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Benny Nielsen har lagt 
hele sit landbrug på 75 
hektar om til skov og eng.

Af Einar Bo Thomsen
ebt@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 65

Det sidste korn er høstet, 
og de sidste kartofler er ta-
get op af de 75 hektar sand-
jord på Plantagegården nord 
for Grindsted. Efter 53 år som 
landmand har gdr. Benny 
Nielsen parkeret såmaskinen 
og kartoffellæggeren.

»Det bliver helt fantastisk. 
Det bliver en perle,« lyder det 
fra en storsmilende Benny 
Nielsen, der ikke er i tvivl om, 
at han har valgt rigtigt. 

De næste par år skal han 
kun ukrudtsharve mellem de 
smukt snoede rækker af bøg, 
eg, gran, birk og 21 andre træ- 
og buskarter, indtil de selv kan 
tage kampen op mod ukrud-
tet. Og så skal han slå stri-
berne med eng en gang om 
året.

»Jeg er færdig med land-
brug. Det kan ikke betale sig 
længere,« siger Benny Niel-
sen.

Tilladelse udløber
Han kunne ellers sagtens fort-
sætte med at dyrke jorden. El-
ler han kunne bortforpagte 
den. Men når vandingstilla-
delsen udløber om få år, me-
ner han ikke, at jorden er 
dyrkningssikker nok, og risi-
koen for at stå med en fejlsla-
gen høst er for stor.

Samtidig tvivler han på, at 
han får forlænget sin tilladelse 
til at indvinde vand, for der er 
drikkevandsinteresser i områ-
det.

»Med tilladelse til at vande 
kunne jeg måske få 3.000 
kr. pr. hektar ved at bortfor-
pagte jorden. Uden markvan-
ding tror jeg ikke, at der er no-
gen, der vil betale mere end 
2.000 kr., og så er der efter min 
mening bedre økonomi i at 
plante jorden til,« siger Benny 
Nielsen.

Derfor plantede han alle-
rede i 2004 de første 10 hektar 
til med skov. Og sidste forår 
kom så turen til at forvandle 
de resterende 65 hektar.

Sammen med skovfoged 
Claus Hemmingsen fra Lieb-

haverSkovfogeden lagde 
Benny Nielsen en plan for til-
plantningen. Et af Bennys øn-
sker var, at arealet skulle gen-
nemskæres af brede og snoede 
striber af eng uden træer

»Jeg ville ikke bare plante 
træer i den ene lige række ef-
ter den anden. Jeg ville også 
have åbne striber uden træer. 
Det har jeg set flere steder, og 
det bliver helt fantastisk, når 
træerne vokser op. Derfor har 
jeg også kun plantet skov på 
38 af mine sidste 65 hektar. 
Resten er lagt ud som striber 
af græseng.« 

170.00 planter
Økonomisk set er projektet 
heller ikke helt tosset. I runde 
tal koster det mellem 23.000 

og 25.000 kr. pr. hektar for 
planter og plantning af de i alt 
170.000 planter, som Liebha-
verSkovfogeden har stået for. 

Benny Nielsen har fået i 
omegnen af 39.000 kr. i støtte 
pr. hektar, blandt andet fordi 
der er tale om et samlet areal 
på over 15 hektar, som auto-
matisk udløser 5.000 kr. eks-
tra pr. hektar. Da han undla-
der at pløje og sprøjte, udløses 
endnu to tilskud - begge to på 
3.000 og 3.000 kr. pr. hektar - 
samt en ekstra bonus på 3.000 
kr. pr. hektar, fordi han både 
undlader at pløje og sprøjte. I 
alt 9.000 kr. pr. hektar.

Ydermere får Benny Niel-
sen 5.000 kr. pr. hektar, fordi 

arealet ligger i et område som 
er nitratfølsomt vandindvin-
dingsområde.

»Alt i alt har jeg fået 
1.572.000 kr. i støtte til plant-
ning, etablering og pasning af 
de 38 hektar, jeg plantede sid-
ste år. Og udgifterne er kun lø-
bet op i cirka 850.000 kr. Og 
oven i får jeg hektarstøtte i 13 

år,« forklarer han.
Hele ejendommen er nu 

fredskov, og det får efter 
Benny Nielsens vurdering en 
stor økonomisk betydning.

»Nu er der ikke længere 
bopælspligt. Det åbner for 
mange flere potentielle kø-
bere som byfolk, liebhavere 
og jagtinteresserede. Så jeg er 
ret sikker på, at prisen på ejen-
dommen er større med skov 
end som et landbrug,« siger 
Benny Nielsen, der selv næ-
sten dagligt går på jagt i sko-
ven, hvor der både er kron- 
og råvildt, og hvor han i 2012 
skød en 12-endet kronhjort, 
der efter opmåling fik diplom 
og bronzemedalje.

»Det bliver en perle,« siger Benny Nielsen om sit landbrug, der 
er plantet til med både bøg, eg, gran og birk og 21 andre arter, 
og der er indskudte striber af eng. Foto: Einar Bo Thomsen.

Skoven er flere steder plantet i snoede rækker. Den er ikke hegnet, da det tilplantede areal er så stort. at bidskaderne 
ikke får særlig stor betydning. Desuden er der valgt en stor andel af arter, som rådyr ikke bider. Foto: Einar Bo Thomsen.

 ■ 13 ha åbeskyttet eng

 ■ 5 ha eng 

 ■ 10 ha løvskov plantet 2004

 ■ 33 ha løvskov plantet 2014

 ■ 5 ha nåleskov plantet 2014

 ■ 9 ha gammel skov, hede, 
bygninger mm.

Plantagegården

 ” Jeg er færdig med 
landbrug. Det kan ikke 
betale sig længere.

Benny Nielsen  
tidligere landmand, Grindsted

Gennem “Plant for Vildtet” tilskudsordningen er der nu mulighed for at søge et forhøjet tilskud på 
90% til vildtplantninger som samtidigt særligt tilgodeser og forbedrer levestederne for hasselmus 
og birkemus. Der er tale om sårbare arter, som kræver en ekstra indsats, da deres levesteder i 
landskabet er trængte. 

Du kan læse mere om ordningen og fi nde ansøgningsskemaet på: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/

Bemærk at der kun ydes tilskud til plantninger i de kommuner, hvor hhv. hasselmus og birkemus 
allerede fi ndes eller med stor sandsynlighed forekommer. 

Ansøgningsfristen er 30. april 2014.

Plant for Vildtet
– særlig indsats for hasselmus og birkemus

www.naturstyrelsen.dk

Sådan kommer  
du i gang

 ■ Februar-april. Udarbej-
delse af skovkort og plan-
teplan.

 ■ 1. maj. Udarbejdelse af 
ansøgning på baggrund af 
planteplan.

 ■ Sensommer.  Evt. forbere-
dende sprøjtning. 

 ■ December. Tilsagn modta-
ges (gælder i 2 år).

 ■ Marts. Skoven plantes og 
1. rate af tilskud udbetales.

Kilde: Claus Hemmingsen, 
liebhaverskovfogeden.dk

Farvel til landbruget:

»Jeg planter skov på det hele«


