Kasper Kappelhøj ved egetræet fra 1870

En passion for træer – nyudlært i faget
Kasper Kappelhøj fra Kolby er netop blevet færdiguddannet som skov- og naturtekniker på Bra=ngsborg og
opnåede et 12-tal for en nyplantning ved JæAehøj.
Af Jens Øster Mortensen

At kende alle de gamle træer i Bra=ngsborg Skov er en passion for Kasper Kappelhøj, der netop er blevet
uddannet skov- og naturtekniker i den skov, som han er kommet Hl at elske. I et tæt samarbejde med den
HlknyAede skovfoged og ikke mindst Lars Sørensen, som har arbejdet med skoven i mange år, kom 12-tallet
i hus da der blev plantet et nyt stykke bøgeskov.
Den lille rundtur i skoven starter ved Grevinde HenrieAes eg, der kun er en årsunge – plantet i 1870 og
nærmest snorlige. Et gammelt egetræ ved Ørnslund kan snildt være 500 år gammelt eller måske ældre.
Turen går også Hl stensætningen, hvor der engang i 1800-tallet blev plantet en eg Hl ære for en pige fra
Kolby, der ifølge historien skulle have danset sig ihjel – og så lige et smut Hl Flagermusegen, der ifølge
Kasper er op mod de 400 år gammel og som huser dværgﬂagermus.
Skov er også fremHden og en Kaspers nyplantning med bøgetræer er også svendestykket – den plantning
gav et rent 12-tal og så fås det ikke bedre- og når træerne er store om små hundrede år, kan de tænke
Hlbage på da de blev plantet i 2019 af Kasper.

Kasper har selvfølgelig også et ynglingstræ og man skulle måske tro at det var bøgen, men fakHsk så syntes
han at elmetræer er det bedste træ han kender.
Bra=ngsborg Skov strækker sig over 270 hektar.

Sammenkomst på værkstedet
Forleden var der inviteret Hl en sammenkomst på værkstedet, hvor Anders D. Lassen bød velkommen Hl de
ansaAe og ikke mindst Hl stedets ny udlærte tekniker.
- Jeg vil gerne personligt og på gårdens vegne ønske dig 3llykke og jeg ved at du har stor interesse for det du
laver og forleden arbejdede du lidt længere fordi du lige skulle have <ernet nogle 3dsler. Så vi ser frem 3l
fortsat godt samarbejde med dit arbejde i skoven, sagde Anders D. Lassen blandt andet.
Kasper Kappelhøj fortsæAer med at arbejde i skoven og sagde blandt andet at Lars har haY en stor rolle i
oplæringen og sagde tak fordi han var blevet taget ind Hl det fag, som har hans store interesse. – jøm

