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Stort projekt med 
plantning af skov på 
16 hektar af den dår-
ligste landbrugsjord.

Af Einar Bo Thomsen
ebt@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 65

Træerne er stadig små. Det 
er også kun ni måneder, si-

den de blev plantet. 
Men i landskabet tegner der 

sig allerede et fint billede af 
planterækkerne, vandhullerne 
og de snoede stier på Gert 
Moody Jacobsens landbrug 
’Enehøj’ i vestjyske Møgelvang 
ved Vinderup:

Platan, thuja, hybridlærk og 
fuglekirsebær. 

Valnød, sitka, poppel og se-
quiadendron. 

Rødeg, ægte kastanje, tarm-
vridrøn og mange andre arter.

I alt har han plantet ikke 
mindre end 36 forskellige træ-
arter. 

Selv om plantningen måtte 
udskydes på grund af et me-
get vådt efterår i 2017, og selv 
om det efter plantning i for-
året 2018 blev det tørreste år i 
mands minde, har de mange ar-
ter klaret sig forbløffende godt.

»Vi ser stort set ingen tørke-
skader eller døde træer ud over 
de op til fem procent, som er 
almindeligt«, siger skovfoged 
Anders Elmholdt fra Skovdyr-
kerne Vestjylland. Det er ham, 
der har stået for plantningen af 
de godt 16 hektar skov, læhegn 
og vildtremiser. 

For Gert Moody Jacobsen 
er den nye skov noget, han 
har drømt om, siden han var 
dreng, hvor der ikke meget 
vildt i området ud over ager-
høns og harer. Han husker ty-
deligt, hvordan trafikken gik i 
stå på landevejen, hvis der stod 
et rådyr på marken. 

»Dengang drømte jeg om, 
at der en dag var så meget 
vildt her på Enehøj, at jeg selv 
kunne forvalte vildtet, og at 
jeg for eksempel kunne skåne 
en buk fra at blive skudt for at 
lade ham vokse sig større«, si-
ger Gert Moody Jacobsen.

Læ, føde og vand nok
Det kan han ikke endnu. Men 
med al den nye skov går der 
ikke mange år, måske ti, før 
der er både læ, føde og vand 
nok til, at vildtet trækker ind i 
skoven og holder til der.

De 16 hektar fordeler sig 
på tre mindre arealer på hen-

holdsvis otte, seks og en hek-
tar plus nogle vildtremiser og 
læhegn:

• Otte hektar, der er plan-
tet på en mark, der er svær at 
dyrke, fordi jordtypen varierer 
lige fra tung ler, skarpt sand og 
humusholdig mor.

• Seks hektar i en ret kupe-
ret tidligere grusgrav.

• En hektar på et irregulært, 
nordvendt og stenet stykke 

jord, der er så stejlt, at hver-
ken gyllevogn eller tærsker 
kan køre op ad det.

• Tre remiser og knap 200 
meter læhegn.

Udgifterne til plantning og 
de første års pasning kunne 
være landet meget tæt på et 
rundt nul, når statstilskuddet 
til plantning trækkes fra. Men 
for Gert Moody Jacobsen har 
det ikke været et mål, at sko-
ven skulle være en gratis for-
nøjelse.

»Jeg er ikke gået hårdt efter 
bundlinjen. I stedet for har 
jeg prioriteret at få en skov, 
der er rig på oplevelser. Der 
er plantet mange ret specielle 
arter, og jeg har også villet 
have skovstier, der ikke bare 

er trukket efter en snor«.

Brug for musik i skoven 
I hans øjne skal der være va-
riation og masser af ’musik’ i 
en skov. Man skal føle, at man 
hele tiden kommer rundt om 
et nyt hjørne og ser noget nyt.

»Jeg har valgt at plante 
mange specielle arter i sko-
ven. Og jeg har stillet krav om, 
at stierne skal sno sig. Det har 
stillet større krav til planlæg-
ningen, og planterne er blevet 
dyrere, end de havde været ved 
et almindeligt træartsvalg«. 

»Alt i al har jeg nok betalt 
nogle 10.000 kr. mere for sko-
ven, end jeg havde behøvet, 
hvis jeg havde valgt en mere 
normal plantningsplan«, siger 
Gert Moody Jacobsen.

De 16 hektar skov svarer til, 
at han trækker godt fem pro-
cent af landbrugets i alt 300 
hektar jord ud af sædskiftet.

»Min farfar roterer nok en 
smule i sin grav, fordi jeg har 
plantet skov på landbrugsjord. 
I sin tid var han nemlig med 
til at dyrke heden op her i Mø-
gelvang. Men som en måske 
formildende omstændighed 
har jeg trods alt plantet skoven 
på den dårligste jord«, siger 
Gert Moody Jacobsen.

Drømmeskov med snoede stier 
og 36 forskellige træarter

I skoven, der er plantet i 
grusgraven, er den overvin-
trende raps nogle steder 
både 30 og 40 cm høj. Hvis 
ikke frosten tager dem, bli-
ver en håndlugning nødven-
dig. Foto: Einar Bo Thomsen.

De snart et år gamle mammuttræer (sequoiadendron giganteum) her på billedet er en af de mange specielle arter, Gert Moody Jacobsen (th.) har plantet. 
Træet går også under navnet californisk kæmpefyr. Foto: Einar Bo Thomsen.                            

»Selvom vi plantede i for-
året 2018, og det var meget 
tørt resten af året, har vi ik-
ke set flere døde træer end 
efter et normalt år«, siger 
skovfoged Anders Elmholdt, 
Skovdyrkerne. Foto: Einar Bo 
Thomsen.                             

 ■ 285 hektar under plov:  
Hvede, raps, majs (foder til en 
nabo) og kartofler (jord byttet 
med en kartoffelavler)

 ■ 16 hektar skov, vildtremiser 
og læhegn

 ■ 5.000 minktæver

Enehøj

»Jeg er ikke gået hårdt 
efter bundlinjen.  
I stedet har jeg priorite-
ret at få en skov, der er 
rig på oplevelser«.

Gert Moody Jacobsen, 
Møgelvang, Vinderup.


