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AKTIVITETSOMRÅAKTIVITETSOMRÅAKTIVITETSOMR DER:

6 PARKERINGSOMRÅDET

7 SERVICEAREALET OG DEN VILDE NATUR 

8 FODBOLDBANEN

9 PLADSEN MED STENVÆGGENE

10 STÆVNINGSSKOVEN

11 SØBREDDEN

BOLIGOMRÅBOLIGOMRÅBOLIGOMR DER:

1 HUSENE I LØVSKOVEN

2 HUSENE VED NÅLESKOVEN

3 HELÅRSBOLIGERNE LANGS GADEN

4 RÆ4 RÆ4 R KKEHUSENE VED POOLEN

5 FUNKTIONÆRBOLIGERNE VED SLETTEN
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For at kunne skabe et godt overblik og et nyttigt “værktøj” til den fremtidige pleje af det store samlede om-
råde, kan det være brugbart at inddele det i småområder, som har hver deres specielle udtryk og dermed også 
deres særlige plejeplan. Der fastsættes et overordnet udtryk og som supplement, en handlingsplan, for fortsat 
at kunne fastholde det planlagte udtryk. Inddelingen kan være som følgende:
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TJÔRNARP SØPARK - AREALTYPER OG PLEJEANVISNINGER

HUSENE I LØVSKOVEN

Bebyggelsen, der er anlagt som en ferieby for 
svenske medarbejdere, er placeret i en skov 
fortrinsvis bestående af bøg og dertil noget 
eg, hvilket man må antage har været en særlig 
kvalitet, eftersom specielt en bøgeskov er et 
absolut sydsvensk landskab, og bøgen i resten af 
Sverige derfor betragtes som et eksotisk træ. 

Efterhånden som træerne er vokset til, og der 
er suppleret med nye træer, selvvoksede gråpil, åpil, å
ahorn, birk, kirsebær, hassel og røn kan området 
visse steder fremstå noget lukket. Træerne er 
skudt op, hvor der var gode vækstbetingelser 
(vand, lys og næring) og er derfor ikke placeret 
bevidst i forhold til husene, hvilket fl ere steder 
giver problemer med skygge og for megen vækst. 
tæt på husene.

TRÆERNE
Det overordnede landskabsbillede anbefales 
fastholdt som en højstammet løjstammet lø øvskov af bøg 
og eg. Det er væsentligt at bevare karakteren 
af ”huse i en skov”, hvilket betyder, at det skal 
overvejes meget grundigt, dersom et af disse 
store træer ønskes fænskes fænskes f ldet. Det er vigtigt hele 
tiden at betragte træerne i den store overordnede 
sammenhæng, og ikke bare vurdere det fra en 
enkel lokalitet og en særinteresse.

Eftersom egetræet har mere indskårne blade samt 
en mindre tæt bladplacering og kroneopbygning 
end bøgetræet, kaster det en mindre tæt skygge 
end bøgetræet. Den lysere bund giver derfor en 
bedre mulighed for en varieret urtevækst.

For på langt sigt at kunne fastholde dette 
skovbillede, er det nødvendigt i god tid at 
udvælge den kommende generation af træer. Nye 
sunde og velplacerede individer skal udvælges 
og opelskes, mens den øvrige opvækst skal 
holdes nede. For at et ungt træ kan have gode 
vækstbetingelser, skal det have god adgang 
til lys. Det kan vurderes ved at stille sig ved 
stammen og kigge op mod himlen, der skal være 
omkring 60% åben himmel for at tråben himmel for at trå æer har gode 
vækstbetingelser.
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De store, stammede træer er vigtige for det samlede billede.

Fritstående, fuldkronet træ står lidt alene.

Bevoksningen skyder op tæt på husene.



SMÅTRÆER OG BUSKE
De store skovtræer suppleres med velplacerede 
småtræer fortrinsvis hassel og røn, som kan 
danne lette kulisser, der skærmer for boligernes 
vinduer og udeopholdsarealer. Da de gerne skal 
fremstå som brede eksemplarer, skal de være 
fl erstammede. Det kan opnås ved at skære ældre 
eksemplarer ned helt ved terræn og så lade dem 
vokse op igen. En sådan beskæring kan være (alt 
efter art) nødvendig hvert 5 – 7 år.

Egentlige blomstrende havebuske hører absolut 
ikke hjemme i løvskoven, de virker som et 
fremmed element og anbefales fjernede.
Også kulturstauder af enhver art vil fremstå som 
uforståelige vækster. Der vokser jo ikke stauder 
i en skov. Derimod vil det være fi nt at søge at 
fremme den naturlige urtevækst for derigennem 
af få af få af f forskellige årstids- og blomsteroplevelser.
Hvis der hos nogle er et stort ønske om 
kulturvækster kan disse anbringes i krukker på 
træterrasserne, som særlige sommerindslag.

ANBEFALINGER
• Fasthold karakteren af højskov (øjskov (ø ældre          
  stammede træer med god indbyrdes afstand).
• Vælg egetræer frem for bøgetræer.
• Lad enkelte kirsebær blive stående som et         
  blomstrende forårsindslag.
• Udvælg i god tid den næste generation af    
  skovtræer. Udvælg fortrinsvis eg.
• Suppler skoven med kulissebeplantninger af     
  fortrinsvis hassel og røn.
• Undgå havebuske og urter.
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Noget åbent udsyn.

En enkelt fl erstammet busk slører for indkig.

Her er mulighed for at skabe lidt mere åbenhed og lys.




