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Udvalgets generelle målsætning 

Den generelle målsætning for drift og pleje tager udgangspunkt Brunnberg bys værdier bl.a. i værdien om 
respekten for artsrigdom.  
Landskabet i og omkring byen skal holdes åbent således, at de eksisterende vide udsigter kan bevares.  
Høslæts- markerne skal fortsat slås, således at den vilde eng- og overdrevsflora i videst muligt omfang 
bevares.  
Skovarealerne drives og plejes med henblik på at etablere stabile skovtyper/-områder med ringe plejebehov 
og stor biologisk diversitet.  
Byens interne arealer omkring bebyggelse og veje, holdes velplejede ved røjning af græs, urter og uønsket 

træagtig opvækst. De interne områder friholdes for skæmmende oplagring/henstilling. Værdifulde 

karaktertræer og landskabshistoriske elementer som f.eks. røser, skal beskyttes og bevares. 

(Målsætning og arbejdsprogram for Mark og skov-udvalget 2015) 

 

 

 

 

  



I det forgangne år har udvalget arbejdet med og foranstaltet følgende: 

1) Slåning af diverse græsområder 

Dette har vi foretaget gennem aftaler med Mats Bjerglund, Ö Tönnet og Leif Eriksson, Barktorp.  

Det var aftalen, at Mats skulle foretage en første slåning af grøfter og ladenære områder i midten af juni og  

i midten af juli skulle Mats igen slå visse ladenære områder herunder boldbanen. Med Leif var det aftalt, at 

han skulle slå, således at vi selv kunne rivning og fjerne høet på den vestlige mark ved boldbanen, marken 

mellem Sdr. Brunnberg/Högen og Orren mf. samt fællesengen overfor Skolan. Desuden skulle han slå og 

fjerne høet på halvdelen af den østlige eng øst for byen - godt 2 ha. 

Ovenstående pleje blev gennemført sidste år på nær den sidste del med slåning og fjernelse af hø på den 

østlige mark.  

Det var planen, at den øvrige del af græsengen ikke skulle bearbejdes i 2018. 

 

 

 

2) Bekæmpelse af Lupiner 

 I forbindelse med onsdagsarbejde er en meget stor del af frøstanderende på Lupiner på fællesarealer 

blevet klippet af og bræt/fjernet. Dette arbejde har nu stået på i gennem flere år og har betydet at 

mængden af lupiner er reduceret kraftigt i forhold til tidligere. 

 

3) Fjernelse af væltede træer 

Vi har dels ved eget og del ved Mats og Leif’s indsats fjernet en række vindfælder der lå ind over engene. 

 

4) Udtynding af opvækst 

I det nordvestlige skovområde ned mod søen blev der udført udtynding af opvækst, således at der stort set 

er frit udsyn fra vejen og ned mod søen. 

 



 

I den kommende sæson er følgende planlagt: 

a) Der er truffet aftale med Mats Berglund om slåning af ladenære områder to gange, slåning af et mindre 

græsareal til fjernelse af høet ved onsdags arbejde, slåning af alle øvrige områder med traktorslagleklipper. 

b) Bekæmpelse af Lupiner. (Onsdagsarbejde - børnegruppe) 

c) Fjernelse af vindfælder der ligger ud over marken/engen. (Onsdagsarbejde) 

d) Fjernelse af ladenært træ ved Falläsen. (Mats) 

e) Udtynding i skovområdet NØ for Täppan. (Onsdagsarbejde) 

f) Udtynding af diverse opvækst i ”mellemskoven”. (Onsdagsarbejde) 
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