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FORMÅL

• at naturen og udsigten på banen bevares, men understøttes af nye 
træer og en større frodighed
• at der etableres grønne bånd i form af træer på tværs af området, så 

man sammen med de eksisterende biotoper får dannet 
spredningskorridorer og derved forbindelse mellem naturområderne 
omkring golfbanen
• at de nye træer indrammer hullerne, så man får en bedre oplevelse af 

det enkelte hul
• at højne sikkerheden ved at afskærme tee steder og sikre at spillet 

rettes mod forløbet på hullet og at man ikke spiller via andre huller.



Planteplan

• Der tages udgangspunkt i baneplanen og de placeringer der er vist af nye 
træer. Der er enkelte tilføjelser, som omtales efterfølgende
• Der vil således ikke blive lavet større sammenhængende beplantninger, 

men det er udelukkende mindre grupperinger af træer
• Træerne er udvalgt så de indgår naturligt i den eksisterende natur
• Arterne er valgt efter at de skal være hurtigt voksende, robuste, 

modstandsdygtige mod dyr, gode for dyrene samt at det skal være 
danske/europæiske arter. Endvidere giver de gode årstidsfarver samtidig 
med at de er relativt billige
• Af hensyn til økonomien anskaffes træerne i størrelsen 50-100 cm, men de 

bliver store i løbet af få år.



Trægrupper

• Der plantes tre typer af trægrupper
• Den første type består af 3 skovfyr, 9 vortebirk og 9 europæisk lærk
• Den anden type består udelukkende af fuglekirsebær
• Den tredje type består udelukkende af sitkagran
• Herudover plantes der i nogle af trægrupperne rødel, som 

ammetræer indtil de øvrige er vokset op
• På næste side ses billeder af de forskellige arter



Træarter

SKOVFYR
VORTEBIRK
EUROPÆISK LÆRK

FUGLEKIRSBÆR
SITKAGRAN
RØDEL



Placeringer (se baneplanen)

• Der er fire grupper af type 1. To af dem er mellem hul 2 og 3. Den tredje er 
mellem hul 4 og hul 7, nederst. Herudover placeres en gruppe på hul 6, på 
bakken til venstre for bunker. Denne er ikke vist i baneplanen
• Der er 11 grupper af type 2, fuglekirsebær.

- en mellem hul 4 og hul 7 øverst og en bag teested 2
- tre mellem hul 8 og hul 9
- fire mellem hul 9 og hul 18
- en mellem hul 10 og greenkeepergården
- tre mellem hul 10 og G2G banen. Her placeres også 3 lærk

Der plantes ca. 25 sitkagran mellem hul 15 og hul 16 i forlængelse af 
Normansgranerne og til erstatning på bakken ved siden af bunkers. Disse er 
ikke vist i baneplanen.



Andre kommentarer

• Foran teested 17, herre fjernes bed med hybenrose, da der er tale om en 
invasiv art, der er på listen over arter, der skal udryddes i Danmark
• Tilsvarende fjernes alle træer på venstre side af stien fra hul 7 mod hul 8. 

Træerne er blandt andet glansbladet hæg, som ligeledes er på listen over 
invasive arter, der skal udryddes, men derudover er det en del af afgørelse i 
tidligere retssag, at der ikke må være beplantning i dette område, da det 
tager udsigten fra naboen.
• Vi skal overveje at rydde mindre op blandt træerne, eksempelvis ikke fjerne 

udgåede træer, da dette vil være godt for biodiversiteten.
• Der er indhentet tilbud på de godt 250 træer. Vi har fået et godt tilbud, 

som økonomisk er fordelagtigt.
• Plantningen vil skulle ske sidst på året. Vi aftaler nærmere om hvordan vi 

gør det.



Næste fase

• Træerne vil som nævnt skulle plantes sidst på året. (sidste halvdel af 
oktober – november)
• Næste fase kan være en plan for yderligere forbedring af 

biodiversiteten på og omkring banen. Nærmere herom på mødet.
• Eksempelvis kunne vi lave blomstermark på venstre side af stien 

mellem hul 7 og hul 8 i stedet for de træer, der skal fjernes.


