
 

Holckenhavn ved Nyborg 
er en typisk østdansk skov-
ejendom med bøg, eg, 
nobilis og rødgran samt na-
turarealer.

En betydelig del af indtje-
ningen stammer fra afhol-
delse af møder og selska-
ber. Her har skoven en rolle 
som ramme om arrange-
menterne.

Der er udlagt en bevoks-
ning til urørt skov, og der 
udpeges omkring 400 livs-
træer i skoven. Formålet 
er at sikre biodiversiteten 
samt opnå en indtægt fra 
naturværdierne.

- Skoven udgør ca. 390 ha. Målet er 
at skoven giver et overskud omkring 
100.000 kr om året og i hvert fald 
aldrig underskud. 

- Vi blev for mange år siden klar 
over at vi kan ikke få nok ud af at 
satse på det traditionelle skovbrug 
og landbrug. Vi måtte finde flere 
indtægtskilder. Derfor har vi restau-
reret slottet som har en historie der 
rækker mere end 300 år tilbage i 
tiden og som rummer mange flotte 
rum, bl.a. en riddersal og egen slots-
kirke.

- Vi er selv flyttet over i et hus på 
den anden side af vejen, og slottet 
anvendes i dag til møder, konferen-
cer, bryllupper og fester. Vi har eget 
køkken med fokus på gode lokale 
råvarer – gerne fra egne marker – 
og der er indrettet 18 værelser på 
slottet. 

Holckenhavn ligger på Østfyn. 
Når man forlader Nyborg i retning 
mod Svendborg kører man hen over 
en gren af Nyborg Fjord, og straks 
går det op ad bakke gennem et lille 

skovområde. Ved toppen af bakken 
får man øje på en stor rødstensbyg-
ning til venstre – Holckenhavn Slot.

Slottet og hele godset har været i 
slægten Holcks eje siden 1672. Ejen-
dommen drives i dag af 14. genera-
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Slottet stammer fra 1600-tallet og anvendes til hotel, møder og selskaber.

Dennis Hou Holck og Christina Holck ved et stort udgået træ i den bevoksning 
som netop er lagt ud til urørt skov. 
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Holckenhavn 
– et gods med flere aktiviteter
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tion, Christina og Dennis Hou Holck. 
Vi sidder på godskontoret og snak-
ker om driften af godset og især 
skoven.

Overtog godset som 16-årig
- Jeg overtog Holckenhavn i 1990 da 
jeg var 16 år gammel fordi min far 
døde pludseligt, fortæller Christina 
Holck. Vi fik pålagt stop for renaf-
drifter. Der skulle først lægges en 
plan der skulle vise at det var reali-
stisk at jeg kunne arve godset. 

- Der var heldigvis en del hugst-
modne bevoksninger, både gammel 
gran som skulle skoves inden for få 
år, og gammel bøg som blev solgt til 
gode priser til Japan. Vi kunne des-
uden lave en langsom overdragelse 
over 7 år, og det gjorde at det hele 
faldt på plads med et godt resultat. 

- I en årrække drev jeg godset i 
samarbejde med min mor og far-
bror. Jeg var med til alle væsentlige 
beslutninger, samtidig med at jeg 
gik i gymnasiet og senere studerede 
jura.  Jeg flyttede hjem fra Køben-
havn i 2000, da min mor døde. Jeg 
overtog derefter den daglige drift af 
godset, men færdiggjorde først jura 
sideløbende i 2004.

- Jeg har haft stor hjælp af Keld 
Velling som var skovrider da jeg 
overtog godset og senere også blev 

godsforvalter. Han stoppede sidste 
år, og nu er det Leif Lauridsen fra 
HedeDanmark der passer skoven.

Mange træarter
- Vi driver et traditionelt østdansk 
skovbrug med mange træarter, siger 
Dennis Hou Holck. Det er vigtigt at 
have flere varer på hylderne, både 
for økonomien og for at få variation 
i landskabet.

- Bøg er hovedtræarten. Der blev 
plantet en del i årene efter 1990 da 
vi afdrev gran i forbindelse med ar-
veskiftet. For et par år siden kunne 
vi lave den første tynding med ind-
læggelse af spor, og det har givet 
et pænt overskud. Vi planter også 
en del eg, som er ret nem at dyrke 
fordi den vokser hurtigt i starten. 

- Nåletræet har traditionelt været 
rødgran. Men i dag planter vi helst 
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Holckenhavn har været kendt for meget nobilis, men arealet er ved at blive 
reduceret.

Bøgen er underlagt Natura 2000 beskyttelse, så der ikke må foretages renafdrifter.



  

andre arter, bl.a. grandis, både til 
vedproduktion og for at give læ til 
vildtet. Holckenhavn har også været 
kendt for meget nobilis, men det er 
reduceret en del fordi økonomien er 
ringere.

- Vi har tidligere haft 2 skovarbej-
dere og 1 elev, men i dag er der ikke 
fast ansatte i skoven. Vi forenkler 
driften, nobilis bliver således solgt 
på rod. Der er ikke ret meget sanke-
brænde mere, fordi vi hugger flis, og 
juletræer er vi stoppet helt med. 

- Jagten er en vigtig del af sko-
vens drift. Der er en ret stor be-
stand af dåvildt, hvor vi driver tro-
fæjagt på hjortene. Vi har en skytte 
– som har været her 43 år – og han 
står for udsætning af fasaner.

Landskabsfredning og 
Natura 2000
- Skovens drift er påvirket af to for-
mer for beskyttelse, fortæller Chri-
stina Hou Holck. 

- Der blev i 1957 gennemført en 
frivillig landskabsfredning af hele 
godset. Det skete på initiativ af min 
oldemor som ønskede at bevare et 
samlet godsmiljø med slot, marker, 
skove, levende hegn mv. og dermed 
undgå større offentlige anlægsarbej-
der i området.

- Det er en fredning med mange 
detaljerede bestemmelser. Det frem-
går bl.a. at der skal være 70% hjem-
mehørende arter og dermed højst 

30% nåletræ. Landskabsfredningen 

gjorde at man i en del år ikke kunne 
plante helt så meget nobilis som øn-
sket. - Der er også en anden form 
for begrænsning i skovdriften, siger 

Dennis Hou Holck. Stort set hele 
skoven er Natura 2000 beskyttet 
som bl.a. bøgeskov på muldbund.

- Det indebærer bl.a. at vi skal 
undgå renafdrifter. Bøgen skal 
selvforynges, og det er ikke så 
nemt fordi nedbøren er ret lav i 
Storebæltsområdet. Hvis vi laver en 
foryngelse bevarer vi overstandere 
langs vejene samt et antal gamle 
bøge inde i bevoksningen, så der 
ikke bliver store åbne områder.

- Vi må ikke lave kemisk bekæm-
pelse. Vi skal ansøge om at lave 
jordbearbejdning. Landskabsfred-
ningen og Natura 2000 medfører at 
vi får færre indtægtsmuligheder, 
men vi kan leve med reglerne. 

Urørt skov og livstræer
- Vi vil gerne gavne naturen og bio-
diversiteten, siger Christina Hou 
Holck. Og vi vil gerne skabe et 
smukt landskab som kan danne en 
god ramme om vores arrangemen-
ter og skovens øvrige gæster. 

- Vi laver mange ture gennem 
hele året hvor vi kører folk ud i sko-
ven og rundt på godset og fortæller 
om hvad vi gør. Der skal være en 
positiv stemning omkring Holcken-
havn – gæsterne skal opleve en skov 
hvor der tages hensyn til naturen. 

- Vi har diskuteret i flere år hvor 
meget vi skal gøre for at styrke na-
turen og hvordan, siger Dennis Hou 
Holck. Vi er endt med at gå aktivt 
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SKOVPOLITIK

Praktikant Stephanie Jakobsen måler diameteren på et livstræ, hun bestemmer placeringen med GPS og banker et 
nummereret metalskilt ind i træet.

- Vi har planer om at frede 400  
livs-træer som skal blive stående  
til henfald, siger Dennis Hou Holck 
(til venstre). Skovfoged Leif Laurid-
sen (til højre) står for udpegningen.
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ind i bevarelse af naturværdier, vi 
omfavner det. Vi har besluttet at vi 
vil gå den vej.

- Vi har udlagt 7,2 ha urørt skov 
med tilskud. Bevoksningen ligger 
lige ud til vandet, og der er flere 
moser og lavninger hvor der kan 
være stående vand. Det er primært 
bøgeskov, men også el og andre 
arter.

- Bevoksningen har været drevet 
ret ekstensivt. Lige nu ligner den re-
sten af skoven, bortset fra et enkelt 
stort træ som er væltet, men det 
kan udvikle sig. 

- Vi har også besluttet at udpege 
livstræer. Det er træer som skal 
blive stående til de går ud, og stam-
men skal ligge til den er nedbrudt. 
Den eneste undtagelse er at vi kan 
beskære eller fælde træer der er til 
fare for skovgæster. 

- Vores mål er at udpege 400 
livstræer. Det bliver primært de rin-
geste træer som har lav økonomisk 
værdi, og der kan være tale om 
træer i skovbryn, ud til moser eller 
ud til skovveje hvor de i forvejen 
har store sidegrene. 40 % af træerne 
skal dog være inde i selve bevoks-
ningen. 

- Livstræerne bliver afmærkede 
med et metalskilt, og vi måler dia-

meteren fordi tilskuddet afhænger 
af størrelsen. Der bliver taget en 
GPS måling så vi ved præcist hvor 
træet står og maskinføreren kan 
finde det.

- Vi giver selvfølgelig afkald på 
nogle indtægter, og vi skal tage hen-
syn i skovdriften når livstræerne går 
ud og vælter. Vi har i forvejen flere 
begrænsninger på driften, og så er 
det bedre at gå fuldt ind og opnå et 
lille afkast af vores naturværdier via 
tilskuddet. 

sf
Læs om Holckenhavn på  
www.holckenhavn.dk

- Om sommeren ligger vi i telt med vores to børn på en eng lige op til den 
urørte bevoksning i 4-5 uger. Det er vores sommerhus.

SKOVPOLITIK

En stor eng ud til Storebælt er udlagt 
for at gavne vildtet, og der er lige 
plantet tre grupper af hestekastanje. 
Disse træer skal som mange andre 
nyplantede træer beskyttes mod då-
vildt.

AKKERUP 
PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
WWW.AKKERUP.DK

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.
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