Kære Grundejerforeninger
Som opfølgning på vores informationer om åbning af hegnet om Fortunens Indelukke, og
områdets indlemmelse i Dyrehaven i eftersommeren 2016, vil vi gerne informere om vores
skovningsaktiviteter i den kommende tid.
I 2016 informerede vi om skovningerne i vinteren 2016/17, og fornemmede at I var glade for at
følge med i vores forandring af skoven i det tidligere Indelukke. Vi åbnede skoven op med hård
hugst flere steder, så der blev mere lyst og skoven kom til i højere grad at ligne det billede vi ser i
Dyrehaven. Den proces vil vi fortsætte med, og i den kommende periode vil I kunne møde
skovningsmaskinerne i arbejde på de arealer der er tegnet ind på det vedhæftede kort.
Vi bestræber os på at lave en varieret skov, hvor vi nogle steder hugger hårdt, andre steder mere
blidt, så der nogle steder vil forblive mere mørke og ”hemmelige” områder, og andre steder blive
lavet lyse solpletter.
På nogle af områderne vil vi lade skoven stå urørt, så man kan følge skovens mere naturlige
udvikling. Det gælder især det gamle ”skydeskår” der blev hugget til Fortunfortet. Her er skoven
kommet af sig selv, og man kan følge den naturlige udvikling som en selvsået skov gennemgår.
Vi skal også skove en del i Dyrehaven i øvrigt, men vi har valgt at informere særligt om skoven i det
område der tidligere var hegnet fra Dyrehaven, og som er jeres nærområde.
Særligt i år har skovningen en ekstra dimension, den tørre sommer har betydet, at vores lager af
vinterfoder til hjortene er mindre end normalt, og her kommer skovningen ind som ekstra foder til
hjortene, der elsker at æde skud og bark fra de grene og kviste, der bliver efterladt på
skovbunden.
Vi håber I vil bære over med vores aktiviteter i den periode der bliver rumsteret med
skovningsmaskiner og udkørselsmaskiner, og vi håber I vil være tålmodige med den uorden der
bliver når det roder med kvas og hjulspor. Vi skal nok sørge for at det hele bliver pænt igen, men
det tager lidt tid.
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