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Søren E Sørensen 

25. aug. 

til ClausDa, mig, Kenth  

Hej Claus, 

Jeg blev i går kontaktet af formanden for Nørregaard Grundejerforening, han udtrykte stor 

utilfredshed med plejen af Fløngskoven. Der vokser store ukrudtsplanter der nu går i frø som 

spredes over hele området. 

Også andre borgere har tilkendegivet deres undren over mangel på pleje. 

Hvad er HTKs planer for det videre forløb m.h.t. pleje af skoven? 

Jeg mener der budgetmæssigt var sat midler af til denne aktivitet? 

Se også nedenstående indlæg af medlemmer på vores facebook-gruppe. 

 Med venlig hilsen 

Søren E. Sørensen  

 --navn skjult-- 

I går kl. 12:05 

Jeg gik mig en tur rundt om vores "skov", og kan snart ikke se træerne for ukrudt - især tidsler, som meget 

snart sender en hvis sky af frø ind over vores haver - hvis altså ikke man får dem fældet forinden. Det er 

meget ærgerligt hvis det gode initiativ med en skov, afstedkommer store gener for omgivelserne. 

Tilsyneladende har "roden op" i jorden fået alle de slumrende tidselfrø til at spire, hvilket nu kræver ekstra 

omhyggelig lugning, og da der ikke kan lukkes hverken geder eller andre dyr ind endnu, som ellers kan 

hjælpe med det arbejde, må vi sikre os, at det er mennesker der gør det.  

Jeg er ihvertfal meget træt af alle de tidsler, som jeg har måttet fjerne i min have, allerede efter læbæltets 

flytning, og den manglende pasning af det stykke.  

Måske skulle man have tænkt den tanke inden, man begyndte ar vende op og ned på så stort et stykke jord! 

Jeg er sikke på, at der findes kloge folk udi de dele, der skulle have været konsulteret inden. 

Nu håber jeg at Landsbylauget - Fløng Sogn vil pippe herom, og allerhelst få gjort noget ved det! 

--navn skjult-- 

ja det er noget værre rod, jeg ser på det hver dag fra mit køkken vindue, har aldrig haft så meget ukrudt i 

haven og hækken, er ikke til at holde, har givet op. Synes også den fine udsigt ud over markerne er væk og det 

er øv. her bliver mørkt en dag omkring Birkevang 
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Claus Dahl 

26. aug. 

til Søren, mig, Kenth  

Hej Søren 

Plejen er den, som man har aftalt i udbuddet og den pleje som man bruger ved etablering af skov. 

Man fremmer planternes vækst ved at radrense imellem planterne. Denne proces skal stå på i 3 år. 

Efter de 3 år skal vi gerne nå der til, at planterne begynder at skygge ukrudtet væk. 

Omkring økonomien og pleje blev der i udbuddet ikke råd til plejen, da vi prioriterede stier i 

stedet. Plejen bliver i dag betalt af den grønne drift. I forhold til etableringen af skoven mangler vi 

stadig en dækning på kr. 175.000. Nogle af pengene kommer ind når de resterende planter bliver 

solgt og nogle, når vi modtager tilskuddet til shelteret fra Friluftsrådet. 

Det som du ser som ukrudt, ser andre som blomster og flere har i løbet af sommeren gået og 

plukket buketter. 

Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. 

Med venlig hilsen  

Claus Dahl 

Parkchef 

Høje-Taastrup Kommune 

 

 

Søren Sørensen 

26. aug. 

til Claus, mig, Kenth, Jeanette  

Hej Claus, 

Tak for dit svar. 

Jeg har forsøgt at nå dig pr. telefon men uden held. 

Nu kender jeg ikke til økonomien i projektet, og ej heller til metoderne for pleje af en nyplantet 

skov. 

Men for udenforstående ser området p.t. ikke kønt ud. 
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Det jeg hæfter mig ved er at HTK har modtaget et beløb der vil dække udgifter til jordar-bejde, 

plantning, hegning og drift i 3 år, samt anlæg af enkle stier. 

Hvis det beløb ikke er tilstrækkeligt for er professionel pleje af skoven, må det tages op til 

overvejelse igen. 

Med venlig hilsen 

Søren E. Sørensen 

 

 

Claus Dahl 

27. aug. 

til Lizzie, Søren, Svend-Erik, mig  

Hej Lizzie og Søren 

Jeg skrev til skoventreprænøren i mandags. Her er hans svar. I forhold til udbudsmaterialet har vi 

prioriteret 1 rensning mere i år og så 1 mindre det sidste år, da vi forventer, at skoven vil være i 

god vækst om 2 år. 

Kære Claus 

Her info om rensningen. 

Du er velkommen til at ringe 

Mvh Søren Paludan 

Fløng er den sidste skovrejsning vi mangler i denne omgang, men der har været for vådt i de sidste 3 uger. 

Hvis det, som det ser ud til, holder tørt i dag, renser vi i morgen og torsdag. I dag er det for vådt. 

Jeg kiggede til det forrige uge og der var det ikke kriminelt på nogen måde. Der er fint rent i 

rækkemellemrummene, men selvfølgelig ukrudt i rækkerne. Kvikbekæmpelsen har virkelig været effektiv. 

Planen er kørsel nu og igen ultimo september. Så har det fået 6 gange i år. 

Med venlig hilsen  

Claus Dahl 

Parkchef 


