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2. ANBEFALINGER

2.1. Områdets afgrænsning og opdeling i delområder

Afgrænsningen af grundejerforeningens område og opdeling i delområder fremgår af figur 1.

2.2. Pleje af bevoksning – anbefalinger

Områdets helhedspræg. Grundejerforeningens område er primært kendetegnet ved sin LØVSKOVSKARAKTER,
hvor de fremherskende træsorter (nævnt i rækkefølge efter udbredelse) er 1. eg, 2. birk og 3. bøg.

Det er en overordnet målsætning at søge at fastholde dette helhedspræg, og det anbefales derfor:

• at der kun foretages skånsom fældning af
træer bortset fra nødvendig udtynding og
lignende,

• at der ved fældning og nødvendig udtyn-
ding så vidt muligt foretages genplantning,

• at der ved genplantning anvendes ege-
træer, da eg er den mest fremherskende
træsort i grundejerforeningens område,
tillader relativt meget lys at skinne igen-
nem kronen i modsætning til eksempelvist
bøg, og har en god indvirkning på dyre-
og plantelivet,

• at der ved ny- og genplantninger hvor eg
fravælges da anvendes andre løvtræer
(eksempelvist birk og bøg) og de under
punkt 2.3. nævnte løvtræer og løvbuske
samt skovfyr, der er karakteristisk for om-
rådet (ikke at forveksle med sitkagranner
o.l.),

• at træer ikke bør topkappes, men fældes
ved roden. Topkappede træer bør fæl-
des, og

• at der på tværs af naboskel samarbejdes,
om hvordan anbefalingerne for området
kan implementeres under rimelige hen-
syntagen til muligheder for solindfald.

Delområde 1 omfatter arealet mellem Gilbjerg-
stien mod syd og kystlinjen mod nord og omfatter
den fredede del af Gilbjergstien.

Området er landskabeligt primært kendetegnet
ved sit åbne præg, der er bestemt af fredningen,
skrænterne og stranden.

• For at sikre uhindret udsigt over Kattegat,
må beplantning i henhold til fredning ikke
være højere end 1,25 meter.

• Egetræet på matrikel nr. 2ba er fredet.

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 64.

Ovenfor: Delområde 1 set fra vest med Gilbjergstien igennem området

Nedenfor: Delområde 2 omfatter Gilleleje Strandbakkers offentlige areal
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1. REDEGØRELSE

1.1. Formål og indhold

Formålet med denne målsætning er at samle og beskrive de overordnede hensyn, der bør tages for at værne om
de særlige værdier, der kendetegner vort sommerhusområde, så området også fremover kan fremstå som et at-
traktivt område.

Målsætningen indeholder en beskrivelse af baggrunden for målsætningens tilblivelse, og hvordan den hænger
sammen med grundejerforeningens vedtægter.

Herefter er der samlet en række anbefalinger af tiltag, der kan iværksættes for at sikre og videreudvikle værdierne i
området. Anbefalingerne er udarbejdet på grundlag af den dokumentation og de anbefalinger, som landskabskon-
sulent Keld Hansen har udarbejdet i foråret 2006.

Baggrunden for målsætningen har været de drøftelser, der har været ført i grundejerforeningen de senere år, om
hvordan områdets særlige værdier kan sikres.

Centralt i disse drøftelser har stået foreningens beslutninger om,

• at sommerhusområdet skal forblive i sommerhuszone, og

• at der skal tilvejebringes et vejledende materiale for grundejerne i foreningen, om de hensyn, der bør tages
for at sikre områdets karakter, idet Græsted-Gilleleje Kommune har afvist at tilvejebringe en bevarende lo-
kalplan for området.

1.2. Sammenhæng med grundejerforeningens formålsbestemmelse (§3)

Foreningens formålsbestemmelse (§3) har frem til 2006 lydt således: ”Foreningens formål er at varetage medlem-
mernes fælles interesser, herunder at virke for bevarelsen af områdets nuværende karakter og for vedligeholdelse
af områdets grusveje.”

Foreningen finder, at en bevarende lokalplan for foreningens område havde været den bedste ramme for virkelig-
gørelsen af formålsbestemmelsen, men imidlertid har Græsted-Gilleleje Kommune (som nævnt ovenfor) afvist at
tilvejebringe en sådan lokalplan.

Foreningen har derfor besluttet, at denne målsætning skal træde i stedet for en lokalplan, og at den skal indarbej-
des i foreningens vedtægter som et selvstændigt bilag.

Der er derfor nu indsat en henvisning til målsætningen i foreningens formålsbestemmelse, så medlemmerne til en-
hver tid kan orientere sig om de anbefalinger, der lægges til grund for arbejdet med at virke for bevarelsen af om-
rådets karakter.

Målsætningen vil selvsagt kunne ændres og suppleres med tillæg, i det omfang der findes grundlag herfor.

1.3. Dokumentation af områdets bevoksning samt anbefalinger

Medlemmerne af grundejerforeningen fik i foråret 2006 tilsendt landskabskonsulent Keld Hansens dokumentation
af sommerhusområdets karakter med konkrete anbefalinger af, hvad man kan gøre på de enkelte matrikler for at
forstærke sommerhusområdets skovkarakter, forskønne, få bedre læ mm.

Nedenstående anbefalinger (afsnit 2) er fastlagt med udgangspunkt i Keld Hansens materiale.

Et samlet forslag til ”Målsætning for foreningens område” blev drøftet under foreningens 54. ordinære generalfor-
samling den 2. juli 2006, og det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til at færdiggøre målsætningspapiret og
indarbejde de bemærkninger, der fremkom under generalforsamlingen og udarbejde forslag til vedtægtsændringer.
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Delområde 5 omfatter området mellem Hulsøvej mod vest og Skovstien mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af de mange gode og sine steder bredkronede ege, der giver områ-
det sit særlige skovpræg midt i området og i særlig grad omkring den af Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede sø.

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 6 – 7
og 22 – 40, hvor især fremhæves anbe-
faling af, at

• nyplantninger bør ske med eg, røn,
skovæble og tjørn for at genskabe en
åben skovkarakter, at

• strategisk plantning af enkelte ege vil
kunne genoprette noget af skovkarakte-
ren ved Hulsøvejs udmunding i Som-
merlystvej, at

• en mere følsom udtynding, der kan give
plads for naturlig opvækst af buske og
træer, vil kunne understøtte områdets
skovkarakter, at

• ny bebyggelse i forbindelse med eventuel
udstykning af matrikel nr. 2cd bør place-
res højt på grunden (mod nord), så skov-
billedet forstyrres mindst muligt, og at

• spredt plantning af eg, hvidtjørn og andre
løvtræer og -buske i områdets nordlige
dele (også til gradvis afløsning af nåle-
træerne i området) vil kunne berige om-
rådets landskabelig værdi.

Delområde 6 omfatter området mellem Skovstien
mod vest og Vibehusvej mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af
bøgeskoven centralt i området, der mod nord af-

løses af overvejende birketræer, blandingsbe-
voksningen af skovfyr, bøg, eg, birk med under-
vækst af hassel i områdets sydøstligste hjørne,

samt de mange fine ege for enden af Vibehusvej
(se 51).

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 1 – 5
og 42 – 58, hvor især fremhæves, at

• der i områdets sydlige dele bør ske hugst
for de flotte skovfyr, og at der sine steder
bør fældes en del gran og fyr, at

• der bør ske en udtynding spredt i områ-
det og i særdeleshed i skovområdet, hvil-
ket kan ske over en årrække og i flere
omgange, samtidig med at skovbrynene
stabiliseres med andre løvtræer og
–buske, se ”Principper for udtynding
blandt højstammede træer” (figur 2),  at

• graner bør i princippet erstattes af ek-
sempelvis tjørn, og at

• uheldig beskæring af træer bør afløses af
nedskæring og udtynding, så der opnås
fri vækst af buske og spredte træer.

Ovenfor: Hulsøvej mellem delområderne 4 og 5 set mod nord

Nedenfor: Delområde 5 – den karakteristiske sø og de fine, bredkronede ege
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Delområde 2 omfatter arealet mellem Gilbjerg-stien og kystlinjenen øst for den kommunale trappe ned til stranden
og omfatter blandt andet selskabet ”Gilleleje Strandbakkers” areal.

Området er landskabeligt primært kendetegnet ved tæt bevoksning ud til Gilbjerstien på de private arealer og et
åbent præg på det offentlige areal, der skal sikre
udsigt over arealet og Kattegat.

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 59 –
63, hvor især fremhæves anbefaling af, at

• der bør skabes luft mellem træerne på
matrikel 2bi af hensyn til udsigtsforholde-
ne.

Delområde 3 omfatter ”Gilleleje Badehotel”.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af
badehotellets bygninger og anlæg, ferielejligheder-
ne og det åbne fællesareal mod Gilbjergstien og de
gamle ege ved indkørslen til området.

• Området reguleres af ”Lokalplan 42.7”,
hvori det blandt andet nævnes, at ”hele
anlægget skal fremstå som en smuk hel-
hed, som leder tanken hen på tidligere ti-
ders luksuriøse hoteller. Der vil blive lagt
vægt på, at udearealer og bygninger spiller
smukt sammen med omgivelserne, såle-
des at det landskabelige præg ud mod
vandet bevares.”

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 18,
hvor især fremhæves,

• at de gamle ege langs Hulsøvej bør beva-
res, og

• at indtrykket af de noget voldsomme jord-
formationer til havsiden kan dæmpes ved
plantning eksempelvis med hvidtjørn uden
at udsigten fra lejlighederne forringes.

Delområde 4 omfatter området mellem Gilbjergvej
mod vest og Hulsøvej mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af
de mange fine, gamle ege og bøgetræer, der
sammen med birk og hassel giver området sin
skovkarakter samt den af Naturbeskyttelseslovens
§3 beskyttede sø, der kan opleves (også af andre
end grundejerne omkring søen) fra den gennem-
gående sti i området.

• Alle parceller i delområde 4 (bortset fra
2hø og 2ig) har en tinglyst deklaration om
at bevare områdets karakter af skov.

• Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 8 – 17
og 19 – 21, hvor især fremhæves anbefa-
ling af, at

• uheldigt beskårede træer bør erstattes af
danske løvtræsarter iblandet mindre træer
som eksempelvis hvidtjørn, hassel og lig-
nende.

Ovenfor: Delområde 3 – egene ved indkørselen til badehotellet på Hulsø-
vej

Nedenfor: Delområde 4 – søen set fra Sommerlystvej henimod fine gamle
ege og bøge nord for søen
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2.6. Særligt bevaringsværdige træk – anbefalin-
ger og konklusioner

Sommerhusområdets opdeling i delområder af-
spejler de særligt værdifulde kerneområder, nemlig:

I delområde 1: Det åbne præg og udsigten over
Kattegat, hvor en samklang med det øvrige område
kan forstærkes ved afløsning af eksisterende gran
og fyrplantninger med løvsorter som (især) eg og
spredte hvidtjørn; eventuelt også hyld, hunderose
og skovæble.

I delområde 2: ”Gilleleje Strandbakkers” areal med
udsigten fra Gilbjergstien over det offentlige fælles-
areal og Kattegat, hvor en mere bevidst pleje af
bevoksningen kan forbedre områdets landskabelige
og rekreative karakter betydeligt.

I delområde 3: Badehotellets omgivelser, hvor be-
varing og eventuel udbygning af egemotivet langs
Hulsøvej danner overgang til ”skovområdet” mod
syd, ligesom overgangen fra bebyggelse til det åb-

ne præg i delområde 1 kan gøres mere harmonisk
ved plantning af jordvoldene.

I delområde 4: Skovkarakteren og søen, der kan
fastholdes ved at bevare de gamle, primært ege i
området og ved at tilføre området en mere åben og
lys karakter ved blandt andet udtynding af ”piske-
re”, så der kan opnås mulighed for selvsåning af
danske løvtræer og –buske.

I delområde 5: Skovbilledet omkring søen centralt,
der kan forbedres ved udtynding, ligesom strate-
gisk plantning af ege på Hulsøvej kan genoprette
noget af skovkarakteren. Nord for skoven kan
spredt plantning af hvidtjørn og eg (også til erstat-
ning af fyr- og grantræer) tilføre området yderligere
kvalitet.

I delområde 6: Skovkarakteren centralt i området
kan forbedres ved udtynding over en årrække, li-
gesom motivet med de fine ege i områdets nord-
østligste hjørne kan udbygges og harmonere end-
nu mere med Strandbakkearealet på den anden
side af Gilbjergstien. Skovfyrmotivet ved Vibe-
husvejs udmunding i Sommerlystvej.

Ovenfor: Delområde 6 – ny udtynding i den sydlige del af delområde 6
ved Sommerlystvej har givet lys

Nedenfor: Delområde 6 – egene i den nordlige del af området ved Vibe-
husvej
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2.3. Hegn og underskov – anbefalinger

Det anbefales:

• at der til levende hegn anvendes hvidtjørn,
hyld, hunderose, syren, hassel, skovæble og
lignende danske løvtræer / løvbuske, og

• at der til underskov og plantninger mellem
større træer anvendes naur, hvidtjørn, hyld,
skovæble, spidsløn, hunderose, syren, røn,
hassel og hæg.

Se figurer 2 og 3.

2.4. Veje, stier og belysning – anbefalinger

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2004 gav en klar
tilslutning til, at

• områdets veje skal fastholdes som grusveje,

• plantning langs vejene kan give en ”støvfil-
tereffekt”, se ”Principper for beskæring og
udtynding af levende hegn” (figur 3),

• stier skal være trådte,

• vejene og stierne bør ikke udstyres med be-
lysning, ligesom

• belysning af fællesarealer og udendørs be-
lysning iøvrigt bør så vidt muligt bør be-
grænses og afskærmes, så der ikke opstår
gener for andres oplevelse af aften- og nat-
himlen,

• der vil kunne skabes en åben, lys skovka-
rakter ved Hulsøvejs udmunding i Sommer-
lystvej ved nyplantning af spredte ege, og at

• kikket ned ad Skovstien med Kattegat og
himmelen for enden af vejen skal fastholdes.

2.5. Bebyggelse – anbefalinger

På grundlag af spørgeskemaundersøgelsen fra 2004
anbefales:

• at ny bebyggelse udformes i træ.

Se i øvrigt figur 4 i forbindelse med placering af ny
bebyggelse.

Ovenfor: Delområde 6 – bøgeskoven centralt i området set mod nord

Nedenfor: Delområde 6 – skovfyr midt i billedet ved Vibehusvejs udmun-
ding i Sommerlystvej



8 GILBJERGSKOVENS GRUNDEJERFORENING

Fig. 1 – Oversigtskort (udført af landskabskonsulent Keld Hansen). De store tal angiver områdets inddeling i delområder, De små tal henvi-
ser til Keld Hansens beskrivelser og anbefalinger under punkt 2.7.

Fig. 1 – Oversigtskort (udført af landskabskonsulent Keld Hansen). De store tal angiver områdets inddeling i delområder, De små tal henvi-
ser til Keld Hansens beskrivelser og anbefalinger under punkt 2.7.
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Nr Mtr Beskrivelse

16 2hø I øst en god eg og løvtræskrat. Sparsom bevoksning til havsiden – spredte hvidtjørn vil pynte (”ramme
havudsigten ind”). Ellers planteforslag som på 2ch (15).

17 2ig Fine, gamle rødel i syd og pæn eg mod øst. Enkelte, mindre østrigske fyr i nordøstlig skel til havsiden –
det foreslås at plante spredte hvidtjørn her.

18 2n I syd og sydvest gamle ege – vigtige at bevare. I øst en gammel markant pil, en birk og 2 mindre ege –
fine gamle rødel mod vest-skel. Til havsiden en noget voldsom og unaturlig jordformation – plantning af
hvidtjørn ved skråningsfoden vil sløre skråningen uden at tage udsigten.

19 2cp Hele grunden omkranset af fine, gamle ege – en ”følsom” udtynding vil ikke forstyrre skovkarakteren –
specielt bør enkelte tynde ”piskere” fjernes.

20 2ce Topkappede bøg i sydvest bør fældes helt – plant hassel, tjørn, røn og hæg i stedet (god hegning – ingen
solproblemer). Gamle eg og bøg i øst bevares.

21 2ct I nordøst, øst og sydøst gamle ege med hasselundervækst – ser godt ud. Pæn gammel bøg i sydvest.

22 2ou Beskåret gammel eg ved vejen. Gammel bøg i øst-skel. Ellers sparsom bevoksning. Strategisk plantning af
enkelte ege vil kunne genoprette noget af skov

23 2ot Mod øst-skel 2 pæne birk og 1 bøg – i syd-skel en markant østrigsk fyr. Flot bøg i vest-skel.

24 2ov Gode ege i vest ved vejen og i sydøst mod søen – og i nord-skel. Bevares. Kan eventuelt suppleres med
undervækst af hassel og hvidtjørn

25 2ox Topkappet eg ved søen, birk i nordskel. I østskel topkappede eg og birk – en mere følsom og regulær udtyn-
ding med plads for naturlig opvækst af buske og træer vil kunne understøtte områdets skovkarakter.

26 2cb I østlig halvdel af matriklen tæt bevoksning af birk med masser af selvsået ær (ahorn) – trænger meget til
udtynding. Vestlig halvdel gamle ege med fin, klassisk hasselunderskov – trænger også meget til udtyn-
ding af særlig de ranglede, opknebne træer. Bredkronede ege langs bevoksningsgrænserne mod vejene
og i særlig grad mod søen er det meget vigtigt at bevare ! Ved påtænkt udstykning er det vigtigt at place-
re boliger højt på grunden (mod nord) så skovbilledet forstyrres mindst muligt (nuanceret udtynding).

27 2ca
2ie
2py

Gamle ege i syd – bør tyndes for ranglede ”piskere”. I vest og øst birk, røn og hassel og 1 bøg – birkene er
topkappede, men bør skæres helt i bund og vokse forfra (det går stærkt). På 2ie og 2 py kun lave roser – vil
pynte med spredte hvidtjørn.

28 2id Stort set kun rugusaroser til havsiden – også her vil det landskabeligt pynte meget med plantning af spredte
hvistjørn.

29 2au Østrigsk fyr i vest, sitkagran i øst – bør gradvis afløses af eg og spredte hvidtjørn – eventuelt også hyld, hun-
derose og skovæble.

30 2at Sparsom bevoksning af spredt nåletræ. Samklang med øvrige del af området vil også her kunne opnås ved
spredt beplantning som beskrevet for matrikel nr. 2au (29).

31 2o Markant gammel pil i vest mod sti – flot eg i nordøstlig hjørne – ellers spredt nåletræ. Også her vil løv-
træer og buske kunne berige landksabet.

32 2bp Svage birk i sydøst – lærk i øst og mod vest-skel. Kan med fordel suppleres med løvtræ og –buske som fore-
slået for nabogrundene.

33 2bx Spredt nåletræ – også her foreslås plantning af løvtræ og –buske.

34 2by Spredt, yngre nåletræ – også her foreslås plantning af løvtræ og –buske.

35 2bz Pæne, yngre eg – viser at eg fint kan gro tæt på kysten ! – Sitkagran i nord-vest bør fældes. – Spredte hvid-
tjørn foreslås som supplement.

36 2bt Lille eg nord for hus – enkelte birk og løn – gran og lærk i nord-øst og ved vej – kan gradvis afløses af eg og
løvbuske.

37 2bq Pæne ege og skovfyr ved vej i øst – hassel og andre buske mod syd- og vest-skel.

38 2dx Topkappede birk og eg i vest-skel – stævnede bøge mod vej i øst og få birk. Forslag: fæld træer ved roden –
birken kommer igen nedefra – byg videre på selvsåning og supplerende plantning, der ikke tager al aftenso-
len – få, spredte ege og mindre træer, som røn og hæg og skovæble og hvidtjørn, hunderose, hyld, hassel og
syren.

39 2bv Meget blandet bevoksning af birk, ær, eg, pæne bøg, cypres og gran – tynding især af birk og gran.

40 2gp Birk i syd- og vest-skel – 2 pæne eg mod vej i øst. Let udtynding giver plads for selvsåning af røn, fuglekir-
sebær m.fl. arter – eventuel supplement med hassel og hvidtjørn.

41 2h
m

Fin gammel eg i nord. Bøge i nord udtyndes. Nedkappet løvtræ i vest og syd bør fældes ved roden til gavn
for selvsåning og eventuelt supplerende plantning af mindre løvtræer og buske som røn, hæg, skovæble,
hassel og hvidtjørn.
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2.7. Matrikelvis gennemgang af værdifulde træk

På omstående skemaer er landskabskonsulent Keld Hansens beskrivelser af tilstanden på de enkelte matrikler
samlet. Se figur 1 hvad angår nummerering af den enkelte parcel.

I beskrivelsen ligger faglige bedømmelser og anbefalinger – ikke påbud ! – med hensyn til træers og buskes til-
stand, bevaringsværdi, forhold som sol / skygge / læ / nabohensyn / æstetik – og hvad man kan gøre.

Generelt kan det konstateres, at nogle steder har man tyndet for lidt ud, andre steder nok for meget, og en del ste-
der er man ikke meget for træer og buske.

Der er også – på nogle matrikler – givet kortfattet forslag til hvad man eventuelt kan plante af nyt for at forstærke
områdets skovkarakter, forskønne, få bedre læ – og samtidig se solen temmelig meget !

Særligt værdifulde træk på de enkelte matrikler er fremhævet med fed skrift.

Nr Mtr Beskrivelse

1 2q Flot blandingsbevoksning af skovfyr, bøg eg, birk – undervækst af hassel. Hugst for de flotte skovfyr og
de bedste ege og bøge.

2 2p Pæn eg midt for w-skel. Hassel, ær og birk i syd. Pæn eg i nord.

3 2aq Gammel bevoksning af bøg, eg, enkelte gran og fyr (østrigske) og taks. Birk med en del ”piskere”. Gran
og fyr fældes – ellers let tynding (mest ”piskere”).

4 2ah Nordlige del – blanding af bøg, eg og rødgran – graner fældes, tynding i bøg.

Vestlige del – eg, ær, rødgran. Rødgran og 1 ær fældes.

5 2hb Slidte unge rødgran ved pæn eg og birk – disse graner og 2 graner i øst-skel bør fældes. Sydlige del med
smukke gamle ege – underskov, tæt med selvsåning af ær og enkelte birk – bør udtyndes.

6 2gn Topkappede bøge i syd og vest bør fældes ved roden – der er træer nok til på længere sigt at skabe flereta-
geret skov ved pleje af selvsåning og plantning af få spredte ege, røn, skovæble, tjørn. Værne om eg og has-
sel.

7 2he Gamle bøge i øst og syd kan tyndes. Nedkappede bøge i vest bør fældes ved roden – nyplantning af
spredte ege i vest-enden vil kunne genskabe en åben, lys skovkarakter.

8 2cu Fine ege mod nord og øst – enkelte ”piskere” bør fjernes – eg og bøg mod syd – alle topkappede – udtyn-
ding anbefales, lad selvsåning komme op for udvikling af fleretageret bevoksning – med hassel som fritvok-
sende underskov.

9 2cf Fine ege mod syd. Stævnet birk i sydvest bliver kønnere af at blive skåret ned til roden og starte forfra – det
går ret hurtigt.

10 2op Eg i syd-skel – alle topkappede, dog efterhånden genvoksede kroner. Generelt smukkere at tynde ud, få af-
stand mellem kronerne og dermed soladgang.

11 2cg I syd-skel gamle ege, bøg, birk og 1 østrigsk fyr – bør bevares. Dog med udtynding af enkelte opknebne
”piskere”, der slider på de andre trækroner. Selvsåning indenfor skovranden i syd af bøg med hassel; bør
udtyndes ikke topbeskæres (”halshugges”) ! I vest-skel bør nedskårne eg og bøg fældes helt til bunden – lad
selvsåning af løvtræ og hassel vokse frit – suppler eventuelt med tjørn, hyld, skovæble og røn, der ikke vok-
ser op i aftensolen !

12 2cs Gamle ege ved sø bevares. I sydøst, syd og sydvest flere meget flotte eg og bøg – bør absolut beva-
res (kun begrænsede beskygningsgener i sommertiden). En del birk, men mest opknebne, magre ”piskere”,
der bør udtyndes. Hassel og hæg er god undervækst. Mod skel i nord bør gamle eg og bøg bevares –
udtynding af birk- og bøge”piskere”.

13 2co I syd-skel gamle eg og bøg – bevares. I vest overvejende nedskårne / genvoksede bøge – måske en idé
gradvis at erstatte bøgene med buske af for eksempel hvidtjørn, syren, hyld, hassel og skovæble, der kan
vokse frit uden at tage aftensolen ! I øst mod skel bevares gamle ege – dog bør skamskårne træer i vest-
kanten helt fældes – erstattes eventuelt med ovennævnte buske.

14 2ck I øst gamle ege og bøg med undervækst bevares. Enkelte skamskårne i vestkanten bør erstattes af dan-
ske buskarter og mindre træer som hvidtjørn, hyld, syren, hassel og hæg – ligesom de mørke bjergfyr i vest
og syd.

15 2ch Sparsomt bevokset grund – mest sitkagran og fyr. Plantning af løvtræ og buske kan give mere varieret
udeklima (uderum med læ og sol / skygge).
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Fig. 2 – Principper for udtynding blandt højstammede træer / Fig. 3 – Principper for beskæring af levende hegn

Hegnet før beskæring Hegnet efter beskæring

Hegnet i plan

Meget ”kontant” beskæring – alle træ-
og buskarter klippet som hæk

Selektiv udtynding – hen-
syntagen til husets beliggen-
hed for sol, skygge og læ

PRINCIPPER FOR UDTYNDING BLANDT HØJSTAMMEDE TRÆER

Ved hugst begunstige sunde og velformede træer – træer man gerne vil bevare – skabe lys til skov-
bunden, der leder til selvsåning og biologisk mangfoldighed.

VEJEN TIL FLERETAGERET SKOV:

Opknebne træer fældes – giver plads til sparsomt bevokset skovbund og til nabotræer

5-8 år efter tynding – selvsåning i gang – flere urter, græsser og buske i bunden

Efter endnu en årrække – tynding i selvsåning og overskoven

Fleretageret skov etableret – mangfoldighed af insekter, planter, fugle og dyr
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Nr Mtr Beskrivelse

42 2ei Få pæne eg og 1 eg drastisk topkappet, som bør fældes. Buske og træer  langs veje i vest og syd som
”hæk”, bør gives en selektiv udtynding med fældning ved roden, da kan man styre beplantningen mod en
blanding af fritliggende buske med spredte, mindre træer og enkelte højstammede træer.

43 2bh
2bu

Overvejende bøgeskov med birk i nord – trænger meget til udtynding, som bør foretages over en årrække
i flere omgange. Skovbrynene kan forskønnes  og stabiliseres med eksempelvis naur, eg, hæg, hassel, tjørn
og skovæble.

44 2a
æ

Gamle bøge mod nord-skel og en pæn bøg ved vejen. Alle andre vækster er formklippede i lav højde.

Forslag: Lad hvidtjørnen langs vejen få lov at vokse frit ligesom buske og få enkelttræer mod syd-skel.

45 2ac Unge bøg, gran, birk – bør gradvis erstattes af buske som hassel, hvidtjørn og syren. Mod nord-skel spredte
eg, ær, birke og sitkagran. Af hensyn til nabo i nord kan den ene ær og sitkaerne undværes – 2 pæne bøg
langs vejen i syd-vest.

46 2fe Blanding af gamle bøge, spidsløn, asp, birk og stor pil – enkelte graner, der bør fældes. Generel tynding
kan anbefales, særligt birke”piskere” og langs nordskellet.

47 2ad Langs øst-skel tæt, yngre bevoksning af birk, bøg, pil, hæg og hassel – trænger til udtynding. Kappet eg
nord-øst for huset (synd). Gamle sitka nord-vest for huset bør fældes (af hensyn til helheden og aftenhim-
mel!) – eventuelt plante spredte tjørn og enkelte eg nord for huset som del af helheden langs Gilbjergstien.

48 2b
m

I nord flot østrigsk fyr – i nord-øst flot eg med hassel under – egen (og naboer) generes af 2 store sit-
kagran, som bør fældes. Hassel, røn og asp mod øst-skel bør tyndes.

49 2ø Pæn eg i nord-vest og 2 uskønne fransk fyr (bør fældes). Mod øst-skel krat med eg, røn og ranglede birk,
der bør udtyndes. Resten af arealet nord for huset er nedklippede træer og buske – bør skæres helt i bund i
midterste del – da græs og lyng med få spredte buske en mulighed. Små birk og røn i syd-vest. Nedklippede
buske i vest.

50 2av Lavt krat af eg og birk i syd og sydøst – bør tyndes og lade spredt bevoksning vokse op.

51 2bl Mange fine ege – omsorgsfuldt plejede. Randtræer mod nabo i vest er beskåret af nabo – en beskæring
der bør ”finpudses”.

52 2v Fine, gamle ege mod nord-skel og gamle bøge mod øst-skel. Lavt krat med birk, eg og hassel i syd og
syd-vest – bør tyndes til spredt bevoksning. Uskønne graner i nord-vest bør fældes.

53 2ar Krat af løvtræ mod vest- og syd-skel – bør udtyndes for opvækst af spredt bevoksning.

54 2ap Fin skovfyr midt for øst-skel, enkelte eg og ær i sydlige del, hvor kraftig selvsåning af ær bør tyndes.

55 2bc Flotte skovfyr og eg i sydlige del – opvækst af ær og ”piskere” af birk bør tyndes.

56 2bo Smuk skovfyr ved vej – pæn opstamning. Fine ege i vest-skel med generende cypres, der nok bør fæl-
des. I nord gamle birk.

57 2u I syd fin blanding af bøg, eg og birk med hasselundervækst. Mod vejen dog en del ”halshugning”, hvor
nedskæring til bunds og fri vækst af buske og spredte træer er en anden og mere harmonisk mulighed.

58 2aa
,

2ab

Smuk, gammel skovfyrgruppe i nord med undervækst af tjørn og ær – ær som bør tyndes før de ”pisker”
fyrrene. Eg og bøg i skel mod syd og syd-øst. Flot eg i nordkant af tennisbane.

59 2i Gode ær (ahorn) på skråning mod sti – løvkrat mod vandet med blandt andet naur – et eksempel på
stærkt, længelevende og godt læ. Sitkagran i øst og vest for hus, også en bjergfyr her – på dette sted en
eg udenfor skel og en hvidtjørn indenfor – ved fældning af nåletræet vil eg og tjørn trives, give varigt læ og
bedre udsigt fra 1. sal !

60 2bk Fint egekrat på skrænt – lad de nederste vokse frit på stor afstand.

61 2bi Skab luft mellem træerne – undgå ”halshugning” – udsigten er rammet ind !

62 2ib Kappet eg i syd-vest (bør trimmes). Løvkrat i vestlige del med hassel, fuglekirsebær, birk, pil og røn – træn-
ger til tynding med hugst for de bedste træer. 2 store birk ved sydskel mod sti. Gamle sitkagran ved øst-skel
og mod vandet – granerne lever ikke evigt, derfor en idé at plante (i læ af granerne) eg, naur, tjørn, hyld og
skovæble.

63 2bn Kappet eg midt for stien (synd). Døde birk og sitka i syd-østlige hjørne bør fældes. Gode bøge i syd-øst.
Svage birk øst for husgavl i øst-skel – bør fældes ved roden og starte forfra. Godt tæt løvkrat nord for hu-
set. I øvrigt nåletræ – mest gamle og slidte sitkagraner. For at sikre læ på længere sigt er det en idé at un-
derplante med løvtræ og –buske som eg, naur, spidsløn, hvidtjørn, hyld, hunderose, syren og skovæble.

64 2ba Fredet – meget malerisk – eg (der i virkeligheden er 2 ege sammenvoksede til een krone).

Øvrige matrikler nord for Gilbjergstien (2pr, 2pv, 2pl, 2px, 2pq, del af 2id, 2bæ, 2im og 2ln) er både ovenfor
og på kystskrænten hovedsageligt bevokset med rugosaroser spredt i blandet havtorn, hyld, græsser og vilde
urter.
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Fig. 4 – Bebyggelsesplacering i forhold til bevoksning – man kan flytte sig efter sol eller efter skygge

Fig. 5 – Bevoksningspleje, der tager hensyn til at skabe variation mellem sol og skygge, skabe læ og frihed
for indblik

01.07.2007

Princip for beskæring af vegetationen i forhold til solindfald

Sammensætning af levende hegn (hvidtjørn, hyld, hunderose, syren, hassel, skovæble)
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