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der sorteres, før der
skal plantes skov.
foto: Jacob schultz

morten Heissel fra venbjerg skovservice ved Hoptrup er nærmest vokset op på sådan en plantemaskine. siden han var fire år har han været med sin far Peter Heissel,
og de har plantet mere end tre millioner træer med den maskine. Her er det mor kirsten Heissel (til venstre), der planter, mens sønnen kører. foto: Jacob schultz

Folkeskov er
plantet nær landsbyer
9000 træer vil i fremtiden vokse op i en lille folkeskov nær landsbyerne ormstoft og Kær.
Træerne er købt og betalt af borgerne i sønderborg, og de blev plantet mandag.
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SøNderborg: I løbet af de
kommende år vil Ormstoft
Folkeskov vokse op på et tre
hektar stort areal ved landsbyerne Ormstoft og Kær. I
forbindelse med den landsdækkende indsamling ”Danmark planter træer” i efteråret 2019 stod ProjectZero for en lokal indsamling i
Sønderborg-området, hvor
borgere og virksomheder
indsamlede 280.000 kroner.
Derudover har borgere og
virksomheder indsamlet et
ukendt beløb til den landsdækkende indsamling.
Sønderborg Kommune
har givet marken, hvor der
mandag blev plantet 9000
træer for pengene.
- Det er med stolthed, vi
står her i dag, siger Rikke
Torré. der er formand for
Sønderborg Handel. De tog

straks imod ideen med at
støtte indsamlingen, som
ProjectZero stof bag.
- Det er utroligt dejligt, at
vi i en ellers så trist tid kan
plante en skov. Vi satser i
Sønderborg Kommune på
naturen og det gode liv, og
hvad er skønnere og mere
livsbekræftende end en tur
i skoven? Derfor håber jeg,
der er mange, som fremover
får glæde af Ormstoft Folkeskov. Vi har satset på, at det
skal blive en spændende folkeskov at besøge, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

bøg, eg og lind

Skoven plantes med bøg, eg
og lind med indblanding af
kirsebær, avnbøg, spidsløn
og buske. Omkring skoven
plantes et bredt skovbryn
med bøg, eg og flere slags
buske.
I den østlige ende af skoven holdes et område fri for
beplantning. Det kan for eksempel bruges til høslæt eller
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det er virkelig godt. For hvorfor skal det hele
være landbrugsjord? skoven vil også være god
mod trafikstøjen, for Omfartsvejen larmer ad
helvede til.
kaJ CHristensen, OrmstOft

græsning. I den nordvestlige
del af skoven planlægges en
lav beplantning for at hindre,
at skoven på lang sigt kommer til at kaste skygge i naboernes haver.
- Skoven ligger godt i forhold til landsbyerne, og så
skærmer den for erhvervsområdet og støj fra Omfartsvejen, siger projektleder Stine Jacobsen, der er skov- og
landskabsingeniør i Sønderborg Kommune.
Der er lagt vægt på at skabe
en varieret bynær skov, selvom arealet er begrænset. Va-

riationen er med til at gøre
skoven robust, så den med
tiden kan tilpasse sig et ændret klima. Samtidig gør variationen skoven til et spændende besøgsmål.
Der bliver plantet ca. 9000
træer og buske med en afstand på ca. 1,5 meter mellem planterne. Den korte afstand mellem planterne gør,
at skoven hurtigt vokser til.
Efter cirka otte år vil skoven
blive udtyndet første gang,
og afstanden mellem træer
og buske vil gradvist blive
større.

- Jeg tror folk bliver glade
for skoven. Dem jeg har talt
med, er i hvert fald glade, siger Stine Jacobsen.

Skærmer for trafikstøj

En af dem er Kaj Christensen,
der bor næsten lige overfor
den kommende skov. Han
står lidt på afstand denne
mandag og ser, der bliver
plantet.
- Det er virkelig godt. For
hvorfor skal det hele være
landbrugsjord? Skoven vil
også være god mod trafikstøjen, for Omfartsvejen larmer ad helvede til, siger han.
Indgangen til skoven bliver i den vestlige ende, og
man vil kunne gå en rundtur
ad en grussti på 900 meter.
For at sikre planterne mod
skader fra vildtet vil skoven
blive hegnet ind. Hegnet vil
blive fjernet efter cirka fem
år, når planterne er så høje,
at de er over bidhøjde. En låge i hegnet vil give adgang til
skoven de første år.
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9000 træer
skulle plantes,
og det gøres på
en dag. Foto:
jacob schultz

kaj Christensen
bor lige overfor
den kommende
skov, og det
er han godt
tilfreds med.
Foto:
jacob schultz

