Nørreskov Park byfælled 30. juni 2022

Kære alle i Frivilligeguppen
Det er blevet sommer – solen brager igennem og det er ferietid. Men inden skal I
høre om vores kommende projekter.
Kvashegn – vi skal lave et kvashegn i det nordøstlige hjørne af den sø, som hedder
Andedammen – søen mellem Mosegård Park og Skovgårds Alle 251. Til hegnet
bruges robiniestolper og kvas. Kvas har vi bl.a. fra kommunens vinterudtynding af
plantebælterne omkring Højeloft Vænge og penge til stolper og pælebor har vi
modtaget fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje.
Efter højsommeren melder vi nogle datoer ud for, hvornår der skal etableres
kvashegn – vil du være med, må du hjertens gerne meddele det allerede nu og
derved få indflydelse på valg af datoer.
Stenbunke – med en stenbunke / stenhegn vil vi skabe leve- eller
overvintringssteder for padder, firben, salamander og opvarmningspladser til
sommerfugle og andre insekter.
Der er to steder, hvor der kan være en stenbunke / stenhegn – dels en ved
Krebsesøen og dels en ved vandhullet ved Skovgårds Allé.
Vi er så småt startet ud på den første bunke ved Krebsesøen og har planlagt
følgende to dage til at fortsætte arbejdet: Mandag d. 4. juli kl. 15 og torsdag d. 7.
juli kl 15. Mødested: Ved bord/bænkesæt ved
Krebsesøen. Kan du ikke de to datoer, men gerne vil
være med, så meddel det hjertens gerne til tovholder
Annette på 21609517 – så du derved får indflydelse
på valg af datoer til de næste projektdage.
Trækvogn – når der skal flyttes sten, er der brug for et transportmiddel. Til det har vi
indkøbt en flot, blå trækvogn sponsoreret af Danmarks Naturfredningsforening.
Træoptrækker – med vores 2 nye træoptrækkere kan vi fjerne de mindre træer og
krat, som er til gene for f.eks. stenbunkerne, kvashegnet, er de forkerte steder på

byfælleden eller på siderne af eller i krateret på Vulkanen. Igen har vi modtaget
midler fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje til at indkøbe disse to
træoptrækkere. Efter højsommeren melder vi nogle datoer ud for hvornår
træoptrækkerne kommer i brug. Også her er du/I hjertens velkommen til at
meddele din interesse for projektet til Annette på 21609517 – Annette har
træoptrækkerne stående og I kan aftale nærmere.
Projekt græsrivning efter kommunens maskinslåning er slut og kommunen har i dag
hentet de tre bunker. Det var super dejligt, at flere af jer var ude at svinge riven.
Prøv at holde øje med de områder I rev – er der forskel på hvor mange og hvilke
forskellige blomster, der kommer på revet/ikke revet område. Måske kan der
allerede i eftersommeren ses et øget antal blomster og flere arterne på de revne
områder – spændende!

Brændenælderne – næste gang I kommer til brændenældeområdet vil jeg opfordre
jer til at gå på sommerfuglelarvejagt. Der har været og vil forsat komme æg og
larver. Tag evt. nogle stykker med og studer puppedannelsen og forvandlingen til
sommerfugl på nærmeste hold. Se f.eks. her https://naturguide.dk/forvandlingsommerfuglelarver/
I ønskes alle en rigtig god sommer med masser af grønne og spændende oplevelser
Mange hilsner – håber vi ses efter sommeren
Sophie, Annette og Karin

