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Plantagerne netop nu – december 2016 

Alle billeder er fra Staushede Plantage.  

 

Figur 1: Med institutionen Lille Veum ved Brørup er indgået en aftale om, at der opstammes 
træer i afd. 3. Det sker nogle få timer om dagen, hvor erhvervshæmmede medborgere her 
medvirker til at lave bevoksningspleje, som ellers ikke ville blive udført. Læs mere om Lille Veum: 
http://lilleveum.inst.vejen.dk/ 

 

http://lilleveum.inst.vejen.dk/
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Figur 2: Alle medhjælpere fra Lille Veum gør et fantastisk godt stykke arbejde ved at opstamme 
træerne, især douglas. Tusind tak til alle i Lille Veum, som arbejder med projektet. Læs mere om 
Lille Veum:  http://lilleveum.inst.vejen.dk/ 

 

 

http://lilleveum.inst.vejen.dk/


Side 3 af 7 
 

 

Figur 3: Der er gjort klar til gentilplanting i afd. 15. Her stod gammel rødgran, snart plantes sitka 
og lærk. Bemærk, at unge egetræer, som foran i billedet, er ”fredet”, når der arbejdes i 
plantagerne. De skal være med at sikre granbevoksningernes stabilitet under fremtidens 
orkaner.  Foto 2. december 2016.  
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Figur 4: Der er rillepløjet og grubbet i afd. 15, så mineral-jorden blottes og al-laget under brydes. 
Gode vækstbetingelser for de kommende nåletræer. De plantes som såkaldte dækrodsplanter, 
dvs. i små potter, som er en relativ ny og økonomisk fordelagtig måde at plante på. (undskyld 
fotografens skygge…). Foto 2. december 2016.  
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Figur 5: Kortømmer klar til transport til RUSER Sägewerk ved Neumünster i den nordtyske 
delstat Schleswig-Holstein. Savværket har gennem mange år været aftager af tømmer fra 
sydjyske plantager, også Staushede plantage, fordi der opnås den bedste pris til skovene. Det er 
HedeDanmark a/s, som organiserer den danske eksport til dette savværk. Du kan se mere om 
savværket her: http://www.ruser.de/ 

 

http://www.ruser.de/
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Figur 6: Bestyrelsen lægger vægt på, at plantagernes infrastruktur, f.eks. grøfter og veje, 
kontinuerligt vedligeholdes. Vej-standarden er vigtig at opretholde. Her et eksempel på, 
hvordan en renovering ser ud. Læg mærke til, at regnvandet ledes bort i kanterne. Foto 2. 
december 2016. 
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Figur 7: Vi donerer igen et torve-juletræ til Gesten By. Det er en tradition, at Gesten By henter sit 
juletræ, en rødgran, i Staushede Plantage. Det står, også traditionen tro, ved Gesten 
Centralskole / Forsamlingshuset, men ved redaktionens slutning (2. dec. 2016) var det endnu 
ikke fældet.  

God jul til alle !  

Skovfoged, Jesper Gerstrøm, HedeDanmark, og plantagens web-master, Erik Røj Jørgensen har bidraget til 

denne december-beretning. 

 

 


