
Stort set ingen skader efter ”MALIK” i plantagerne 

En gennemgang af vore 3 plantager af skovfogeden fra HedeDanmark, Jesper Gerstrøm, kort efter 

stormen MALIK´s hærgen i weekenden 29./30. Januar 2022 gav resultatet: ”Ingen nævneværdige 

skader”.  

Selvom stormen i Jylland gav orkanstød, dvs over 32,6 m/sek, svarende til 117 km/t, så væltede og 

knækkede kun enkelte træer. I Revsing Plantage står alt som før stormen. I Staushede plantage er 

der væltet enkelte træer omkring Asserholtvej, nogle af træerne var i forvejen svækket af 

billeangreb. Afd. 4a er lidt ramt, og nogle randtræer i nordkanten af Staushede er ligeså væltet.  

HedeDanmark går nu i gang med oprydningen, og fælder samtidig enkelte træer, som i forvejen er 

angrebet af biller for at justere bevoksningskanterne og dermed begrænse eventuelle skader efter 

kommende storme.  Træpriserne er rigtig gode for tiden, så det vil vi gerne benytte os af.  

I bestyrelsen er vi glade for, at det gik godt denne gang. Den strategi, vi har valgt siden stormen i 

1999, med at plante løvtræer, som er relativt stormfaste, og blande forskellige træarter i 

bevoksningerne, gør, at vi har mere stormsikrede bevoksninger nu og i fremtiden. Samtidig har vi i 

årenes løb forsøgt at holde populationen af de skadelige biller, typograferne, nede ved at fjerne de 

træer, som de formerer sig i. Dermed sikrer vi friske træer, som bedre kan stå imod de høje 

vindhastigheder. MALIK bekræftede for os, at strategien er rigtig, selvom også lokale 

vindhastigheder naturligvis spiller en rolle.  

Iflg. DMI  inddeler vi i Danmark storme og orkaner i fire klasser, alt efter hvor stor styrke de har, og 

hvor stort et område, de rammer. MALIK endte som klasse to. Til sammenligning blev december 

orkanen i 1999 kategoriseret i den højeste kategori over voldsomt vejr, klasse fire, men her blev der 

også målt vindhastigheder på 51,4 m/sek, altså mere end 50% mere end grænsen for orkan.  

Vi ser nu frem tid det snarlige forår, og håber, at vi ikke får storme, som er endnu kraftigere end 

MALIK. Vi glæder os til at vise plantagerne frem, både til Generalforsamlingen, mandag den 2. maj 

og på SKOVENS DAG, lørdag den 7. maj. Mere herom på hjemmesiden senere.  

Et par billeder 2 dage efter stormen fra Staushede, optaget af Jesper Gerstrøm ses nedenfor. Det 

er rødgran, som er væltet.  

Pbv. 

Erik Røj Jørgensen 2022 02 04.  



 



 

 


