
  

Æren er det fejeste træ i stævningsskoven
Se lige engang her fra den nordvestligste ende. 
ca de 2 sidste parceller, og mest i deres nord. 
Der er ca 18-19 år til de skal stævnes. 
  Hvordan vil de se ud om 18 år? 
  Vil det give mening at kalde dem 
”Askestævningsskov”, som der står i fredningen? 

Skal og kan vi gøre noget forinden?
  Fælde de nærmeste frøkilder?
  Trække små ær (ahorn) op, og
     fælde de større? 
  RoundUp? 
  Foreslå affredning? 

Det er besluttet at fælde frøkilder og 
”sætte på afstand” ved at trække op 
og fælde. 
Det giver en ekstra tur. Læs videre:  



  

På mødet 18/6 inden aftenturen i stævningsskoven blev det aftalt om ærproblemet 
at:  

*   selve stævningsprojektet fortsætter planmæssigt med næste parcel
                         d 2 november. Skriv det i kalenderen nu!      

*    i løbet af vinteren finder og fælder Naturstyrelsen de store frøkilder 
(= ærtræer = ahorntræer), der står i nærheden og skaber problemet. 

*   når det kan passe går Naturstyrelsen og skovhjælperne i gang med at tynde ud i de små 
ær i de vestligste parceller. 
Og vi laugsmedlemmer er også velkomne!
Der er erfaring for at hvis de står med ca 1-2 m afstand, 
så kan det hæmme fremvæksten af nye, og give bedre etablering af andre træarter. 
          Princippet vil være at:
- ær, der er små nok til at kunne trækkes op med extractigator, dem trækker vi op – og bærer 
ud til vejen eller bygger kassegærder af. 
- de der ikke lader sig trække, tynder vi med sav så der står så mange tilbage så der er ca 1-2 
m mellem dem. 
- så må vi se, hvordan det udvikler sig.
     Jeg forestiller mig at vi laver et laugsarrangement med dén opgave 
     i sensommer eller efterår.  Hvornår skal det være? 

* Brændenælde og burresnerre dominerer også voldsomt. At slå burresnerre med le er en 
kunst for lekunstnere som Niels Åmand, og en totalsammenfiltret forbandelse for de fleste. 
Men det fungerer meget godt at trække dem med høriver. Så det vil vi nok også satse på - 
når nogen for tid til at planlægge det. 

* Som forsøg vil Naturstyrelsen på et tidspunkt sætte dyrehavehegn om én af parcellerne, 
så stødskuddene får fred for bid. 
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