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Elever fra Svinninge Skole var 
med til at plante de første af de 
25 frugttræer ved tingstedet 
midt i Svinninges nye folkeskov. 
Foto: Kaj Ove Jensen

KLIMA: Elever fra 
Svinninge Skole var 
med til at plante 
frugttræer, da folke-
skoven i Svinninge 
blev fejret.

Af Kaj Ove Jensen

SVINNINGE: Onsdag begynd-
te arbejdet med at plante den 
seks hektar store folkeskov 
mellem Svinningevej og 
Nordgårdsvej i Svinninge. 
Det meste med maskinkraft, 
men der blev også plantet en-
kelte træer med håndkraft. 

Det skete ved et arrange-
ment midt på arealet, hvor 
der kommer til at stå i alt 
25 frugttræer (blandt an-
det æble, blomme, pære og 
kirsebær). De er plantet ved 

tingstedet med 12 store sten 
- også kaldet Tænkepladsen, 
fordi man kan sidde på ste-
nene og tænke over tingene.

Samtidig blev det afsløret, 
at det lokale firma Watts A/S 
er sponsor for de 24.000 træ-
er. Watts er et selvstændigt 
selskab i energi- og fibernet-
koncernen Andel (tidligere 
Seas-NVE), som har hoved-
sæde i Svinninge. Watts ind-
tænker grønne og klimagen-
oprettende løsninger som en 
del af forretningen.

Glæde af den nære natur
Onsdag eftermiddag blev 
der budt velkommen af Ca-
roline See husen, som er en 
af de frivillige i Skovgrup-
pen. Holbæk Kommune har 
besluttet at rejse skoven på 
den kommunale jord, og 
Skovgruppen bistår med 
praktiske ting. 

- Tak for en fantastisk gave 

til Svinninge. Et stykke 
jord, som før var tiltænkt 
industri, gives tilbage til na-
turen. Et sted, hvor den vil-
de natur kan udfolde sig, til 
glæde for flora, fauna og fri-
luftsliv - nu og i al fremtiden, 
sagde Caroline Seehusen i 
velkomsttalen.

Også formanden for Hol-
bæk Kommunes klima- og 
miljøudvalg John Harpøth 
(DF) var glad for at være 
med til plantedagen.

- Holbæk Kommune vil 
være grøn og bæredygtig. 
Så mange af vores borgere 
som muligt skal have glæde 
af den nære natur. Og vi skal 
gøre alt, vi kan, for at redu-
cere kommunens CO2-ud-
ledning. Folkeskove er en 
af vejene, og spørger I mig, 
er det en af de virkelig rare 
veje, sagde John Harpøth.

Han undlod ikke at næv-
ne, at der på det seneste har 
været forsøg på at få stop-
pet plantningen af skoven. 
Svinninge Lokalforum og 
Svinninge Erhvervsfor-
ening har ønsket arealet 
fortsat udlagt til erhverv. 
John Harpøth slog fast, at 
det var en enig kommunal-
bestyrelse, som 20. maj sid-
ste år vedtog at plante folke-
skoven i Svinninge samt i 
Tølløse og Undløse.

John Harpøth nævnte, at 
træer er gode for klimaet, da 
de optager CO2 gennem bla-
de og nåle, når de vokser.

En positiv dominoeffekt
Per Madsen, funktionschef 
hos Watts, omtalte blandt 

andet, at Watts blev etab-
leret for cirka fire år siden. 
Grøn strøm fra solceller og 
vindmøller, elbiler og op-
varmning af boliger med 
strøm er nogle af de ting, 
Watts beskæftiger sig med. 
Det handler om at skabe en 
positiv dominoeffekt, sagde 
Per Madsen.

Holbæk Kommune sam-
arbejder med den selvejen-
de institution Growing 
Trees Network Foundation 
(GTNF) om folkeskovene. 

- Moder jord har virkelig 
brug for nogle nye skove. Un-
der corona har mange ople-
vet, at det at komme ud i na-
turen er med til, at vi bliver 

ladet op, sagde formanden 
for GTNF, Lars Heiselberg, 
blandt andet i sin tale.

Den nye skoleleder på 
Svinninge Skole fra 1. maj, 
Annie Bach, sagde, at det 
var fantastisk med en skov, 
der kan blive en del af un-
dervisningen. Nogle af sko-
lens elever havde i billed-
kunst lavet tegninger med 
skov som tema. Tegninger-
ne sendes på en lille vandre-
udstilling til Watts, GTNF, 
Holbæk Kommune og tilba-
ge til skolen.

Sognepræst i Svinninge 
og Hjembæk, Asbjørn Jan-
ke Hansen, sagde i sin tale, 
at der er noget spændende, 

men også noget hemmelig-
hedsfuldt ved skove. Han 
var for nylig på Vejrhøj med 
en ven, som sagde, at han 
ville plante en skov. »For så 
kan mine tipoldebørn om 
100 år gå en tur i skoven og 
tænke, at den har jeg plan-
tet«, lød forklaringen.

Fra Skovgruppen var der 
skrevet en sang til Svinnin-
ge Folkeskov, frit efter H.C. 
Andersens tekst til »Hvor 
skoven dog er frisk og stor«. 
Eleverne fra Svinninge 
Skole havde lavet en min-
dekrukke, hvor sangen og 
dagens taler blev lagt ned 
i, hvorefter den blev gravet 
ned på tingstedet.

Plantning af folkeskov var en festdag

Caroline Seehusen (tv.), en af de frivillige i Skovgruppen, i samtale 
med naturmedarbejder i Holbæk Kommune, Bente Meehan, og Lars 
Heiselberg, formand for Growing Trees Network Foundation.

I timerne i billedkunst på Svinninge Skole har eleverne tegnet forskellige udgaver af skove, som nogle af 
eleverne her viser frem.

FAKTA

�� I folkeskoven i Svin-
ninge plantes der 
løvtræer, blandt 
andet eg, lind, ahorn, 
skovæbler og vilde 
kirsebær samt buske 
som tjørn og hassel.

�� De 24.000 løvtræer 
plantes med maskine 
af Natur-byg.dk (ho-
vedsæde i Brædstrup 
og afdeling i Ring-
sted). Indehaver Tho-
mas Møller kunne fre-
dag morgen fortælle, 
at plantningen blev 
færdig sent torsdag 
aften.

�� Plantningen af folke-
skoven i Undløse 
markeres onsdag den 
19. maj. Folkeskoven i 
Tølløse ventes plantet 
til efteråret.


