
Strategi for grundejerforeningen Avlskovparken’s grønne områder.
Baggrund:

Foreningens grønne områder består af:

● 4 vænger med 3 tanger af grønne områder mellem vængerne. 

● Grønne rabatter i vængerne (vedligeholdes af parcelejerne selv jfr. ordensreglement)

● Legeplads(lejet areal af Odense Kommune) og grønt område langs cykelstien mod syd 

● Legeplads mod øst.

● Grusstier og flisegange der forbinder vængerne og forbinder til cykelsti og stamvej.

Der har i mange år været drøftet hvordan vedligeholdelsen skulle foregå og hvordan bevoksningen skulle se
ud, bl.a. hvor høje og hvor mange træer området skulle have.

Vision (hvor vil vi hen):

De grønne områder ønskes at fremstå grønne, lyse og venlige med forskellig beplantning til gavn for
områdets beboere. Med klippet græs og små grupper af træer og buske. Samt solitærtræer. Og mulighed for
ophold, boldspil og leg.

Samt leve og opholdssteder for dyr, insekter og fugle (multifunktioner, som f.eks. kastanje, æble, tjørn).  

Klimaforandringer (nedbør, storme, stigende temperaturer) tænkes ind ved ændringer af beplantning. 

Have en genbeplantnings strategi i forhold til nuværende beplantning. Samt typer af beplantning.

Strategi (hvad vil vi opnå):

Gamle store træer har stor værdi i forhold til natur og biodiversitet. Det betyder at foreningen ønsker at
bevare store træer i det omfang det er muligt. Ønske om fældning af træer der er højere end 10 meter kan
fremsættes som forslag på den årlige generalforsamling til afstemning.

 I forbindelse med vedtagelse af fældning af træer på en generalforsamling, skal bestyrelsen inden fældning
have besluttet hvor der kan plantes erstatning for de fældede træer (antal 1:1). De nye træer plantes  før
gamle store træer fældes. 

Ved ny beplantninger vægtes træers omfang og højde i forhold til tangens bredde. 

Valg af træsort, der plantes, vurderes i forhold til jordbundsforhold, placering i forhold skelgrænser,
skyggedannelse m.v.

Syd for cykelstien klippes græs i  bælte på ca. 2-3 m langs cykelstien. Resten af græsarealet slås en gang om
året. 

Østlige græsområde klippes, men der kan også henlægges mindre græsområder der kun klippes en gang om
året.

Strategien evalueres og tilpasses når der stilles forslag om det til generalforsamlingen. 

Afgrænsning: Strategien vedrører hele det område, som foreningen har ejerskab af.  Odense 01.03.2020.


