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SKOVREJSNING  En lang slange 
bevæger sig gennem landska-
bet fra Skovbyskolen til det, 
der inden længe bliver nyplan-
tet skov. 

På lang afstand summer 
den af regntøj og formanin-
ger, snak og grin og svuppen-
de gummistøvler i våd jord. De 
600 skoleelever og lærere fra 
Skovbyskolen, der udgør slan-
gen, er allesammen på vej ned 
til Skovbys kommende skov, 
hvor det første træ inden læn-
ge bliver plantet af borgmester 
Jørgen Gaarde (S).

Frivillige kræfter 
På vej hen til den fi ne blanke 
spade står Bettina Kvistgaard 
og Nina Sølgaard-Nielsen med 
gummistøvler-
ne solidt plantet 
i den våde lere-
de pløjemark.

Hun har 
varmt tøj på 
og en strikhue 
godt ned over 
ørene. Selvom 
solen skinner 
giver det køli-
ge efterårsvejr røde kinder. Hun 
står og bøvler lidt med garnnøg-
let, der er gået lidt i kludder. 

Nina Sølgaard-Nielsen er i 
gang med at trække snorlige 
rækker af det orange bomulds-

garn, som de små træer skal 
plantes efter. Det er vigtigt, at 
der er 170 centimeter mellem 
rækkerne.

“Det er for, 
at traktoren 
kan køre mel-
lem rækkerne 
og holde dem 
fri for ukrudt. 
Ellers går det 
hele til,” siger 
hun.

Faktisk skul-
le arbejdet med 

lave de snorlige rækker til træer-
ne have været lavet med en trak-
tor, men jorden er blevet for våd.

“Så måtte vi jo fi nde på alter-
nativer,” siger Nina Sølgaard-
Nielsen. 

Alternativet er altså gummi-
støvler, bomuldsgarn, arbejds-
handsker og røde kinder.

Nina Sølgaard-Nielsen og 
Bettina Kvistgaard er to af de 
mange frivillige, der har været 
til at få hele projektet i gang, 
og de er dedikerede specielt til  
skovprojektet under Projektfo-
rum Galten-Skovby.

Skoven bør brede sig
Formanden for Skovby Vand-
værk Finn Sander Jensen er en 
glad mand, som han står der 
med mudder op ad bukserne.

“Det er en rigtig god dag i 
dag, som jeg har set frem til,” 
siger formanden.

Han håber på, at skoven 
med tiden kan få lov til at bre-

de sig, så en af boringerne til 
vandværket kommer til at lig-
ge i skoven.

“Vi har jo givet penge til 
skoven for at højne kvaliteten 
af drikkevandet, og hvis træ-
erne kunne brede sig helt hen 
til boringen, vil det jo på sigt 
være med til at sikre grund-
vandet og dermed det rene 
drikkevand,” siger Finn San-
der Jensen.

Skovby Vandværk har støt-
tet projektet med 30.000 
kroner.

Forskellige typer skov
Skoven i Skovby kommer til 
at bestå af forskellige typer af 
skov.

I “tidsmaskineskoven” kan 

gæsterne følge udviklingen af 
skov i Danmark fra for 12.000 
år siden med birke-fyrretidens 
særprægede skov til nutidens 
egedominerede løvskov.

 Sanseskoven vil være fyldt 
med dufte, lyde og synsindtryk 
fra mange forskellige træer og 
buske, og ind mellem skovaf-
snittene vil der være åbne eng-
områder med enkeltstående 
træer.

Området kommer også 
til lægge jord til et uden-
dørs fitnessområde ved 
Tinbækparken.

“Vi håber, mange vil bru-
ge skoven, og at den kan bli-
ve samlingssted for eksem-
pel til Sankt Hans og lignen-
de arrangementer, “siger  Nina 

Sølgaard-Nielsen, inden hun 
igen kaster sig ud i pløjemar-
ken bevæbnet med garn og 
gummistøvler.

Skovby skal da have sin egen skov
Alle Skovbyskolens 600 elever var trasket ud i en pløjemark for at være med, da borgmester Jørgen Gaarde plantede det første træ i Skovbys nye skov, Skovbyskoven. Eleverne var tirsdag, onsdag og tors-
dag med til at plante mange af de små træer, der med tiden bliver til “Tidsmaskineskov” i den fedtede pløjemark. 

Nu kan Skovby leve op 
til sit navn.  Byen har 
fået sin helt egen skov

Nina Sølgaard-Nielsen og Bettina Kvistgaard er i gang med at trække snore, som træerne skal plan-
tes efter. Det er formodentligt den første skov i Danmark, hvor det bliver gjort med orange garn.

Børnene stimlede sammen om borgmester Jørgen Gaarde (S), da 
han plantede Skovbyskovens første træ.
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Det er Projektforum  ■

Galten-Skovby PFGS, der 
står bag projektgruppen 
Skovbyskoven.
Skovby Vandværk var de  ■

første til at skænke penge 
til skoven.
Skovbyskoven er et lokalt  ■

grønt partnerskabs-
projekt mellem PFGS, 
Skanderborg Kom-
mune, Skovby Vandværk, 
Galten FS og Danmarks 
Naturfredningsforening.

FAKTA“Ja, det er alternativ 
skovrejsning, vi laver 

her med bomulds-
garn og blomstrede 

gummistøvler,” 
Nina Sølgaard-Nielsen, frivillig  
i Projektforum Galten-Skovby

TRAFIK  Vejdirektoratet er netop blevet færdig med at etablere 
signalregulering af rampekrydsene ved motorvejstilslutning 52, 
Skanderborg V. Signalanlægget blev sat i gang i mandags. De to 
signalregulerede kryds øger både sikkerheden og fremkomme-
ligheden for trafi kanterne på Skanderborgvej, og samtidig bliver 
risikoen for kødannelse helt op på motorvejen reduceret.

Bedre trafi kafvikling med lyskryds
EVENT  Skanderborg Skakklub er som sædvanlig på gaden med de 
kæmpestore skakbrikker i forbindelse med Sort Nat i Skander-
borg fredag 15. november. I år foregår det indendørs, nærmere 
betegnet hos Skoringen i Bloms Butikker. Her bliver der også stil-
let almindelige skakspil op på borde, så folk kan sætte sig ned og 
i ro og mag hygge sig med et parti skak.

Skak med små og store brikker


