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Åbn øjnene og se hvilke muligheder banen gemmer på. Sådan lyder opfordringen fra 

Skovbo Golfklub, hvor man har ryddet et skovområde med en flok gamle, visne træer og i stedet 

skabt plads til nyt liv og nye beboere i skovbunden. 

N
ormalt er sløve padder ikke noget, man gider se på 
en golfbane. Men i Skovbo er det anderledes. Her 
har man fået selskab af en flok frøer og padder, der 

lever i fred og fordragelighed på et område af banen, som 
tidligere var en trist og næsten død granskov.

Det er efterhånden 7-8 år siden, at chefgreenkeeper i Skov-
bo Mads Kragh sammen med kollegerne fik en idé, som gav 
nyt liv til et område af banen, som ikke var noget at råbe 
hurra for. 

- Tidligere stod der nogle grantræer, som var groet helt op 
og var blevet gammelt, så vi fik lavet en aftale med skov-
dyrkerforeningen, som kom og fjernede det. Fra værdien 
af flis og gavntræ fra rydningen af den udgåede skov, fik vi 

      Padderne  
               ... i Skovbo

genplantet fire områder i den gamle fredsskov, siger Mads 
Kragh.  

Det nyplantede areal er med hovedvægten på eg og bøg 
samt randbeplantning af fugle- og vildtvenlige buske med 
bær og blomster. 

//  fortsættes side 12  //

Skovbos nye paddehul - som 
det ser ud midt i november. 

Gode “kolleger” hjælper med pasningen. 
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- Vi gravede også en anden sø, og så var der 
en lavning, hvor vi i stedet for at lave en 
sø, besluttede os for at lave et sump-
område. En af mine tidligere kolleger 
kom forbi og fortalte, at det hed et 
paddehul. Javel, sagde jeg. Så har vi 
et paddehul, fortæller Mads Kragh. 

I dag trives både frøer, salamandre 
og andre padder i det lavbundede 
sumpområde, hvor der tidligere ikke 
var det store at komme efter. Hverken når 
det gjaldt vegetation eller fryd for øjet. Mads 
Kragh bruger paddehullet som et eksempel på, 
at der måske kan være muligheder for at skabe foran-
dring på områder af banen, som man måske ikke lige har 
overvejet.   

- En gang imellem kan det være godt at se 
på, om der findes nogle muligheder for at 

ændre lidt på tingene. I vores tilfælde 
kiggede man før ind på en granskov, 
som egentlig var lidt trist at se på. 
Den var grøn på ydersiden, men inde i 
åbningen var der dødt. Hver gang det 
blæste, var der noget der væltede, så 
vi fik ryddet skovbunden, siger Mads 

Kragh. 

- Det kan være en god idé at åbne øjnene 
og se på, hvilke muligheder, golfbanen gem-

mer på. Og på den måde skabe noget nyt liv.     //

Søen på 18. hul, som også blev udgravet 
for træpengene.

-Det kan være 
en god idé at åbne 

øjnene og se på, hvilke 
muligheder, golfbanen 

gemmer på.

Pengene fra flis og træ fra den gamle skov 
blev brugt til at beplante fire nye områder i 
den gamle fredsskov. 
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