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Klat til afgang fra Ulfborg Skole for ca. 30 fremmødte.
Ulborg Plantage dækker 1200 ha. Skoven passes i dag at 7 fastansatte medarbejdere. Da Bo Holst Jørgensen 
startede var der 170 ansatte. Efter de mange år i skoven kender Bo Holst Jørgensen den som sin egen 
bukselomme, samtidig er han en livlig fortæller. Her gengiver vi brudstykker af historien.



Første stop: Badesøen ved Ulfborg Kjærgård, på vej over til grilløen.



Badesøen er en udgravet sø med kildevand og sigt helt til bunden.



Bo Holst Jørgensen fortæller om at have folk i skoven, bålpladser og brandfare, festivitas og affald.



Ved badesøen vokser "konvalvintergrøn", en plante der oprindelig kommer fra Norge, og dufter af liljekonval.



 

Stop ved Ulfborg lejrplads hvor der var snak om skovplanter og vedligehold af skoven.



Langs skovvejene plantes der løvtræsbælter af eg, bøg, lind, birk og bærbuske. Beplantningerne må hegnes ind for
at dyrene ikke skal ødelægge dem. naturen har dog også sin egen måde at hegne på. Billedet herover viser at 
træet der er omgivet af roser kan stå i fred, hvorimod man på billedet nedenunder kan se at træet er gnavet helt 
ind til trådnettet.



På et fugtigt hedeområde vokser tranebær, soldug, liden fod og rosmarinlyng som ses herunder.



En del bevoksning af nåletræer får efterhånden lov til at passe sig selv. Bo Holst Jørgensen mener dog det er 
forkert da skoven så bliver urentabel fordi de selvsåede træer står alt for tæt og derfor bliver for svage.



Selvsået gran og lærk i lysninger under gamle træer. Træerne vokser tæt og der kan ikke uden udtynding skoves 
træ som ved alm. plantagedrift.



Holst Jørgensen fortæller om pleje af heden gemmem tiden- fra effektive sprøjtemidler til får



Fårene bider bævreasp ned, så træerne ikke bliver så høje, men det kræver stort dyretryk.

 



Udsigt over det afgræssede areal.
Ulborg plantage er absolut et besøg værd.
Prøv måske at finde nogle af de træer hvor der gror mistelten, eller det fredede område hvor der før i tiden er 
gravet efter ler til pottemageri. 
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