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Torbens reservat
Et sted i Midtjylland, hvor der er langt til nærmeste 
nabo og bakketop, går Torben rundt på sine jorder og 
skaber sin egen verden til gavn for naturen, dyrene og 
sig selv. 
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#MITSTEDMINJORD
#JAGTMEDLØSTKRUDT

#ØKOLOGIUKRUDT 
#BØRNEHAVEÆBLER

#ENHUNDERGODTTOERBEDST
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orben ’Ham i a murs’ Hansen står klar på gårds-
pladsen for at tage i mod os. Øgenavnet fik 
han straks, han var flyttet ind på den temmelig 

forsømte ejendom i det område, som de lokale kaldte for 
mosen.

– Da jeg kom her første gang, startede jeg med at lave 
skov, og så rystede alle de lokale på hovedet. Men i dag 
kan de jo godt se, at det er blevet godt her, og at ’Ham fra 
a murs’ har fået sat sit eget præg på jorden. Jeg laver det, 
som jeg selv vil. Jeg betragter det som én stor have, som 
bare er 16,5 ha. Det er blevet en livsstil for mig at gå og 
plante, fælde og passe på den natur, som jeg har fået til 
låns. Alt sammen med det sigte, at der skal skabes de bed-
ste betingelser for vildtet. Det er vildtpleje og jagt, som 
driver mig, understreger Torben, og det bliver ikke sidste 
gang, han nævner det. Ligegyldigt hvor vi bevæger os hen 
på ejendommen, er Torbens reservat indrettet, så det 
gavner dyrelivet. Granerne bliver afgrenet to meter op til 
gavn for rådyrene, på flere træer hænger en lille trækasse 
med nødder til egernet, på græsstien står en fælde til hus-
skaderne, da de tager æg i fuglerederne, og de tre søer på 
ejendommen renses op, så der forbliver liv omkring dem.

Økologi giver ukrudt på gårdspladsen 
– Jeg havde en drøm med dette sted, da jeg købte det, og 
den drøm var præcis det, I ser her i dag. Det, at jeg hver 
dag ser fasaner, rådyr og er her i denne pragtfulde natur, 
er hvad jeg drømte om. Min interesse er at vedligeholde, 
plante og pleje skoven. Der er tre søer på jorderne, og de 
giver liv. Vandet trækker masser af dyr til, ikke kun dem, vi 
jager, men også smådyr som egern og småfugle. Det hele 
handler om en ting – og det er livskvalitet, understreger 
han. Fuglene bliver heller ikke glemt, da han hvert år 
køber tæt på 200 kg solsikkefrø og mindst 200 mejsekug-
ler til dem. 

Men der er også andet arbejde for Torben at gøre end 
at gå en tur rundt i naturen med sine to hunde og varte 
dyrene op. 8 ha af hans marker er udlagt i græs, og der 
laver han wrap til videresalg. Sidste år omlagde han til 
økologi, og det kan ses, ikke på markerne, men derimod 
på gårdspladsen.

– Efter at jeg er blevet økolog, kan jeg sgu ikke holde 
ukrudtet nede under rallet, griner han og peger på de 
grønne græstotter, der stritter op flere steder blandt de 
hvide ralsten. Men det bliver spændende med den første 
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”Jeg kan sidde på min 
terrassebænk og 
se dyrene spadsere 
igennem den nye 
lysning i skoven.
TORBEN HANSEN, Hejnsvig
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høst, og jeg er gået i gang med at finde ud af, hvor jeg skal 
sælge mit økohø og wrap, når vi kommer til maj. Når man 
er økolog, giver det jo lidt ekstra i hektarstøtte, men det 
er svært at sige, om mit deltidslandbrug giver overskud 
eller underskud. Hvis jeg skulle betale for alle de naturop-
levelser, jeg har her, et andet sted, så ville jeg hurtigt blive 
fattig. Men økonomisk set er der ikke mange indtægter 
i salg af hø eller i hektarstøtten. Til gengæld får jeg en 
kæmpe personlig værdi ud af det, forklarer han. Til daglig 
arbejder han som tømrer på fuld tid hos en lokal tømrer-
mester, og derforuden sprøjter han tage for begroninger.   

Terrasse med vildt-udsigt
I den nærmeste fremtid er der udsigt til endnu flere 
naturoplevelser, da Torben er gået i gang med at rydde 
et stort stykke af det skovareal, der ligger direkte op mod 
hans græsplæne.

– Min rådgiver spurgte mig en dag, hvorfor jeg ikke 
ryddede et stykke af skoven lige ved siden af haven. Det 
var en fremragende ide, så det er jeg nu i fuld gang med. 
Jeg tror, at jeg på den måde kan få endnu flere oplevelser, 
når dyrene vil spadsere igennem den nye lysning. Det 
bliver jo én stor foderplads på ca. 100 x 100 meter. Så kan 
jeg sidde oppe på min bænk og nyde synet, siger han og 
peger op på den topersoners træbænk, der står op mod 
husmuren på terrassen.

– At stå op om morgenen, snuppe en kop kaffe i hånden 
og se bukken stå ude i haven, det er da fantastisk, siger 
han med liv i øjnene.

 
BAGGRUND
Ejer  Torben Hansen

Købte ejendommen i 1992 

Blev først jæger som 29-årige 

Er skilt og har tre børn

Uddannet tømrer

Arbejder som tømrer

Sprøjter tage for begroninger.

PRODUKTION
• Skov 8,5 ha 

•  Økologisk græs 8 ha 

•   Maskinstation hjælped med markarbejde

•   Salg af økologisk hø og wrap.

På den anden side af ejendommen er etableret en ny 
indhegning, hvor små ’træer’ stikker op. Her er plantet 20 
æbletræer, som Torben selv har podet af gamle sorter. 
Derudover er der 50 æbletræer og et hav af bærbuske 
rundt på området.

– I sidste uge leverede jeg æbler til en kammerat, som 
afleverede dem i sine børns børnehave. Der kommer 
også folk her og plukker bær, som de tager med hjem. Det 
er helt fint for mig, for målet er ikke at sælge mine bær 
og frugter; jeg er tilfreds, hvis de skaber glæde hos folk, 
forklarer han.  

BONUSINFO 
Torbens husmandssted har 
i tidernes morgen været et 
fuldtidslandbrug for en landbo-
familie med stalden i den ene 
ende i forlængelse af stuehuset.


