Indvielse af Spørring Folkeskov – en naturlig
sammenhæng
Træerne er plantet og stierne lavet i jeres nye skov ved den gamle grusgrav – Spørring
Folkeskov. Det skal fejres med en indvielse af det nye naturområde nu på tirsdag d. 8. juni, og
vi vil gerne have jer med.
Spørring Folkeskov udfylder hullet i et område hvor der er andre fine naturværdier – både i
den gamle grusgrav, og på natur-overdrevet langs åen som er et af de fineste i Aarhus
Kommune. Hvor disse områder før var afskåret af marker, skaber den nye skov en naturlig
sammenhæng, som giver den særlige natur mulighed for at brede sig – og giver jer mulighed
for at komme rundt i området og nyde det.
Indvielsen af Spørring Folkeskov sker nu på tirsdag d. 8. juni, kl. 14.30 – 16.00, hvor I kan
være med til at plante de sidste frugttræer og buske i frugtlunden, eller gå med os en tur
rundt i området hvor vi fortæller mere om den særlige natur I har, eller tage med en tur ud
blandt de små nye træer, og høre om hvilke tanker der ligger bag, når vi rejser en ny skov.
Skoven er finansieret af landsindsamlingen ”Danmark Planter Træer” i et samarbejde mellem
TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening, hvor der blev doneret i alt 1.081.426 træer. Aarhus
Kommune står for, at Folkeskoven bliver plantet i samarbejde med skovrejsnings NGO’en
Growing Trees Network Foundation.
Programmet:
Velkommen kl. 14.30
De tre parter byder velkommen:
•
•
•

Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus Kommune
Lars Heiselberg Vang Larsen, formand for Growing Trees Network Foundation
Sebastian Jonshøj, vicepræsident for Danmarks Naturfredningsforening

Aktiviteter kl. 14.45 – 16.00
-

Plante et træ i frugtlunden
Gå en tur i området i den gamle grusgrav og høre mere om landskabet og den natur
der er her, og som nu får bedre mulighed for at brede sig.
Tage en tur op blandt de nyplantede træer, hvor vi fortæller lidt om, hvilke tanker og
valg der ligger bag, når vi planter skov.
I kan også tage kaffekurven og et tæppe med, og bare nyde det.

Hvis I kommer i bil, finder I P-pladsen, når I kører ind ad grusvejen og forbi Randersvej 591.
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte projektleder Peter Søgaard fra Aarhus
Kommune på mail: psog@aarhus.dk
Vi håber, at vi ses!

Spørring Folkeskov

Indvielsesplads

Grønne områder: Ny skov og frugtlund.
Rød stiplede linje: Indhegning til kreaturer.
Fuldt optrukne hvid linje: Grusstier
Stiplet hvid linje: trampestier
Gule stjerne: Klaplåger
Grønne cirkler: Opholdspladser

