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Skoven Netop Nu – Februar 2018 

Af Erik R. Jørgensen, med input fra Jesper Gerstrøm 

 

Vi har heldigvis været forskånet for stormfald i denne vinter, indtil nu. Arbejdet i skoven koncentre-

rer sig derfor om allerede planlagte vedligeholdelsesaktiviteter.  

I nordenden af Staushede er gruppen fra Lille Veum færdig med deres arbejde. I løbet af vinteren 

fortsætter deres værdifulde indsats i Revsing Plantage. Lille Veum er et bo- og beskæftigelsestilbud 

til personer med stærkt fysisk eller psykisk handicap. HedeDanmarks skovfoged i plantagen, Jesper 

Gerstrøm, har for år tilbage indledt et gensidigt og frugtbart samarbejde med institutionen. Et ar-

bejdshold laver vedligeholdelsesopgaver i plantagerne. Det er meningsfulde opgaver, som forskøn-

ner omgivelserne og forbedre træerne vækstmuligheder, f.eks. ved opstamning af nåletræer og fjer-

nelse af f.eks. birk, som generer mere værdifulde træer. Du kan læse mere om Lille Veum på deres 

hjemmeside: https://lilleveum.inst.vejen.dk/ 

I det nordvestlige hjørne af Asserholtvej arbejder HedeDanmarks såkaldte ”Fælde-Bunke-Lægger”. 

Det er en ombygget skovningsmaskine, som blot saver træerne over ved roden, samler nogle træer 

sammen på én gang i sin grab, og lægger bunken tæt ved et kørespor. Her ligger bunken – deraf 

navnet ”fælde-bunke-lægger” – så i op til et år og tørrer ud. Herefter flises bunken op med en flis-

hugger. Den tørre flis giver en miljøvenlig brændselsflis, som herefter leveres til lokale varmeværker, 

bl.a. til Vejen og til Skærbækværket ved Kolding. Flis-produktion er en vigtig indkomstkilde til at 

https://lilleveum.inst.vejen.dk/
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dække de faste udgifter ved at drive plantagedrift. De seneste år har vi investeret i vedligehold af 

plantagens vejnet, netop med henblik på at sikre gode kørselsforhold for lastbiler, som transporte-

rer flis.  Det kommer os til gode i denne våde sæson.  

GODE PRISER PÅ RÅTRÆ: 

Priserne på råtræ har efter nytår igen fået et nøk op. Dermed når priserne efterhånden op på et 

niveau, som det er mere end 10 år siden, vi sidst har oplevet. Prisudviklingen drives at både natio-

nal, regional og international efterspørgsel. Vi overvejer i øjeblikket at igangsætte ekstraordinære 

skovninger i bevoksninger, som vi vurderer har nået en alder, hvor væksten er ubetydelig og som 

vil have en tabsrisiko ved det næste stormfald. En høj salgspris vil bidrage til finansiere omkostnin-

gerne til gentilplantning.  

SKOVENS DAG 2018: 

Dansk Skovforening, som plantagen er medlem af, afholder over hele landet ”SKOVENS DAG”, søn-

dag den 6. maj. Vi har i den forbindelse valgt at invitere alle interesserede i lokalområdet til en 

skovtur i Staushede Plantage.  Turen starter kl. 10, og mødestedet er krydset Asseholtvej / Stau-

shedevejen, 6621 Gesten. Du kan læse mere om arrangementet her på hjemmesiden, eller på 

Skovforeningens hjemmeside: www.skovforeningen.dk 
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