
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen Nørhede Vest – status og aktivitet efterår 2017 

Tak for sidst. Som aftalt hermed en opfølgning på de ting, vi drøftede. Bemærk især hvor det 

er angivet, at arbejdet skal udføres af Skovdyrkerne og tag fat i mig, hvis der er uklarheder.  

Generelt: 

Vitale beplantninger er det overordnede indtryk af sommerhusområdets bevoksninger. Kultu-

rerne er i god vækst men præget af en del uønsket opvækst. Den udførte regulering af be-

voksningen langs en del af Nørhedevej, viser i øvrigt sit værd. 

Bemærkninger og anbefalede tiltag fremgår af nedenstående punktreferat fra vores rundtur i 

området.  

 

Konkrete bevoksninger og aktiviteter: 

• Kulturetablering 

o Projektet med omlægning af det åbne landskab mellem sommerhusene og 

fjorden afventer endelig afklaring af ejerforhold inden planlægningen detalje-

res og projektet iværksættes.  

 

• Kulturpleje 

o Nyplantningerne skal udrenses for uønsket opvækst. Udrensning iværksættes 

med efterfølgende stødsmøring. Der nedskæres i hovedsagen birk, glansbla-

det hæg, gyvel og i nogen grad røn. Øvrig opvækst af blandet selvsået gran og 

fyr reguleres senere.  

Udrensning forestås af Skovdyrkerne. Arbejdet budgetteres til 10 tkr.  

o Kulturerne kan med fordel gødskes i det tidlige forår 2018. Anvend en orga-

nisk gødning som eksempelvis Binaskov. Gødningen kan eventuelt købes hos 

Skovdyrkerne og afhentes på vores lager ved kontoret i Nupark. Tildel ca. 50 

gram pr plante som punktgødskning.  
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• Udrensning og bevoksningspleje 

o Læhegn langs Nørhedevej og Blomstervej: Buske og ege er presset af birk, 

glansbladet hæg og contortafyr (og de enkelte store poppel længst mod syd), 

som bør opstammes eller hellere nedskæres.  

o Skovstykket mellem Bynkevej og Kornblomstvej kan aktiveres ved udrens-

ning af uønsket opvækst. Der er mange flotte ege, tjørn, seljerøn, mirabel mv 

på arealet som presses af opvækst af contorta og glansbladet hæg. Eventuelt 

et godt stykke arbejde til en et sjak på arbejdsdagen. 

 

• Øvrig pleje  

o Græskanter langs stierne kan eventuelt holdes slået med skiveslåmaskine og 

kemisk renholdelse for at forhindre græsset i at kolonisere de særdeles vel-

etablerede nye stier.  

 

Opfølgning:  

• Udrensning iværksættes inden for kort tid.  

• Hvis I måtte finde det hensigtsmæssigt kan jeg eventuelt medvirke ved en generalfor-

samling eller lignende for om nødvendigt at forsøge at skabe forståelse for nødven-

digheden af plejetiltag i bevoksningerne.  

 
Med venlig hilsen 
SKOVDYRKERNE 

 

 
Anders K. Elmholdt 
Skovfoged 
 

Rådgivningsrapporten er dokumentation for den rådgivning du får fra Skovdyrkerforeningen – både for dig og for-
eningen. Rådgivningsrapporten med tilhørende bilag fungerer også som aftalegrundlag for aktiviteter, der skal ud-
føres af foreningen. Det fremgår specifikt af rapport eller bilag, hvis aktiviteter er aftalte.  

Alle aktiviteter der omtales i rapporten kan udføres af Skovdyrkerforeningen. Al samhandel sker i henhold til for-
eningens almindelige forretningsbetingelser. Eventuelle beløbsangivelser er excl. moms. 

Årets første konsulentsamtale med tilhørende rapport er indeholdt i kontingentet. Rådgivning herudover fakture-
res i henhold til foreningens prisliste. 

 
 


