
Beretning Skov og Mark - 2021 
Anders Nygren har i den sidste sæson slået vores græsmarker, efter Mats ønskede at stoppe. 

Anders har fulgt de planer udvalget fremsendte til ham – og det har vi været fuldt tilfredse med. 

Sidste års onsdagsarbejde omfattede pga. Coronaen ikke nævneværdig sammenrivning af græs på de 
stykker vi prioriterer som biodiversitets områder. Efter aftale med Anders blev disse områder slået på 
samme vis som de øvrige områder. 

Lidt onsdagsarbjede blev der. Det bestod i oprydningen af træerne, der i løbet af vinteren var faldet over 
engene. 

 

Siden sidste generalforsamling har byen jo investeret i en snescooter. Den har ikke været meget ude at 
køre. Den første vinter pga. mangel på sne – kun en kort periode omkring julen 2019, var der sne og det 
ikke i et omfang der gav de store mængder skispor. I denne vinter var sneen der til gengæld, men vi var alle 
afskåret fra at komme til Sverige.  

I udvalget har vi desuden sammen med bestyrelsen og med et juridisk blik fra Thomas Christiansen 
(Korpen) arbejdet med et forslag til regler og retningslinjer for anvendelsen af snescooteren/ATV og kørsel 
– det vender vi tilbage til i senere punkt. 

 

Arbejde i kommende sæson 

For den kommende sæson har udvalget forslag til, at vi i det store hele bibeholder slåningsplanen fra 
tidligere år. Med slåning af græs rabatter to gangen i hhv. juni og juli samt slåning af græsmarkerne medio 
juli. Slåningen af græsset gøres på to måder 1) Med slagleklippar, hvor græsset findeles og efterlades på 
marken og 2) Slåning med skårlægger for sammenrivning. 

I forhold til skårlægningen ønsker vi en tilbagemelding på, hvor stort et område GF tænker vi kan 
overkomme at rive sammen. Som minimum forslår vi det mindre område på den sø-lige skråning. 

Udover hø-arbejde vil vi pege på behov for oprydningen efter vindfælder og elselskabets beskæring i 
området. Desuden kan der være tale om rydnings arbejde i forbindelse med skiløjper. 
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