Kauslunde kirkes Folkeskov
En klimaskov – er det kirkens opgave?
Af Jette Holm Rosendal, sognepræst, Kauslunde-Gamborg pastorat
Klimadebat og grønne tiltag møder en overalt. I det offentlige rum, hos private – og i kirken. Kauslunde
menighedsråd er ejer af et stykke præstegårdsjord, som i mange år har været forpagtet ud til en lokal
landmand. Men for et par år siden – i forbindelse med at en ny forpagtningsaftale skulle laves – kom
menighedsrådet til at tale om, at jorden måske kunne bruges på en anden måde. Og snakken faldt på – en
skov. En skov, til glæde for byens beboere, og en hjælp til at nedbringe noget af luftens megen CO2 og til
gavn for grundvandet.
Hvorfor en skov?
Præstemarken er på godt 8 ha, og ligger lige bag præstegården. Her har gennem årene været dyrket både
hvede og majs, men nu er det slut. Der er i stedet blevet plantet de første 1500 træer – og i foråret 2020
følger sidste etape. At det så netop blev en skov skyldes flere forhold. Men der er ikke meget skov i
omegnen af Kauslunde, så med dette projekt vil der komme et skønt rekreativt område. Her vil både unge
og ældre med tiden kunne gå tur og glæde sig over naturens mangfoldighed. På landsplan mangler
Danmark også skov. Der er for tiden ca. 15 %, der er dækket af skov, og fra politisk hold vil man gerne op på
over 20 % - så her bidrager skoven positivt med. Og en sidste grund og nok så vigtig er, at træer optager
meget CO2 og gemmer det – selv efter at træerne er blevet fældet, og måske brugt til andre formål. Så selv
en stol i bøgetræ er et CO2 lager. Og endelig er en skov med til at sikre rent grundvand – der må nemlig
ikke sprøjtes eller bruges gødning på området.
Økonomi
Hvordan får I råd til det? Det spørgsmål er vi blevet stillet tit – hvor har vi fået pengene til at etablere en
skov for. I begyndelsen var det også mest en drøm at få en skov. Men vi gik alligevel i gang med at
undersøge muligheden for det – og undervejs i processen blev vi kontaktet af Growing Trees, et selskab,
der arbejder for at plante Folkeskove i Danmark. Og igennem dem kom vi med i det store indsamlings show
på TV2 – Danmark planter træer – og fik dermed doneret alle de træer, som vi skal plante på marken. Det
var heldigt, og vi er meget taknemmelige for den mulighed. Middelfart kommune har også støttet projektet
med midler fra Landdistriktspuljen. Så menighedsrådet har ”kun” skullet skyde pengene fra forpagtningen
ind i projektet. Og det er der stor enighed om, at det er en god beslutning. Skoven er med til at forbedre
jordens og naturens fremtid. Og ser vi os som forpagtere af skaberværket, så er denne skov med til at gøre
noget godt netop for skaberværket – og for os mennesker. Og for dem, der kommer efter os.
Glæden ved en skov
Hele byen bakkede op, da de første små træer blev plantet. En festlig søndag i september, blev der holdt
taler og plantet træer – og sat navneskilte ved, så man senere kan komme tilbage og se, hvordan det går
ens træ. Endnu er træerne bitte små. Men der er allerede begyndt at komme besøgende i skoven, for at se,
hvordan det går med den. Og på sigt, så vil det blive et skønt sted at opholde sig – både for dyr og
mennesker.

Sognepræst Jette Holm Rosendal taler ved det store event, hvor de første træer bliver plantet i Kauslunde
kirkes Folkeskov

Præstemarken sensommer 2019

Der er opsat hegn omkring marken for at holde rådyrene ude, og en rigtig vippe låge er også opsat. (Januar
2020)

Et træ i skoven

Kauslunde kirke, januar 2020

Billederne er taget af Ole Smidt Holm og Jette Holm Rosendal

