlekammerluft”!! Her sad 31 kongelige 
skovridere og hørte på ham – det skabte 
ikke god samarbejdsånd. Bjørnskov var en 
“københavnerdreng”, men han havde ret 
et langt stykke hen ad vejen. Han havde så 
den skavank, at han “dislikede” skovriderne 
(sådan så vi i hvert fald på det), og så dem 
som hindringen for en moderne ledelse i 
etaten. Det havde han måske delvis ret i, 
men der var også andre faktorer.

Det største problem var nok, at den 
daværende øverste ledelse (Skovstyrelsen) 
ikke havde levet op til nutidig standard 
for ledelse og ikke havde nogen egentlig 
ledelsesstrategi eller formulerede ideer om 
praktiseret ledelse. Det var sådan set ikke 
noget særsyn for Skovstyrelsen – det gjaldt 
langt de fleste af offentlige “væsener” og 
institutioner – ja vel også mange private 
virksomheder. Ledelse som begreb opstod 
først for alvor i 80’erne som en selvstændig 
disciplin. En egentlig “chefuddannelse” var 
således et fraværende begreb i statsskovbru-
get i 80’erne og før den tid.

Normen var, at ældste fuldmægtig med 
få undtagelser blev udnævnt til skovrider. 
Vi gik alle med en “dødsliste” i lommen 
og kunne tælle dage til udnævnelse. Med 
lidt held blev det tidligere, hvis en af de 
gamle ikke holdt. Det skyldtes det spe-

cielle forhold, at der var flere chefer end 
forstfuldmægtige i etaten. I 70’erne var 
der 30 statsskovdistrikter + Sorø Akade-
mis 2 distrikter, hver med en skovrider 
som chef. I direktoratet var der tre forst-
lige chefer og én direktør – altså i alt 36 
forstlige chefstillinger. Kun et mindre 
antal distrikter havde forstfuldmægtig 
ansat, og i direktoratet var der normalt 4-5 
stykker. Altså et meget lille rekrutterings-
grundlag for skovriderstillingerne, da det 
på det tidspunkt var utænkeligt at ansætte 
skovridere uden baggrund i etaten. Som 
regel var forstfuldmægtigene rekrutteret 
blandt de bedste fra ca. hvert andet hold 
fra Landbohøjskolen – en kvalificeret kan-
didat havde altså næsten sikkerhed for at 
ende i en skovriderstilling, hvis man ven-
tede længe nok og ikke var helt umulig. 
Disse “fremtidige chefer” var underlagt en 
rokeringsordning, således at de normalt 
skulle bestride tre poster inden cheftiden, 
hvoraf mindst en skulle være på et distrikt. 
Det var chefuddannelsen. Supplerende 
kurser eller lignende blev først aktuelle fra 
slutningen af 80’erne.

Når et embede var ledigt, blev man 
sparket ud på et distrikt med en nøgle i 
lommen til hoveddøren på skovridergår-
den. Ingen overdragelsesforretning ud over 
måske et enkelt møde med den afgående 
skovrider, når ansøgningen skulle udfor-
mes. Når man ankom til distriktet var 
forgængeren væk – det højeste man kunne 
forvente var, at han havde sørget for at ren-
gøre tjenesteboligen nødtørftigt. Altså – 
ingen ordentlig introduktion til medarbej-
dere og samarbejdspartnere – slet ingen 
afskeds-/ tiltrædelsesreception, hvor man 
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kunne få lejlighed til dog at vise sit ansigt 
frem. Det var uhyre uprofessionelt. Hvor-
dan en nyudnævnt skovrider stillede sig 
til ledelse blev minimeret til, at han bare 
skulle gøre som cirkulærerne foreskrev!

Forholdet mellem skovrider og skov-
fogeder var nok på de allerfleste stats-
skovdistrikter traditionelt anstrengt. De 
administrative retningslinjer for opgave-
fordelingen mellem de forskellige led i 

administrationen var nedfældet i et cirku-
lære kaldet “Instruktoriske bestemmelser”, 
som i hele statsskovbrugets historie havde 
været forældet og præget af bureaukratiske 
regler, som ikke stemte med tiden og den 
naturlige opgavefordeling. Det medførte 
selvfølgelig gnidninger og magtkampe, 
som var meget uproduktive og forstærket 
af en manglende ledelsesuddannelse blandt 
skovriderne.

Egetræ fra de første 
såninger i 1829. Agern 
var samlet i egekrattet i 
Hald Ege ved Viborg.
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Chef på Feldborg Distrikt i 80’erne

Udfordringer i ledelsen

Som chef for et skovdistrikt var alminde-
lige ledelsesfunktioner selvfølgelig centrale. 
Årsplanlægning, budgetlægning, regn-
skabsopfølgning, personaleledelse. Det 
største problem her som på andre distrikter 
var nok den meget udflydende afgrænsning 
af disse opgaver mellem skovrider og skov-
foged. Specielt på Feldborg havde der været 
mange skovriderskift de sidste 20 år, og de 
pågældende skovrideres tilgang til de for-
skellige ledelsesopgaver havde været meget 
forskellig. Jeg kom efter en skovrider, som 
efter min opfattelse havde en noget distant 
tilgang til de konkrete opgaver, der skulle 
løses. Jeg ville gerne have fingrene mere i 
mulden, og det gav selvfølgelig undertiden 
nogle problemer med skovfogederne, som 
formentlig – og nok med rette – følte sig 
trådt for nær. Men det var på den anden 
side nødvendigt. En manglende styring 
havde bevirket, at der mellem de enkelte 
skovparter var tradition for at løse opgaver 
på vidt forskellig måde. Tilplantningspro-
cedurer var forskellige, udhugning og tyn-
ding drevet efter vidt forskellige opfattelser, 
personaleledelse udmøntet vidt forskelligt 
alt efter skovfogedernes temperament og 
indstilling.

Jeg havde tre hver for sig dygtige og en-
gagerede skovfogeder, men meget forskel-
lige. Skovfoged Jørgen Wilbech Christen-
sen73 på Borbjerg Skovpart var detaljens 

mand. Han tilså skovarbejderne mindst én 
gang om dagen, gav detaljerede arbejds-
instrukser, huggede svagt og hyppigt og 
brugte tonsvis af gødning og kemikalier, 
hvor han mente det nødvendigt. Skovfo-
ged Steen Ølgaard74 på Ndr. Feldborg var 
lige modsat. Folkene passede i udpræget 
grad sig selv, og Ølgaard passede intensivt 
sine talrige udadvendte interesser – herun-
der jagten – og var herigennem for det me-
ste en god ambassadør for distriktet. Han 
hadede alle former for kemikalier i skoven 
og huggede stærkt. Skovfoged Schmidt-
Sørensen75 på Sjørup Skovpart var en helt 
tredje natur. Meget sig selv nok, noget tavs 
og indesluttet og selvrådig. Ikke en mand 
der brød sig om, at man blandede sig – 
hverken skovrideren eller skovarbejderne.

Fælles for dem alle var dog, at skovri-
deren helst skulle blande sig så lidt som 
muligt. Distriktskontoret var i deres øjne 
et slags postkontor, som kunne indsamle 
statistik, holde regnskab og snakke med 
styrelsen. Resten klarede skovfogederne 
bedst!

Jeg husker de første mange år i dette lys. 
Ikke grimme ord, men (for det meste) høf-
lig “diskussion”. Enhver ændring i forhol-
dene blev mødt med mistro og modstand. 
Erhvervede rettigheder skulle ikke diskute-
res. En chefs naturlige opgave: at forny og 
“ryste dåsen” var – set fra skovfogedernes 
side – ikke velset. Som man siger “uimod-
tagelige for ledelse”.
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Altså et distrikt med meget få fælles 
retningslinjer og ingen fælles politik på 
centrale faglige områder. Det kunne jeg 
selvfølgelig ikke leve med. Det gav pro-
blemer og selvfølgelig især i den første tid 
for en skovrider i embedet – han skulle 
prøves af ! Jeg blev hurtigt bevidst om, at 
der skulle ændringer til, men besluttede 
også at gå langsomt frem, at undgå de store 
sammenstød og i stedet gradvist at ændre 
forretningsgangen. Det blev gjort gennem 
hyppige faglige diskussioner, mange små 
interne ekskursioner og besigtigelser, hvor 
jeg var ude med den enkelte skovfoged, el-
ler ofte hvor alle deltog.

Det blev ikke bedre af, at direktiverne 
fra skovstyrelsen ofte var meget firkantede. 
F.eks. påbuddet om plantetallet ved kul-
turstart – 2.500 planter/ha – færdig! Jeg 
kom til distriktet med Frølunds klare ordre 
om, at dette fremover skulle overholdes. 
Denne meget firkantede formulering var 
der fagligt stor uenighed om – både in-
denfor “bruget” og i det private skovbrug. 
På Feldborg havde man blæst hul i det, og 
plantede 4-5.000 planter (nåletræ) pr. ha. 
Det var en svær faglig indgang til arbejdet, 
da skovfogederne var stærkt imod at sætte 
plantetallet ned, og jeg jo i sagens natur 
ikke var ekspert i hedeskovbrug på dette 
tidspunkt. De diskussioner, vi havde, var 
ikke spor morsomme, når det sidste argu-
ment fra min side var “det er en ordre”. Det 
gav en fagligt problematisk start, som det 
tog lang tid at komme over.

En anden af diskussionerne var brugen 
af herbicider. Der var, som nævnt, blandt 
skovfogederne vild uenighed om dette red-
skab. Skovfoged Jørgen Wilbech Christen-

sen brugte herbicider over en bank i alle de 
nye kulturer for at bekæmpe græsset og få 
planterne godt gennem den første vanske-
lige periode. Det var kæmpearealer, der var 
nyplantet efter stormfaldet, og risikoen for 
omfattende efterbedringsarbejder var åben-
lys, hvis græs- og lyngpelsen fik overtaget. 
Og Wilbechs nye kulturer stod strålende!

Skovfoged Steen Ølgaard var som 
nævnt af helt modsat opfattelse og mente 
ikke, de gjorde en forskel og havde ikke 
brugt nogle. Han var dog ikke så langt 
fremme med tilplantningen efter storm-
faldet, så man rigtigt kunne bedømme 
resultatet endnu. Hvad skulle jeg gøre – 
lade dem hver for sig bestemme eller tage 
et standpunkt? Sådan set uden nødvendig 
faglig ballast. Vi havde naturligvis faglig 
bistand fra forsøgsvæsenet inde. Neckel-
mann76, som den største faglige kapacitet, 
mente det var meget risikabelt at undlade 
brug af hjælpestoffer i så omfattende 
kulturanlæg – det var Wilbechs ståsted. 
Beslutningen kompliceredes også af, at 
vækstvilkårene var ret forskellige på de to 
skovparter. Wilbechs område var moræne-
jord af rimelig bonitet, mens Nørreskoven 
hos Ølgaard var mager hedeslette, hvor 
græsset ikke var så dominerende, men hvor 
lyngen til gengæld kunne tage en slem 
overmagt.

Resultatet blev et kompromis. Ølgaard 
blev beordret til at sprøjte de mest udsatte 
steder. Det blev gjort – om det gjorde en 
forskel ved jeg ikke – men resultatet af det 
samlede kæmpe kulturanlæg var imidlertid, 
at meget lidt gik ud, og efterbedring (gen-
tilplantning) var sjælden undtagen på me-
get udsatte steder, hvor vi alligevel aldrig 
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skulle have plantet (og ikke ville have gjort 
det i dag).

Men meget mindre ting kunne skabe de 
mest lidenskabelige diskussioner. Et eksem-
pel var skovfogedernes kontorhold. Hver 
skovpart havde sit regnskab og sin skov-
kasse (pengeregnskab). De bestilte, kon-
trollerede og betalte hver for sig deres reg-
ninger til leverandører af ydelser og varer. 
Det vil sige, der var et betragteligt kontor-
arbejde, som hver skovfoged udførte selv 
og et betragteligt antal kasser, der skulle 
afstemmes og revideres. Samtidig sad der 
på distriktskontoret en kontordame, der 
ikke havde meget at lave. Det bragte mig 
selvfølgelig på den gode ide, at her kunne 
vi rationalisere. Kontordamen kunne 
overtage konteringen og udbetalingerne af 
regningerne efter at skovfogederne havde 
påtegnet dem, og skovfogeden kunne kon-
centrere sig mere om sit faglige arbejde 
i skoven. Men hovsa! Det var angreb på 
velerhvervede rettigheder. Stor ballade – 
skovfogederne rettede selvstændig henven-
delse til styrelsen – en ting der i de dage var 
næsten utænkeligt – med klager over skov-
riderens dispositioner. Sagen endte med 
en klar ordre: Alle regninger udbetales via 
distriktskontoret! En selvfølge i dag, men 
dengang en revolution.

Nu lyder det som om samarbejdet og 
tilværelsen var dybt præget af disse kon-
troverser. Det var heldigvis ikke tilfældet. I 
det daglige var omgangstone og stemning 
behagelig og præget af respekt og hyggeligt 
samvær. De månedlige skovfogedmøder 
på skovridergården foregik normalt i god 
atmosfære – kaffen indtaget kl. 10 omkring 
skovriderens køkkenbord, hvor diskus-

sioner og fortællinger gik livligt omkring 
bordet – jagthistorier fra gamle dage var 
især yndede. Som ny mand blandt alle de 
gamle garvede en lidt prekær stilling, men 
det gik, og det blev frem for alt bedre, ef-
terhånden som jeg fik mere erfaring og fod 
på det hele. Men stillingen som skovrider 
var dengang ensom – faglige fællesskaber 
og erfaringsudvekslinger blandt ligestillede 
var ikke hyppige – det forudsattes at man 
måtte finde ud af det alene. For øvrigt ikke 
så usædvanlig en situation – jeg talte år 
senere med biskoppen i Viborg, Karsten 
Nissen77 om det – vi havde mange fælles 
erfaringer i samme retning.

I slutningen af 80’erne og i 90’erne æn-
drede det sig – personalesammensætningen 
blev bredere og frem for alt eksploderede 
mødeaktivitet og dermed samvær med 
kollegaer. I 1984 var Skovfoged Hans Ne-
dergaard-Hansen78 kommet til som afløser 
for Schmidt-Sørensen. Det var et godt 
bytte, og skovrider Bo Holst Jørgensen79 på 
Ulborg, som Schmidt-Sørensen kom over 
til, fik sine problemer. Hans Nedergaard 
var søn af den gamle skovrider Nedergaard-

Forfatteren og skovfoged 
Jørgen Wilbech Chri-
stensen.
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Hansen80 på Klosterheden – havde været 
mange år i reguleringen – og var og blev en 
stor gevinst for mig og Feldborg Distrikt.

Den seneste skovfoged der kom til var 
Jens Peter Clausen81, som blev ansat i 1999, 
da Wilbech gik af. Også et godt valg og 
den første skovfogedansættelse jeg fik ind-
flydelse på. Hidtil var sådanne vigtige ting 
sket ved styrelsen alene, og distriktschefen 
kunne så efterfølgende se om han kunne 
holde sin nye skovfoged ud. Nu blev der 
nedsat et ansættelsesudvalg, hvor jeg blev 
formand. Der var flere kvalificerede ansø-
gere – Jens Peter Clausen var den yngste, 
men vi valgte enstemmigt ham, og det har 
vi ikke siden fortrudt.

I det efterfølgende skal jeg forsøge at 
skildre, hvad mine opgaver som skovrider 
i 80’erne ud over ledelsesfunktionen mere 
konkret bestod af.

Økonomistyring – regnskab – 
budget – årsplanlægning – 
 personaleledelse m.v.

Dette var og er selvfølgelig de centrale op-
gaver for en chef i enhver organisation. For 
så vidt ret ukompliceret i 80’ernes stats-
skovbrug. Budgetterne var hårdt styret fra 
centralt hold, og der var ingen eller meget 
få muligheder for afvigelser eller priori-
teringer på distriktsniveau. Skovrideren 
skulle indstille om alle større anskaffelser 
(helt ned til plove og vogne). Budgettet 
var styret af den årlige planhugst, som 
var fastlagt i de 10-årige langtidsplaner. 
Kun særlige omstændigheder kunne føre 
til afvigelser herfra, og der var stormfal-
det selvfølgelig en afgørende faktor. De 
største udfordringer på Feldborg i disse år 
var derfor udarbejdelse af budgetter for 

Forfatteren overrækker 
i 1996 Dronningens 
fortjenstmedalje for 40 
års tjenesten til skovfoged 
Steen Ølgaard (tv) og 
skovfoged J. Wilbech 
Christensen.
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tilplantningerne og plejen af disse, samt 
for de store lagre af det stormfældede træ. 
Når man betænker, at regneark ikke var 
opfundet på dette tidspunkt, var det ikke 
ubetydelige opgaver. Alle beregninger 
blev udført i håndlavede skemaer med en 
regnemaskine – helt surrealistisk set med 
nutidens øjne.

Organisationen i 80’ernes statsskov-
brug var meget hierarkisk. Distrikterne 
var delt op i et antal skovparter baseret på 
geografisk inddeling. På skovparten var 
skovfogeden ansvarlig for alle operationer 
i skoven. Men budgetterne blev udarbej-
det på distriktsplan. Der var ikke tale om 
skovpartsvise budgetter, hvilket selvføl-
gelig gav problemer, da skovfogederne 
så ikke så sig ansvarlig for økonomien i 
de enkelte operationer og for distriktets 
budget i sin helhed. Det fik jeg lavet om 
på, men kun langsomt. Regnskaberne blev 
gennemgået på månedlige regnskabsmø-
der. Deltagere var skovfogederne og skov-
fogedassistenten. Vi mødtes på distrikts-
kontoret, som jo var identisk med vores 
private hjem, i begyndelsen ikke engang et 
mødebord men en sofa og et sofabord og 
nogle stole i mit kontor. Der blev måne-
dens udskrift af regnskaberne gennemgået 
og fokus var især skovfogedernes konte-
ring af udgifterne, samt de faglige dispo-
sitioner i månedens forløb og kommende 
arbejdsopgaver. En kaffepause blev afholdt 
midt i mødet, hvor vi gik ud i køkkenet 
og satte os omkring køkkenbordet. Kaffe 
og wienerbrød blev serveret af skovride-
ren – for egen regning. Et årligt repræ-
sentationstillæg til lønnen på ca. 900 kr. 
skulle dække dette, samt alle andre møder 

skovrideren måtte have lyst til at afholde 
året igennem (inkl. alle kundemøder og 
møder med andre!!). Mødet var færdigt 
ved frokosttid, og dette var normalt det 
eneste formelle møde, der var med skovfo-
gederne måneden igennem. Resten var ad 
hoc møder om konkrete faglige spørgsmål 
og projekter. Meget hurtigt indførte jeg 
et møde om måneden i marken hos hver 
enkelt skovfoged, hvor vi drøftede gene-
relle faglige spørgsmål og beså enkeltopga-
verne, der var aktuelle på skovparten. Det 
blev modtaget med nogen reservation fra 
skovfogederne, men udviklede sig til en 
værdifuld kontakt. Senere lavede vi ofte 
fællesmøder i skoven, hvor egentlige pro-
blemstillinger i driften blev taget op, og vi 
efterhånden fik strømlinet en stor del af 
opgaverne.

Skovfogederne havde i begyndelsen 
suver æn ledelsesret overfor skovarbej-
derne og kunne antage og afskedige de 
løst ansatte. Det overordnede ansvar var 
selvfølgelig skovriderens, men kun på 
skovløberniveau var det reelt. Det med-
førte selvfølgelig, at der var stor forskel på 
personaleledelsen på de forskellige skov-
parter og dermed også på produktiviteten. 
Skovningsmaskiner var ikke opfundet, og 
al aflønning foregik efter overenskomsten 
enten på akkord eller på time løn – også 
med store forskelle – en ting som først over 
tid blev lagt fastere rammer om.

Et stort job var tilsynet med husene og 
deres vedligeholdelse på distriktet. Der var 
skovfogederne delvist koblet ud. Årlige 
hussyn blev foretaget af skovrideren – først 
helt alene senere med skovfogedassistenten 
som deltager – i 90’erne helt overtaget af 
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denne. Hussynet blev varslet i god tid til 
skovløberne. Skovrideren mødte op og be-
sigtigede huset og vedligeholdelsestilstan-
den sammen med brugeren (ikke mindst 
fruen i huset). Ønsker blev fremført, og 
efter hussynene var afsluttet, begyndte pri-
oriteringerne ud fra et snævert budget. Så 
blev de bevilligede arbejder meldt ud, og 
skovfogeden fik ansvaret for at de blev gen-
nemført, enten ved hjælp af håndværkere 
eller mestendels udført af egne folk. Den 
største fordel ved fremgangsmåden var det 
detaljerede kendskab jeg fik til husene og 
også deres indvånere – en kontakt der var 
mere distant i hverdagen.

Ellers var hverdagen på kontoret ret 
monoton. Kontordamen – senere benævnt 
distriktssekretæren – var i hele min periode 
Karen Merete Henriksen. En uhyre trofast 
sjæl – flittig og arbejdsom og meget nem at 
omgås. Jeg mener ikke, at der i de 23 år vi 
var sammen, var ét alvorligt sammenstød. 
I begyndelsen var hun på halvtid – senere 
på fuld tid. Alle breve blev forfattet af 
mig i hånden og leveret ind til skrivning 
hos Karen Merete. Derefter tilbage og 
korrekturlæst og formentlig tilbage til af-
sendelse. Hvis der var fejl, var det normalt 
forfra – fejlrettelser var med gennemslag 
på kalkerpapir næsten umuligt – i hvert 
fald ikke før vi fik elektriske skrivemaskine 
midt i 80’erne. Efter afsendelse blev kopien 
arkiveret i stålskabene i et udmærket ar-
kiveringssystem – centralt udarbejdet for 
hele “bruget”. 

Den traditionelle skovdyrkning
Skovdyrkningsparadigmet indtil midt i 
80’erne

En skovriders højst profilerede opgave 
var til og med 1980’erne skovdyrkningen. 
At dyrke skoven i overensstemmelse med 
målsætningen, jordbunden og det stedlige 
klima blev anset for en kunst – stærkt ba-
seret på kundskab. I min elevtid og første 
aktive erhvervstid blev den kundskabsba-
serede skovdyrkning næsten udelukkende 
anført af forstkandidater uddannet på 
Landbohøjskolen. Her blev den grundigste 
uddannelse i biologi, jordbundslære, klima 
og træartskundskab meddelt og udmøn-
tet i skovdyrkningslæren. Kombineret 
med grundig uddannelse i planlægning 
og økonomi gav det grundlag og en solid 
baggrund for administration af skovejen-
domme. Samtidig tillod økonomien på 
dette tidspunkt, at der selv på mindre 
ejendomme var basis for ansættelse af en 
forstkandidat som leder (skovrider). Og 
skovriderne “hypede” skovdyrkningen 
som en disciplin, som kun de forstod til 
fuldkommenhed. På de talrige ekskursio-
ner, som både forstkandidatforeningen og 
Dansk Skovforening forestod, var skov-
dyrkning det selvfølgelige primære diskus-
sionsemne. Dygtige professorer på Land-
bohøjskolen – tidligere Carl Mar: Møller 
og nu H. A. Henriksen som de mest 
fremtrædende – gav diskussionerne fagligt 
forsvarligt indhold, og de administrerende 
skovridere uddelte gavmildt af deres erfa-
ringer. Og de stillede ikke deres lys “under 
en skæppe”. Mange “videnskabelige” teorier 
og erfaringer var temmelig personfikserede, 
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men fremført i tale og på skrift med megen 
autoritet. Jeg tænker f.eks. på diskussio-
nerne om “negative grene”82 i 60’erne! Men 
argumenterne var overbevisende og oftest 
baseret på lang erfaring og stor arbejdsind-
sats med uanede mængder timer i skoven 
til iagttagelse, eksperimenter og praktiske 
afprøvninger af træarter og metoder. Når 
ejerne enkelte gange deltog i sådanne 
ekskursioner var de mest tavse andægtige 
tilhørere til de lærdes disputter. Og dril-
lerierne og stiklerierne mellem de lærde 
skovridere var talrige – oftest godmodige. 
Men det var en god uddannelse for vi unge 
forstkandidater, selvom vi sjældent turde 
blande os i diskussionerne.

Valget af træart var stærkt påvirket af 
lønsomheden, udtrykt ved forrentningen 
af investeringen ved anlæg af en kultur. Det 
var økonomiprofessorerne Howard Grøn83 
og især Niels K. Hermansen, der satte et 
stærkt aftryk på skovbruget i 1960’erne. 
Enhver investering skulle måles på dens 
afkast til ejer. Ellers ville den i sidste ende 
blive konverteret til alternative investerin-
ger i andre brancher, der gav mere i afkast. 
Dette synspunkt førte til udviklingen af 
det komplicerede begreb, der hed vente-
værdiberegninger. Venteværdien af en kul-
tur blev beregnet som anlægsudgiften, samt 
alle fremtidige indtægter og udgifter dis-
konteret tilbage til kulturtidspunktet med 
en bestemt rentesats (og så ganget med 
“evighedsfaktoren”!!). Om investeringen 
var lønsom afhang især af rentesatsens stør-
relse, da produktionstiden er meget lang i 
skovbruget. Renteniveauet i erhvervslivet 
var i de årtier højt, så investeringens afkast 
var derfor stærkt afhængig af minimering af 

alle omkostninger – og en rationel tilgang 
til kultur- og driftsudgifter – da prisen for 
træprodukterne var uden for producen-
ternes indflydelse (næsten). Konsekvensen 
af dette var umiddelbart, at de hurtigvok-
sende og robuste nåletræer og især rødgran 
blev dominerende hovedtræarter på både 
den gode og den mindre gode jord.

Det var indviklede økonomiske bereg-
ninger, der lå til grund for beslutnings-
grundlaget, og ikke mange udenfor forst-
kandidatkredse forstod dem. I mit arbejde 
som sagkyndig for ekspropriationskommis-
sionen (se senere side 175) stod kommissio-
nen helt af, når jeg begyndte at diskutere 
disse beregninger med ejernes konsulenter. 
Men ikke desto mindre var det en rationel 
måde at beregne en bevoksnings værdi på 
og dermed fastsætte en erstatning.

Der var for en ejer – privat eller stats-
lig – et stort rationale forbunden med 
denne beregningsmetode, når et beslut-
ningsgrundlag eller en driftsplan skulle 
udformes. Økonomien var et stigende 
problem for mange private godser, og 
statsskovbruget havde også lønsomhed 
som et af hovedformålene for sine skove. 
Samtidig affødte tanken om rationel skov-
drift, at kulturerne som regel blev anlagt 
efter renafdrift, i store enheder og som 
monokulturer, dvs. med kun én træart. 
Især i de jyske plantager blev resultatet 
store ensaldrende monokulturer af især 
rødgran. Andre træarter som sitkagran, 
ædelgran og grandis blev også plantet, 
men i mindre omfang. Rødgranen blev 
den alt dominerende i hedeplantagerne, 
og Feldborg var jo med de fleste af sine 
arealer i denne kategori.
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Fa k ta b o k s
Renafdrift. Foryngelse af skov, hvor hele 
den gamle bevoksning fældes på samme 
tid, og der efterfølgende tilplantes med 
nye træer. 

På øerne og i Østjylland var kulturerne 
pga. hyppigere skiftende jordbund og mere 
kuperet terræn mindre, men principperne 
det samme. Præferencen for nåletræer må-
ske ikke så udpræget, da jordbunden var 
mere produktiv, men dog markant. Det var 
meget store arealer af løvskov, der i 60’erne 
og 70’erne blev konverteret til nåleskov – 
både i staten og i de private skove.

Selve kulturanlægget var overalt i 
landet traditionelt meget intensivt. En 
omhyggelig  rydning af kulturarealet fulgt 
af intensiv jordbearbejdning og plantning 
af en kultur med mange planter var almin-
deligt doceret i min studietid. I nåletrækul-
turer betød det 4.000-5.000 planter pr. ha 
og i løvtræ o. 8000 planter pr ha. Normalt 
blev arealet fuldbearbejdet med Linden-
borgharve eller bearbejdet i striber/huller 
med henholdsvis Tolneplov eller Kullakul-
tivator. Det vigtigste var at mineraljorden 
skulle blottes. Efter  plantning fulgte på de 
frugtbare jorder normalt rensning af kul-
turarealerne i et par år og derefter slåning 
af græs indtil planterne var over græshøjde 
(som kunne være betydelig på de gode 
jorde). Fra min elevtid på Tranekær husker 
jeg stadig uendelige augustdage tilbragt 
med le i nåletrækulturer!

Når træerne nåede op i dobbelt mands-
højde begyndte udrensningerne. De 

dårligt formede træer blev fjernet og, der 
blev tyndet mellem resten. Det skete flere 
gange, før der begyndte at komme salgbare 
effekter fra tyndingerne. Det var altså me-
get kostbare og langvarige kulturomkost-
ninger, der skulle finansieres, før der kom 
overskud af operationerne i skoven. Og det 
belastede de ovennævnte regnestykker for 
positive investeringer voldsomt.

Fa k ta b o k s
Lindenborgharve: En tallerkenharve 
som bruges til fuldbearbejdning af de nye 
kulturarealer.

Tolneplov: En tallerkenplov som bruges 
til at bearbejde jorden i striber, hvor de 
nye træer efterfølgende plantes.

Kullakultivator: En kultivator som 
bearbejder jorden i pletter, hvori de nye 
træer efterfølgende plantes.

En anden af de hyppige diskussioner i 
skovbruget dengang var, hvordan bevoks-
ningerne senere skulle plejes. Hvor meget, 
hvordan og hvor hyppigt skulle der tyndes? 
Den gængse fremgangsmåde i hedeplanta-
gerne var en D til B hugst, som efter Bryn-
dums84 udhugningsforsøg skulle give størst 
stabilitet i bevoksningerne og bedst diame-
terudvikling af enkelttræerne. Det betød 
med andre ord en stærk hugst i begyndel-
sen af bevoksningens liv og en svagere i 
resten. Det er i og for sig diskussioner, der 
stadig føres i dag og vel demonstrerer det 
dilemma skovdyrkningen altid har stået i: 
Vanskeligheden ved at nå frem til endegyl-
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dige svar på dyrkningsspørgsmålene! Først 
og fremmest på grund af den lange pro‑
duktionstid for en bevoksning. Fra anlæg 
til afskovning ofte over 100 år. Det vil sige 
over 3‑4 generationer af skovdyrkere, over 
perioder, hvor målsætningen med driften 
måske ændres og endelig under stærkt 
varierende dyrkningsforhold – jordbund, 
klima og økonomi. Forstfolk kan underti‑
den misunde landbrugets korte dyrknings‑
horisont, hvor man efter en étårig afgrøde 
kan ændre planteart og dyrkningstiltag og 
derved stadig forbedre sit udbytte. På den 
anden side er tidshorisonten også charmen 
og udfordringen ved skovdyrkning.

Fa k ta b o k s
D – B hugst: Bogstaverne angiver 
den tyndingsintensitet, der bruges i 
bevoksningerne. D betyder stærk hugst – 
svageste hugst er A-hugst. D – B hugst 
angiver en stærk hugst i begyndelsen af 
tyndingsperioden og senere en aftagende 
intensitet.

En hel anden afgrøde i skoven – dyrk‑
ning af juletræer og pyntegrønt – tog fra 
1970’erne et vældigt opsving og blev en 
af skovbrugets hovedindtægtskilder. Især 
i perioder, hvor træpriserne var lave, blev 
pyntegrønt en vigtig indtægt for skov‑
bruget. Det var en meget intensiv drevet 
produktion med stort forbrug af både gød‑
ningsstoffer og pesticider, som blev prakti‑
seret i skovene, men især på landbrugsjord. 
Produktionen var økonomisk nødven‑
dig – måske afgørende – for mange private 

ejendomme, men bidrog formentlig til, at 
skovbruget efterhånden fik et prædikat af 
økonomisk fokusering på produktionen på 
bekostning af natur og biologi – et billede 
som har kostet erhvervet dyrt i en senere 
periode.

Der blev selvfølgelig i 60’erne og 
70’erne, såvel i de private skove som i 
statens, taget landskabelige, kulturelle 
og biologiske hensyn. Talrige skove med 
stort naturindhold og smukke skovbilleder 
vidner om dette. Men hovedformålet med 
skovdriften var i langt de fleste skove en 
vedvarende produktion og god økonomi. 
Driftsplanernes indhold afspejler dette – 
skovlovens prioriteringer afspejler dette.

Driftsplanerne bestod i overvejende 
grad af kultur‑ og skovningsplaner, samt 
planer for vedligeholdelse af produktions‑
grundlaget, og de økonomiske konsekven‑
ser heraf. De mere bløde værdier i skovene 
blev kun sporadisk omtalt og indgik ikke 
som nogen systematisk parameter i plan‑
lægningsprocessen.

En medvirkende årsag til denne 
stramme fokusering var selvfølgelig, at øko‑
nomien for en skovejendom op gennem 
70’erne og 80’erne blev stadig strammere.

Det meget intensive skovdyrkningskon‑
cept blev voldsomt udfordret efterhånden 
som økonomien strammede til. Bestræbel‑
serne på at nedbringe investeringsudgiften 
pr ha blev forstærket og førte sammen 
med andre målsætninger for skovbruget 
ultimativt til en ændring af praksis i store 
dele af erhvervet – et paradigmeskift! 
Skovriderne, som jo var dyre i drift, blev 
i stigende grad afskediget. På de private 
ejendomme og i statens skove gav sammen‑
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lægninger og ændringer af målsætningerne 
for skovene grunden til, at skovriderstil-
lingerne ændrede karakter. Skovfogederne 
blev bedre uddannet og kom i stigende 
grad til at stå for skovdyrkningen – og den 
blev ikke nødvendigvis ringere heraf. Nu 
er det en undtagelse, hvis en statsskovrider 
er med på en skovdyrkningsekskursion og 
i det hele taget beskæftiger sig meget med 
skovdyrkning, som er nedprioriteret i de 
statslige skove. Og udviklingen er fortsat – 
nu er kun et fåtal af skovfogederne i statens 
skove beskæftiget med skovdyrkning – og 
de få som er – har kæmpe enheder at tilse 
og passe – op til 10-12.000 ha hver – og 
det er ikke holdbart, hvis skoven stadig skal 
have produktionspotentiale.

70’ernes vægtning af målsætningen med 
skovdriften er der i nyere tid sat stadig flere 
spørgsmålstegn ved. Helt afgørende i stats-
skovene, men også i mange private skove. I 
de sidste indgår økonomien naturligvis sta-
dig som en afgørende parameter, men man 
er begyndt at lede efter alternative mere 
bæredygtige indtægtsmuligheder.

Set med nutidens øjne kan 60’ernes-
70’ernes skovdrift godt se ensidig ud. 
Hvordan kan den forklares? Økonomi-
ens nødvendighed? Manglende viden? 
Manglende dygtighed? Tilsidesættelse 
af offentlighedens behov? Nej ikke som 
sådan. Først og fremmest var tiden en an-
den. Samfundets målsætninger var stadig 
præget af efterkrigstiden, hvor tanken om 
økonomisk velstand og øget velfærd var 
dominerende. Samfundsforholdene skulle 
forbedres, og det skulle først og fremmest 
ske ved at stille øgede økonomiske midler 
til rådighed. Hvordan dette skete var ikke 

i fokus før langt senere. Samfundets nu 
indlysende vægtning af bløde værdier, var i 
langt mindre omfang aktuelle. Hertil kom, 
at ulemperne ved den stærkt økonomisk 
prægede skovdrift ikke var særligt synlige 
for den tids skovbruger. Stormfaldshyp-
pigheden, som er en af fladedriftens store 
risici, var langt mindre end i dag. Man 
havde haft store ødelæggende storme, men 
de var få og kom kun med årtiers mellem-
rum. Den store storm, der hærgede en del 
af landet i 1967, var således den første i lang 
tid. Det var ikke noget, man i realiteten 
regnede med i driftsplanlægningen, som en 
afgørende parameter.

(Se bilag 2 om de betydeligste storme i 
dansk skovbrug de sidste 100 år)

De sundhedsmæssige farer ved store ens-
aldrende kulturer var heller ikke erkendt. 
De “røde rødgraner” (se senere side 58), 
som viste sig i slutningen af 80’erne, var et 
ukendt begreb, ligesom andre kalamiteter 
som micans i sitka og elmesyge var fænome-
ner, som ingen havde anelse om kunne være 
andet end af eventuel lokal betydning.

Udpining af jorden ved ensartet afgrø-
devalg over lange perioder var ikke erkendt 
i skovbruget som en betydende faktor. 
Nedsivning af kemikalier og gødningsstof-
fer i jordbunden og ultimativt i grundvan-
det var ikke et emne for diskussion – man 
vidste ikke noget om det! Ordet økologi 
var ikke opfundet! Nedgang i biodiversitet 
og naturrigdom emner, som ikke fandtes. 
Der var altså ikke umiddelbart erkendte 
grunde til at tage andre hensyn i skovdrif-
ten. De danske skove blev dog alligevel dyr-
ket på en meget skånsom måde (f.eks. i for-
hold til praksis i landbruget). Forbruget af 
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gødning og kemikalier var af økonomiske 
årsager meget begrænset, og der blev på en 
afbalanceret måde taget hensyn til naturen. 
Alligevel fordrede tiden og stemningen i 
befolkningen i 80’erne ændringer. I vore 
omgivende lande ændrede holdningen sig 
også, både med hensyn til dyrkningsmeto‑
der og vægtningen af skovenes formål.

Fa k ta b o k s
Micans: Jættebarkbillen (Dendroctonus 
micans) har med årtiers mellemrum 
forårsaget store angreb på især sitkagran 
i det vest- og nordjyske område. Tidli-
gere opformeringer af jættebarkbiller 
har vist sig at hænge sammen med en 
forudgående kombination af hård vinter-
frost og efterfølgende sommertørke.

Angreb af jættebarkbiller kan ikke for-
veksles med andre insektangreb, da akti-
viteten resulterer i et kraftigt harpiksflåd. 
Harpikstragtene ses typisk ved foden af 
træet og på overjordiske trærødder.

Elmesyge: Elmesygen er en svampesyg-
dom, der angriber elm og andre planter i 
samme familie. Svampen overføres af en 
gruppe barkbiller (Scolytus), som lever 
af veddet lige under vækstlaget. Når syg-
domsforløbet er så hurtigt, skyldes det, at 
træerne prøver at værge sig ved at standse 
al transport i vedkarrene. Når det lykkes, 
lider grenene af væskemangel og dør. Der 
er intet middel til begrænsning eller be-
skyttelse mod sygdommen. Størstedelen 
af elmene i Danmark er gået til som følge 
af sygdommen.

Det blev en lang glidende ændring. 
Dybtgående i statsskovbruget, og mærkbar 
i det private skovbrug, hvor forskellige 
holdninger stadig brydes og diskuteres 
livligt. Kombineret med en rasende udvik‑
ling i tekniske og administrative metoder 
ændrede det forudsætningerne for det dan‑
ske skovbrug – i større eller mindre grad 
afhængig af de private ejeres indstilling, 
men gennemgående og for altid i statsskov‑
bruget.

Den konkrete skovdyrkning på 
 Feldborg i 80’erne

Målsætningen for skovbruget på Feldborg 
i 70‑80’erne var ikke anderledes end, hvad 
der er skildret ovenfor. Min interesse for 
skovdyrkning forblev usvækket, og jeg 
deltog op gennem tiden i samme grad som 
hidtil i de skovdyrkningstiltag, som blev 
relevante under den transformation af 
skovdyrkningsstandarder, som fandt sted i 
de år, hvor jeg virkede som skovrider.

Kulturplanlægning, bevoksningspleje 
og hugst skete i sagens natur i tæt sam‑
arbejde med skovfogederne – især for en 
forholdsvis uerfaren hedeskovdyrker, som 
en nytiltrådt øboer er. Jeg har tidligere 
været inde på de problemer dette indebar, 
men netop derfor optog det en væsentlig 
del af min tid. I begyndelsen vandrede jeg 
meget rundt i bevoksningerne for at få et 
førstehåndsindtryk af tilstanden. Distriktet 
var som nævnt stærkt præget af det store 
stormfald i 1981 og igen i 1984, så proble‑
merne var mange. Både hugstfølgeproble‑
mer, træartsvalg og kulturpleje.

Det var en sædvanlig traditionel skov‑
dyrkning, der blev udført på Feldborg, 
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som på alle andre statsskovdistrikter og 
private distrikter. Det var en kundskabsba-
seret skovdyrkning, som vi havde lært på 
Landbohøjskolen. I de jyske hedeplantager 
helt overvejende baseret på højskovsdrift/
fladedrift med nåletræ – overvejende 
rødgran. Det vil sige, at bevoksningerne, 
som var ensaldrende og kun baseret på én 
træart, ved omdriftsalder (den økonomiske 

optimale alder for træernes hugst) blev 
fældet, enten gennem en renafdrift (hele 
bevoksningen fælles på én gang) eller ved 
nordrandsforyngelse (i øst-vest gående 
striber fra nordsiden med 4-5 års mellem-
rum). Det var enkelt og rationelt, og når de 
gamle træer var væk, blev der plantet nye 
umiddelbart efter. Såning eller selvsåning 
blev aldrig anvendt på den tid. Vi brugte 
driftsformer, der var årelang erfaring med, 
og som man mestrede.

Som det var sædvane for tidsperioden 
blev der også på Feldborg tilplantet på 
mindre velegnede arealer, så som lavtlig-
gende områder, hvor frosten sædvanevis 
kunne være særlig hård og på fugtige områ-
der, hvor nåletræet ikke kunne trives over 
tid. Ligeledes blev der plantet for tæt ud 
til vejene og tæt på gravhøje og kulturelle 
mindesmærker. Det var produktionssyn-
dromet i udfoldelse. Det blev vi gradvist 
opmærksomme på og lod efterhånden disse 
områder ligge utilplantede. Især kæmpede 
jeg en hård kamp for, at skovfogederne 
ikke plantede for tæt på vejene, så opstam-
ning skulle foretages efter få år.

Driftsplanen giver ikke nogen meto-
devejledning for skovdyrkning – det er 
skovriderens endelige ansvar. Som anført 
tidligere brugte man mange planter/ha i 
kulturerne, indtil jeg kom til. Så blev det 
i nåletræskulturerne stærkt nedsat i over-
ensstemmelse med styrelsens direktiv. Det 
og brugen af kemi har jeg redegjort for 
tidligere. Plantning blev helt overvejende 
udført med spade efter mekanisk jordbear-
bejdning enten med Lindenborgharve eller 
Kullakultivator. Denne jordbearbejdning 
var vigtig især af hensyn til lyngen, som 

Der blev mest brugt 
nåletræ på Feldborg, 
men løvtræ kunne godt 
trives. Her egetræer sået i 
1829 ved anlæg af Nordre 
Feldborg Plantage.

Skærm af rødgran un-
derplantet med bøg.
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ellers kunne være til stor skade for de små 
planter. Indtil planterne kom fri af lyngen, 
kunne de godt stå i stampe nogle år. Plan-
terne var 2/2 barrodsplanter i nål og nor-
malt 2/1 i løvtræ.

Det var normalt ikke nødvendigt med 
rensning af de nye kulturer, evt. blev der 
harvet én enkelt gang. Snudebillerne var et 
stort problem, og det var standard at dyppe 
planterne i en kemisk blanding før plant-
ningen. Hvis det ikke blev gjort, kunne 
der være stor afgang af planter på grund af 
gnav fra billerne på rodhalsen.

Fa k ta b o k s
2/2 barrodsplanter: En plante som 
har stået to år i et såbed (i en planteskole), 
derefter omplantet til et nyt bed (prikle-
beddet), hvor den står i yderligere to år. 
Derefter udplantes den i skoven i en ny 
kultur.

Barrodsplante: Betyder at planten leve-
res fra planteskolen uden potte, altså med 
rødder, der ikke er beskyttet. Modsætning 
til dækrodsplante, hvor planten leveres 
i den lille container, hvor den er sået – 
altså er rødderne beskyttet (dækket). 

Med de høje plantetal i kulturerne i 
70’erne og begyndelsen af 80’erne, skulle 
både nåle- og løvtræskulturer normalt ud-
renses en eller to gange. Det vil sige at der 
skete en udtynding af kulturtræarten, og 
dårlige elementer blev fjernet. Det var dyre 
operationer, indtil flisning blev indført, 
men nødvendig for træernes udvikling.

Et særkende for Feldborg Distrikt, da 
jeg ankom, var de forholdsvis talrige plante-
de kulturer anlagt under en skærm af gam-
mel rødgran. Det var meget stabile skærme, 
hvis der ikke indtraf stærke storme de første 
par år efter skærmstillingen. Mange skærme 
havde overlevet den store storm i 1981, så 
det borger for deres stabilitet. 

Men det var svært at etablere en sådan 
skærm. Den skulle forberedes ved gentagne 
forsigtige tyndingshugster i bevoksningen 
med ca. 3 års mellemrum og derefter un-
derplantes. Hvis man kom gennem den pe-
riode uden stærk storm, stod skærmen fast 
og så var det en ideel foryngelsesmetode, 
hvor både følsomme nåle- og løvtræarter 
kunne underplantes.

Skærmen var især en god beskyttelse 
mod frostskader på de små træer. Det var 
især forårsfrosten som var et stort problem 
for distriktet. Sjældent forløb en maj må-
ned – ja også en juni måned uden alvorlig 
nattefrost. Det kunne se ynkeligt ud sådan 
en morgen efter frost. Slappe nedhængende 

Skader på grankultur ef-
ter nattefrostens hærgen i 
juni måned.
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skud på alle nåletræerne i de unge kulturer 
og afbrændte skud på løvtræet helt op i et 
par meters højde. Men under skærmen var 
der ikke problemer. Det var desværre ikke 
så mange steder man kunne bruge metoden 
efter 1981, for alle de gamle bevoksninger 
var væk, men hvor det var muligt blev det 
benyttet.

Sundhedsproblemer – skovdød – røde 
rødgraner – de mange rande

I midten af 80’erne begyndte nogle nye 
ord at dukke op i forbindelse med skovene. 
Først begyndte aviserne at skrive om skov-
døden. Det var især i Østtyskland – Syd-
tyskland – Tjekkoslovakiet, at rapporter 
om udstrakt skovdød dukkede op. Store 
strækninger af tidligere sund skov døde 
på grund af atmosfærisk nedfald af for-
urenende stoffer – især svovl fra de store 
industrianlæg i området. Måske havde den 
globale opvarmning også en del af skylden. 
Fænomenet så ud til at tage til og sprede 
sig faretruende. Også i de danske skove 

kunne man begynde at se tegn på tidlig 
afløvning og usunde bevoksninger – især i 
Vestjylland, hvor forureningen formodedes 
at komme fra de midtengelske industriom-
råder.

Der var kraftig diskussion om sagen i 
Danmark. Danmarks Naturfredningsfor-
ening advarede kraftigt om farerne, som 
svovl- og kvælstofnedfald udgjorde. Og 
aviserne tog sagen op – det blev et varmt 
emne. Især skovrider Jens Handberg fra 
Klosterheden var tidligt opmærksom på 
forureningsproblemerne. Både i EU og 
Danmark blev sagen taget op og store over-
vågningsprogrammer for skovsundheden 
blev sat i værk. Fra 1988 indberettede bl.a. 
statsskovdistrikterne om den foreliggende 
sundhedstilstand hvert år.

Sagen blev yderligere synliggjort, da 
fænomenet røde rødgraner dukkede op i 
Danmark. Det blev efterhånden klart for 
praktikerne i Vestjylland, at sundheden 
i vores rødgran-bevoksninger var stærkt 
kritisk. Vi kunne i mange mellemaldrende 
bevoksninger se træerne gå ud spredt over 
arealet. Fænomenet tog sig ved første øje-
kast ikke så slemt ud, men gik man gennem 
bevoksningerne mere systematisk opda-
gede man det ene træ efter det andet, der 
stod med røde udgåede nåle. Jeg erkendte 
endelig sagens alvorlige karakter, en dag jeg 
fløj fra Karup til København. Da flyet let-
tede fra Karup fløj vi hen over den nordlige 
del af Kompedal Plantage, og jeg kunne 
se fænomenet fra oven. Det så grangivelig 
ud som om bevoksningerne havde fået 
“røde hunde”. Spredt over arealet lyste de 
udgåede træer op som små røde lys. Under 
det påfølgende chefmøde udtrykte jeg min 

Sønderskoven, Feldborg 
Skovdistrikt 1993. Røde 
rødgraner – bevoks-
ningen har fået “røde 
hunde”.
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store bekymring og henstillede, at styrelsen 
forberedte sig både på den mediemæssige 
interesse, man måtte forvente ville blusse 
op snart og også helt enkelt på, hvad vi 
skulle stille op med fænomenet. Niels Elers 
Koch85 var dengang chef i Skovpolitisk 
kontor, som bl.a. havde skovsundheden 
som ressortområde, men han var ude at 
rejse, så det var den konstituerede chef 
Signe Nielsen86, der var ansvarshavende. 
Styrelsen havde hidtil været ret afglidende 
på skovsundhedsspørgsmålet, men det æn-
drede sig nu hurtigt.

Kort tid efter dette møde var jeg sam-
men med Niels Elers og Signe til et møde 
i Herning, og jeg havde da reserveret et 
lille fly på Herning Flyveplads, så vi kunne 
foretage en mere målrettet observation af 
fænomenet. Det blev en øjenåbner – der 
var virkelig røde hunde i bevoksningerne!

En anden ting var så, hvad vi skulle gøre 
ved det. Der var ikke meget, vi kunne gøre. 
Vi forsøgte selvfølgelig at fjerne de ramte 
træer så hurtigt vi kunne, men da de stod 
spredt i bevoksningerne var det en svær el-
ler umulig opgave. Der blev iværksat forsk-
ning for at bestemme de konkrete årsager 
til fænomenet, og indikationerne, der kom 
ud af det, pegede på at kraftige tørkeår i 
70’erne evt. kunne være årsag til en svæk-
kelse af træerne, som så gjorde at balancen 
tippede over, når der indtraf andre stres-
sfænomener – f.eks. forurening fra oven. 
Fænomenet klingede så ud over en 10-årig 
periode, men det indikerede, at vi benyt-
tede skrøbelige skovdyrkningsmetoder, 
og at de store ensartede plantager havde 
indbyggede risikomomenter i sig. Debat-
ten om skovsundhed lagde grunden til de 

store ændringer i skovpolitikken, der skete 
i 90’erne i retning mod mere bæredygtig 
drift og indførelse af naturnært skovbrug.

Et andet skovdyrkningsmæssigt pro-
blem i 80’erne var de mange rande, som 
81- og 84- stormene havde skabt. De stærkt 
svækkede og udtørrede rande indbød for 
det første til fortsat stormfald, selv ved 
svagere vindstyrker, men især var de et ud-
præget mål for typografbillen, som dermed 
yderligere destabiliserede randen.

Fa k ta b o k s
Typografbillen (Ips typographus) 
angriber sunde eller svækkede nåletræer, 
hvor de gnaver gangsystemer i barken 
og det bagvedliggende vækstlag, hvilket 
fører til træets død.

Fangbunker: Bunker af grene eller 
hugstaffald

Hver forsommer måtte vi konstatere ud-
bredte angreb, og så var den eneste løsning 
at fælde endnu et stykke af randen, inden 

Røde rødgraner i vestjysk 
plantage. Foto Søren 
Fodgaard.
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træerne døde og blev værdiløse. Derfor 
forfulgte stormfaldet os mange år frem i 
tiden efter, at det første stormfald fandt 
sted. Der var ikke meget man kunne gøre 
forebyggende mod billerne. Så meget af 
det fældede træ som muligt skulle ud af 
skoven, før billernes sværmning begyndte, 
men især i begyndelsen af 80’erne lå der 
uendelig mængder spredt fald rundt om i 
skoven, som ikke bare lige kunne fjernes. Vi 
brugte sprøjtning af fangbunker med hor-
moner, der skulle tiltrække billerne netop 
til disse for at skåne randen. Fangbunkerne 
blev så fjernet før sværmningen, men for-
anstaltningerne var overvejende forgæves. 
Stormfaldet arbejdede sig ubarmhjertigt 
igennem de skadede bevoksninger, indtil 
det nåede en naturlig stoplinje f.eks. ved en 
brandlinje eller en ny kultur.

Vildtet

Hedeplantagerne havde altid rummet en 
beskeden bestand af råvildt uden de store 
konsekvenser for skovdyrkningen. Men en 
anden udfordring var dukket op i 80’erne. 
Kronvildtbestanden var fra at udgøre en 
beskeden bestand eksploderet og voksede 
uhæmmet. Dyrene blev af mange anset 
for – og er ubetinget – en stor natur-
mæssig gevinst for plantagerne. Men de 
skovdyrkningsmæssige ulemper viste sig 
hurtigt. Skrælningerne i de store rødgran-
bevoksninger blev hurtigt øjensynlige og 
store mellemaldrende bevoksninger blev 
simpelthen ødelagt. Når kronvildtet skræl-
ler stammerne i 1 til 1½ m højde går der 
hurtigt råd i stammen og træerne knækker 
i næste storm. Bevoksningerne bliver åbne 
og er udsatte for yderligere stormfald. Og 

store værdier går tabt. Derudover nedgræs-
ser de mange dyr al opvækst af nye planter, 
så naturlig regeneration af bevoksningerne 
alvorligt udfordres. En mere udførlig om-
tale af disse problemer ses i afsnittet om 
naturnært skovbrug (se side 109-110).

Kronvildtsbestandens påvirkning af 
skovene og landbrugsarealerne – både ud 
fra et økonomisk og et biologisk syns-
punkt – er aldrig blevet samlet seriøst ana-
lyseret. Hvad koster kronvildtbestanden i 
Danmark – i skovene og i landbruget?

Brandlinjer

Distriktet havde et udbygget net af brand-
linjer i alle skovene. De blev vedligeholdt 
regelmæssigt ved pløjning og på mange af 
dem, blev der sået vildtagre. Vi anså brand-
linjerne for meget væsentlige, selvfølgelig 
til brandbekæmpelse, men også som stop-
klodser for stormfald og udtørring i be-
voksningerne, idet træerne ud mod brand-
linjerne var grønne til jorden, og dermed 
robuste både mod storm og billeangreb. Jeg 
var heldigvis ikke ude for store skovbrande 
i min tid på distriktet, men vi var meget 
opmærksomme på faren og afspærrede 
undertiden skovene for publikum om for-
året, hvor brandfaren var størst. Vi afholdt 
regelmæssigt brandøvelser – enkelte gange 
med deltagelse af Civilforsvarets beredskab 
og flyvevåbnets helikoptere. Det var stor-
slået, at dirigere slukningsindsatsen fra en 
helikopter 100 m over skoven.

Udhugning og tynding

Når bevoksningerne blev 20-25 år be-
gyndte de første udhugninger/udtyndinger 
(næste trin efter udrensning). Så havde 

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   60 02-05-2017   08:42:31



61Chef på Feldborg Distrikt i 80’erne

træerne nået en dimension, så de skovede 
effekter kunne sælges. Metoderne, der blev 
benyttet, var traditionelle – normalt de 
første gange forholdsvise stærke tyndinger, 
senere svagere (D til B hugst). Det var 
fremgangsmåden, som Forsøgsvæsenet 
var kommet frem til, som den mest vækst-
fremmende og samtidig mest stormfalds-
sikre. Der kunne ikke desto mindre være 
betydelige forskelle på, hvordan de enkelte 
skovfogeder gjorde, og det brugte vi en 
god del tid på at diskutere på små lokale 
ekskursioner.

Vestkanterne af de yngre kulturer blev 
hugget stærkt allerede tidligt. Det skulle 
stabilisere kanten og minimere storm-
faldsfaren. Vi begyndte endvidere med 
at anlægge nord-sydgående løvtræbælter 
regelmæssigt i de eksisterende store kultu-
rer, også som stormfaldssikring. Vi brugte 
gennemgående eg i disse bælter, men ekspe-
rimenterede dog også med andre træarter, 
og professor Jørgen Bo Larsen87 var med til 
at anlægge træartsforsøg i disse bælter. Det 
var en dyr operation, da nyplantningerne 
naturligvis skulle hegnes for vildtet, men 
de fortsatte storme i 80’erne havde lært 
os, at sikring af bevoksningerne på langt 
sigt var nødvendig. Allerede kort efter 
1983-driftsplanen, hvor løvtræbælterne var 
faldet ud, var vi altså nødt til at ændre kon-
ceptet.

Al skovning blev op til 90’erne udført 
på akkord med motorsav. Sammenlægning 
af de skovede afkortede effekter skete også 
ved håndkraft. Begge dele særdeles hårdt ar-
bejde, og mangen en skovarbejder fik ryg-
skader og “hvide fingre” af motorsavens ry-
stelser. Problemet med “hvide fingre” var 

aftagende, da motorsavene udviklede sig 
enormt i disse år. De blev både lettere og 
med mindre vibrationer. Men mange æl-
dre skovarbejdere havde arbejdet i mange år 
med de gamle save, og de kunne have svæ-
re problemer. Rygskader var desværre også 
udbredte blandt skovarbejderne. Det hjalp, 
da overenskomsten satte max. grænser på 
de enkelte løft, men da var det for sent for 
mange. Akkordarbejde var et helbredsned-
brydende, men skattet arbejde, da fortje-
nesten for skovarbejderen kunne være god. 
Det var også et prestigefyldt arbejde – skov-
arbejderens værd blev målt efter, hvor ef-
fektivt han skovede, og hvor lidt skade han 
lavede på nærtstående træer. Først i 90’erne 
kom mekanisering i form af skovningsma-
skiner på banen, men derom senere.

Grøfter

Mange af plantagernes arealer lå på lav jord-
bund, hvor grundvandsspejlet kun lå ½-1 m 
nede. Ved anlægget af kulturerne på sådan-
ne steder var der tidligere udført omfat-
tende afgrøftningsarbejder. Det drejede sig 
ikke blot om afledningsgrøfter, men tit et 
systematisk grøfteanlæg, hvor der over hele 
arealet var anlagt parallelt gravede grøfter 
med 8-10 m afstand. På denne måde sænke-
de man grundvandsstanden ca. ½ m. Denne 
kulturmetode var selvfølgelig arbejdskræ-
vende og betinget af billig arbejdskraft. Det 
havde man i 1800-tallet – det var husmæn-
dene fra heden, der kom ind og gravede 
grøfterne. Det fortælles, at de overnattede 
i huller i skoven, kun dækket nødtørftigt af 
grene, en to-tre dage, før de tøffede hjem-
ad til konen, koen og grisen for at få tejnen 
fyldt op med nye madforsyninger. Afgrøft-
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ning er selvfølgelig for længst forladt – i det 
hele taget plantes ikke længere på jorder 
med så højt grundvandsspejl. I begyndelsen 
af min tid rensede vi stadig en del grøfter 
op, men holdt dog hurtigt op med det på 
grund af de store omkostninger herved. Det 
kunne vi, fordi den opvoksede bevoksning 
nu brugte så meget vand, at grøfterne alli-
gevel var delvis tørre og grundvandspejlet 
øjensynligt permanent sænket.

Planteskoler

Distriktet havde tradition for at fremstille 
planter i egne planteskoler til udplantning 
i skoven. Allerede i Jenssen-Tusch’s tid 
(1863-1888) blev der anlagt planteskoler, 
dels såkaldte “flyvende” planteskoler rundt 
om i skoven til midlertidig brug, men også 
større mere rationelt anlagte planteskoler. 
På arealerne vest for skovridergården an-
lagde Jenssen-Tusch en større planteskole 
med kunstig vanding fra brønden ved 
gården. Da jeg kom til distriktet var den 
meste planteskoleaktivitet henlagt til plan-
teskolen i Sjørup Plantage. Der blev produ-
ceret mange rigtig gode planter, og i 1987 
var der planer om at udvide aktiviteten til 
markerne omkring skovridergården. Vi fik 
bevillinger til et helt nyt vandingsanlæg 
fra en eksisterende boring, og anlægget 
blev også etableret. Men så blev planerne 
overhalet af styrelsens rationaliseringer på 
området, hvor planteskolerne blev koncen-
treret til to – tre distrikter. Vi kæmpede en 
hård kamp for at blive et af disse, hvad der 
kunne synes naturligt, når vi lige havde be-
kostet et vandingsanlæg, men nej, det blev 
Gråsten i stedet. Senere udfasede Skov- og 
Naturstyrelsen helt planteskoledriften.

Afsætning af råtræ

Afsætningen af råtræet var i 80érne og 
op i begyndelsen af 90érne en anden af 
skovriderens fornemmeste opgaver. Der 
var ingen central afsætning af hverken 
tømmer eller andre effekter. Skovstyrelsen 
traf for de mest værdifulde produkter – 
primært løvtræet – centrale aftaler med 
de største savværker, som distrikterne så 
kunne tilmelde sig, hvis der ikke var bedre 
afsætning lokalt. Al nåletræet på Feldborg 
blev afsat lokalt. Jeg handlede primært med 
4-5 savværker, hvor de vigtigste var det helt 
lille lokale Viftrup Savværk i Bjergby og 
Viskum Skovs Savværk øst for Viborg. Jeg 
mødtes et par gange om året med ejerne 
og forhandlede priser og mængder. Det var 
hyggeligt og uden de helt store udfordrin-
ger, da efterspørgslen var god og de gene-
relle prisniveauer lagt ved centrale aftaler 
mellem træindustrien og skovene. Det var 
mest diskussioner om kvalitetsudfaldet, der 
afgjorde, om handlen var god. Distriktet 
var meget plaget af rodfordærver i rødgran, 
så det havde en stor indflydelse på, hvad 
prislejet blev. I Bjergby var det en kvinde-
lig ejer af savværket – Yrsa mener jeg hun 
hed – som drev savværket sammen med sin 
mand Bent. Det var et lille værk som skar 
en 5-6.000 m3 om året og fik det meste træ 
fra Feldborg. Savværket bukkede dog hur-
tigt under for den tiltagende konkurrence. 
Viskum Savværk var ejet af den unge Kim 
Thisted, som havde overtaget det efter sin 
far, som pludselig var død. Kim var forst-
kandidat, og vi havde mange gode møder – 
han var en dygtig fremskuende mand, som 
drev et effektivt og moderne savværk. Han 
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er stadig i 2015 aktiv i branchen, men har 
solgt sit savværk til Rold Skov Savværk, 
som er et af de få tilbageværende savværker.

Prisfastsættelsen af de forskellige træ‑
sortimenter foregik ved centrale forhand‑
linger mellem Dansk Skovforening og 
træindustrien. Statsskovbruget var med 
i disse forhandlinger som observatør, og 
udarbejdede på grundlag heraf sine egne 
prislister. Skovforeningens forhandlings‑
udvalg bestod af formændene for de lokale 
skovkredse, hvoraf der var en 8‑10 stykker 
i landet. Feldborg hørte til den midtjyske 
skovkreds, og der deltog jeg fra starten i de 
lokale møder. Skovrider Per Tøttrup88 fra 
Hedeselskabet var formand for Midtjysk 
Skovkreds, som bestod af alle skovforenin‑
gens medlemmer i området plus statsskov‑
distrikterne. Vi holdt 2‑3 møder om året og 
tog her temperaturen på træmarkedet, som 
Tøttrup så kunne bære videre i Handelsud‑
valget og dermed til prisforhandlingerne. 

Ret hurtigt blev jeg næstformand i Skov‑
kredsen og fra 1988 formand, da Tøttrup 
ikke ville mere. I de næste 10 år varetog jeg 
denne post og var dermed også medlem 
af det centrale Handelsudvalg. Det var et 
spændende job, som foruden tilrettelæg‑
gelse af møder og ekskursioner i skov‑
kredsen medførte deltagelse i de centrale 
prisforhandlinger og desuden indebar del‑
tagelse i en lang række spændende ekskur‑
sioner med handelsudvalget til industrier 
og skovdistrikter, hvor markedet for råtræ 
blev diskuteret.

Det var de betydeligste skovadmini‑
stratorer, der var med i dette udvalg, så det 
gav en unik mulighed for på tæt hold at 
følge med i hvad, der rørte sig i skovbruget. 
Skovrider Brüel98 – tidligere skovrider på 
Frijsenborg – var den første formand for 
handelsudvalget, jeg arbejdede sammen 
med. Han var en højt respekteret skov‑
mand, og jeg husker tydeligt, hvor nervøs 

Handelsudvalget på be-
sigtigelse efter 1999-stor-
men på Lindet Distrikt: 
Skovfoged Else Benete 
Lai89 forklarer – de øv-
rige fra venstre: Skovri-
der Peter Ilsøe90, Lindet, 
skovrider Leif Madsen91, 
Vemmetofte, skovrider 
Mikal Herløw92, Pe-
tersgård, direktør Jan 
Søndergaard93, Dansk 
Skovforening, forstfuld-
mægtig Peter Hviid94, 
Skov- og Naturstyrelsen, 
skovrider Jesper Just95, 
Skovdyrkerforeningerne, 
godsejer Gustav Ber-
ner96, Holstenshus, skov-
rider Claus Hefting97, 
Løvenholm.
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jeg de første gange var for at sige noget 
mindre klogt i udvalget. En af de faste 
diskussioner på udvalgsmøderne var pris-
fastsættelsen af rødgran kontra sitkagran. 
Savværkerne ville have en prisforskel, da de 
påstod, der var forskelle i træarternes kva-
litet og dermed udbytte for savværkerne. 
Det var utvivlsomt rigtigt – og endte også 
med at blive sådan, men dele af skovbruget 
strittede imod – herunder Brüel – fordi 
sitka var en kommende træart med stort 
potentiale. Statsskovbruget og Feldborg 
havde store sitkaarealer på vej og i et af 
de første møder fremhævede jeg dette og 
dermed den fremtidige betydning af at 
fastholde en god pris. Jeg husker tydeligt 
Brüels reaktion:” Ja, ja – hør nu hvad den 
unge mand siger – det er måske meget 
klogt”! Så var man lukket ind. Selve pris-
forhandlingerne med industrien var et 
værre kræmmermarked – specielt i starten. 
Der lå ikke megen statistik bag om hverken 
omkostninger eller overskud, hverken fra 
skovenes eller industriens side. Det var 
i sidste ende markedet, der afgjorde pri-
sen – kunne industrien få det træ, de havde 
behov for med de opnåede prisforhandlin-
ger? Som regel blev vi enige – ikke altid – 
så lavede vi vores egne vejledende priser, og 
så måtte de lokale forhandlinger imellem 
skovdistrikterne og savværkerne afgøre, 
hvor niveauet kom til at ligge. Denne frem-
gangsmåde fortsatte i mange år, indtil kon-
kurrenceloven satte en stopper for således 
aftalte “karteller”. Konkurrencestyrelsen 
nedlagde til sidst forbud mod denne form 
for prisfastsættelse – nu må der kun regi-
streres opnåede priser bagud til vejledning 
for skovejerne. De enkelte skove f.eks. stats-

skovbruget kan selvsagt udstede deres egne 
prisliste, som enhver anden virksomhed.

Pyntegrønt

Pyntegrønt og juletræer var et vigtigt pro-
dukt på Feldborg i 80’erne. Tilplantnin-
gerne for begge produkter var igangsat af 
den tidligere skovrider Jens Handberg. Der 
blev anlagt betydelige kulturer af nord-
mannsgran til juletræer, men de fleste fik 
en krank skæbne på grund af forårsfrostens 
hærgen. Feldborg var ikke en velegnet lo-
kalitet for juletræer, og produktionen blev 
helt udfaset i 80’erne.

Dyrkning af nobilis til klippegrønt var 
dog en fornuftig investering, og der var ble-
vet tilplantet betydelige arealer og i min 
tid klippet mange tons hvert år og dermed 
genereret en indkomst af millionstørrelse. 
Den rationelle produktion var dog hæm-
met af, at kulturerne med få undtagelser var 
spredt mange steder i skoven på alle skov-
parter og på forholdsvis små arealer, så der 
var mange flyt og fordyrende elementer i 
produktionen. Midt i 80’erne fik vi dog an-
lagt en større nobiliskultur på den tidligere 
tjenestejord til Herruphus, og den gav med 
årene mange penge. Det var skovfogederne 
Wilbech Christensen og Nedergaard-Han-
sen, der dengang var primus motorer i pyn-
tegrøntproduktionen, og november-decem-
ber var en hektisk tid. Alle mand blev sat 
ind i klippearbejdet, som foregik på akkord. 
I de unge bevoksninger foregik det med 
saks og stangsaks, men når kulturerne blev 
lidt større fra lift. Distriktet havde selv kon-
strueret en sådan lift på en ældre traktor, 
men kapaciteten gik selvsagt ned jo højere 
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bevoksningerne blev.
Efterhånden blev det meste arbejde 

overtaget af entreprenører. Da brugen af 
pesticider i slutningen af 90’erne blev udfa-
set, blev dyrkningen stadig vanskeligere, og 
betydningen af pyntegrøntproduktionen 
svandt ind, og investeringerne i nyplant-
ninger ophørte efterhånden. Alle ærgrede 
sig over de spildte muligheder, ikke mindst 
skovfoged Wilbech. En politik som afspej-
lede den retning statsskovbruget var inde 
i – fra en meget forretningsorienteret mål-
sætning til vægten på mere bløde værdier.

Cellulosetræ og flis

To nye områder i skovdistrikternes interes-
sesfære dukkede op i 70’erne og 80’erne. Af-
lægning af udrensnings- og udtyndingshug-
ster til cellulosetræ og flis. Det blev af stor 
betydning ikke mindst på Feldborg med de 
mange unge kulturer efter stormfaldet.

Gennem hele 60’erne og 70’erne var 
udtynding af de store kulturer af nåletræ 
en stigende økonomisk udfordring. De 
tynde effekter kunne ikke afsættes, og ope-
rationen blev derfor meget kostbar. Det 
hjalp, da cellulosetræet i 70’erne fik stadig 
større afsætningsmulighed med eksport 
til Sverige og Norge. En udvikling jeg selv 
som forstfuldmægtig i Skovstyrelsen var 
med til at sætte i gang. Steffen Jørgensen99 
var handelsskovrider i styrelsen og sammen 
med dir. Ole Fog100 i Dansk Skovforening 
etablerede vi et godt og tæt samarbejde 
med svenske og norske kunder. Det skete 
på talrige møder og ekskursioner både i 
Danmark, Norge og Sverige. Det var første 
gang jeg smagte lidt af forretningslivets 

søde frugter, når kunderne blev inviteret på 
besigtigelsestur i Danmark. Overnatning 
på gode hoteller – bl.a. Faldsled Kro ved 
Fåborg og besøg i Oslo med follow up på 
natklub (med strip somme tider). Jeg var 
ung fuldmægtig, men fik lov at deltage, og 
det var jo sjovt. Administrationsskovride-
ren Svend Gravsholt101 surmulede over ud-
gifterne, men vi kunne jo henvise til gode 
resultater. Efterhånden voksede eksporten 
af cellulosetræ til betydelige mængder både 
fra de private skove og fra statsskovbrugets 
arealer, og det havde en afgørende virkning 
på økonomien i skovene, som var hårdt 
trængt af stigende omkostninger.

Klippebevoksning af 
nobilis på Herruphus-
marken i Borbjerg Plan-
tage – i mange år en god 
forretning på Feldborg.

Store mængder cellulo-
setræ fra Feldborg Skov-
distrikt gik til Norge og 
Sverige.
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Vi havde stadig et problem med det 
tyndeste træ fra de tidlige udrensninger. 
Her kom aflægning af træ til flisning til at 
spille en central rolle. Det var et ukendt 
produkt i begyndelsen af 80’erne, men spe-
cielt skovrider Jens Handberg, Klosterhe-
den så det som en central mulighed for at 
gøre også de tidlige udrensninger rentable. 
Flis til varmeværker! Sådanne værker fand-
tes slet ikke i større målestok, men Hand-
berg fik et samarbejde i gang med Holste-
bro Kommune om oprettelse af sådan et 

værk – Måbjerg Værket – en stor satsning 
i tiden. Beklageligvis ikke i starten med 
stor opbakning fra Skovstyrelsen, som ikke 
troede på ideen. Den skulle vise sig at blive 
endog særdeles god, og i dag er aflægning af 
flis en forudsætning for rentabel skovdrift. 
Flis produceres i dag også af træ med større 
diametre, end man dengang forestillede sig 
kunne være hensigtsmæssigt.

Nu er maskiner, logistik og varmeteknik 
udviklet på et niveau, som gør det til en 
storindustri – drevet frem af samfundets 
krav om afløsning af de fossile energikilder 
med bæredygtige fornybare ressourcer.

Vi var på Feldborg meget optaget af 
disse muligheder, da økonomien i dem var 
åbenbar, og vi fik hurtigt gang i flisproduk-
tionen.

Når nåletrækulturerne nåede op i 
12-13 m højde, blev der lagt spor ind i afde-
lingerne. I begyndelsen af skovarbejderne 
med motorsav, senere mekaniseret. Næste 

Forfatteren kontrollerer 
en af de første flisbunker 
fra Feldborg i 1984 – 
senere blev bunkerne 
så store, at de ikke blev 
overdækket.

Flisknuser i gang på 
Feldborg i 1986 med 
fraskær på et stormfalds-
areal.
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operation var tynding af arealerne mellem 
sporene. Så kom flishuggerne, der knuste 
de nedlagte træer og blæste flisen op i en 
stor container på flismaskinen. Når den 
var fuld kørte den ud og tippede flisen af i 
store containere, som blev kørt bort af last-
biler. En stor og tung operation, som var 
hård ved skovens veje. Fortjenesten kunne 
hurtigt gå fløjten, hvis det foregik i våde 
perioder, hvor vejene ikke kunne bære. At 
styre logistikken blev derfor en vigtig del 
af produktionen. Vi flisede også i et vist 
omfang toppe og hugstaffald efter de store 
renafdrifter. Det gav et kontant udbytte og 
medvirkede til billiggørelse af det efterføl-
gende kulturanlæg. Da efterladen af “dødt 
ved” på skovbunden senere blev et “issue”, 
måtte vi renoncere på disse operationer.

Naturpleje, naturvejledning og 
rekreative opgaver

I 90’erne blev de tre nævnte opgaver op-
prioriteret voldsomt men i begyndelsen af 
80’erne var de i deres vorden. De rekreative 
opgaver og naturplejen var længst fremme.

Allerede i slutningen af 70’erne foretog 
Niels Elers Koch de første undersøgelser af 
befolkningens friluftsliv og dokumenterede 
ved tællinger i en lang række skove, hvor 
vigtige disse var for publikum, og at den 
rekreative brug af skov og natur var i stærk 
stigning. Talrige senere undersøgelser har 
bekræftet dette og lagt grunden til den 
øgede prioritering af naturvejledning og 
rekreative opgaver.

Naturplejen

Feldborg Distrikt og andre statsskovdistrik-

ter har altid plejet deres markante naturare-
aler. Hedeplejen blev tidligt udviklet, særlig 
skovrider Vagn Johansen102 på Ulborg var 
meget aktiv på den front. På Feldborg var 
der dengang relativt få arealer med hede, 
men i 70’erne foretog distriktet en hel del 
hedepleje og bjergfyrrydning på private 
arealer for frednings-myndighederne. I 
70’erne var Fredningsplanudvalgene aktive 
og opkøbte mange naturperler. Frednings-
planudvalgene var statsligt finansierede or-
ganer, hvis opgave var at opkøbe værdifulde 
naturområder, der var bevaringsværdige og 
på den ene eller anden måde truet. Da ud-
valgene blev nedlagt, overgik de opkøbte 
arealer til Skovstyrelsen. For Feldborg 
Distrikts vedkommende var det arealer på 
Fur, der var erhvervet for at regulere udvin-
dingen af moler i bakkerne på den nordlige 
del af øen, samt ejendommen Jenle – Jeppe 
Aakjærs bolig gennem mange år og stadig 
beboet af hans datter Solvejg Bjerre. Det 
var arealer, som med deres beliggenhed ved 
Limfjorden var meget anderledes end de 
store hedeplantager, og tilførte distriktet 
store nye herlighedsværdier. Begge områder 
blev et vigtigt arbejdsområde for distriktet 
op gennem 80’erne og 90’erne og udgjorde 
en spændende udvidelse af arbejdsområ-
det – et indsatsområde som både jeg selv 
og skovfoged Ølgaard satte stor pris på. 
Arbejdet med disse områder er nærmere 
beskrevet senere, men det koncentrerede 
sig primært om naturplejen på arealerne.

Et andet særligt område var den lille 
Rydhave Skov ved Vinderup. Den blev 
betegnet som landets vestligste egentlige 
bøgeskov og var meget yndig. Den blev 
fra starten drevet med primær vægt på 
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natur og publikum. Dens gamle bøgeskov 
udgjorde et dejligt udflugtsmål, særligt 
om foråret hvor anemonetæppet stod i sit 
fulde flor – et usædvanligt syn i Vestjyl-
land. Skoven rummede også minder fra be-
sættelsen, idet der var nedgravet magasiner 
til opbevaring af nedkastede våben. Driften 
af skoven skete primært ved selvforyngelse 
af bøgeskoven og med vægt på og bevarelse 
af de oprindelige askemoser.

Naturvejledning

Distrikterne drev naturvejledning i form 
af modtagelse af mange grupper og skoler 
fra lokalsamfundet, det være sig skoleklas-
ser eller foreninger. Det var især skovfoge-
derne, der var aktive på denne front. En-
kelte “åbent hus” –arrangementer blev også 
afholdt med stor succes.

Naturvejledning i organiseret eller 
systematisk form blev ikke udført før op 
i 90’erne. I chefgruppen havde disse nye 
aktiviteter været drøftet i en årrække, men 
særlig den daværende direktør Hakon 
Frølund, så ikke lyset heri og var stærk 

modstander. Enkelte skovridere som f.eks. 
Chr. Elmquist103, Fussingø talte varmt for, 
at der skulle investeres i denne virksomhed 
og enkelte tiltag var gjort, bl.a. naturskolen 
på Københavns Distrikt, hvor skovfoged 
Bjørn Døssing104 blev den første karismati-
ske naturskoleleder.

Det var først da Skovstyrelsen og Fred-
ningsstyrelsen blev lagt sammen i 1987, at 
der virkelig kom hul på begivenhederne. 
Da begyndte bl.a. en systematisk uddan-
nelse af naturvejledere. Det kunne være 
skovfogedassistenter, som fik en supple-
rende uddannelse, men også andre perso-
nalegrupper og uddannelser var repræsen-
teret, bl.a. lærergruppen og senere i stor stil 
skovarbejdergruppen. Uddannelsens logo 
var “uglen”.

På Feldborg forsøgte jeg allerede i midt 
80’erne, at få etableret en naturskole i den 
nys opkøbte ejendom Poulsensminde. Det 
lykkedes ikke – Aulum-Haderup Kom-
mune havde ikke kapacitet til at gå ind i 
projektet. Vi fik dog påbegyndt et samar-
bejde i mindre skala med mere regelmæs-
sige besøg fra skolerne og mere systematisk 
naturvejledning. Der blev etableret en 
“skoleskov”, som eleverne plantede og fik 
afmærket under stor medieopmærksom-
hed, men når beplantningen skulle passes 
bagefter, kneb det med interessen.

Generelt på distrikterne og andre steder 
havde naturvejledning dog trange kår ind-
til nogle år senere – så kom der gang i det! 
Herom senere!

Rekreative opgaver

En tur i skoven har altid været danskernes 
største fritidsfornøjelse. Der er flere be-

Åbent-hus på Feldborg 
Skovdistrikt i 1987. For-
fatteren orienterer om 
arbejdsopgaverne.

Naturvejledere kom til 
at danne kernen i aktivi-
teterne på naturskolerne 
fremover. Det var især 
Arne Bondo Andersen105 
i Skov- og Naturstyrel-
sen, der var indpisker 
og inspirator til disse 
aktiviteter.
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søg i de danske skove og på stranden end 
til nogen anden rekreativ platform, inkl. 
sportspladser, biblioteker, biografer og 
teatre. Sådan var det allerede i 60‑70’erne. 
Med naturfredningsloven af 1969 blev 
adgang for offentligheden til de private 
skove ad faste veje lovfæstet. Under vold‑
som modstand fra de private ejere – meget 
forståeligt! Det betød et boost i skovbesø‑
gene. Men der blev ikke gjort så meget fra 
skovejernes/Skovstyrelsens side for at faci‑
litere besøgene. Frølunds skrækscenarie var 
“en fornutning af skoven”. Det vil sige en 
pånødning af oplevelser i modsætning til 
den spontane naturoplevelse. Altså nødigt 
et skilt: “Se til højre: smuk udsigt” – “se 
til venstre: Flot skovbillede”. Nej, naturen 
skulle opleves spontant, og skoven skulle 
ikke klistres til med en skilteskov.

Det kunne jeg langt hen ad vejen være 
enig med ham i, og der var senere hen visse 
steder tendenser til, at hvert træ skulle for‑
synes med et skilt. Oplysninger om sted og 
natur kan udmærket gives i en folder eller 
på et koncentreret sted i skoven, på særlige 
spor beregnet for skolerne eller lignende. 
Men udstrakt skiltning med informationer 
om alting allesteds er en uskik.

Der var specielt et tiltag, som var en 
succes: Allerede i 60’erne udkom den før‑
ste vandretursfolder. Det var små pamflet‑

ter – en foldet A‑4 side med et kort med 
en vandretur af en vis længde i skoven, 
suppleret med oplysninger om, hvad man 
kunne forvente at opleve. Forsiden af fol‑
derne var i mangfoldige år en tegning af et 
karakteristisk træ eller en landskabelig ud‑
sigt udført af tegneren Poul Andersen106. 
Folderne var anbragt i en lille kasse ved 
indgangene til skoven, hvor publikum frit 
kunne tage dem. De blev en stor succes og 
fremstilles stadig. Der er til dato udkom‑
met over 120 forskellige foldere, og de er 
udkommet i oplag på tusinder. De er værd‑
sat – det kan man se på det faktum, at man 
aldrig finder en folder smidt i skoven!

Feldborg Distrikt havde i 80’erne af 

Billede af skoleplantning 
i 1987 på Feldborg. Skov-
løber Mads Pedersen 
med kasket og distrikts-
sekretær Karen Merete 
Henriksen i blå trøje ved 
siden af forfatterens søn 
Martin i vindjakke.

Nuser på skovvandring i 
“den fornuttede skov”.
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geografiske grunde ikke stærkt fokus på 
rekreative opgaver. Distriktet lå ikke i 
nærheden af tætte befolkningscentre, men 
“langt ude”. Alligevel var der også her vær-
dier, som kunne synliggøres. Da jeg kom 
til Feldborg havde distriktet ingen vandre-
tursfoldere, men det blev der rådet bod på. 
Den første folder blev lavet over Ndr. Feld-
borg Plantage. Der blev afmærket et stisy-
stem, som førte publikum til de naturmæs-
sige og skovhistoriske mest interessante 
steder. Og historisk havde plantagen jo 
meget at byde på, som et af de første skov-
anlæg på heden i denne egn. Da distriktet 
voksede fulgte andre foldere snart efter. De 
blev efterspurgt og brugt i rigt mål.

Skovtilsyn og vildtforvaltning

Foruden administrative og driftsmæssige 
opgaver havde statsskovdistrikterne en 
række myndighedsopgaver. Det drejede 
sig primært om tilsyn med de private fred-
skove i relation til skovloven og om vildt-
forvaltningsmæssige opgaver i relation til 
jagtloven og tilgrænsende bekendtgørelser.

Skovloven især var, men er også i dag 
en ret restriktiv lovgivning med store krav 
til skovdyrkningen og restriktioner af an-
lægsaktiviteter. I 80’erne var det et lovkrav, 
at der skulle holdes et tilsyn med skov-
dyrkningen i alle private fredskove med 
mindst 10 års mellemrum. Derudover skete 
der sagsbehandling, hver gang der skulle 
foretages f.eks. byggeri, vejanlæg eller lig-
nende i fredskovene. Denne myndigheds-
behandling blev med central koordinering 
i Skovstyrelsen foretaget af distrikterne, og 
det var skovrideren, der personligt var den 

tilsynsførende. Det medførte mange besøg 
i de private skove og megen kontakt og 
diskussioner med ejerne. Det var ikke altid 
et behageligt job, da det var uundgåeligt, at 
det medførte restriktioner og påbud til en 
række skovejere. Som helhed var det dog 
interessant, da man kom vidt omkring og 
fik set megen skov i sit tilsynsområde. Jeg 
udførte utallige tilsyn, og besøgte mange 
skovejendomme. Jeg har aldrig været ind-
blandet i de store konflikter, men uundgå-
eligt været i disput med enkelte ejere, som 
måske ikke havde den store respekt for 
skovloven og dens overholdelse. Langt de 
fleste besøg forløb dog på den behageligste 
måde, og de fleste ejere var glade over at 
få faglig sparring i forhold til dyrkningen 
af deres skov. Mange troede, at rådgivnin-
gen var ubegrænset, men når vi nåede til 
konkrete rådgivningsopgaver, måtte jeg 
henvise til Hedeselskabet107 eller Skovdyr-
kerforeningerne108. Yderst sjældent kom 
det til egentlige konflikter om overholdelse 
af skovlovens bestemmelser med politi-
anmeldelser og retssager. Jeg mener kun, 
jeg har været involveret i en enkelt af de 
sidste. Det drejede sig primært om at føre 
en respektfuld, men saglig kommunikation 
med ejerne, som helt overvejende kunne 
acceptere den gældende lovs indhold. De 
sværeste sager opstod, når det blev konsta-
teret, at en jagt- eller arbejdshytte ulovligt 
var blevet opført i skoven. Ofte af beskeden 
art og til stor gavn for pasningen af skoven, 
men i skovloven var de klart forbudt. Jeg 
var selv valen overfor disse strenge restrik-
tioner, men det var jo ikke nemt altid at 
overse en lille hytte i en skov, hvis man lige 
kom forbi.
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Kravene til sagsbehandling efter skov-
loven blev op gennem 80’erne og 90’erne 
strammet mere og mere op, hvad der nok 
også var tiltrængt, da distrikterne kunne 
se ret forskelligt på de faglige spørgsmål, 
og der derfor kunne opstå forskelle i be-
handlingen af sagerne. Efter min tid er 
sagsbehandlingen centraliseret og et væ-
sentligt arbejdsområde for distrikterne er 
faldet bort. Det ville jeg have ærgret mig 
over, hvis jeg stadig sad i stolen, og det er 
et eksempel på unødvendig centralisering. 
Umiddelbart kunne man mene, at sagsbe-
handlingen skulle blive mere ensartet, men 
der sker det, at distancen og fjernheden fra 
praksis medfører uforståelige og bureau-
kratiske afgørelser. “Den sunde fornuft” får 
ikke lov at råde. Vi har desværre allerede 
set eksempler på dette i praksis med avis-
polemik til følge, om unødvendigt detal-
jerede afgørelser. Desværre ikke et isoleret 
fænomen i et centraliseret skovtilsyn, men 
en pest i en centraliseringssyg verden.

Samme fænomener gælder for vildtfor-
valtningen. Oprindeligt blev dette tilsyn 
udført af vildtforvaltningskonsulenter 
placeret rundt om i landet med direkte 
reference til ministeriet. Disse konsulenter 
var ret selvstændige og selvbevidste, og det 
medførte selvfølgelig også nogen forskel-
lighed i forvaltningen af myndighedsområ-
det. I 1990 blev konsulenterne tilknyttet og 
tjenstligt underlagt statsskovdistrikterne – 
først med tjenestekontor i deres boliger, 
men snart med arbejdsplads på distrikts-
kontorerne. Det medførte i begyndelsen et 
anstrengt forhold mellem konsulenterne 
og deres nye chefer skovriderne, men ud-
viklede sig hurtigt til almindelig tilfreds-

hed for alle. På Feldborg Distrikt blev 
vildtkonsulent Anders Wulff109 tilknyttet. 
Han var en fagligt dygtig mand, og jeg fik 
det bedste forhold til ham, selvom han 
selvfølgelig også måtte betragte det som en 
indskrænkning af sit ansvarsområde at få 
en lokal chef.

Min indsats indenfor dette område var 
begrænset til almindeligt chefansvar – det 
praktiske arbejde blev helt varetaget af 
konsulenten. På Feldborg blev Steen Fje-
derholt110 i 1999 afløser for Anders Wulff 
og varetog kontakten til kunderne på en 
udmærket måde. Kun i relationerne til jagt-
foreningerne var jeg nu og da involveret di-
rekte ved møder o.l., specielt når emnerne 
var jagt generelt og jagten på distriktet – 
herom i de næste afsnit.

Naturen på Feldborg

Feldborg Distrikt er tit naturmæssigt ble-
vet forbundet med store monotone hede-
plantager. Det er måske også rigtigt, men 
for det første er hedeplantager – for dem 
der kender dem – ikke monotone, og for 
det andet rummer Feldborg Distrikt også 
mange andre biotoper.

Hedeplantager ejer ved deres størrelse 
og opbygning en natur, som er ganske sær-
egen. De udstråler storhed og dramatik. De 
kilometerlange rette linjer og regelmæssige 
blokke udgør i sig selv en kulturhistorisk 
egenart og en æstetisk fremtræden, som 
ikke findes andre steder.

Hedeplantagerne er anlagt i en tid, hvor 
den rationelle tilgang til opgaverne var en 
del af værdisættet, og hvor fremdrift og 
velstand var tæt forbundet med initiativ 
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og virkelyst. Plantagerne blev anlagt for at 
gavne nationen og lokalsamfundet, og hvor 
der kun var én vej frem, hvis man ville øge 
velstanden: Man måtte udvikle og produ-
cere! Sammen med uldspinding og –kart-
ning var arbejdet i hedeplantagerne med 
til at udvikle det fattige samfund på heden. 
Her kunne hedebønderne komme ind og 
arbejde og tjene nogle strengt nødvendige 
kroner, som bevirkede, at der kunne inve-
steres i en plov og måske i endnu en ko. 
Plantagerne kunne danne læ og producere 
træ til huse og redskaber. Der er en tæt re-
lation mellem udseende og nyttevirkning.

I vores tid er den umiddelbare vision 
for plantagerne ændret til mere bredspek-
trede mål. Men samtidig er de også over 
tid blevet transformeret til egentlig skov. 
Nu rummer de en flora og en fauna, som 
i diversitet, særpræg og mængde er ligeså 
betydningsfuld som andre skovtyper. Når 
man spadserer i en hedeplantage oplever 
man, og sanser man lige så intensivt som 
andre steder – ja de rummer oplevelser, 
som ikke fås andre steder.

Bare et par eksempler:

Kronvildtet! Danmarks største hjorteart 
har sit hovedudbredelsesområde i hede-
plantagerne. Kun mennesker, som har 
oplevet dem der på den frie vildtbane, kan 
fuldt ud værdsætte deres eksistens. Mødet 
med en rudel kronvildt indgyder umiddel-
bart undren, beundring, respekt og ydmyg-
hed. Det er storvildtet i Danmark! Og det 
er endda et forholdsvist nyt fænomen på 
Feldborg. Da jeg tiltrådte som skovrider i 
1983 var der kun forholdsmæssigt få stykker 
på distriktet – enkelte strejfere, men ingen 
fast bestand af nogen størrelse. Der blev 
nedlagt et enkelt stykke på jagt nu og da, 
men ikke regelmæssigt. Op gennem 80’erne 
og specielt i 90’erne eksploderede bestan-
den – her som i resten af Jylland. Jeg hu-
sker som i går mit første møde i større stil 
med denne imponerende vildtart. Det var 
midt i 80’erne, bestanden voksede støt, og 
vi var begyndt at drive regelmæssig jagt på 
dem. Vi var på jagt i Sønderskoven en klar 
frostdag med sol og snedække. Naturen 
strålede – der var så tyst, at hver lyd kunne 
høres langt væk. Jeg havde sat poster af og 
stod selv på en post helt ud til nabohegnet 
med en bevoksning foran mig bestående af 
halvhøje lærk og rødgran – hårdt hugget 
her ud mod vest. Pludselig hører jeg en ru-
del komme, og pludselig står de foran mig 
i en bred front – 30-40 dyr. Beplantningen 
er ikke højere end, at deres hoveder stikker 
op over toppen af træerne – de er varme 
af løbet, og dampen står som i en sky op 
fra dem og de rimede træer. Alle dyr står 
urørligt og stirrer på mig – så 5-10 sekunder 
efter tager førerhinden teten og stryger af 
sted med hele rudlen efter sig. I et spring 
ud over gærdet og ud over markerne på 

Hedeplantagernes kilo-
meterlange rette linjer 
og regelmæssige blokke 
udgør i sig selv en kul-
turhistorisk egenart og 
en æstetisk fremtræden, 
som ikke findes andre 
steder.
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én lang række. Skyde? Jeg var fuldstændig 
bjergtaget, og nåede ikke at røre en finger!

Tidlig morgen i oktober – brunsten er i 
gang – jeg skal ud efter hjort. Jeg ved, der 
går en stor ikke langt fra skovridergården – 
nu kan jeg høre den brøler! En dyb rungen-
de lyd – det må være den store! Forsigtig 
går jeg frem gennem den unge grankultur 
mod et af de tværgående spor. Brølene er 
nu så høje og så nær ved, at jeg umiddelbart 
tænker, at nu kommer han vel ikke på mig? 
LANGSOMT frem til sporkanten – og der 
står han 50 meter ude – han lægger nak-
ken tilbage og brøler – det runger i luften 
og dampen står ham ud af munden som en 
eksplosion. Pelsen glitrer i solen af vanddrå-
ber, våd næsten sort. Rundt omkring ham 
pusler rudlen omkring. Han er optændt af 
et eller andet! Langsomt løfter jeg geværet – 
nu skal det være – pludselig 100 m længere 

nede af sporet kommer en anden hjort ud – 
også brølende og truende mod den store 
pladshjort. Riflen sænkes igen – sikke et 
drama – vil de begynde at slås? To – tre mi-
nutter står de to hjorte og brøler mod hin-
anden, tirrer hinanden – hvem er stærkest? 
Så skifter vinden, en luftning driver min 
fært ned mod den første hjort – han vender 
med et ryk, og så med en bragen forsvinder 
han ind i kulturen, og den anden hjort til 
den anden side – rudelen af hinder drøner 
efter, og på et øjeblik er de væk, og stilheden 
sænker sig igen over plantagen. Så stille ef-
ter al den dramatik! Jo – jeg fik senere min 
hjort, men de stærkeste øjeblikke var sådan-
ne, som jeg har beskrevet!

Eller turene i skoven om natten i slutnin-
gen af september – begyndelsen af oktober. 
Fra gårdspladsen hører vi hjortenes brøl – 
nu er de gået i brunst! Roligt bevæger vi 

Brølende kronhjort med 
sin rudel i Nrd. Feldborg 
Plantage. Foto Kris Hen-
riksen, Photohunter.
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os ned af skovvejen ud mod vest, hvor de 
traditionelle brunstpladser findes. Snart 
et brøl fra den side – så et fra den anden 
side – dybt, rungende – det må være den 
store, vi har set tidligere! Op til 7-8 hjorte 
kan nu identificeres fra brølene. Aftenens 
dufte brydes pludselig af en gennemtræn-
gende skarpt, stærk krads i næsen – vi er 
kommet i vindretningen af et af sølehul-
lerne, hvor hjorten ruller sig i vand og 
mudder blandet med sæd og pis – en herlig 
maskulin cocktail – og kvinderne er ved at 
dåne! Er vi heldige, hører vi måske braget, 
når to hjorte kommer i infight og støder 
sammen. Et ikke ufarligt møde. Adskillige 
gange har vi i plantagerne fundet hjorte 
omkommet efter sådanne kampe. Ofte 
med et sår i maven, hvor en af de lange 
spidse takker er trængt ind, og hjorten er 
langsomt forblødt eller død af betændelser 
i sår og mave.

Natravnen på reden i 
skovbunden.

Juninattens lyse stilhed og mystik – nat-
ravnen. I lysningernes dæmpede nattelys 
anes nu og da en bevægelse, så lyder en kraf-
tig snurren eller trillen. Det er natravnen, 
der “spiller” – er i gang med sit parringsspil. 
Underligt – helt unaturligt – kommer ly-
den først herfra, så derfra. Går man lidt ind 
i lysningen, letter den måske og flyver gan-
ske lavt hen over dig og pludselig lyder der 
et kraftigt “klask” over dit hoved. Det er 
vingerne, den slår sammen over ryggen som 
en anmodning om at skrubbe af ! Idet den 
drejer af, ser man tydeligt de to hvide vin-
gepletter, der som to lysende øjne anes mod 
himlens dybt natteblå mørke.

Hunnen sidder tavs et sted – usynlig i 
natten.

Og så i juni – almindelig inspektion af 
en ny kultur efter stormfald. De nye rødgra-
ner står godt – den første vækstsæson efter 
plantningen er startet, og toppene begyndt 
at strække sig. Jordbunden mellem plan-
terne er endnu græsfri og dækket af gran-
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nåle og hugstaffald fra rydningen – det ser 
lidt goldt ud! Pludselig basker en fugl op fra 
jordbunden – jeg ser det er en natravn! Så 
et nærmere eftersyn på stedet – og der – i 
en uanselig lille fordybning to plettede æg. 
Denne mystiske fugl yngler her! Er fløjet fra 
sit vinterkvarter i Kenya helt til Feldborg 
for at stifte familie. Vi følger spændt udvik-
lingen i reden over de næste par uger. Og 
pludselig en dag vi skal se til reden – natrav-
nehunnen basker hen af jorden – tilsyne-
ladende med en brækket vinge – prøver at 
lokke os væk – og så flyver den. Men skue-
spil! – æggene er klækket og tre unger ligger 
der – kamufleret så de er næsten usynlige.

Sangsvaner – på vandring en sen efterårs-
dag i skumringen. Der anes en pludren og 
syngen i det fjerne, der bliver højere og hø-
jere efterhånden som vi nærmer os mosen. 
Da vi når derhen, ser vi sangsvanerne an-
komme til deres natteleje. Først en flok på 
to-tre stykker. Så syv-otte stykker og der-
næst i en strøm – op til 50 individer på 
vandspejlet – i sikkerhed for natten efter 
dagens udflugt til fourageringsmarkerne. 
Alle individer ytrer sig – fortæller om da-
gens begivenheder – hvor det bedste foder 
stod, og hvad ved jeg. Efterhånden sænker 
mørket sig og sangen og snadren stilner af. 
Så bliver det natsort, og det er tid til stille 
og forsigtigt at liste hjem til skovridergår-
dens milde lys.

Sneppen – en juniaften, hvor vi er ude at 
lufte hunden ned af alléen. Kl. er 10 – det 
er ganske lyst og stille. Så høres en knurren 
langt ude og pludselig kommer den – snep-
pen – i hurtig flugt ind over trætoppene. 

Natravn i natten fra 
Ndr. Feldborg Plantage. 
Læg mærke til den ka-
rakteristiske hvide plet 
under vingerne. (Det 
lysende øje er refleks fra 
blitzen).

Natravneæg i den primitive rede di-
rekte på jorden.

– de første to æg er kommet. Og kort 
tid efter tre unger godt  kamufleret i 
“reden”.

Natravn ved reden – den spiller 
“brækket vinge” og prøver  dermed at 
lokke os væk fra ungerne.

– og så opfløj og væk.
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Billede af høst af kanta-
rel og Carl Johan svampe 
fra Borbjerg Plantage.

skoven. Råvildt, ræv, hare som de mest syn-
lige, for ikke at tale om den specielle flora 
og svampene – kantarellerne og Karl Johan, 
som kunne plukkes i mængder i eftersom-
meren og efteråret og gav måltiderne en spe-
ciel fylde, når vennerne kom på besøg.

Sådan kunne jeg blive ved – mosstiernes 
tysthed – stormenes rasen – nattens kogle-
rier – hedeplantagerne er storslåede!

Men distriktet rummede også meget 
andet end plantager. Bøgeskovens forårslys 
var der i Rydhave skov – Limfjordens vidt-
strakte landskaber og molersskrænterne 
på Fur – og hedens mystik omkring Flyn-
dersø. I Geddal tumler trækfuglene sig på 
de nydannede strandenge og i Brokholm 
Sø sejler ænder og svaner majestætisk rundt 
på den nyetablerede sø. Med tiden – som 
distriktet blev udvidet – blev naturoplevel-
serne endnu mere mangfoldige – så mang-
foldige som man kunne overkomme.

Jagten på Feldborg
Distriktsjagter

Mange tror vist, at størstedelen af en skov-
riders tid tilbringes på jagt. Sådan var og 
er det ikke! Men jagterne var et væsentligt 
element i min tid som skovrider. De var 
et af distriktets markante vinduer mod of-

Svinger uregelmæssigt fra side til side – en 
eminent flyver på praletur for magen, som 
snart skal finde sin simple redeplads i skov-
bunden. Så forsvinder den, men 10 min. 
efter kommer den igen. På nøjagtig samme 
rute – en evig cirkel for kærligheden!

Og en sommerdag. Pludselig er der en 
frygtelig ballade nede ved den store bøg i 
haven. Det er sortspætten som smider de 
hidtidige beboere af stære ud af hullet otte 
m oppe af stammen. Der vil den bo nu. 
Og resten af sommeren har vi fornøjelse 
af sortspættens klare triller og ind imellem 
skarpe advarselsfløjt, når noget ikke falder i 
dens smag.

Ja, mange andre dyr møder du i hede-

Sangsvanerne går til ro 
for natten. Foto fra in-
ternettet.

Sneppen trækker i som-
mernatten.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   76 02-05-2017   08:42:49



77Chef på Feldborg Distrikt i 80’erne

fentligheden, de var årligt tilbagevendende, 
og de blev af alle funktionærer opfattet 
som en væsentlig ting i deres job. Jagterne 
udviklede sig meget over årene – ikke i ind-
hold for det var altid koncentreret om at 
afvikle en hyggelig og velafbalanceret jagt 
med stort fokus på jagtetik, sikkerhed og 
kontrolleret afskydning. Men de udviklede 
sig fra at være for en mindre, udvalgt kreds 
(og delvist et personalegode) til repræsen-
tationsjagter – et redskab for imagepleje 
for distriktet – et middel til at fremme god 
jagtetik generelt og til en mulighed for, at 
en bredere kreds af jægere kunne opleve 
jagt i statsskovene.

Naturen er for skovfolk forbundet med 
jagt. Jagten på Feldborg var noget særligt! 
Det er ikke noget jeg selv mener, men det 
har jeg hørt fra talrige gæster.

Tidligere var jagten på statsskovdistrik-
terne nærmest skovriderns personlige ejen-
dom. Han fik som del af sin løn udbetalt 
skydepenge og havde aldeles fri råderet 

over jagten. Da jeg ankom til Feldborg, 
var jagtafholdelsen præget af stærke tradi-
tioner, nok primært opdyrket i skovrider 
Handbergs tid, men også præget af min 
umiddelbare forgænger, som så vidt jeg 
blev fortalt, ikke var særlig interesseret i 
jagtudøvelsen. Det gav sig bl.a. udslag i, at 
nogle af skovfogederne afholdt deres egne 
private jagter, som nærmest blev betragtet 
som en særlig personalerettighed. Afskyd-
ning af råvildt og kronvildt var nærmest 
deres område og ikke koordineret i en 
distriktspolitik. Det kunne jeg selvfølgelig 
ikke leve med. Dels fordi jeg var ivrig jæger 
selv, og dels fordi funktionærernes udnyt-
telse af jagten var og i særdeleshed blev 
et følsomt emne. Så der var behov for en 
styring. Som det første måtte jeg meddele, 
at alle jagter var distriktsjagter, og dermed 
ledet af mig, og dernæst indførte jeg efter-
hånden en ensartet invitationspolitik, som 
også udad til kunne forsvares som afbalan-
ceret.

Molersskrænterne på 
Nordfur. Foto visitskive/
Michael Hedegaard.
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Min første jagt på distriktet blev selv-
følgelig en prøveklud for mig overfor 
personalet. Havde han forstand på jagt? 
To dage efter, at jeg var tiltrådt, kom den 
konstituerede skovfoged på Stjernehus og 
meddelte, at der jo var inviteret til jagt to 
dage efter – personalejagt og jagt for hjæl-
pegruppen (hundefolk). Uden jeg overho-
vedet vidste det eller var informeret!! Det 
kunne jeg ikke acceptere. Jeg skulle være 
jagtleder, men havde overhovedet ikke væ-
ret involveret. Som første ordre på distrik-
tet meddelte jeg, at jagten skulle aflyses og 
udskydes til ugen efter, så jeg kunne invol-
veres i forberedelserne – tak skal I have! 
Men det måtte skovfogeden i gang med, 
og jeg kunne danne mig overblik over ter-
ræn og jagtplanlægning. Da dagen oprandt 
stillede jeg i fuld tjenesteuniform, som det 
var skik dengang. I min parole sagde jeg, 
at jeg jo var ny, næppe kendte terrænet, 
men håbede på en god forståelse for situa-
tionen og gav dernæst parolen111, som jeg 

synes den skulle være. Jeg husker endnu 
stemningen – ikke fjendtlig overhovedet, 
men observerende. Jeg fik skud i første 
såt men en forbier til en ræv. Satans! Men 
næste såt gav pote – et stykke råvildt i fuldt 
spring blev nedlagt med udsyn til flere af 
jægerne – nå han kunne altså ramme! Det 
løste op!

Jagtfrokost i Skovhytten, hvor Anita, 
som deltager i jagten – og som hun siden 
trofast gjorde i mange jagter – havde bagt 
brunsviger i dagens anledning – det gjorde 
lykke! Jeg holdt tale og gav en historie – 
det løste yderligere op, og stemningen blev 
god. Gamle Frede Dueholm112 rejste sig og 
holdt en lille tale, hvor han bød velkom-
men til det nye skovriderpar og priste 
Anitas kage, som han så som et tegn på, at 
traditionen på jagterne blev taget alvorligt. 
Jeg viste, at der altid blev sunget til jagtfro-
kosterne – en række drikkeviser, som var 
temmelig “friske”, så jeg havde (på Anitas 
initiativ) tilføjet: “Jylland mellem tvende 
have”, som vi sluttede med. Det højnede 
det hele en smule, og det blev siden vores 
traditionelle slutsang ved jagtfrokosterne – 
og det er det vist stadig. Og de kunne 
synge – smukt – klangfuldt, sangene var og 
blev en fast tradition for Feldborgjagterne.

I de første mange år blev der tradi-
tionelt holdt en seks-otte jagter om året. 
Heraf de fleste hagljagter på råvildt, ræv, 
sneppe m.v. Tidligere havde der på distrik-
tet været en del fasaner, men de var for-
svundet, da jeg tiltrådte. Jagterne var tradi-
tionelle trykjagter med haglgevær, hvor 6-7 
mand gik igennem med et antal hunde, og 
jagtgæsterne – normalt 15-20 mand – stod 
for, rundt om såten. Udbyttet varierede 

Jagterne fyldte meget 
på Feldborg – her Ndr. 
Feldborg Plantage o. 
1989 – Min hustru 
Anita var på mange af 
disse en trofast ledsager 
og bedste repræsentant 
for distriktet.
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en del, men i slutningen af 80’erne, hvor 
råvildtbestanden var eksploderet efter 
stormfaldene, kunne vi skyde en otte-ti 
stk. råvildt, to – tre ræve, et par snepper 
og et par harer. Hagljagterne blev senere 
suppleret med et par kronvildtjagter også 
organiseret som trykjagter og udbyttet var 
typisk o. 1990 en fire – otte dyr på en dag. 
Da vi kom op i 00’erne var råvildtbestan-
den svundet kraftig ind, mens kronvildtbe-
standen stadig svulmede, og der blev lagt 
mere vægt på jagten på de sidste – nu med 
udbytter tit op til 30 stykker på en jagt. 
Nu til dags er man vist holdt helt op med 
hagljagterne, og holder kun riffeljagter på 
kronvildt. Jagtformen er også ændret til 
anstandsjagt, hvor 20-25 jægere bliver pla-
ceret i skydetårne spredt over jagtreviret, 
og enkelte folk går igennem stille og roligt. 
Denne jagtform bredte sig i begyndelsen 
af 00’erne og er nu næsten enerådende. Jeg 
var ret tøvende overfor den, da jeg mener 
et væsentligt element af social kontakt jæ-

gerne imellem går tabt, når man er isoleret 
i et tårn en hel formiddag. Det kan også 
være hundekoldt! Udbyttemæssigt og sik-
kerhedsmæssigt må jeg dog indrømme, at 
jagtformen er optimal – et udbytte på op 
til 30-40 krondyr er ikke ualmindeligt. (Et 
stort tal, men nødvendigt, hvis bestanden 
ikke skal vokse uforholdsmæssigt). Man får 
også mange jægere “igennem”, hvilket kan 
være et mål i sig selv på et statsskovdistrikt.

Men trykjagterne var gængse i hoved-
parten af min tid. Lad os se på, hvordan 
en typisk jagtdag gik. Jagtinvitation med 
skriftlig parole var gået ud måneder i for-
vejen. Almindelig mødetid kl. 9 på Feld-
borggårds gårdsplads, hvis jagten foregik 
i Nørreskoven eller Sønderskoven – ellers 
ved et af skovfogedstederne i den skov, 
hvor jagten skulle foregå. Splitflaget altid 
hejst – det måtte man egentlig ikke, da det 
var forbeholdt de officielle flagdage, men 
det blæste vi på. Jagt på Feldborg var of-
ficiel flagdag.

Skovhytten ved Feld-
borggård, hvor jagtfroko-
sterne blev holdt.
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Efter samling og goddag gav jeg paro-
len – den samme som var sendt ud, men 
for at understrege de vigtige passager. Så 
jægerne ind i et antal biler – det kunne 
blive en lang kortege. Hundefolket nor-
malt i to folkevogns pick-up’er og schweiss-
hundefolkene, som altid var med, i egne 
biler. Der var gået omhyggelig planlægning 
forud for hver eneste jagt, og kort med 
såter og parkeringssteder var udleveret til 
hver enkelt jæger. Jeg kørte foran kortegen 
af jægere, der skulle på post, og den stedlige 
skovfoged og vildtkonsulenten i hver sin 
pick-up med hundefolkene til den ende 
af såten, hvorfra drevet skulle starte. An-
kommet til parkeringsstedet, som lå i pæn 
afstand fra såten, steg alle ud og begav sig 
stille til samlingspunktet ved såten. Her 
gav jeg instrukser for såtens afvikling, og 
derefter fik jægerne anvist deres pladser – 
normalt sådan, at jeg med et hold gik én 
vej om såten, og en skovfoged med et andet 
hold den anden vej. Jeg fik meget hurtigt 
anskaffet radioer til jagterne – det gav en 
hurtig og præcis mulighed for afvikling 

af såterne, og forsinkelser eller problemer 
blev hurtigt løst. Når jægerne var på plads, 
blæste jeg “jagt begynd” i hornet og gav be-
sked over radioen til lederen af drivkæden, 
at såten kunne starte. Han gav hornsignal 
om start, og hundefolkene bevægede sig så 
i en linje ned gennem såten og drev vildtet 
ud til skytterne. Snart lød der hundeglam, 
og når hundene fik fært steg koncerten og 
spændingen tiltog – kom drevet denne 
vej? Det var vigtigt hvilke hunde, der 
blev benyttet. Råvildt kunne være svære 
at drive ud uden en hurtig hund. Spaniels 
var ideelle og de havde et herligt glam, når 
de fik fært. På kronvildtjagterne brugte 
vi kun kortbenede hunde, da kronvildtet 
ellers kom alt for stærkt. Men det var for 
begge jagtformer vigtigt, at hundeføreren 
havde kontrol over sin hund, så den ikke 
fortsatte drevet uden for såterne. De bedste 
hunde observerede, når de kom frem til 
skyttekæden, og vendte så om ind i såten 
igen. Men der var også dem der fortsatte!! 
På tværspor rettede hundefolkene ind. Der 
kunne skrives og er blevet skrevet bøger 
om, hvordan såter skal drives, og jægerne 
placeres, primært i forhold til vinden. Min 
erfaring med den form for jagt både på 
råvildt og kronvildt er, at det er utroligt 
svært at forudsige, hvor vildtet går ud. Det 
er ikke bare vindretningen, der bestemmer 
det, men også såtens placering i forhold til 
andre bevoksninger, om det blæser eller er 
stille eller måske regn, eller er jægerne er 
kommet lydløst og uset på plads. Det er 
altid vigtigt at besætte bagposter, men vild-
tet har en god sans for at komme, hvor der 
ikke er jægere posteret. Det var altid spæn-
dende, hvad vildt der var i de enkelte såter. 

Jagtgæster: Udenrigsmi-
nister Uffe Ellemann-
Jensen118 og overlæge Mo-
gens Brandt119 bagerst.
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Vi havde naturligvis erfaring med, hvor 
vildtet helst ville opholde sig, men specielt 
kronvildt kunne være lunefulde. Når første 
skud lød, var det en lettelse, og bragede 
skuddene flere gange var det en fryd – hvor 
meget var lykkedes? Når hundefolkene var 
kommet gennem såten, blev der blæst af, 
og alle begav sig igen til samlingspunktet. 
Her skulle der så gøres rede for hvert en-
kelt skud – hvad var der sket – var vildtet 
faldet – eller skulle det eftersøges. Det var 
en fast regel, at alt påskudt vildt skulle 
eftersøges med schweisshund – ubetinget. 
Adskillige er de gange, hvor jægeren har 
forsikret, at det var et rent forbiskud, og 
hvor schweisshundeføreren er kommet 
ud med det alligevel faldne stykke vildt. 
Når alt var afsluttet – schweisshundefø-
rerne evt. på arbejde, begav selskabet sig 
til næste såt. Normalt var det organiseret, 
så man kunne gå til to såter ved hvert hol-
dested. Pauserne mellem såterne var den 
hyggeligste del af jagten – her kunne der 
berettes om sidste såt – om sidste jagt, eller 
hvordan mor havde det derhjemme. Især i 
de tidlige år, hvor jagtdeltagerne var mere 
begrænsede i antal, og hvor tit de samme 
år for år kom med på samme jagt, var der 
en god lejlighed til at udveksle nyheder og 
historier.

5. såt var den sikre såt – jagtfrokosten! 
Frokostsignalet blev blæst, og man begav 
sig til Skovhytten, som lå klods op af skov-
ridergården. Jægerne havde selv medbragt 
mad og drikke – kaffe og wienerbrød sør-
gede distriktet for. Der var et fast sangre-
pertoire udstyret med mine egne vignetter. 
Ølgaard sang for – alle istemte – fuldt 
kor – velklingende. Der var tre snapseviser, 

men det varede ikke længe før jeg indførte 
en alkoholpolitik – én snaps og én øl under 
frokosten, så måtte snapsene bides over, 
hvis man ville have en til hver sang – jeg 
ved godt der blev snydt, men jagt er en far-
lig sport, og jeg ville ikke risikere at komme 
i den situation, hvor vi blev beskyldt for at 
sende berusede jægere i skoven. Jeg havde 
fået hint om, at det var sket før min tid. 
Men alkohol eller ej – det var gemytlige 
frokoster, og historierne flød – somme 
tider nok vovede, men det var damerne 
forberedte på (og de nød det). Under fro-
kosten blev der berettet om oplevelserne, 
og udbyttet blev repeteret. Hvis der havde 
været anskud var schweiss-hundeførerne på 
arbejde under frokosten, men for det meste 
nåede de at komme til sidst.

Efter frokosten var der to eller tre såter 
mere, afhængig af hvornår mørket faldt på. 
Der skulle være tid til evt. eftersøgninger, 
også efter sidste såt. Afslutningen på jagten 
skete på Feldborggård eller, hvis det var for 

På vej til posterne i Søn-
derskoven i slutningen af 
80’erne.
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langt væk, ved et skovfogedsted, evt. i sko-
ven. Jeg havde den regel, at råvildtet først 
blev brækket efter paraden. Hvis paraden 
var ved et tjenestested gik alle først til flag-
stangen og strøg flaget. Derefter samledes 
jægerne foran paraden og jeg bagved for at 
opsummere dagens udbytte. Der blev blæst 
over vildtet: “Rævens død”, Dyrets død” 

etc. og endelig: “Jagt forbi”! En spændende 
dag var slut – ikke mindst for de mange 
jægere, som aldrig havde været på jagt i 
statsskovene før, men også for de mange 
gengangere.

Vi brugte ikke meget at afholde jagt-
middage efter jagterne. Men ved den så-
kaldte “store jagt” – det vil sige den jagt, 
hvor vi fortrinsvis inviterede dem, der 
havde hjulpet ved sæsonens jagter, de mere 
nære bekendte og venner – som jo ofte var 
synonyme med de officielle gæster – invi-
terede vi til te og kager i stuerne. Der hyg-
gede jægerne sig så en times tid og afrun-
dede dagen på en fin måde.

Hvem var så gæsterne på jagterne? Det 
ændrede sig også noget. Som tidligere 
nævnt blev jagten i tidligere tid nærmest 
betragtet som et personalegode. Skovride-
ren (nogle steder evt. også skovfogederne) 
inviterede deres venner og honoratiores 

Mellem såterne. Fra 
venstre Erik Colstrup, 
Arne Hagensen, Skov-
foged Wilbech Chri-
stensen og dyrlæge Niels 
Birk-Sørensen121. I Bag-
grunden vildtkonsulent 
Steen Fjederholt med 
vildtvognen.

Knud Bavngaard120 

 – alias “Silvanus” – 
Jyllandspostens kendte 
jagtskribent og Erik 
Weiling forfatterens ven 
og major i Holstebro.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   82 02-05-2017   08:42:56



83Chef på Feldborg Distrikt i 80’erne

fra egnen. Som forstfuldmægtig på Ods-
herred konstaterede jeg, at det næsten 
altid var skovriderens syv-otte venner, 
der deltog. Sådan var det dog ikke på 
Feldborg, da jeg tiltrådte. Det var i vidt 
omfang egnens mere kendte personer, na-
boer, repræsentanter for myndigheder som 
vi havde forbindelse med f.eks. politiet 
og militæret, samt enkelte af funktionæ-
rernes personlige venner og familie, der 
deltog. Over årene ændrede dette billede 
sig meget. Jagterne fik mere karakter af 
egentlige repræsentationsjagter, hvor in-
vitationerne gik meget mere bredt ud og 
indbefattede alle vore samarbejdspartnere 
f.eks. i kommuner, amter og organisatio-
nerne. Fra midten af 90’erne inddrog vi 
mere og mere jagtforeningerne. Det blev 
til den såkaldte Feldborgmodel, som vi fik 
megen kredit for, og som jagtforeningerne 
tog helt til sig og under forhandlinger 
med ministeren/styrelsen forsøgte at få 
udbredt til flere distrikter. Jeg fik gentagne 
opringninger fra Styrelsen om, hvad denne 
“Feldborgmodel” gik ud på, da jagtfor-
eningerne ved samtaler med ministeren 
havde fremhævet den som forbilledlig. 
Modellen gik i korthed ud på, at vi ind-
drog alle jagtforeningerne i vort område, 
så hver forening fik et antal invitationer 
til jagterne i forhold til deres medlems-
tal. Foreningerne kunne så bruge disse 
til f.eks. belønning af deres medlemmer, 
selvom der var en svær tendens til, at det 
var formanden, der troppede op. Vi kom-
binerede denne invitationspraksis med 
evt. forudgående møder med forenin-
gerne, hvor jagtpolitik generelt, jagtetik 
og sikkerhed især blev drøftet. Pludselig 

Paraden på skovridergården efter en vellykket jagt.

Hygge i skovridergårdens stuer efter “den store jagt”. I forgrunden skovfoged Niels 
Toftegaard113 og skovfoged Jens Peter Clausen – i baggrunden til højre skovfoged 
S.A. Nielsen114 og vildtkonsulent Steen Fjederholt. Hundefolkene: Arne Hagen-
sen115 skænker kaffe for Erik Colstrup116 og Henning Grønborg 117.
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kunne en meget bred kreds af jægere se 
ideen med jagt i statsskovene.

Det var ikke hele distriktets areal, vi 
drev jagt på. I det meste af min tid gjaldt 
den generelle regel, at 1/3 af arealet var 
lejet ud til konsortier. 1/3 var jagtfredet og 
den sidste tredjedel brugt vi til repræsen-
tationsjagterne. På andre distrikter brugte 
man andre modeller, f.eks. dagjagter, hvor 
jægerne betalte for at deltage på en jagt. 
Det kan diskuteres, hvad der er bedst, men 
mit synspunkt: At demonstrere og udbrede 
kendskabet til etisk forsvarlig jagt til et 
stort antal mennesker – særlig til jagtfor-
eningerne – fik lov at stå uantastet i min 
tid på Feldborg Distrikt.

En af grundene, til at Feldborg jag-
terne var så velrenommerede, var den 
stringente, men samtidig afslappede måde 
de blev ledet på. Altid velforberedte og 
præcise i deres afvikling. Det skyldtes ikke 
mindst det hold, jeg havde, af dygtige og 
kompetente hjælpere, først og fremmest 

skovfogederne som var med til at plan-
lægge jagterne, som ledede hundefolkene 
og hjalp til ved afsætning af jægerne om-
kring såterne. Desuden “Hundeholdet”, 
som bestod af fire-fem erfarne jægere, som 
stillede med deres hunde til alle jagterne, 
dels til at drive vildtet frem, dels som 
schweisshundeførere. Jeg havde overtaget 
de fleste fra min forgænger, og helt tilbage 
fra Handbergs tid var de kommet trofast. 
Det var folk, som kendte skovene ud og 
ind og som kendte rutinerne. Det var 
kompetente og hyggelige folk, og de blev 
gode jagtfæller/-venner i mange år. Frede 
Dueholm havde gået med hund på Feld-
borg i mangfoldige år. Erik Colstrup og 
Arne Hagesen mødte troligt op med højt 
humør. Den lokale “sherif ”, landbetjent 
Ove Lund Olesen122 var en kompetent 
chauffør på vildtvognen (og resten af året 
ihærdigt patruljerende for krybskytter), 
indtil han døde, hvorefter Frede Dueholm 
overtog chaufførjobbet. Hele dette team 

Pause mellem såterne. 
Fra venstre Eskild 
Wind, Erik Weiling, 
Carl Grønbjerg 124 og i 
baggrunden i midten 
schweisshundeføreren Ib 
Feldborg.
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gjorde, at jagterne blev afviklet ubesværet, 
men alligevel organiseret og kontrolleret. 
Sikkerheden blev fremhævet frem for alt – 
jeg havde i min tid heldigvis ingen ulykker 
på jagterne. Jægerne opførte sig alt over‑
vejende forsvarligt og opstod der uheldige 
episoder, klarede vi det som regel med en 
venlig, men bestemt henstilling.

I min tid var der altid schweisshunde 
med på alle jagterne. Den eminente 
schweisshundefører Ib Feldborg123 svigtede 
aldrig, og der var en håndfuld mere, som 
skiftedes til at komme. Alle fine folk som 
kunne deres metier.

Det var en stor tilfredsstillelse og glæde, 
at kunne invitere gæster på jagt. Jeg har 
ikke tal på hvor mange invitationer jeg 
har sendt ud, men det må mindst være 
3.000‑4.000 i de 23 år. Efterhånden som 
jagterne fik mere og mere rent repræsen‑

tativ karakter, fik jagtledelsen dog mere 
karakter af rent arbejde, og min interesse 
mindskedes. Travlheden som skovrider til‑
tog også, og i de sidste år overtog jagtkon‑
sulent Steen Fjederholt flere af opgaverne 
som jagtleder.

Kongejagter

Fra urgammel tid har kongehuset afholdt de‑

De næste generationer bliv 
g jort klar til jagtens glæder. 
Forfatterens søn Martin 
med sit første krondyr. 
Forfatterens dattersøn 
Magnus125 med til paraden 
efter jagten (2004). Og 
de mindste – Oskar og 
Frida – Martins børn på 
deres første jagt (på Fyn i 
2011).
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res jagter på statsskovenes arealer. Deres jagt-
ret er ligefrem lovfæstet. Der havde aldrig før 
været afholdt “kongejagt” på Feldborg, men 
jeg fik den fornøjelse at afholde en sådan jagt 
et par gange. Det er en stor begivenhed, ik-
ke blot for distriktet, men for egnen og med 
stor omtale i den lokale presse.

Prins Henrik og hans hold var både på 
Feldborg og i Gludsted på jagt. Det formel-

le ansvar for alle kongejagter ligger hos den 
kongelige jægermester, som på den første 
jagt var skovrider Henrik Lassen, Frederiks-
borg Distrikt. Vi var gode bekendte, og han 
syntes, at de kongelige også skulle prøve at 
komme på jagt i hedeplantagerne. Den sto-
re bekymring var, om der var vildt nok – vi 
kunne jo ikke garantere et bestemt antal 
stykker nedlagt vildt på paraden, men efter 
at have studeret afskydningsstatistikkerne 
vovede han, og kongejagten blev anmeldt.

Kongejagterne blev afviklet på samme 
måde som traditionelle jagter på distriktet. 
Den første Kongejagt var jo specielt spæn-
dende for mig. Det var d. 1. nov. 1991 og 
var en drivjagt med haglgevær på råvildt, 
ræv, hare mv. i Ndr. Feldborg Plantage. 
Den anden var en riffeljagt på kronvildt i 
Gludsted Plantage.

Forud gik selvfølgelig en særlig grundig 
planlægning. Såterne blev omhyggeligt ud-
valgt, posterne afmærket og det hele koor-
dineret med den kgl. jægermester. Prinsen 
inviterede selv en 8-10 personlige gæster, og 
distriktet foreslog en liste på et tilsvarende 
antal af egnes honoratiores, som prinsen 
efterfølgende inviterede. Pressen blev ori-
enteret og fik lov at møde frem ved parolen 
og i frokostpausen.

Gæsterne ankom på gårdspladsen kl. 9, 
hvorefter Prinsen kort bød velkommen – 
den kgl. jægermester gav parolen, og jeg 
fulgte op med praktiske vejledninger om, 
hvordan transport og dagen i det hele ville 
forme sig.

Så fulgte såterne – den ene efter den 
anden – spændt på om der kom vildt – på 
første skud – hvor mange der lød – og om 
prinsen fik skud, hvor han stod.

Prins Henrik og forfat-
teren drøfter dagen.

“Sherif ” Lund Olesen 
og Frede Dueholm fra 
hundeholdet.
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Frokosten var dækket op i skovridergår-
den. Prinsen leverede selv maden og med-
bragte serveringspersonale. Hoffoureren 
styrede det hele, men Anita var selvfølgelig 
stærkt involveret og havde dækket op og 
pyntet bordene festligt. Prinsen og hans 
gæster og Anita og jeg sad i spisestuen 
ved det fuldt udtrukne bord – hundefolk 
og den øvrige stab i den tilstødende for-
bundne stue ved et langt til lejligheden op-
sat bord. Det var bestemt, at prinsen skulle 
sidde midt for langsiden med udsigt mod 
haven. En lidt pinlig episode indtraf, da vi 
skulle sætte os – Christian Kjær ville sætte 
sig for bordenden på Anitas vante plads, 
men der sagde jeg stop, og han fortrak 
godvilligt ned på siden, men det var nok 
uvant – jeg sad for den anden bordende – 
det var for pokker vores private gemakker, 
de kom ind i – tjenestebolig eller ej! Det 

Jagtledelsen: Forfatteren, Den kongelige jægermester, skovrider Henrik Lassen og 
skovfoged Steen Ølgaard.

Velkomst på gårdspladsen. Prins Henrik byder 
velkommen.

Anita ved det festligt dækkede frokostbord. Frokosten blev afholdt på skovridergår-
den. Hoffoureren stod for maden og Anita havde dækket op i spisestuen.
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Mit første jordopkøb – 
Poulsensminde

Gennem hele Feldborg Distrikts historie 
var opkøb og erhvervelse af jord til plant-
ning en vigtig sag. I 1970’erne blev det 
suppleret med jordoverdragelser fra jord-
lovsudvalgene, som rundt omkring i landet 
have erhvervet ejendomme, der krævede 
særlig beskyttelse eller på anden måde var 
vigtige for offentligheden. På Feldborg 
overtog vi således arealer på Fur, der var 
truet af molersgravningen. Sidst var ejen-
dommen Jenle i Salling, som havde været 
digteren Jeppe Aakjærs hjem, erhvervet i 
1981. Ellers var det længe siden, der var til-
købt jord til distriktet.

I 1986 kom chancen, idet en naboejen-
dom tæt på skovridergården blev sat til 
salg. Den var ejet af Jens Poulsen126 som 
ville på pension.

Attraktionen ved denne ejendom var, 
at ca. halvdelen af jordtilliggendet var 
hede/krat – faktisk den sidste rest af den 
store gamle hede omkring Feldborg. Hele 
ejendommen arronderede endvidere på 
fornem vis distriktets grænser. Jeg lavede 
en indstilling til styrelsen, hvor såvel de na-
turmæssige som de kulturelle gevinster var 
fremhævet, og vi fik bevilliget pengene.

Den første indsats blev at rydde den 
gamle hede for bjergfyropvækst og dernæst 
indlede plejeforanstaltninger i form af af-
brænding af den senile lyng, der var tilbage. 
Derefter blev arealerne på heden indhegnet, 
og der blev udsat Gutefår på arealet. Denne 
fårerace blev valgt fordi den var kendt for at 
æde al vegetation – men specielt træagtige 
vækster, og det var det, vi havde brug for.

Forfatteren, Jens Poul-
sen og skovfoged Steen 
Ølgaard foran Poulsens-
minde. Foto Holstebro 
Dagblad.

blev en rigtig hyggelig frokost – prinsen 
bemærkede det pæne bord – vi sang de tra-
ditionelle sange – snakken gik lystigt.

Dagen endte godt – udbyttet blev på 
syv – otte stk. råvildt og et par ræve og ha-
rer – som prinsen bemærkede ved paraden: 
“vel ikke så stort udbytte, men det havde 
været en hyggelig dag”!

Jeg havde fornøjelsen at få et julekort 
fra prinsen med tak for dagen og deltog 
efterfølgende i adskillige kongejagter på 
Klosterheden, som efterhånden blev det 
foretrukne distrikt for prinsen at holde jagt 
på. Primært på grund af den meget store 
kronvildtbestand og dermed også på det 
righoldige udbytte. På en af disse jagter 
nedlagde jeg med riffel en ræv på fuldt 
spring over en brandlinje – det gav pre-
stige, men var jo primært et rent held.
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De opdyrkede arealer blev udlagt med 
græs og forpagtet ud til afgræsning med 
kvæg. Vi endte med at få en naturmæssigt 
meget attraktiv ejendom med hede, græs-
gange og en spændende å-strækning. Der 
blev afmærket stier, som blev forbundet 
med den tilgrænsende skov og udgivet en 
vandretursfolder, samt lavet bålplads og 
primitiv lejrplads.

Poulsen-slægten havde ejet ejendom-
men i adskillige generationer, så vi gav den 
derfor navnet Poulsensminde.

Det var min plan, at bygningskomplek-
set skulle udvikles til en naturskole, men 
Aulum-Haderup Kommune var på det 
tidspunkt ikke helt fremme i skoene til den 
plan. En dag mødte jeg Wagner Jensen – 
en pensionist i Feldborg – der spurgte, 
om de ikke måtte sætte nogle gamle land-
brugsmaskiner ned på ejendommen, så folk 
kunne se dem. Herfra var der ikke langt 
til en ide om, at indrette et landbrugs- og 
skovbrugsmuseum. Vi fik lavet en bruger-
gruppe, der gerne ville ofre arbejdskraft på 
istandsættelse af gamle redskaber, foretage 
opstillinger og holde orden på stedet og 
samtidig være turistførere. Wagner Jensen 
var førstemand og det udviklede sig til 
et rigtigt hyggeligt miljø på stedet. Snart 
væltede det ind med gamle redskaber, så vi 
måtte sætte prop i. Museet fik i de første 
mange år et rigtigt pænt besøgstal.

Fa k ta b o k s
Hedepleje: Når lyngplanterne, der er 
hedens naturlige plantevækst bliver gam-
mel (senil) fremtræder den med lange 
forveddede skud og hindrer fremspiring 
af nye lyngplanter og giver samtidig ad-
gang til opvækst af fremmede arter (græs, 
trævækst). For at revitalisere lyngdække-
net skal den gamle lyng fjernes. Det kan 
ske ved afbrænding eller slåning. Det er 
de samme metoder de gamle hedebønder 
brugte for at genskabe den unge hede, 
som var velegnet til fåregræsning.

Forfatteren og skovfoged Steen Ølgaard drøfter naturplejen. Foto Holstebro Dagblad.
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Poulsensminde blev 
indrettet til land- og 
skovbrugsmuseum i 1987. 
Her ses pensionisterne 
Kaj Pedersen, Frede Jør-
gensen og Vagner Jensen, 
alle fra Feldborg med de 
første redskaber, der blev 
udstillet. Foto Holstebro 
Dagblad.

Kontrolleret afbrænding 
af hede. Den senile lyng 
brændes af for at give 
plads for nye friske lyng-
skud.
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Mod nye tider – statsskovbruget 
i 90’erne og frem

Nye tider – nye navne

Med overgangen til et nyt årti – århundre-
dets sidste – tog transformationen af stats-
skovbruget fart. Alene ændringerne i sty-
relsens navn kendetegner målenes ændrede 
prioritering. Fra 60’ernes Direktoratet for 
Statsskovbruget til 70’ernes Skovstyrelse 
over 80’ernes Skov- og Naturstyrelse (fra 
1987) til det nye århundredes Natursty-
relse. Også distriktsnavnet blev ændret. 
Da de store sammenlægninger var forbi i 
begyndelsen af nullerne (se senere) blev 
lokalbetegnelsen Feldborg meningsløs, og 
distriktsnavnet blev ændret fra Feldborg 
Statsskovdistrikt til Naturstyrelsen Midt-
jylland.

Her en oversigt over navneændrin-
gerne:

Omtrent samme historie afspejler sig i 
udviklingen af styrelsens logo. Den 
autoritære kongekrone fra Direktoratet 
for Statsskovbrugets tid holdt indtil sam-
menlægningen med Fredningsstyrelsen. Så 
skulle moderne tider afspejles, og det blev 
den stiliserede kongekrone/trækrone, af 
nogle lidt ondskabsfuldt kaldt “tulipan-
buketten”. Da styrelsen i 2015 blev “gen-
forenet” med Landbrugsministeriet (Di-
rektoratet for Statsskovbruget blev i 1972 
flyttet fra Landbrugsministeriet til det nye 
Miljøministerium), vendte kongekronen 
tilbage!?

Fra år Ministerium Styrelse Lokalforvaltning (distrikt)

jan.1912 Landbrugsministeriet Direktoratet for Statsskovbruget Feldborg Statsskovdistrikt

27. sep. 1973 Miljøministeriet Direktoratet for Statsskovbruget Feldborg Statsskovdistrikt

nov. 1975 Miljøministeriet Skovstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt

jan. 1987 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt

27. sep. 1994 Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt

27. nov. 2001 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt

jan. 2008 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Naturstyrelsen Midtjylland

jan. 2011 Miljøministeriet Naturstyrelsen Naturstyrelsen Midtjylland

28. jun. 2015 Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Naturstyrelsen Midtjylland

Logoer gennem tiden: 
Øverst Direktoratet for 
Statsskovbruget og Skov-
styrelsens mangeårige 
logo. Dernæst logoet 
siden 1987 for Skov- og 
Naturstyrelsen og sidst 
styrelsens logo efter over-
flytningen til Miljø- og 
Fødevareministeriet i 
2015 – kongekronen er 
tilbage!
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Paradigmeskiftet i 
statsskovbruget 

Målsætningen med statsskovbruget ændre-
de sig i de sidste 30 år af århundredet – spi-
rende i 70’erne og med stigende styrke op 
gennem 80’erne og 90’erne. Samfundet gen-
nemgik i denne periode store fundamenta-
le forandringer. Fra den sparsommelige og 
nøjsomme efterkrigstid gik vi ind i 60’ernes 
store omlægning fra bondeland til industri-
samfund, den begyndende befolkningsvan-
dring fra landet ind til byerne, og dermed 
starten på en markant velstandsstigning. I 
70’erne havde det nye velfærdssamfund ud-
viklet sig, og i 80’erne – 90’erne gled vi igen 
over i en ny fase – af nogle kaldt den postin-
dustrielle tid. Hele perioden var kendeteg-
net ved stigende velstand og øget fritid, og 
større miljøbevidsthed gjorde sig efterhån-
den stærkt gældende. De krav, der blev stil-
let til forvalterne af naturressourcerne blev 
ændret og skærpet. Kravene fremførtes i de 
grønne organisationer, afsmittende herfra 
til den brede befolkning og til den politiske 
sfære. For i den sidste del af perioden at en-
de som en dominerende ramme for jordens 
dyrkning i det åbne land. Det fik stor ind-
flydelse på både skovbrug og landbrug.

I statsskovbruget gled den domine-
rende fokusering på træproduktion over 
mod en større vægtning af naturindholdet, 
styrkelse af befolkningens muligheder for 
rekreativ udnyttelse, skovenes kulturelle 
indhold, bæredygtig drift og inddragelse af 
befolkningen i drift og formål. Det skete 
glidende, men med tiltagende styrke. Al-
lerede i midten af 80’erne blev naturvejled-
ning et nyt målområde for statsskovbruget, 

og en særlig uddannelse af naturvejledere så 
sin spæde begyndelse. I 1987 blev Skov- og 
Naturstyrelsen slået sammen med Fred-
ningsstyrelsen, og beskyttelsen af vigtige 
naturområder i skovene blev opprioriteret 
og blev en væsentlig del af driftsplanernes 
indhold. I 90’erne blev temaet Rigere skov 
et fokusområde for statsskovdistrikterne, 
og uddannelsesmæssige tiltag for alle perso-
nalegrupper blev sat i værk.

Bæredygtighedsbegrebet blev introdu-
ceret med konsekvenser for træartsvalg og 
alle afskygninger af driften. Det vil sige 
ligestilling af de økonomiske, sociale og 
biologiske målsætninger for driften af sko-
vene. Brugen af kemikalier blev stærkt ned-
droslet – fra 2003 helt forbudt i statssko-
vene. I 1995 blev brugerrådene indført, og 
samarbejdet med de grønne organisationer 
og amterne blev stærkt intensiveret.

Vigtige acceleratorer for udviklingen i 
natur- og skovpolitikken var de store politi-
ske initiativer, der blev taget i 90’erne for at 
“speede” den grønne udvikling op. Der kom 
større bevillinger til naturgenopretning og 
skovrejsning. F.eks. vedtog Folketinget i 
1989, at Danmarks skovareal over den næste 
trægeneration skulle fordobles!! En målsæt-
ning, der nok siden er blevet anset for vel 
optimistisk. Ideoplægget til denne vedtagel-
se kom vist nok fra Skov- og Naturstyrelsen 
(Vicedirektør Anders E. Billeschou??127) og 
vakte efterfølgende  nogen politisk diskus-
sion, men blev stadfæstet i Det Nationa-
le Skovprogram i 2004 (se senere). I 2002 
blev det vedtaget, at alle de statslige skove 
skulle drives efter det nye skovdyrknings-
koncept Naturnært skovbrug. Men hvordan 
startede hele denne bevægelse?
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Marginal jords debatten og 
ny aktiv naturpolitik

En væsentlig baggrund for ændringerne 
af skov- og naturpolitikken var margi-
naljordsdebatten, som tog fart i sidste 
halvdel af 80’erne. Kernen i denne debat 
var formodningen om, at en væsentlig del 
af landbrugsjorderne fremover ville blive 
marginaliseret – indtjeningen fra dem 
ville blive for lav, og de ville blive taget 
ud af drift. Lige siden 60’erne havde EU’s 
landbrugspolitik fokuseret på at stabilisere 
og sikre fødevareforsyningen i Europa og i 
verden. Politikken havde affødt en stigende 
understøttelse med garanterede priser for 
landbrugets produkter i Europa og hermed 
til subsidierede lagre af f.eks. korn og kød. 
Dette førte igen til et ineffektivt landbrug, 
der var afhængig af de store tilskud til va-
rekategorier, som ikke kunne afsættes, da 
verdensmarkedspriserne var langt lavere 
end de garanterede priser. EU’s udgifter til 
disse oplagringer blev efterhånden vold-
somme, og der blev indført restriktioner på 
produktionen af mælk, korn og flere andre 
landbrugsafgrøder. Det skete i form af 
kvoteordninger og tvungen braklægning af 
betydelige arealer – op til 15 % af den dyrk-
bare jord. Det fik landmændene naturligvis 
kompensation for. Marginaljordsdebat-
ten drejede sig om, hvad alle disse arealer 
skulle bruges til. Hvis de ikke blev dyrket, 
ville de uvægerligt med tiden springe i skov 
eller ændre sig til naturmæssigt mindre at-

traktive landskabsbilleder. De marginale 
landbrugsjorder bestod altså af de mindst 
attraktive dyrkningsområder – de nærings-
fattige jorde – eller de jorder med de stør-
ste dyrkningsomkostninger (stort forbrug 
af gødning/pesticider, geninvesteringer 
i nye dræninger, nye afgrøftninger, diger 
og pumpeanlæg). De befandt sig oftest på 
magre overdrevsarealer eller i ådale og i 
vådområder, og man kunne forudse bety-
delige landskabsmæssige ændringer – sjæl-
dent til en hensigtsmæssig tilstand. Men de 
var potentielt naturmæssigt værdifulde og 
repræsenterede ofte truede landskabstyper, 
som tidligere var taget ind til landbrugs-
mæssig drift.

Sideløbende blev debatten om den 
stadigt dårligere naturtilstand intensiveret. 
Fra mange sider blev der ført en massiv 
kampagne for at stoppe det voldsomt 
stigende pres på naturen. Det gjaldt især 
landbrugets intensive drift og den stadig 
øgede mængde af kunstgødning og pesti-
cider, der blev anvendt, og som for en stor 
del endte i vandløb, søer og det åbne hav 
med stor forurening til følge. Især huskes 
en ganske bestemt fjernsynsudsendelse, 
der viste døde fisk i Mariager fjord efter 
en varm sommer. Den åbnede øjnene for 
mange og fik store konsekvenser.

Men heller ikke skovbruget gik forbi, 
og der var kritik af brug af kemikalier og 
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den overvejende brug af fremmede træar-
ter i ensartede dyrkningssystemer. Denne 
ensretning og rationalisering af dyrknings-
systemerne i landbrug og skovbrug med 
store monotone dyrkningsenheder til følge 
blev anklaget – og helt med rette – for at 
påvirke biodiversiteten i negativ retning. 
Der måtte gøres en indsats – begrebet na-
turgenopretning blev opfundet.

Her kom de marginaliserede landbrugs-
jorde ind som sendt fra himlen. De kunne 
bruges til naturgenopretning og skovrejs-
ning. Ved at genetablere vådområder, der 
i udviklingens navn var blevet afdrænet og 
tørlagt, ved at frilægge naturområder for 
tilgroning og pleje dem med græsning af 
kvæg eller får og ved at genslynge udrettede 
vandløb kunne meget af den tidligere tids 
naturtilstand reetableres. Marginaliseret 
landbrugsjord kunne genrejses til varieret 
skov med hjemmehørende træarter og 
dermed genetablere et miljø med betydelig 
større biodiversitet og velegnet til rekreativ 
brug.

Her kom målsætningen om fordobling 
af landets skovareal ind. Præcis hvad slags 
skov, det skulle være, kom først langt se-
nere til diskussion.

Marginaljordsdebatten affødte, at Mil-
jøministeriet iværksatte et større analysear-
bejde af de potentielle muligheder, der var 

for at iværksætte konkrete skovrejsnings- 
og naturgenopretningsprojekter.

I en længere redegørelse blev udvalgte geo-
grafiske områder beskrevet og foreløbigt 
vurderet med henblik på tekniske mulig-
heder og opnåelige miljø- og naturmæssige 
gevinster. Det blev et udmærket materiale 
og kom faktisk til at betyde meget for prio-
riteringen af midlerne op gennem årtiet.

Da Naturforvaltningsloven i 1989 blev 
vedtaget og gav baggrund for statslige be-
villinger til enkeltprojekter var baggrunden 
klar for en kolossal statslig indsats i de 
næste 10 år. Staten viste her vejen til øget 
naturmæssig forståelse og til den tekniske 
gennemførelse af samfundsmæssigt rele-
vante naturprojekter, hvor biologisk mang-
foldighed, rensning af fjorde og vandløb, 
rekreative muligheder og landskabsæsteti-
ske betragtninger blev sammentænkt i sam-
arbejde med en bred kreds af aktører.

Marginaljordsdebatten fik stor politisk 
betydning. De grønne organisationer og 
de politiske partier deltog med entusiasme, 
og debatten resulterede i ganske betyde-
lige bevillinger på finansloven op gennem 
90’erne til skovrejsnings- og naturgenop-
retningsprojekter.

Se bilag 3. Erhvervelser med naturfor-
valtningsmidler 1989-2006.
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Rammerne for skovdriften ændres

Internationale konventioner

Sideløbende med diskussionerne om den 
danske naturpolitik ændredes rammerne 
for skovpolitikken og dermed rammerne 
for det statslige skovbrugs målsætninger 
og drift. Den overordnede naturpolitik gik 
fra at være et nationalt anliggende i 60’erne 
til i den sidste del af århundredet at blive 
styret primært af internationale konven-
tioner og EU-direktiver på naturområdet. 
Udtrykt på anden måde gik naturpolitik-
ken fra at være fokuseret på enkeltområder 
(fredninger) til at være dirigeret af bredere 
økologiske hensyn og bæredygtighedsprin-
cipper (ligestilling af sociale, biologiske og 
økonomiske hensyn). En sværm af interna-
tionale og nationale initiativer blev taget 
indenfor en snæver årrække. I det følgende 
skal de vigtigste af disse konventioner/di-
rektiver/rapporter kort nævnes:

EU udsteder i 1979 Fuglebeskyttelses-
direktivet og i 1992 Habitatdirektivet, der 
begge får stor indflydelse også på skovpo-
litikken, især da implementeringen af disse 
to direktiver i 1998 samles i Natura 2000 
forordningen. Denne pålægger medlemssta-
terne at beskytte og bevare naturtyper og 
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-landene. 
Naturen skal forvaltes! Direktiverne med-
fører omfattende lovgivning og tilskuds-
ordninger i de næste mange år og får stor 
forvaltningsmæssig betydning for det åbne 
land – herunder skovene.

I 1992 afholdes det berømte Rio-møde, 
en FN konference om miljø og udvikling, 
hvor Skoverklæringen bliver vedtaget. Det 
er en ikke retsligt bindende erklæring, og 
altså ikke en egentlig konvention. Den 
indeholder principperne om, at de mange 
interesser, der knytter sig til skovene, skal 
afbalanceres – benyttelse skal kombineres 
med beskyttelse. På samme møde bliver 
også Biodiversitetskonventionen vedtaget.

I 1993 følger Helsinki-konferencen, 
hvor de europæiske lande forpligter sig til 
at udarbejde specifikke nationale retnings-
linjer for en bæredygtig drift af skovene.

Disse erklæringer udgør grundlaget for 
lovgivningsinitiativer i hele verden og også 
i Danmark, hvor fokuseringen på bevarelse 
af naturens mangfoldighed bliver stadfæ-
stet.

Dansk lovgivning og initiativer 
på skovområdet

Nedenstående gives en kort oversigt over 
den vigtigste lovgivning, der kom til at be-
røre skoven:

Skovloven

De umiddelbare rammer for driften af vore 
skove findes i Skovloven. Hvor Skovloven 
tidligere var en langtrækkende lov, der sjæl-
dent blev ændret, medførte udviklingen 
i naturpolitikken og alle de ovennævnte 
internationale vedtagelser og danske lov-
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initiativer mange dybtgående ændringer i 
skovloven de seneste 30-40 år.

Skovlovgivningen har sin oprindelse 
helt tilbage til slutningen af 1700-tallet, 
men først med fredskovforordningen i 
1805 blev den hastige nedgang i landets 
skovareal standset. Den næste betydende 
skovlov var fra 1935, som primært var en 
sikring af skovarealet og en sikring af pro-
duktionspotentialet i skoven.

I 1969 bliver offentlighedens adgang 
til de private skove lovfæstet. I de private 
skove må publikum nu færdes ad anlagte 
veje og stier, i de offentlige skove må man 
som hidtil bevæge sig overalt. Skovlovens 
hovedformål er fremdeles primært at sikre 
produktionsgrundlaget i skovene.

Med skovloven af 1989 begynder der 
formålsmæssigt at ske noget. Loven har 
fokus på god og flersidig skovdrift og fast-
lægger de ligeværdige hensyn, der skal tages 
til produktion, naturindhold og befolknin-
gens rekreative interesser – altså hvad kan 
skoven flersidigt producere.

I 1996 ændres skovloven igen, og fokus 
er nu i stigende grad på biologi og natur-
bevarelse – helhedsbetragtninger om god 
og flersidig skovdrift med øget vægt på alle 
skovens funktioner.

Endelig tales der i skovloven af 2004 
om bæredygtig drift med fokus på ikke-
markedsførte ydelser som biodiversitet, 
rekreation og folkesundhed. Skovloven 
tilpasses de internationale konventioner. 
Der indføres lovkrav om overvågning af 
skovenes sundhedstilstand.

Andre love og programmer

I 1989 bliver Naturforvaltningsloven vedta-
get: Formålet med loven er:

1) at bevare og pleje landskabelige og kul-
turhistoriske værdier,

2) at bevare eller forbedre betingelserne 
for det vilde plante- og dyreliv,

3) at forøge skovarealet ved statslig skov-
rejsning – og

4) at forbedre mulighederne for befolk-
ningens friluftsliv.

Der bliver samtidig afsat betydelige stats-
lige midler til naturforvaltning, som giver 
mulighed for at gennemføre talrige natur-
forvaltningsprojekter. Projekterne bliver i 
overvejende omfang implementeret af de 
statslige skovdistrikter.

I 2001 udkommer Wilhjelmudvalget med 
sin rapport En rig natur i et rigt samfund 
om naturens tilstand i Danmark. Den 
skulle danne grundlag for regeringens 
fremtidige handlingsplaner for biologisk 
mangfoldighed og naturbeskyttelse. Ho-
vedkonklusionen i rapporten er, at der er 
brug for en naturmæssigt målrettet indsats.

I 2002 vedtager regeringen Det Nationale 
Skovprogram, som er en opdatering af en til 
Folketinget i 1994 udarbejdet redegørelse 
om en samlet dansk skovpolitik i lyset af 
Rio- og Helsinki-konferencerne. Program-
met er udarbejdet med deltagelse af en 
række erhvervs- og interesseorganisationer. 
Programmet har fem overordnede mål:

• Omstilling til en mere naturnær skovdrift 
og bevaring af skovenes naturværdier, bl.a. 
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ved, at 10 % af det samlede skovareal inden 
2040 har natur og biologisk mangfoldig‑
hed som det primære driftsformål.

• Sikring af skovbruget som erhverv gennem 
etablering af bæredygtige økonomiske ram‑
mebetingelser.

• Fastholde og udvikle skov som et velfærds‑
gode, hvor befolkningen sikres muligheder 
for friluftsliv og naturoplevelser i skoven.

• Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber 
dækker 20‑25 procent af Danmarks areal i 
løbet af en trægeneration (80‑100 år). Mål‑
sætningen udvikles med henblik på styr‑
kelse af naturindholdet og lokal deltagelse 
i indsatsen.

• Velfungerende kompetenceopbygning og 
udveksling af viden i skovsektoren. Ad‑
gang til opdateret og relevant viden som 
et grundlag for skovpolitikken gennem 
forskning, uddannelse, formidling og in‑
formation.

Som det ses et utroligt ambitiøst program, 
men i sine hovedformål ikke nyt i forhold 
til tidligere initiativer. Programmet anviser 
også muligheder for aftaler mellem det of‑
fentlige og private lodsejere om tilskud til 
behandling af arealer af særlig naturmæssig 
betydning.

Ligeledes i 2004 kommer Handlingsplanen 
for biologisk mangfoldighed som prøver at 
konkretisere og styrke indsatsen for bio‑
diversiteten i overensstemmelse med de 
internationale vedtagelser.

I 2007 kommer Nationalparkloven og som 
det sidste skud på stammen Loven om Den 
danske Naturfond i 2014.

I 2009 samles Naturforvaltningsloven 
og den gældende Naturfredningslov i 

 Naturbeskyttelsesloven, som ved den seneste 
ændring i 2013 har til formål:

At værne landets natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredyg-
tigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelse af dyre- og 
plantelivet.

I begyndelsen af det nye århundrede svin‑
ger ansvaret for forvaltningen af naturen 
indenfor rammerne af den gældende 
lovgivning over fra national/regionalt til 
lokalt ansvar. Amterne nedlægges i 2007 
og kommunerne overtager forvaltning og 
ansvar på alle ikke‑statslige arealer, mens 
Naturstyrelsen fortsat administrerer de 
statslige arealer. Hermed glider en overve‑
jende del af de nationale midler til natur‑
forvaltning væk fra statsskovdistrikterne 
over til de kommunale kasser.

Hele denne række af overordnede po‑
litiske initiativer skulle oversættes til mere 
jordnære retningslinjer og vejledninger, for 
at de kunne blive operative for skovforvalt‑
ningen. Helt nye veje skulle betrædes og 
dybtgående ændringer i sædvaner og frem‑
gangsmåder introduceres. Hvordan skulle 
det gribes an, så der kom sammenhæng og 
styring på processerne. Resultatet blev for 
statsskovbrugets vedkommende udvikling 
af en række nye strategier på de enkelte 
virkefelter. Vi oplevede en sværm af disse 
vælte ned over os på distrikterne. Strategier 
som medførte substantielle omvæltninger, 
og som samtidig blev ledsaget af store ad‑
ministrative strukturreformer og nedskæ‑
ringer i ressourcer på den administrative 
og mandskabsmæssige side. Det var store 
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omvæltninger – ofte meget uoverskuelige – 
tit også frustrerende – men ledelsesmæssigt 
enormt udfordrende.

Strategiudvikling i statsskov
bruget

Det er ikke muligt i denne sammenhæng 
at redegøre detaljeret for alle de overord-
nede strategiske initiativer, der blev taget 
på styrelsesplan i 10-året fra 1994 til 2004, 
hvor hovedparten af indsatsen lå. Det var 
set bagud en enorm kraftanstrengelse, der 
lå bag hele denne indsats. Det var vel at 
mærke initiativer, der lå ud over sidelø-
bende store administrative tilpasninger for 
både struktur og personale, administra-
tion og økonomi. På distrikterne var disse 
initiativer tit ikke værdsat, da de virkede 
overvældende og påvirkede en god hver-
dag så markant, men i “bagklogskabens 
ulideligt klare lys” var de nødvendige, hvis 
de politiske intentioner skulle materiali-
seres i konkrete målrettede koordinerede 
handlinger.

Skov- og naturpolitik er tunge emner, 
og statsskovbruget er en stor skude at 
ændre kursen på. Dels for at matche de 
politiske krav, men især at få intentionerne 
udmøntet i praksis. Det tager tid, og resul-
taterne er ikke synlige i mange år. Jeg opfat-
ter Skov- og Naturstyrelsens arbejde med 
omlægningerne som meget seriøse og lo-
yale mod det politiske system, men savner 
i udpræget grad den politiske anerkendelse 
herfor. Den kom hverken på landsplan 
og slet ikke regionalt og lokalt. Jeg synes 
heller ikke det blev tilbørligt værdsat og 
anerkendt i offentligheden og i de grønne 

organisationer. På alle niveauer drejede det 
sig i stedet om, at tage mest muligt af æren 
for ændringerne og rage mest mulig ind-
flydelse og flest mulige bevillinger til sig. 
Det var og er nok vilkårene, men for dem 
som implementerer politikerne nok noget 
småligt!

I det private skovbrug betragtede man 
også den hurtige udvikling med skepsis. 
Der blev talt om styrelsens “politiske em-
bedsmænd”, der overimplementerede de 
politiske krav, ja ligefrem genererede eller 
opfandt de politiske initiativer. Jeg skal 
ikke afvise, at det i et vist omfang fandt 
sted, men jeg vil snarere anskue det som 
en STOR ivrighed fra embedsmændene 
og direktionens side for at tækkes den po-
litiske øvrighed. Det er der jo ikke noget 
odiøst i, hvis et sagligt skøn fortæller, at 
der er et behov. Det er vel endda kernen i 
ideen om et upolitisk embedsmandskorps. 
At det saglige skøn så i nogen tilfælde blev 
erstattet af personlige præferencer er en 
anden sag. Den samme diskussion føres på 
den danske implementering af EU-forord-
ningerne – er de overimplementeret? Min 
personlige opfattelse er, at det er de nok, 
men at et “amerikansk”-lignende system, 
hvor de øverste embedsmænd hele tiden 
bliver udskiftet efter regeringens politiske 
farve, ikke ville gøre sagen bedre. Vi må 
nok leve med en vis politisering i embeds-
værket, men prøve at afbalancere det bedst 
 muligt.

Jeg vil kort opremse de vigtigste af de 
initiativer, der kom fra centralt hold, dvs. 
altovervejende fra Skov- og Naturstyrelsen, 
og de umiddelbare konsekvenser de fik for 
Feldborg Skovdistrikt:
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1992 Strategi for de danske naturskove:
På baggrund af det stadigt vigende natur-
indhold i skovene og beslutningerne på 
Rio-mødet opregner strategien en række 
målsætninger og virkemidler for især at be-
skytte, hvad der kaldes naturskov, urskov, 
urørt skov og kulturskov. Begreber, der i 
praksis er noget diffuse at definere, og som 
der faktuelt under alle omstændigheder 
er meget lidt tilbage af i Danmark. Mens 
de tre første benævnelser peger hen mod 
skov, som ikke drives eller røres, betegnes 
kulturskov som skov, der også består af 
indførte træarter, samt al skov, der er sået 
eller plantet.

Strategien peger bl.a. på:

• Umiddelbart at sikre al tilbageværende 
naturskov på statens arealer, at sikre alle 
egekrat, græsningsskove og stævningsskove 
(skove med særlige driftsformer) på statens 
arealer.

• Inden år 2000 skal der sikres et urørt skov-
areal på 5.000 ha, sikres gamle driftsformer 
på 4.000 ha, sikres områder hvor genres-
sourcerne bevares, forskes og informeres

• Inden år 2040 tilstræbes et areal med na-
turskov, urørt skov og gamle driftsformer 
på 10 % af det nuværende skovareal.

For statsskovene gik man umiddelbart i 
gang med udpegning af områder i overens-
stemmelse med strategien, og de private 
skovejere fik tilbudt erstatning for udlæg af 
områder, hvor de gav afkald på en økono-
misk gevinst.

På Feldborg Distrikt er der ikke meget 
naturskov, da hedeplantager ikke falder 
ind under det begreb. Der blev udlagt et 

mindre stykke birkeskov i Sønderskoven. 
Som urørt skov blev der også udlagt en 
del arealer bl.a. på Jenle. Der var et stort 
pres fra styrelsens side for at finde sådanne 
arealer. De skulle helst indeholde et vist 
mål af “oprindelighed”, og det ejede en 
typisk hedeplantage ikke så meget af. På 
andre distrikter blev der udlagt store områ-
der, f.eks. på Silkeborg, hvor en stor del af 
bøgeskoven blev reserveret til formålet, og 
store træværdier således ofret. Formålet var 
at sikre skovområder, hvor biodiversiteten 
fik optimale kår f.eks. ved at store mæng-
der dødt ved (træ) blev sikret til uhæmmet 
biotop for biller og insekter. Der var og 
er blandt skovfolk megen reservation for 
massive udlægninger af denne type bioto-
per – også fra min side. Enhver forstmand 
ved, at efterlader man et skovstykke uden 
indgreb af nogen art, vil langt de fleste 
biotoper over en kort årrække gro sammen 
i forholdsvis ensartet, monoton, uigen-
nemtrængelig og uigennemsigtig skov, som 
er af ringe værdi for f.eks. skovvandreren. 
Den idealtilstand for urørt skov, som er 
målet og kan ses enkelte steder i Danmark, 
f.eks. i Suserup skov, med store gamle træ-
bestande med lysåbninger og uens høje 
bevoksninger vil først indfinde sig over en 
meget lang årrække om nogensinde. I de 
private skove er der også modstand mod 
skovtypen “urørt skov”. Man vil godt ud-
lægge – og har i vidt omfang allerede gjort 
det – skovområder, der bliver holdt som re-
kreativ skov eller skov, som i et vist omfang 
bliver plejet med det formål, at “se smukt 
ud” eller danne/bevare særlige biotoper. 
Hvis drift eller pleje helt bliver opgivet 
i sådanne områder, vil resultatet hurtigt 
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blive en bastant skov uden indsigt/udsyn 
for beskueren. Det er muligt, at antallet af 
organismer i en sådan skov er større end 
i et stykke moderat plejet skov, men den 
rekreative værdi vil blive stærkt reduceret. 
Kampen om udlægning af urørt skov er 
intensiveret i dag. Der er stærke kræfter 
blandt biologer, der advokerer for, at al 
statsskov i landet skal udlægges til urørt 
skov med størst mulig biodiversitet som 
mål, og der er megen politisk bevågenhed 
for synspunktet. En målsætning som jeg 
tror et stort flertal i befolkningen vil være 
stærkt imod, når praksis viser resultatet. 
Både af æstetiske grunde, men også fordi 
det er spild af gode ressourcer. Skovene 
kan langt hen ad vejen opfylde de fleste 
af disse “bløde” krav, samtidig med at de 
producerer både værdifuldt gavntræ og en 
stor mængde reproducerbar energi – grøn 
energi. Samtidig gives hermed muligheden 
for at erstatte andre CO2

 forurenende fos-

sile energikilder med vedvarende energikil-
der – træ og plantematerialer fra landbru-
get. Det er efter min opfattelse meningsløst 
at spilde disse ressourcer.

Urørt skov vil have sin berettigelse på 
udvalgte steder, men ikke som et generelt 
skovbillede. Det er en omfattende og van-
skelig diskussion, som ikke skal tages her i 
hele sin substans, men den er vigtig. I sin 
enkelhed går den vel ud på, om målsætnin-
gen ved skovdriften skal være udelukkende 
rettet mod biodiversitet, eller om også øko-
nomi og sociale værdier skal inkluderes – 
bæredygtighedskriterierne – og jeg hælder 
da ubetinget til det sidste. Jeg er helt 
opmærksom på, at skovbrugserhvervets 
andel af BNP (bruttonationalproduktet) er 
beskedent, men det gælder for så vidt også 
mange andre erhverv. Men i skovbrugsdrif-
ten har vi en unik mulighed for at rumme 
det hele – med en fornuftig driftsform kan 
vi både producere træ og energi og sam-
tidig give plads til stort naturindhold og 
gode rekreative muligheder og passe godt 
på de kulturelle værdier i skoven. Forhå-
bentlig ender diskussionen i et afbalanceret 
resultat.

I Feldborg Distrikts tilsynsområde er 
der mange gamle egekrat. De rummer 
store naturværdier og er samtidig en rest 
af en gammel driftsform, som det er værd 
at værne om. Her kommer naturskovssta-
tegien ind som et godt værktøj. Egekrat-
tene står tit på skrænter og på steder, hvor 
landbrugsdrift ikke har været rentabel. De 
er karakteriseret ved lave krogede egebe-
voksninger, som tit dannede egenartede 
og smukke skovbilleder. Grunden til deres 
specielle form er ikke så meget genetisk op-

Eksempel på egekrat, der 
er ved at gå til. Opvækst 
af bøg har kvalt de 
gamle ege. Plejeforan-
staltningerne gik derfor 
bl.a. ud på at fjerne 
skyggetræer fra krattene, 
så de kunne forblive 
vitale.
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rindelse, men mere en følge af driftsformer 
og behandling. Tit har egekrattene været 
græsset af kvæg, som har bidt dem ned hele 
tiden, dels er de blevet udnyttet hårdt til 
brugstræ af bønderne. Resultatet er en yn-
kelig skov set fra et forstmæssigt synspunkt, 
men en natur- og kulturperle set ud fra et 
alment synspunkt.

De var imidlertid under hurtig ned-
brydning. Dels blev de inddraget til land-
brugsdrift, dels afskovet og tilplantet med 
fremmede træarter og endelig betød næ-
ringsnedfald fra atmosfæren, at de ændrede 
karakter.

For at redde egekrattene skulle de 
beskyttes. Dels mod at arealanvendelsen 
blev ændret og dels også ved pleje, der 
simulerede de gamle driftsformer. Pletvis 
stødsætning og kontrolleret afgræsning 
f.eks. Ligeledes skulle fremmede træarter, 
der spontant voksede op, f.eks. nåletræer 
eller skyggetræer (bøg) fjernes. Arbejdet 
gik ud på at registrere egekrattene, notere 
fredning på dem og helst aftale en ple-
jeform med ejerne. Alt mod en kontant 
kompensation. Det betød et utal af besøg 
og besigtigelser hos lodsejere, der havde 
egekrat på deres ejendom. Ofte fantastisk 
smukke naturperler, som man ellers aldrig 
ville havde fået kendskab til. Ejerne var helt 
overvejende positive, og mange havde ikke 
skænket det en tanke, at de havde specielle 
naturværdier på deres ejendom. Vi fik 
mange gode aftaler i stand på tilsammen 
meget store arealer. Meget af arbejdet var 
jeg personligt involveret i, men da antallet 
af lodsejere var overvældende, specielt i det 
midtjyske område, måtte vi også ansætte 
specielle konsulenter til at klare opgaven.

1992/1995/1999 Pyntegrøntstrategien
Strategien tager stilling til omfang og pla-
cering af pyntegrøntproduktionen i stats-
skovene. Det samlede areal med juletræer 
og pyntegrønt fastholdes til ca. 1800 ha 
eller 1,7 % af arealet, men produktionen 
flyttes til de mest egnede placeringer i lan-
det. Det betyder, at produktionen skulle 
udfases på Feldborg, da frostrisikoen gene-
relt er for høj og jordbunden ikke optimal 
på distriktet.

1994 Strategi for bæredygtig skovdrift
Strategien er et meget omfattende doku-
ment og giver, som den første af sin art, et 
bud på opdeling af begrebet bæredygtig 
skovdrift i 18 delemner (kriterier). Grund-
lag for opstillingen af de 18 kriterier er en 
gennemgang af de eksisterende interna-
tionale aftaler og anbefalinger vedrørende 
skove (de vigtigste nævnt i tidligere afsnit). 
For hvert kriterium er beskrevet, hvordan 
Danmark fortolker aftalerne, og hvert kri-

Daugbjerg Krat. Typisk 
gammelt egekrat på 
skræntareal.
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terium er søgt formuleret som generelle an-
befalinger, der vil kunne indgå i den videre 
implementering af strategien.

De 18 kriterier er som udgangspunkt 
ligeværdige, og det enkelte kriterium er 
beskrevet som “alt andet lige”- betragtnin-
ger, hvor de hensyn, der er beskrevet, i det 
konkrete tilfælde må afvejes med andre 
hensyn.

Kriterierne inddeles overordnet i fem 
grupper: “benyttelse af skove”, “beskyttelse 
af skove”, “udvikling af skove”, “institutio-
nelle rammer og kapacitet”, samt “interna-
tionalt samarbejde”.

De to første grupper vedrører skovenes 
tilstand og drift samt balancen mellem 
beskyttelse og benyttelse. De tre sidste 
omhandler de socioøkonomiske aspekter af 
skovene.

De 18 kriterier er:
Benyttelse af skove
1) Skovareal og ejendomsret.
2) Vedvarende udnyttelse af skovenes fler-

sidige produkter.
3) Skovenes økonomiske og beskæftigel-

sesmæssige betydning.
4) Skovenes rekreative funktioner.
5) Skovenes landskabelige funktioner.
6) Skovenes kulturelle værdier.

Beskyttelse af skove
7) Dyrkningsgrundlaget og det økologiske 

kredsløb i skoven.
8) Beskyttelse af biologisk mangfoldighed 

i skovøkosystemer.
9) Skovenes påvirkning af grundvand, 

vandløb og søer.
10) Skovenes sundhed og vitalitet.
11) Skovenes bidrag til økologiske kredsløb.

Udvikling af skovsektoren
12) Planlægning for skove.
13) Forarbejdning af skovprodukter. Insti-

tutionelle rammer og kapacitet.

Institutionelle rammer og kapacitet
14) Sammenhængende politik, institutio-

nelle rammer og inddragelse af befolk-
ningen.

15) Information og statistik.
16) Uddannelse og forskning.

Internationalt samarbejde
17) Deltagelse i det internationale samar-

bejde om skove.
18) Handel med skovprodukter.

For hvert af de 18 kriterier er der herefter la-
vet en sammenstilling af eksisterende mål-
sætninger, status, virkemidler og fremtidig 
indsats. Det er således et meget operationelt 
dokument og har dannet grundlag for de ef-
terfølgende vejledninger og retningslinjer 
for skovdistrikterne for indsatsen og imple-
menteringen af den bæredygtige skovdrift, 
der efterfølgende er sat i værk.

1994 Genressourcestrategien
Strategi for bevaring og anvendelse af gene-
tiske ressourcer hos træer og buske i Dan-
mark. Strategien retter sig mod såvel hjem-
mehørende som indførte arter. Strategien 
giver konkrete retningslinjer for udpegning 
og drift af 75 træ- og buskarter, som anven-
des eller har potentiel anvendelse i skovene 
og landskabet.

1995 Biologisk mangfoldighed i  Danmark 
– status og strategi
Publikationen er den danske opfølgning 
af de Forenede Nationers konvention om 
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bevarelse af den biologiske mangfoldighed 
(1992). I strategien gives en række bud på, 
hvorledes det er muligt at fastholde og 
udbygge indsatsen for at bevare den biolo-
giske mangfoldighed i Danmark.

1995 Projekt Rigere skov
I 1995 udgav Skov- og Naturstyrelsen en 
lille publikation, der hed Rigere skov. Det 
er en samling af generelle anvisninger på, 
hvordan man kan synliggøre og forbedre 
de naturværdier ethvert stykke skov i Dan-
mark indeholder. Den foreslår en bred vif-
te af tiltag, der kan iværksættes afhængig af 
hvilken skovtype, der er tale om. På grund-
lag af publikationen blev der i statsskovene 
afholdt distriktsvise kurser for alle medar-
bejdere om idegrundlaget. På Feldborg blev 
alle samlet til et dagskursus, hvor deltagerne 
efter en introduktion i hold blev sendt nog-
le timer til Sønderskoven med den opga-
ve at komme med forslag til, hvordan man 
kunne synliggøre og berige denne karrige 
hedeplantages naturværdier. Om eftermid-
dagen forelagde de forskellige grupper de-
res ideer, som blev vurderet og sammensat i 
et katalog. Der var til kurset også indkaldt 
andre faggrupper bl.a. en landskabsarkitekt, 
der skulle komme med sine ideer. Her vi-
ste de kulturelle forskelligheder sig tydeligt. 
Landskabsarkitekten kom med et forslag 
om, nærmest at anlægge blomsterbedsagtige 
beplantninger med snoede linjer ned gen-
nem skoven. Det stred dog for meget mod 
den historiske og kulturelle arv, hedeplan-
tagerne også repræsenterer med rationelle 
anlæg og lange lige linjer. Det gav et udtryk 
for, hvor forskelligt man kan opfatte og se 
på naturgrundlaget i befolkningen. Jeg tror 

kurset var en øjenåbner for mange af vore 
skovarbejdere og funktionærer og gav dem 
en anden vinkel og et andet værdigrundlag 
for deres fremtidige arbejde i skoven.

1996 Pesticidstrategien
Strategien sigter mod en begrænsning af 
pesticidforbruget hen mod et økologisk 
skovbrug med en målsætning om et pesti-
cid- og kunstgødningsfrit statsskovbrug. I 
2003 udvides strategien med en aftale med 
kommuner og amter om total udfasning af 
pesticider på offentlige arealer.

1998 Gødskningsstrategien
Strategien giver retningslinjer for gødsk-
ning af styrelsens skovarealer og opstiller 
mål for reduktion af forbruget af handels-
gødning for så vidt angår kvælstof. Som 
hovedregel stoppes der for brug af kvæl-
stofgødskning i vedproducerende bevoks-
ninger.

På Feldborg var der tidligere anvendt 
betydelige mængder kvælstof for at fremme 
produktionen på de magre jorder. En 
række udlagte kontrolforsøg viste dog, at 
økonomien i gødskningen var yderst tvivl-
som. Jeg havde allerede i 80’erne stoppet 
denne gødskning på distriktet.

1999 Skov- og Naturstyrelsens træarts-
politik
Skovdyrkning er en meget langsigtet 
disciplin, hvis resultater først erkendes i 
efterfølgende slægtsled. For en skovdyrker 
er træartspolitikken derfor et af de vigtigste 
redskaber, man bruger. Den, og så måden 
man dyrker skoven på, bestemmer udbyttet 
for de næste generationer – både de hårde 
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økonomiske resultater, men også de mere 
bløde værdier, der skabes.

Træartspolitikken fastlægger den over-
ordnede prioritering af de træarter, der 
skal bruges på de bevoksede arealer, samt 
indeholder overvejelser om en tilstræbt for-
deling af disse træarter på langt sigt.

Træartsvalget udmønter retningslin-
jerne konkret.

Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik 
er derfor sammen med den senere omtalte 
Handlingsplan for naturnært skovbrug et af 
de vigtigste dokumenter, der er formuleret 
for det fremtidige skovbillede og de fremti-
dige resultater af styrelsens skovdrift.

Behovet for at formulere en ny træarts-
politik var afledt af den ændring af målsæt-
ningen for statsskovene, som er skitseret i 
dette afsnit af bogen, dikteret af de inter-
nationale konventioner og fremtvunget af 
de forventede og registrerede ændringer i 
klimaet.

Sigtet med den nye træartspolitik var:

• at skabe en mere robust skov, som bedre 
var i stand til at modstå stress i den ene el-
ler anden form – det være sig storme, syg-
dom, forurening eller insektangreb – altså 
sikre en langsigtet stabilitet. Det betyder 
anvendelse af træarter og provenienser, der 
har stor tilpasningsevne og er tilpasset den 
specifikke lokalitet. Dette vil bl.a. betyde en 
større brug af stabile, længelevende herun-
der hjemmehørende træarter.

• at skabe en skov med større fleksibilitet på 
bevoksningsniveau ved større variation i 
struktur og artssammensætning. samtidig 
med at antallet og omfanget af de enkelte 
afdrifter gradvis skal mindskes, så skovkli-
maet ikke forringes.

• at introducere dyrkningssystemer, der byg-
ger på variation i bevoksningsstruktur og 
på naturlig foryngelse og dermed, at det 
permanent skovdække skal øges. Det vil 
medføre en forbedret stabilitet og større 
risikospredning i den enkelte bevoksning. 
Luftforurening er skadelig for alle træarter. 
Skaden fra luftbåren forurening er størst 
for nåletræ, hvilket peger i retning af øget 
anvendelse af løvtræer.

• at anlægge stabile og varierede ydre skov-
bryn og indre bryn af løvtræer mod vand-
løb, søer og andre naturområder.

• på en række drænede og afvandede skov-
jorder skal de naturlige hydrologiske 
vandstandsforhold genskabes og de hertil 
egnede træarter, f.eks. ask, el og birk, an-
vendes.

Strategien understreger, at skovene er en 
ressource, der fortsat skal udnyttes til at 
dække behovet for en række goder, herun-
der træ. Ud fra ønsket om en samfunds-
mæssig bæredygtig udvikling er det blandt 
andet vigtigt at sikre produktion og udnyt-
telse af træ som et fornybart råstof. Men 
i de områder, hvor skovdrift ikke på langt 
sigt kan forventes at være lønsomt, skal 
der ske en ekstensivering. På jorder med 
højere forventet PK-værdi end 9 (produk-
tion målt i m3/ha/år) skal der fortsat ske 
en flersidig produktion af kvalitetstræ. På 
jorder med forventede PK-værdier på mel-
lem 9 og 5,5 skal der ske en ekstensivering 
af skovdriften. På jorder med forventede 
PK-værdier under 5,5 kan skovdriften even-
tuelt ophøre og arealerne overgå til åbne 
naturtyper. Hvor arealerne fortsat ønskes 
skovbevoksede, skal bevoksningen etable-
res så ekstensivt som muligt.
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Den nye træartspolitik peger generelt 
mod øget brug af løvtræer, som dels lever 
længere end nåletræ, og dels er mere robu-
ste overfor både stormfald og forurening, 
Et andet nøgleord er risikospredning – dels 
overfor de almindelig kendte stressfaktorer, 
men også overfor fremtidens krav til skove-
nes funktionalitet, der er ukendte, da behov 
og bæredygtighedskriterier ændres over tid.

Det bemærkes, at tidligere tiders be-
tragtninger over forrentning af investerin-
ger, venteværdiberegninger, højtydende 
træarter m.v. er manglende. Fortidens 
prioriteringer er afløst af andre – lærerigt 
og bemærkelsesværdigt for en gammel 
forstmand! 

Det var et dokument, som fik store 
implikationer på Feldborg. Store dele af di-
striktet lå på mager jord. Hedeplantagerne 
var karakteriseret ved store ensaldrende 
monokulturer, og vi havde været plaget af 
voldsomme stormfald og sundhedsskader 
i bevoksningerne. Jeg vil i et senere afsnit 
komme nærmere ind på, hvad betydningen 
af denne strategi og indførelsen af natur-
nært skovbrug kom til at betyde for skov-
dyrkningen på distriktet.

Træartspolitikken illustreres i neden-
stående tabel med mål for udviklingen af 
brugen af hjemmehørende træarter i stats-
skovbruget:

1999 Naturplejestrategien
Naturplejestrategien er en opfølgning af 
publikationen “Biologisk mangfoldighed 
i Danmark – status og strategi” fra 1995. 
I denne nye strategi gives en række mere 
konkrete bud på, hvorledes det er muligt 
at fastholde og udbygge indsatsen for at 
bevare den biologiske mangfoldighed i 
Danmark. Naturplejestrategien udstikker 
konkrete retningslinjer, der skal gælde for 
Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af 
egne arealer med beskyttet natur.

Naturplejestrategien udgør sammen 
med træartspolitikken, strategi for bæredygtig 
skovdrift, strategi for de danske naturskove, 

Hovedregion Andel med hjem-
mehørende træar-

ter Pr. 1/1 1999 (i %) 

Mål for hjemmehørende træarter i år 2080.(i %) 

Eksisterende skove 
i 1999 

Nye skove Skove i alt 2080 

Gl. skovegne øst 64 72 75 73 

Gl. skovegne vest 54 60 75 66 

Hededistrikterne 21 35 50 40 

Klitdistrikterne 27 40 50 41 

Statsskovbruget 40 50 60 55
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retningslinjer for driften af landbrugsarealer 
m.fl. en samling af arealrelaterede strategier, 
som omhandler 97 % af de 186.000 hektar, 
som Skov- og Naturstyrelsen ejer i dag. De 
resterende 3 % omfatter veje, brandlinjer og 
huse, diverse anlæg og lignende.

Naturplejen skal sikre, at de tilbagevæ-
rende naturområder kan bevare og udvik-
le deres kvaliteter. Indsatsen drejer sig ikke 
kun om at pleje og restaurere kulturbetinge-
de naturtyper. Der skal også udlægges area-
ler, hvor naturen overlades til sig selv. Det 
vil kunne skabe ny og anderledes variation i 
skoven, i det åbne land og ved kysterne.

Naturplejestrategien skal bl.a. medvirke 
til:

• at øge naturområdernes areal i statsskovene 
og at bevare eller øge naturområdernes 
biologiske værdier baseret på individuelle 
målfastsættelser for de enkelte naturarealer

• at gennemføre den nødvendige naturpleje 
skånsomt og rationelt som led i målopfyl-
delsen

• at forbedre beslutningsgrundlaget ved valg 
af plejemetoder

Retningslinjerne skal opfattes som en sam-
menfatning af de principper og metoder, 
der er udviklet under det hidtidige arbejde 
med naturplejen i bl.a. amter, kommuner 
og på statsskovdistrikterne.

2002 Beslutning om indførelse af naturnær 
skovdrift i statsskovene og  
2005 Handlingsplan for naturnær skovdrift
I Det Nationale Skovprogram fra 2002 
fastslås det, at skovdriften i Danmark 
skal omlægges til en mere naturnær drift. 
Regeringen besluttede efterfølgende, at 

omlægningen i statsskovene skulle ske på 
hele arealet og påbegyndes straks, medens 
det for det private skovbrug blev frivilligt. 
Udmøntningen af beslutningen fremgår af 
disse dokumenter.

Beslutningen var en konsekvens af hele 
den udvikling, vi havde set i de sidste 10 
år, både internationalt og nationalt, inden-
for opfattelsen af skovenes betydning for 
samfundet. I Tyskland havde flere af delsta-
terne allerede skiftet til dette nye skovdyrk-
ningskoncept. Udviklingen herhjemme var 
drevet frem af naturorganisationerne og på 
det faglige plan af prof. Jørgen Bo Larsen 
fra Landbohøjskolen, som havde stærke 
bånd til det tyske skovbrug. Han har på få 
år dygtigt fået sat gang i fundamentale dis-
kussioner om skovdyrkningens muligheder 
og vilkår i Danmark.

Blandt skovdyrkere i Danmark var og 
er der stor uenighed om gennemførlighe-
den af konceptet, såfremt skovene stadig 
skal være økonomisk bæredygtige. I mere 
populære termer: Skal det “sorte” skovbrug 
afløses af det “grønne” skovbrug? Der føres 
store og stadig pågående – ofte larmende – 
diskussioner mellem traditionalister og 
tilhængerne af naturnært skovbrug.

Især mange private skovdyrkere sætter 
spørgsmålstegn ved de naturnære dyrk-
ningsprincipper. Argumentet er primært, 
at vi hovedkulds kaster os ind i et ekspe-
riment, som er meget lidt videnbaseret 
(videnskabeligt dokumenteret) og derfor 
risikabelt, og som derved kan få meget 
uhensigtsmæssige konsekvenser for øko-
nomien på private skovejendomme. Dette 
er langt hen ad vejen rigtigt, og statsskov-
bruget har derfor også påtaget sig den rolle 
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at opsamle erfaringer og viden den næste 
lange årrække, så udviklingen kan doku-
menteres.

Men statsskovene har besluttet sig. 
Primært fordi man tror, at dette skovdyrk-
ningsprincip bedst fremmer den skov, man 
vil have. Det vil sige en bæredygtig skov 
med stor variation, der kan producere vær-
difuldt træ samtidig med at biodiversitet, 
rekreative muligheder mv. optimeres. At 
der skabes stabile skove, der er mere mod-
standsdygtige mod storm og angreb af syg-
domme, og som samtidig er bedre tilpasset 
de klimaændringer, vi må se i øjnene de næ-
ste 100 år. En anden grund er nok også, at 
man (politikerne og direktionen!) tror, det 
er en væsentlig billigere måde at drive skov 
på – man kan spare bevillinger. Det sidste 
stemmer ikke overens med tyske erfaringer.

Jeg skal senere komme ind på de kon-
krete tiltag vi gjorde på Feldborg for at på-
begynde omlægningen til naturnær drift og 
de problemer, det skabte. Her vil jeg blot 
fremhæve til støtte for beslutningen, at det 
traditionelle skovdyrkningssystem i hede-
plantagerne har vist sig meget problema-
tisk. De store ensaldrende monokulturer 
har været udsat for gentagne og stigende 
stormfald i de sidste 30 år, og over betyde-
lige arealer gentagne gange været udsat for 
sundhedsskadelige angreb af sygdom og 
insekter. Der er altså behov for justeringer 
af skovdyrkningen i hedeplantagerne. Na-
turnær drift – eller som jeg hellere vil kalde 
det – pragmatisk naturnær drift – kan 
være en mulig løsning på dilemmaet. Hvad 
angår de mere frodige skove i Østjylland 
og på øerne, skal jeg lade andre kommen-
tere – der har jeg ikke nogen spidskompe-

tence, men min umiddelbare opfattelse er, 
at store dele af konceptet med fordel vil 
kunne anvendes mange steder.

Set tilbageskuende her fra et 2016 ni-
veau, må beslutningen siges at være frem-
synet og udtryk for en god fornemmelse 
af, hvad befolkning og politikere vil med 
de danske skove i fremtiden. De sidste 
års debat om skovpolitik og statsskovenes 
berettigelse har vist dette. At denne debat 
ofte drives på et sagligt yderst spinkelt 
grundlag og primært drives på følelsesmæs-
sige, populistiske præmisser, er én ting – en 
anden er, at det er vilkårene for et statsligt 
skovbrug. Var beslutningen ikke taget, tror 
jeg måske statsskovbruget ville være under 
afvikling. Personligt er jeg fascineret og 
tilhænger af naturnært skovbrug – på en 
pragmatisk måde – hvor der skeles til både 
biologi og økonomi.

Hvad er Naturnær skovdyrkning så? Ja, 
læs handlingsplanen – den er illustrativ og 

Sammendrag af for-
skellen på traditionel 
skovdrift og naturnær 
skovdyrkning – set ud fra 
en idemæssig vinkel.

N y  s k o v

• Traditionel skovdrift
 – Store ensaldrende monokulturer
 – Renafdrifter

• Naturnært skovbrug
 – Stabil skov
 – Vedvarende skovdække
 – Skoven forynger sig selv
 – Flere forskellige træarter blandes
 – Der bruges overvejende hjemmehørende træarter
 – Alle aldre i samme bevoksning
 – Træerne fælles enkeltvis eller i grupper
 – Fortrinsvis udtag af store dimensioner
 – Ingen pesticider
 – Varsom brug af de store maskiner
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omfattende. Men kort fortalt bygger kon-
ceptet på en række strategier, som i hoved-
træk allerede er refereret under Træartspo-
litikken. Der ønskes mere stabile skove, det 
vil sige skove med en varieret træartsmæssig 
sammensætning og stor aldersspredning i de 
enkelte bevoksninger, som ikke må være for 
store. Der ønskes en højere andel af hjem-
mehørende træarter, som menes at være me-
re modstandsdygtige mod sygdom og stress 
og mere klimasikre. Skoven skal overve-
jende fornys ved naturlig foryngelse – dvs. 
at frøfaldet fra de stående træer benyttes til 
naturlig opvækst af den næste generation. 
Dette sker i lysninger, der fremkommer ved 
fjernelse af de store træer, og foryngelsen 
sker således i større eller mindre grupper, 
men aldrig over store flader, som i en renaf-
drift. Kommer opvæksten ikke som ønsket, 
kan man foretage supplerende plantninger, 
evt. også for at indbringe andre træarter end 
de eksisterende.

Er de eksisterende bevoksninger ikke eg-
net til en sådan naturlig foryngelse – enten 
fordi den består af en stor ensartet flade, el-
ler man ønsker at skifte træart, eller træerne, 
der står på arealet, ikke er genetisk veleg-
nede, kan den gamle bevoksning renafdri-
ves og tilplantes med en for næste genera-
tion egnet træartsblanding, der fremover 
kan drives på naturnær måde. Eller i heldige 
tilfælde kan bevoksningen konverteres over 
en årrække ved mindre renafdrifter eller un-
derplantning med andre træarter eller pro-
venienser, så næste generation på arealet bli-
ver velegnet til naturnært skovbrug.

Skovning af træ foregår ved måldiame-
terhugst – det vil sige, at man i stedet for 
at tynde regelmæssigt, udtager træer når de 

Foryngelse i den naturnære skov. I lysninger selvsår træerne sig, evt. indplantes nye 
træarter, så skoven med tiden udvikler sig til en blandingsskov, der kan forynge sig 
selv. Foto: Hans Nedergaard-Hansen.

Selvsåning af træerne hjælpes på vej med jordbehandling med endemålet at få 
grupper af andre træarter til at vokse op i den foreliggende monokultur. Foto: Jens 
Peter Clausen.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   108 02-05-2017   08:43:30



109Rammerne for skovdriften ændres

når en ønsket diameter. Skovningen sker, så 
der opstår åbne lysninger i egnet størrelse 
til en naturlig foryngelse, men ikke så store, 
at bevoksningen eksponeres for stormfald.

For at fremme den biologiske mang-
foldighed efterlades altid et antal gamle 
træer og dødt ved i skovbunden, ligesom 
den oprindelige hydrologiske tilstand søges 
genoprettet ved at grøfter ikke oprenses og 
våde områder ikke tilplantes.

Indsatsen af maskiner sker kun på 
permanent udlagte spor, så skader på jord-
bund og rødder minimeres.

Konverteringen til naturnær drift sker 
over lang tid – ofte trægenerationer. Der 
opereres med langsigtede mål for hver be-
voksning/skov gennem en grundig lokali-
tetskortlægning og fastlæggelse af en skov-
udviklingstype – dvs. en ideel fremtidig 
skovsammensætning, der er egnet til stedet.

Naturnært skovbrug er uden tvivl et 
koncept, som for mange ejere vil blive en 
løsning på presserende dyrkningsmæssige 
problemer. Ikke mindst i det offentlige 
skovbrug, hvor målsætningerne er meget 
forskelligartede. Man må holde sig for øje, 
at det også rummer usikkerheder og pro-
blemer, og i vid udstrækning mangler em-
piriske data. Et af de mest oplagte spørgs-
mål er, om vi gennem naturnært skovbrug 
kan få træeffekter, der i kvalitet og mængde 
kan matche det traditionelle skovbrug. Det 
har man ikke sikkerhed for endnu, og me-
gen vidensopsamling skal derfor etableres.

Det andet store usikkerhedsmoment 
går på, om vi kan praktisere konceptet med 
den vildtmængde, som vi har i dag.

Som tidligere nævnt er kronvildtbestan-
den i Jylland og især i Vestjylland eksplode-

ret i de sidste 40 år. Nedenstående kurve, 
som viser afskydningstallene for kronvildt 
på landsbasis over en lang årrække, illustre-
rer tydeligt dette. Især i de jyske plantager, 
hvor kronvildtbestanden er meget stor, 
bliver al ny opvækst ædt øjeblikkelig med 
mindre den hegnes, og ældre bevoksninger 
specielt af rødgran og løvtræ bliver skrællet 
(barken flået/bidt af på den nederste del af 
stammen).

I Tyskland har forstmændene den ubetin-
gede holdning, at vildtrykket i hvert fald 
i opstartsfasen skal langt ned for at natur-

Forskellige skovudvik-
lingstyper udviklet af 
prof. Jørgen Bo Larsen.
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nært skovbrug kan lykkes, og derfor elimi-
nerer man der en stor del af vildtbestanden. 
Det kan man gøre med en råvildtbestand, 
der har små faste territorier. Men i Vestjyl-
land er den store kronvildtbestand som 
bekendt ikke bundet til den enkelte skov, 
men migrerer frit over store områder. Sky-
der man bestanden ned ét sted, bliver den 
på kort tid erstattet af en anden, der kom-
mer fra nabodistrikterne. En reducering af 
kronvildtbestanden vil derfor kun kunne 
gennemføres ved en generel bortskydning 
af individer overalt. Det kræver først og 
fremmest enighed blandt lodsejerne om 
en sådan politik, men også accept fra poli-
tikere, jægere og andre naturinteresserede 
befolkningsgrupper. Det er der næppe 
politisk vilje til i Danmark, og det betyder 
at opvæksten i mange år må beskyttes med 
hegning, hvad der selvsagt er vanskeligt el-
ler umuligt, når spiringen af de nye planter 
forudsættes at ske i grupper rundt omkring 
i hele skoven. Og problemet standser som 
nævnt ikke der. Efter at kulturerne er etab-
leret vil kronvildtbestanden i vidt omfang 
beskadige de store træer ved skrælning af 
barken på en lang række træarter, og der-

med forhindre brugen af dem. Det er et 
problem, jeg synes, man i vidt omfang har 
lukket øjnene for.

Det er også et spørgsmål om de øko-
nomiske forudsætninger i statsskovenes 
koncept holder med hensyn til ressource-
tildelingen. Det har gennemgående været 
en opfattelse fra centralt hold, at naturnært 
skovbrug var væsentligt billigere i drift. 
Det har været et af argumenterne for, at 
man har nedprioriteret skovdyrkning mar-
kant i ressourcetildeling og i mandtimer. 
Hvert distrikt har nu en skovfoged, som 
beskæftiger sig med skovdyrkning, for hver 
10-15.000 ha skov. Det er efter min mening 
helt uholdbart og igen helt ude af trit med 
de tyske erfaringer, som tilsiger 4-5.000 
ha pr. skovdyrker. Jeg er helt opmærksom 
på, at en forudsætning har været, at skubbe 
ansvar nedad og forudsætte, at skovløbere 
og maskinførere bare (!) kunne praktisere 
naturnært skovbrug. For det første er en 
kompetenceudvikling af mandskabet kun 
sket i begrænset omfang, men forudsætnin-
gen holder heller ikke. Det er naturligvis 
vigtigt, at skovarbejder og maskinfører er 
fortrolig med konceptet, men den syste-
matiske forudsætning og tilgang, der skal 
være for at udøve skovdyrkning kommer til 
at mangle. At uddannelse af forstkandida-
ter og skovfogeder tager et vist åremål, og 
indebærer en systematisk indføring i vækst-
forudsætningerne for træarterne er ikke 
uden grund. Et kundskabsgrundlag som 
er om muligt endnu mere nødvendigt, når 
man bedriver naturnært skovbrug i forhold 
til traditionel skovdrift. En sådan kompe-
tence kan ikke overføres til en ny gruppe 
medarbejdere på få ugekurser, selvom 

Afskydning af kronvildt 
på landsplan. Kurven 
illustrerer tydeligt den 
voldsomme bestands-
stigning startende i 
begyndelsen af 1980’erne. 
Kurven stillet til rådig-
hed af Mads Flinterup, 
Jægerforbundet.
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de har nok så megen praktisk erfaring i 
skovarbejde. Man kan få rigtig gode med-
hjælpere, men ikke medarbejdere, der kan 
lægge udhugnings- og plejestrategier i rela-
tion til mange forskellige vækstscenarier og 
klimatiske forudsætninger. Og ingen ud-
dannet skovdyrker kan i praksis overskue 
15.000 ha varieret skov og behandle den 
optimalt for dyrkning af kvalitetstræ (og så 
samtidig også have andre opgaver!!). Un-
der de betingelser kommer skovdyrkningen 
primært til at ske fra en computer, og det 
er ikke naturnært skovbrug. En skovdyrker 
skal være i skoven 80 % af sin tid – resten 
skal bruges til tilrettelæggelse af operatio-
nerne. Som det naturnære skovbrug i dag 
drives i statsskovene, er der tale om en ned-
prioritering af dyrkningssiden af skovbru-
get – og dermed den produktionsmæssige 
side – til fordel for andre målsætninger. 
Det er så ok, men så bør det siges åbent.

2003 Al brug af kemiske virkemidler ud
fases fra statsskovene
Se ovenfor under Gødskningsstrategien.

2007 Certificering af statens skove
Ideen om at certificere skovene stammer 
oprindelig fra debatten om den svindende 
regnskov. Verdenssamfundet måtte konsta-
tere, at de biologisk og samfundsvigtige sko-
ve i troperne blev afskovet med stor hast og 
konverteret til andre formål. En af grunde-
ne var blandt andre, at efterspørgslen af tro-
pisk træ i den industrialiserede del af verden 
steg, og at der ikke var kontrol med, hvor 
træet kom fra, eller hvad konsekvenserne 
af afskovningen var. Meget træ blev skovet 
ulovligt og store dele af arealerne blev ulov-

ligt konverteret til andre formål. Ved et cer-
tificeringssystem kunne der skabes kontrol 
med dette. Modsvaret fra de tropiske lande 
var, at skovbrug i i-landene heller ikke var 
perfekt – ikke var bæredygtigt.

Dette førte til, at FN’s Kommission for 
Bæredygtig Udvikling (CSD), som er en 
udløber af Rio konferencen i 1992, har an-
erkendt frivillig certificering og mærkning 
af træprodukter som et muligt redskab til 
at fremme bæredygtig skovforvaltning. Det 
gælder for de tropiske skove så vel som for 
de tempererede skove på vore breddegrader.

I 2007 blev det besluttet, at statens 
skove skulle certificeres efter både FSC- og 
PEFC ordningen.

Denne beslutning lægger op til, at der stil-
les de samme krav til de danske statsskove, 
som til de tropiske skove, hvorfra der ind-
købes træ. Gennem certificeringen vil man 
forstærke statsskovenes bæredygtige udvik-
ling til fremme af biodiversitet, friluftsliv, 
miljøbeskyttelse og stabil træproduktion.

Hvad betyder certificering? Når en skov 
bliver certificeret, får ejeren fra et certifice-
ringsorgan papir på, at driften lever op til 

Skrælning af kronvildt på 
ung rødgran.

Resultatet nogle år efter: Der er gået råd i stammen 
og træet knækker på skrælningsstedet i en storm.
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særlige standarder for skovdrift, og at der 
tages bestemte hensyn til naturen og mil-
jøet. Det udstedte papir, “certifikatet”, er 
trækøberens garanti for, at træet kommer 
fra en skov, der er drevet efter certifice-
ringsordningens standarder.

Kravene til skovdriften falder i et vist 
omfang sammen med tankerne i naturnær 
skovdrift og kan f.eks. omhandle:

• Fremme af naturnær skovdrift
• Beskyttelse af områder med særlig høj na-

turværdi
• Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
• Hensyn til fortidsminder
• Minimering af evt. miljømæssige belast-

ninger
• Regler for anvendelse af gødning og sprøj-

temidler

Certificering af skovene breder sig nu også 
til de private skove. Der føres en heftig 
debat om emnet, idet der er meromkost-

ninger forbundet ved at blive certificeret 
og ved driften af certificerede skove. Om-
vendt gives der nu også bedre priser for 
certificeret træ, og skovejerne har generelt 
en interesse i at kunne dokumentere, at 
deres skove drives bæredygtigt. Jeg er selv 
af den opfattelse, at certificering relativt 
hurtigt bliver en forudsætning for at kunne 
afsætte sit træ og derfor uomgængelig. En 
diskussion har også været, om skovlovens 
ret strenge krav til skovdriften ikke var nok 
til at sikre en bæredygtig drift. Det mener 
jeg for så vidt den er – eller ret nemt ville 
kunne blive – men jeg tror ikke, det hver-
ken nationalt eller internationalt vil være 
troværdigt nok – certificering skal vareta-
ges af uafhængige organisationer, som ikke 
er underlagt skiftende regeringers politik 
og lovgivning.

Selve certificeringsprocessen i statssko-
vene forløb relativt hurtigt og smertefrit, 
da de fleste af de krav der stilles, allerede 
var opfyldt gennem den omfattende pro-
ces, vi havde været igennem de sidste 10 år.

“Strategitis”

Nogen vil sikkert opfatte de foregående 
sider med redegørelse for strategier og 
retningslinjer for tungt stof. På distrik-
terne virkede de også overvældende og ret 
teoretiske. Det var et meget omfattende 
materiale at skulle sætte sig ind i og im-
plementere. Grunden til den omhyggelige 
gennemgang er derfor, at den giver et bil-
lede af virkeligheden på distrikterne i pe-
rioden. Af al det teoretiske stof, der skulle 
kaperes og formidles videre i systemet for 
endelig at praktiseres. Distrikterne var ikke 

Fa k ta b o k s
Certificering er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne 
dokumentere en bæredygtig drift af skoven og til virksomheder, der øn-
sker at støtte en bæredygtig skovdrift.

I løbet af de seneste år, har der været en stigende tendens til, at der 
efterspørges certificerede træprodukter på markedet. Dette skyldes at 
forbrugere, virksomheder og offentlige instanser, har sat et øget fokus 
på deres ansvarlighed i forhold til klima og miljø. Det har også betydet, 
at der nu ofte tilbydes højere priser for certificeret træ, hvilket har betyd-
ning, da certificering koster penge.

Certificering kan udføres af særligt godkendte organisationer, hvor de 
største er PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion) og FSC (Forest Stewardship Council).
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med i strategiernes tilblivelsesproces, men 
skulle implementere ovenfra formuleret 
teoretisk stof til konkrete handlinger i na-
turen. Skovbruget er som en supertanker – 
den er svær at vende og det tager lang tid. 
Jeg siger derfor ikke, at det var unødven-
dige tiltag – tvært imod – men at forløbet 
af strategiudviklingen ikke just fulgte de 
almindeligt anerkendte principper om at 
dele ejerskabet til visioner og mål tvær-
fagligt og bredt i organisationen. Det var 
vertikal kommunikation og ovenfra kom-
mende direktiver. Processen kunne måske 
også godt være rationaliseret lidt. Hver 
strategi gik et lille skridt længere end den 
foregående, men vi kunne ikke undgå at 
føle, at hver minister og måske også andre 
(??) skulle profilere sig på initiativerne: “Jeg 
er lidt bedre end de andre”!

Set i tilbageblik var tre af dokumen-
terne vitale. Det var skovloven af 1989, Na-
turforvaltningsloven og Handlingsplanen 
for naturnær skovdrift. Resultatet kunne 
man ikke være nået frem til i et hug, men 
centrale myndigheder avler bureaukrati – 
det ser vi også her – det synes en praktiker 
i hvert fald!

Hvad betød alle disse initiativer på distrik-
terne
De nye strategier påvirkede massivt arbej-
det og hverdagen på distrikterne – konse-
kvenser materialiserede sig næsten fra dag 
ét for en række af dem, og resten udviklede 
sig med stigende styrke over tid. Naturlig-
vis især når distrikterne stod foran udar-
bejdelse af nye planer. Der blev i 90’erne 
initieret et utal af projekter, og hverdagen 
ændrede sig simpelt hen for alle – fra di-

striktschefen til skovarbejderen. Det var til 
tider hårdt – men det var sjovt!

Den praktiske implementering af pro-
jekterne under naturforvaltningsloven blev 
overdraget til Skov- og Naturstyrelsen og 
affødte en stærkt stigende aktivitet og helt 
nye arbejdsområder i styrelsen. Specielt blev 
de lokale skovdistrikters personale, til hvem 
den konkrete udførelse af projekterne blev 
overdraget, voldsomt fagligt udfordret, da 
helt nye arbejdsområder manifesterede sig. 
Det medførte blandt alle personalekatego-
rier et engagement og en faglig udvikling, 
som var uden sidestykke i “mands minde”.

De nye arbejdsområder affødte også, at 
styrelsen/skovdistrikterne blev langt mere 
eksponeret og udadtil åbnede sig mere. Re-
lationerne til omverdenen havde vel for det 
meste været gode, men nu accentuerede de 
nye opgaver nødvendigheden af et stærkt 
stigende samarbejde og koordinering med 
andre myndigheder – amter og kommu-
ner – med forskningsorganisationer, inte-
resseorganisationer, private firmaer og ikke 
mindst med lokalsamfundene og borgerne 
i almindelighed. Etableringen af større na-
turgenopretningsprojekter berører man-
ge myndighedsområder, involverer mange 
mennesker og sætter nogle meget markan-
te aftryk i landskabet. Projekterne berører 
næsten altid vitale interesser for enkeltper-
soner, så succes for projektgennemførelse 
beror på en meget omfattende og gensidig 
respektfuld relation til såvel involverede 
myndigheder som lodsejere og interesseor-
ganisationer.

Senere i bogen vil jeg komme ind på 
flere af de praktiske implikationer for di-
striktet af alle disse initiativer.
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Fra hierarkisk til moderne 
ledelse 1987-1999

Styrelsen – direktøren

Samtidig med igangsættelsen af alle disse 
nye initiativer blev ledelsen i statsskovbru-
get ændret. Den gamle autoritære hierarki-
ske ledelsesstil hørte en anden tid til. I 1987 
blev Fredningsstyrelsen og Skovstyrelsen 
slået sammen til Skov- og Naturstyrelsen 
og Leo Bjørnskov blev ny direktør. Efter 
Bjørnskovs tiltræden blev der rørt godt op 
i gryden både centralt og decentralt.

De to styrelser var meget forskellige og 
med meget forskellig kultur. Der havde 
altid været en stærk rivalisering mellem 
dem, og nærmest ringeagt mellem de 
to direktører Hakon Frølund og Viggo 
Nielsen128. Skovstyrelsen var kommerciel 
i sine tilgange og Fredningsstyrelsen det 
stik modsatte. Nu skulle der samarbejdes i 
samme styrelse. Cheferne fra de to styrelser 
var i en rum tid også meget forbeholdne, ja 
nærmest mistroiske, over for hinanden, og 
det blev kun langsomt udjævnet. “Skovri-
derne var konservative og fredningsfolkene 
venstredrejede politiske stik i rend drenge”. 
Sådan lidt bodega-agtigt udtrykt! Skov-
folkene var rent ud sagt bange for at blive 
kørt over i det nye system – og det blev de 
jo også.

Leo Bjørnskov stod bag mange gode 
og nødvendige ændringer i styrelsens 
ledelse. Et af de gode nye tiltag i den cen-
trale ledelse var afholdelse af regelmæssige 

chefmøder, som blev afholdt i København. 
Her var alle kontorcheferne i styrelsen 
til stede og distriktsskovriderne havde to 
repræsentanter. Jeg var i flere omgange 
medlem af dette chefkollegie og var glad 
for det, selvom det medførte meget rejseri 
til København. På disse møder blev stort 
og småt drøftet på overordnet plan. Fra nye 
strategier til mere konkrete administrative 
detaljer. Jeg husker, at jeg på et af møderne 
advokerede for, at maskinskovning nu var 
så fremskreden og muliggjorde store bespa-
relser på budgetterne, at statsskovbruget 
burde tage det op snarest. Det var alligevel 
for avanceret. Bjørnskov var enig i at det 
nok var fremtiden, men udfordringerne for 
styrelsen pt. var dog så store, at han ikke nu 
turde begynde analysearbejde på dette pro-
jekt. Og mine kollegaer? De sad med store 
øjne! Ak ja – tiderne skifter hurtigt! Få år 
efter var maskinskovning standard.

På et af de første chefmøder foreslog 
skovriderne, at der for hvert kontor blev 
dannet en styregruppe bestående af kon-
torchefen og hans nærmeste hjælpere og 
en eller to skovridere. Gruppen skulle ikke 
have beslutningsmyndighed, men virke 
som rådgivende organ for kontoret. Bjørn-
skov var skeptisk i starten, men grupperne 
udviklede sig faktisk til nyttige fora, som 
jeg mener alle blev glade for. Han gav dem 
lidt sarkastisk navnet “banjogrupperne” – 
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og det navn beholdt de. Møderne blev 
afholdt både i København og ude på di‑
strikterne. De var til gavn for begge parter 
og bragte hen ad vejen forståelse på begge 
sider for de verserende sager og problemer.

Et andet mødeforum, der blev ind‑
stiftet, var de regionale chefmøder, hvor 
skovriderne regionsvis kunne mødes to el‑
ler tre gange om året eller ad hoc, og drøfte 
ledelsesspørgsmål og konkrete opgaver. 
Det var en stor ændring fra tidligere, hvor 
posten som skovrider kunne være ensom, 
og det gav mulighed for at koordinere og 
afstemme distrikternes initiativer og akti‑
viteter i langt højere grad end tidligere. Jeg 
mener, det var et af de vigtigste initiativer, 
der blev taget i denne noget turbulente tid.

Bjørnskov havde i hvert fald i starten et 
noget anstrengt forhold til distriktsskov‑
riderne. Han opbyggede efter min (vores) 
mening et ret ensidigt forhold til skovfo‑
gederne i stedet for at støtte skovriderne i 
deres ledelsesfunktion. Det kom til at øge 
modsætningsforhold imellem skovridere 
og skovfogeder i en periode. De nye ledel‑
sesfora, som Bjørnskov mere eller mindre 
bevidst lagde op til, mindede mere om kol‑
lektiv ledelse, hvor ansvaret pludselig dif‑
funderede ud i ubestemte organer, og ikke 
lå hos chefen. Inddragelse af skovfogederne 
og andet personale i beslutningsproces‑
serne og i forberedelserne hertil var selv‑
følgelig helt berettiget og nødvendige i en 
moderne tid, men fremgangsmåden, som 
Bjørnskov anvendte, gav i mange år skov‑
fogederne det indtryk, at der mere eller 
mindre skulle “stemmes” om den endelige 
beslutning. Det var selvfølgelig uhold‑
bart – også for direktøren.

Afgrænsningen af skovriderens og skov‑
fogedernes bemyndigelser og arbejdsområ‑
der gav anledning til meget udvalgsarbejde 
og mange kurser op gennem 90’erne, da 
direktionen endelig erkendte problemerne. 
Drøftelserne tog fart, samtidig med at ar‑
bejdsopgaverne for distrikterne ændrede 
sig markant.

“Distrikt 95” blev betegnelsen på det 
første af flere udvalgsarbejder med det 
formål, at få personalegrupperne til bedre 
at samarbejde og trække på samme ham‑
mel. Det var der stort behov for. Det var 
især Bjørnskovs afløser på direktørposten 
(1990) Karen Westerbye‑Juhl129, som var 
inspirator til dette arbejde.

Hun gik forsigtigt frem og der var 
mange diskussioner og mange møder. 
Hvordan blev skuden vendt?

Når en stor organisation skifter mål og 
fokus skal der sættes ind på mange fronter. 
“Mindsettet” skal skiftes ud både blandt 
ledere og folkene på gulvet. Det var der en 
bred forståelse for i direktionen og blandt 
cheferne. En ret autoritær og lodret kom‑
mandoføring skulle skiftes ud med en mere 
flad struktur. Alle skulle være klar over mål‑
sætninger og prioriteringer, så selvstændige 
afgørelser kunne træffes uden nødvendigvis 
at skulle spørge først. Samtidig skulle det 
ske indenfor afstukne rammer – især øko‑
nomiske rammer. Der blev holdt seminarer 
og nedsat samarbejdsudvalg og sikkerheds‑
udvalg og ledelsesgrupper på distrikterne. 
Der blev holdt kurser i samtaleteknik og 
mødeledelse. Alle personalegrupper var 
repræsenteret og alle med forventning om 
øget og ultimativ indflydelse. På mange 
måder en kaotisk og pinagtig proces, men 

Direktør for Skov- og 
Naturstyrelsen 1987-1990 
Leo Bjørnskov. Foto fra 
internettet.

Direktør Karen 
 Westerbye-Juhl (1990- 
1999). Foto fra internettet.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   115 02-05-2017   08:43:37



Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-2006116

en helt nødvendig og, tror jeg, for alle par-
ter givende proces.

90’erne var således præget af fælles-
møder, kurser og udlægninger af de nye 
politikker for både funktionærer og skov-
arbejdere. Nogle rigtig gode – andre helt 
forfejlede. Konsulenterne havde en gylden 
tid, både ved chefmøderne og på lokalt 
plan. De nye ledelsesgrupper og MIO-
udvalg (medindflydelsesorgan – en afløser 
for samarbejdsudvalgene) blev sendt på 
“opdragelse” – undertiden tankevækkende 
seancer, sommetider latterlig “rundkreds-
pædagogik”. Vi skulle lære at samarbejde! 
At trække på samme hammel! Som chef 
kunne det være vanskeligt at finde sit stå-
sted i hele denne proces. Balancen mellem 
at alle skulle have indflydelse og, at chefen 
så alligevel skulle træffe endelige afgørelser, 
var ofte svær at finde forståelse for. Men 
alt i alt gav summen af disse seancer et nyt 
sammenhold mellem distrikternes ofte 
sammenbragte flok, som helt givet var til 
gavn i det videre arbejde.

Uddannelsesmålene for skovarbejderne 
var grønne emner, støttet af almene fag, 
f.eks. kunne kursusprogrammet se sådan 
ud: Almene fag (bl.a. EDB), formidling 
(bl.a. fremstilling af informationsmateri-
ale), skovteknik, økonomi og planlægning 
(bl.a. træ- og landskabspleje), økologi og 
naturforvaltning, skoven år 2000 (bl.a. 
fremtidige kvalifikationskrav). Det var et 
meget ambitiøst program, som trak tænder 
ud budgetmæssigt, men som var fremadret-
tet og for mange bidrog til stor udvikling. 
Skovarbejderne fik også øgede muligheder 
for supplerende faglig uddannelse. F.eks. 
kurser på Skovskolen i nye discipliner 

(f.eks. bygning af shelters, naturplejeopga-
ver, publikumskontakter m.v.), dels skov-
dyrkningskurser (naturnært skovbrug). 
Uddannelsesforløbet blev bl.a. organiseret 
under et stort program “Over gærdet”, hvor 
skovarbejderne fik lejlighed til at indgå i 
kompetencegivende uddannelsesforløb, 
samtidig med at ledige i samme periode fik 
lejlighed til en ansættelse på skovdistriktet 
med det mål at gøre dem egnede til ar-
bejdsmarkedet.

Der blev brugt rigtig mange penge på 
uddannelse i 90’erne – nødvendigt, ambi-
tiøst og ledelsesmæssigt godt tænkt. Man 
lærte sin stab og sine skovarbejdere meget 
bedre at kende og fik lejlighed til ved hjælp 
af konsulenter at bringe problemstillinger 
op på et andet og et mere akademisk ni-
veau. Min indvending kunne måske være, 
at den tog for lang tid, men det endte dog 
med et resultat, som en moderne virksom-
hed kan og må leve med.

Et af resultaterne var, at skovparten blev 
afskaffet som betegnelse og i stedet om-
døbt til en enhed. Det kunne skovfogederne 
selvfølgelig ikke lide og de fleste skovridere 
heller ikke. Samtidig blev der indført tvær-
gående ansvarsområder, hvor f.eks. natur-
pleje blev et ansvarsområde for skovfoged 
xx med tværgående ansvar på hele distrik-
tet. Der blev skelnet mellem distriktsskov-
fogeder med sådanne tværgående ansvar og 
arealskovfogeder, som kun havde selve drif-
ten på deres enhed som ansvar. Jeg havde 
sympati for tankerne, men så også mange 
faldgruber, bl.a. en stærk demotivering hos 
mange af skovfogederne. Vi fik indført et 
mix på Feldborg med opslutning fra hele 
staben og med godkendelse af styrelsen.
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Distrikt 95 indebar således, at alle gen‑
nem deres repræsentation i ledelsesgruppe 
og MIO‑udvalg fik ret til at komme med 
input og blive hørt, men også at det klart 
blev formuleret, at chefen (skovrideren) 
havde den endelige beslutning og dermed 
det endelige ansvar. I dag vel en indlysende 
ting, men det havde i slutningen af 80’erne 
været holdt noget uklart. Men udmeldin‑
gen skabte rene linjer og var vel også det 
eneste resultat, direktionen kunne leve 
med.

Karen Westerbye blev en god direktør – 
hun stod for en moderne ledelse, hvor alle 
personalegrupper blev inddraget, men hvor 
cheferne blev synliggjorte, som dem der 
tog endeligt beslutning og var de endelige 
ansvarlige. Hun kunne lade diskussionerne 
flyde, men også skære igennem, når en be‑
slutning skulle tages. Hun gav mig for øv‑
rigt den bedste “ros” jeg har fået som chef. 
Under en medarbejdersamtale sagde hun 
simpelthen: “Ja ovre hos dig lykkes det jo!”

Den næste direktør blev Hans Henrik 
Christensen130. Hans tid var præget af be‑
sparelser, distriktssammenlægninger, ind‑
førelse af naturnært skovbrug og nedprio‑
ritering af skovdrift i forhold til de bløde 
værdier. Det hele blev kombineret med 
hårde nedskæringer af personalegrupperne. 
Det var barske tider i modsætning til 90’er‑
nes rigelige bevillinger, og en næsten umu‑
lig situation for en ny direktør. Der føg 
mange hårde ord fra distrikterne.

Det varede adskillige år før Hans Hen‑
rik Christensen fik accept fra skovrider‑/
skovfogedgruppen, men i hans sidste år 
gik det bedre. Vel ikke mindst fordi en ra‑
tionalisering var nødvendig og under alle 

omstændigheder umulig at gennemføre 
uden skrammer. Det pudsige er så, at Hans 
Henrik endte som skovrider på Jægersborg 
Distrikt (nu Naturstyrelsen Hovedstaden) 
efter Klaus Wåge Sørensen. Første stats‑
skovrider uden forstkandidatgrad (Hans 
Henrik var landbrugskandidat). Som skov‑
rider er han imidlertid blevet accepteret og 
respekteret af sine kollegaer, så historien 
ender lykkeligt.

Den øverste ledelse – ministeren

Statsskovbruget hørte i min tid under 
Miljøministeriet (Nu Miljø‑ og Fødevare‑
ministeriet). Ministeren er den øverste chef 
for “bruget”, men det var yderst forskel‑
ligt, hvordan ministrene kunne eller ville 
præge den del af sin virksomhed. Den mest 
markante minister jeg har tjent under, var 
Svend Auken131, som var miljøminister fra 
1993 til 2001. Han var en minister med 
stor karisma og stor indflydelse. Miljømi‑
nisteriet havde altid været et lavt rangeret 
ministerium, men det blev nu ændret. 
Svend Auken var jo detroniseret formand 
for Socialdemokratiet, som dengang var 
regeringsbærende, men han lod sig ikke slå 
ud af det. Da han blev tilbudt Miljømini‑
steriet slog han til, og i løbet af få år blev 
ministeriet et af de toneangivende. Meget 
kan man sige om hans indflydelse, men han 
interesserede sig for vores opgaver – tog 
dem meget alvorligt, og når forslagene og 
projekterne var gode, kunne han skaffe 
bevillinger til dem. Til stor misundelse 
for andre – amter og det private skovbrug 
især. Statsskovbruget tog teten i den nye 
naturnære udvikling og gjorde det godt. 

Hans Henrik Christen‑
sen. Direktør i Natursty‑
relsen 1999‑2011. Foto fra 
internettet.
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Natur og grønne projekter blev kernepunk-
ter i 90’ernes politiske diskussioner. Særlig 
prioriteret indenfor de radikale og ven-
strefløjspartierne. Støttet op af den samme 
udvikling indenfor EU, hvor en væsentlig 
del af bevillingerne kom fra.

Et af eksemplerne på hans engagement 
var hans mange besøg på distrikterne, hvor 
han med ildhu besigtigede nye skovrejs-
nings- og naturprojekter. Hver sommer tog 
han sammen med direktøren og vicedirek-
tøren en runde, hvor de nyeste projekter 
blev inspiceret. Det var hårde ture, hvor 
både dage og aftener blev taget i brug – tit 

tror jeg med et par øl i baren om aftenen. 
Jeg husker endnu et af besøgene på Feld-
borg, som var det sidste på en af turene. 
Svend var sprudlende og interesseret, men 
direktørerne var ved at køre træt – øjnene 
hang, og de var glade for at distriktet 
kunne stå for underholdningen. Svend 
prioriterede især skovrejsningen omkring 
byerne højt. Det kom især Århus til gode, 
som fik megen god skov rejst lige uden for 
bygrænsen – men Feldborg kom med på 
vognen især med skovrejsning omkring 
Herning og Vinderup og med gode natur-
projekter – mere herom senere.

Miljøminister Svend 
Auken. Foto fra inter-
nettet.
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Skovarbejderne

En beretning om min tid på Feldborg 
Distrikt kan ikke skrives uden en omtale 
af skovarbejderne. Det var en stor skare, 
der havde ansættelse på distriktet i løbet 
af min tid, og en lille fast kerne var der fra 
start til slut. En blandet flok men altover-
vejende dygtige, solide og arbejdsomme 
mennesker. Særlig i begyndelsen af min 
ansættelse brugte jeg tid på at få et forhold 
til dem og regelmæssigt at tale med dem. 
Mange historier kunne jeg fortælle om de 
enkelte – både positive – de fleste heldig-
vis – og negative, men summeret op var det 
en stor berigelse at lære disse folk at kende. 
I starten ofte præget af en god del “seen 
an” – hvad var det for en øbo, der kom her 
til Jylland og skulle bestemme? Og de talte 
godt jysk – ofte kunne jeg i starten ikke 
forstå det brede jyske mål, som de satte en 
ære i at gøre ekstra jysk – men dog hurtigt 
afløst af en gensidig respekt og interesse i 
at få tingene til at glide. Selvfølgelig svære 
processer i rationaliseringsfaserne, men selv 
her med en forståelse af, at det var uundgå-
eligt at skære ned, som det skete overalt i 
det omgivende samfund.

Skovarbejderne var jo styret og til-
set af skovfogederne, så jeg havde ikke no-
gen daglige direkte tjenstlige relationer til 
dem, men jeg lagde vægt på et godt forhold 
til dem. Når jeg var på inspektion i skoven 
standsede jeg altid op, når jeg mødte folke-
ne og fik en sludder med dem. Om deres ar-
bejde selvfølgelig, men også om løst og fast. 
Især de folk som arbejdede i Feldborgområ-

det fik jeg godt kendskab til. Efter sammen-
lægningerne gjorde afstand og arbejdspres, 
at relationerne til folkene på gamle Viborg 
og Palsgård Distrikter selvfølgelig blev mere 
distante. Både Anita og jeg glæder os, hver 
gang vi træffer dem efter min pensionering, 
over den varme vi møder.

Skovarbejderne var i løbet af disse 25 
år udsat for en ligeså stor forandring som 
funktionærerne. Dels i form af indskrænk-
ninger i arbejdsstyrken, men også i form af 
ændringer i arbejdsform og organisation. 
Da jeg kom til distriktet i 1983 var der, så 
vidt jeg husker, ca. 25 skovarbejdere på det 
lille distrikt på 3.500 ha. I årene forud var 
der endnu flere på grund af oprydningen ef-
ter det store stormfald i 1981. Da distriktet 
blev tillagt størstedelen af Viborg Distrikt 
i 1990 var den samlede stab på 42 mand (se 
billede). Heraf var 9 funktionærer (5 skov-
fogeder, 1 forstfuldmægtig, 1 vildtkonsu-
lent, 1 sekretær, 1 skovrider) – og altså 33 
skovarbejdere. Det var det største antal an-
satte i min tid. Nu kunne rationaliserings-
gevinsterne begynde at blive høstet, og nu 
begyndte den mekaniserede skovning rig-
tig at gribe om sig. Allerede i 1993 var vi pr. 
1. juli nede på 26½ skovarbejder, og det an-
tal skulle efter planerne indskrænkes yder-
ligere ved slutningen af året til 20½ mand. 
Og det blev det. Presset fortsatte op gen-
nem 90’erne og pr. dato er der nu på Natur-
styrelsen Midtjylland ca. 25 skovarbejdere 
ansat – altså det samme som på Feldborg i 
1983, men nu på et areal på små 20.000 ha. 
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Samtidig er arbejdsopgaverne væsentligt 
ændrede, det hårde akkordarbejde er væk og 
specialisering for en stor del indført. Det er 
en veluddannet skare, der er blevet tilbage – 
langt størstedelen rekrutteret af de bedste 
fra den gamle stab. Da rationaliseringerne 
begyndte at tage fart mistede vi adskillige 

gode folk, som frivilligt søgte andet arbejde 
og let fik det. Nogle gik ved naturlig afgang, 
men mange måtte den tunge vej ud gennem 
en afskedigelse. Det samme skete for funkti-
onærstaben, men heldigvis var aldersforde-
lingen her således, at det overvejende kunne 
ske ved naturlig afgang.

Den samlede stab på Feldborg Distrikt efter sammenlægningen med dele af Viborg Distrikt i 1989 – i alt 42 personer. I forreste række fra venstre: 
Forfatteren, Egon Kristensen, Steen Ravn, Flemming Andersen, Svend Berthelsen, Gammelgaard, Peter Christiansen, Hans Neder gaard-
Hansen, Mads Pedersen, Agner Madsen, Ove Glitrup, Jørgen Wilbech Christensen, Benny Lynggaard. Bagerst: Anders Wulff, Jens Chr. Hen-
riksen, Vagn Rasmussen, Frank Eskesen, Børge Dahl, Henning, Fur Camping, Bo Smedemark, Louis Jensen, Erling, Henning Østergaard, Kaj 
F. Pedersen, Jens Godskesen, Bent Olesen, Jens Chr. Jørgensen, Frede Larsen, Karen Merete Henriksen, Kurt Nørtoft, Inken Breum Pedersen, 
Ejgil Albertsen, ??, S. A. Nielsen, Finn Kjær, Peder Holm, “Gremo Søren”, Egon Laursen, Steen Ølgaard, Palle Simonsen, ??.
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Paradigmeskiftets konsekvenser  
på Feldborg

De mest konkrete vidnesbyrd om ændrin-
gerne i skovbrugets visioner får man ved at 
sammenligne driftsplanerne. Driftsplanen 
for Feldborg fra 1966 indeholder således 
kun registreringer og planer for den øko-
nomiske skovdrift. I planen fra 1983, da 
jeg tiltrådte på Feldborg, er tilføjet et nyt 
afsnit, der omhandler behandlingen af 
de særlige områder på distriktet. Det vil 
primært sige de områder, der indeholder 
særlige naturværdier – heder, vådområder 
o.l. Den nye driftsplan fra 1993 afspejler de 
nye tider. Målsætninger blev revideret, og 
opgaveprioritering drejet mod naturbeva-
ring, naturgenopretning, skovrejsning og 
rekreative tiltag. Områderne får en ligevær-
dig vægtning i planen, som i højere grad 
afspejler en bæredygtig drift.

I 1990’erne blev Feldborg Distrikt stærkt 
transformeret. Struktur, intern organisati-
on, arbejdsgange på kontor og i skoven blev 
drastisk ændret, og edb og internet indført. 
Samarbejdet med andre offentlige myndig-
heder og organisationer bliver intensiveret 
og udvidet, og offentlighedens og lokalsam-
fundets indflydelse på driften taget langt 
mere alvorligt. Det blev afgjort det mest 
spændende årti i min karriere. Disse tiltag 
blev så endda understøttet af rigelige bevil-
linger til skovrejsnings- og naturprojekter – 
et særsyn i hele statsskovbrugets historie, 
hvor besparelser altid har været vilkårene. – 
Lad os se på de enkelte elementer:

Ændringer i distriktsstrukturen

En af de største ledelsesmæssige opgaver 
i 90’erne og i begyndelsen af 00’erne, var 
håndteringen af de voldsomme distrikts-
sammenlægninger og personalereduktio-
ner. Det skete i vores organisation – som i 
alle andre – som følge af tidens tendenser, 
rationaliseringer og ny mandskabsbespa-
rende teknik i skoven og på det admini-
strative plan. Det var en helt nødvendig 
udvikling, men ikke desto mindre en barsk 
proces for de involverede. Som tidligere 
nævnt var Feldborg Distrikt ved min til-
træden efter jyske forhold beskeden i stør-
relse – ca. 3.500 ha. Distriktet havde siden 
en rationaliseringsbetænkning i 1966 været 
truet med nedlæggelse, hvorefter arealerne 
skulle overføres til Viborg Distrikt. Der var 
dengang på landsplan 33 statsskovdistrikter 
(og det var endda før klitdistrikterne kom 
ind under statsskovbruget), og mange af 
dem var relativt små. Særlig i Nordsjælland 
og i Sønderjylland var det udpræget, men 
også i resten af landet (se bilag 4). I 1983 
var distrikternes antal det samme, men 
da var 3 nye klitdistrikter og det nye Fyns 
Distrikt medregnet. Jeg forventede i mit 
stille sind, at jeg ville blive den sidste skov-
rider med base på Feldborggård. Det blev 
ikke tilfældet og hvorfor ikke? Jeg kan ikke 
besvare spørgsmålet – blot konstatere, at 
da jeg forlod distriktet var det meste af det 
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gamle Viborg Distrikts og hele Palsgård 
Distrikts arealer lagt ind under Feldborg. 
Distriktets areal var vokset til små 20.000 
ha. Der var da 17 distrikter tilbage på 
landsbasis. (Se bilag 4 om ændringer i di-
striktsstrukturen siden 1966)

De første distriktssammenlægninger i 
min tid kom i 1989 som følge af det mo-
derniseringsarbejde Bjørnskov havde sat i 
værk. Det var klart for alle, at der ville ske 
nedlæggelse af distrikter. Også at Feldborg 
ville blive involveret. Første indikation 
var en opringning fra vicedirektør An-
ders E. Billeschou: “om jeg kunne tænke 
mig at flytte til Fussingø?”. Det havde jeg 
absolut ikke lyst til. Jeg var efterhånden 
godt etableret i Feldborg, Anita var blevet 
oversygeplejerske i Herning, så et bytte til 
et andet lille distrikt var ikke attraktivt. 
Det endte med at Fussingø, Viborg og 
Feldborg Distrikter skulle reduceres til to. 
Det blev Viborg Distrikt, som blev delt, og 
arealerne tillagt Fussingø og Feldborg. For 
mange overraskende. Viborg var det ældste 
distrikt og vel det mest ansete. I betænk-
ningen fra 1966 var det Viborg, som var 
tænkt bevaret. Jeg kender ikke styrelsens 
overvejelser, der førte til dette resultat. 
Formentlig var det geografiske forhold, der 
gjorde denne opdeling mest rimelig. Og 
skovriderkontoret skulle være i Feldborg 
med deraf følgende valg af chef ! Skovrider 
Johannes Skov132 på Viborg tog det udadtil 
pænt, men det var vist en skuffelse – hvad 
jeg godt forstår! På næste møde i Hedeven-
nerne133 meldte han sig ud af dette gode 
sammenhold, hvad der gjorde mig ondt 
og nærmest måtte opfattes som en bitter 
bebrejdelse. Viborgs skovfogeder var også 

bitre og meget negative. Det blev en svær 
nød at knække, og der gik adskillige år før 
samarbejdet blev acceptabelt og gensidigt. 
Selv på så nærtstående distrikter som Feld-
borg og Viborg var der kulturforskelle og 
ikke mindst forskel på, hvordan skovride-
ren arbejdede og dermed hans samarbejde 
med skovfogederne. Der var på Viborg en 
stor selvbevidsthed hos funktionærerne. 
De var stolte af deres distrikt og stolte af 
deres indsats. Det kunne de også være! De 
følte sig helt sikkert som værende i en hø-
jere rangorden end Feldborg – og så var det 
selvfølgelig svært at blive opslugt. Delingen 
af Viborg skete ved, at den store plantage 
Kompedal – vel Danmarks største – og 
plantagerne Havredal, Stendal og Ulve-
dal gik til Feldborg – resten til Fussingø. 
S.A. Nielsen var skovfoged i Kompedal 
og Ove Glitrup134 i Ulvedal. Begge gamle 
konservative typer, der var svære at flytte 
rundt med. Dygtige skovdyrkere, men 
generelt skeptiske overfor nye tiltag. Bl.a. 
maskinskovning så begge med dyb skepsis 
på. S.A. Nielsen hævdede hårdnakket, at 
hans bedste folk nemt kunne gøre det li-
geså billigt som maskinerne og langt mere 
skånsomt. Det blev jo hurtigt modbevist. 
Det blev en lang sej proces, men jeg fulgte 
samme princip, som jeg med held havde 
fulgt i Feldborg – rolig og målrettet uden 
den store dramatik. Det lykkedes også over 
år med – føler jeg – det bedste forhold 
og samarbejdsklima til følge. Skovfoged 
Glitrup var ældst og gik ret hurtigt af. Med 
skovfoged S.A. Nielsen blev det til et langt 
og godt samarbejde. Han havde Kompedal 
Plantage, som skovdyrkningsmæssigt var 
meget spændende og meget mere varieret 
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end man umiddelbart forestiller sig. S.A. 
havde et intimt kendskab til skoven, var en 
fremragende jæger og, når man kom bag 
facaden af barskhed, et varmt menneske, 
som havde sat et stort aftryk på Kompedal 
plantage.

Sammenlægningen gjorde med et slag 
Feldborg Distrikt over dobbelt så stort som 
tidligere. Efter sammenlægningen var den 
samlede stab på 42 mand – 33 skovarbej-
dere og 9 funktionærer. Funktionærstaben 
bestod foruden mig som skovrider af fem 
skovfogeder ( Jørgen Wilbech Christensen, 
Steen Ølgaard, Hans Nedergaard-Hansen, 
Ove Glitrup og S. A. Nielsen), 1 forstfuld-
mægtig (Inken Breum Pedersen), én di-
striktssekretær (Karen Merete Henriksen135) 
og én vildtkonsulent (Anders Wulff ).

Det bevirkede selvfølgelig en stærkt 
øget arbejdsbyrde for chefen. Det blev 
modgået ved, at Feldborg for første gang 
i nyere tid fik tildelt en forstfuldmægtig. 
Ansættelsen af en fuldmægtig betød en 
stor ændring af min dagligdag. Først og 
fremmest aflastning, men ikke mindst en 
kollega som jeg indledningsvist kunne 
drøfte tingene med, før de blev sat til bre-
dere diskussion og iværksat. Hidtil var alle 
egentlige chefafgørelser truffet i ensom 
majestæt – nu kunne problemerne vendes 
og ses med to par briller – det var en stor 
fordel. Jeg nåede i min tid at have fem 
forskellige forstfuldmægtige. Den første i 
1990 var Inken Breum Larsen136 som blev 
afløst af Søren Hald137 i 1993. Så kom Søren 
Kjær138 (1996-2000), Bent Rasmussen139 
(2000-2001) og til sidst Peder Jepsen140 
som holdt min tid ud. Alle hver for sig 
dygtige og flittige folk, som jeg var meget 

tilfreds med. Inken blev forflyttet til Rand-
bøl Distrikt efter tre år – den normale 
“tjenestetid” i forflyttelsesmønsteret – hvor 
hun stadig virker og nu er blevet skovrider. 
Søren Hald blev senere kontorchef i Natur-
styrelsen Ringkøbing, som har med vand-
miljø at gøre, og er nu senest blevet skov-
rider i Naturstyrelsen Søhøjlandet (tidl. 
Silkeborg Distrikt). Søren Kjær kom til 
Buderupholm Distrikt, men omkom i 2012 
på tragisk vis i en klatreulykke i Alperne. 
Bent Rasmussen er skovrider i Naturstyrel-
sen Vadehavet (tidligere Lindet Distrikt). 
Peder Jepsen var gammel fuldmægtig i 
styrelsens arealplanlægning, men trængte 
til luftforandring og kom til Feldborg og 
var der stadig ved min fratrædelse og er nu 
pensioneret.

Næste sammenlægning
Da Hans Henrik Christensen tiltrådte som 
ny direktør i 1999 betød det en hurtig gen-
oplivning af distriktsrationaliseringer. Alle 
vidste hvor det bar hen og engang i begyn-
delsen af 2000 blev jeg kaldt til møde med 
direktionen uden at formål eller dagsorden 
var udmeldt. I lufthavnen mødte jeg Tho-
mas Borup Svendsen141 fra Klosterheden, 
som havde fået samme indkaldelse. Vi lug-
tede hurtigt, at det nok drejede sig om di-
striktssammenlægning. I taxaen ind til sty-
relsen erfarede vi, at Bo Holst Jørgensen fra 
Ulborg ikke var indkaldt. Det tolkede vi 
korrekt til, at det nok drejede sig om ned-
lægning og deling af Ulborg. Det viste sig 
også at være tilfældet – mødet drejede sig 
om, hvordan Ulborg skulle deles mellem 
Feldborg og Klosterheden. Det var ubeha-
geligt at stå og diskutere dette emne, da Bo 
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tilsyneladende ikke var orienteret. Direk-
tionens oplæg var, at Ulborg skulle skæres 
midt over efter en øst-vestgående linje med 
ca. lige meget til hvert distrikt. Dvs. at hvert 
distrikt skulle have den halve kystlinje med 
hvert sit klittilsyn. Det modsatte jeg mig 
med begrundelsen, at det syntes urationelt 
at operere med to tilsynsdistrikter for denne 
forholdsvise korte kystlinje. Resultatet blev 
så, at delingslinjen kom til at gå mere nord-
syd med nogle af plantagerne til Feldborg 
og resten + klittilsynet til Klosterheden. 
Forslaget vakte naturligvis megen utilfreds-
hed hos Ulborg-folkene, og ikke mindst Bo 
Holst Jørgensen var bitter modstander og 
forsøgte mange indgange for at få forslaget 
ændret. Desværre havde jeg indtrykket af, at 
han troede, at jeg var en af ophavsmændene 
til forslaget, hvad der ikke var tilfældet, da 
jeg intet vidste eller havde hørt før indkal-
delsen til direktionsmødet.

Det totale projekt omfattede også en 
række andre distriktssammenlægninger. 
Den 30. aug. 2000 indkaldte direktionen 
så alle funktionærer på de berørte distrik-
ter til møde på Bechs Hotel i Tarm, hvor 
hele planen skulle forelægges som et “fait 
accompli”. Stemningen var naturligvis tryk-
ket. Åbningen af mødet trak ud – direktø-

ren førte telefonsamtaler. Endelig kom en 
noget duknakket direktør (Hans Henrik 
Christensen) til stede og måtte meddele, 
at miljøministeren lige havde meddelt, at 
han ikke kunne gå ind for forslaget, og det 
dermed bortfaldt. Sikke en udgang! Hvad 
var gået galt? Et større nederlag for direk-
tionen og under mere ydmygende omstæn-
digheder kunne næppe tænkes. Ville direk-
tøren gå af ? Nej han blev, og forslaget om 
distriktssammenlægninger blev et par år 
senere bragt frem igen i en revideret form.

Hvordan kunne en direktør fortsætte 
under disse omstændigheder? Svært at 
forstå og han havde heller ikke stor status 
blandt skovriderne. Hans målsætninger 
for skovene lå ikke på linje med deres. Han 
udtalte frejdigt, at han interesserede sig 
mere for hvad der befandt sig mellem træ-
erne (underforstået menneskene) end for 
træerne. Det var sikkert også i tidens ånd 
og i overensstemmelse med de politiske 
vinde, mens forstfolkene (skovridere som 
skovfogeder) hældede mere til en tilgang, 
der sagde, at begge dele var opnåeligt. Det 
var muligt at drive et skovbrug hvor både 
produktion og rekreative og naturmæssige 
formål blev tilgodeset. Den diskussion var 
løbende og er stadig løbende. Produkti-
onsdelen har stadig trange kår i forhold til 
ideen om urørt natur, men hele klimadis-
kussionen har dog nok svinget pendulet 
lidt tilbage igen.

Den næste runde kom i 2003. Efter 
direktionens opfattelse var der stadig for 
mange distrikter, for mange funktionærer 
i skovene, og de der var, gjorde det mindre 
hensigtsmæssigt. Det var måske i nogen 
grad rigtigt, men det kneb stærkt med at 

Holstebro Dagblad 
havde fået færten af store 
ændringer i distrikts-
strukturen.
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sandsynliggøre det overfor primært skov-
fogederne, men også overfor mange skov-
ridere.

Det blev til en større runde end i for-
søget fra 2000. 10 distrikter blev slået 
sammen til 5. Der blev indført såkaldte 
landsdelscentre, som skulle varetage tvær-
gående opgaver på vegne af flere distrikter, 
og der blev indført driftsregioner, hvor 
hele styrelsens maskinmæssige kapacitet 
af større maskiner (maskinskovning og 
udkørsel/udslæbning) blev samlet. Der-
udover skulle alle funktionærer samles på 
distriktskontoret, og skovfogedkontorerne 
nedlægges. Det var virkeligt et udspil som 
berørte mange – ja alle – lige ind til deres 
sjæl. Distriktssammenlægningerne omfat-
tede: Thy/Hanherred blev til Thy, Frede-
riksborg/Tisvilde blev til Frederiksborg, 
Gråsten/Åbenrå blev til Gråsten, Kloster-
heden/Ulborg blev til Klosterheden og 
Feldborg/Palsgård blev til Feldborg. Nogle 
af de nedlagte distrikter overgik i deres hel-
hed til modtagerdistriktet, andre blev delt 
i flere dele og gik til nabodistrikter alt efter 
geografien. For mit eget vedkommende 
fik jeg overdraget Palsgård i sin helhed, og 
Feldborg Distrikt endte dermed på de små 
20.000 ha. (Se bilag 4).

Jeg var som sidste gang totalt uforbe-
redt. Første gang, jeg fik nys om sammen-
lægningen, var til et møde på Palsgaard 
Distrikt, hvor skovridere og skovfogeder 
med maskinansvar var samlet. Jeg husker 
ikke emnet, men kunne konstatere at skov-
rider Elbæk-Jørgensen142 ikke var mødt. Jeg 
sad ved siden af skovfoged Hans Jensen143, 
Palsgård, som stille bemærkede, at jeg da 
nu ville få et stort distrikt. Bedt om en 

nærmere forklaring fortalte han, at Elbæk 
var blevet kaldt til møde i København 
og havde ringet hjem om resultatet. Han 
havde fortalt, at han troede han var kaldt 
til samtale om distriktets udvikling, men 
det var i stedet blevet om dets afvikling. 
Det var lidt af en overvældende medde-
lelse – senere fulgte den officielt – først 
med beslutningen om sammenlægning, 
men uden chefnavn – så mange dage se-
nere chefnavnet og det blev mit!

Det var en større operation. Først alt 
det formelle, så nedlæggelse og flytning af 
distriktskontoret og endelig langstrakte 
diskussioner om organisering, funkti-
onsopdeling, tjenestesteder osv. Men 
det foregik på en ordentlig måde. Elbæk 
tog det meget flot, og vi har bevaret det 
bedste forhold til ham og hans hustru Su-
sanne. Skovfogederne tog det med oprejst 
pande – kede af det – måske især fordi det 
betød lang transport til distriktskonto-
ret, men de var alle positive med hensyn 
til at få et samarbejde til at køre. Der var 
diskussioner – naturligvis – og forskellige 
holdninger til ting, men en vilje til at finde 
løsninger. Det var anderledes end ved Vi-
borg/Feldborg processen.

Det var et hold dedikerede og dygtige 
folk, jeg fik under vingerne. Hans Jensen – 
en dygtig og kultiveret skovfoged med stor 
kapacitet – stor vildtkender og naturmand. 
For øvrigt nevø af min gudmor, så vi 
havde næsten familiære bånd uden at det 
hverken fremmede eller hæmmede vores 
relation. Der var andre familiebånd, idet 
skovfoged Niels Toftegaard var Anitas fæt-
ter. Han havde i øvrigt været på Feldborg 
som skovfogedassistent, så jeg kendte ham 
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godt. Også en fin og dygtig fyr – største 
problem var, at jeg gerne, fordi han skulle 
være personaleskovfoged, ville have ham 
til at flytte til Feldborg til Stjernehus, som 
blev ledigt efter Ølgaards afgang. Det var 
han meget ked af, så vi fandt en ordning, 
så han blev på sit tjenestested i Gludsted 
Plantage – til gengæld måtte han tåle den 
lange transport hver dag. Sidste skovfoged 
var Otto Buus144 – lidt af en enspænder, 
men en meget dygtig skovdyrker og skovfo-
ged. Et godt hold og også en dygtig stab af 
skovarbejdere og skovløbere.

Men der skulle spares ud over distrikts-
sammenlægninger. Det blev et brutalt 
indgreb i 2003, dikteret af sparekrav fra 
Finansministeriet. Over en meget kort 
årrække skulle 55 funktionærer i Skov- og 
Naturstyrelsen væk, primært skovfogeder, 
men også personale i styrelsen. Heraf blev 
25 afskediget med det samme og 20 fik en 
frivillig aftrædelsesordning over få år. Jeg 
selv slap nådigt, idet vi på Feldborg havde 
et par naturlige afgange (skovfoged Ølga-
ard og et par skovarbejdere). På Palsgård 
måtte vildtforvaltningskonsulenten afske-
diges, og det sved stærkt.

Det blev den sidste større distriktsroke-
ring. Senere fulgte andre mindre justerin-
ger, bl.a. blev distriktsbetegnelsen ændret, 
så Feldborg blev til Naturstyrelsen Midt-
jylland – et navn jeg for øvrigt selv havde 
foreslået under det første allemandsmøde 
efter distriktssammenlægningen, hvor di-
rektøren også deltog – men den gang ikke 
turde sanktionere.

Distrikternes interne organi-
sation – skovpartsstruktur og 
funktionsopdeling

Sideløbende med ændringer i distriktsor-
ganisationen og de daglige forretninger 
var statsskovene på 10 år ude for to større 
organisatoriske ændringer på de interne 
linjer. Distrikterne havde altid været ind-
delt i en skovpartsstruktur. På hver skov-
part var ansat en skovfoged til at varetage 
de daglige forretninger, og han havde et 
antal skovløbere (med tjenestebolig og 
funktionærlignende ansættelsesforhold) og 
et antal skovarbejdere til at udføre arbejdet 
i skoven. Skovfogeden var leder af så godt 
som alt, hvad der foregik på skovparten – 
han skulle være ekspert i det hele. Det var 
en meget hierarkisk struktur, hvor kom-
mandolinjen gik fra bund til top – skov-
løber – skovfoged – skovrider – styrelse. 
Denne struktur havde fordele, men også 
store ulemper – især på store distrikter 
med mange opgaver og mange funktioner. 
En vis professionalisering var nødvendig.
Det tog den nye direktør Karen Westerbye-
Juhl fat om ved at initiere projektet “Di-
strikt 95”. Som tidligere omtalt godt forbe-
redt og bredt diskuteret. Målsætningen var 
en mere flad struktur, hvor opgaveløsnin-
gerne for en stor del skulle optimeres ved 
at specialisere de enkelte funktionærer i 
bestemte funktioner. Samtidig skulle skov-
partsstrukturen nedtones og funktionerne 
mere samles på distriktskontoret. Det gav 
for en stor del mening og samtidig mulig-
hed for en uddelegering af mange opgaver 
fra skovrideren til andre funktionærer. En 
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nødvendighed ved oprettelsen af de meget 
større distrikter.

På Feldborg blev opgaverne delt op 
således:

• Arealforvaltning: Produktion, naturpleje, 
naturgenopretning, skovrejsning, opsyn, 
naturovervågning mv.

• Lovadministration: Skovlov, jagtlov, dele 
af naturbeskyttelsesloven

• Information: Naturvejledning, naturskoler, 
friluftsliv mv.

• Rådgivning: Vildtforvaltning, skovinfo, 
tilskudsordninger mv.

Med mængden af disse opgaver – mange 
nye opgaver – var det indlysende, at specia-
lisering måtte indføres i langt højere grad 
end hidtil. Spørgsmålet var, hvor langt man 
skulle gå. Styrelsens oplæg var ret vidtgå-
ende. Det var en hård nød at knække for 
de gamle skovfogeder og skabte mismod i 
nogen tid. Tiden for de små kongeriger på 
skovparten var forbi. Hovedbudskabet i 
strukturændringen var jeg dog helt enig i, 
men som altid med fornuftige lokale tilpas-
ninger, som det i min tid også lykkedes at få 
respekteret både i styrelse og på distriktet. 
Bl.a. var jeg modstander af, at skovdyrknin-
gen og f.eks. naturplejen skulle fratages de 
enkelte arealskovfogeder, mens andre funk-
tioner var oplagte at specialisere – f.eks. 
pyntegrøntdyrkning og naturskoler.

Samtidig blev ledelsesgruppen på di-
striktet formaliseret – en afløsning af det 
gamle samarbejdsudvalg, men med væsent-
lig de samme funktioner. MIO-udvalget 
blev oprettet – et udvalg bestående af chef, 
repræsentanter for funktionærerne og de 
øvrige medarbejdere. Her skulle væsentlige 

beslutninger drøftes før de blev iværksat. 
Skovarbejderrepræsentanter var i tidens løb 
skovløberne Agner Madsen, Steen Ravn og 
Helge Lund. Alle fornuftige og ræsonnable 
folk, der naturligvis skulle repræsentere de-
res folk, men også kunne se i helheder for 
distriktet.

Distrikt 95 blev også ledsaget af per-
sonalereduktioner – på Feldborg blev 
skovfoged Glitrup ikke erstattet af en ny 
skovfoged, men arealerne delt op til de fire 
tilbageværende. I øvrigt under stor mod-
stand fra skovfogederne, som ønskede de 
fem skovparter bibeholdt. Det blev de ikke, 
og enhederne blev altså større – ansvaret 
for hver enkelt skovfoged større.

De stigende mængder af arbejdsopgaver 
og det ændrede fokus, der udmøntede sig 
op gennem 90’erne var en anden motive-
rende faktor til at samarbejdet blev bedre. 
Der blev meningsfyldte opgaver til alle, 
og de fordelte sig mere naturligt på de for-
skellige kategorier af medarbejdere. Det 
bevirkede, at relationerne på Feldborg og, 
tror jeg, de fleste distrikter blev bedre – fra 
“kamp om indflydelse” til “samarbejde”.

Efter den sidste distriktssammenlæg-
ning i 2003 blev funktionsdelingen stram-
met yderligere op. Den sidste rest af det frie 
liv som skovfoged med et tværgående skov-
partsansvar blev sløjfet. Alle fik et distrikts-
vis tværgående ansvar for en bestemt funk-
tion (personale, skovdyrkning, skovning, 
bygninger, rekreative indretninger (borde/
bænke/skraldespande/infotavler etc.)). Alle 
skulle arbejde ud fra distriktskontoret, selv-
om afstanden til dette ofte var lang fra tje-
nesteboligerne. Disse blev stadig opretholdt 
med boligpligt og som lokalt kontaktpunkt, 
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men uden tjenestekontor. Skovarbejderne 
blev inddelt i arbejdsgrupper – til dels selv-
styrende – og skovløberne/skovarbejderne 
kunne få tildelt selvstændige arbejdsopgaver 
uden dagligt tilsyn, f.eks. opsynet med re-
kreative faciliteter i et bestemt område eller 
på hele distriktet.

Som ved den tidligere justering af den 
interne organisation blev også denne led-
saget af en massiv personalereduktion. Det 
gjorde selvsagt ikke opgaven lettere, og 
jeg kæmpede stærkt imod – uden resultat. 
Det område, der blev nedprioriteret var 
skovdyrkningen, selvom det ikke måtte 
hedde sig sådan, men det har jeg tidligere 
redegjort for.

Fordele/ulemper ved denne vidtgående 
specialisering blev og bliver stadig disku-
teret. Det er oplagt, at det hen ad vejen er 
nødvendigt for mange af funktionerne. 
For andres vedkommende er det unød-
vendigt – det er jo ikke “raketvidenskab” 
det hele! Problemstillingen er her den 
samme som i det øvrige samfund. De store 
enheder – fjernheden til beslutningen 
og væggen mellem funktionerne – gør at 
motivering og ansvar forflygtiges. Når man 
kommer ud i sit specialiserede ærinde – 
kører over store afstande (på Feldborg 
Distrikt var der nu ca. 120 km fra nord til 
syd), så fokuserer man ikke på og lægger 
ikke mærke til, hvad ens kollega, som må-
ske kører samme tur samtidig, har ansvaret 
for. Det er ikke hensigtsmæssigt, at én 
person har ansvaret for skovdyrkningen på 
10-15.000 ha. Det kan ikke overskues og 
ansvaret forflygtiges. Jeg mener, at en mel-
lemvej mellem den implementerede model 
og den gamle let kunne findes. Men sådan 

går det ikke – snarere tvært imod. Jeg har 
med gru hørt rygter om at organisationen 
på mit gamle distrikt nu skal organiseres i 
“søjler” – købende og sælgende søjler! Men 
det passer forhåbentlig ikke? Det er forvir-
rende for omverdenen og lokalsamfundet, 
at der ikke er én indgang til distriktet/en-
heden, men en forskellig person afhængig 
af hvad spørgsmålet er. Men det er speciali-
seringens svøbe – her som i alle “væsener”.

Trods de drastiske ændringer i orga-
nisationen, endte samarbejdet med med-
arbejderne – både de administrative og 
skovarbejderne – i min erindring – med at 
blive rigtig godt og gensidigt respektfuldt. 
De svære sammenlægningsprocesser med 
henholdsvis det gamle Viborg Distrikt og 
det gamle Palsgaard Distrikt, og samlin-
gen af skovfogederne på distriktskontoret 
endte med at falde ud, så ingen i dag, tror 
jeg, ønsker sig tilbage til det helt “gamle”. 
Den ros jeg er blevet mest glad for, fik jeg 
gennem en ung forstfuldmægtig, der kom 
til distriktet nogle år efter, at jeg forlod det. 
En af de gamle medarbejdere – jeg ved ikke 
hvem – havde udtalt: “Ja, Briands gamle 
ånd har ikke forladt distriktet endnu”. Og 
det var positivt ment!

Min opgave som skovrider op gennem 
90’erne ændrede sig således drastisk. Hvor 
skovrideren tidligere personligt havde in-
volveret sig i faglige opgaver, blev det helt 
overvejende ændret til ledelsesmæssige og 
koordinerende opgaver og med stærk fokus 
på rollen som kontaktled til overordnede 
offentlige myndigheder og organisationer. 
Det er overordnet set også en chefs for-
nemste opgaver, men repræsenterede for 
mange på det tidspunkt et brud med inte-
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ressante faglige problemstillinger, som nu 
blev uddelegeret til andre.

Kontorudvidelser og edb

Distriktssammenlægninger og personale-
udvidelse på funktionærplan og samling af 
administrationen på distriktskontorerne 
krævede naturligvis plads. På et tidspunkt 
i 90’erne fik distriktet i en årrække også 
tilført folk fra styrelsen, der registrerede 
fortidsminder i Midtjylland, så på det tids-
punkt var vi 15 funktionærer med tjeneste-
sted på distriktskontoret.

Op til 1989 havde kontorfaciliteterne 
indskrænket sig til et forkontor og et 
skovriderkontor i hovedbygningen. Det 
gik ikke, når der nu kom forstfuldmæg-
tig. Kontorerne måtte udvides. Det blev 
i den gamle ladebygning, hvor halvdelen 
af underetagen i 1990 blev indrettet til 
kontorer – et stort forkontor med plads til 
sekretær og skovfogedassistent, et skovri-
derkontor og et fuldmægtigkontor, samt en 
lille frokoststue.

Ved indførelsen af distrikt 95 (i 1995), 

hvor vildtkonsulenten flyttede ind, måtte 
vi i gang igen og en del af overetagen blev 
taget i brug til et ekstra kontor og et større 
møderum. Så endelig i 2003, da Palsgård 
Distrikt blev tillagt og nye folk kom til fra 
styrelsen, måtte hele resten af ladebygnin-
gen tages i brug, Et moderne, lyst og ven-
ligt kontormiljø var endeligt færdigt.

Det var i det hele taget et fortrinligt ad-
ministrativt hold af engagerede og flittige 
folk, jeg fik samlet om mig. Der blev stillet 
store krav til dem, der blev kaldt på stor 
forandringsvillighed og det opfyldte de til 
fulde. Ingen udvikling kan ske uden der er 
en fælles målsætning om at gennemføre, 
og det var der. Trods store personlige æn-
dringer i arbejdsforholdene, var der ingen 
svigt i viljen til at gennemføre alle de nye 
politikker. Nok diskussioner og skepsis i 
starten – men når det var overstået, så var 
vejen klar.

Det samme gjaldt skovarbejderne. Der 
var smertefulde nedskæringer som kostede 
arbejdspladser, men også udvikling til mere 
udfordrende arbejde. Det var og blev et 

Det store dejlige møde-
lokale. Staben samlet 
efter sammenlægningen 
med Palsgård Distrikt. 
Fra venstre: Naturvej-
lederen, skovfoged Otto 
Buus, skovfoged Hans 
Jensen, skovfoged Niels 
Toftegaard, distrikts-
sekretær Karen Merete 
Henriksen, forfatteren, 
forstfuldmægtig Peder 
Jepsen, skovfoged Jens 
Peter Clausen, skovfoged 
Hans Nedergaard-
Hansen og naturvejleder 
Torben Bøgeskov 146.
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dedikeret hold af medarbejdere, jeg fik lov 
at arbejde sammen med i den sidste del af 
min karriere.

Udviklingen indenfor EDB og 
 computerteknologi

For os som arbejdede i den administra-
tive del af skovbruget kom udviklingen 
indenfor edb og informationsteknologi 
til at ændre hele vores arbejdsmåde. Det 
bragte store udfordringer/frustrationer i 
udviklingen af brugbare programmer, men 
også store lettelser. Det forekommer i dag 
som helt uvirkeligt og dybt forhistorisk, at 
vi i 80’erne på distriktskontoret sad med 
håndlavede skemaer og lavede budgetter, 
skovningsplaner o.l. På gult kvadreret papir 
tegnede vi skemaerne op med blyant – 
regnede kolonnerne sammen på kryds og 
tværs – og ve hvis det ikke stemte! Regn-
skabsmæssigt var man kommet lidt videre, 
idet alle lønninger og bilag blev tastet ind 
i skemaer og sendt til LEC i Århus (Land-
brugets EDB Central), hvor månedsregn-
skabet så blev kørt. En uges tid efter blev 

det så sendt retur til distriktet. Men det 
skulle stadig stemme før indsendelsen – jeg 
husker endnu med gru hvordan jeg som 
ung forstfuldmægtig i timevis sad og ledte 
efter en fejl på 10-15 øre i regnskabet – det 
skulle stemme!

Korrespondancen blev gennem hele 
80’erne klaret ved, at jeg konciperede 
brevene i hånden. De gik så til skrivning 
hos sekretær Karen Merete (eller kontor-
damen, som det dengang hed). Hun skrev 
brevet på maskine med to gennemslag med 
karbonpapir. Den ene kopi gik i arkivet 
på sagen og den anden i dag-til-dag map-
pen, hvor alle breve lå i datorækkefølge. 
Hvis hun skrev galt, eller jeg fandt ting der 
skulle ændres ved gennemlæsningen – så 
om igen! I midten af 80’erne fik vi elektrisk 
skrivemaskine, som ved tilbageslag kunne 
rette slåfejl. Det var en enorm forbedring. 
Så fik vi en faxmaskine, og den brugte vi 
meget, men det var en fast regel, at den 
ikke måtte bruges til officielle skrivelser, 
kun til orienterende brug og i arbejdspro-
cesserne.

Jeg husker ikke præcist, hvornår vi på 
distriktskontoret fik den første pc. Det må 
have været lige sidst i 80’erne. Det var en 
stor begivenhed. Vi havde alle forud været 
på et simpelt kursus i den mest elementære 
brug. Det nye udstyr medførte ikke i star-
ten de store ændringer – blot skrev Karen 
Merete nu på en pc. Jeg kunne slet ikke dy 
mig. Når hun var gået om eftermiddagen 
satte jeg mig til maskinen og fik også hur-
tigt lært at betjene den. Først noget senere 
kom der e-mail-forbindelse med styrelsen 
og mellem distrikterne og de enkelte, som 
på det tidspunkt havde en e-mailadresse. Så 

Distriktssekretær Karen 
Merete Henriksen. 
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endeligt – langt senere – kom udstyret ud 
til skovparterne, så de kunne kobles på net-
tet. Sidste led var opkoblingen til internet-
tet – fagre nye verden var oprunden! Og 
den eksploderede!! Der kom avancerede 
programmer til brug i regnskab og al anden 
administration. Snart også mulighederne 
for at hente kort ned på computeren. Vi 
var stadig langt fra Google-maps, men 
der var dog potentiale til at hente vores 
skovkort ned på computeren og udskrive 
dem – blot ikke penge til udstyret – pri-
mært printere. Vore kollegaer på kontoret, 
som registrerede fortidsminder i Midtjyl-
land, havde udstyret, og vi fik lov at bruge 
det. Flere skovridere havde gentagne gange 
overfor styrelsen presset på for at få mu-
lighederne for denne teknik placeret på 
alle distriktskontorer og på en seance i 
chefkollegiet demonstrerede jeg, hvorledes 
jeg brugte det på Feldborg. Jeg fik lavet 
en række overheads, hvor jeg for direktion 
og kollegaer demonstrerede med hvilken 
lethed og elegance vi med kortudskrifter 
f.eks. til orienteringsløberne eller andre 
brugere af skoven kunne formidle, hvor 
de måtte komme, og hvor de ikke måtte, i 
hvilke bevoksninger der blev udført skov-
ninger, og hvor særligt følsomme områder 
var placeret. Direktionen kendte åbenbart 
ikke potentialet i dette værktøj og blev så 
imponeret af det, at direktøren på stedet 
erklærede, at det skulle alle distrikter have. 
Økonomichefen blev noget bleg om næb-
bet, men det blev gennemført – første og 
eneste gang et oplæg på stedet blev vedta-
get i chefmødet!

I begyndelsen havde et distrikt kun 
én pc – den sekretæren skrev på. Senere 

fik skovrideren og siden forstfuldmægti-
gen også en og i løbet af få år en til hver 
arbejdsplads. Det medførte selvfølgelig 
ændringer i arbejdsgangen på kontorerne. 
Nu kunne skovrideren jo selv skrive sine 
breve – ingen grund til at sekretæren skulle 
besværes med det. Men det passede ikke 
de ældre skovridere ret godt. En ting var at 
skulle koncipere et brev – evt. diktere det, 
men skrive det på maskine. Det var ikke 
deres opgave, og det kunne sekretæren gøre 
langt hurtigere og bedre!! Ja – ja – nu kan 
det synes en antik diskussion, men den var 
brændende de første år – og sekretæren – 
hun fik hurtigt andet at bestille – ligesom 
skovarbejderne havde fået. Sandt er det i 
hvert fald, at pc’en har betydet helt formi-
dable rationaliseringsgevinster.

Udviklingen gik videre, målsætningen 
om det papirløse kontor begyndte at tage 
form. Al post skulle scannes ind og journa-
liseres i en stor database. Al post skulle om 
muligt sendes elektronisk. Det var svært at 
vænne sig til, og jeg tror de fleste i adskil-
lige år havde udprint liggende i de gamle 

Forfatteren selv ved skri-
vebordet.
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arkiver – bare for en sikkerheds skyld. Nu 
sker det ikke mere, men jeg kan ikke lade 
være med at frygte, at strømforsyningen en 
dag svigter, eller der kommer en slem virus 
i systemerne. Den frygt gælder alle grene af 
samfundet – private som offentlige institu-
tioner. Det må være uhyre nemt at lamme 
et samfund for en potentiel fjende. En an-
den vinkel er, at de teknologiske platforme 
skifter hvert 10 år. Kan de nye systemer 
altid samle det gamle op – erfaringerne 
siger allerede nej. Det samme gælder forsk-
ningen i fremtiden – vil materialet være til 
at få fat i? Tænk på alle de forskningspro-
jekter, der bygger på brevveksling og gamle 
dokumenter. E-mail fordufter ud i intethe-
den! Jeg har selv i mindre stil været ude for 
det i forbindelse med skrivningen af denne 
bog. Jeg ville gerne kunne se udviklingen i 
vores hjemmeside de sidste 10 år. De ligger 
elektronisk arkiveret på Det kgl. Bibliotek, 
men at komme til at se dem – det kræver 
ihærdighed, og da det lykkedes lå der kun 
hjemmesider fra 2005.

Men ikke at forstå, at jeg er modstander 

af den fortsatte digitalisering af vort sam-
fund – jeg synes tvært imod det er spæn-
dende og åbner et hav af nye muligheder 
for både institutioner, erhvervsliv og den 
private borger. Spørgsmålet er blot, om det 
er tænkt igennem, hvad resultaterne og de 
forskellige trusselsscenarier kan forårsage af 
problemer.

Den teknologiske udvikling i 
skoven

En anden af de markante udviklinger, der 
skete gennem de 23 år jeg var skovrider, 
var den teknologiske udvikling indenfor 
skovdriften – særlig skovningen og ud-
bringningen af træet. Her blev de bela-
stende skovnings- og tyndingsopgaver i 
løbet af 90’erne overtaget af avancerede 
skovningsmaskiner. Der var i begyndelsen 
stor modstand mod disse maskiner både 
blandt funktionærer og skovarbejdere. Pri-
mært ud fra opfattelsen af, at de tog jobbet 
fra skovarbejderne. Dette var jo rent lo-
gisk også tilfældet, idet en enkelt maskine 
kunne producere det samme som adskillige 
skovarbejdere. Derfor var udviklingen også 
uundgåelig.

De største ulemper var de skader, som 
maskinerne kunne lave på skovbunden og 
på bevoksningerne. Det var meget tunge 
maskiner, og de krævede megen plads. De 
skulle dermed bruge meget brede spor i 
bevoksningen, når de skulle operere, med 
deraf følgende ulemper. I begyndelsen var 
man nok af den opfattelse, at maskinerne 
kunne udvikles, så de blev smallere og mere 
manøvredygtige. Det er dog ikke blevet re-
sultatet, og det ser stadig voldsomt ud, når 

Skovningsmaskine i 
arbejde. Foto Søren Fod-
gaard.
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en skovningsmaskine har været på arbejde 
i en bevoksning. Man har dog lært at leve 
med problemet af den simple grund, at 
maskinerne ikke kan undværes, hverken ud 
fra økonomiske eller ergonomiske grunde. 
Skovning med motorsav vil aldrig økono-
misk kunne matche skovningsmaskinerne, 
og skovarbejderne vil slet ikke tilbage til 
det hårde slid med skovning på akkord. 
Dette ensformige og nedslidende arbejde 
har invalideret mange skovarbejdere og 
samtidig viste det sig jo, at jobbene ikke 
forsvandt, de blev blot konverteret til an-
dre og mere ansvarsfulde stillinger. Nogle 
fik job som førere af de store maskiner, 
andre som opmålere af de skovede effekter 
eller som førere på de ligeledes udviklede 
udkørselsmaskiner.

Efterhånden som maskinerne blev mere 
avancerede, og maskinførerne blev bedre, 
kom kvaliteten af skovningsarbejdet dog 
efterhånden tættere på det traditionelle ar-
bejde med motorsav.

Naturnært skovbrug på Feldborg

Den største faglige udfordring i min tid 
som distriktschef var så ubetinget kravet 
om overgang til naturnært skovbrug. Et 
helt nyt koncept for skovdriften. Indført 
som direktiv fra oven uden megen diskus-
sion med den brede gruppe af praktiske 
skovdyrkere, som skulle implementere 
ændringerne. I vidt omfang baseret på po-
litiske ønsker og teoretiske overvejelser og 
ikke på vidensbaseret praktik. Et koncept 
som mange praktikere satte store spørgs-
målstegn ved som generelt gennemførligt 
på mange lokaliteter og biotoper. Var det 

ansvarligt, at diktere dette princip gennem-
ført som enerådende for hele statsskovbru-
get på en gang og i ét hug? Visdommen 
i dette kan givet diskuteres, men diskus-
sionen er ikke videre frugtbar, da beslut-
ningen er truffet. Jeg har tidligere i denne 
fremstilling nærmere beskrevet konceptet.

Statsskovdistrikternes chefgruppe tog 
loyalt opgaven på sig – nok ud fra udgangs-
punktet: “Lad os nu forsøge – implemen-
teringen tager en trægeneration – og noget 
trænger til at blive ændret”.

Og ikke mindst i hedeplantagerne på 
Feldborg. De sidste mange års erfaringer 
havde afsløret store problemer i hedeskov-
bruget. Skader fra stormfald var accelereret 
voldsomt i de sidste 20 år. Vi havde fået 
hyppigere storme og mere kraftige storme. 
Klimaskaderne var blevet øjensynlige og 
med sandsynlige klimaændringer var æn-

Skovning med traditio-
nel motor sav. Foto Søren 
Fodgaard.
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dringer i praksis nødvendige. Problemet 
med vildtskader i form af skrælninger af 
specielt rødgran var accelererende. Alle 
disse problemer er beskrevet i tidligere 
afsnit.

Men udfordringen var overvældende. 
Distriktet havde kæmpestore afdelinger af 
ensaldrende monokulturer – specielt med 
rødgran. Hvordan skulle det gribes an? 
Der blev ført mange diskussioner og ar-
rangeret mange ekskursioner i disse år. Der 
blev eksperimenteret (i lille skala!), og der 
blev iværksat. Første skridt var at analysere 
de enkelte lokaliteter og bestemme sig for 
en skovudviklingstype (se side 109). Det 
gav de første indikationer af, i hvilken ret-
ning vi skulle arbejde. Det svarede sådan 
set til, hvad vi altid havde gjort i planlæg-
ningen, men nu blot med den ændring at 
målsætningen for bevoksningen blev en 
træartsblanding, som på langt sigt måtte 
forventes at kunne producere et permanent 
skovdække – altså en mere robust og flek-
sibel skov, der kunne forynge sig selv uden 
afdrift og tilplantning.

Den første erkendelse i den praktiske 
tilgang var, at de store ensaldrende bevoks-
ninger som hovedregel måtte stå til normal 
omdrift (afskovningstidspunkt) med mere 
eller mindre sædvanlig behandling – ellers 
blev stormfaldsrisikoen for stor. Vi ekspe-
rimenterede med en mere differentieret 
udhugning, så diameterspredningen kunne 
øges over tid, og bevoksningen dermed 
forberedes til måldiameterhugst, skærmstil-
ling og selvsåning eller underplantning el-
ler såning. Men i de ældre bevoksninger var 
det svært og ofte med stormfald i bevoks-
ningen som resultat. De mellemaldrende 

bevoksninger er også uhyre sårbare for 
indgreb og vælter let, hvis der kommer hul-
ler. Det er gammel forstlig lærdom, men jeg 
tror alligevel de fleste fik brændt fingrene 
på nogle bevoksninger, hvor man prøvede 
at forcere processen.

Det er dog stadig min opfattelse, at 
måldiameterhugst på sigt i velforberedte 
bevoksninger bliver en både økonomisk og 
biologisk velegnet metode til foryngelse af 
skoven ved selvsåning under et konstant 
skovdække.

Mere radikale indgreb i helt unge nå-
letræbevoksninger med indbringning af 
grupper af andre træarter blev planlagt/
forsøgt, men hovedlæren blev hurtig: Tål-
modighed – vent til bevoksningen skal 
forynges!

Dernæst satte vi afdrifterne, hvor det 
var muligt, ned i størrelse, så en mere dif-
ferentieret skov kunne opbygges. Men det 
var svært, for når der først var hul på en be-
voksning, ville risikoen for stormfald for-
øges drastisk, så det var kun på beskyttede 
eller særlige lokaliteter, det kunne praktise-
res – ikke på store ensartede/ensaldrende 
flader i første omgang. De måtte afdrives 
samlet indenfor relativ kort horisont, for at 
store værdier ikke skulle gå tabt ved storm-
fald eller insektangreb.

Det afgørende redskab måtte i mange 
år blive en ændring af kulturplanerne, så 
træartsblandinger og mere løvskov kunne 
opbygges, og risikoen dermed spredes. Mo-
nokulturer skulle undgås ved at foretage 
fornuftige træartsblandinger. Der skulle 
være mere løvtræ i mindre holme, og mere 
robuste træarter i mindre bevoksningsen-
heder. Men det er lettere sagt end gjort! 
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Træartsvalget begrænses af klimaforhol-
dene og vildtbestanden. Træarterne skal 
kunne “følges ad”, udvikle sig til kvalitets-
træ og kunne behandles rationelt under 
opvæksten. Resultatet blev i vidt omfang 
blandinger af rødgran og sitka, rødgran og 
douglas, begge evt. med en andel skovfyr – 
og altid med løvtræ iblandet, rækkevis el-
ler hellere i grupper spredt på strategiske 
steder i bevoksningen til stabilisering og 
fremtidig frøproduktion. Lærk, douglas og 
skovfyr blev vigtige træarter til den frem-
tidige blandingsskov. Endvidere større be-
voksninger eller bælter af løvtræ, primært 
eg eller bøg, gerne iblandet andre løvtræ-
arter på passende steder og næsten altid 
med indblanding af lærk og/eller douglas. 
En blanding, vi forventede kunne give 
en fremtidig stabil skov. Alt løvtræ skulle 

under hegn for at beskytte mod vildtbid. 
Både løv- og nåletræbevoksninger blev an-
lagt med ammetræer – mest lærk men også 
birk – lidt afhængig af stedet.

For at billiggøre kulturudgifterne blev 
der iværksat forsøg med såning i stedet 
for plantning. I lysninger i bevoksninger-
ne anlagde vi små parceller, hvor der blev 
foretaget jordbearbejdning og tilsået med 
primært eg. Halvdelen af parcellen blev heg-
net. Det var en fristende foryngelsesform, 
men forsøgene viste entydigt det uundgåeli-
ge resultat, at de nyspirede planter blev ædt 
af vildtet, hvis de ikke var hegnet. Hvis så-
ning skal praktiseres uden hegn, skal det ske 
i meget stor målestok, hvor mængden af ny-
spiret frø simpelthen er for stor til at hjorte-
vildtet kan nå at udrydde det. En situation 
man håber at nå til i den færdigudviklede 

I mindre stormfaldshul-
ler indplantede vi nye 
træarter og rødgranen 
kommer selv i kanterne, 
hvor lystilgangen er pas-
sende.
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skovudviklingstype – om 100 år!! Så først 
kan man begynde at løse det efterfølgende 
problem: Hvordan skal disse selvsåede be-
voksninger plejes? Bliver dyre udtyndinger, 
som sluger den indledende besparelse, nød-
vendige – eller kan træerne i selvsåningerne 
udskille sig selv, så udtynding kan vente, til 
der kan udtages salgbart træ af bevoksnin-
gen? Et af de presserende spørgsmål inden-
for naturnær skovdyrkning.

Den store mængde hjortevildt i plan-
tagerne er og bliver en afgørende faktor 
for succesen af naturnært skovbrug. Og 
vi har meget kronvildt på Feldborg. De 
erfarne tyske skovdyrkere tror, som tidli-
gere nævnt, ikke på kombinationen meget 
vildt/naturnært skovbrug. Jeg tror imidler-

tid ikke, vi kommer af sted med en drastisk 
nedbringning af vildtbestandene i Dan-
mark, men det kommer til at koste på træ-
artsvalg, trækvalitet og driftsmetoder. Også 
på biodiversiteten – der er en stigende er-
kendelse af, at store bestande af hjortevildt 
kan ensrette artsudvalget af græsser, urter 
og buske – mens en mere tilpas doceret 
vildtbestand kan øge antallet af plantearter.

Meget er uafklaret – meget står tilbage 
at lære – men konklusionen er nok stadig 
med fremtidsbrillerne på, at omlægning af 
skovdriften i hedeområderne er nødven-
dig – men lad os sigte mod en pragmatisk 
omlægning og gemme de “ideologiske” for-
cerede omlægninger. Om det så i fremtiden 
bliver et “naturnært” skovbrug, får vi se.
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Projektmageri

90’ernes store nye arbejdsområde blev 
naturgenopretnings- og skovrejsningspro-
jekter. I modsætning til de gamle “skovdi-
scipliner” var det helt ny jord, der skulle 
brydes. Der var mange “eksperter”, der 
vidste alt om f.eks. skovdyrkning på heden, 
men hvordan de nye naturprojekter skulle 
gribes an, var der ingen tradition for. Det 
var om at komme i gang og skabe sig egne 
erfaringer. Både organisatorisk, fagligt og 
i forhold til de samarbejdspartnere, der 
opstod hen ad vejen. Dette blev en af skov-
ridernes mange nye og omfattende opgaver 
i 90’erne – den eksterne kommunikation, 
koordinering og ledelse af projekterne.

Hvem der først præsenterede ideen til 
et projekt kunne være meget forskellig. I 
Feldborgs tilfælde havde vi “projektma-
gere” både fra amterne og lodsejerne selv, 
ligesom distriktet selvfølgelig også stod 
som initiativtager til projekter. Ofte var 
idegrundlaget hentet fra det tidligere om-
talte udredningsarbejde for marginaljor-
derne. Hvis amt og kommune var positive 
eller lydhøre blev en eller flere af de grønne 
organisationer inddraget – først og frem-
mest Danmarks Naturfredningsforening, 
men også andre. Hele denne proces kørte 
fortroligt og uden at presse og mange lods-
ejere var involveret. Næste trin var så en 
præsentation af ideen for lodsejerne i om-
rådet, og dette var en prekær del af projek-
tet. På den ene side måtte det ikke hedde 
sig, at der var foregået en masse forhand-

linger hen over hovedet på lodsejerne, og 
på den anden side skulle man også kunne 
præsentere et projektforslag med en vis idé, 
tyngde, indhold og detaljerigdom. Som re-
gel skete dette ved en fælles indkaldelse fra 
kommune og distrikt til alle lodsejere i om-
rådet, der kunne blive berørt af projektet. 
Noget var jo altid sluppet ud, så ofte var 
pressen også repræsenteret eller forlangte 
hurtig orientering.

I begyndelsen var det holdningen, at 
staten skulle erhverve den jord, hvorpå 
projekterne skulle realiseres. Det ville give 
størst smidighed i den senere pleje og 
administration af arealerne, og optimale 
muligheder for at udnytte dem rekreativt 
samtidig med, at man kunne beskytte sår-
bare biotoper og arter.

Fandt man fra kommunes, amts og 
distriktets side, at der på dette indledende 
møde var en pæn interesse for sagen, fik 
distriktet go ahead for at fortsætte med 
mere tekniske undersøgelser. Det involve-
rede for vand-projekternes vedkommende 
inddragelse af konsulenter, f.eks. Hedesel-
skabet eller Cowi til at beregne konsekven-
ser af opstemninger og dermed søarealer. 
Ofte komplicerede beregninger, men de 
etablerede et endeligt grundlag for pro-
jektbeslutninger ofte med flere alternative 
scenarier, som senere gennem lodsejerfor-
handlingerne skulle afklares nærmere. Hvis 
de naturmæssige, miljømæssige, biologiske 
og geologiske forudsætninger var til stede, 
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blev den egentlige beslutning om projek-
tets gennemførelse herefter taget.

Det blev hurtigt klart, at en forud-
sætning for at erhverve jord ikke kun var 
penge, men også “byttejord”. Derfor blev 
jordfordeling et centralt og nødvendigt 
værktøj i alle projekter. Projektområder 
måtte identificeres, hvor der var mulighed 
for at erhverve centrale ejendomme i fri 
handel, som senere kunne bruges til byt-
tejord for arealer i projektområdet. Det 
kunne f.eks. være områder, hvor der var 
en ejendomsstruktur med mindre ejen-
domme, som ikke mere var økonomisk 
bæredygtige eller var ejet af folk, der nær-
mede sig eller var i pensionsalderen eller 
af anden årsag var indstillet på rent salg. 
Vi kunne ofte tilbyde den mulighed, at 
de frasolgte jorden, men beholdt boligen 
eller evt. lejede den i en årrække. Denne 
fremgangsmåde viste sig fremkommelig i 
næsten alle større projekter og var med til, 
at en hensigtsmæssig jordfordeling efter-
følgende kunne gennemføres. Så kunne de 
landmænd, der efterfølgende afgav jord i 
det centrale projektområde, komme ud af 
en jordfordeling med lige så meget jord 
eller mere jord og evt. bedre jord, som var 
hensigtsmæssigt samlet om ejendommen.

Men at erhverve jord fra bønder var 
ikke ligetil – “de stod på deres 20 tønder 
land”. En jordfordeling var derfor et kæmpe 
puslespil og involverede et stort arbejde. 
To væsentlige myndigheder skulle spille 
med. Den ene var Jordbrugskommissionen 
og den anden statens jordfordelingskontor 
i Tønder. Den første skulle meddele de 
nødvendige tilladelser til jordfordelingen, 
og det var altid prekært. I princippet var 

landbrugsorganisationerne stærkt skeptiske 
overfor inddragelse af landbrugsjord til 
skovrejsning eller naturprojekter, og det 
afspejlede sig i holdningen i jordbrugskom-
missionerne, som jo var domineret af land-
brugsorganisationerne. Kun mulighederne 
for en fordelagtig jordfordeling kunne lede 
til en tilladelse til en sådan.

Den praktiske udførelse af jordfordelin-
gerne blev foretaget af jordfordelingskon-
toret i Tønder i samarbejde med distriktet. 
Her udviklede der sig et forbilledligt 
samarbejde, hvor jordfordelingskontoret 
for det meste evnede at balancere fint 
mellem landbrugsinteresserne – både de 
principielle og lodsejernes – og de pro-
jektmæssige interesser, der var på spil. 
Jordfordelingskontorets medarbejdere var 
dygtige – det var landinspektører, som 
havde erfaring fra mange andre jordfor-
delingssager. I Geddal Strandenge var det 
landinspektør F. Østergaard og i Spøt-
trup og Brokholm var det landinspektør 
Morten Hartvigsen – begge fremragende 
forhandlere og behagelige mennesker at 
arbejde sammen med.

I alle projekterne deltog jeg selvfølge-
lig som en central aktør i de principielle 
forhandlinger med myndigheder, faglige 
konsulenter og organisationer, lodsejer-
møder etc. I de første projekter også i 
forhandlingerne med de enkelte lodsejere. 
Senere kørte jordfordelingskontorets med-
arbejdere disse forhandlinger alene – en 
vis praksis havde indfundet sig og rent 
ressourcemæssigt var det vanskeligt for 
mig at sætte nødvendig tid af. Men det var 
spændende at deltage i lodsejerforhand-
lingerne. Sammen med repræsentanten 
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for jordfordelingskontoret besøgte vi ad 
flere omgange de enkelte lodsejere, som 
var eller kunne blive berørt af projektet. 
Det var ofte et meget stort antal besøg, 
og som regel måtte der flere runder til, før 
det gav resultat. Utallige kopper kaffe blev 
nedsvælget ved køkkenbordene i alle land-
bohjemmene. Hver gang med lodsejerens 
vurdering af egen situation – ja tit hele 
livshistorie – og ikke mindst beretning om 
naboernes indstilling til projektet. Hvem 
der var mest jordgrisk, og hvem der var 
fremkommelige. Det var sjovt, og man 
lærte en masse mennesker og deres forhold 
og betingelser at kende. Man fandt hurtigt 
sine forbundsfæller og sine modstandere.

Det lykkedes som regel ret hurtigt i 
de store projekter at få en central kerne 
af lodsejere til at gå ind for projektet, 
men der var også næsten altid en del, der 
var imod om ikke andet så fordi, det var 
staten, der skulle stå som ejere. Kunsten 
var så at få den sidste del til at “gå over”. 
Hvis det var centrale dele af projektom-
rådet, de ejede, var det en forudsætning 
for projektet, da staten tidligt indtog det 
standpunkt, at der kun meget undtagel-
sesvist blev brugt ekspropriation til gen-
nemførelse af projekterne. Faktisk blev 
dette instrument aldrig taget i brug i de 
projekter jeg deltog i. Hvordan blev de 
sidste så “overtalt”? Næsten altid gennem 
pres fra lokalsamfundet. Dels de bønder, 
som fik oplagt bedre ejendomme efter 
jordfordelingen, men også fordi der i lo-
kalsamfundet blev etableret et “ejerskab” 
til projektet. Ofte medførte f.eks. nye søer 
forbedrede naturforhold på egnen, bedre 
rekreative muligheder og en vis stolthed 

over at kunne levere sådanne goder. Det 
hele blev nok også hjulpet af, at det hur-
tigt blev konstateret, at ejendomspriserne 
i områderne rundt om projekterne blev 
væsentligt styrket ved de attraktive omgi-
velser, der blev skabt. I sidste ende hjalp 
det selvfølgelig også, at det lokale pumpe-
lag, der var en forudsætning for dyrkning 
af jorden i de lave områder, nedlagde sig 

Forfatteren med sags-
mapperne fra Brokholm 
sø projektet – et omfat-
tende materiale.
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selv, og jorden dermed blev uegnet til op-
dyrkning.

I de fleste af de gennemførte naturgen-
opretningsprojekter på Feldborg valgte 
man at erhverve jorden og bibeholde den 
som statslig ejendom. Det gav selvfølgelig 
store fordele for den fremtidige brug af 
jorderne, hvor naturvenlig drift, plejepla-
ner og ikke mindst rekreativ udnyttelse af 
områderne var højt prioriteret. En med-
virkende faktor til at dette kunne lade sig 
gøre, var de ret lave jordpriser i perioden. 
Jordfordelingen i Spøttrup-projektet blev 

gennemført til en gennemsnitspris af 
39.000 kr./ha. I løbet af de næste 10-15 år 
steg priserne til 150-250.000 kr./ha. Dette 
giver selvsagt andre forudsætninger, og de 
senere projekter fulgte da også andre mo-
deller, primært således, at landmændene 
beholdt ejerskabet til jorderne, men fik en 
kompensation for nedgangen i brugsværdi 
og ulemper. Der kunne skabes projekter 
også på denne måde, men publikum og 
de rekreative interesser fik naturligvis ikke 
samme muligheder, som hvis jorden var i 
offentligt eje.

Fra naturgenopretnings
projektet Geddal Strand
enge.
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Naturgenopretnings- og skov-
rejsnings  projekter  på Feldborg

Vi var heldige (eller dygtige til?) på Feld-
borg, at få mange naturgenopretnings- og 
skovrejsningsprojekter gennemført i 
90’erne – mens der var penge nok og gode 
projektmuligheder til stede. Lad mig op-
remse de vigtigste:

Naturprojekter: Fur, Geddal Strand-
enge, Spøttrup Sø, Brokholm Sø, Bøl-
ling Sø – rundt regnet ca. 1.000 ha nye 
naturarealer fik jeg op at stå (Bølling sø 
var dog opkøbt af det tidligere Palsgaard 
Distrikt, så jeg blev først indblandet, da det 
tekniske projekt skulle gennemføres).

Skovrejsningsprojekter: Løvbakke Skov, 
Vinderup Skov, ny skov ved Ulvedal/
Havredal, Havbjerg Skov og flere mindre 
parceller – i alt godt 600 ha ny skov. Se i 
øvrigt bilag 6.

Det var udfordrende og spændende 
arbejde. Projekterne afsatte mange og tyde-
lige mærker i landskabet, og de kom først 
og fremmest mange mennesker til gavn 
og glæde. De blev også i høj grad værdsat 
lokalt, når den første modstand var over-
vundet, og befolkningen kunne se resul-
taterne – både i form af nye nærrekreative 
områder og de nye store naturværdier, 
der trådte frem. Som forstmand er det jo 
naturligt at plante nye træer, men det sker 
alt overvejende i kulturer i allerede etab-
leret skov. At få lov til at kreere en helt ny 
skov af en vis størrelse fra bunden, er der 

ikke så mange der har prøvet. Og det er en 
stor udfordring! Ikke tvivl om, at der blev 
begået fejl i designet af de nye skove, men 
det var en ny disciplin, og ikke mange ana-
lyser var lagt i det, før opgaverne pludselig 
væltede ind. Det blev derfor “learning by 
doing” og under alle omstændigheder en 
spændende og udfordrende opgave. Det er 
en stor fornøjelse nu 20 år efter, at gå i de 
skove, jeg fik lov at starte op. Blev de som 
vi forestillede os dengang – ja hovedsage-
lig – jeg synes selv de har tilført landskabet 
store nye værdier.

Fur

Feldborg Distrikt blev involveret i natur-
bevaringen på Fur helt tilbage i 1970’erne. 
Dels ved overtagelse af de arealer, der var 
opkøbt af Fredningsplanudvalget og efter-
følgende suppleret med distriktets opkøb 
op gennem 80’erne og 90’erne. Jeg husker 
tydeligt det første opkøb, jeg gjorde på 
øen. Det var et lille husmandssted, der lå 
op til distriktets ejendom Emmelstenshus. 
Ejeren var gammel furbo og talte et mål, 
jeg havde svært ved at forstå. Bygningerne 
var meget primitive og elektricitet ikke 
tilsluttet offentligt net, men kom fra en 
benzindrevet generator i laden. Det var 
en sidste rest af de gamle fiskerlandbrug 
på Fur. Bygningerne var kondemnerings-
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modne og blev nedrevet efter opkøbet, 
men jorderne skabte forbindelse mellem 
to af vore ejendomme og var derfor vigtige 
i de bestræbelser, vi gjorde for at skabe et 
sammenhængende naturmæssigt og rekrea-
tivt område på Fur.

Formålet med alle erhvervelserne var 
at sikre den enestående natur på Nordfur. 
Molergravningen havde efterhånden taget 
et omfang, så man var bange for, at der 
skulle ske varige skader på de naturmæssigt 
og geologisk enestående bakker. I 80’erne 
holdt Miljøministeriet/Skov-og Natursty-
relsen en lang række møder med molerin-
dustrien, kommune og amt om regulering 
og reetablering af molersgravene. Der blev 
udarbejdet en rapport, der gav retningslin-
jer for, hvor meget gravearbejde der måtte 
foregå de næste 30 år, hvor det kunne finde 
sted, samt hvorledes landskabet skulle 
genetableres. Det blev på mange måder et 
forbillede på, hvorledes entreprenører og 
offentlige myndigheder kunne samarbejde 
i fælles forståelse for hinandens opgaver 
og motiver. Der blev nedsat et udvalg, der 
skulle mødes en gang om året for at følge 
op på rapporten. Det var kontorchef Bo 
Brix fra Skov- og Naturstyrelsen, der var 
hovedforhandler for styrelsen, og som blev 
første formand for udvalget. Han havde 
en veludviklet evne til at etablere et godt 
forhandlingsklima og bringe forståelse for 
de langsigtede målsætninger, hvor såvel in-
dustriernes som offentlighedens interesser 
kunne tilgodeses.

I min forgængers tid var distriktet slet 
ikke med i udvalget, selv om statsarealerne 
blev administreret fra Feldborg. Efter min 
tiltræden blev jeg dog hurtigt inviteret med 

i udvalget, hvilket var af stor betydning 
for mit fremtidige samarbejde med lokal-
befolkningen på øen. På det årlige møde i 
udvalget, blev det foregående års udgrav-
ninger afrapporteret, og planerne for næste 
år fremlagt, herunder gravenes reetablering 
til naturområder. Min gamle kollega forst-
kandidat Keld Hansen146 var konsulent 
for industrierne og stod for designet af 
disse projekter. Damolin var den vigtigste 
molersproducent på Fur. De havde et stort 
værk på den nordøstlige spids af øen, hvor 
moleret blev omskabt til kattegrus og iso-
lering i varmeovne med stor eksport sydpå. 
Direktør og ejer var Mogens Fog147, en hyg-
gelig og fremkommelig mand med et stort 
drive for øen og dens muligheder og stor 
forståelse for de naturmæssige interesser i 
området. Selv en stor jæger og naturmand. 
Min egen opgave i udvalget var begrænset, 
men for mig var det værdifuldt at være ori-
enteret på første hånd om det arbejde, som 
under alle omstændigheder var sideløbende 
med distriktets drift af de naturarealer vi 
selv ejede på Fur – ofte grænsende op til 
Damolins arealer. Samarbejdet med lods-
ejere, amt og kommune udmøntede sig 
også i koordinering af sammenhængende 
stianlæg på hele Nordfur – en betydelig 
rekreativ gevinst.

Fur var en spændende del af mit arbej-
de. Beliggende i Limfjorden, så langt væk 
naturmæssigt fra heden, som man kunne 
tænke sig. Bakkerne på nordøen var drama-
tiske, og de arealer vi havde deroppe meget 
smukke. Skræntarealerne ned mod Limfjor-
den var stejle og imponerende og indeholdt 
de utallige askelag, som kunne datere land-
skabsdannelsen 55 mill. år tilbage.
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Da jeg tiltrådte var hovedparten af vo-
res arealer bortforpagtet til konventionel 
landbrugsdrift. Vi ville gerne ændre det 
til en driftsform, der var mere naturvenlig 
og bedre kunne tilgodese en øget biodi-
versitet og de store rekreative muligheder, 
der fandtes i det dramatiske landskab med 
de storslåede udsigter over Limfjorden. 
Den oprindelige benyttelse havde hoved-
sagelig været til græsning for kreaturer, og 
til det konverterede vi igen arealerne de 
efterfølgende år. Stadig drevet som bort-
forpagtning, men på særlige betingelser 
for at fremme størst mulig flora- og fauna-
udvikling. Arealer, der var tilplantet med 
fyrrebevoksning, blev helt frilagt eller i 
begrænset omfang genplantet med buske 
og løvtræ. Samtidig blev området forsynet 
med et omfattende stinet, og der blev med 
tiden anlagt en primitiv lejrplads, shelters 
og p-pladser, som gjorde området til et me-
get yndet udflugtsmål.

Det var også på Fur, at distriktets første 
naturformidlingsprojekt tog form. Efter nu-
tidens målestok beskedent, men dengang et 
nybrud på egnen. Før min tid havde distrik-
tet erhvervet en lille ejendom Emmelstens-
hus. Det var en såkaldt fiske-/landbrugs-
ejendom, hvor indtægtsgrundlaget var både 
et lille husmandsbrug og fiskeri fra Limfjor-
den. Få dage efter min tiltræden som skovri-
der kom den konstituerede skovfoged Car-
sten Romme148 og fortalte lidt en passant, at 
nu gik entreprenøren så i gang med at rive 
ejendommens bygninger ned. Man havde i 
flere år lavet lidt småforbedringer på huse-
ne, men de var i for dårlig stand, og nu var 
der truffet beslutning om nedrivning. Jeg 
blev nysgerrig og bad om at måtte besigtige 

bygningerne før de forsvandt. Vi kørte til 
Fur – min første tur derop. Og hvem bliver 
ikke betaget af Fur første gang? Ejendom-
men var yndigt beliggende – bygningerne 
nedrivningsmodne. Men alligevel – var de 
først væk, kunne man ikke begynde at op-
føre nye igen. Og jeg fik på stedet den tan-
ke, at her var muligheden for naturformid-
ling i større omfang. Jah, sagde Romme, det 
havde man prøvet, men der var ingen bevil-
linger at få! Som min første egentlige drifts-

Indvielsen af Emmel-
stenshus Naturcenter.
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beslutning på Feldborg var ordren alligevel: 
Vi prøver igen – stop nedrivning! Det blev 
da en sej og langvarig kamp, men med den 
indledtes et godt og langvarigt samarbejde 
med Sundsøre Kommune, hvor borgmester 
Flemming Eskildsen149, nu som ved senere 
projekter blev en positiv og kraftfuld samar-
bejdspartner. Med kraftige anbefalinger fra 
Sundsøre Kommune lykkedes det omsider 
at få bevillingerne igennem.

D. 20. juni 1990 blev Emmelstenshus 
Naturcenter indviet. Vicedirektør Anders 
Erik Billeschou repræsenterede styrelsen 
og Furs honoratiores mødte talstærkt op. 
Ejendommen blev indrettet som et op-
holdssted for skoler, grønne foreninger o.l. 
med gode mødelokaler, overnatningsmu-
ligheder og en udstilling om naturen og ge-
ologien på Fur. Stedet blev i de kommende 
år meget besøgt.

Løvbakke Skov. 1989.

Det første større statslige skovrejsningspro-
jekt på Feldborg og i det hele taget i nyere 
tid i Danmark – bortset fra Vestskoven 
ved København – blev Løvbakke Skov ved 
Herning. Forhistorien var Herning Kom-
munes voldsomme satsning på byudvikling 
i Gullestrupområdet. En lang række land-
brugsejendomme blev af lokalplanerne i 
årevis kastet ud i usikkerhed om, hvorvidt 
de kunne få lov at bestå, eller arealerne 
skulle bebygges. Ingen turde investere, og 
det medførte faktisk tragedier blandt lods-
ejerne. Da det stod klart, at det ville have 
rigtig lange udsigter med en byudvikling, 
engagerede kommunen sig i et projekt, 
hvor der i stedet skulle anlægges et større 
feriecenter i området. Det skulle dels være 
et aktiv for byens indbyggere, men også en 

De store nypløjede flader 
i Løvbakke Skov.
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turistmagnet for området. Et konsortium, 
der skulle projektere og finansiere projektet 
blev stablet på benene. Et af konsortiets 
krav var, at der skulle anlægges en skov 
rundt om bygningsmassen. Det var et 
stort projekt og indebar, at kommunen 
dels skulle købe jord og dels plante den til. 
Kommunen følte sig også forpligtiget til, 
at lodsejerne kunne få en afklaring af deres 
situation, helst i form af offentlig overta-
gelse af deres ejendomme. Det ville blive en 
dyr sag for kommunen, og den daværende 
borgmester N. O. Hansen150 tog kontakt 
til Skov- og Naturstyrelsen for at se, om 
denne kunne hjælpe med tilskud, hvis 
der også blev indlagt andre nye skovrejs-
ningsarealer. Styrelsen sendte forespørgs-
len videre til Palsgaard Distrikt, som var 
kommunens tilsynsdistrikt, men skovrider 
Morten Elbæk Jørgensen havde ikke megen 
fidus til ideen. Feldborg Distrikt lå imidler-
tid geografisk nærmere Gullestrup, så han 
spurgte om vi kunne se udvej for et projekt. 
Det var lige vand på min mølle – jeg kunne 
se store perspektiver!

Jeg udarbejdede hurtigt et projekt, der 
tilgodeså konsortiets krav, men desuden 
åbnede store rekreative muligheder i dette 
område, som i forvejen lå op ad kommu-

nens Løvbakke plantage. En lille dejlig 
skov, bl.a. med et stort bevaringsværdigt 
egekrat. Jeg forslog en skovrejsning i flere 
zoner – løvskov nær byen og det planlagte 
feriecenter og længere væk mere nål og 
mere fokus på driftsresultat. Hertil kom 
forslag til rekreative foranstaltninger og 
naturformidling. Forslaget fængede i sty-
relsen. Det indeholdt alt det, som margi-
naljordsdebatten styrede hen imod og gav 
desuden en chance for demonstration af 
godt samarbejde mellem styrelsen og kom-
munerne. Problemet var “blot” bevillinger.

Naturforvaltningsloven var endnu ik-
ke vedtaget, så der skulle skrives et særligt 
aktstykke til Finansudvalget. Leo Bjørn-
skov, som var direktør på dette tidspunkt, så 
imidlertid klart potentialet både for stedet, 
men også som et demonstrationsprojekt for 
fremtidige samarbejdsformer med kommu-
nerne. Han fik et møde i stand med miljø-
minister Chr. Christensen, og vi mødte op 
i ministeriet og præsenterede planerne. Jeg 
havde aldrig før været til særligt møde med 
ministeren, så det var en stor dag for mig. 
Ministeren syntes, det så godt ud, men jeg 
blev noget skuffet, da han nærmest et øje-
blik sad og glippede søvnigt med øjnene. 
Han havde sikkert haft et hårdt program, 

Den første plan brugt 
til forelæggelse for mi-
nisteren. Cirkelbuen i 
bunden omkransede det 
kommende feriecenter, 
som aldrig blev til noget.

Nye egeplanter i “ør-
kenjord” og reolploven i 
arbejde.
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men enden på mødet blev, at ministeriet 
ville anbefale et aktstykke til Finansudval-
get, så købet kunne gennemføres.

Så startede forhandlingerne med kom-
munen, for bare betale ville vi ikke. På det 

tidspunkt kunne bevillinger kun bruges 
på egne arealer, og det var kun et mindre 
antal ejendomme kommunen ejede. Vi 
skruede en plan sammen, der i korthed gik 
ud på, at kommunen vederlagsfrit over-
drog deres allerede i området erhvervede 
ejendomme – ca. 92 ha. Vi ville så se udvej 
for at erhverve et mindst ligeså stort areal 
og gerne mere og desuden tilplante og 
drive hele skoven. Den nye skov var belig-
gende op til kommunes skovarealer, så det 
kunne blive i alt et samlet skovareal på 
små 200 ha. Det blev drøje forhandlinger. 
Vicedirektør Anders Billeschou og jeg 
repræsenterede staten. N.O., som borgme-
steren kaldtes blandt borgerne, sammen 
med kommunaldirektøren kommunen. De 
forsøgte mange krumspring, men til sidst 
sagde vi “dette eller intet”, og så sprang de 
på. Der blev nedsat et fællesudvalg, hvor 
jeg blev formand, som skulle garantere 
godt samarbejde parterne imellem og enes 
om planlægningen af skoven og aktivi-
teterne i den. Det blev den radikale Joh. 
Poulsen151, som repræsenterede kommunen 
i udvalget. I begyndelsen var han noget få-
mælt – det at en embedsmand var formand 
for udvalget passede ham ikke – men vi fik 
over årene et fint samarbejde både her og 
andre steder.

De første plantninger gik i gang i for-
året 1989. Vi havde store overvejelser dels 
om træartssammensætningen, dels om 
plantningsmetoder.

Træartsvalget: Det var fastslået, at der 
i den første zone helt overvejende skulle 
være løvskov. Plantning af løvtræer i rene 
kulturer var der på det tidspunkt meget få 
erfaringer med i Vestjylland. Hedeselskabet 

Skovplantedag – skole-
elever planter et stykke 
skov i Løvbakke Skov. 
Forfatteren giver in-
strukser.

Miljøminister Lone 
Dybkjær og forfatteren. 
På distriktsbesøg okt. 
1990.
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havde erfaringer fra anlæg af læbælter, hvor 
man indenfor de sidste år var gået fra nåle-
træ- til løvtræbælter. Jeg diskuterede sagen 
meget med skovrider Per Tøttrup fra He-
deselskabet, som jeg kendte godt fra Han-
delsudvalget, hvor han var formand. Han 
var en erfaren skovdyrker og mente be-
stemt, at vi ligesom ved læbælterne, skulle 
bruge reolpløjning før plantning. Det er 
en radikal metode, hvor man pløjer ned til 
80 cm dybde og lægger overjorden nederst 
og undergrundjorden øverst. Det gav den 
fordel, at alle ukrudtsfrø blev begravet, og 
“madjorden” kom præcist ned i rodzonen 
for den nyplantede plante. Ulempen var, at 
vi en kortere årrække lavede landskabet om 
til en “ørken”. Det ville se slemt og brutalt 
ud, og vi risikerede at udsætte Gullestrup 
by for en veritabel sandstorm? Det ville vi 
ikke blive populære på!

Men vi valgte reolpløjning, som for 
øvrigt blev standardmetode fremover – 
og der kom ikke nogen sandstorm. Den 
gang var der ikke nogen, der tænkte på 
evt. skader på arkæologiske rester i under-
grunden, så vi tog fat. Plovene kørte og 
efterfølgende, så snart jorden havde sat sig 
lidt kom plantningsmaskinerne. Maskin-
plantning var også helt nyt og aldrig brugt 
i skovene i noget omfang før, men her på 
åben mark var det en kolossal rationali-
sering. Planterne kom i jorden i stort tal, 
og vi var heldige med en god vækstsæson, 
så kulturerne lykkedes fint. Vi havde lavet 
en omfattende jordbundskartering før 
plantningen, så vi fordelte bøg, eg, ahorn, 
lind og ask til de mest hensigtsmæssige lo-
kaliteter. En del nye spændende blandinger 
blev forsøgt – bl.a. en “bronzealderskov” 

med indslag af lind. Kirsebærlunde og pop-
pelstykker og selvfølgelig bøge- og egekul-
turer. I partier kom der masser af kvikgræs 
i bøgekulturerne, men planterne kom uden 
problemer igennem. Vi var selvfølgelig 
meget spændt på vildtskader. Der var en 
stor harebestand i området, og de bed da 
også lystigt af de nye lækre planter – og 
råvildtet etablerede sig med det samme. 
Men kulturerne lykkedes alligevel, og der 
blev ikke hegnet. Der var simpelthen for 
store arealer til, at de kunne bides ned og 
ødelægges. Rundt om skoven blev plantet 
et bredt bælte med bærbærende buske og 
træer, og et par små søer blev etableret, så 
både æstetik og fugle blev tilgodeset. Det 
så i begyndelsen bart ud på de store flader, 
men nu her 25 år efter, står der en ypperlig 
frodig skov på godt 180 ha – helt overve-
jende løvskov.

Sideløbende med skovanlægget var det 
i kommunens og vor interesse, at skoven 
skulle udvikles til et rekreativt attraktivt 
område og, at skoler og institutioner skulle 

Indvielse af Løvbakke 
Naturskole okt. 1990. 
Forfatteren selv, miljø-
ministeren, borgmester 
Hilmar Sølund 154, na-
turvejleder Jørgen Mor-
tensen155 og Anita.
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have mulighed for at modtage en bred 
naturformidling. Samtidig med plantnin-
gerne blev der derfor anlagt et udbredt 
stinet, åbne pladser, en hundeskov og en 
skoleskov. Det sidstnævnte sted fik sko-
leklasser fra hele kommunen lejlighed til 
at plante ved en stor skovplantedag. Hver 
parcel blev afmærket med skolens navn. 
Det var så meningen, at skolerne de ef-
terfølgende år skulle følge udviklingen og 

skulle passe deres skovstykke – det kneb 
for de fleste med det sidste.

Et stort projekt var etablering af en 
naturskole. Der var erfaringer med dette 
fra andre distrikter. Flere modeller var 
udviklet, og vi besluttede os for modellen, 
som siden er blevet den gængse: At staten 
finansierede indretningen af naturskolen, 
og kommunen påtog sig driften. En af de 
overtagne gårde havde staldbygninger, som 
var velegnede. Stuehuset var meget dårligt 
og blev revet ned, men stalden blev indret-
tet med et stort klasserum, kontor og om-
råde for en udstilling, hvor natur, geologi 
og skovrejsningsprojektet blev formidlet. 
Der blev skrevet endnu en kontrakt med 
kommunen, og i oktober 1990 kunne vi 
indvi skolen med deltagelse af miljømini-
ster Lone Dybkjær152. Forinden havde hun 
været på distriktsbesøg på Feldborggård – 
det var en stor dag. Naturskolen fik stor 
succes og trives i bedste velgående i dag.

Løvbakke skov udviklede sig hurtigt 
og blev en ganske dejlig lokalitet. Bevoks-
ningerne voksede hurtigt op, og det var 
tydeligt, at jorden var god til skovvækst. 
Det var ikke hedebund, men bedre jord i 
udkanten af Skovbjerg bakkeø. Særlig hun-
deskoven blev meget benyttet, men i det 
hele taget blev den et yndet mål for hernin-
gensernes daglige motion og spadsereture 
om søndagen.

Vinderup Skov. 1992.

Det næste større skovrejsningsprojekt 
kom allerede i 1992. Vinderup Kommune 
havde i forbindelse med udarbejdelse af et 
tillæg til regionsplanen markedsført kom-

Løvbakke skov i 1999‑10 
år efter plantningen. 
Ammetræerne af lærk 
med undervækst af bøg 
er nu blevet til en fin 
blandingsskov.
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munen som en “bo-kommune” med gode 
nærrekreative områder og fået udlagt et 
skovrejsningsområde nordom byen. Jeg 
spottede straks samarbejdsmuligheder og 
tog kontakt til borgmester Peder Damtoft 
Mikkelsen for at sondere nærmere. Resul-
tatet blev udarbejdelsen af en plan, hvor 
såvel skovområder, enge og vådområder 
indgik, bundet sammen af et stisystem 
rundt om byen. D. 12. nov. indkaldte vi til 
et orienteringsmøde på Hotel Vinderup 
for lodsejerne, offentligheden og de grønne 
organisationer. Der var stor interesse for 
projektet, og blandt lodsejerne også inte-
resse, da de blev forsikret om, at ingen ville 
blive tvunget til at sælge, men at distriktet 
tvært om ville starte en jordfordelingssag 
op i området, som kunne give betydelige 
fordele for de enkelte ejendomme.

Jordbrugskommissionen var også po-
sitiv ligesom de grønne organisationer. Så 
var der kun finansieringen tilbage! Men 
det lykkedes at få bevillinger til en række 
ejendomserhvervelser, så en fornuftig jord-
fordelings- og skovrejsningsplan kunne 
udarbejdes. Det blev til en række af skove 
nord og øst for byen. Planlagt lidt efter 
samme model som Løvbakke Skov med 
en overvægt af løvtræ nærmest byen og 
længere væk mere nåletræ. Der blev med 
det samme udarbejdet planer for stisyste-
met med umiddelbar forbindelse til byen 
og p-pladser til de som kom kørende. Så 
kørte projektet – jordbundsundersøgelser, 
kulturplaner, reolpløjning og plantemaski-
nerne gik i gang. Snart var de første arealer 
tilplantet og i løbet af få år aftegnede der 
sig en ny skov. I dag et værdsat nærrekrea-
tivt område til Vinderup by.

Skovrejsning ved Ulvedal og 
Havredal Skov. 1991‑1992.

Det meste af den statsfinansierede skovrejs-
ning skete i nærheden af byer specielt med 
henblik på at skabe nærrekreative områder 
for byernes indbyggere. Der var dog også 
penge til arronderinger af statsskov og til 
sikring af særlige områder op til skovene. 
Et af disse områder var Ulvedalgård, som lå 
vest for og op til Ulvedal Plantage og om-
fattede en fortsættelse af Ulvedalen i selve 
skoven. Ejendommen var en landbrugs-
ejendom med en stor minkfarm. Distriktet 
blev gjort opmærksom på at den var sat til 
salg, og det lykkedes at få bevillinger til et 
opkøb og til nedlæggelse af minkfarmen. 
Det blev en dejlig skovejendom i naturlig 
tilknytning til Ulvedal plantage og med 
smukke partier med lyng både i dalen og på 
andre strækninger på ejendommen. Træ-
artsvalget blev også her mest løv op mod 

Der var stor mediemæs-
sig interesse for den nye 
Vinderup Skov.
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vejen, men også nåletræsblandinger og en 
enkelt kultur af nobilis (pengekassen!). 
Der blev anlagt en hundeskov og gennem 
ejendommen var der gangpassage ned til 
den flotte Ulvedal stendysse ( Jens Lang-
knivs dysse) lige inden for skovgærdet.

Skovrejsningen øst for Havredal Plan-
tage var en udvidelse af skoven mod øst på 
14 ha. Den blev set som en begyndelse til 
en større udvidelse mod øst, hvilket dog al-
drig manifesterede sig i andre erhvervelser, 
så den ligger måske lidt umotiveret, som 
den gør i øjeblikket.

Havbjerg Skov 

2003/04 (146 ha – se under naturgenopret-
ningsprojektet Brokholm Sø side 158)

Geddal Strandenge (1992)

Geddal Strandenge var det første store 
naturgenopretningsprojekt, distriktet fik 
afsluttet. Stedet var et inddæmmet område 
af Venø Bugt, som ligger umiddelbart 

op til Sdr. Lem Vig, og som tidligere var 
blevet tørlagt til dyrkning. Gentagne dige-
brud – det seneste alvorlige i 1990 – havde 
dog gjort dyrkningsomkostningerne ufor-
holdsmæssigt høje, og blandt lodsejerne var 
der stemning for at nedlægge pumpelaget. 
Amt og kommune havde forgæves søgt om 
statsmidler til genoprettelse af området. I 
1990 fik distriktet en henvendelse fra Ring-
købing Amt om mulighederne for at lave 
et naturprojekt.

Det var hel ny jord, der skulle brydes. 
Der var ikke lavet mange af den slags pro-
jekter endnu, men jeg var selvfølgelig ivrig 
efter at prøve kræfter med udfordringen. 
Området var anbefalet som velegnet til 
retablering i marginaljordsrapporterne, så 
en føling til styrelsen gav hurtigt bemyn-
digelse til at afsøge mulighederne. I sam-
arbejde med kommune og amt indkaldte 
vi derfor til et orienteringsmøde for alle 
interessenter i Ejsing i juni 1990. Stemnin-
gen for et naturprojekt var positiv blandt 
lodsejerne, som ellers kunne se store udgif-
ter tårne sig op i fremtiden. Jordbrugskom-
missionen og landvindingslaget viste også 
velvilje overfor projektet. Det blev beslut-
tet at gå videre i forberedelserne. Distriktet 
skulle stå for projektet, og allerede i juli 
indgik vi aftale med Hedeselskabet om 
udarbejdelse af et forprojekt, som relativt 
hurtigt blev færdiggjort. Allerede i sep-
tember 1990 kunne distriktet præsentere 
et færdigt forprojekt for Skov- og Natur-
styrelsen og indstille, at det blev forelagt 
Det rådgivende Udvalg, som var det organ, 
der kunne bevillige penge. Bevillingen gik 
igennem, og i 1991 gik jordfordelingen i 
gang. Det lykkedes, at få købt et par ejen-

D. 19. maj 1992 blev 
Geddal Strandenge 
indviet med deltagelse 
af borgmester Peder 
Damtoft Mikkelsen og 
formanden for pumpela-
get Jens Bach156.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   150 02-05-2017   08:44:12



151Naturgenopretnings- og skov rejsnings  projekter  på Feldborg

domme tæt på projektområdet, som kunne 
bruges til puljejord og derefter at opkøbe 
en væsentlig del af det berørte engområde. 
I løbet af jordfordelingen udspandt sig 
også de første prøver på, hvorledes prisen 
på jorderne skulle fastsættes. Distriktet 
havde i samarbejde med jordfordelings-
kontoret fastsat en købspris for engjorden 
og en pris for gennemsnitlig landbrugsjord 
uden for projektet. De fleste lodsejere var 
villige til at acceptere disse bud, men ejeren 
af et par af de centrale jordlodder lod tiden 
gå i forventning om, at han kunne presse 
prisen, når tiden gik. Efter kort overve-
jelse besluttede vi, at tilbuddene ikke ville 
blive ændret, men kun ville blive sat ned i 
overensstemmelse med jordens værdi, når 
pumpelaget ophørte med virksomheden, 
og jorderne blev vandlidende. Det hjalp og 
i løbet af forholdsvis kort tid blev jordfor-
delingen afsluttet.

Et særligt problem havde vi med en 
række “fiskerhytter”, som over år var op-
stået langs diget. De var alle ulovlig opført, 

men efter nogen diskussion og ballade med 
ejerne blev de fjernet på distriktets regning.

I mellemtiden var et egentlig projekt-
forslag udarbejdet. Målet var at genskabe 
en tilstand, hvor engene blev overskyllet 
i vintertiden, men delvis tørlagt i som-
mertiden. Det kunne gøres ved at skrælle 
det eksisterende vinterdige ned til et “som-
merdige” og etablere et udløb under dette 
i en bestemt kote. På den måde ville man 
bevare en vis saltholdighed i projektområ-
det, og dermed fremme en særlig vegetati-
ons- og faunaudvikling, som svarede til det 
oprindelige miljø forud for etableringen af 
det høje vinterdige, som havde muliggjort 
en egentlig opdyrkning.

I 1991 lykkedes det at få alle formelle 
tilladelser fra jordbrugskommission, fred-
ningsmyndigheder og amt, og der blev 
afsagt endelig jordfordelingskendelse. Det 
tekniske projekt blev udliciteret og blev 
vundet af entreprenørfirmaet Jacobsen og 
Blindkilde. Det var rimeligt enkelt: Af-
skrælning af den øverste del af diget mod 

Geddal Strandenge før 
projektet.

Geddal Strandenge efter 
projektets fuldførelse. 
Foto Jan Bolding Kri-
stensen.
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havet, opfyldning af afvandingsgrøfter, 
etablering af et indre dige til beskyttelse af 
husene i Geddal, ny vandforsyning til en 
række huse, hvis brønde blev gjort ubru-
gelige, samt etablering af en ny afløbsgrøft 
til havet med manuel overløbskontrol plus 
diverse småting.

I 1992 blev pumperne standset, og 
dyrkningen i området ophørte. D. 19. 
maj blev projektet indviet uden de store 
armbevægelser med deltagelse af borgme-
steren og de lokale beboere. 167 ha jord var 

ombyttet mellem 12 lodsejere. De 140 ha 
beholdt staten til projektet, resten fordelt 
til landmænd, der havde afgivet jord i pro-
jektområdet. Omkostningen til det nye na-
turområde beløb sig til 3,8 mill. kr., hvoraf 
½ mill. blev givet i tilskud fra EU. Det 
var et ualmindeligt ukompliceret projekt 
i forhold til de senere – ca. 2 år fra ide til 
færdiggørelse – det skulle vi ikke præstere 
senere.

Resultatet af projektet blev perfekt. 
Fuglemæssigt nok det bedste projekt vi fik 
gennemført. En blanding af enge og lav-
vandede søer opstod hurtigt, og fuglelivet 
indfandt sig med det samme. Bl.a. blev 
brushanerne hurtigt observeret i engene i 
fuld “kampuniform”. Alle bekymringerne 
fra nærliggende lodsejere om mange myg 
og hurtig tilgroning i sivsumpe har vist 
sig ubegrundet. En sti langs engene mod 
landsiden giver gode muligheder for pub-
likum til at opleve faunaen, mens resten 
af området administreres med reservatlig-
nende status. Der blev truffet aftale med 
landmænd i området om afgræsning af de 
tørre områder, så græspelsen kunne holdes 
i en tilstand som fremmede vadefuglenes 
ophold.

Det er særligt i forårs- og efterårstiden 
en stor oplevelse at besøge Geddal Strand-
enge. Trækfuglene ankommer, og der er et 
leben i området. Senere forsvinder trækgæ-
sterne igen, men der er stadig en varieret 
bestand af ynglefugle i engene, som hele 
året giver spændende oplevelser.

I 2010 har DOF (Dansk Ornitologisk 
Forening) registreret 210 forskellige fug-
learter i området. Det er et af de vigtigste 
fugleområder på egnen.

Den genskabte Spøttrup 
Sø. Nu ligger søen der 
igen foran borgen – 
endda større og mæg-
tigere end på Rasmus 
Kruses maleri fra 1836. 
Luftfoto Hans Hunde-
rup.

Rasmus Kruses maleri 
af Spøttrup Sø fra 1836.
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Spøttrup Sø (1994)

Spøttrup Borg blev bygget i år 1500 og er 
en af Danmarks bedst bevarede middelal-
derborge. En af de væsentligste grunde til 
at den blev placeret netop her, var belig-
genheden af søen og vådområdet, der dan-
nede et ypperligt forsvarsværk mod vest. 
Da området mistede sin betydning som 
sådan, blev søen og moseområdet gradvist 
tørlagt. Først i 1800-tallet til græsning for 
Spøttrups berømte hvide stude, og senere i 
1930’erne blev søen helt tørlagt og delt ud 
til de mange statshusmandsbrug, der blev 
resultatet af udstykningen af borgens land-
brugsområder.

I 1990 bestod området af en fra Lim-
fjorden afsnøret tørlagt lagunesø anvendt 
til almindelig landbrugsmæssig produk-
tion. Området var under stadig afvanding 
ved udpumpning gennem en hovedkanal, 
der forløb hele vejen rundt om det ind-
dæmmede område. Omkostningerne ved 
dyrkningen var stigende, bl.a. var det etab-
lerede dræningssystem ved at skulle udskif-
tes på grund af sætninger i den humushol-
dige jord. Vedligeholdelsen af digerne var 
kostbar og, der havde været dæmningsbrud 
efter opstuvning af vandmasserne i Lim-
fjorden under en storm i 1981. I Miljømi-
nisteriets marginaljordsredegørelse var det 
sandsynliggjort, at der kunne opnås såvel 
naturmæssige som miljømæssige gevinster 
ved at nedlægge landbruget og genoprette 
søen i sin oprindelige form. Der var op-
lagte landskabsæstetiske gevinster at hente, 
og en genetablering af søen ville også i rela-
tion til borgen give kulturhistoriske gevin-
ster og betragteligt øge den oplevelsesmæs-

sige værdi og dermed gavne økonomien for 
det vigtige turistmål.

Distriktet henvendte sig til kommunen 
med et forslag til genoprettelse af søen, og 
efter indledende drøftelser blev det første 
brede møde afholdt i februar 1989 med del-
tagelse af distriktet, lodsejere, kommunen 
og Viborg Amt, samt repræsentanter for 
Fugleværnsfonden. 20 ud af 25 medlemmer 
af pumpelaget mødte frem. Kommunen 
lagde megen vægt på, at projektet kun skulle 
gennemføres, hvis der var tilslutning blandt 
lodsejerne og i pumpelaget. 17 lodsejere, 
amtet og naturorganisationerne var positive 
og det blev besluttet, at Skov- og Natursty-
relsen skulle gå videre med projektet. 

Næste skridt var udarbejdelsen af en for-
undersøgelse, som Hedeselskabet kom til at 
stå for. Denne viste, at det teknisk var mu-
ligt at genskabe søen ved at standse pum-
peaktiviteten og etablere et udløbsstryg fra 
søen. En del grøfter skulle jævnes, men el-
lers var projektet meget lavteknologisk.

Nu indtraf så den første store hindring 
for projektet, idet 8 af de 23 lodsejerne 
skriftligt erklærede, at de ikke ønskede at 
aflevere jord til projektet. Da kommunens 
indstilling var, at det skulle være frivilligt, 
så det hele ud til at skulle gå i vasken. “Na-

Indvielse af Spøttrup sø. 
Spøttrups borgmester 
Alex Lind157, Skov- og 
Naturstyrelsens direktør, 
Karen Westerbye-Juhl, 
og halvt skjult bag 
jagthornet forfatteren. 
Hornblæseren er skov-
foged H. Nedergaard-
Hansen. Foto P. V. 
Nielsen.
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turen” kom så projektet til hjælp, idet en 
storm natten før kommunen skulle træffe 
den endelige afgørelse, igen pressede van-
det ind i søen, som således var ved at etab-
lere sig selv. Det afgjorde sagen, kommu-
nen godkendte projektet, og de modvillige 
lodsejere blev på forskellig måde omvendt, 
så en omfattende jordfordeling kunne gå 
i gang. Staten erhvervede ca. 50 ha pulje-
jord, hvorefter det lykkedes at erhverve/
bytte sig til i alt 110 ha jord i kerneområdet. 
Efter søens endelige etablering blev det til 
en vandflade på 50 ha og 60 ha omgivende 
eng og vådområde. Dette resultat var efter 
distriktets opfattelse ikke helt godt nok. 
På grund af kravet om frivillighed fik vi 
kun en mindre mængde af den ønskede 
tilgrænsende jord rundt om den sydlige og 
biotopmæssige vigtigste del af søen. Men vi 
kunne ikke komme længere.

Det gamle pumpehus blev bevaret som 
udsigtstårn/udstilling og et minde om 
tidligere tiders værdisæt om inddragelse af 
dyrkningsjord. Polakkasernen – et tidligere 
arbejderhus for landbrugsmedarbejdere 
på Spøttrup Borg – blev indrettet som 
formidlingssted for naturgenopretning og 
landskab. D. 22. april 1994 kunne søen un-
der festlige former genindvies.

Omkostningerne ved projektet beløb 
sig til 6,6 mill. kr. Fuglemæssigt fik projek-
tet ikke den samme succes som de øvrige 
søprojekter. Givetvis fordi der som nævnt, 
af hensyn til de omliggende lodsejere blev 
afsat for lidt jord til strandenge og mindre 
vådområder tilgrænsende søen. Sådanne 
områder, der plejes i overensstemmelse 
med fuglenes behov, er ligeså vigtige – om 
ikke vigtigere – end selve vandspejlets 

størrelse. Landskabsmæssigt opfyldte søen 
derimod alle behov og den udgør en stor 
gevinst for Spøttrup Borgs potentiale som 
turistattraktion.

Brokholm Sø (1999)

Det besværligste af de større søanlæg, som 
Feldborg gennemførte i sin helhed var 
nok Brokholm sø. Allerede i slutningen af 
1700-tallet begyndte tørlægningen af dette 
moseområde. Det fortsatte med yderligere 
afvanding i 1880’erne for til sidst at blive 
helt tørlagt og overgå til landbrugsdrift i 
1930’erne. Kortene på næste side viser om-
rådet i 1882, 1988 og 2008.

I 1980’erne var udgifterne til drift af 
områderne i søområdet stadig stigende. 
Muldlaget havde sat sig op til 1,4 m, og 
det ville være nødvendigt at gendræne 
hele området, hvis der fortsat skulle dyr-
kes landbrugsafgrøder. Landmændene 
var ved at være træt af det. Det blev dog 
noget helt andet, der udløste forslaget om 
igangsætning af et naturgenopretnings-
projekt. Brokholm Sø var på det tidspunkt 
beliggende i to kommuner: Sundsøre og 
Sallingsund. Kommunerne havde i fælles-
skab udarbejdet en lokalplan hvorefter der 
umiddelbart vest for området skulle pla-
ceres en vindmøllepark med 20 store møl-
ler. Det vakte voldsom modstand blandt 
lokalbefolkningen, og dette sammen med 
de vanskelige dyrkningsforhold førte til, at 
lodsejerne henvendte sig til distriktet med 
forslag til at omdanne området til et natur-
område. Det var det eneste tilfælde blandt 
alle projektforslagene, hvor initiativet først 
kom fra de berørte lodsejere.
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Det var pumpelagets formand Thomas 
Dahl158, der i 1992 ringede til mig og bad 
om et møde om sagen. Han var bakket op 
af den største lodsejer i søområdet Kresten 
Henriksen159, som ejede Brokholm Søgaard 
og var en førende mand blandt lodsejerne. 
Han var aldrende nu, men havde for øvrigt 
også været en af de førende ved afvandin-
gen af søen. Nu skulle han til at holde op 

og havde indset, at tiderne ikke var til store 
investeringer i jorderne, men at området 
egnede sig fortrinligt til at blive genskabt 
til natur. Det samme resultat fremgik af 
marginaljords-redegørelsen, hvor søområ-
det rangerede som en oplagt mulighed for 
at øge biodiversiteten, nedsætte udløbet af 
næringsstoffer til Limfjorden og genskabe 
de oprindelige landskabsværdier i området.

Første kort viser Brok-
holm sø i 1882 og det 
næste området umiddel-
bart før projektet i 1999 
(Fra Kjeld Hansens: Det 
tabte land). Sidste kort 
viser projektkortet med 
det valgte scenarie for 
søens niveau.

Besigtigelse i anlægsfa-
sen. Forfatteren, kon-
sulent Ejv. Møller162, 
skovfoged Steen Ølgaard, 
entreprenør Bo Erik-
sen163, Salling Maskin-
station.
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Distriktet havde på det tidspunkt hæn-
derne fulde med projekterne i Geddal og 
Spøttrup og ressourcerne var strakt til det 
yderste. Jeg var derfor noget forbeholden, 
men det endte dog med et møde hos He-
deselskabet, hvor det blev besluttet at be-
stille en rapport, der skulle belyse mulighe-
derne for et projekt, og hvilke naturmæssige 
og miljømæssige fordele, det ville indebære. 
Rapporten forelå i februar 1993 og var me-

get positiv. Projektet ville kunne genskabe 
Østsallings største sø, som ville have mar-
kante positive effekter på landskab, flora og 
fauna, og som ville kunne nedbringe udled-
ningen af kvælstof og fosfor fra landbrugs-
jorderne til Limfjorden markant.

Problemet var vindmøllerne. Skov- og 
Naturstyrelsen/Det rådgivende Udvalg var 
ikke indstillet på at bevillige penge til pro-
jektet, hvis der klods op ad det skulle være 
en vindmøllepark. Kunne vindmøllepar-
ken flyttes? Der var allerede truffet aftale 
med investorer om at gå ind i projektet. 
Sundsøre Kommune tog stærkt parti for 
naturgenopretningsprojektet. Det var igen 
borgmester Flemming Eskildsen som var 
motor for lokalbefolkningen. Kommunen 
ophævede deres del af lokalplanen. Så let 
gik det ikke i Sallingsund Kommune. Her 

Ideerne til det udvidede 
projekt drøftes mel-
lem godsejer Birger 
Schütte, Jens Fynne161 fra 
Sundsøre Kommune og 
forfatteren. Borgmester 
Flemming Eskildsen ta-
ger billedet. Gåsemosen i 
baggrunden.

Brokholm Sø set fra 
gravhøjen ved landeve-
jen syd for søen.
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var man kun villig til at flytte dele af vind-
mølleparken længere væk, men 4 møller 
ville stadig være tæt op ad projektområdet. 
Forslaget blev indklaget for Naturklage-
nævnet, men klageren fik ikke medhold. 
De første fundamenter til møllerne blev 
støbt. En efterfølgende fredningssag blev 
varslet fra Naturfredningsforeningen, men 
det fik ikke pengekassen åbnet fra styrel-
sen. Sagen var kørt fast!

Løsningen kom ad to kanaler. Den før-
ste bestod i fremkomsten af et forslag til 
supplering af det eksisterende naturgenop-
retningsprojekt. Godsejer Birger Schütte160 
fra godset Eskjær, som lå lidt syd for pro-
jektområdet, foreslog, at et landbrugsom-
råde øst for søen blev inddraget som et nyt 
skovrejsningsområde, som også grænsede 
op til den tilstødende Gåsemose. Med 
inddragelsen af dette forslag, udgjorde 
naturgenopretningen nu en langt større og 
mere sammentømret helhed: Sø, engarealer 
omkring søen, skov, mose og omgivende 
landbrugsland. Det ville oplagt tilføre Øst-
salling store naturværdier, hvis et sådant 
projekt kunne realiseres. Såvel flora som 
fauna og andre miljømæssige aspekter ville 
blive tilgodeset tillige med landskabsmæs-
sige og rekreative hensyn. Der blev hurtigt 
etableret et møde mellem forslagsstilleren 
og distrikt og kommune. Den 12. april 1994 
foretog borgmester Flemming Eskildsen, 
Birger Schütte og jeg den første besigtigelse 
af områderne og efterfølgende formulerede 
distriktet en helhedsplan for det udvidede 
naturgenopretningsprojekt.

Den anden hurdle gjaldt vindmøllepar-
ken – før den var flyttet var der ingen ud-
sigt til bevillinger. Jeg udbad mig i lyset af 

det reviderede projektforslag i marts 1995 et 
nyt møde med Sallingsund Kommune og 
investorerne for vindmølleparken. I begyn-
delsen så alt sort ud. Konsortiet forlangte 
en erstatning på mellem 30 og 50 mill. kr. 
for at opgive vindmøllerne. Det var helt 
ude af proportioner med, hvad der var rea-
listisk. Efter et par møder begyndte der dog 
at komme skred i tingene. Kommunen luk-
kede op for deres vedtagne lokalplan og in-
dikerede, at hele vindmølleområdet kunne 
flyttes et pænt stykke væk. Til sidst end-
te det i et forlig: Kommunen flyttede hele 
vindmølleområdet, vindmøllelaget fik en 
erstatning på knap 1,4 mill. kr., og distriktet 
skulle derudover fjerne de allerede etable-
rede to møllefundamenter uden udgift for 
ejerne. Så kom der tilsagn om bevillinger.

I marts 1995 afleverede Jordfordelings-
kontoret en forundersøgelse om mulighe-
derne for en jordfordeling. Den var posi-
tiv – det skønnedes, at der kunne erhverves 
135 ha i søområdet og mellem 138 og 199 ha 
i skovrejsningsområdet.

I 1996 udarbejdede Hedeselskabet en 
række scenarier for søetableringen, hvor 
især koten (niveauet) for højeste vandstand 
blev omdrejningspunktet. Resultatet blev 
efter forhandlinger med lodsejerne, kom-
munen og de grønne organisationer en 
max. kote på 5,00 over DDN (gennem-
snitlig daglig vandstand i havet), hvilket 
gav søen et areal på 83 ha ved sommertid, 
hvoraf 16 ha blev beregnet til at være dy-
bere end 1,5 m.

I 1997 var den primære jordfordeling 
færdig – senere fulgte to supplerende 
jordfordelingsprojekter. Det samlede antal 
involverede lodsejere kom op på 138. I 1997 
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udarbejdede Hedeselskabet detailprojekt 
for søanlægget – primo 1999 indløb til-
ladelser fra amtet til anlæg af søen – og i 
august 1999 gik Salling Maskinstation i 
gang med det tekniske projekt – og snart 
væltede fuglene ind i søen. Distriktets 
længstvarende og mest komplicerede pro-
jekt var afsluttet efter ca. 9 års arbejde.

Havbjerg Skov (1998)

Skovrejsningsprojektet Havbjerg Skov 
udgjorde det tredje ben i det store natur-
genopretningsprojekt: Brokholm Sø – 
eng/mose – skov. En af grundene til, at vi 
kunne erhverve så meget jord var nok, at 
området var domineret af forholdsvis små 
urentable ejendomme, hvor ejerne i mange 
tilfælde var oppe i årene. Endvidere sup-
pleret med den gulerod, at vi til de rentable 
ejendomme havde erhvervet god byttejord 
ved opkøb af et par regulære landbrug lige 
uden for området. Jordfordelingen gik der-
for rimelig let. Der var modstand fra nogle, 

men opbakning fra flere. En af de positive 
for projektet var Immanuel Jensen164, som 
ejede den lille ejendom Havbjerg, som lå 
der, hvor der nu er p-plads og bålplads. Der 
startede vi. Hans bror, som var en større 
svinefarmer i den østlige del af området 
var til gengæld stærkt imod – mest af den 
grund, at det var staten, der købte. En del 
ejere fik et lejemål nogle år i deres huse, 
men det varede ikke længe før de flyttede, 
og så blev husene revet ned.

I 1997 blev der gennemført en fuldstæn-
dig lokalitetskortlægning af hele skovpro-
jektområdet (det vil sige en udtagelse af 
jordprøver i et tæt mønster over ejendom-
men). På grundlag heraf blev der holdt et 
seminar på Feldborggård med deltagelse 
af repræsentanter for Det Forstlige For-
søgsvæsen om træartsvalget i skoven. På 
grundlag af det udarbejdede jeg et konkret 
forslag til træartsvalg og driftsplan, som 
blev sendt til styrelsen og godkendt.

Indvielsen af skovprojektet fandt sted 
14. nov. 1998 med deltagelse af 300 men-

På plantemaskinen 
borgmester Flemming 
Eskildsen og Immanuel 
Jensen overvåget af skov-
foged Steen Ølgaard og 
forfatteren.
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nesker heriblandt borgmester Flemming 
Eskildsen, Sundsøre Kommune. Ved 
samme lejlighed blev den nye skov døbt 
Havbjerg Skov – et navn som blev fundet 
efter en offentlig udskrevet konkurrence 
om navnet.

Naturskole. Fra starten havde der været en 
ide om, at tilknytte en naturskole/et natur-
center til det ret enestående projekt.

Naturskolen blev indrettet i Brokholm 
Søgård – gårdejer Henriksens tidligere 
ejendom. I stuehuset blev der etableret 
klasseværelse i stueetagen og primitiv over-
natning på 1. sal. Ved søbredden blev det 
gamle pumpetårn indrettet til observati-
onstårn for fugle – i laden blev der indret-
tet en mindre udstilling om den historiske 
landskabsudvikling i området. I okt. 2003 
blev naturskolen indviet af miljøminister 
Hans Chr. Schmidt165.

Efter forhandling med de fire Sal-
lingkommuner blev der i 2002 indgået en 
aftale med Sundsøre og Sallingsund kom-

muner om driften af skolen. Naturskolen er 
senere udvidet betragtelig og aftalen omfat-
ter nu hele Skive Kommune, som dækker 
hele Salling. Naturskolen er senere udvidet. 
De gamle driftsbygninger er nedrevet og 
erstattet af en moderne skolebygning pænt 
udført i træ.

Økonomi: Det samlede projekt inkl. 
skovprojektet og Naturskolen løb op i 
27-30 mill. kr.

Naturskolen på Brok-
holm Søgård.

Miljøminister Hans Chr. 
Schmidt indvier Brokholm 
Naturskole.

Forfatteren, Martin med 
højtaler og skovfogederne 
Hans Nedergaard-
Hansen og S.A. Nielsen 
blæser.
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Bølling Sø (2005)

Det store projekt Bølling Sø kom vi ind i 
på et sent tidspunkt. Æren for dets tilbli-
velse tilfalder ubetinget Palsgaard Distrikt 
og ikke mindst skovrider Morten Elbæk-
Jørgensen. Da de to distrikter blev slået 
sammen var der kun den tekniske gennem-
førelse tilbage, og den gennemførte vi så. 
Det var et projekt, der havde stået på i ca. 

15 år, og fredningssagerne var komplicerede 
og langvarige. Selve etableringen af søen 
var forholdsvis uproblematisk, og det endte 
med at blive et pragtfuldt naturområde på 
i alt 629 ha, heraf søen alene på 302 ha – 
Danmarks største genetablerede sø. Projek-
tet blev indviet 8. maj 2005 med deltagelse 
af departementschef Erik Jacobsen166 og 
direktør Hans Henrik Christensen fra 
Skov- og Naturstyrelsen.

Danmarks største sø 
skabt gennem et natur-
genopretningsprojekt 
Bølling sø – 302 ha 
søflade.
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Kulturprojekter

De eksterne opgaver rettede sig primært 
mod skovrejsning, naturgenopretning og 
naturformidling, men vi blev på Feldborg 
også involveret i en række mere kulturelt 
orienterede projekter. Primært fordi disse 
var knyttet til arealer, som distriktet ejede 
eller havde erhvervet, men hvor vi ønskede 
at driften af kulturdelen skulle udliciteres 
eller varetages af andre. Det åbnede helt nye 
aspekter og andre forbindelseslinjer, end vi 
normalt havde, og indebar interessante og 
udfordrende problemstillinger at løse.

Jenle

Ejendommen Jenle lå i Salling lidt syd 
for Breum lige ud til Skive Fjord. Det var 
Jeppe Aakjærs167 gamle ejendom og havde 

ikonisk status. Ordet Jenle betyder alene 
eller ensom – efter den daværende noget 
ensomme beliggenhed. Jeppe Aakjær havde 
opført den i 1906 – eller rettere havde fået 
et konsortium til at finansiere den for sig. 
Først senere, da forfatterskabet gav flere 
penge købte Jeppe den fri. Det var her 
Jeppe Aakjær skabte størstedelen af sit for-
fatterskab og i en lang årrække afholdt de 
berømte og populære Jenlefester, hvor po-
litiske og kulturelle koryfæer kom og holdt 
foredrag for en stor publikumsskare. For 
øvrigt en tradition, der nu er ført videre af 
Aakjærselskabet med stor succes. Det var 
en pragtfuld ejendom, underskønt belig-
gende lidt hævet over og med vid udsigt 
over fjorden. Indvendig var huset præget 
af Nanna Aakjærs udsmykning i form af 

Ejendommen Jenle – 
Jeppe Aakjærs hjem. Foto 
Skov- og Naturstyrelsen.
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fine træskærerarbejder overalt på møbler, 
dørkarme o.l. Især Jeppes arbejdsværelse 
på første sal var smukt og havde en impo-
nerende udsigt over fjorden. En af Jeppes 
gæster skulle en gang havde udtalt, at her 
kunne hun godt forstå, at der var inspira-
tion til at skrive smukke digte. Hvorefter 
Jeppe slog ud med armene og sagde:” Vær 
så god – sid ned og skriv et digt”!

Jeppe døde i 1930, men ejendommen 
blev indtil 1962 beboet af hans hustru 
Nanna og derefter overtaget af hans datter 
Solvejg Bjerre168. Hun solgte ejendommen i 
sin helhed til staten i 1981 med klausul om, 
at hun kunne bebo bygningerne i sin leve-
tid. Jeg mener, det var den gamle direktør 
for Fredningsstyrelsen Viggo Nielsen, der 
var mellemmand, men det blev vores or-
ganisation, der fik overdraget administra-

tionen af den. Distriktet havde dog siden 
60’erne haft en mindre del af ejendommen, 
nemlig krattet eller skoven, så Solvejg var 
godt kendt med distriktets skovridere.

Solvejg Bjerre var en stor personlig-
hed – ikke altid nem at komme overens 
med, men dedikeret i bevarelsen af sin 
fars ejendom og de kulturelle værdier, der 
knyttede sig hertil i form af bibliotek, stuer 
og omgivelser, især haven. Jeg (og ikke 
mindst Anita) fik et fint forhold til hende, 
selvom vi også havde vores diskussioner. 
Hun havde haft et godt forhold til Bent 
Engberg, da han i 1960’erne var skovrider, 
men de mellemliggende skovridere talte 
hun ikke meget om. Hun ville helst tale 
med “hovederne” – skovfoged Ølgaard var 
accepteret, men heller ikke mere. Kunne 
hun ikke få sin vilje med mig, gik hun til 
styrelsen eller til folketingspolitikere. De 
ringede så til mig, og tid måtte sættes af til 
at forklare sagens rette sammenhæng. Det 
kunne jeg godt acceptere – hendes opgave 
i verden var bevarelsen af Jeppe Aakjærs 
minde, og det gjorde hun effektivt.

Distriktet havde kun at gøre med de 
bygningsmæssige og landskabelige opga-
ver på ejendommen. Det vil sige vedli-
geholdelse af bygningerne og pasning af 
have, marker, skov og strandenge. De rent 
kulturelle opgaver blev varetaget af Aak-
jærselskabet og overordnet af et fællesskab 
af Skive og Sundsøre kommune og Viborg 
Amt. Aakjærselskabet stod for rundvisnin-
ger i stuer og udstilling om sommeren, og 
aktiviteterne udviklede sig mere og mere. 
Fællesskabet varetog restaurering og beva-
relse af stuerne, biblioteket og arkivet. Det 
var sådan set en klar fordeling, men også 

Solvejg Bjerre – Jeppe 
Aakjærs datter.

Jeppe Aakjær i sit ar-
bejdsværelse.
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en inddeling, der inddrog distriktet hele 
tiden, fordi enhver ændring krævede byg-
ningsmæssige tilpasninger.

Omgivelsernes drift og vedligeholdelse 
var sådan set rutine. Jorderne blev bortfor-
pagtet med visse restriktioner. Skoven blev 
passet med en rekreativ målsætning, stier 
blev anlagt og vedligeholdt til publikum 
og strandengene bortforpagtet til græsning 
med kvæg. Den største udfordring var ha-
ven. Solvejg lagde megen vægt på, at den 
skulle holdes som Jeppe gjorde. Det kunne 
vi ikke helt leve op til, men vi forsøgte og 
for det meste i god enighed. Det var svært 
at få en mand, der kunne enes med Solvejg, 
til at passe den, men da vores gode skovar-
bejder Louis Jensen kom til, løste alle pro-
blemer sig. Louis og Solvejg kunne snakke, 
og jeg tror, at han var Solvejgs bedste fortro-
lige lige til og med hun lå på plejehjemmet.

Tilsynet med bygningerne lå hos Den 
kgl. Bygningsinspektør. Det var først 
Jacob Blegvad169 fra Ålborg og derefter 
Hans Dall170 fra Buderupholm for så at 
ende hos arkitektfirmaet Kjaer & Richter i 
Århus. Vi havde et årligt møde, hvor byg-
ningerne blev gennemgået, og arbejderne 
blev udmeldt i forhold til budgettet. Når 
Solvejg var i form, vankede der frokost i 
den traditionsrige spisestue, hvor så mange 
kulturpersonligheder havde siddet. Det 
kunne ofte være svært, at få økonomien til 
at hænge sammen, men arkitekt Børge An-
dreassen171 fra Sundsøre Kommune, som 
var praktisk mand på vedligeholdelsesopga-
verne, var dygtig og opfindsom, så det gik.

Der var talrige udfordringer i årenes 
løb, men den største var istandsættelsen 
af udbygningerne. De var i meget slet for-

fatning, men da ejendommen var fredet, 
måtte der gøres noget. Det endte med, at vi 
fik skrabet bevillinger sammen til en fuld-
stændig renovering af staldbygningerne i 
den gamle stil. I den gamle kostald blev der 
indrettet nogle pragtfulde udstillings- og 
mødelokaler til brug for Aakjærselskabet, 
men også til offentlig brug for grupper i 
lokalbefolkningen – foredragsforeninger, 
kunstforeninger etc. Solvejg foreslog at vi 
kaldte lokalerne Jenles Forsamlingshus – 
og det gjorde vi. Laden blev omdannet til 
et mødelokale og spiserum, hvor publikum 
kunne søge ind i regnvejr. Denne ombyg-
ning hævede Jenles status og værdi som 
udflugtsmål betydeligt. En anden gam-
mel bygning – Vesthuset – var i så elendig 
forfatning, at vi måtte rive den ned. Til 
Solvejgs store fortrydelse og vrede. Det 
kostede forklaringstid til amt og kulturin-
stitutioner og folketingsmedlemmer, men 
bevillingerne strakte ikke, hvis staldbygnin-
gen skulle indrettes hensigtsmæssigt.

Skovfoged Steen Ølgaard 
og forfatteren foran de 
gamle staldbygninger på 
Jenle.
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Mønsted Kalkgruber

Lige fra middelalderen har der været gravet 
kalk fra Mønsted Kalkgruber. I slutningen 
af 1960’erne ophørte dog selve gravningen 
og i 1981 købte violinisten Anker Buch172 
gruberne og udviklede en publikumssuc-
ces med rundvisninger, koncerter o.l. i 
gruberne. I 1997 erhvervede Skov- og Na-
turstyrelsen Mønsted Kalkgruber. Den di-
rekte anledning til erhvervelsen var, at An-
cher Buch ønskede at lukke gruberne for 
publikum. Dette blev af mange anset for 
uheldigt, og Danmarks Naturfredningsfor-
ening rejste fredningssag med henblik på 
en genåbning. Det mest hensigtsmæssige 

var dog en offentlig erhvervelse af ejen-
dommen, men der var store diskussioner 
om det rimelige i, at staten skulle bruge 
penge til dette formål. Beslutningen blev 
flere gange udskudt, men efter et besøg 
af miljøminister Svend Auken blev bevil-
lingen på 2,9 mill. kr. fundet, og købet 
gik i orden. Erhvervelsen omfattede kalk-
værksbygningerne, hele grubekomplekset 
med ca. 60 km grubegange og ca. 17 ha 
jord, idet hele spektret af interesser, der 
knyttede sig til ejendommen, hermed blev 
sikret. Det gjaldt først og fremmest sikring 
af gruberne som det mest betydningsfulde 
overvintringssted for flagermus i Europa. 
Men der var også betydelige kulturhistori-
ske, friluftsmæssige og geologiske interesser 
knyttet til stedet. Det var en af Danmarks 
største kalkgruber og over 60 km grube-
gange strakte sig under jorden. Kun en me-
get lille del var og er offentligt tilgængelig, 
men til gengæld er det en imponerende 
oplevelse at besøge dem. Flagermusene var 
den altovervejende prioritet. (Se bilag 5 om 
af flagermus).

Næsten 10.000 flagermus overvintrer i 
kalkgruberne. De fleste er vandflagermus, 
men også mange af den ellers sjældne 
damflagermus holder til i gruberne. Det 
hænder desuden at Brandts flagermus, 
frynseflagermus og langøret flagermus be-
søger gruberne. Om foråret og i sommer-
månederne spreder flagermusene fra Møn-
sted sig over hele Jylland, hvor de spiser sig 
fede i insekter. Hunnerne lever sammen i 
kolonier hvor de føder deres unger, men al-
lerede i løbet af august samles flagermusene 
igen i Mønsted, hvor de parrer sig, inden 
de går i dvale.

Overvintrende flager-
mus i Mønsted Kalk-
gruber. Foto Mønsted 
Kalkgruber, Steen Agger.

De flotte gruber er blevet 
et yndet turistmål. Foto 
Mønsted Kalkgruber, 
Casper Thybjerg.
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Vinterkvarteret for flagermus afhæn-
ger af arten. Det kan være bygninger eller 
træer, men Mønsted Kalkgruber er popu-
lære fordi, de er frostfri med en konstant 
temperatur på ca. 8 grader.

I de første vintermåneder gemmer fla-
germusene sig i løs kalk, men når foråret 
nærmer sig søger mange af dem ud på 
vægge og lofter i gruberne. Alle flagermus-
arter er truede, og derfor fredet. Dyrene 
har brug for ro i parrings- og flyvetiden. 
Gruberne er derfor ikke åbne for aften- og 
nattebesøg fra 16. marts til 10. maj og igen 
fra 1. september til 31. oktober.

Efter erhvervelsen kom så langstrakte 
diskussioner om, hvordan gruberne skulle 
drives. Kræfter i Skov- og Naturstyrelsen 
havde den opfattelse, at lokalsamfundet 
skulle inddrages maximalt, og driften af 
gruberne udliciteres. Det var en ny strategi 
og bestemt ikke min kop te, men sådan 
blev det – og det gav især indledningsvist 
en masse bøvl. Skov-og Naturstyrelsen in-
viterede kommune og amt til at danne en 
selvejende institution som med forskellige 
interesser repræsenteret skulle forestå drif-
ten. Formand for institutionen blev borg-
mesteren i den daværende Fjends Kom-
mune Svend Aage Jensen173. Distriktet fik 
observationsstatus i bestyrelsen. Der blev 
udarbejdet vedtægter og aftaler, og besty-
relsen ansatte en ny leder af institutionen 
Per Vegger174, som blev valgt mellem en 
stor mængde ansøgere. Han blev for øvrigt 
en fremragende mand for gruberne, som 
jeg fik et glimrende samarbejde med.

Stillingen som observatør i bestyrelsen 
var svær. Mit samarbejde med formanden 
gik godt, men kræfter i bestyrelsen øn-

skede så lidt indblanding fra min side som 
muligt. Det var lettere sagt end gjort, da 
mange af de dispositioner og planer, man 
udviklede, nødvendigvis først skulle god-
kendes af styrelsen, det vil sige distriktet. 
F.eks. aktiviteterne i gruberne, når de havde 
indflydelse på flagermusene og ovenfor 
gruberne, når det havde andre landskabe-
lige eller biologiske konsekvenser. Det blev 
en balancegang. Bestyrelsen ville helst tale 
direkte med direktionen, når ting skulle 
afhandles og havde svært ved at acceptere 
distriktet i “ejerrollen”. Den største konflikt 
opstod, da det viste sig, at kalkværksbyg-
ningerne var af en betydelig dårligere kva-
litet end forventet. Umiddelbart før op-
rettelsen af den selvejende institution var 
bygningerne blevet fredet. Det var sket ved 
styrelsens mellemkomst, og da erhvervelsen 
blev besluttet, kiksede kommunikationen 
i styrelsen mellem fredningskontoret og 
bygningskontoret. I hvert fald kom det 
aldrig frem, i hvor dårlig stand bygningerne 
var. Man kunne hævde, at distriktet burde 
havde undersøgt dette nærmere, men på 
grund af den nyligt overståede frednings-

Det renoverede Mønsted 
Kalkværk.
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sag var det vores opfattelse, at det var man 
fuldt opdateret om i styrelsen. De midler 
institutionen kunne tænkes at generere ved 
driften var ikke nok til istandsættelse og 
vedligeholdelse af bygningskomplekset i 
den daværende tilstand, så bestyrelsen for-
langte, at bygningerne skulle overdrages i 
fuldt vedligeholdt stand. Det blev en træls 
strid, som endte med at styrelsen ud af sit 
driftsbudget måtte hente 9 mill. kr. til en 
gennemgribende renovering af kalkværket. 
Det var midler, der blev taget fra andre 
gode formål, så der blev fra flere sider set 
skævt til dette projekt. Projektet blev lagt 
i hænderne på mig med besked om, at der 
ikke måtte forekomme én krone i budget-
overskridelser – en vanskelig position med 
en bygning man ikke anede konditionen af. 
Til selve styringen af renoveringen allierede 
vi hos med Erik Holms Tegnestue, som 
havde til huse på Eskjær Gods – kendt fra 
mange andre restaureringsarbejder, bl.a. 
Østergård i Salling. Det blev arkitekt Jens 
Baumann175 som blev den daglige leder. Vi 
fik et virkeligt godt samarbejde. Renoverin-
gen blev gennemført indenfor budgettet, 
og bygningerne kunne herefter overdrages 
til den selvejende institution til videre ved-
ligeholdelse.

Sideløbende fik Per Vegger forretningen 
til at blomstre – publikum strømmede til 
og besøgstallet voksede først til 30.000 om 
året og derefter til o. 50.000.

En anden samarbejdspartner i projek-
tet var Arla Food, som fra Ancher Buch’s 
tid havde kontraktligt ret til et ostelager i 
gruberne, og som vi ved erhvervelsen ikke 
havde midler til at købe ud. De skulle være 
der, men det viste sig, at osteopbevaringen 

medførte nogle grimme belægninger på 
kalkvæggene i nærheden af lageret. Det 
havde ikke umiddelbare konsekvenser for 
flagermusene, da deres opholdssteder lå 
længere inde i gruberne, men fænomenet 
så ud til at brede sig, og så kunne virknin-
gerne måske blive betydelige. Det medførte 
lange diskussioner med virksomheden, 
men løsningen var en bedre udluftning, 
som i hvert fald delvist løste problemet.

Selv om arbejdet med Mønsted til tider 
kunne være træls, bød det også på mange 
glæder, udfordringer og oplevelser. Det at 
have ansvar for den lokalitet i Danmark, 
som rummede det største antal flagermus 
var i sig selv interessant. Vi havde et godt 
samarbejde med Zoologisk Museum, hvor 
biolog Hans Bogø var eksperten. Han fore-
tog tællinger af flagermusene og gav mange 
gode råd. Besøgene i de kilometerlange 
gange var spændende, og diskussionerne, 
om hvad vi kunne gøre dernede, uden 
at flagermusene ville reagere, var udfor-
drende. Det blev et arbejdsområde, jeg 
med tilfredshed kan se tilbage på.

Skovmuseum på Palsgård (2006)

Da Feldborg Distrikt i 2003 blev lagt 
sammen med Palsgaard Distrikt, blev 
skovridergården Vester Palsgård til overs, 
idet hele administrationen blev samlet på 
Feldborg. Hvad skulle man nu med Vester 
Palsgård – et flot, stort, hvidt bygnings-
kompleks bestående af hovedbygning med 
skovriderens beboelse og sidefløj med 
kontorer – stråtækt, kalket – dyr i vedlige-
holdelse. Det var oplagt, at vi måtte have 
en anvendelse ind, hvor vi blev friholdt for 
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almindelig vedligeholdelse, eller bygningen 
skulle helt sælges. Det sidste kviede jeg mig 
lidt ved – det var en historisk bygning og 
tæt forbundet med hele hedeplantningens 
sag. Ved en rundspørge til offentlige insti-
tutioner om deres interesse i leje af byg-
ningen, viste kun Vejle Amt interesse. Der 
kunne evt. indrettes et ungdomsfængsel! 
Det vakte en voldsom debat og modstand 
på egnen, og jeg var egentlig også tøvende 
overfor tanken, men på den anden side var 
samarbejdspartneren solid, og et sted skulle 
en sådan institution jo ligge. Det trak imid-
lertid ud med afgørelsen. Indretningen af 
skovridergården til et sådant formål viste 
sig at blive meget dyr, og jeg kunne ikke 
rigtigt få besked om, hvornår kontrakten 
kunne underskrives. I mellemtiden var der 
opstået debat om lokalmuseet i Nr. Snede 
Kommune – det skulle flytte og havde ikke 
fundet nyt hjemsted. Jeg tog kontakt til 
museumsleder Margrethe Ellegaard, som 

blev begejstret for tanken om flytning til 
Vester Palsgaard. Efterfølgende drøftelser 
med borgmester Uffe Henneberg i Nr. 
Snede, hvor ejendommen lå, viste også, 
at interessen her var til stede, men at det 
mest var et spørgsmål om økonomi. I pres-
sen var det fremgået, hvad vi forventede af 
husleje fra Vejle Amt, og det kunne kom-
munen slet ikke matche. Det endte med, 
at jeg forlangte et bindende svar fra amtet 
om lejemålet, og da jeg ikke kunne få det 
indenfor en passende frist, tog jeg kontakt 
til kommunen og tilbød dem lejemålet til 
en stærkt nedsat pris med den begrundelse, 
at den virksomhed, der skulle drives fra 
stedet, lå indenfor Skov- og Naturstyrelsens 
målområde (naturvejledning og formid-
ling). Det var en beslutning, jeg ikke havde 
clearet med styrelsen, men mente lå impli-
cit indenfor mit ansvarsområde, her som i 
andre tilsvarende lejemål. Udvalgsforman-
den i amtet var meget forbitret og truede 

Indvielsen af Vester 
Palsgaard Land- og 
Skovbrugsmuseum. Til 
venstre for forfatteren i 
uniform er museumsin-
spektør Margrethe El-
legaard.
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med al landsens klager – borgmester Uffe 
Henneberg kaldte det offentligt en modig 
beslutning til gavn for lokalsamfundet. Jeg 
blev ringet op af styrelsen, men efter en 
forklaring af baggrunden for dispositionen 
fik jeg ok. Indretningen kunne begynde, og 
formålet med museet blev udvidet, så det 
blev betegnet som landbrugs- og skovbrugs-
museum, og hvor naturformidling endvi-
dere blev tilknyttet. Indvielsen fandt sted 
i juni 2006 med deltagelse af de to seneste 

skovridere, der havde beboet ejendom-
men: Morten Elbæk Jørgensen og A. E. 
G. Elmquist176 – sidstnævnte holdt en fin 
tale om tidernes forandring. Det var efter 
min opfattelse en god og værdig overgang 
til anden anvendelse for den gamle skovri-
dergård, og en løsning som lokalsamfundet 
værdsatte. Det var tilmed det andet land- 
og skovbrugsmuseum, jeg havde søsat (se 
side 89 om Poulsensminde).
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Naturformidling og 
rekreative tiltag i 90’erne

Som det fremgår af meget af det foregå-
ende blev naturformidling og servicering af 
publikum et stærkt fokuspunkt i 90’ernes 
drift af statsskovene. Det var en høj poli-
tisk prioritering – måske mindre blandt 
den almindelige borger – men oplagt en 
måde hvorpå politikerne/statsskovbruget/
distrikterne kunne profilere sig i offentlig-
heden. Det var også et sjovt og menings-
fyldt arbejde, men i mange praktikeres øjne 
skete det bevillingsmæssigt på bekostning 
af indsatsen for skovdyrkningen. Det var 
det politiske valg, men efter min mening 
kunne afvejningen godt have været mere 
nuanceret, uden at resultatet blev meget 
anderledes.

Der blev anlagt et hav af faciliteter 
for publikum – stier, lejrpladser, shelters, 
skilte, vandretursfoldere, oplysningsplan-
cher, bålpladser, frokosthytter, skovlege-
pladser – you name it – talrige blev anlagt 
også på Feldborg Distrikt. Og de fleste 
til stor fornøjelse for mange mennesker. 
Det var alle projekter som blev anlagt på 
specialbevillinger, som distrikterne kunne 
søge i styrelsen, da de ordinære budgetter 
ikke rummede muligheder for store arm-
bevægelser. Midlerne stammede fra særlige 
bevillinger på finansloven, når partierne 
syntes naturen og vælgerne skulle have lidt 
ekstra. Problemet på den lange sigt var, at 
bevillingerne blev givet til anlægsprojektet, 

men der fulgte ikke penge med til driften. 
Fremtidige driftsudgifter skulle tages ud af 
de almindelige driftsbevillinger, som kun 
kendte en vej – nedad. Det var vi mange, 
der gjorde opmærksom på, men uden vi 
fik ørenlyd. Politikerne ville gerne bevillige 
penge til et flot projekt, der kunne mar-
kedsføres gennem pressen og skabe positiv 
opmærksomhed. Utallige er de indvielser 
som minister og politikere er rendt til i det 
10-år. Men de flotte anlæg skulle også over 
år vedligeholdes, og det svider til distrik-
terne nu. Ikke alt er vedligeholdt, som det 
burde. Skilte forfalder, bomme bliver ikke 
malet, affaldskurvene inddraget, bænke 
og borde fremtræder nogle steder mislig-
holdte. Man vænnede folk til, at der var 
brænde og affaldsstativer på bålpladserne – 
det er forsvundet. Skiltene var velholdte, 
og der var foldere i kasserne ved alle p-
pladserne. De fleste steder er det stadig i 
orden, men ikke altid.

Et andet kritikpunkt kunne være, om 
nu alle de faciliteter blev brugt – om der 
egentlig var behov for dem alle. Sådanne 
analyser blev slet ikke foretaget – kunne 
man sandsynliggøre et projekt, blev der 
givet bevillinger. Jeg siger ikke, at distrik-
terne ikke selv var med på bølgen – det 
skabte selvfølgelig også lokal prestige og 
personlige eksponeringer for distrikternes 
funktionærer – og det var jo rart. Der er 
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lavet mange stier og fiskebroer for handi-
cappede – som bliver meget lidt brugt. De 
mange shelters er nok mere populære.

Men intentionerne var gode og – ret 
skal være ret – der er stadig mange gode 
tilbud i statsskovene. Og det var opløftende 
at være med til at etablere dem. Men læren 
skulle være til at få øje på – lav aldrig store 
anlæg, hvis der ikke tages højde for fremti-
dig vedligeholdelse.

Naturskolerne. Det var nok dem der 
stod mit hjerte nærmest. Ideen med en na-
turskole er at bringe eleverne i umiddelbar 
kontakt til naturen. Flytte klasseværelset 
ud i naturen – lade eleverne lugte, se og 
sanse naturen i stedet for klasselokalets 
indeklemte luft, når der skulle undervises 
i naturfag. Gerne med lærere, som var 
fuldtidsansat eller deltids på naturskolen 
og knyttet til distriktet via ansættelse, men 
hvor undervisningen var koblet op på sko-
lernes biologiundervisning. Jeg anså det for 
vigtigt, at det ikke blot var deres biologilæ-
rer, der rykkede ud, men at eleverne ople-
vede en anden vinkel på undervisningen – 
gerne fra én med praksis tæt inde på livet. 
Meget gerne en forstuddannet, der var 
specialiseret i naturskoleundervisning – en 
uddannelse, der blev stærkt specialiseret op 
gennem 80’erne og certificeret ved mærket 
UGLEN.

Og der var brug for det. Eleverne fik 
biologiundervisning i skolen, men det, 
som jeg anså for vigtigt var, at den blev 
knyttet op på naturforvaltning, som blev 
mere og mere aktuel og manifesterede 
sig mere og mere i perioden, under på-
virkning af den stigende belastning det 
moderne samfund udsatte naturen for. 

Den vinkel var ikke fremtrædende i sko-
lernes tilgang til faget. Børnene skulle se 
tingene mere konkret. Hvad var det der 
skete? Hvad kunne man gøre? Hvordan 
drev man skovbrug, og hvordan kunne det 
kombineres med god naturforvaltning. 
Det samme med landbrug og fiskeri. Jeg 
ville gerne uddanne små “naturforvaltere” 
eller introducere børnene til begrebet. Det 
var for så vidt ligegyldigt om det var børn 
fra byen eller landet. Begge havde måske 
direkte eller indirekte påvirkninger, der 
var ret ensidige – enten som naturfreaks 
eller hardcore landmænd. De skulle lære 
eller fornemme, at der var en mellemvej. 
Naturskolerne på Feldborg og heldigvis på 
landsplan er blevet en stor succes, og der 
er nu næppe en kommune, der ikke har 
sin egen eller er tilknyttet en naturskole 
f.eks. indenfor statsskovbruget.

Vi opererede med flere modeller for na-
turskoler, men søgte altid sammen med en 
eller flere kommuner i et forpligtende sam-
arbejde. De første naturskoler i statsskov-
bruget blev stillet gratis til rådighed for 
kommunerne med bygningsfaciliteter og 
undervisning af en af distriktets funktionæ-
rer. Men det var jo dyrt og i længden umu-
ligt at rumme indenfor rimelige budgetter, 
hvis konceptet skulle udbredes. Senere blev 
den almindelige model et samarbejde, hvor 
distrikterne stillede bygninger og arealer til 
rådighed for kommunerne, istandsatte byg-
ningerne og etablerede velegnede faciliteter 
til undervisning, og hvor kommunerne 
efterfølgende forpligtede sig til at afholde 
driftsudgifterne og stillede bevillinger til 
rådighed for ansættelse af naturskolelærere, 
enten i kommunens eller distriktets regi.
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Mit første forsøg fandt sted allerede 
i 80érne, da distriktet havde erhvervet 
Poulsensminde. Der var et rummeligt 
stuehus i god stand, der ville være ideelt 
til formålet. Der var en varieret natur om-
kring med skov, hede, mose og å. Det var 
dog nok et præmaturt set-up, og Aulum-
Haderup Kommune havde ikke kapacitet 
til det. Senere kom, som tidligere omtalt 
naturskolen i Løvbjerg Skov og i Brokholm 
i Salling. Efter sammenlægningen med 

Palsgård Distrikt tilkom naturskolen på 
Koutrupgård. Naturskolerne er nu omdøbt 
til naturcentre, og der er senere tilkommet 
centre på Harrild Hede og Damhuset i 
Hastrup Plantage. Naturstyrelsen Midtjyl-
land har nu med tilskud fra kommunerne 
ansat adskillige naturvejledere, der vareta-
ger aktiviteterne ved alle disse enheder. Et 
område som er højt prioriteret og under 
stadig udvikling til gavn for befolkningen 
som helhed.

Publikumsfaciliteter 
Bølling sø.
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Kontakten til offentligheden

frihed det medførte. Kommunernes og am-
ternes skik med dobbeltsignatur på breve 
af både udvalgsformænd og embedsmænd 
anså vi alt for snærende og bureaukratiske, 
og amternes styring alt for politisk domine-
ret med skræk for at afgørelser kunne skade 
politikerne ved næste valg. Af samme grund 
også alt for langsomt arbejdende udvalg. I 
mange år havde amterne imidlertid med-
vind og der blev talt åbent om muligheden 
for at overføre statsskovene til amtskommu-
nalt regi. Trods disse “drillerier” og politiske 
dønninger, må jeg dog sige, at vi i den travle 
tid i 90’erne med alle de store naturprojek-
ter fik et godt og konstruktivt forhold til 
amterne. Der blev trukket på samme ham-
mel og fra begge sider med stor professio-
nalisme. Det blev amterne, der gik til, deres 
opgaver blev delt mellem kommunerne og 
staten, og mange af amternes medarbejdere 
endte på et statsskovdistrikt.

Formidling blev i statsskovbruget i 
90’erne en selvstændig disciplin – for-
midling af naturen – formidling af selve 
organisationen. Statsskovbruget/Skov- og 
Naturstyrelsen fik som selvstændigt mål 
at åbne sig overfor samfundet/lokalsam-
fundet på en aktiv og interaktiv måde. Det 
skete ved i langt højere grad at inddrage 
andre offentlige myndigheder, grønne 
organisationer og lokalsamfundet i plan-
lægningen og forvaltningen af skove og 
naturområder, i de projekter, der blev plan-
lagt og gennemført og definering af de mål, 
som skovene skulle tjene. Ikke uden træg-

Statsskovbruget har nok gennem tiden – 
med rette eller urette – været anset for at 
være en konservativ organisation. Generati-
onen af skovridere før min og tidligere var 
da også meget selvbevidste. De anså sig be-
stemt ikke som tjenere for det omgivende 
samfund, men som en etat, der i sig selv 
var defineret som en vigtig samfundstje-
neste – som bestyrede en råvareressource, 
der var en basal nødvendighed for landet. 
Det var et autoritativt organ, som var sig 
selv nok og kunne selv. Som flere gange 
nævnt kunne sammenlignes med andre 
autoritative etater – dommere, overlægerne 
og professorerne på universiteterne. Den 
holdning stod for fald efter 60’ernes oprør 
mod autoriteterne og ændrede sig langsomt 
og med stigende styrke.

Op gennem 80’erne tog det fart. Kon-
takten til amter, kommuner og de grønne 
organisationer blev styrket med en erken-
delse af skovenes rekreative betydning for 
befolkningen og samfundet som helhed, 
naturskolernes stigende betydning og et 
bredere syn på naturressourceforvaltnin-
gen. Forholdet til amterne var dog indtil de 
blev nedlagt i 2007 karakteriseret ved en 
(for det meste) sund rivalisering. Diskussio-
nerne blandt chefkorpsene gik mestendels 
på, hvem der skulle lægges ind under hvem. 
Amterne var af den opfattelse, at hele an-
svaret for naturen skulle være deres – det vil 
sige også de statslige arealer. Det var vi selv-
sagt ikke enige i. Vi satte pris på den lidt 
mere distante afstand til politikerne, og den 
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hed og tøven – bestemt ikke – men med en 
stigende forståelse af nødvendigheden.

Første skridt var inddragelse af offent-
ligheden i planlægningsprocesserne. Tidli-
gere var det en ren intern proces, som blev 
gennemført af styrelsens “regulering”, som 
afdelingen officielt hed. Knap nok med 
nogen indflydelse fra distrikternes side. Op 
gennem 80’erne begyndte man at inddrage 
de grønne organisationer og lokale myn-
digheder – amter og kommuner – og pro-
cessen blev i 90’erne yderligere åbnet med 
offentlige møder og høringer, når de nye 15 
års planer for distrikterne skulle revideres.

Brugerråd

Det store gennembrud kom i 90’erne un-
der Svend Auken som miljøminister. Han 
ønskede “brugerråd” oprettet for hvert di-
strikt. Råd som ikke blot skulle være i funk-
tion, når langtidsplanerne skulle revideres, 
men som skulle være stående organer, som 
også skulle høres om den daglige drift på 
distrikterne. I brugerrådene skulle sidde re-
præsentanter for de grønne organisationer, 
amter, kommuner, landboorganisationer, 
jægere, lystfiskere og hvem, der ellers havde 
interesser i skov- og naturområderne. I 
rådene var der en række fødte medlemmer, 
og så var der afsat plads til 4-5 folkevalgte 
medlemmer. Valg til brugerrådene skulle 
annonceres og kandidater kunne så melde 
deres interesse. 

Det var en stor mundfuld for de lokale 
chefer – inklusiv mig selv, som anså et 
sådant organ som yderst problematisk – i 
værste fald hæmmende for en fornuftig 
drift af distriktet. Det blev anset for social-

demokratisk politik af værste skuffe!
Og hvor tog vi fejl! Jeg tror ikke én af 

skovriderne i dag ville undvære de siddende 
brugerråd. På Feldborg blev valgene effek-
tueret ved en passende lejlighed – næsten 
altid ved at vi samtidig holdt et “åbent hus” 
arrangement et eller andet sted på distrik-
tet. Brugerrådene blev forsamlinger, hvor vi 
godt nok kunne diskutere mål og midler og 
drift med passion, men hvor der alt overve-
jende blev diskuteret på et sagligt grundlag. 
Der blev lyttet til distriktets argumenter, og 
det kom meget sjældent til alvorlige uover-
ensstemmelser om de endelige henstillin-
ger. Den meget brede repræsentation i rå-
dene bevirkede, at alle planer og initiativer 
blev belyst fra alle sider, og at der dermed 
sjældent blev klager eller kom indvendinger, 
når aktiviteterne blev eksekveret. Såfremt 
nogle af medlemmerne havde ekstreme 
standpunkter, blev de næsten altid nivelle-
ret ved diskussionerne i rådet, og fornuftige 
løsninger fundet. Jeg brugte rådene til bredt 
at forklare distriktets dispositioner i alle 
sagsområder – f.eks. baggrunden for afgø-
relser efter skovloven, baggrunden for ratio-
naliseringer, budgetspørgsmål osv. Og til at 
diskutere fremtidige dispositioner f.eks. in-
denfor skovdriften. Vi havde en eller to eks-
kursioner om året, hvor emner blev taget op 
og illustreret i marken – f.eks. var naturnært 
skovbrug og konsekvenserne heraf et oplagt 
ekskursionspunkt, som interesserede delta-
gerne meget. Vores skovrejsnings- og natur-
genopretningsprojekter var selvfølgelig et 
andet oplagt emne.

Brugerrådene havde ikke beslutnings-
ret, men skulle virke som vejledende for 
distriktet. I starten havde vi ét brugerråd, 

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   173 02-05-2017   08:44:39



Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-2006174

men da distriktet voksede med tillægget 
af Palsgård distrikt måtte vi oprette et 
nordligt og et sydligt råd, for at interessere 
lokalbefolkningerne i begge områder. Det 
svækkede nok den overordnede betydning 
noget, men var uundgåeligt på grund af de 
fysiske afstande på det store distrikt. Jeg 
havde stor glæde af brugerrådene, og de 
blev et vigtigt organ til at legitimere den 
virksomhed og de initiativer, som distriktet 
fremadrettet tog i disse år.

Tilsvarende blev oprettet et jægerfo-
rum, hvor emnerne koncentrerede sig om 
jagten i Danmark, forvaltningsplaner m.v. 
Det var overvejende medlemmer af jagt-
foreningerne, der deltog heri, og der var 
samme positive erfaringer med dette organ.

Distriktets hjemmeside

I 90’erne kom et helt nyt værktøj til for-
midling i brug. Skov- og Naturstyrelsen/
distrikterne kom på internettet – vi fik en 
hjemmeside. Det var nyt – uvant – men en 
fantastisk mulighed for at formidle distrik-
tets eksistens til en bred kreds af interessen-
ter. Hjemmesiden blev selvfølgelig styret og 
teknisk serviceret centralt af styrelsen, men 
i de første mange år var distrikterne selv 

ansvarlige for at vedligeholde hjemmesiden 
indenfor visse rammer. Det var spændende, 
men nok ikke særligt professionelt. Der var 
stor forskel på kvaliteten af hjemmesiderne 
for de enkelte distrikter, og meget var sty-
ret af interessen hos den medarbejder, der 
blev ansvarlig for hjemmesidens indhold. 
Hjemmesiderne var meget lokalt oriente-
ret – distriktet var fokuspunktet. Der var 
en indledning/velkomst af skovrideren og 
så info om, hvad der skete på distriktet. 
Senere blev hjemmesiden professionalise-
ret i stigende omfang. Fokus rettet mod 
Naturstyrelsen som organisation, og hvor 
man skal lede for at nå frem til det enkelte 
distrikt. Det hele køres nu fuldt fra centralt 
hold, hvor enhederne kun indrapporterer 
lokale nyheder og informationer. Det er for 
så vidt også i orden, en professionel hjem-
meside kræver professionelle operatører, 
men det er et lille suk over distrikternes 
fortsatte marginalisering i forhold til den 
centrale styring. I dette som i mange andre 
sammenhænge.

Sammenfattende må siges, at hjemme-
siden trods alt udgør et centralt værktøj i 
formidlingen af distrikterne, i servicerin-
gen af offentligheden og i præsentationen 
af de mange tilbud distrikterne/Natursty-
relsen fremkommer med.

Møde i brugerrådet – 
her kombineret med 
møde i Jægerforum.

Billede af Naturstyrelsen 
Midt jyllands hjemme-
side i dag – fotoet er fra 
Bølling Sø.
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Eksterne opgaver som skovrider

Ekspropriationskommissionen bestod 
af en af Justitsministeriet udpeget for-
mand “kommissarius”, som for den vestlige 
afdeling havde sit kontor i Skanderborg, 
to politisk udpegede repræsentanter for 
amter og kommuner, samt teknisk as-
sistance fra en landinspektør. De politisk 
udpegede repræsentanter var landbokyn-
dige og havde forstand på priser for land-
brugsjord og landbrugsbygninger, samt 
de eventuelle driftsforstyrrelser en ekspro-
priation ville indebære for landmændene. 
Herunder om hele eller dele af ejendom-
men skulle eksproprieres, om der skulle 
iværksættes jordfordeling m.v. Værdien af 
skov havde de derimod ingen forstand på. 
Kommissionen havde derfor på et tidligt 
tidspunkt anmodet Skov- og Naturstyrel-
sen om at få udpeget en sagkyndig, som 
kunne assistere dermed. Erstatningen 
for skovenes værdi var stærkt afhængig af 
skovens struktur og indhold i form af træ-
arter og aldersfordeling af disse. Og ikke 
mindst de ulemper en gennemskæring af 
skoven kunne foranledige. Ofte det største 
problem, da hugsten af traceen uvilkårlig 
medførte øget stormfaldsfare og udtør-
ring af randene med insektangreb til følge. 
Skaderne kunne være meget betydelige 
og skulle selvfølgelig erstattes. Det kræ-
vede et større feltarbejde og efterfølgende 
beregninger, og det skulle der en forstlig 
sagkyndig til at udføre – og det blev så 
mig. Det var et meget interessant og fag-
ligt udfordrende arbejde, som bragte mig 

Ud over al mit virke som skovrider for 
Feldborg Distrikt var jeg i min embedstid 
heldig at blive involveret i en række eks-
terne opgaver af forskellig art. Dels som 
embedsmand og dels som privatperson. 
Sådanne job kræver naturligvis tid, men 
det lykkedes at tilrettelægge arbejdet, så 
det kunne lade sig gøre. Det var selvfølge -
lig primært drevet af min interesse for 
disse opgavetyper, men også fordi jeg anså 
det for værdifuldt at få den inspiration, 
som disse opgaver kastede af sig.

Sagkyndig for Statens Eks
propriationskommission

Statens ekspropriationskommission er delt 
i en østlig og vestlig afdeling. Kommis-
sionens opgave er at gennemføre ekspro-
priation af privat ejendom i forbindelse 
med statslige anlægsopgaver, f.eks. anlæg 
af motorveje og gasledninger. Det var 
opgaver, som der var mange af i 80’erne 
og 90’erne. Flere af de jyske motorveje 
blev anlagt i denne periode, og endvidere 
hele ledningsanlægget til naturgassen, der 
skulle føre gassen fra udvindingsfelterne i 
Nordsøen ud til forbrugerne i hele Jylland. 
Det vil sige en gasledning fra Esbjerg over 
til Jyllands østkyst, og en nord-sydgående 
hovedledning fra grænsen og op gennem 
Jylland. Ekspropriationskommissionens 
opgave var at ekspropriere den jord, der var 
nødvendig til anlæggene og forhandle en 
erstatning til ejerne af jorden.
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til mange skove, som jeg aldrig på anden 
måde ville have fået kendskab til.

Allerede min forgænger i embedet 
Buch-Jepsen havde haft denne opgave, og 
da jeg overtog distriktet udnævnte direktør 
Hakon Frølund mig til hans efterfølger. Vel 
nok fordi Feldborg Distrikt var ret lille på 
dette tidspunkt, og han dermed mente jeg 
kunne afse tid til jobbet. Det var et ulønnet 
job, og styrelsen fik heller ikke kompen-
sation for det. Det pinte kommissarius en 
del, da de andre medlemmer fik en ret fed 
hyre for deres arbejde, og det endte med, at 
jeg i den sidste del af perioden fik et beske-
dent tillæg fra styrelsen.

Arbejdet kunne som nævnt være omfat-
tende. Første skridt var en besigtigelse af 
linjen, hvor dens nøjagtige forløb blev fast-
lagt. Når det var sket, blev hver enkelt lods-
ejer indkaldt til besigtigelse på stedet og ef-
terfølgende til en egentlig forhandling om 
erstatningens størrelse. Det var ofte møder 
som indebar meget ophidsede og bevægede 
indlæg og protester fra lodsejerne. Det var 
deres ejendom – ofte deres livsværk og be-
tingelse for fortsat eksistens, som var i spil, 
og det gjorde naturligvis, at nerverne var 
udenpå. Kommissionen var meget påpas-
selig med ikke at give for meget i erstat-
ning, og jeg syntes ofte de var for nærige. 
Jordpriserne blev beregnet fair nok, men 
ulemperne blev ofte ikke vurderet efter for-
tjeneste. Det gik meget på økonomien ved 
evt. længere transportveje, medens for eks. 
nærheden til en ny motorvej og generne 
herved blev nedtonet så meget som muligt. 
Min opfattelse var snarere, at lodsejerne 
skulle have en erstatning, der tilgodeså også 
sådanne sekundære ulemper.

Der var mange lærerige lodsejermøder. 
Når jeg begyndte at tale skovøkonomi med 
lodsejeren og ofte en forstsagkyndig, f.eks. 
fra Hedeselskabet som hans bisidder, trak 
kommissionen sig hovedrystende tilbage. 
Venteværdiberegninger og evighedsfaktorer 
lå uden for deres begrebsverden, og når jeg 
så præsenterede resultatet for dem, accep-
terede de det uden diskussion. Jeg oplevede 
mange fantasifulde oplæg fra lodsejerne på 
ulempeerstatninger. Det mest fantasifulde 
var nok fra den kendte kunstner Robert Ja-
cobsen177, som ville have erstatning for for-
styrrelser af “den kunstneriske inspiration” 
på grund af anlægsarbejdets udførelse. Det 
fik han ikke!

Der forekom et meget betydeligt skift i 
værdisætningerne i løbet af perioden. I star-
ten var værdien af skoven som regel langt 
højere end for landbrugsjorden, og det gjor-
de de tekniske beregninger af erstatningerne 
herfor vigtige. I den sidste del af perioden 
var det omvendt på grund af de markante 
stigninger i priserne for landbrugsjord – det 
gjorde, at de skovøkonomiske beregninger 
blev mindre iøjnefaldende.

Den første kommissarius jeg betjente 
hed F. J. Boas178. Han var en meget korrekt 
embedsmand af den gamle type – lille og 
tør af udseende, selvbevidst og formel, men 
meget venlig. Når kommissionen var fær-
dig med dagens arbejde og skulle overnatte 
på hotel, blev alle medlemmerne inviteret 
på fornem middag. Jeg blev inviteret med, 
når jeg ikke skulle hjem om natten. Kom-
missarius satte os til bords med en “bord-
dame” (der var ingen damer med), som 
var andre af kommissionens medlemmer. 
Alle mødte omklædt i mørkt tøj (første 
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gang havde jeg ikke skiftetøj med og mødte 
i arbejdstøjet – ikke et øjenbryn blev løf-
tet). Senere lærte jeg det. Hans efterfølger 
Junge179 var en anden mere jovial type – 
stor og rund – det kneb til sidst med de 
lange gåture i marken. Han afskaffede de 
meget formelle og dyre middage – nok ef-
ter Justitsministeriets mellemkomst?

Det var en morsom og lærerig opgave at 
være sagkyndig og gjorde, at min skovøko-
nomiske ekspertise blev vedligeholdt, og 
at jeg fik et indblik i en helt anden verden 
end min daglige. Opgaverne for kommis-
sionen medførte også, at jeg fra amter og 
kommuner blev anmodet om at assistere 
dem i kommunale ekspropriationer. Det 
var så et fritidsarbejde, men i øvrigt ad-
skilte det sig ikke fra de statslige opgaver.

Handelsudvalget og det Råd
givende Udvalg for Skovdrift og 
Skovprodukter

Min deltagelse i Dansk Skovforenings Han-
delsudvalg har jeg omtalt andet sted. Det 
var et job jeg satte stor pris på og som var 
til gavn for mit daglige arbejde og indsig-
ten i handelsforholdene for træprodukter. 
Det bragte mig i forbindelse med mange af 

de betydelige skovfolk i landet og bibragte 
dermed et netværk, som både var fagligt og 
personligt gavnligt. Udvalgets arbejde er 
senere blevet ganske ændret, idet konkur-
rencestyrelsen nedlagde forbud mod, at 
der centralt blev forhandlet og aftalt fælles 
priser for træprodukter.

Da Niels Elers Koch i 1991 blev direktør 
i Forskningscentret for Skov & Landskab – 
det tidligere Statens Forstlige Forsøgsvæ-
sen – indledtes en omfattende modernise-
ring og tilpasning af skovforskningen. Han 
ønskede bl.a. at styrke forbindelsen til det 
praktiske skovbrug, så den forskning, der 
blev udført på centret, var af mere direkte 
relevans for erhvervet. En af metoderne 
hertil var oprettelsen af en række rådgi-
vende udvalg.

I 1992 blev jeg medlem af det Rådgi-
vende Udvalg for Skov og Skovprodukter. 
Det var efter en ekskursion på Feldborg for 
forskere, hvor vi bl.a. så på klimaskader på 
træbevoksningerne, at Niels Elers spurgte, 
om jeg kunne tænke mig at træde ind som 
repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen. 
Det ville jeg selvfølgelig gerne, og jeg var 
medlem af udvalget indtil min fratræden 
som skovrider i 2006 – altså i 14 år.

Det var et meget interessant forum, 
Fra møderne i det Råd-
givende Udvalg for Skov 
og Skovprodukter, profes-
sor J. Bo Larsen, Land-
bohøjskolen, Gustav 
Berner, formand for det 
rådgivende udvalg, skov-
rider Michael Glud180, 
Hedeselskabet, Dir. 
Jens Thomsen, Dansk 
Skovforening og Karsten 
Raulund Rasmussen181, 
seniorforsker FSL.
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hvor en række repræsentanter for det 
praktiske erhverv, organisationer og forsk-
ningsinstitutioner var til stede, og hvor 
skovbrugserhvervets dyrkningsmæssige 
problemer, udfordringer og prioriteringer 
blev intensivt drøftet, og de forsknings-
mæssige behov defineret. Udvalget mødtes 
normalt to gange om året, tit koordineret 
med en tilsluttende ekskursion. Det var 
en unik måde at inddrage erhvervet på, og 
samtidig give erhvervet indblik i de ram-
mer og betingelser forskningen arbejdede 
under. Et af de varme emner i 90’erne 
var naturligvis klimaets og forureningens 
(forsuringens) påvirkninger af skovene, og 
en række vigtige og komplicerede forsk-
ningsprojekter blev sat i gang indenfor 
rammerne heraf. Det var også tiden, hvor 
de organisatoriske rammer for skovforsk-
ningen ændrede sig med rivende hast. En 
af udvalgets vigtigste opgaver var herunder 
at arbejde for, at den erhvervsrelevante 
forskning kunne videreføres under de nye 
rammer – det lykkedes i vidt omfang tak-
ket være Niels Elers Kochs store kendskab 
og tilknytning til erhvervet, og hans emi-
nente evne til at skaffe kontakter, goodwill 
og bevillinger – hjemlige som fra EU.

EU-forskning

I min skovridertid lugtede jeg også til in-
ternational skovforskning i form af et EU-
projekt, som undersøgte træarternes vækst 
i blandede bevoksninger. De vækstmodel-
ler vi kendte for de enkelte træarter var alle 
baseret på målinger i rene bestande (sam-
me træart i hele bevoksningen). De nye na-
turnære bevoksningsmodeller opererede 

alle med et træartsmix, og væksten for en-
kelttræerne i sådanne bevoksninger eller 
bevoksningerne som helhed var ikke sær-
lig godt belyst. I 2001 nedsatte EU en for-
skergruppe, der skulle udvikle en vækstmo-
del for enkelttræer i sådanne bevoksninger. 
Gruppen bestod af forskere fra en række 
EU-lande – fra Danmark var det Jens Pe-
ter Skovsgaard182 fra Forskningscentret for 
Skov og Landskab (FSL). For at sikre forsk-
ningens relevans for det praktiske skovbrug 
forlangte EU, at der blev nedsat en følge-
gruppe af praktikere fra hvert land. Det blev 
fra Danmark skovrider Morten Elbæk Jør-
gensen, Palsgård Distrikt og mig. Vi fulgte 
projektet i hele fasen og havde interessante 
rejser til Østrig, Portugal, Grækenland og 
Finland i de følgende par år, hvor forskerne 
på ekskursioner og møder skulle indsamle 
erfaringer og eksempler på de problemstil-
linger de enkelte lande stod overfor. Det 
blev lærerige og interessante møder, og der 
udkom også en fyldig rapport, og der blev 
udviklet en vækstmodel for scenarierne. Jeg 
tror ikke den har fået nogen praktisk betyd-
ning, men har utvivlsomt været en genera-
tor for den videre udvikling af sådanne mo-
deller. Morten og jeg selv havde fornøjelse 
af projektet ikke mindst i form af rejserne, 
som vi også i flere tilfælde forlængede med 
nogle dages ferie, hvor vores hustruer stødte 
til og forsødede tilværelsen.

Ulandsprojekter

Erfaringerne fra mine tidlige år som vildt-
biolog i Kenya kom mig også til gode i min 
senere karriere. Jeg deltog bl.a. i forberedel-
serne til to større projekter i henholdsvis 

Niels Elers Koch, direk-
tør for Forskningscentret 
for Skov og Landskab.
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Zambia og Uganda, som såkaldt ekspert. 
Det var begge projekter, som havde væsent-
lige elementer af wildlife-problematikker 
indlagt – problematikker som var vel-
kendte fra min 3-årige karriere i FAO i 
1969-72.

Det første projekt var i 1990 – et 
WWF-projekt (World Wildlife Fund) i 
Zambias nordlige Bangweulu-sumpe – et 
meget utilgængeligt og fattigt område 
af landet. Her havde WWF et projekt 
under opsejling, der bl.a. skulle udnytte 
de naturlige forekomster af vildtet til ind-
komstgenerering i området. Ideen var, at en 
kontrolleret afskydning af vildt skulle mar-
kedsføres og sælges, og indkomsten heraf 
skulle gå direkte i lokalbefolknings kasse. 
Præcis samme ide, som lå til grund for det 
FAO-projekt, jeg i Kenya havde deltaget i. 
Sammen med Kim Carstensen183 – senere 
generaldirektør i Verdensnaturfonden 
(WWF) i Danmark – dengang deres bio-
logiske ekspert – foretog jeg en factfinding 
mission til områderne. Vi besøgte de lokale 
myndigheder og lokale høvdinge for at 
danne os et indtryk af vildtressourcernes 
størrelse og mulighederne for at udnytte 
dem. Det blev en meget eksotisk oplevelse, 
og vi skrev en omfattende rapport om 
vores indtryk. Mødet særlig med de lokale 
høvdinge afslørede en meget svag og foræl-
det intern myndighedsstruktur, som ikke 
pegede på store muligheder for et projekt. 
De lokale høvdinge var meget respekterede 
af lokalbefolkningen, men havde ingen 
reel magt og havde mest deres egne fordele 
ved projektet i hovedet. De opererede fra 
angivne såkaldte paladser. Ved besøgene 
viste det sig at være almindelige primitive 

bygninger eller evt. stråtækte hytter. De 
modtog os meget værdigt siddende på 
skamler eller køkkenstole uden for deres 
residens i nogle tilfælde omgivet af rådgi-
vere og deres familier. Traditionelt knælede 
vores lokale medlemmer af delegationen, 
når høvdingen blev hilset, hvad jeg dog 
ikke kunne bekvemme mig til. Så gik pala-
veren i gang, og som typisk udgangspunkt 
spurgte høvdingen, om jeg kunne skaffe en 
traktor til området. Det kunne jeg jo ikke, 
og så var projektet knap så interessant. Vi 
tilbagelagde store strækninger i kano – i 
sumpområdet det eneste mulige transport-
middel – og så mange eksotiske detaljer af 
folkelivet og naturen. Inde midt i sumpen 
passerede vi pludselig halen af et større fly, 
der stak op af papyrusbevoksningen – det 
viste sig at være et kampfly styrtet ned i 2. 
verdenskrig.

Befolkningen levede på mindre øer i 
sumpområdet, hvor de hovedsagelig dyr-
kede yams-rødder og ellers ernærede sig ved 
fiskeri. Det er den tætteste Livingstone/

Bangweulu-sumpene. 
Det eneste transportmid-
del var primitive kanoer.
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Stanley situation jeg har oplevet gennem 
mine mange rejser i Afrika. Rejsen gav os 
også lejlighed til at besøge Luangwe Natio-
nal Park, som var et langt mere økonomisk 
udviklet område i landet og hvor der var et 
langt rigere dyreliv.

Rapporten blev ikke udelt positiv, og 
det projekt som blev følgen, kom ikke til 
at omfatte vildtdelen – jeg har ikke fulgt 
med i skæbnen for den resterende del af 
projektet.

Det andet projekt, jeg var involveret 
i, var genereret af ulandsorganisationen 
CARE. De søgte i 1992 en teamleader til en 
fact-findingsmission til Uganda og var faldet 
over mit navn et eller andet sted. Projektet 
vedrørte de store problemer man i Queen 
Elisabeth National Park stod overfor i re-
lation til lokalbefolkningens illegale hugst 
af træer i parken. Den var efterhånden 
vokset problematisk i omfang på grund 
af den kraftige vækst i befolkningstallet i 
parkens nærhed. Træ var den eneste ener-
gikilde, man havde til madlavning og især 
til rygning af fisk. Fiskeriet i den store Lake 
Edouard var den væsentligste indtægts-
kilde i området. Brænde skulle efterhånden 
transporteres langvejs fra og var dermed 
dyrt. Resultat: illegal hugst.

Jeg blev leder af missionen, som des-
uden talte fiskerieksperter og andre folk 
med u-landserfaring. Vi besøgte en lang 
række myndigheder og især landsbyer, hvor 
vi talte med landsbyrådene for at lære deres 

situation at kende. Fiskeri var den vigtigste 
indtægtskilde, og for at konservere fisken 
var det nødvendigt at ryge den, så den 
kunne transporteres til byerne. Rygningen 
skete i store udendørs ovne – meget ener-
gikrævende og ineffektive. I husholdnin-
gerne skete al madlavning over åbne bål i 
hytterne.

Vores forslag til løsning af problemet 
var tredelt. Der skulle åbnes for en kon-
trolleret og begrænset hugst i national-
parken. Der skulle indføres mere effektive 
røgerimetoder og energibesparende ovne 
i husholdningerne, og endelig skulle man 
anlægge nye brændeplantager udenfor 
parkområdet. Rapporten blev positivt 
modtaget, og et projekt stablet på benene 
til udførelse af planerne. Desværre blev det 
andre, der fulgte op på dette.

Der blev i min embedsperiode også lej-
lighed til andre faglige rejser. Rejseleder på 
to rejser til Kenya for fagfæller, hvor ken-
yansk skovbrug og naturpolitik var i fokus. 
Jeg var til Verdensskovkongres i Quebec – 
et kæmpe set-up, hvor jeg tog Anita med, 
og hvor vi kombinerede det faglige med en 
ferie i New York.

Jeg var ivrig efter at få inspiration ude-
fra, og så snart der var mulighed for det 
søgte jeg, hvad der var af udbud. Mulighe-
der var der masser af, og jeg var på studie-
ture/faglige ekskursioner mange forskellige 
steder bl.a. i USA, Sverige, Tyskland, Eng-
land, Island og Wales. At rejse er at leve!
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Ved siden af jobbet

Set i tilbageblik var aktivitetsniveauet stort. 
Ved siden af selve jobbet og de ovenfor om-
talte bijob påtog jeg mig også andre hverv. 
f.eks. medlem af det lokale erhvervsråd. Det 
var før kommunesammenlægningernes 
tid og Aulum-Haderup Kommune, som vi 
boede i, skulle ligesom andre kommuner 
have et erhvervsråd. Her kom jeg med og 
endte med at blive formand i et par år. Det 
var op ad bakke i så lille en kommune, bl.a. 
fordi man ikke kunne tiltrække en stabil 
erhvervschef. Rådet endte med på min ind-
stilling at blive nedlagt, og funktionerne 
overtaget af kommunen.

Et større og mere spændende job fik jeg 
som formand i 6 år for Danske Forstkandi-
daters Forening. Vi havde lige siden vores 
tilbagekomst fra Kenya været flittige gæster 
til foreningens møder og arrangementer, 
og vi fik hurtigt et socialt netværk der. For-
eningen var dengang særdeles agtværdig, 
og så godt som alle skovridere og forst-
kandidater – private som statslige – var 
medlemmer. Generalforsamlingen var altid 
velbesøgt og altid et todages arrangement 
med møde og gallafest fredag – og det vil 
sige med stor middag og dans til orkester. 
Og stor ekskursion dagen efter. Tit med 
deltagelse af både minister og departe-
mentschef og altid med styrelsens direktør. 
Så positioneret er foreningen ikke mere, 
men i min tid som formand holdt vi stadig 
en høj standard om end ikke med de høje 
honoratiores.

Da jeg i 1992 blev spurgt, om jeg kunne 
tænke mig at påtage mig formandsposten 
krævede det ikke megen betænkningstid. 
Det medførte mange rejser til København 
og tog megen tid, men var spændende. 
Foreningen var inde i en god periode med 
mange aktiviteter. Ekskursioner og sociale 

Danske Forstkandida-
ters Forenings 100 års 
jubilæum: Kronprinsen 
planter en efterkommer 
af Kongeegen i Dyreha-
ven. Skovrider Klaus 
Waage Sørensen184 og 
forfatteren ser til.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   181 02-05-2017   08:44:48



Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-2006182

sammenkomster blomstrede, og forenin-
gens hundredårs jubilæum i 1997 blev fejret 
med stor pragt. Gallafest på Ledreborg – 
jubilæumsskrift – og bogudgivelse.

I min formandsperiode blev foreningen 
også arving til to betydelige formuer. I 1993 
fik vi testamenteret Carl Brødsgaards185 
skovejendom Egely ved Bryrup. Den blev 
gjort til et stort aktiv i foreningens liv 
som ferieejendom for medlemmerne, og 
driften af skoven blev omlagt til en mere 
naturnær drift. Et par år efter blev jeg 
kaldt til møde med en ældre forstkandidat 
A. J-E. Heilmann186, som havde en villa i 
Charlottenlund og en formue derudover. 
Han overvejede også at gøre foreningen til 
enearving, men ville først lige høre, hvad 
vi havde gjort ved Brødsgaards ejendom. 
Han havde hørt vi ville sælge den, og det 
syntes han ikke om. Jeg kunne dog forsikre 
ham om, at det ikke var tilfældet. Han 
fortalte så, at han overvejede at lade sin 
formue testamentere til trængende forst-
studerende, der ville studere i udlandet. Vi 

havde mange gode samtaler om, hvordan 
det skulle lade sig gøre, og enden på det 
blev, at der blev oprettet en fond, hvor 
der regelmæssigt blev uddelt et eller flere 
rejselegater og desuden en ærespris til forst-
kandidater, der havde ydet ekstraordinær 
indsats i undervisningen af forstkandidater 
eller på anden måde havde gjort sig for-
tjent til en anerkendelse. Kort efter døde 
Heilmann og foreningen fik til opgave at 
realisere formuen til dette formål.

Det var en mærkelig opgave to gange 
med kort mellemrum, at træde ind i en 
gammel mands hus og overtage og dispo-
nere al ejendom. Fra bohave, tøj i skabene 
og alle andre personlige genstande. Men 
samtidig selvfølgelig positivt fordi det 
bibragte foreningen så betydelige øko-
nomiske kræfter. Min formandsperiode 
i Forstkandidatforeningen var en stor 
tilfredsstillelse for mig, og jeg kan glædes 
over, at jeg i årene efter mit formandskab 
både er blevet æresmedlem af foreningen 
og har modtaget Heilmanns ærespris.

Lettende grågæs ved Bøl-
ling Sø.
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Der var stort fagligt sammenhold mellem 
skovriderkollegaerne. Heraf udviklede sig 
selvfølgelig også gode sociale private re-
lationer, hvor familierne havde fornøjelse 
af hinanden. Helt fra starten blev vi ind-
draget i den fagligt/selskabelige forening 
Hedens venner. Det var skovriderne på 
Feldborg, Klosterheden, Ulborg, Oxbøl, 
Palsgård, Lindet og Viborg Distrikter – 
alle med hedestrækninger i deres regi – der 
gennem talrige år havde mødtes for at 
diskutere skovdyrknig på heden, hedepleje 
o.l. og hygge og spise sammen bagefter. Vi 

mødtes fast – i begyndelsen to gange om 
året, senere én gang – sammen med vores 
koner på skift på distrikterne. Værtsdistrik-
tet havde så lavet en ekskursion, hvor pral 
og problemer kunne tages under behand-
ling – og det blev de.

Der blev diskuteret livligt og bramfrit, 
og værten skulle nok få nogen over næsen 
inden dagen var omme. Når ekskursionen 
var slut samledes man på skovridergården 
til en prægtig middag og en aften præget 
af hygge og normalt stor moro. Det var en 
herlig forening og selvfølgelig guld værd 

Det sociale liv med kollegaer

Hedevennerne mødes på 
Oxbøl Distrikt i 2005 
ved de genoprettede 
Skjern enge. Fra venstre 
er det skovrider Ulrik 
Lorentzen187, skovri-
der Steffen Jørgensen, 
skovrider Morten Elbæk 
Jørgensen, Anita, Mari-
anne Lorentzen og Su-
sanne Elbæk Jørgensen.
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for et nytiltrådt skovriderpar. Desværre er 
foreningen vist nu gået i opløsning – tidens 
fortravlede forbandelse!

I Statsskovriderforeningen forekom 
der også sporadiske sociale arrangementer. 
Først og fremmest rejser for medlemmerne 
med påhæng. Vi har været på pragtfulde 
ture til New Zealand og Vietnam og senest 
Chile/Patagonien.

En anden fast tradition for en række af 
kollegaerne var nytårskuren. Vi mødtes til 
“den store kur” hvert år på Christiansborg, 
og skovriderne gik i samlet flok ind for at 
ønske majestæten “godt nytår”. Selvfølge-
lig i gallauniform med alle ordner og fjer 
i hatten. Vores direktør var med og holdt 
en lille tale for majestæten, der tog imod 
sammen med prinsgemalen og i de senere 

år også kronprinsen og kronprinsesse Mary. 
Majestæten svarede – altid meget person-
lig. Det var klart, at hun vidste meget om 
og interesserede sig for etatens gerninger. 
Og hun havde altid et par ord om, at vi 
nu skulle passe godt på skovene, og at de 
jo skulle drives som skove og ikke med for 
meget andet “pjat”.

Efter kuren tog vi med vores koner til 
Jægersborg Dyrehave, hvor der var arran-
geret frokostbord og alle medbragte noget 
til frokosten. Som regel kom også for-
manden for Dansk Skovforening og andre 
prominente skovfolk, så “kuren” blev en 
blanding af “netværking” og hyggeligt 
samvær. Som pensionister har vi stadig 
lejlighed til at deltage i kur og dette årlige 
arrangement.

Fra nytårskuren 2001. 
Fra venstre første række: 
Handelsskovrider Peter 
Brostrøm188, skovrider 
Inge Gillesberg189, Grå-
sten, skovrider Morten 
Elbek Jørgensen, Pals-
gård, skovrider Tho-
mas Borup Svendsen, 
Klosterheden, skovrider 
Kim Søderlund190, 
København, kammer-
herre Vilhelm Bruun 
de Neergaard191, Form. 
Dansk Skovforening, 
skovrider og jægermester 
Klaus Waage Sørensen, 
Jægersborg. Bagved fra 
venstre: Kammerherre 
Gustav Berner, Hol-
stenshus, skovrider Arne 
Jørgensen192, Odsherred, 
tidl. Kgl. Jægermester og 
skovrider Henrik Las-
sen193, Frederiksborg, 
skovrider Joh. Skov, tidl. 
Viborg, skovrider Niels 
Juul Bundgaard194, 
Silkeborg, forfatteren 
og halvt skjult bag ham 
Anita og bag hende 
Lone Wåge Sørensen, 
Tit Lassen, Katherine 
Richardson, skovrider 
Jørgen Buch-Jepsen, 
Tisvilde, skovrider Jens 
Bjerregaard Christen-
sen195, Fussingø, Ulla 
Skov, Birgitte Jespersen, 
Ulla Toksvig, skovrider 
Lars Toksvig196, Esrum, 
Bente Jørgensen, skov-
rider Claus Jespersen197, 
Falster, Inge Gillesbergs 
mand.
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Livet på Feldborggård: Familieliv, 
venner, fester og fritid

En tjenestebolig skal rumme det hele – den 
danner rammen om udførelsen af jobbet, og 
den er daglig arbejdsplads for et antal men-
nesker – men den er også rammen for en fa-
milies liv. Feldborggård var en ideel ramme. 
Selv med ulemperne af “altid at være på job” 
og “altid at have folk tæt på” var bygningen, 
stedet og placeringen en daglig glæde. Ikke 
blot set i tilbageblikkets klare lys, men og-
så under megen påskønnelse, mens vi bo-
ede der. Vi kom dertil da Karoline var 12 år. 
For hende var det en meget svær overgang. 
Ny skole – Haderup Skole – kammerater 
som var meget anderledes, end hvor hun 

Katrine og Magnus – 
det første hold børne-
børn nåede at opleve 
Feldborggårds lyksalig-
heder.

På tur i alleen – Marie, 
Martin, Anita, Anitas 
mor, Karoline og An-
ders – deres børn Ka-
trine (i barnevognen) og 
Magnus.
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kom fra. Hun lukkede sig inde i begyndel-
sen, men hun klarede den hurtigt – sej som 
hun er. Anita fik job i Herning som oversy-

geplejerske og Martin i 1. klasse. Familielivet 
udviklede sig – vi fik hund – børnene vok-
sede til, og de fik venner – blev konfirme-
ret – kom i gymnasiet – deres venner flok-
kedes i skovridergården – og vi elskede det. 
De pragtfulde stuer på skovridergården blev 
udnyttet til fulde – og have og natur blev 
centrum for fritiden.

Vi elskede vores have, selvom den var 
stor, og vi selv måtte stride med pasningen, 
men køkkenhaven var for os “paradis på 
jord”, og vi var selvforsynende med grønt 
og bær og æbler.

Og naturen blev brugt – alle sam-
men eller Anita til løbeture – Martin til 
tumleplads for ham og hans kammerater. 
“Wild boys” var Martins mindeværdige 
drengeklub med superbase 6 og natlige ud-
flugter! Vi andre, vores familie og venner 

Magnus hjælper med at 
lægge kartofler.

Sommertur gennem 
granskoven.
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på utallige gåture og udflugter til skov og 
natur. Både til distriktets egne arealer og til 
Midt- og Vestjyllands andre unikke natur-
områder. Og skulle vi uden for de daglige 
rammer, havde vi det gamle fiskerhus i 
Løkken, eller vi tog, lige fra børnene kunne 
sidde på en cykel, på cykelture om som-
meren med overnatning på vandrehjem 
forskellige steder i Danmark. Om vinteren 
helst til sydens sol.

Med ups and downs som i enhver 
familie var Feldborggård en fantastisk 
ramme for opvæksten af vores lille familie. 
Tiden fløj afsted og pludselig kom tiden, 
hvor børnene brød op og tog hjemmefra 
for at passe deres liv. Først Karoline til 
universitetet i Odense, så Martin til Land-
bohøjskolen – han valgte skovvejen som 
sin far, mens Karoline sigtede klart efter 
forretningsverdenen. Han er endt i Hede-
selskabet og hun i Nordisk FilmTv – begge 

i gode og interessante stillinger. Men cen-
trum for det hele var stadig Feldborggård, 
som alle elskede og vendte hjem til gang 
efter gang, så længe vi fik lov at bo der. Til 
jul, til påske og om sommeren.

Julen på Feldborggård var noget 
særligt . Huset blev pyntet op fra ende til 
anden, store juletræer og granbelægning 
på fliserne foran hoveddøren kom på 
plads, og bedsteforældrene kom på besøg. 
Det var som taget ud af en Morten Koch-
roman. Senere kom det første hold børne-
børn til – Karolines Magnus og  Katrine. 
For dem står Feldborggård stadig i et 
særligt lys.

Vi fik en dejlig venneflok i vores tid 
som skovriderpar og utallige er de mid-
dage, vi har indtaget i den dueblå spise-
stue – og utallige de sange, som vi har sun-
get der. Ikke en middag på Feldborggård 
uden at sanghæftet kom frem.

Sidste jul på Feldborg-
gård i 2005. Det tra-
ditionelle julebillede: 
Magnus198, Katrine199, 
Karoline, Anders200, 
Olde201, Anita, Marie202, 
Martin og forfatteren.
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Sct. Hans aften – rådy-
ret forberedes – og steges 
på spid over bålet.
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Det traditionelle Sct. Hans bål i haven med alle vennerne og spisestuen fuld.

Vi deltog i livet i lokalområdet. I mange 
år gik vi til folkedans om mandagen i den 
lokale skole. Her ledte viceskoleinspektø-
ren Ole Skriver myndigt dansen med sin 
fløjte om halsen og hans hustru Agnete 
spillede til. Herlige aftener! Den lokale 
kunstcirkel med kernen af præsten, dyr-
lægen, doktoren, skovrideren og lærere 
mødtes hos hinanden og foretog udflugter 
og udloddede billeder. Vi var med blandt 
lokale i sportsklubben, der stiftede en ny 
tennisklub og anlagde nye baner.

En fast tradition var Sct. Hans aften 
i haven for familie og venner. Spidstegt 
rådyr over bålet, god vin og glad sang, og 
sluttende med kæmpebål nederst i haven i 
fårefolden. De aftener står klart for alle!

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   189 02-05-2017   08:45:03



Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-2006190

Direktør Hans Henrik Christensen byder velkommen og tiltrædende205 og aftrædende skovriderpar lytter. Læg mærke til uniformerne – den 
gamle smukke tjenesteuniform har de yngre skiftet ud med et “jakkesæt”.

Jeg siger tak for mange gode år til samarbejdspartnere, personale og familien – og der lyttes lidt beklemt.
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Afsked med Feldborg

Jeg bestemte mig meget tidligt for, at jeg 
ville gå af som 65-årig fra mit embede, hvis 
jeg kunne få en konsulentordning med 
styrelsen. Enkelte af mine ældre kollegaer 
havde fået sådanne ordninger, hvor de 
havde rejst en del, og det kunne jeg godt 
tænke mig at prøve. Jeg var bestemt ikke 
udbrændt som 65-årig, men jeg havde set 
kollegaer, der blev ved til det sidste og det 
var ikke altid lige kønt. Man skal kunne 
“true med at gå” ikke “true med at blive”. 
Da tiden nærmede sig kontaktede jeg 
direktøren, og der blev udvist stor velvil-
lighed. Jeg fik en ansættelse som chefkon-
sulent på 30 timer for en 5 års periode.

Det blev en mindeværdig afskedsrecep-
tion i oktober 2006. En masse mennesker 
mødte op – der var taler fra direktør, 
samarbejdspartnere, personale og andre. 
Det var rørende, mærkeligt, knugende og 

befriende. Ens livsværk var til ende – et nyt 
afsnit skulle begynde for Anita og mig. Vi 
var unge på 65 – havde et godt helbred og 
stort gå-på-mod.

Farvel til Feldborggård 
efter 23 år.

 Så mange minderige 
dage at tænke tilbage på.

Goddag til Frederiksberg 
og lejlighed på Mathil-
devej.
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Konsulent i København og Viborg

Vi havde længe været i tvivl om, hvor vi 
ville bo efter afskeden med Feldborg. Om-
sider købte vi i 2005 hus i Viborg, men var 
stadig ikke afklaret. I København havde vi 
stadig den lille lejlighed på Frederiksberg, 
som vi havde købt til Martin, da han flyt-
tede over til Landbohøjskolen. Vi ville 
prøve København og det passede som fod 
i hose med, at jeg fik konsulentjob i styrel-
sens internationale kontor. Vi flyttede til 
København i november 2006.

Det var ikke uden problemer at flytte 
fra de små 400 m2 på Feldborggård til lej-
ligheden på 60 m2. Men det var et charme-
rende sted, og vi opmagasinerede de fleste 
af møblerne. Det blev et herligt år i staden. 
Jeg i spændende job i styrelsen og Anita 
dels på Diakonissens hospice og dels i for-
skellige vikarjob. Vi udnyttede alle byens 
kulturtilbud maximalt og så mange af de 
gamle venner fra tiden langt tilbage, hvor 
vi havde hus i Allerød.

Hovedparten af mit job i Naturstyrel-

sen drejede sig om internationale skov-
brugsrelaterede områder. Jeg blev styrel-
sens repræsentant i MCPFE (Ministerial 
Conference on the Protection of Forests 
in Europe). Det var en organisation, der 
bestræbte sig på at koordinere skovlovgiv-
ningen i Europa, så den opfyldte målene 
udstukket på Rio- og Helsinki-konferen-
cerne (tidligere omtalt). Skovministrene 
fra Europas lande holdt hvert fjerde år en 
konference for at følge op på disse inter-
nationale konventioner. Formålet med 
konferencen var at udarbejde en status for 
skovenes tilstand i Europa i relation til bæ-
redygtighedskriterier, samt arbejde for at 
begrebet bæredygtigt skovbrug i de enkelte 
lande blev defineret og forstået på sam-
menligneligt grundlag. Næste konference 
skulle være i 2007, så jeg blev kastet hoved-
kulds ind i arbejdet. Stedet var fastlagt på 
forhånd – det var stedet, hvor formanden 
var minister, og hvor sekretariatet lå – i 
dette tilfælde Warszawa. Polens skovmi-
nister var formand for konferencen, indtil 
den havde fundet sted. Herefter flyttede 
formandskabet de næste 4 år til et andet 
europæisk land.

Sekretariatets opgave var at forbe-
rede den næste konference, og organi-
sere en række møder for den arbejds-
gruppe, der var nedsat til at udføre dette 
arbejde. Vi mødtes over det næste år 
regelmæssigt i Schweiz, Norge, Warszawa, 
Krakow, Lichtenstein og flere andre steder. 

I 2007 blev residensen 
forlagt til Viborg, hvor 
et tvillingesæt – Oskar og 
Frida – var kommet til.
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Det var interessant, at erfare hvordan in-
ternationale konferencer forberedes. Det 
skete i nært samarbejde med FAO (Food 
and Agricultural Organisation), UNECE 
(United Nations Economic Commission 
for Europe) og flere andre internationale 
organisationer. Det var et gigantisk arbejde 
på forholdsvist højt internationalt niveau.

Først skulle det specifikke emne for 
konferencen defineres. Hvorledes kom vi et 
skridt videre fra sidste konference og den 
dertil knyttede deklaration. I hvilke sam-
menhænge kunne en koordineret indsats 
være til gavn for fremme af bæredygtigt 
skovbrug? Hvad kunne ministrene enes 
om, der ville bringe skovene et skridt nær-
mere bæredygtighed uden at det kom til at 
hæmme erhvervet væsentligt? Hvad kunne 
profilere ministrene bedst og skaffe dem 
stemmer? Et bærende princip var, at det 
ikke var retsgyldige resolutioner, der kom 
ud af konferencerne, men retningsgivende 
deklarationer. Men der skulle være fuld 
enighed om teksterne, så en stor diploma-
tisk indsats var nødvendig.

Det nærmere emne for denne konfe-
rence blev udarbejdelse af guidelines for 
bæredygtigheds-kriterierne. Der blev nu 
nedsat en lang række underudvalg, der ar-
bejdede med de enkelte emner, og til sidst 
blev udarbejdelsen af selve deklarationstek-
sterne flyttet op til såkaldte ELM-meetings 
(Expert Level Meetings), hvor jeg deltog 
på Danmarks vegne. Det var lange kedsom-
melige møder, hvor hver enkelt sætning i 
teksterne blev vendt og drejet indtil alle var 
tilfredse.

Selve konferencen var fastsat til no-
vember 2007 i Warszawa. Alt forløb plan-

mæssigt og Connie Hedegaard204, som da 
var miljøminister, skulle lede den danske 
delegation. Sådan kom det imidlertid ikke 
til at gå, da der pludseligt blev udskrevet 
valg i Danmark, og så går ministrenes ar-
bejde i stå. Det endte med at jeg blev udpe-
get til Head of Delegation og repræsente-
rede Danmark under konferencen. Det var 
dog ikke de tunge indlæg, der skulle præ-
senteres, da jeg blot kunne meddele, at der 
var valg i Danmark, og underskriften på 
ministererklæringen måtte afvente den nye 
regering. Uanset dette var det en morsom 
erfaring at indhøste så sent i karrieren – 
fotografi sammen med alle Europas skov-
ministre og middag sammen i Warszawas 
gamle (efter krigen genopførte) kongeslot.

Jeg deltog også i mange andre møder. 
Bl.a. i EU-møder i Bruxelles, i FAO-møder 
i Rom og i adskillige arbejdsgrupper og 
konferencer i Nordisk Råd regi, både i Fin-
land, Sverige og Norge.

Til MCPFE-skovmini-
stermøde i Warszawa i 
2007 som Head of Dele-
gation her sammen med 
EU’s landbrugskommis-
sær Marianne Fisher 
Boel.

Juletræet blev stadig hen-
tet i Feldborg skov. På 
billedet Martin, Oskar, 
Frida, Anita, Marie, 
Katrine, Karoline og 
Magnus i 2010.
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Som sagt interessant, men jeg priste mig 
lykkelig for, at det ikke var blevet min leve-
vej at være international diplomat. Dertil 
var møderne for lange, talrige og kedelige. 
Jeg nåede at se mange spændende steder, 
men mest hoteller og konferencesale in-
defra. På grund af min nedsatte arbejdstid 
fandt jeg dog tit lejlighed til at blive en 
eller to dage ekstra på mødestederne, for 
at opleve lidt af landenes særpræg udenfor 
konferencerummene.

I 2007 flyttede vi tilbage til Viborg til 
vores hus der. Vi havde været meget i tvivl, 
om vi skulle slå os ned i København, hvor 
vi var faldet rigtig godt til, og vi var tæt på 
at bestemme det, da Martin en dag ringede 
og fortalte at Marie havde været til scan-
ning – de skulle ikke have ét barn, men 
to – tvillinger!! Det slog hovedet på søm-
met. Dels ville Marie og Martin få stærkt 
brug for en hjælpende hånd, dels ville vi 
ikke gå glip af på nært hold, at se de to 
tvillinger vokse op. Så opbrud igen – igen 

i gang et nyt sted i et nyt hus. Det blev 
heller ikke let – at komme til en ny by som 
pensionist er ikke nemt. De normale ind-
gangsvinkler til det sociale liv skal man selv 
skabe, når børnene ikke er der.

Jeg fortsatte mit konsulentjob, nu blot 
med base i Naturstyrelsen Søhøjlandet 
(tidligere Silkeborg Distrikt) i Silkeborg. 
Der var min gamle kollega Niels Bund-
gaard skovrider, og jeg havde på forhånd 
aftalt med ham, at der stod en stol til mig 
der, hvis jeg flyttede til Jylland. Jeg fort-
satte som international medarbejder for 
styrelsen et par år, men gik ellers over til at 
løse opgaver for Niels Bundgaard på hans 
distrikt. Jeg kørte til Silkeborg 3 dage om 
ugen og løste ellers opgaverne hjemmefra. 
Det var mest relateret til skovlovgivning 
og tilsyn hermed, men kunne også brede 
sig til andet. Anita var aktiv i sygepleje-
faget og løste vikaropgaver og kørte lidt 
hjemmesygeplejerske, så vi var begge godt 
beskæftiget.

Talrige ekskursioner 
blev holdt på Feldborg 
Skovdistrikt. her skovfo-
ged Hans Nedergaard-
Hansen, forsøgsleder 
Jørgen Neckelman, 
skovrider Steffen Jørgen-
sen, Martin, fuldmægtig 
Peder Jepsen, skovrider 
Esben Møller Mad-
sen205, Anita, skovrider 
H. Staun, forfatteren 
og daværende rektor for 
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole Per 
Holten-Andersen206.
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Pro Silva skulle favne mere bredt og være 
stedet, hvor skovdyrkning blev diskuteret. 
Vi ville gerne have alle typer af skovdyrkere 
til at deltage i ekskursionerne, og så der tage 
diskussionerne om naturnær skovdrift. Når 
ting diskuteres ender det tit med fornuftige 
løsninger – når folk ytrer sig i artikler eller 
på anden eksklusiv måde, bliver det tit til 
råb efter hinanden uden at man egentlig hø‑
rer, hvad modparten siger. Kunne vi få kon‑
ceptet naturnær skovdrift “afmytologiseret” 
lidt – måske rettet mod et koncept for et 
pragmatisk naturnært skovbrug? Det kunne 
jeg godt tænke mig at prøve.

I de næste fem år lykkedes det at sætte 
godt skub i aktiviteterne og Pro Silva blev 
en central platform for diskussion af skov‑
dyrkningen i Danmark. Medlemstallet blev 
næsten fordoblet og deltagelsen på ekskur‑
sionerne eksploderede – op til 80‑100 del‑
tagere på de bedste – næsten for mange.

Hvordan skete det? Først og fremmest 
ved at synliggøre foreningen i debatten i 
tidsskriftet SKOVEN. Jeg skrev adskillige 
indlæg som led i debatten der, og så fulgte 
vi op med ekskursioner, der fokuserede 
netop på det, der var mest fremme i tiden. 
Statsskovbrugets indførelse af naturnært 
skovbrug var netop proklameret – dvs. at 
vi indbød i samarbejde med Naturstyrel‑
sen til en række ekskursioner i deres skove 
om specifikt dette emne. Vi lavede et stort 
seminar i Odense, hvor emnet blev belyst 
fra forskere, praktikere og fra et antal re‑
præsentanter fra træindustrien. Et andet år 

Mit sidste “professionelle” job blev som 
formand for skovdyrkerforeningen Pro 
Silva. I 2008 ringede den daværende for‑
mand skovrider Bendt Egede Andersen207, 
Buderupholm mig op: Kunne jeg ikke 
tænke mig at blive formand – forenin‑
gen trængte til et boost, og han kunne 
ikke mere afse tid til det. Efter lidt be‑
tænkningstid sagde jeg ja. Pro Silva er en 
sammenslutning af skovdyrkere, der tror 
på skovdyrkningskonceptet naturnært 
skovbrug. Dette har jeg tidligere fortalt 
om og havde jo arbejdet med det i flere år. 
Grunden til min svage tøven var nok, at 
Pro Silva for mange stod som en lidt “hel‑
lig” forening, der var ensporet dedikeret til 
dette koncept. Det var derfor en mindre 
skare, der mødtes til arrangementerne – 
foreningen slumrede lidt. Jeg var langt 
mere pragmatisk anlagt med indstilling 
om, at konceptet skulle bruges, hvor det 
var egnet, men andre metoder var også 
legale, hvor tingene talte for dem. Skovdyr‑
kerne i landet havde imidlertid et problem. 
Skovdyrkningsekskursionerne var blevet 
få – ja sjældne. Og det er på ekskursioner 
praktiske skovbrugere udvikler ideer, får 
inspiration, ja får chancen for at forny sig. 
Tidligere var både Forstkandidatforenin‑
gen, Dansk Skovforening og skovfoge‑
dernes forening aktive i feltet, men disse 
ekskursioner var enten manglende, sjældne 
eller beskæftigede sig med alt muligt andet 
end skovdyrkning.

Jeg sagde derfor ja ud fra den filosofi, at 
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fokuserede vi på certificering af skov, som 
var blevet et hot emne. Ekskursioner til 
skove, der var blevet certificeret for at høre 
ejerens begrundelser for dette skridt, og 
skovadministratorernes begrundelser for 
at anbefale det. Dette fulgt op af endnu et 
seminar, hvor emnet blev belyst fra alle si-
der. Det er klart, at det vakte interesse – vi 

dykkede lige ned i de problemstillinger, de 
enkelte skovdyrkere gik og tumlede med – 
ofte alene – til daglig.

Det var en meget givende og interes-
sant opgave, som jeg gik meget op i. I 2013 
sagde jeg stop. Til overraskelse for mange, 
men jeg var pensioneret – jeg havde ikke 
problemer og debat inde på livet som de 
aktive – skulle foreningen stadig kunne 
være aktuel, skulle der en mand til, der 
havde fingrene i skovbunden. Det blev 
Niels Peter Dalsgaard Jensen, skovrider på 
Salten Langsø, der overtog formandskabet. 
Han er inkarneret naturnær skovdyrker, 
men også åben for en pragmatisk tilgang, 
så foreningen er i de bedste hænder.

Pro Silva møde på det 
gamle distrikt i 2011.

Formandsoverdragelse 
til Niels Peter Dalsgaard 
Jensen208 i 2013.

Spontan opvækst af rød-
gran i et hul i den gamle 
bevoksning. Foto Hans 
Nedergaard-Hansen.

104825_et-statsskovbrug_001-198_r1.indd   196 02-05-2017   08:45:14



197Slut – finale!

Slut – finale!

Efterhånden vænnede vi os til Viborg, ja 
kom faktisk til at holde af byen. I 2011 
fyldte jeg 70 år og besluttede helt at stoppe 
min aktive karriere, så det blev farvel til 
Naturstyrelsen efter i alt 31 år. Det var ve-
modigt, men nu skulle tredje fase af livet 
begynde.

Det blev til pensionistliv i Viborg med 
masser af aktiviteter, rejser og samvær med 
venner, børn og børnebørn. Vi er ofte i Kø-

benhavn, hvor vi følger de store børnebørn, 
som nu er helt selvhjulpne, og vi har fornø-
jelsen af at se og deltage i opvæksten af de 
to små tvillinger Oskar og Frida i Viborg. 
En evig fryd og bedsteforældres store privi-
legium. I tilbageblik må det konstateres, at 
det har flasket sig godt. Vi har været og er 
privilegerede i sjælden grad. Vi har et godt 
helbred – vi er inderligt taknemmelige og 
tilfredse!

Pensionisttilværelse og 
rejser hører sammen – 
her har vi børn og bør-
nebørn på safari i Afrika 
i 2014.
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1959-1982.

Elmquist, Kristian Benedikt Tidemand (1920-+). 
Forstkandidat 1944. Skovrider på Fussingø 
Skovdistrikt 1957-1990.

Engberg, Bent (1923-1984). Forstkandidat 1949. 
Skovrider på Feldborg Skovdistrikt 1959-1965 
og på Bornholms Distrikt 1965-1984.

Eriksen, Bo. Ejer af Salling Maskinstation.
Eriksen, Erik. Tidligere dyrlæge ved Landbohøj-

skolen og Zoologisk Have i København.
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Eskildsen, Flemming (1948-). Borgmester 
Sundsøre Kommune (1990-2007) og i Skive 
Kommune (2007-2014).

Feldborg, Ib (+). Tømrermester i Vildbjerg og 
schweisshundemand.

Fjederholt, Steen (1958 -). Skovfoged 1983. Skov-
fogedassistent 1990-1998 på Feldborg Distrikt 
senere vildtkonsulent og skovfoged samme 
sted.

Fløytrup, E. St. (1885-1962). Skovfoged 1908. 
Skovrider på Tranekær 1931-1955.

Fog, David. Professor i matematik ved Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole.

Fog, Mogens. Direktør for Damolin og ejer af 
store arealer på Fur.

Fog, Ole Laurits (1937-2003). Forstkandi-
dat 1962. Direktør i Dansk Skovforening 
1972-1994.

Frølund, Svend Hakon (1916-1993). Forstkandi-
dat 1941. Direktør i Skovstyrelsen 1958-1986.

Fynne, Jens. Planlægger i Sundsøre Kommune.
Gammeltoft, Henrik (1943-1995). Forstkandidat 

1968 og senere skovrider i Skov- og Natursty-
relsen.

Gillesberg, Inge (1959-). Forstkandidat 1985. 
Skovrider Naturstyrelsen Sønderjylland (tidl. 
Gråsten Distrikt) 1997-

Glitrup, Ove (1923-). Skovfoged 1944. Skovfoged 
Viborg og senere Feldborg Distrikt 1955-1991.

Glud, Niels Michael (1960-). Forstkandidat 1988. 
Skovbrugschef HedeDanmark.

Gram, C. C. von (1703-1780). 1747 overjægerme-
ster i Danmark

Gravsholt, Sven (1933-2011). Forstkandidat 1959. 
Skovrider i Skovstyrelsen 1970-1975 og for 
flere andre distrikter indtil 1997.

Grøn, Alfred Rowland Howard (1894-1967). 
Forstkandidat 1923. 1930-1952 professor i 
skovøkonomi ved Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole.

Grønbjerg, Carl (+). Major i Hæren og jagtskri-
bent.

Grønborg, Henning. Dyrlæge i Borbjerg og 
schweisshundefører.

Hageman, Bent (1940-2016). Forstkandidat 
1970. Senere daglig leder af grønne områder 
Brovst kommune.

Hagesen, Arne. Ford-forhandler i Holstebro og 
hundefører. Medlem af hundeholdet.

Hald, Søren (1966-). Forstkandidat 1993. Forst-
fuldmægtig på Feldborg Distrikt 1993-1996. 
Skovrider på Naturstyrelsen Søhøjlandet (tid-
ligere Silkeborg Distrikt) 2015-.

Handberg, Jens Erling (1932-). Forstkandidat 
1958. Skovrider på Feldborg Skovdistrikt 
1966-1976, dernæst skovrider på Klosterhe-
den Skovdistrikt 1976-2002.

Hansen, Keld (1941-). Forstkandidat 1969. Free-
lance landskabskonsulent.

Hansen, N. O. (1928-2000). Borgmester i Her-
ning Kommune 1975-1990.

Hedegaard, Connie (1960-). Konservativ politi-
ker. Miljøminister 2004-2007.

Hefting, Claus (1957-2011). Forstkandidat 1983. 
Skovrider Løvenholm Fonden 1988-2011.

Heilmann, Allan Johan-Ernst (1918-1995). Forst-
kandidat 1943. Oprettede legat for Danske 
Forstkandidaters Forening.

Henriksen, H. A. (1919- +). Forstkandidat 1943. 
Professor i skovdyrkning ved Den kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole 1962-1989.

Henriksen, Karen Merete. Distriktssekretær for 
tre skovridere på Feldborg Distrikt 1977-2012.

Henriksen, Kresten. Gårdejer i Brokholm Sø.
Herløw, Mikal (1942-). Forstkandidat 1971. Skov-

rider på Holsteinborg og Det Petergårdske 
Skovdistrikt 1983-

Hermansen, Niels K. (1922-1990). Forstkandidat 
1949. Professor i skovøkonomi og -politik 
ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 
1954-1974.

Holst-Jørgensen, Bo (1939-). Forstkandidat 1966. 
Skovrider på Ulborg Skovdistrikt 1980-2003.

Holten, Niels Erik (1921-1991). Forstkandidat 
1947. Skovrider på Gisselfeld 1958-1974.

Hviid, Peter (1955-). Forstkandidat 1980. Forst-
fuldmægtig, konsulent i Naturstyrelsen 1982-.
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Ilsøe, Peter (1962-). Forstkandidat 1987. Skov-
rider Lindet Skovdistrikt (senere Natursty-
relsen Vadehavet) 1998-2011. Vicedirektør i 
Naturstyrelsen 2011-2016. Direktør i Natur-
styrelsen 2016-.

Jacobsen, Erik (1953-). Departementschef i Miljø-
ministeriet 1993.

Jacobsen, Robert (1912-1993). Dansk billedhug-
ger og maler.

Jensen, Hans (1956-). Skovfoged 1981. Skovfoged 
på Palsgård og senere Feldborg Distrikt  
1990-).

Jensen, Immanuel. Lodsejer i Havbjerg Skov
Jensen, Niels Juhl Bundgaard (1950-). Forst-

kandidat 1977. Skovrider Silkeborg Distrikt 
1997-2015.

Jensen, Niels Peter Dalsgaard (1956-). Forstkan-
didat 1984. Skovrider Salten Langsø Skovdi-
strikt 1985-.

Jensen, Niels Toftegaard (1966 -). Skovfoged 
1990. Skovfoged på Palsgård Skovdistrikt 
1998.

Jensen, Svend Aage (1937-). Borgmester i Fjends 
Kommune 1994-2007.

Jenssen-Tusch, S. F. G. (1824-1888). Skovfoged i 
Stursbøl plantage indtil 1863, hvor han blev 
forflyttet til Feldborg Plantage som plantør. 
1863-1888 skovrider samme sted.

Jepsen, Peder Folding (1950-). Forstkandidat 
1976. Forstfuldmægtig på Feldborg Distrikt 
2002-2012.

Jespersen, Claus Bindslev (1956-). Forstkandidat 
1983. Skovrider Skov- og Naturstyrelsen 1993 
og senere Naturstyrelsen Storstrøm (tidligere 
Falster Distrikt).

Johansen, Vagn (1916- +). Forstkandidat 1941. 
Skovrider på Ulborg Skovdistrikt 1957-1979.

Junge. Kommissarius for Statens Ekspropriati-
onskommission for det vestlige Danmark. 
F. J. Boas’ efterfølger.

Just, Jesper. Skovrider i Skovdyrkerne.
Jæger, Frank (1926-1977). Dansk digter og forfat-

ter.

Jørgensen, Arne Peder (1945-) Forstkandi-
dat 1973. Skovrider Odsherred Distrikt 
1997-2010.

Jørgensen, Steffen (1937-). Forstkandidat 
1962. Skovrider på Randbøl Skovdistrikt 
1976-2004.

Keiding, Henrik (1922-). Forstkandidat 1950. 
Projektmedarbejder ved DANIDA’s Skov-
frøcenter.

Kjær, Søren (1968-2012). Forstkandidat 1996. 
Forstfuldmægtig på Feldborg Distrikt 
1996-2000).

Knudsen, Marie Trydeman (1974-). Forfatterens 
svigerdatter. Forsker Århus Universitet (Fou-
lum).

Koch, Niels Otto Elers (1951-). Forstkandidat 
1975. Dr. agro. 1985. Direktør for Forsknings-
centret for Skov & Landskab – senere Det 
Nationale Center for Skov, Landskab og 
Planlægning. 1991-2014 – Direktør og chefre-
daktør af den nye udgave af Trap Danmark.

Kristiansen, Jan (1941-2015). Forfatterens studen-
terkammerat. Senere overlæge ved Fredericia 
Sygehus.

Lai, Else Benete (1952 -). Skovfoged 1972. Skov-
foged på Lindet Skovdistrikt 1985.

Lange, Morten (1919-2003). Politiker og profes-
sor i botanik ved Københavns Universitet – i 
en periode også rektor samme sted.

Langen, Johan Georg von (1699-1776). Tysk 
forstmand, der i 1763 af Frederik 5. blev ind-
kaldt til Nordsjælland for at nyindrette (plan-
lægge) de kongelige skove.

Larsen, Inken Breum (1963-). Forstkandidat 
1990. Forstfuldmægtig på Feldborg Distrikt 
1990-1993. Nu skovrider på Naturstyrelsen 
Trekantområdet (tidligere Randbøl Distrikt).

Larsen, Jørgen Bo (1949-). Forstkandidat 1973. 
Professor i skovdyrkning ved Den kgl. Vete-
rinær- og Landbohøjskole – nu Københavns 
Universitet – fra 1991.

Larsen, Niels Anker (1923- +). Forstkandidat 
1951. Skovrider Tisvilde-Frederiksværk Skov-
distrikt 1965-1984.
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Lassen, Erik (1901‑1987). Forstkandidat 1927. 
Skovrider på daværende Stenderup Statsskov‑
distrikt 1942‑1971, hvor distriktet blev lagt 
under Haderslev Distrikt.

Lassen, Henrik Erik (1931‑). Forstkandidat 1958. 
Skovrider Frederiksborg Distrikt 1972‑1992 
og Kgl. Jægermester.

Lind, Alex (1944‑). Borgmester Spøttrup Kom‑
mune 1986‑1998.

Lorentzen, Ulrik (1955‑). Forstkandidat 1980. 
Skovrider Naturstyrelsen Blåvandshuk (tidl. 
Oxbøl Distrikt) 1995‑.

Løw, Erik (1916‑ +). Skovfoged på Jægersborg 
Distrikt 1964‑?).

Madsen, Leif Jørgen (1957‑). Forstkandidat 1984. 
Direktør og skovrider Vemmetofte Kloster 
1989‑.

Mar: Møller, Carl (1891‑1978). Skovrider, Redak‑
tør og Professor i skovdyrkning ved Den kgl. 
Veterinær‑ og Landbohøjskole.

Mikkelsen, Peter Damtoft. Borgmester i Vinde‑
rup Kommune 1986‑1998.

Moltesen, Peter (1914‑2009). Forstkandidat 1941. 
Professor i vedteknologi ved Den kgl. Veteri‑
nær‑ og Landbohøjskole 1948‑1984.

Mortensen, Jørgen. Naturvejleder i Herning 
Kommune.

Münter, Mogens (1938‑). Forstkandidat 1968. 
Senere skovrider Gisselfeld.

Møller, Ejvind. Konsulent i COWI Consult.
Neckelman, Jørgen (1934‑). Forstkandidat 1960. 

Afdelingsleder ved Statens forstlige Forsøgs‑
væsen.

Nedergaard‑Hansen, Hans (1947‑). Skovfoged 
1972. Skovfoged på Feldborg Distrikt 1984‑.

Nedergaard‑Hansen, Knud (1906‑1985). Forst‑
kandidat 1931. Skovrider på Klosterheden 
Skovdistrikt 1943‑1976.

Nerenst, Frederik Christian. Første opsynsmand, 
senere plantør på Feldborg Skovdistrikt.

Nielsen, Erik Bent (1935‑). Forstkandidat 1963. 
Skovrider Åbenrå Skovdistrikt 1976‑1996.

Nielsen, Lars Møller (1944‑2013). Forstkandidat 
1969. Senere skovrider på Frijsenborg/We‑

dellsborg og skovrider ved Aage V. Jensens 
Fonde.

Nielsen, Signe. Konstitueret kontorchef i Skov‑ 
og Naturstyrelsen.

Nielsen, Sven Aage (1931‑). Skovfoged 1954. 
Skovfoged på Viborg og senere Feldborg Di‑
strikt 1965‑1999.

Nielsen, Viggo. Direktør i Fredningsstyrelsen 
indtil 1987, hvor den blev sammenlagt med 
Skovstyrelsen.

Nissen, Karsten (1946‑). Biskop i Viborg Stift 
1996‑2014.

Olesen, Ove Lund (+). Landbetjent i Haderup 
og i mange år fører af vildtvognen.

Olufsen, Kirsten Mærsk f. Mærsk‑Møller. Gift 
med Mikael i 1968.

Olufsen, Mikael (1943‑). Forstkandidat 1968, 
senere direktør i A. P. Møller og formand for 
Tryg‑fonden.

Poulsen, Jens. Ejer af Poulsensminde, nabogården 
til skovridergården.

Poulsen, Johannes (1955 ‑). Politiker for Det 
Radikale Venstre. Medlem af Herning Byråd 
siden 1982. Medlem af Folketinget 2007‑2011.

Qvortrup, Svend Aage (1943‑). Forstkandidat 
1969. Senere planteskoleejer.

Reventlow, Christian Ditlev Greve (1748‑1827). 
1784 chef for Rentekammeret. 1797 geheime‑
råd (statsminister).

Rasmussen, Bent. Forstkandidat 1997. Forstfuld‑
mægtig Feldborg Distrikt 2000‑2001. Skov‑
rider på Naturstyrelsen Vadehavet (tidligere 
Lindet Distrikt) 2011‑.

Rasmussen, Karsten Raulund. Seniorforsker ved 
Skov‑ og Landskab senere Københavns Uni‑
versitet.

Ravn‑Mortensen, Hans Kristian (1922‑?). Forst‑
kandidat 1947. Skovrider Odsherred Skovdi‑
strikt 1961‑1984.

Ravnsbæk, Poul Frimann Veje (1961‑). Forstkan‑
didat 1989. Skovrider Naturstyrelsen Midtjyl‑
land (tidligere Feldborg Distrikt) 2006‑.
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Regenberg, Paul Richardt Jeppe (1941-). Forst-
kandidat 1968. Senere forstander og underdi-
rektør i Plantedirektoratet.

Romme Karsten (1952-). Skovfogedassistent på 
Feldborg Distrikt 1984-1987.

Schmidt, Hans Chr. (1953-). Miljøminister 
2001-2004.

Schmidt-Sørensen, Poul (1937-2014). Skovfoged 
på Feldborg Distrikt 1974-1984.

Schütte, Birger. Ejer af godset Eskjær siden 1975.
Skov, Johannes (1935-). Forstkandidat 1965. 

Skovrider/overklitfoged Hanherred Di-
strikt 1978-1982. Skovrider Viborg Distrikt 
1982-1989. Skovrider Fussingø Distrikt 
1989-2005.

Skovsgaard, Jens Peter (1958-). Forstkandidat 
1985.

Spodsberg, Anders (1971-). Forfatterens sviger-
søn. Marketingschef The Whole Company 
A/S.

Staun, Henrik (1922-2015). Forstkandidat 1947. 
Skovrider på Tranekær 1955-1982. Senere kon-
sulent for bl.a. Hedeselskabet og Danmarks 
Naturfond.

Svendsen, Thomas Borup (1958-). Forstkandidat 
1984. Skovrider Klosterheden Distrikt 1997-.

Søderlund, Kim (1956-). Forstkandidat 1983. 
Skovrider Naturstyrelsen Østsjælland (tidli-
gere Københavns Distrikt) 1995-.

Sølund, Hilmar (1927-). Socialdemokratisk 
politiker. Borgmester Herning Kommune 
1990-1997).

Søndergaard, Jan (1962-). Forstkandidat 1989. 
Direktør i Dansk Skovforening 1997-.

Sørensen, Klaus Waage (1940 -). Forstkandidat 
1967. Skovrider Jægersborg Statsskovdistrikt 
1982-2010. Kgl. Jægermester 1993-2010.

Tage-Jensen, Asger (1913-1988). Forstkandi-
dat 1937. Skovrider i Jægersborg Dyrehave 
1950-1982.

Thomsen, Mathias (1896-1976). Professor i zoo-
logi ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole fra 1927.

Thisted, Kim. Ejer af Viskum Savværk, senere rå-
træindkøber for Rold Skov Savværk.

Toftegaard, Vera (1918-2013). Forfatterens sviger-
mor.

Toksvig, Lars Francis (1938-). Forstkandidat 1963. 
Skovrider Esrum Distrikt 1978-1998.

Tøttrup, Per Faurschou (1929-). Forstkandidat 
1954. Skovrider i Hedeselskabet.

Vegger, Per. Leder af Mønsted Kalkgruber siden 
1998.

Veise, Poul (1943-). Forstkandidat 1968. Senere 
landskabschef/forvaltningschef Bornholms 
amt/-amtskommune.

Vesterdahl, Alfred. Skytte på Tranekær i min 
elevtid – ansat i 1947.

Warnsted, Daniel Nicolaus von (1729-1802). 
1776 jægermester i Plön. 1778 overforstmester 
i Nordsjælland. 1784 jægermester i 2. holsten-
ske distrikt, Plön.

Weiling, Erik. Forstelev på Tranekær 1962. Se-
nere major i hæren.

Westerbye-Juhl, Karen (1937-). Cand. jur. Direk-
tør for Skov- og Naturstyrelsen 1990-1999.

Westergaard, Holger (1944-). Forstkandidat 
1969. Selvstændig konsulent.

West-Nielsen, Søren (1943-). Forstkandidat 1969. 
Senere ansat ved Geologisk institut.

Wilbech Christensen, Jørgen (1934-2011). Skov-
foged 1956. Skovfoged på Feldborg Distrikt 
1969-1999.

Wognsen, Aksel Magnus (1938-?). Skovfoged 
1928. Skovfoged på Tranekær til 1973.

Wulff, Anders (+2011). Vildtkonsulent på Feld-
borg Distrikt 1990- 1998.

Ølgaard, Steen (1934-2014). Skovfoged 1956. 
Skovfoged Feldborg Distrikt 1967-2004.

Østergaard Olav. Skovbrugsstuderende 1962.
Aakjær, Jeppe (1866-12930). Digter – ejer af ejen-

dommen Jenle.
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Bilag

Bilag 1

Arealanvendelse Feldborg Distrikt i 1983

Arealanvendelse Feldborg Distrikt 2006

104825_et-statsskovbrug_199-224_r1.indd   205 02-05-2017   08:47:23



Et statsskovbrug under forvandling – skovrider på feldborg 1983-2006206

Feldborg Distrikts arealer i 1983. Arealerne på Fur og Jenle er ikke vist

Feldborg Distrikts arealer i 2006
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Bilag 2

Betydelige storme i dansk skovbrug siden 1934
Mængdeangivelse: 1000 kubikmeter faldet træ
(Gengivet fra Dansk Skovforenings hjemmeside):

DMI oplyser på sin stormoversigt, at antallet af storme i de sidste 20 år ikke er ændret signifikant i antal, men at de 
svære storme er blevet betydeligt kraftigere og med større skadevirkninger.

Bilag 3
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Bilag 4

Udviklingen i antallet af distrikter/lokale enheder i statsskovbruget 1966‑2006.
Langtidsplan 1966

I 1966 var der 32 distrikter (se nuværende distriktsforhold).
De skulle efter betænkningens langtidsplan reduceres til 20 distrikter. Herunder skulle 

Feldborg Distrikt nedlægges og inddrages under Viborg Distrikt.
Langtidsplanen blev aldrig gennemført, men der blev skåret 4 distrikter væk (Gurre, Må-

rum, Sorø II og Stenderup), så antallet i slut 60’erne var 28.

I 1977 (se næste side) var der 33 distrikter – det vil sige de 28 plus 5 nytilkomne: Fyn, Oxbøl, 
Thy, Hanherred og Nordjylland. De sidste fire distrikter var tilkommet efter at Klitdirekto-
ratet var lagt ind under Direktoratet for Statsskovbruget. Fyns Distrikt var oprettet i begyn-
delsen primært som et tilsynsdistrikt.

Forkortelser: Nj-Nordjylland, Th-Thy, Bu-Buderupholm, Fu-Fussingø, Vi-Viborg, Fe-Feldborg, 
Kl-Klosterheden, Ox-Oxbøl, Ul-Ulborg, Pa-Palsgård, Si-Silkeborg, Ra-Randbøl, Bl-Boller, Ha-
Haderslev, Li-Lindet, Åb-Åbenrå, Gr-Gråsten, Sø-Sønderborg, Fy-Fyn, So-Sorø, Od-Odsherred, 
Ti-Tisvilde, Kr-Kronborg, Es-Esrum, Fr-Frederiksborg, Fa-Farum, Hø-Hørsholm, Kø-København, 
Jæ-Jægersborg, Fa-Falster, Bo-Bornholm
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Efter den sidste runde sammenlægninger 
i 2003 var der 17 distrikter/enheder til-
bage. Midtjylland – det gamle Feldborg 
Distrikt – dækker nu hele det midtjyske 
område inkl. Salling-Fur.
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Bilag 5

Flagermusene i Mønsted Kalkgruber
Sikring af et af flagermusenes vigtigste 
overvintringssteder var en af de væsentlig-
ste begrundelser for at staten købte Møn-
sted Kalkgruber. Der var stor usikkerhed 
om, hvor mange flagermus der opholdt sig 
i gruberne om vinteren, og om bestanden 
var truet. Der blev derfor i samarbejde med 
Naturhistorisk Museum i København ret 
hurtigt påbegyndt årlige tællinger. Biolog 
Hans Bogø var eksperten på området, og 
han gav distriktet mange gode råd. Tællin-
gerne skete ved, at der ved det ca. 25x25 cm 
store hul, der af samme årsag var lavet i 
porten ind til gruberne, blev monteret en 
tæller, som kunne registrere flagermuse-
nes ud- og indflyvning. Artsbestemmelse 
kunne foretages ved periodevis at fange fla-
germusene i et net af tynde tråde monteret 
lige uden for hullet i porten. Når flagermu-
sene fløj ud og ramte trådene faldt de ned i 

en kurv, hvor man så kunne artsbestemme 
dem og evt. mærke dem. Ved de første tæl-
linger skønnede man, at der var mellem 
7.000 og 10.000 i gruberne. Dette tal er 
senere forhøjet væsentligt – se nedenstå-
ende. Tallene er formentlig minimumstal, 
da flagermusene også har andre udgange 
fra gruberne.

Det kunne således ret hurtigt fastslås, 
at flagermusebestanden i gruberne trivedes 
rigtig godt.

Fra Mønsted Kalkgrubers hjemmeside:
I kalkgruberne overvintrer mere end 

18.000 flagermus. De fleste er vandflager-
mus, men der er også mange af de ellers 
så sjældne damflagermus. Om foråret og i 
sommermånederne spiser flagermusene sig 
fede i insekter over Jylland. Hunnerne lever 
sammen i “sommerkolonier”, hvor de føder 
deres unger, men allerede i løbet af august 
mødes flagermusene igen i Mønsted, hvor 
de parrer sig, før de går i dvale.

I de første vintermåneder gemmer de 
fleste flagermus sig i løs kalk eller sprækker. 
Som foråret nærmer sig, og de fleste flager-
mus har været en tur uden for gruberne 
for at se om det stadig er vinter, hænger 
alle flagermusene efterhånden på vægge og 
lofter i gruberne og afventer forårets kom-
men.

205. Flagermus i gru-
berne (Foto fra Mønsted 
Kalkværks hjemmeside).
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Bilag 6

Skovrejsning og naturgenopretning på Feldborg distrikt 1990 - 2006

Projekt/ha
Bøg Eg Ask Andet Picea Ægr Anål Sø Eng Krat/sle�e Andet Areal i alt

Skovrejsningsprojekter:
Havbjerg skov 11 37 2 1 12 22 2 11 46 2 146
Vinderup skov 5 56 3 9 2 7 6 63 18 2 171
Løvbakke skov 44 44 9 13 26 4 2 1 2 35 6 186
Ved Havredal 1 3 2 4 4 14
Ved Ulvedal 9 20 1 13 9 1 3 3 26 85

Skovrejsning i alt 70 160 11 20 60 6 44 10 79 106 36 602

Naturgenopretningsprojekter:
Brokholm sø 1 83 44 13 2 143
Geddal strandenge 32 82 12 126
Spø�rup sø 1 49 32 30 2 114
Bølling sø 2 16 12 15 10 302 76 193 3 629

Naturgenopretning i alt 2 16 0 13 15 1 10 466 234 248 7 1012

Skovrejsning og naturgenopretning i alt 1614
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Bilag 7
Distriktsbestyrere på Feldborg Statsskovdistrikt- Kongerækken fra kontoret

Plantør Frederik Christian Nerenst, 1828-1847.
Plantør Schack Hofmann Funder, 1848-1853.
Plantør Laurs Jensen, 1853-1862.

Plantør/skovrider Sophus 
Georg Frederik Jenssen-
Tusch, 1863-1888. I 1876 
udnævnt til skovrider.

Skovrider Osvald Hen-
rik Frederik Heilmann, 
1888-1900.

Skovrider Johannes 
Helms, 1900-1909.

Skovrider Hilmar Hei-
berg-Jürgensen, 1909-1916.

Skovrider Jørgen Vibe 
Ringsted, 1916-1935.

Skovrider Poul Palle Jessen, 
1935-1940.
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Skovrider Hans Stef‑
fen Hansen Plougheld, 
1940‑1953.

Skovrider Oscar Addit 
Kampmann, 1953‑1959.

Skovrider Bent Engberg, 
1959‑1965.

Kst. Skovrider Johannes 
Rafn, 1965‑1966.

Skovrider Jens Erling 
Handberg, 1966‑1976.

Skovrider Jørgen Buch‑
Jepsen, 1976‑1983.

Skovrider Jens Chr. Bri‑
and Petersen, 1983‑2006.
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1 Ernst Briand Petersen (1913‑1997). Di‑
rektør, landmand. Forfatterens far.

2 Else Briand Petersen (1913‑1995). Kon‑
servatorieuddannet, forfatterens mor.

3 Ole Briand Petersen (1944‑). Lektor i 
historie og russisk, bror til forfatteren.

4 Jens Christian Briand Petersen (1941‑). 
Forstkandidat 1968. Forfatter til denne 
bog. Skovrider på Feldborg Distrikt 
(senere Naturstyrelsen Midtjylland 
1983‑2006.

5 Fritz Briand Petersen (1948‑). Produk‑
tionschef, bror til forfatteren.

6 Henrik Staun (1922‑2015). Forstkan‑
didat 1947. Skovrider på Tranekær 
1955‑1982. Senere konsulent for bl.a. 
Hedeselskabet og Danmarks Natur‑
fond.

7 Piet Dreiby. Forstelev på Tranekær 
1962. Senere uddannet psykolog.

8 Erik Weiling. Forstelev på Tranekær 
1962. Senere major i hæren.

9 Schmidts skovplov: En i Lærebog for 
Skovfogeder beskrevet plov velegnet 
til brug i skoven.

10 Carl Mar: Møller (1891‑1978). Skov‑
rider, redaktør og professor i skov‑
dyrkning ved Den kgl. Veterinær‑ og 
Landbohøjskole.

11 Niels Erik Holten (1921‑1991). Forst‑
kandidat 1947. Skovrider på Gisselfeld 
1958‑1974.

12 Skovfoged Aksel Wognsen (1938‑?). 
Skovfoged 1928. Skovfoged på Trane‑
kær til 1973.

13 Skytte Alfred Vesterdahl. Skytte på 
Tranekær i min elevtid – ansat i 1947.

14 Ahlefeldt Laurvig, Preben (1936‑). 
Kammerherre, Hofjægermester, Lens‑
greve Tranekær Gods. Reserveofficer i 
Livgarden.

15 Ulrik greve Ahlefeldt Laurvig. Bror til 
Preben Ahlefeldt‑Laurvig. Reserveof‑
ficer i Livgarden. 

16 Kai og Thea Ahlefeldt‑Laurvig. Lens‑
greveparret på Tranekær i min elevtid.

17 E. St. Fløytrup (1885‑1962). Skovfoged 
1908. Skovrider på Tranekær 1931‑
1955.

18 Frank Jæger (1926‑1977). Dansk digter 
og forfatter.

19 David Fog. Professor i matematik ved 
Den kgl. Veterinær‑ og Landbohøj‑
skole.

20 Mathias Thomsen (1896‑1976). Pro‑
fessor i zoologi ved Den kgl. Veteri‑
nær‑ og Landbohøjskole fra 1927.

21 Bror Bajer (1924‑1990). Forstkandidat 
1949. Lektor i forstzoologi ved Den 
kgl. Veterinær‑ og Landbohøjskole.

22 Erik Lassen (1901‑1987). Forstkan‑
didat 1927. Skovrider på daværende 
Stenderup Statsskovdistrikt 1942‑1971, 
hvor distriktet blev lagt under Hader‑
slev Distrikt.

23 H. A. Henriksen (1919‑19?). Forstkan‑
didat 1943. Professor i skovdyrkning 
ved Den kgl. Veterinær‑ og Landbo‑
højskole 1962‑1989.

24 Dauerwald. Tysk driftsform for skov‑
brug, hvor træartsblanding og naturlig 
fremspiring af næste generation af 
træer og permanent skovdække var 
bærende.

25 Henrik Gammeltoft (1943‑1995). 
Forstkandidat 1968 og senere skovri‑
der i Skov‑ og Naturstyrelsen.

26 Mikael Olufsen (1943‑). Forstkandi‑
dat 1968, senere direktør i A. P. Møller 
og formand for Tryg‑fonden.

27 Niels K. Hermansen (1922‑1990). 
Forstkandidat 1949. Professor i 
skovøkonomi og ‑politik ved Den 
kgl. Veterinær‑ og Landbohøjskole 
1954‑1974.

28 Peter Moltesen (1914‑2009). Forst‑
kandidat 1941. Professor i vedtekno‑

logi ved Den kgl. Veterinær‑ og Land‑
bohøjskole 1948‑1984.

29 Paul Regenberg (1941‑). Forstkandidat 
1968. Senere forstander og underdi‑
rektør i Plantedirektoratet.

30 Poul Veise (1943‑). Forstkandidat 
1968. Senere landskabschef/forvalt‑
ningschef Bornholms amt/‑amtskom‑
mune.

31 Lars Møller Nielsen (1944‑2013). 
Forstkandidat 1969. Senere skovrider 
på Frijsenborg/Wedellsborg og skovri‑
der ved Aage V. Jensens Fonde.

32 Svend Aage Qvortrup (1943‑). Forst‑
kandidat 1969. Senere planteskoleejer.

33 Bent Hageman (1940‑2016). Forst‑
kandidat 1970. Senere daglig leder af 
grønne områder Brovst kommune.

34 Søren West‑Nielsen (1943‑). Forstkan‑
didat 1969. Senere ansat ved Geolo‑
gisk institut.

35 Mogens Münter (1938‑). Forstkandi‑
dat 1968. Senere skovrider Gisselfeld.

36 Holger Westergaard (1944‑). Forst‑
kandidat 1969. Selvstændig konsulent.

37 Olav Østergaard. Forststuderende 
1962.

38 Christian Als (1942‑). Forstkandidat 
1969. Senere skovrider i Hedeselska‑
bet.

39 Jan Kristiansen (1941‑2015). Forfat‑
terens studenterkammerat. Senere 
overlæge ved Fredericia Sygehus.

40 Bent Engberg (1923‑1983). Forstkan‑
didat 1949. Skovrider på Feldborg 
Distrikt 1959‑1965 og på Bornholms 
Distrikt 1965‑1983.

41 Kirsten Mærsk Olufsen f. Mærsk‑Møl‑
ler. Gift med Mikael Olufsen i 1968.

42 Anita Briand Petersen f. Toftegaard 
(1943‑). Oversygeplejerske. Gift med 
forfatteren 1968.

43 Karoline Briand Spodsberg f. Briand 
Petersen. (1971‑). Forfatterens dat‑

Noter
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ter. Cand. negot. Nu Nordic Group 
COO at Banijay Zodiak Nordic.

44 Asger Tage-Jensen (1913-1988). Forst-
kandidat 1937. Skovrider i Jægersborg 
Dyrehave 1950-1982.

45 Hans Kristian Ravn-Mortensen (1922-
?). Forstkandidat 1947. Skovrider 
Odsherred Skovdistrikt 1961-1984.

46 Martin Briand Petersen (1974-). For-
fatterens søn. Forstkandidat 2003. 
Chef for certificering og forretnings-
udvikler i HedeDanmark.

47 Erik Eriksen. Tidligere dyrlæge ved 
Landbohøjskolen og Zoologisk Have 
i København.

48 Erik Løw (1916-+). Skovfoged 1943. 
Skovfoged på Jægersborg Distrikt 
1964-?).

49 Morten Lange (1919-2003). Politiker 
og professor i botanik ved Køben-
havns Universitet – i en periode også 
rektor samme sted.

50 Svend Hakon Frølund (1916-1993). 
Forstkandidat 1941. Direktør i Skov-
styrelsen 1958-1986.

51 Jørgen Buch-Jepsen (1938-). Forst-
kandidat 1963. Skovrider på Feldborg 
Skovdistrikt 1976-1983, senere på 
Tisvilde-Frederiksværk Skovdistrikt.

52 Erik Bent Nielsen (1935-). Forstkan-
didat 1963. Skovrider Åbenrå Skovdi-
strikt 1976-1996.

53 Niels Anker Larsen (1923-?). Forst-
kandidat 1951. Skovrider Tisvilde-
Frederiksværk Skovdistrikt 1965-1984.

54 Jens Erling Handberg (1932-). Forst-
kandidat 1958. Skovrider på Feldborg 
Skovdistrikt 1966-1976, dernæst skov-
rider på Klosterheden Skovdistrikt 
1976-2002.

55 C. C. von Gram (1703-1780). 1747 
overjægermester i Danmark.

56 Johan Georg von Langen (1699-1776). 
Tysk forstmand, der i 1763 af Frederik 
V blev indkaldt til Nordsjælland for at 
nyindrette (planlægge) de kongelige 
skove.

57 Daniel Nicilaus von Warnsted 

(1729-1802). 1776 jægermester i Plön. 
1778 overforstmester i Nordsjælland. 
1784 jægermester i 2. holstenske di-
strikt, Plön.

58 Christian Ditlev greve Reventlow 
(1748-1827). 1784 chef for Rentekam-
meret. 1797 geheimeråd (statsmini-
ster). 

59 Jens Bang (1786-1862). Forstkandidat 
1814. Skovrider 1815-1862 i Stendal-
gaard Plantage (senere del af Viborg  
og Feldborg Skovdistrikter).

60 Frederik Chr. Nerenst. Første opsyns-
mand 1828, senere plantør på Feldborg 
Skovdistrikt.

61 S. F. G. Jenssen-Tusch (1824-1888). 
Skovfoged i Stursbøl plantage indtil 
1863, hvor han blev forflyttet til Feld-
borg Plantage som plantør. 1863-1888 
skovrider samme sted.

62 Al er et udfældningslag, der opstår et 
stykke nede i jorden, når sur jordvæ-
ske fører opløste metalioner med ned 
og kitter jordpartiklerne sammen, så 
der dannes en cementhård, vandtæt 
flade. Allaget er et velkendt problem, 
som var én af hovedårsagerne til, at 
hedens omdannelse til agerjord blev 
så besværlig en proces. Det kompakte 
lag må gennembrydes, hvis der skal 
skabes ordentlige afdræningsforhold 
i jorden. Derved blev dybdepløjning 
en nødvendighed i forbindelse med 
opdyrkning af hederne.

63 Ammetræ. Et hurtigt voksende træ, 
som plantes sammen med hovedtræ-
arten i en kultur. Ammetræet vokser 
hurtigt op over hovedtræarten og yder 
dermed en frostbeskyttelse for denne.

64 Reguleringen. Det kontor i Skov- og 
Naturstyrelsen, som havde ansvaret 
for langtidsplanlægningen i stats-
skovene.

65 Leo Bjørnskov (1955-). Direktør i 
Skov- og Naturstyrelsen 1987-1990.

66 Svend Hakon Frølund (1916-1993). 
Forstkandidat 1941. Direktør i Direk-

toratet for statsskovbruget – senere 
Skovstyrelsen 1958-1986.

67 Planteavlsstationen. Statsskovenes 
planteavlsstation i Humlebæk har 
følgende opgaver: planteforsyning 
til de danske statsskove, frøforsyning 
til dansk skovbrug, fremavl, dvs. pro-
duktion af genetiske forbedret frø og 
bevaring og bæredygtig anvendelse af 
genetiske ressourcer i skovene og det 
åbne land.

68 DANIDA’s Skovfrøcenter. Internatio-
nalt center, hvor igennem DANIDA 
(Danish International Development 
Aid) formidler viden til bistandslande 
vedrørende indsamling af skovfrø, 
oprettelse af frøbanker m.v. 

69 Helmut Axel von Barner (1921-). 
Forstkandidat 1945. Skovrider ved 
Planteavlsstationen 1955-1988. Le-
der af DANIDA’s Skovfrøcenter 
1969-1989.

70 Henrik Keiding (1922-). Forstkan-
didat 1950. Projektmedarbejder ved 
DANIDA’s Skovfrøcenter.

71 Det forstlige u-landsudvalg. Rådgi-
vende udvalg nedsat i 1972 primært til 
at rådgive Danida i sager vedrørende 
bistand til ulande indenfor indsam-
ling af skovfrø. 

72 Skovtaksator: Chef for Skovstyrelsens 
Regulering – d.v.s. planlægningskon-
tor.

73 Jørgen Wilbech Christensen 
(1934-2011). Skovfoged 1956. Skovfo-
ged på Feldborg Distrikt 1969-1999.

74 Steen Horslund Ølgaard (1934-2015). 
Skovfoged 1956. Skovfoged på Feld-
borg Distrikt 1967-2002.

75 Poul Schmidt-Sørensen (1937-2013). 
Skovfoged 1959. Skovfoged på Feld-
borg Distrikt 1974-1984.

76 Jørgen Neckelman (1934-). Forstkan-
didat 1960. Afdelingsleder ved Statens 
forstlige Forsøgsvæsen.

77 Karsten Nissen (1946-). Biskop i Vi-
borg Stift 1996-2014.

78 Hans Nedergaard-Hansen (1947-). 

104825_et-statsskovbrug_199-224_r1.indd   216 02-05-2017   08:47:41



217Noter

Skovfoged 1972. Skovfoged på Feld-
borg Distrikt 1984-).

79 Bo Holst-Jørgensen (1939-). Forst-
kandidat 1966. Skovrider på Ulborg 
Skovdistrikt 1980-2003.

80 Knud Nedergaard-Hansen 
(1906-1985). Forstkandidat 1931. Skov-
rider på Klosterheden Skovdistrikt 
1943-1976.

81 Jens Peter Clausen (1970-). Skovfoged 
1994. Skovfoged på Feldborg Distrikt 
1999-).

82 “Negative gren”: En (luftig) teori ud-
tænkt af praktiske skovbrugere baseret 
på iagttagelser, men ikke videnska-
belig evidens om, at visse af de nedre 
grene på bøgetræet kunne have en 
negativ indflydelse på træernes vækst 
og form. En del tid på ekskursionerne 
blev brugt på diskussioner herom.

83 Alfred Rowland Howard Grøn 
(1894-1967). Forstkandidat 1923. 
1930-1952 professor i skovøkonomi 
ved Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole.

84 Helge Valdemar Bryndum 
(1925-1992). Forstkandidat 1952. 
Afdelingsleder ved Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen.

85 Niels Otto Elers Koch (1951-). Forst-
kandidat 1975. Dr.agro. 1985. Direktør 
for Forskningscentret for Skov & 
Landskab 1991-2014. Direktør og 
ansvarshavende redaktør for Trap 
Danmark 2014-.

86 Signe Nielsen. Konstitueret kontor-
chef i Skov- og Naturstyrelsen 1993.

87 Jørgen Bo Larsen (1949-). Forstkandi-
dat 1973. Professor i skovdyrkning ved 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole – nu Københavns Universitet 
1991-.

88 Per Faurschou Tøttrup (1929-). Forst-
kandidat 1954. Skovrider i Hedesel-
skabet.

89 Else Benete Lai (1950-). Skovfoged 
1972. Skovfoged på Lindet Skovdi-
strikt 1985.

90 Peter Ilsøe (1962-). Forstkandidat 
1987. Skovrider Lindet Skovdistrikt 
(senere Naturstyrelsen Vadehavet) 
1998-2011. Vicedirektør i Naturstyrel-
sen 2011-2016. Direktør i Naturstyrel-
sen 2016-.

91 Leif Jørgen Madsen (1957-). Forst-
kandidat 1984. Direktør og skovrider 
Vemmetofte Kloster 1989-.

92 Mikal Herløw (1942-). Forstkandidat 
1971. Skovrider på Holsteinborg og 
Det Petergårdske Skovdistrikt 1983-

93 Jan Søndergaard (1962-). Forstkandi-
dat 1989. Direktør i Dansk Skovfor-
ening 1997-.

94 Peter Hviid (1955-). Forstkandidat 
1980. Forstfuldmægtig, konsulent i 
Naturstyrelsen 1982-.

95 Jesper Just. Skovrider i Skovdyrkerne.
96 Gustav Alexander Berner (1935-). 

Forstkandidat 1960. Kammerherre, 
Hofjægermester, ejer af Holstenshus. 
Formand for Dansk Skovforening 
1992-2000.

97 Claus Hefting (1957-2011). Forstkan-
didat 1983. Skovrider Løvenholm 
Fonden 1988-2011.

98 Torben Ludvig Brüel (1921-). Forst-
kandidat 1946. Skovrider for Frijsen-
borg Skovbrug 1961-1981. Formand 
for Danske Skoves Handelsudvalg 
1984-1989.

99 Steffen Jørgensen (1937-). Forstkandi-
dat 1962. Skovrider på Randbøl Skov-
distrikt 1976-2004.

100 Ole Laurits Fog (1937-2003). Forst-
kandidat 1962. Direktør i Dansk 
Skovforening 1972-1994.

101 Sven Gravsholt (1933-2011). Forstkan-
didat 1959. Skovrider i Skovstyrelsen 
1970-1975 og for flere andre distrikter 
indtil 1997.

102 Vagn Johansen (1916- +). Forstkandi-
dat 1941. Skovrider på Ulborg Skovdi-
strikt 1957-1979.

103 Kristian Benedikt Tidemand Elm-
quist (1920-+). Forstkandidat 1944. 

Skovrider på Fussingø Skovdistrikt 
1957-1990.

104 Bjørn Døssing (1936-). Skovfoged 
1958. Skovfoged, naturvejleder på Kø-
benhavns Distrikt 1972-1987).

105 Arne Bondo Andersen. Cand. agro 
1959. Fuldmægtig, naturvejleder i 
Skov- og Naturstyrelsen.

106 Poul Andersen. Tegner, der i en lang 
årrække stod for illustrationerne i 
vandretursfolderne, som Skovstyrelsen 
udgav. De smukke og karakteristiske 
tegningerne medvirkede til foldernes 
store popularitet.

107 Hedeselskabet: Hedeselskabet er både 
en forening og en erhvervsdrivende 
fond, som ejer en række virksomheder. 
En af disse er HedeDanmark, der bl.a. 
yder rådgivning og entreprenørydelser 
til skovejere.

108 Skovdyrkerforeningerne: Regionale 
sammenslutninger af skovejere med 
mindre skovarealer – nu sammenslut-
tet i en landsdækkende organisation 
Skovdyrkerne. Skovdyrkerforenin-
gerne tilbyder rådgivning og entrepre-
nørydelser til deres medlemmer.

109 Anders Wulff. Vildtkonsulent var fra 
1990- 1998 tilknyttet Feldborg Skov-
distrikt.

110 Steen Fjederholt (1958-). Skovfo-
gedassistent på Feldborg Distrikt 
1990-1998. Vildtkonsulent 1998, se-
nere skovfoged.

111 Parole: Instruktion til jægerne før jag-
ten påbegyndes.

112 Frede Dueholm + 2015. Gårdejer i 
Mogenstrup og passioneret jæger og 
hundefører. Var fast mand på hunde-
holdet i mange år.

113 Niels Toftegaard Jensen (1966-). Skov-
foged 1990. Skovfoged på Palsgård 
Skovdistrikt 1998.

114 Sven Aage Nielsen (1931-). Skovfoged 
1954. Skovfoged på Viborg og senere 
Feldborg Distrikt 1965-2004. 

115 Arne Hagesen. Ford-forhandler i 
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Holstebro og hundefører. Medlem af 
hundeholdet.

116 Erik Colstrup. Apoteker i Videbæk og 
hundefører. Medlem af hundeholdet.

117 Henning Grønborg. Dyrlæge i Bor-
bjerg og schweisshundefører.

118 Uffe Elleman-Jensen (1941-). Uden-
rigsminister 1982-1993. 

119 Mogens Brandt. Overlæge på Holste-
bro Sygehus.

120 Knud Bavngaard (1913-2016). Forfatter 
og skribent på Jyllandsposten. Skrev 
normalt under mærket “Silvanus”.

121 Niels Birk-Sørensen (+). Dyrlæge i 
Haderup.

122 Ove Lund Olesen (+). Landbetjent i 
Haderup og i mange år fører af vildt-
vognen.

123 Ib Feldborg (+). Tømrermester i Vild-
bjerg og schweisshundemand.

124 Carl Grønbjerg (+). Major i Hæren og 
jagtskribent.

125 Magnus Briand Spodsberg (1999-). 
Forfatterens barnebarn.

126 Jens Poulsen. Ejer af nabogården. 
Poulsen-slægten havde ejet gården i 
flere generationer, hvorfor vi døbte 
den Poulsensminde.

127 Anders Erik Billeschou (1943-). 
Forstkandidat 1969. Vicedirektør i 
Skov- og Naturstyrelsen 1987-1991. 
Skovrider på Frijsenborg og Wedells-
borg Skovbrug 1991-1996.

128 Viggo Nielsen. Direktør i Frednings-
styrelsen indtil 1987, hvor den blev 
sammenlagt med Skovstyrelsen.

129 Karen Westerbye-Juhl (1937-). Cand. 
jur. Direktør for Skov- og Naturstyrel-
sen 1990-1999.

130 Hans Henrik Christensen. Cand. gro. 
Direktør i Naturstyrelsen 1999-2011. 
Udnævnt til skovrider på Jægersborg 
Distrikt 2011.

131 Svend Auken (1943-2009). Formand 
for Socialdemokratiet 1987-1992 og 
miljøminister 1993-2001.

132 Johannes Skov (1935-). Forstkandidat 
1965. Skovrider/overklitfoged Han-

herred Distrikt 1978-1982. Skovrider 
Viborg Distrikt 1982-1989. Skovrider 
Fussingø Distrikt 1989-2005.

133 Hedevennerne: Uformel faglig/
selskabelig forening af skovriderne 
på distrikter med tilknytning til he-
depleje (Omfattede distrikterne Klo-
sterheden, Ulborg, Feldborg, Viborg, 
Palsgård og Lindet).

134 Ove Glitrup 1923- +). Skovfoged 
1944. Skovfoged Viborg og senere 
Feldborg Distrikt.

135 Karen Merete Henriksen. Distriktsse-
kretær for tre skovridere på Feldborg 
Distrikt 1976-2012.

136 Inken Breum Larsen (1963-). Forst-
kandidat 1990. Forstfuldmægtig på 
Feldborg Distrikt 1990-1993. Nu skov-
rider på Naturstyrelsen Trekantområ-
det (tidligere Randbøl Distrikt).

137 Søren Hald (1966-). Forstkandidat 
1993. Forstfuldmægtig på Feldborg 
Distrikt 1993-1996. Skovrider på 
Naturstyrelsen Søhøjlandet (tidligere 
Silkeborg Distrikt) 2015-.

138 Søren Kjær (1968-2012). Forstkandi-
dat 1996. Forstfuldmægtig på Feld-
borg Distrikt 1996-2000).

139 Bent Rasmussen. Forstkandidat 1997. 
Forstfuldmægtig Feldborg Distrikt 
2000-2001. Skovrider på Natursty-
relsen Vadehavet (tidligere Lindet 
Distrikt) 2011-.

140 Peder Folding Jepsen 1950-). Forst-
kandidat 1976. Forstfuldmægtig Feld-
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Et statsskovbrug  
under forvandling

Skovrider på Feldborg 
1983-2006

Jens Christian Briand Petersen

Skovhistorisk Selskab

Dansk skov- og naturpolitik har i de sidste 
50 år været genstand for heftig debat og be-
tydelige ændringer er gennemført. Det har 
betydet store omvæltninger indenfor land-
brug og skovbrug. Der tages nu langt bredere 
hensyn til natur og miljø end vi var vant til i 
1960’erne. Naturen er kommet i fokus – de 
produktionsmæssige interesser er nedtonet 
eller ligestillet med andre interesser.
Jens Christian Briand Petersen har som chef 
for Feldborg Statsskovdistrikt i perioden 1983 
til 2006 været med i hele den omvæltning. 
Han giver i bogen en detaljeret skildring 
heraf. Han har som en af de første haft ansva-
ret for anlægget af nye store skovrejsnings-
arealer og naturgenopretningsprojekter, som 
blev et resultat af de bevillinger Folketinget 
i 1990’erne stillede til rådighed til genopret-
ning af naturen.

Denne dokumentation krydrer forfatteren med en personlig skildring af sin karri-
ere og sit liv som forstmand gennem 50 år. Helt fra starten som elev på Tranekær 
på Langeland. Efter endt uddannelse med hustru til Østafrika – herfra nu med 
lille datter tilbage til Danmark og en karriere i statsskovbruget. Et forløb som in-
debar adskillige flyt gennem landet. Krævende og udfordrende for hele familien.
Bogen kan derfor læses som en samlet skildring af store paradigmeskift i skov- og 
naturpolitik i vores tid, samt hvorledes disse skift blev oplevet af en praktiker – 
en dokumentation, der ikke indtil videre er beskrevet samlet andetsteds. Men 
bogen kan også læses som en kulturhistorisk samtidsbeskrivelse af de vilkår og 
udfordringer naturforvalterne de sidste 50 år har været stillet overfor, hvordan 
det påvirkede dem, og under hvilke vilkår de og deres familier levede og udførte 
deres funktioner. 
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