Plantning af træer og buske sidste efterår

Snart kommer der flere træer i byen
Nu her i septemberoktober er jorden endnu lidt varm, og derfor er det tiden at plante nye stauder, eller
dele dem der har vokset sig for store henover sommeren. Det er også det helt rigtige tidspunkt at lægge
blomsterløg, som skal spire i det tidlige forår til gælde for øjet og de første vilde bier. Men når vi så
kommer ind i november skifter dagsordenen i haven. Så er tiden inde til at plante træer. De plantes nemlig
bedst, når nattefrosten har sat ind, bladene er smidt og træerne er gået i dvale.
I Verdensmål Centeret er vi godt gang i planlægningen af plantehøjsæsonen. For vi hjælper kommunen
med at finde områder til flere træer og buske i byen. De mange nye træer skal både binde CO2, skabe
mere natur og forskønne byen.
Lige nu er der rigtig mange små og lidt større områder i spil til plantning. Kommunalbestyrelsen har
godkendt flere arealer til plantning, og de boligområder der ligger tæt på arealerne og som får udsigt til
flere træer, skal orienteres så alle ved, hvad der skal ske. Træer skal stå og vokse på samme sted i mange
år, og derfor er det vigtigt, at vi får plantet de rigtige træer på de rigtige steder – om de bliver store eller
små, om de vokser hurtigt eller langsomt, om jordbundsforholdene passer til træerne, om der er vand og
lys nok osv.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre, om du selv får udsigt til flere træer, og ellers kan du gå
ind på kommunens hjemmeside under Politik og se referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 21. juni
2022. Her er et kort med alle de arealer, som er i spil.
Vi planter en del træer, der er 1,5 – 2 meter høje, det er dem, der kaldes hejstere, men de fleste vil være
såkaldte skovplanter, der blot er 4080 cm høje. De små træer er ikke så sårbare over for tørke og frost,
som de større træer. Der er altså større chance for succes, når man flytter rundt med et lille træ. Det er
også god viden at have med, når man skal i gang med at plante hjemme i egen have. Men nu glæder vi os
i hvert fald til at komme i gang til november.

