Historie
Adgangsregler

Arealerne til plantagen blev skænket til den daværende Gjellerup Sognekommune af landmand Mads Skov
Olesen og hustruen Anna i 1946. Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik plantagen til Herning
Kommune.
Plantagen administreres af en bestyrelse med udgangspunkt i de retningslinier, som Skov Olesens gavebrev har udstukket. Efter Mads Skov Olesen’s død i
1961, indtrådte først hans søn Sigurd Skov Olesen og
siden hen sønnesønnen Svend Skov Olesen i bestyrelsen.

•

•

Mads Skov Olesen var en stor naturelsker, med stor
interesse for skoven og vildtet. Arbejdet med skoven
resulterede i, at han i 1959 fik både Det Danske
Hedeselskabs og De Samvirkende Plantningsforeningers sølvbægere. At vildtet ikke blev glemt,
viser følgende:

•
•

”Bestyrelsen for Skov Olesens Plantage skal drage
Omsorg for, at der på Arealet søges opretholdt en
god Vildtbestand, og der må kun foretages nænsom
Beskydning, ligesom der bør foretages total Fredning af sjældnere Vildtarter, saasom Urfugle m.m.”

•

Ved at skænke arealerne til kommunen er borgerne
blevet sikret mulighed for at komme ud og opleve
den varierede natur i plantagen.

Skov Olesens
Plantage

Skoven er offentligtejet, og adgangen på
arealet er underlagt Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
Da skoven er etableret med henblik på at
være et fristed for vildtet og publikum, skal
nedenstående respekteres:

•

Plantagen er åben for færdsel til fods og
på cykel hele døgnet. Dog er cykling kun
tilladt på veje og stier.
Overnatning kun efter aftale med Herning Kommune.
Hunde skal føres i snor.
Ridning må kun foregå på veje og stier
nord for Langelundvej. Ridning, der
udgår fra rideskoler og lign., kræver
tilladelse.
Anvendelse af åben ild er ikke tilladt på
arealerne.
Færdsel og ophold skal ske under hensyntagen til vildtet.

Skoven
Skov Olesens Plantage udgør i dag 55 ha, heraf er 33
ha bevokset med skov. Plantagen blev for størstedelens vedkommende anlagt på heden i begyndelsen af
1950’erne.
De første tilplantninger skete dog i 1930’erne, hvor der
indtil da kun var nogle få rækker læhegn over heden.
Skovdriften i plantagen har hidtil været baseret på
især contortafyr, lærk, rødgran og sitkagran, men i den
nuværende og fremtidige skovudvikling vil løvtræerne,
og andre nåletræer, få en større andel.
Omlægningen af skovdriften sigter mod, at der er træer af forskellige aldre i bevoksningerne. Herved bliver
skoven mere varieret på grund af træarternes forskel i
modenhed. Omlægningen vil påvirke skovens stabilitet positivt, så der i løbet af 50-100 år vil være et mere
beskyttet klima, en bedre jordbund og de blandede
bevoksninger forventes bedre at kunne modstå storm.
Alt i alt bidrager dette til et bedre skovmiljø, ligesom
det er med til at skabe flere levesteder for svampe,
insekter, fugle mv.
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forsvarsværk bygget af svenske besættelsesstyrker
under Torstenssonkrigen (1643-1645).

Skov Olesens Plantage
Herning Kommune byder velkommen til Skov Olesens
Plantage. På kortet er der markeret steder, hvor dele af
områdets udvikling og lokalhistorie kan iagttages.

8 Fandens Dige
I plantagen findes de sandsynlige rester af et gammelt dige oprindeligt kaldet Isen Dige - senere Fandens Dige. Første gang navnet Isen Dige optræder
er i 1587. Årsagen til navneændringen til Fandens
Dige kendes ikke, men det er sandsynligt, at betegnelsen blev brugt af de bønder, der skulle udbygge/
vedligeholde diget.

1 Mindesten
Mindesten rejst i 1963 for Mads og Anna Skov Olesen.

Diget strækker sig fra Svenske Skanserne til gravhøjene. Formålet med at bygge et så langt dige er
uvis - men der gættes på, at diget har fungeret enten
som et skeldige eller et forsvarsværk. Det strakte sig
herfra og til syd for Ikast.

2 Hede 		
Karakteristisk hede som vi kender den med hedelyng,
revling og klokkelyng på de vådeste dele. Dele af heden
plejes med afgræsning for at bevare lyngen ung, og for at
holde træopvækst nede.

I dag kan diget ikke ses, fordi det er dækket af påføget sand. Man fornemmer dog klart en halvmåneforhøjning af landskabet.

3 Sø			
Mosen blev i 1940–50’erne udgravet for at berige områdets natur. Søerne er udgravet med håndkraft. Normalt var arbejdsgangen, at der var 2 mand til at fylde en
trillebør, mens én mand kørte det opgravede materiale
væk i en anden trillebør, alt imens den første blev fyldt.
Området er i dag et yndet tilholdssted for bl.a. padder og
småfugle.
4 Eng/mose
Engen og mosen er naturtyper, der gror til, hvis de ikke
plejes løbende. Med afgræsning holdes opvækst nede,
og arealerne forbliver lysåbne. Herved får flere insekter,
fugle og planter mulighed for at leve på arealerne, end
hvis alt var dækket af pilekrat.
5 Jagthytten
Jagthytten blev bygget i 1938. Her kan besøgende krybe
i ly eller nyde en medbragt madpakke.
		
6 Mindesten for Jomfru Rist
Sten rejst til minde om adelsjomfru Johanne Severine
Frederikke Rist, som indtil 1862 var husjomfru på Hesselbjerggaard, der ligger lige nord for plantagen.

I 1862 lejede hun 50 tdr. hede med pligt til at opdyrke 1
tdr. hede hvert år. Hun byggede et lille hus (32 m2) og anlagde en have der, hvor mindestenen i dag står. Omrids
og træer kan ses endnu.
I huset var der 2 rum, en stue og en stald. Midt i stuen stod
kakkelovnen, dog uden skorsten, idet røgen skulle forsvinde ud af et hul i taget. I disse omgivelser levede eneboeren Jomfru Rist, indtil det slidsomme arbejde med
hedeopdyrkningen havde tæret så meget på helbredet,

at hun måtte flytte fra sin hytte, ko og have i 1881.
Jomfru Rist døde i 1899 i København i en alder af
83 år.
7 Svenske Skanserne
Et udgravet rektangulært hul på 80 x 20 meter med
en dybde på ca. 5 meter. Den nøjagtige anvendelse er
ikke klarlagt. Der kan være tale om en ler-/sandgrav,
hvor der blev gravet gulvsand eller ler til teglbrænding.
En mere tvivlsom teori er, at der er tale om et militært

9 Krybende enebær
En variant af almindelig enebær (Juniperus communis) som er krybende. Enebærbusken har en diameter på ca. 16 meter på det bredeste sted. Busken
dækker et areal på over 175 m2, men er kun ca. 1
meter høj. Der er måske tale om Danmarks største
af sin art.
		
10 Tomten af en fårehytte?
Her kan anes de sandsynlige rester af et opholdssted for 5-7 får. Skuret har ligget i læ af Fandens
Dige for vestenvinden. Indgangspartiet har været
placeret i østsiden på det dengang åbne hedeareal.
Alderen på tomten kendes ikke.
		
11 Gravhøje
Efter størrelsen at dømme er gravhøjene fra Bondestenalderen (2.800-2.400 år f.kr.) nærmere bestemt
enkeltgravskulturen. I området er der inden for ganske få kvadratkilometer, 25 gravhøje fra denne periode.
Gravhøjene har ifølge Herning Museum ikke været
udgravet, hvorfor dateringen er behæftet med en vis
usikkerhed.

