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SKOVEN NETOP NU 

FEBRUAR 2019  

Foto:   Skovfoged Jesper Gerstrøm. 

Tekst: Erik Røj Jørgensen, med input fra skovfogeden.  

 

OPRYDNING EFTER SOMMERENS BILLEANGREB 

Sommeren 2018 blev en af de varmeste i mange år. Det gav gunstige vilkår for 

formering af de såkaldte typografer, en lille bille, som lever under barken af 

grantræer, og som får træerne til at gå ud. Angrebne træer huser en billestand, som 

her yngler videre den efterfølgende sæson, og senere angriber nabotræerne. Derfor 

er det vigtigt at fælde allerede angrebne træer, også selvom de slet ikke er 

hugstmodne. Så begrænses følgeskaderne mest muligt. For at sikre plantagens 

værdier, gav bestyrelsen skovfogeden besked om at ”erklære krig” mod billerne. En 

skovmaskine blev sat ind, bl.a. i afdeling 2 i Staushede sidst på året, og det er faktisk 

ikke et dårligt tidspunkt. Træpriserne er nemlig i top – altså held i uheld for os… 
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FLISHUGNING I LANGEBJERG PLANTAGE 

Skovområderne på østsiden af Staushedevejen, ind mod Gesten By, kaldes  

Langebjerg og udgør 9% af Plantningselskabet Staushede´s plantager. Her er vi nu i 

gang med at producere flis, bl.a. i afd. 102. Flisen anvendes til varme på 

fjernvarmeværker i Sydvestjylland, bl.a. i Grindsted. 
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Der hugges spor i bevosningerne, plantet efter stormen i 1999. Så er der gjort klar til 

kommende bevoksningspleje, så maskinerne kan komme til, til den tid.  

 

 

 

 

Når flishugningen er tilendebragt, ser skoven fin og pæn ud. Og så kommer matematik 

pludselig i spil.  For de træer, som fældes og flises, ja de giver plads til, at de andre 

træer, som står tilbage, vokser endnu bedre. Det som de fældede træer, skulle vokse, 
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lægger de andre træer til. Sådan er skoven så viseligt indrettet… Det er derfor, man 

tynder i bevoksningerne. Det hedder skovpleje, og det er faktisk formålet med 

plantagedriften. 
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Det er vigtigt, at skovvejene er vedligeholdt, så de tunge maskiner kan køre her. 

Derfor investerer plantagen hvert år en del af sit overskud i forbedring af 

infrastruktur, bl.a. vejnettet. For at skåne vejene bliver en del af skov-arbejdet lavet i 

frostvejr, når det er planlægningsmæssigt er muligt. Men, som ovenstående foto 

viser, så kan det alligevel gå galt, se sporet længst ude. Her er der kommet et hul, som 

skal forbedres senere. Men der kommer også 40 tons kørende nogle gang. Naturen 

opfører sig nogle gange anderledes, end vi lige har planlagt… 
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