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Som I nok kan r€gne ud, hsre.jeg til pionereme i Stubberup. Det var os, der
byggede hus omkring 1970. Og vi er ikk€ mange tilbage. Da j€g gennemgik
m€dlsmslisten, fandtjeg frem til, at ud af de mang€ huse, der blev byqqede i
7oerne, erdet idag kun t huse, dersiadig beboes af bygherrerne t. Sl deter
ved at vare i 'l'1. time, at I far en situationsrapport fra d€n gang Stubberup og
pionerern€ var ung€- iaft€n set fra en naturelskers synsvinkel.

lgrunden erallevi, der bor iStubberup, velnaturelskere ietoll6r andet
onfang. Hvorforskulle man ellers bo iden lille enklave athuse langtfra
storbyens fristels€r ?. Hos os er landskabet, naturen og stilhoden de aktivar,
som harldet os tilat renoncere pa sa mange anclre ting og udhotde de
besvarligh€der, det indeb4rerat bo lidt uden for alfarvej l.

Vi plone.$ started€ pa bar mark og folte os lidt.om nybyggerne iCanada.

J€g kan huske, al jeg lAnte en taktor med harve at on husmand i Lammeshup
satte et bret ihaNen og planerede min grund sa godtieg kunne. Oet var
gammeludpint agerjord, sa detvar ikke alt, dersAdan uden videreville gro.

ldet forste adivar vores haver hov€dsageligt befolkecle af larker, agerhons
og harer. Sidstnavnte medvirk€de til at forsin ke havernes opvakst. Vihavde
ogse den gang harde vintre, sii derblev gdavet msget bark og plantet meget

De afo5, der var optimistiske noktilfra st rt€n at hangefugteka$or op pe
huseno, kunne glad€ os over, atde blev beboed€ af husrsdstjerter, som
egenUig e. bjergfugle. Man huse pe en bar mark bliver Abenbart til €t
klippelandskab idens optik, hvorden fly$€r ind, hvis lejlighed bydersig !

Som tiden gik og flere og llere natrikler blev bebyggede og att det vi ptantede
skod ivejret anclrecle Stubberups landskab karakter f.a gras- tjt busksteppe
og det andrede ogse fauna6n. Nu var det arter som gulspurv og stittids, der
blev karakterfugle og fasaner og rAclyr begyndte at interessere sig for, hvad vi
plantecle ihaverne- ikke mindst ikokker haverne !.

I dag har Stubberup - som I ved -€et mere eller mindre skovkarakter, sadan
at vi nu strengt taget ikke behovsr ge €n tur for at opleve de pattedyr og fugle
der lev€r iskovene omkring os. I min egen hav€ harjeg s€t sa rehtivt sjeldne
arter som skovmar, h€rmelin, sortspatte og skovsneppe I



lstrenge vintr€ som denne vilviendda kunne fin.le en koncentration af
fuglenefra nabolaget pa de parceller, hvor man fodrer gavmildt

Gennem 8oerne og goerne havde vi en stor bastand atpindsvin lStubb€rup.
Det havde mine b6rn og l€g megen glade al Vi foclrede dem om efte.aret pe
terrassen, se de kunn€ ge v€lpolstr€de i hi- bl.a. iden pindsvinehytteJ som
stadig star i min havs- M€n d€t €r v€d at var€ €n saga blot, fordivi har taet
nogle hardcore huskatte iStubb€rup, derer istand tilat sE pindsvineung€r i
hjel, n6rde er heltsma og har blode pigge. Jeg harselv ovsrraskst en kat i
gang med det forohavende imin egen have. - Moralen er: hold op med at
omgivejermed rovdyr, der ikke kan opdrages t

Jeg vilnu vende mig lidt mod detomgivende land og h€r springer v6reg
friarealst6ks iojnene. Det liggerd€n dag idag han som €n grasst€ppe, der
skniner ned mod den lille idylliske so, so det giorde i Toerne.Doq har
foskellige grundejerbestyrelser forvaltet det lidt forskelligt.
lstarten afToerne la det helt brak og dengang var det yngleplads for en af
DKs sjaldneste fug learter: engsnaren. Den hedder pa latin Crox crex-€t
lyd€fterlign€nde navn og dens sare kraftige stemme harsikkeri undret
mangen en natteravn, for d€t er forst omkring midnatat den opladersin rsst
som man ikke u n iclclelbart forbind€r m€d en fugl.

Den forsvandt imidl€rtid omgeende midt i 70ern€, da man begyndte med
hosl€tse tidligt pA seson€n, atfuglens yngelgik tabt. Dett€ skete mect skam
atmelde pl min egen fo.anl6dning. J€g sad dengang selv i bestyrelssn og da
jeg samtidig havde hesle - min carcort var dengang en lukk€tst ld, der
husede 2 hest€ og en pony-se entreredevimed en husmandlra
Lammestrup - Villy Mortensen -som hsstede hoet palfiarealet og
deponerede dgt pe sit holoft, hvor,eg og andre fia Stubberup kunne hent€
noget efr€r behov mod botaling. Resten anvendte han selv og foroningen blev
holdt skadsslss !

Ellers har den lrodige blanding 6f tag.6r og b.andeneldor, der kranser s6en
mod syd, i alle erene - pa nar et enkelt: 2008 - huset sn af vorfaunas mest
spektakulare sangfugle: den relativt sjeldne karsang€rt der udmark€rsig
ved ikkeat have nogen egen sang, m€n udelukkende imit€r€r andre Iugles
lyde. Da kaEangerhannen ogsa opbyggersit repGrtoke i vinterkvarte.et i
Ostatrika, harvialtsa ialle disse rr kunnet nyde en m€g€t eksotisk sternme,
hvis vihar beveget os ned tilmosehullet om aft€n€n isarfia slutningen af
maj tilomkring Skt. Hans !. Den er ikke sarlig hojrostet, men synger i et
rivende hurtigttonefald, sA man skal helt derned for at fe det fulde udbytto af
sangen.
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Jeg vilgodt pa kersangercns vegn€ kvittere for, atdenne grundejerforenings
bestyrelse nu afholdersig fra atsl6 vsg€tation€n nord for gangsti€n ved ssen
D€t gav straks pote: karsangeren ervendttilbage, men fik godtnok ingen af
sine unger pa vingerne i2010, ideten gsg lagde €g idens r€de !. Jeg varsb
heldig atse clen nyudflojns gogeunge sidde pa en gren ien af pilebuskene,
hvor den blev fodret af sin plejenor- keFangeren, der sad pA ryggen at
gsgeungen og proppede ins€kter idelstoro gab !

Skovene omkrlng Stribberup harsom bekendt 3 forskellige ejerskaber: Sven
skup Gods, Jonstrupgarden og Staten iform af Bidstrup Skovdiskikt.
Svenstrupskovene er siden 1970 blevet starkt forarmede - set genn€m €n
naturelskers brill€r. Godset fattcs penge-clerforer hugsten bl€vet m6rc og
mere intensiveret, s6dan atder idag ikke€r m€gen hojskovtilbage. Jagten,
der er en af gods€ts storste indtagtskilder, er ogsa bbvet int€nsiveret.
SummaEumarum: Det er gaet sterkt ti,bage for bade flora og las.a !. F,€k€.
Huser detts stors skovomrade kun et enkelt eller2 pa. duehoge.

Heldigvisfindes derstadigvak histog pistsma oaser. F.eks. lige baq vores
egen lille mosehul, hvor der i den fugtige skovbund vokserspandende
planiersom skehod, firblad og den totalfredede orkid€: tyndakset gogeurt !

Som noget helt andeq sa har Sv€nstru pskov€na - narmere bet€gnet
Stubberup Storskov iall€ arene frem til08 husetnogetsa eksotisksom en
eneboe6ke !- ved navn Sonja. Hendes litl6 trahus liggerved den skowej,
som munder udtilhovedvejen lidt nord for Snekkerupvoj€n, Mine b6rn
€lsk€de at besoge hendejeg fulgt€ tit med , tor hun omgav sig m€d 6n masse
dyr: hons og duer, kalkunerog pafugleforuden nogle meget velopdragne
huncle og savar hun fuld at gode historier- ikke mindrt om de mange besog
hun fik af raven, de. havds kron€de dage den gang, forall€ hencles fugle gik
frit omkring og Sonja undte den gerns en godbid - bare hun fik lov tilat se
Mikkol !

Sonja levede meget primitivt- havde hverken indlagt lys ellsrvand og mobil
t€lfon fik hun vist fsrst, da hun begyndte al blive svagelig.

Det sjovste hun havds gennen arenevar nokViggo- en tam dge, dersom
unge varfaldetud af reden og solrt Sonja havdetaget med hjem og passet.
Viggo viste sig at vere en hunrage, for hve(ar byggede den rede tige over
indgan$doren og vogtede nidkartoveralle de golde ag, som hun lagde. 56
nidkart, at Sonja matte satte en postkasse op ved indk6r6l€n fo. at undga at
postbudet blev maltrakteret af Viggo, ner han kom med aviserog post !

Skoven blev fattigere, da Son,a dsde som goarig. Hencles born og bsrneborn
bruger nu husetsom week-endhytt€, sa vidtjeg ved.



Jonskupgerdens Skov har ialb arene varet drevet meget lemfeldigt. Der er
detrideskolen, sorn orden primare indtagtskilde, sA skoven harivid
udstrakningtAet lovtil passo sig selv. Jeg kan huske, atd€ bebo€r€ pa
EngdBgel der harden flotte udsigt ned overden store mose, allerede i
70€rn€ begyndt€ at grue for den den dag, hvorden store bsgeskov, der
danner baggrund for mosen, skulle blive faldet.
Den stiir derstadig og er eftefiAnden merc lruet af nid end af hugst og m€get
af skov€n begynd€r at fa karakter af natuEkov. Desvarre €r dans
udstrekning ret begrensst og derm€d d€ns biologiske betydning. l\ren attige
vel- hvis mam gerne vilso en skovmar €ller finde sjeldnesvampe, sa er det
der man skal 96 en tur I

Bidstrupskovene har en lille ucllob€r- Pederstrup Skov-der mod ost
granserop til Jonstrupskoven. som ialls 6ndre stats- og magistratskove
bliverder herfeldet beheFket iforhold tilfl€rtallet af privarskove, s6 h€r €r
d€t ogsa vard at lardes.
Personligttoretrekkerjeg, narjeg planlagg€r en lidt langere skovtur, at k6re
over pa d€n anden side af hovedvejen, hvor stdrstedelen af Bictstru p tlett€r .

sammmen med S kjoldenesholmskovene til et meget stort og spandende
skovomrade mgd adskillig€ gamle og nye sser, derhuse. en rig flora og

Bl.a. yngl€rderh€r€n 3 -4 parsvaleklirer, soln eren eiendommelig lille vade
fugleart, cler f6rst indvandrede til DK for 50 er siden. D€t ej€ndommelige
bestiAr i, atden imods-tning tilall€ andre vadefugle ikke lagg€rag pi
jorclen, men igamle drosselreder. Se den hjalperjeg hvert forar l- Nar de
forst€ solsortekuld i min have er blever adt afskaderne, samlerieg de tomme
reder sammen og setter d€m op iegn€de grengaflerved €n af ds sme skov
sser pa Bidsrrup skovdistrikt I

Ellerjeg korer ned til Kvarkeby Mose og den tilgransende Huml€or€ Skov,
hvorhavomen nu p6 3. ar skal til at yngle. Disse havorne laggorfra tid til
a nden ogsa deres vej forbi Stubberu p, hvor jeg ved at tlere af r ine
medborgere ogsa harbeundretde store vingofang-de flyvende dore !

Sa manglerjeg kun at kaste et blik pA det agerland, der ogsA grenser op til
Stubberup og det kan kun fsre tilet hjertesuk !r lToerne havde viom foreret
mange dejligeviber, dertumlede over mark€rn€ og d€ mangesme
vAdomrad€r ivor€s nerhed. Nu, hvorjorden er fross€t gsnopstar de som
smeltevandssoer, m€n reste.t afareterde drenet bort af nidkare bonder
med Et,.tilskud.
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SA idag h6rerd€ttil€n sjeldenhed atse og hore den skonne vadefugl, der
efter mange ornitologeE mening rettelig burde have varet vor€s nationalfugl
istedet forknopsvanen, der klarersig udmarket. l sa talcl havcle viben
me6ke fa€t lidtm€rs bevagenhed fra do myndigheder der har tilsynspligl
over for bond€rnes gorcn og laden !.

Nu er jeg vist kommet hele vejen rundt l- Er der nogen sporgsmAl,
kommentarer eller r€ftelser ??


