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Debat i bøgesøjlehallen: Egebjerggaards direktør Kim
Illumsen (tv) og hans skovkonsulent, skovrider Frands Fraas
Nielsen fra Skovdyrkerforeningen, fik en grundig diskussion
om skovdrift med de to naturelskere, der har klaget over
fældningen af den gamle bøgeskov, Camilla Strand og Annie
Dons Andersen (th). Foto: Kim Rune

Farvel til Gammelherrens Skov
FÆLDNING:
En af Danmarks smukkeste bøgesøjlehaller fældes i løbet af de næste 10-15 år
FLYVESANDET: En af Fyns smukkeste og mest beundrede bøgeskove,
Gammelherrens Skov lige ud til Kattegat, vil være borte om 10-15 år.
Skoven, der hører under Egebjerggaard, er på 14 hektar og består af over 4000 gamle
bøgetræer, der blev plantet tilbage i 1871. Skoven betragtes som en af de flotteste
bøgesøjlehaller på Fyn.
Allerede nu har skovens ejer, Egebjerggaard A/S, fældet hundrede af de gamle
stammer, og de kommende år vil man hugge et felt på cirka en hektar - svarende til
omkring 300 træer - om året.
Forklaringen på den tilsyneladende drastiske hugst er naturens orden - og
skovøkonomien. Træerne er så gamle, at de første synger på sidste vers, og om et
halvt hundrede år ville døden alligevel havde taget dem alle.
Sådan lyder udlægningen fra Egebjerggaards direktør, Kim Illumsen, og hans
konsulent, skovrider Frands Fraas Nielsen fra Skovdyrkerforeningen, Fyn Nord.
- Ved at begynde at fælde nu - og plante nye bøgeskud på de huggede felter - kan
træet stadig indbringe en rimelig pris, samtidig med, at vi fornyer skoven, lyder
argumentationen.
Ok fra myndighederne

Og den forklaring tager Fyns Statsskovdistrikt, der hører under Skov- og Naturstyrelsen,
for gode varer.
På et såkaldt skovsyn i forgårs kunne forstfuldmægtig Rasmus Holmen fra Fyns
Statsskovdistrikt meddele, at hugstplanerne ikke strider mod myndighedernes opfattelse
af god skovdrift.
- Der er tale om et om et unikt stykke bøgeskov, og det ville være drastisk at fælde dem
alle på én gang. Men er er ikke rigtig noget at gøre. Træerne er 131 år gamle og oppe i
en alder, hvor man typisk begynder at forynge skoven. Prøvefældningen har vist, at
enkelte træer er i relativt dårlig sundhedstilstand - og allerede tæt på at gå ud, sagde
skovmyndighedernes repræsentant i sin "kendelse" på stedet.
Klage fra naturelskere
Årsagen til skovsynet er en klage, som to naturelskere, der ofte færdes i skoven, har
sendt til Statsskovvæsenet og Egebjerggaard.
"Jeg synes, det er enormt skammeligt at se det stykke skov blive behandlet sådan... I
burde prøve at tænke fremsynet og med hjertet i stedet for småt og med
pengepungen... Synes I ikke, der skal være noget natur tilbage til de fremtidige
generationer, hvordan kan I så kynisk fælde og ødelægge noget så gammelt?"skriver
klageren, Annie Dons Andersen, Odense, blandt andet i brevet.
Og selv om hun og hendes veninde fik en lang snak med direktør Kim Illumsen og hans
skovriderkonsulent om de skovtekniske bevæggrunde, lykkedes det dem ikke helt at
overbevise naturelskerne om, at det er nødvendigt at fælde skoven.
- Vi elsker også denne skov, men vi er nødt til at se på økonomien. Det er ved at være
sidste udkald. Kvaliteten af træerne bliver dårligere og dårligere. Flere og flere bliver
brune i veddet. og det går ud over økonomien. Nogle af træerne kunne måske stå her
50 år endnu, men så ville prisen måske falde fra 1500 kr. til 300 kr. pr. kubikmeter. Og
så ville vi ende med en helt død skov med træ, der ikke kan sælges. Nu laver vi
skovfornyelse ved at hugge et stykke ad gangen - og så plante nye bøgetræer i stedet,
sagde de.
Annie Dons Andersen erkendte, at det er nødvendigt at se på økonomien i skoven.
- Men skoven er en stor turistattraktion. Vi er så mange glade mennesker, der hvert år
besøger den. Hvad har vi snart at komme efter mere -en slagmark?, sagde Annie Dons
Andersen og spurgte, om man ikke kunne få staten til at købe skoven for at frede den.
Det fandt forstfuldmægtig Rasmus Holmer fra Skov- og Naturstyrelsen ikke særlig
realistisk.
- Om 50 år ville skoven vil skoven jo være gået ud alligevel, sagde han.

