Mail fra HedeDanmark

Hej Jørgen
Jeg har været en tur nede og så på jeres dejlige område.
Her får du lige min vurdering af hvad der kan gøres uden at det er et helt nyt anlægsprojekt der er tale om.
Generelt syntes jeg der ser rigtig dejligt ud, men jeg kan god se de udfordringer I har.
Randzonen ud mod husene:
Generelt ser den rigtig god ud med buske og træer. Men for at mindske risikoen for væltende træer og for at
få mere udsigt syntes jeg man bør tynde hårdt i træerne og udvælge dem man gerne vil lade blive tilbage.
Jeg vil vurdere at der skal stå et træ for hver 10-20 m.
Hvad angår bunddækket, virker det rigtig godt med de buske der er der i dag,, de vil udvikle sig mere når det
kommer mere lys til dem. Der vil fremadrettet være en vedligeholdelse, ved at der med års mellemrum skal
skæres en del af buskene ned for at de kan start forfra og forynges.
Kanten langs stien består i dag af snebær hvilket jeg syntes fungere rigtig godt, og jeg har svært ved at se en
bedre løsning, også selv om at snebær skal klippes hvert år for at holde stien fri.

Skoven:
Området i midten som er blevet meget tæt, ønsket om at gøre det mere åbent og vedligeholdelses frit
bliver svært da træerne står meget spredt, og der derved kommer meget lys til skovbunden som gør at det
der kommer en masse buske og træer.
Hvis man ønsker en mere åben ”skov” kan man knuse alt opvæksten så der kun er de blivende træer tilbage,
det vil holde i en perioden men der vil ligeså stille begynde at komme opvækst igen.
Jeg er med på at disse løsninger ikke lever op til jeres ønske men det er de muligheder jeg ser, jeg vil meget
gerne tage en dialog med jer om det, og høre jeres mening til dette.
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Mathias Jensen
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