Så er der nyt fra Gulddysse Skov
Det går løs i uge 10 med skovning og udkørsel. Der skal skoves ca 2500 rummeter. Der
kommer en skovningsmaskine og skover det (fælder, grener af og skærer i stykker), og
senere en udkørselsmaskine, der kører det ud. OBS! MAN SKAL HOLDE EN GOD
AFSTAND TIL MASKINERNE AHT SIKKERHEDEN! Vi håber at være færdig efter 1
måned, om alt går vel. Det må dog helst ikke regne for meget.
Skoven har nu nået en størrelse, hvor vi kan lave denne udtynding uden at miste penge,
måske tjener vi endda lidt på det. Skoven er på 133 ha, og de første træer blev plantet i
2001. Til april er den 18 år gammel. Der er plantet 406.409 planter. Så er der sået eg
svarende til ca 150.000 planter. I alt giver det 556.409 planter
Udtyndingen er nødvendig af flere grunde. Grundlæggende skal vi have skovens tilvækst
lagt over på færre stammer. På den måde får vi kraftige og robuste træer, der er
modstandsdygtige mod fx stormvejr og snebrud. Senere udvikler træerne sig til værdifuldt
brugstræ, som skal hugges og sælges.
Skovrejsning og bæredygtig skovhugst – det er noget af det bedste for klimaet! Hvis vi
dyrker træerne bæredygtigt, og anvender dem som erstatning for fx plastik eller beton, og
vi senere neddeler træet til andre brugsformål, for til slut at afbrænde det til
energifremstilling, så har vi gjort det så godt CO2 mæssigt- for klimaet - som vi
overhovedet kan!
Hundefoldene og Mountainbikesporet
Der vil komme et tidsrum, hvor man ikke kan bruge hundefoldene både ved Piledyssen og
i Norddelen ved vej 6. Vi håber det kan klares med 1 uge til 14 dage i hver hundefold. Vi
hænger skilte op og informere om det
Vi skal også skove i ved Thujastykket nedenfor Birkholm. Der bliver en periode, hvor man
må køre et andet sted. Man vil stadig kunne køre omkring Ørebjerg
Vi håber på forståelse MTB- og hundefolket!
Andre kan bruge skoven nogenlunde som de plejer i hele perioden
Insektsletten - Hvis nogen har undret sig over, hvad pælene laver på vores nye areal på
Gundsømagle Parkvej, så er det altså noget vi laver aht insekterne:
Pælene skal markere og forhindre slåning på 10 buskgrupper, vi har plantet. 6 af dem er
placeret i kanten af arealet, og de 4 sidste er lagt parvist i midten.
Buskene vil glæde skovgæster, fugle og insekter. Placeringen af busk-klyngerne er både
afstemt efter det lokale museums interesser, og a ifht. højdekurverne (især sommerfugle
mødes på bakketoppe, et begreb kendt som ”hill-topping”). I buskklygerne vil der også
være meget græs og mange urter, som ikke bliver slået af ved høslet. Her kan insekterne
overleve, når det øvrige areal er blevet ”nulstillet” ved høslettet
Store dele af sletten må ikke plantes p.gr. af den lovbestemte beskyttelsesafstand til
gravhøjen.
Arealet er i øvrigt bortforpagtet til høslet, med skiftende mindre braklægninger, hvilket
tilgodeser insekter.
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