Ismail Aslam fra Nordea Fonden overrakte checken til de 5.600 nye træer til Pernille i Biotopia

Nordea Fonden støtter træerne
Der er lang vej til 500.000 nye træer i Albertslund, men nu er vejen blevet lidt kortere. Nordea Fonden har
bevilliget kr. 64.500 til vores trætidslinje. Vi kalder den ”Alle tiders skov”, og ideen er at vise, i hvilken
rækkefølge træerne indvandrede til Danmark efter at isen i sin tid trak sig tilbage.
Først kom birken, så kom fyrretræet, hassel, lind osv. ind til bøgen, der dominerer de danske skove i dag.
Vi planter træerne i 10 forskellige plantesamfund, så det ikke bare er birk her og så bøg der, for vi vil
gerne vise, hvordan skoven så ud og udviklede sig og ikke bare de enkelte træer.
Men vi stopper ikke i nutiden. Vi vil fortsætte ind i fremtiden og vise, hvordan fremtidens skov kan
sammensættes, så den både skaber mest mulig biodiversitet og samtidig opsamler masser af CO2, så vi
slutter af med en biodiversitetsskov, der binder masser af CO2 for fremtiden.
Træerne skal plantes på et areal ved Naturcenteret i Vestskoven, som Naturstyrelsen stiller til rådighed. De
sørger for at harve arealet og gøre klar til plantning. Nordea Fonden har nu sørget for træerne, og så er det
ellers op til os at få dem plantet sammen med byens børn og voksne.
Træerne skal i jorden til november, hvor de er gået i dvale, og bedst kan tåle at blive flyttet. Vi har
allerede aftaler med spejdere, skoleklasser og sfo'er, som gerne vil plante træer. Det er små træer, som kun
er 4060 cm høje, til gengæld er der 5.600 af dem, og det er mange. Så vi får brug for al den hjælp fra
byen, vi kan få. Vi invitere derfor til nogle plantedage sammen med spejderne, hvor vi gør lidt mere ud af
arrangementet med bål og hygge, så vi sammen kan få skabt dette nye spændende skovområde.

