Grundejerforeningen Fuglsø Strand
Naturpleje 2016

I løbet af årene 2004-2007 blev det visuelle udtryk af landskabet, som grundejerforeningen dækker, ændret
markant.
Det skyldtes, at et flertal af grundejere i et fælles projekt lod fælde 3.500 træer!
Nogle så med rædsel på skovningsmaskinernes indtog og frygtede, at naturen ville tage varig skade af de store og
tunge maskiner.
Så galt gik det ikke - tvært imod.

Bakkefaldet før og efter fældning i 2005

Resultater er store områder forandret fra ”mørk skov” til åbne arealer med synlige gamle ener, store solitære træer,
smeltevands huller fra seneste istid og udsigt til himmel og hav.
Det er dette ”resultat”, som bestyrelsen med hjælp fra to forhenværende formænd - Kaare og Jesper - ønsker at slå
et slag for.
Vi må ikke hvile på laurbærrene, for træer vokser (mellem 60 og 100 cm. hvert år) og selvsåede kommer til.
I lokalplan 243 nævnes bl.a. ”at kronearealet af træer over 2 mtr. i højden maximalt må udgøre 10 % af grundens
areal”.
Skal det ”åbne landskab” bevares, skal der være en fælles vilje!

Derfor tager vi nu initiativ til, at der i januar/februar 2016 igen bliver mulighed for i fællesskab at få knust/klippet
underskov og fældet træer til meget favorable priser.
HedeDanmark (hvis folk kender vores grunde og fællesarealer særdeles godt) udfører arbejdet, og Jesper er
”tovholder”.
Proceduren er velkendt for de, som tidligere har deltaget, men for nye interesserede grundejere repeteres det
vigtigste:
Antallet af træer og deres størrelse har betydning for prisen, der sædvanligvis ligger fra kr. 150 til 300 + moms
pr. træ for fældning og bortskaffelse.
Ønsker man selv at beholde stammerne til brænde, er prisen den dobbelte, idet HedeDanmark sælger træet til flis.
Grundejerne markerer selv de træer, der skal fældes, og sammen med Jesper gennemgås ønskerne i efterårsferien
(uge 42) eller efter aftale. Herefter afgives en fast pris for arbejdet.

Pionertræer, så som birk tager overhånd …

Hvad nu?
Sommeren og tiden frem til efteråret skal bruges til at udse det, der ønskes fældet, og også - og ikke mindst at ”se 4 år frem i tiden”, hvor vi igen forsøger at arrangere en fælles fældning.
Bemærk rytmen. Vi fælder træer,
Når det er olympiadeår og planlægger
Det året før

Tal med naboerne: En dialog om ”dine træer/mine træer” sikrer et godt fælles resultat - det har vi altid været gode
til, og det skal vi blive ved med.

Smukke træer kommer ikke af sig selv – det kræver lys og luft!

Er der spørgsmål, hører vi gerne fra jer.

Venligst
Harriet, mob. 2424 9736 - harriet.andreasen@gmail.com
Kaare, mob. 6065 6013 - kaare.roskilde@gmail.com
Jesper: Mob. 3011 7256 - lorentzenrisskov@gmail.com

