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Skovhistorisk Selskabs efterårsekskursion 2021 gik til forskellige skove omkring Fredericia. Om formiddagen
besøgte vi 3 forskellige mindre skove (Nyskov, Randal Skov og Hannerup Skov), der alle er ejet af Fredericia
Kommune. Selskabets bestyrelsesmedlem Anton Vestergaard har været ansat som skovfoged i Fredericia
Kommune og har haft tilsyn med disse skove, og han var formiddagens vært. Om eftermiddagen gik turen
til Damgaard, hvor ejeren Peter Roepstorff var vært, bistået af sin søn Jakob Roepstorff.
Deltagerne samledes på P-pladsen i udkanten af Nyskov, hvor Selskabets formand Helle Serup bød
velkommen. Derefter tog Anton Vestergaard føringen, og han indledte med at redegøre kort for Fredericia
bys historie. Fredericia stammer ikke fra middelalderen, den er opført som en fæstningsby med volde
omkring, det skete i 1650. I den forbindelse nedlagde man 3 landsbyer og flyttede befolkningen inden for
byens volde, men de dyrkede stadig deres jorder, der nu lå uden for voldene.
Nord for Fredericia by ligger et større skovområde på Trelde Næs. Der er tale om gammel skov, og området
er delt i et større antal parceller, af de i alt ca. 600 ha ejer Fredericia ca. 75 ha. Der har kørt en langvarig
strid om fredning af området, bl.a. på grund af sjældne plantearter og især sjældne svampe, denne strid er
endnu ikke afsluttet.
Nyskov, hvor vi opholdt os - og også de næste to skove, vi besøgte - er tilplantet i nyere tid, tilplantning af
Nyskov startede i 1983. Området var oprindeligt grusgrav, det overgik derefter til at være losseplads og er
endelig blevet fyldt op med overskudsjord fra byggerier. Til slut er dele af området blevet tilplantet. Vi
besøgte en fin egebevoksning fra 1986, som havde en interessant tilplantningshistorie. Anton Vestergaard
havde i Hauch og Oppermanns lærebog Haandbog i Skovbrug fra 1902 fundet en beskrivelse af, hvordan
man kunne foretage skovrejsning ved at udså agern, og han besluttede at afprøve denne metode. Det var
lykkedes fint, man havde endda sået hvede sammen med agern, og ved at sætte skærebordet på
mejetærskeren højt havde man ved høsttid fået en hvedeafgrøde uden at skade de nye egeplanter.

Udsigtstårnet på bakke i Nyskov (foto Anton Vestergaard)

Efter besøget i egebevoksningen besteg vi en kunstigt anlagt bakke, i området var der nemlig meget
overskudsjord, der skulle placeres. En del af bakken er et registreret deponi, idet der er tale om
blyforurenet jord fra en skydebane, hvor der er brugt store mængder blyhagl. På toppen af bakken er der
placeret et udsigtstårn, hvorfra der var vid udsigt over området og de nærliggende dele af Lillebælt.
Fra Nyskov kørte vi til den nærliggende Randal skov, de to skove udgør tilsammen 70 ha. Skovens centrale
dele er bøg, men omkring bøgeområderne er der plantet eg og yderst i skovbrynene mange forskellige
danske buske. I områdets egebevoksninger kan man finde intet mindre end 20 forskellige egeprovenienser, plantematerialet er leveret dels af en lokal planteskole og dels af statsskovenes planteskole,
der lå i Humlebæk. Også dette område havde været losseplads, en lille bakke dækkede over resterne af en
autoophugningsvirksomhed. Anton Vestergaard fortalte om Fredericias overordnede planovervejelser, der
førte til en naturplan i 2003, som indebar at der omkring byen med stigende afstand skulle etableres 3
grønne ringe (dvs. naturområder) og yderst en blå ring med bl.a. Lillebælt. De skove, som vi besøgte, var en
del af en af disse grønne ringe. Skovene på Trelde Næs indgår også i de grønne ringe, her gælder det, at de
dele af skoven, der ligger mindre end 300 m. fra Lillebælt, skal henligge som urørt skov. Ejerne af de
berørte skovparceller må dog årligt hente 10 rummeter brænde til eget brug.
Sidste punkt før frokost var et besøg i Hannerup Skov. Denne og den tilgrænsende Fuglsang skov er meget
præget af, at to jernbanelinjer er ført igennem skoven. Området havde oprindeligt været ryddet for at give
frit skudfelt fra fæstningsbyen, men dette behov faldt med tiden bort. Området blev derefter beplantet,
drivkraften i tilplantningen, der fandt sted i 1856-57, var Abraham Devantier, der var en betydningsfuld
borger i byen. I tilplantningsprojektet deltog også kammerherre Riegel, der bl.a. var postmester i byen og
ansvarlig for færgefarten til Fyn. Han drev en planteskole og var leverandør af planter til mange af de tidlige
jyske forsøg med tilplantning/skovrejsning. Der er stadig fine gamle bøgebevoksninger i skoven.

Hannerup Pavillon (foto Anton Vestergaard)
I udkanten af skoven ligger Hannerup Pavillon, en pompøs bygning fra slutningen af 1800-tallet med
parklignende omgivelser. Under krigen blev pavillonen brugt til indkvartering af en SS-vagtbataljon.
Pavillonen bruges nu som selskabsrestaurant. I parken blev der i 1940’erne plantet træer af forskellige

eksotiske arter, de er nu blevet store. I nærheden af pavillonen lå oprindeligt et skovfogedsted, der nu er
nedrevet. Her boede skovfogeden Niels Harald Jensen i en lang årrække. Om ham berettes, at han var
statsskovfoged i Klosterheden Plantage i Vestjylland, hvor der under krigen var megen aktivitet med tyske
tropper. Det blev for meget for skovfogedens hustru, og skovfoged Jensen søgte og fik derfor arbejde i
Fredericia, men hvad ægteparret først for sent blev klar over var, at de blev nabo til pavillonen, hvor SS
holdt til. Så det stakkels par kom fra asken i ilden. Skovfoged Jensen var meget interesseret i piledyrkning
og i forarbejdning af pil. Han var desuden foregangsmand indenfor camping og etablerede bl.a. en af
landets første campingpladser på sin tjenestejord.
Dermed sluttede formiddagens program og deltagerne kørte til Snoghøj Højskole hvor der blev spist frokost
og efterfølgende afholdt generalforsamling. Der er udarbejdet særskilt referat fra generalforsamlingen.

Hovedbygningen på Damgaard, imponerende tulipantræ til venstre (foto Anton Vestergaard)
Eftermiddagens program var et besøg på ejendommen Damgaard med knap 40 ha skov. Ejeren – Peter
Roepstorff – var vært, bistået af sin søn Jakob. Peter Roepstorff fortalte levende om gårdens historie, den
havde bl.a. været ejet af Thyge de Thygeson, der som statens klitinspektør fra 1868 havde haft ansvaret for
tilplantning af store klitområder langs den jyske vestkyst. De Thygeson var medlem af Landstinget, og ved
første afstemning om salg af De Vestindiske Øer kom han utilsigtet til at stemme imod salget – og hans
stemme var afgørende. Peter Roepstorff havde købt ejendommen af sin stedfar greve Johan Otto
Reventlow under dramatiske omstændigheder. Sælger afgik nemlig ved døden, dagen før skødet skulle
underskrives, og der skulle derefter en del juridiske tovtrækkerier til, før salget blev godkendt.
Ejendommen var kendetegnet ved, at der fandtes et større antal sjældne og store træer omkring
hovedbygningen. Fx et tulipantræ (Liriodendron) fra 1850 med en højde på 36 m. og en omkreds på 5 m
samt en rhododendron ligeledes fra 1850. Af andre sjældenheder kan nævnes både platan, gingko og
sumpcypres. Den størrelsesmæssige konge var en grandis på 42 m. og med en omkreds på ca. 3,5 m. Som
afrunding nævnte Peter Roepstorff, at der stod en tsuga-bevoksning klar til afdrivning, men han var lidt
usikker på, hvem der kunne have interesse i tsuga-tømmer.

Som noget særligt for ejendommen har der været stor erhvervsmæssig nøddedyrkning på ejendommen.
Der havde været nøddeplantager på 20 ha, og det var dermed landets største ”nøddeejendom”, men nu er
der kun små nøddearealer tilbage. I løbet af dagen passerede vi ”Nøddehuset”, som blev brugt til
opbevaring af nødde-høsten.
På et tidspunkt delte selskabet sig. Den ”terrængående” del af selskabet vandrede ad en meget kuperet sti
langs kysten til Hønborg slotsruin og tilbage igen. Den mindre mobile del af selskabet blev kørt til
slotsruinen. Hønborg var et borganlæg i middelalderen, men i dag er der kun en høj tilbage. Ifølge
legenderne skulle det have været ud for Hønborg, at Chr. II sejlede frem og tilbage i Lillebælt grublende
over, om han skulle tage i sikkerhed på Fyn eller blive i Jylland og kæmpe. Han valgte sikkerheden på Fyn.

Jakob Roepstorff fortæller om skovens drift (foto Anton Vestergaard)
Turen langs kysten blev ledet af Jakob Roepstorff, der undervejs fortalte om skovens drift. Der var tale om
en bakket klinte-kyst med en kystnær bevoksning af blandet løvtræ, som man kender fra mange kyster
langs de indre farvande. Længere inde i landet var der også nåletræsbevoksninger, og her blev der i højere
grad drevet skovbrug med henblik på hugst.
Vejret var meget fint - sol, stille og lunt - og vandreturen med udsigt over Lillebælt til Fyn og til Fænø kunne
ikke have været smukkere. Tidligere havde der jævnligt været skred i klinten, men efter at klinten var
blevet skovbevokset, var disse skred ophørt. Stedet var et eldorado for ornitologer, på de rette årstider
kunne man være heldig at se alke og lomvier, digesvaler, ravne og grønspætter og – som prikken over i’et –
havørne. Angiveligt i alt 40 fugle-arter. I havet kunne man opleve at se marsvin.
Afslutningsvis samledes hele selskabet ved hovedbygningen, hvor Helle Serup takkede værterne for
rundvisningen på en spændende og på mange måder usædvanlig ejendom.
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