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Der hører dog stadig en del skov til Egtved præstegård, hvoraf størstedelen er beliggende
ved Baskærvej og
ved Hejlskov sø. Det er mange år siden, sognepræsten i Egtved ved siden af landbrugsdriften også skulle
været bortforpagtet,
men i 2012 beslutbegive sig af med skovdrift. gårdsjorden
Skiftende skovfogeder
og skovdyrkerforeningen
har igennem årene i samråd
tede menighedsrådet i samråd med Haderslev Stift og
med menighedsrådet varetaget beplantning, udtynding og fældning i præstegårdens skov, og sådan er det
Vejle Provsti at afhænde jorden.
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