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Hver måned bringer JydskeVestkysten en artikel om en dejlig plet, som vil være et oplagt mål for
en vandretur. Denne gang står Kelstrup Plantage for tur.

Månedens naturperle

G
ejlå løber gennem planta-
gen, og der er en stor vari-
ation af træarter og ikke

mindst åbne arealer, hvor udsy-
net kan nydes. Både fra skovve-
jen Rutchebanen og Det Ultimati-
ve Punkt kan man se ud over de
smukke bakker, der blev ryddet
for træer efter stormfaldet i
1989. 

I svampesæsonen er skoven
meget velbesøgt, da både kanta-
reller og herlige rørhatte findes
her. Vildtet er til stede i rigt mål
og også mere sjældne arter, som
sortspætte og stor hornugle har
til huse i skoven. Den lille per-
leugle og den nuttede hasselmus,
der ikke er en mus, men en syvs-
over, skulle også gemme sig i
skoven; men er ikke lige sådan at
træffe. Mange steder er der opsat
små kassefælder i hegnene for
netop at kunne konstatere has-
selmusens tilstedeværelse, og
der er ligeledes sat uglekasser op
hist og her.

F
or tiden vil en tur i Kelstrup
Plantage også give skovgæ-
sten et indtryk af en skov,

hvor der forgår en produktion.
De store skovningsmaskiner har
været her og har tyndet ud, lavet
gavntræ og skåret træ ned til flis-
hugning. Det kan virke lidt vold-
somt, lige når det foregår, men
snart sænker roen sig over områ-
det igen, og naturen skjuler hur-
tigt de produktive indgreb.

D
er er en p-plads på Stokke-
brovej midt i skoven. Den
er et godt udgangspunkt

for en skovtur. Lige nord for p-
pladsen står de store bøgetræer,
hvor sortspætten bor og som i
sommer havde unger. 

Lidt vest for p-pladsen går

skovvejen Tuegravsvej mod syd.
Her krydser man Gejlå og befin-
der sig i et åbent terræn med en
lille sø og en herlig udsigt. 

Midt i skoven ligger den nyåb-
nede Kelstrup Naturskole. Ved
stendiget står blandt andet en
iøjnefaldende gammel Ask med
kræftknuder og krogede grene.
Den er over 200 år og stadig livs-
kraftig. For tiden dør asketræerne
i Danmark på grund af en syg-
dom. Måske kan denne gamle ask
overleve og tilføre nogle gener til
nye og livskraftige asketræer?
Hvem ved.

F
lere steder bliver der stadig
lavet pyntegrønt, selv om
dette er under afvikling.

Det er hovedsageligt den smukke
blå ædelgran Nobilis, som anven-
des til dette. Det er en salgsvare,
og skovgæster må ikke indsamle
grønt fra disse produktionsområ-
der. De afklippede træer, som
står tilbage, er ikke just et kønt
syn. De vil med tiden blive afløst
af andre træarter. Juletræer er og-
så ved at være en saga blot i sta-
tens skove, idet denne produk-
tion i dag hovedsageligt foregår i
privat regi.

I
den østligste del af skoven, li-
ge nord for Gejlå, er et sum-
pet område udlagt som natur-

skov. Her får naturen på den tidli-
gere tørvemose lov til at udvikle
sig uden forsætlige indgreb. Der
har næppe nogen sinde været
fældet træer i mosen, og den har
udviklet sig til en spændende og
lidt uhyggelig naturskov. 

Man kan finde flere oplysnin-
ger om Kelstrup Plantage, som
også er historisk interessant, ved
at søge på skovens navn på inter-
nettet.

Plantagen 
med de
mange
oplevelser
NYDELSE: Kelstrup Plantage ved Holdbi, tre km
nord for Kruså, er en usædvanlig varieret og skøn
skov at gå i. 

Gejlå løber gennem hele Kelstrup Plantage og er med til at bryde landskabet. 

I Kelstrup
Plantage
kan man
se, at der
bliver ar-
bejdet
med sko-
ven.
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Kelstrup Plantage giver skovgæsten mange forskellige indtryk. Dele af plantagen er udlagt som 
uberørt naturskov, mens man andre steder kan se, at skoven bliver brugt til produktion.

Af Angel Ottosen,
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Rundt om-
kring ligger
tømmer 
stablet op.

Flere ste-
der i Kel-
strup
plantage
er der et
herligt ud-
syn over
terrænet.

Midt i skoven er en p-plads på Stokkebrovej. Den er et godt udgangs-
punkt for en skovtur.

Lige nord for Gejlå er et sumpet område udlagt som naturskov.

Der er flere muligheder for at krydse Gejlå under gåtuen.


