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Gennemgang af arealerne m.h.p. fældning af gamle og syge træer, pleje af nye beplantninger og eventuel 

nyplantning på de ryddede arealer. 

Nr Beskrivelse Handling 

1 Nye beplantninger plejes. Beskæring af buske og pil. Løvtræer bliver 

stående. 

Det er på høje tid at pleje beplantning i nord syd retning i midten af 

området langs stien 

1 skovarbejder i 

1-2 uger. 

Martin,Skovdyrkerforeningen 

kontaktes 

2 Friareal mod stranden. 3 gamle citkabælter fjernes også p.g.a. risiko 

for skadesdyrangreb. 

En fældning af læbælter afklares med naboerne. Der udarbejdes  en 

genplantningsplan, som skal godkendes af Miljøcenter Ringkøbing, 

Team Naturbeskyttelse, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing, hvis vi 

planter andre steder end i de nuværende læbælter. 

”Skovpartiet” mod fjorden, vest for stranden, er fra tidligt i 1990erne 

og skal udtyndes. 

Træer ryddes af skovfirma. 

Martin fra 

Skovdyrkerforeningen 

kontaktes. 

Ny plan for genplantning. 

3 Gamle træer og vindfælder bevares. Citka og fyr. Unikt 

”urskovsområde”. 

 

 

4 Plantede bælte langs stien bør blive stående, da det giver læ og er en 

del af”urskovsområdet”. 

 

5 21 stk. gamle citkaer. Konstateret angreb af skadedyr. Bør fældes. Der 

er en aftale med Nørhede Øst herom. Kontakt til Nørhede Øst. 

Ryddes af skovfirma 

6 Blomstervej før sving. Udgåede citkaer angrebet af jættebarkbiller. 

Skal fjernes og grene skal væk fra området. Fare for spredning af 

angreb. 

Alle træer ryddes ca. 5 m fra vejen og der plantes nyt blandet 

løvhegn, som med tiden vil give læ for de bagved liggende huse. 

Ryddes af skovfirma.  

Stød fjernes. 

Nyplantning 

7 De 3 grupper gamle citkaer kan fjernes. Træerne i ringe stand. 

Området bør vurderes på ny, evt. sammen med de nærliggende 

grundejere. 

Beplantningen omkring den gamle vej tværs gennem området bør 

også vurderes igen. Hvor lang skal vi gå med at gøre det ”pænt”. 

Ryddes af private 

8 Området vest for fodboldbanen ønskes beplantet i den vestlige ende 

mod stien 

 

Beplantes samtidig med  ”6” 

9 Ved surf parkeringspladsen er der et bælte, som skal skærme for 

parkeringspladsen. Der skal genplantes hvis/når de bliver væltet. 

Bliver stående indtil videre 

 

Generelt: Gamle, syge og dårlige citkaer fjernes – også i skel – for at undgå citkalus og for et syns skyld. 

                   De nyere løvtræsbeplantninger bør vedligeholdes. 

Træfældning:  Fældning af skovfirma:  Træer stables på arealet ved 2. Flises af stor maskine senere. 

                          Dækningsbidrag 0-5000 kr. I dag nok 0-3000 kr. Varighed ca.1år. 

                          Fældning af private: Dækningsbidrag 0 kr. Varighed 2-3 år. 

Rydning af stød og nyplantning: Skal vurderes senere. 

   

John Tuck og Hans Otto Rasmussen 

                   


