Plejeplan for naturområderne i grundejerforeningen Stokholt.
Planen er udarbejdet af H.J. Riising & Carsten Lau ultimo 2019.

Formålet med plejeplanen er at give en oversigt over de behov for naturpleje, inkl. træfældning og
beskæring, der er i øjeblikket og give forslag til, hvordan vi over en årrække får løst problemerne og
fremadrettet forhindrer at de genopstår. Baggrunden for planen er konstateringen af, at der gennem en
årrække er blevet beskåret for lidt og foreningens træer og buske derfor er vokset os over hovedet, bl.a. i
forhold til, hvad det er realistisk eller muligt at nå på foreningens årlige sankedag, men også meget
væsentligt, i forhold til de mange fredet træer i vores område, som kræver pleje af certificerede fagfolk.
Vi fremlægger en kort præsentation og gennemgang af planen til Generalforsamlingen – 26. marts 2020.
Bestyrelsen vil efterfølgende redegøre for finansiering af planen.
Naturområderne er inddelt i 7 zoner (se kort)
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Zone 1: Kastanjepladsen med legestativet
Beskrivelse: Græsplæne omkranset af busketter
Status: oprenset efteråret 2019 af foreningens medlemmer.
Fremtidige behov:
Umiddelbart: Det tykke lag blade, der er fremkommet, fordi der har ligget afsavede grene på jorden, skal
fejes væk i år, ellers kvæler vi al græsvækst til næste år. Måske kan vi låne Renes motorkost (eller er der
andre, der har kost? almindelig eller motoriseret). Om nødvendigt beder vi Elmer om tilbud på denne
opgave, i forsøget på at skabe et sundt græstæppe her.
Yderligere ser vi til kommende sankedage på, om der er behov for minimal yderligere fældning, men
formentligt er dette område blevet godt lysnet i den forgangne periode. Legestativet og gyngen efterses. –
Der er skade på faldunderlaget, så det formodes, at der må være tale om en garantisag, som
legepladsudvalget eller bestyrelsen må melde til leverandøren.
Årligt: Græs slås regelmæssigt i sæsonen
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): Busketterne beskæres efter behov. Buskene bør højest blive 3 m max. 4 m
høje.

Zone 2: Æblehaven
Beskrivelse: Æbletræer og hasselbuske og andre frugttræer (blommer), som alle er fredet, og må kun
beskæres af en autoriseret træplejer (p.t bruger vi Elmer). Generelt var hele zone 2 meget tilvokset. En
betydelig del er blevet lysnet i oktober 2019. Den resterende del trænger til væsentlig lysning og fældning.
Bunddækket er forskellige buske (Forsytia og andet) og skvalderkål.
Status: De fredede frugttræer trænger til beskæring (Elmer er bedt om tilbud) og vi er bl.a. med hjælp fra
Henrik og Hanne Ladewig kommet ca. 1/3 i mål med fældningen af alm. træer. Det fældede skal flises.
Bunden er oprenset efteråret 2019 af foreningens medlemmer på Sankedag og vi forsøger at kvæle den
meget skvalderkål med flis.
Der ligger p.t. 2 store bunker grene der skal flises snarest muligt. Flisen kan blæses ind under træerne.
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Fjernelse/flisning af de 2 store bunker af afsavede grene. Elmer er bedt om tilbud.
Æbletræerne bør beskæres (af sagkyndig =Elmer).
Årligt: Ingen fast pleje nødvendig
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): De vildtvoksende småbuske beskæres efter behov. Buskene bør højst blive 1
m max. 2 m høje.
De fredet frugttræerne beskæres efter behov (af Elmer).

Zone 3: Den Gamle bålplads (græsarealet mellem Sidevolden og Randvolden)
Beskrivelse: Græsplæne omkranset af busketter mod Randvolden og Sidevolden mod Stokholtbuen et tykt
levende hegn.
Status: Hyggelig veltilplantet plads
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Elmer er bedt om tilbud på beskæring / sænkning af de højeste træer ned i en højde
på 3-4 m ude fra Stokholtbuen af, da der er behov for at dette bliver gjort indenfor en rimelig fremtid.
Årligt: græs slås regelmæssigt i sæsonen
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): Busketterne beskæres efter behov. Buskene bør højest blive 3 m og max. 4 m
høje. Det levende hegn mod Stokholtbuen bør altid være meget tykt og tæt og gerne 3-5 m højt. Til hjælp
mod gennemgang er der oprindelig opsat et ståltrådshegn ud mod Stokholtbuen. Dette hegn skal altid være
intakt.

Zone 4A: Hasselhegn m.m. mod Kolonihaverne
Beskrivelse: Levende hegn af Hassel og andre træarter væsentligst Bævreasp samt enkelte lidt større træer
af Bævreasp, tjørn, Ask og Poppel.
Zone 4A ligger nord for vores bebyggelse. Der er derfor ingen grundejere, der er generet af skygge fra
bevoksningen.
Status: Hasselhegnet er Fredet og må kun beskæres efter anvisning fra en autoriseret træplejer.
Den øvrige del af bevoksningen er hurtigt voksende. Hegnet med Bævreasp er skåret ned for få år siden,
men allerede nu ca. 3-5 m højt.
Der er få større træer, der bør fældes ved lejlighed inden for ca 1 år, og generelt skal vi fælde, beskære og
udtynde kraftigt (primært bævreasp) så hasselhegnet igen står relativt frit. Dette bliver dog baseret på en
konkret vurdering og specifikation når opgaven er aktuel og lige forestående, således at vi kan bede Elmer
om et helt konkret tilbud på pleje af dette (kræver autoriseret træplejer) of evt. resterende fældning, hvis
ikke vi selv ønsker at klare den del af opgaven. Dette er en større fælde opgave, som bliver kombineret med
en kommende sankedag og flis maskine, i stil med hvordan sankedagen forløb nu i oktober 2019. Vi mener,
at dette arbejde godt vente til 2021.
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Enkelte træer, der kan genere Randvolden 21 og 23 kan fældes
Årligt: Ingen
Lejlighedsvist (hvert 2.-4.år): Hegnet med Bævreasp m.m. skæres ned til jorden efter behov. De små træer
bør højest blive 4 m max. 5 m høje.
Hasselhegnet beskæres (af Elmer) hvert 5.-10. år. Dette hegn kan ikke give skade på bygninger eller
forbipasserende.

Zone 4B: Vandhul mod kolonihaverne
Beskrivelse: Vandhul indhegnet med ståltrådshegn.
Den nordlige del af vandhullet tilhører kommunen. Al pleje af dette område skal derfor ske i samarbejde
med kommunen
Status: Tæt bevoksning med flere træer, hvoraf nogle er væltet. På grund af indhegningen er området
velegnet til at ligge hen som uberørt naturområde.
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Ingen
Årligt: Ingen
Lejlighedsvist (hvert 5.-10.år): Buske skæres ned efter behov. Buskene bør højest blive 3 m og max. 4 m
høje.
Tæer der udgør fare for huse eller forbipasserende fældes.

Zone 5: Boldbanen
Beskrivelse: Græsplæne = boldbane omkranset af busketter
Status: I Zone 5’s sydende – ud mod stien mellem Randvolden og Tværskiftet er der for tiden et meget tæt
krat.
På plænen ind mod Randvolden er der i dag en ”roset” af Cotoneaster samt et bed med forskellige buske.
Mod Tværskiftet er der en hæk, der står i skel samt 4-5 høje grantræer og et mindre busket.
Mod kolonihaverne er der er tykt hegn af forskellige buske og træer.

Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Krattet mod stien mellem Randvolden og Tværskiftet skal ryddes, og i stedet skal der
sås græs, dog skal der bibeholdes en hæk af Cotoneaster el. lign. ud mod stien. Dette er en så stor og grov
opgave, at vi kun kan gennemføre dette med professionel hjælp. Elmer er bedt om tilbud på dette.
Årligt: Græs slås regelmæssigt i sæsonen
Cotoneaster hegnet mod stien klippes ind i sept./okt.
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): Busketterne beskæres efter behov. Buskene bør højest blive 3 m høje.
Grantræerne kan fældes, hvis naboen beder om det.

Zone 6A: Under Egetræet Nord
Beskrivelse: Busket med mange forskellige buske og flere små frugttræer. Egetræet er fredet og må kun
beskæres efter anvisning fra kommunen
Status: Buskettet på begge sider af asfaltstien virker meget rodet og forsømt
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Visne, afhuggede grens bør flises og flisen fordeles mellem buskene
Årligt: ingen
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): Busketterne beskæres efter behov. Buskene bør højest blive 4 m max. 6 m
høje

Zone 6B : Under Egetræet Syd
Beskrivelse: Busket med mange forskellige buske. Egetræet er fredet og må kun beskæres efter anvisning
fra kommunen
Status: Denne del af buskettet er langt pænere end zone 6A. En stor del af zone 6B blev for 6-8 år siden
skåret helt ned (betalt (delvist) af grundejere på Mosedraget).
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: ingen
Årligt: ingen
Lejlighedsvist (hvert 3.-4.år): Busketterne beskæres efter behov. Buskene bør højest blive 4 m max. 6 m
høje

Zone 7 : Skoven (mellem asfaltstien og Mosedraget)
Beskrivelse: Skoven består af Frugttræer og Hassel -der alle er fredet- samt andre træer og buske.
Skoven er vores største naturområde, der bør bevares som bebyggelsens ”vilde” område. Her har
kvarterets børn mulighed for at lege ugenert og føle sig frie og kreative med huler og huller, som de lyster.
Med en klippet front (hæklignende) mod stien er der mulighed for at have en ”reguleret facade” selv om
skoven bag facaden ligger hen som ”vildmark”.
Status: Frugttræerne er i dag ved at blive overvokset af bl.a. Hassel og Tjørn. Beboere på Mosedraget har
bedt om at få fældet de største træer, og vi er i samarbejde med Elmer ved at få et tilbud på fældning og
plejning af netop det udsnit ved Mosedraget 11-13, i forventning om at de pågældende grundejere betaler
hele eller broderparten af tilbuddet fra Elmer, og på den måde sparer os for hovedparten af samme beløb, i
forhold til Elmers store tilbud til os for fældning og plejning af zone 7. Dette forventes gennemført ultimo
2019 eller primo 2020.
Fremtidige behov:
Umiddelbart behov: Frugttræerne skal frilægges (de er fredet, derfor skal det gøres af sagkyndig = Elmer).
Grenene kan flises og flisen fordeles mellem buskene. Det bør tilstræbes, at der ikke sker en fuldstændig
skovning af alle buske. Der skal fortsat bevares et skovagtigt præg på denne del af bevoksningen.
Dette er en væsentlig og stor opgave som vi har bedt Elmer om tilbud på og som bør prioriteres lige efter
rydning af buskadset ved Randvolden og Tværskiftet.

Årligt: ingen
Lejlighedsvist (hvert 5.-10.år): Træerne beskæres efter behov. Underskoven beskæres/skæres ned ca.
hvert 5. år. Buskene bør højest blive 4 m max. 6 m høje. Frugttræerne beskæres efter behov- af Elmer, når
vi beder ham om det.

