Fældning og naturpleje i
sommerhusområder

Forslag til fældning og naturpleje
i sommerhusområder

Nyt koncept for fældning og
naturpleje
Efter flere henvendelser om hjælp
til pleje og vedligeholdelse af sommerhusområder har HedeDanmark
oprettet en selvstændig afdeling, der
tilbyder at bistå grundejerforeninger
og dermed grundejere med fældning
og naturpleje. Mange sommerhusområder blev tilplantet for 20 – 50
år siden. Træer og buske har det i
sagens natur med at vokse, og med
tiden har landskabet i sommerhusområderne derfor skiftet karakter.
Flere sommerhuse er nu helt gemt
væk i forvokset skov blandet med
planter som slåen, hybenrose og
brombær. Mængden af store træer og
buske er derfor nu blevet et problem
for mange sommerhusejere. Sommerhusområder stiller særlige krav
til fældning og pleje. Der skal tages
hensyn til adgangsforhold, naboer,
grundens størrelse og naturen. For
den enkelte sommerhusejer kan det
derfor være svært selv at overskue
og overkomme fældning af træer og
buske samt efterfølgende pleje. Her
kan den lokale grundejerforening
og HedeDanmark være gode sparringspartnere.

Det kan betale sig at løfte i flok
Vort forslag til grundejerforeningerne
er, at de i samråd med HedeDanmark
kortlægger det behov, som måtte
være til stede i hele foreningen. Et
”fælles behov” resulterer i en væsentlig billigere pris for den enkelte
grundejer – ring og hør nærmere!
HedeDanmark tilbyder endvidere at
lade træet indgå som en del af betalingen – så bliver det hele endnu billigere. Ønsker grundejeren at beholde
træet selv, er det også muligt.

”Mange grundejerforeninger har gjort brug
af vort koncept”
Hvordan fælder vi?
HedeDanmark anvender specialmaskiner til fældningen. Træerne
fældes ”lodret”, hvilket betyder,
træerne ikke skal lægges ned på
jorden, hvad ofte kan være problematisk af hensyn til huse og anden
beplantning. Trækrone og stamme
fjernes omgående – nænsomt og sikkert. Stubfræsning, rydning af krat og
efterplantning tilbydes også.

Vi kommer gerne forbi
HedeDanmarks tilbyder at arrangere
et uforpligtende informationsmøde
for at belyse mulighederne for den
enkelte grundejerbestyrelse/forening.
Vi vil også gerne komme forbi og
holde et kort, oplysende indlæg ved
eksempelvis en generalforsamling.
Man vælger selv
Naturligvis er det ikke alle, der ønsker
at få hjælp til fældning på sin grund –
og det respekterer vi. Vort forslag er
ikke et enten/eller men et tilbud til de
grundejere, som i fællesskab måtte
have behov for hjælp til fældning og
pleje. Kontakt HedeDanmark for mere
information – se brochurens bagside,
hvor de lokale driftcentre er nævnt.
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HedeDanmark kan hjælpe med alle "grønne opgaver" udenfor
sommerhusets dør - planlægning, fældning (maskinel og manuel),
grenknusning, kratrydning, platning (egne planteskoler) og anlægsarbejder. Mange grundejerforeninger har i dag gjort brug af vort
koncept og vi fremviser gerne områderne.

1. Specialmaskinen fælder ”lodret”, så træet skal ikke først lægges ned
på grunden. 2. – og så rækker vi til det meste! 3. Hvor lang tid ville det
tage Dem at fjerne disse 7 gran/fyrretræer? 4. HedeDanmark tog det
ca. 35 minutter at fjerne alle træer – dog ikke stubbene – men det kan
vi også! 5-6. I mange år lå huset i skyggen af fyrretræerne – lyset er
kommet tilbage – også på terrassen! 7. Grene, stubbe og krat knuses
ned i jordhøjde. 8. Året efter en grenknusning kan tilvækst holdes nede
med en klipning. 9. Manuel fældning går aldrig af mode. 10. Demonstrationsdag i en grundejerforening.
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Kontakt din lokale konsulent i HedeDanmark. Vi ser frem til en samtale, der kan besvare netop jeres ønsker og krav. Du kan læse mere
om HedeDanmark og vores ydelser på www.hededanmark.dk

Hovedkontor:
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
T: 87 28 10 00
F: 87 28 12 54
info@hededanmark.dk
www.hededanmark.dk
CVR-nr.: 27 62 35 49

Driftscenter Aalborg
T: 98 77 60 30

Driftscenter Sønderjylland
T: 74 66 60 09

Driftscenter Østjylland
T: 30 11 72 56

Driftscenter Viborg/Silkeborg
T: 87 28 10 00

Driftscenter Midt/Vest
T: 97 16 42 93

Driftscenter Fyn
T: 65 93 28 48

Driftscenter Vejle
T: 75 82 04 47

Driftscenter Slagelse
T: 57 86 09 20

Driftscenter Esbjerg
T: 76 12 90 32

Driftscenter Taastrup
T: 43 32 00 12

