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Hej Ilsebil Hansen

Mange tak for dit konstruktive svar.
Det tager jeg med til bestyrelsen for EF Hammershuse samt Skovdyrkerne
Venlig hilsen
Peer Brusgaard
Sendt fra min iPad
Den 10. nov. 2020 kl. 11.35 skrev Ilsebil Hansen <Ilsebil.Hansen@brk.dk>:

Hej Peer Brusgaard
Tak for det tilsendte, som jeg har drøftet med Ole Holm Pedersen.
Området er fredet og hensigten med skovbevoksningen er primært at skærme for indsyn til bebyggelsen.
I deklarationen står bl.a.:
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Det betyder at der kun må foretages plukhugst – altså fældes enkelte træer hist og her.
Mængden af træer som beskrevet i plejeplanen er efter vores vurdering for omfattende i forhold til deklarationens bestemmelser.
Jeg vil foreslå at Skovdyrkerne sender et revideret forslag hvor det præciseres at det kun er enkelte større træer der fældes.
Det kan desuden ikke anbefales at der særligt gås efter de træer der er bevokset med vedbend.
Der vil oftest være større naturindhold netop i de træer der har vedbend – ligesom de også ”dækker” bedre for indsyn. Også om
vinteren.
Vedbend snylter ikke på træet, men bruger det kun som klatrestativ.
Vi mener desuden ikke der er begrundelse for at friholde lysninger som beskrevet i plejeplanen. Almindelig selvforyngelse vil efter
min vurdering være naturligt, og skabe det mest naturlige og varierede skovbillede fremover.
Når det så er sagt er det en rigtig god ide at foretage noget plukhugst for at få nye træer op og fortsat kunne have et varieret og artsrig
skov.
Er der farlige træer nær bebyggelsen er det selvfølgelig også en god ide først og fremmest at tage dem.
Det er en rigtig fin skov. Også som den er i dag, og det er selvfølgelig i alles interesse, at det fortsat skal være det. Jeg sætter et skråfoto
ind nedenfor som illustration.
Venlig hilsen
Ilsebil Hansen
Landskabsarkitekt
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Fra: Ole Holm Pedersen <Ole.Holm.Pedersen@brk.dk>
Sendt: 2. november 2020 11:12
Til: Ilsebil Hansen <Ilsebil.Hansen@brk.dk>
Emne: VS: Plejeplan EF Hammershuse, Langebjergvej nr 24- 126 D samt Sænevej 1A-1c

Fra: peer brusgaard <peerbrusgaard@gmail.com>
Sendt: 26. oktober 2020 19:20
Til: Ole Holm Pedersen <Ole.Holm.Pedersen@brk.dk>
Emne: Plejeplan EF Hammershuse, Langebjergvej nr 24- 126 D samt Sænevej 1A-1c

Kære Ole Holm Pedersen, BRK
Som formand for bestyrelsen for Ejerforeningen Hammershuse ( tidligere Sandvig Feriecenter ved Dansk Folkeferie), ejerlejlighederne
Sænevej nr. 1A-1C og Langebjergvej nr. 24-126D fremsendes vedlagt forslag til plejeplan for skovområdet nord for beboelsesområdet på
Langebjergvej. Planen omfatter pleje af de træbevoksede arealer.
Udkast til plejeplanen er udarbejdet af Skovdyrkerne, som siden Ejerforeningens stiftelse i 2010 har rådgivet Ejerforeningen om pleje af
skovarealerne.
Bestyrelsen henstiller til BRK, at udkastet til plejeplanen godkendes, hvorefter plejeplanen efterfølgende vil blive indstillet til godkendelse på
generalforsamlingen i Ejerforeningen, som forventes afholdt den 3 april 2021.
Såfremt BRK har bemærkninger mv til plejeplanen er BRK naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede evt på mobil 31335011
eller Skovdyrkerne, Steffen A. Jørgensen. Skovfoged. Mobil 61 20 51 58 - saj@skovdyrkerne.
Venlig hilsen
Peer Brusgaard
Formand for bestyrelsen EF Hammershuse
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