


Besøg på Sydsjællands Golfklub Mogenstrup d. 28. november 2012. Formålet med besøget var at 
møde greenkeeperne og høre om deres udfordringer i forhold til træerne, at få et hurtigt overblik 
over nogle af banens bevoksninger og komme med konkrete løsninger på nogle træprojekter som 
der aktuelt var ønske om at komme i gang med. 

Følgende områder var i fokus:  

1. Træerne omkring 17. green 
2. Træerne mellem hul 5 og hul 17 
3. Bevoksningen omkring 6. tee 
4. Løvtræerne bag skellet syd for 17 green. og 6. tee 
5. Træerne bag 3. green 
6. Asketræet til venstre for 9. green 
7. Træerne mellem 10. tee og søen ved 9. green 



1.



2.

Hele denne trægruppe er der et fantastisk potentiale i, og det er bestemt værd at gøre en indsats for 
at bevare den. 

Det er endnu muligt at tynde denne bevoksning så den også om mange år vil fremstå sund og flot.  

Der bør, i forbindelse med selve skovningen, udvises meget stor forsigtighed i forhold til at skåne 
de blivende træer. Lærketræerne skal der især passes på, da grene på disse træer er meget skøre og 
nemt knækker af ved belastning ovenfra. Det vil i flere situationer være nødvendigt at fælde ved 
hjælp af indtrækningsudstyr, og i visse situationer må der også benyttes aborister eller fortages 
nedskæring fra lift. 



6. teested har pt. Ingen mulighed for vind eller sol. Den eneste åbning er mod nord. 

Jeg vil forslå at I fælder 2 af de 5 asketræer i højre side, og skærer hele buskettet omkring teestedet 
ned og graver eller fræser rødderne op. Stubbene fra asketræerne fræses så dybt at der kan plantes 
nyt nogenlunde samme sted. 

Plant 2 rækker alm. hassel (Corylus avellana 100-125) hele vejen rundt, dog med en åbning mod 
syd så vinden kan passere igennem teestedet.  

Hassel er et stævningetræ/busk. Dvs.  den tåler kontinuerligt tilbageskæring. Ved en beplantning af 
hassel i 2 rækker, kan man derfor ved skiftevis nedskæring, frem over opnå den ønskede højde på 
beplantningen, med henblik på den rette mængde lys og luft til græsset på 6. tee 

Plant 5 stk. robinie, (Robinia pseudoacacia SHO 12-14) hvor af de 2 skal stå som erstatning for de 
fældede asketræer. Robinie er et træ der tillader maksimalt lysgennemfald, hvilket et tiltrængt på 
dette sted. Asketræerne vil højst sandsynligt dø af asketoptørre, men har så en erstatning i de 2 
robinier. 



4.

Området består af skeltræer samt træer tilhørende naboen syd for skellet. 

Hele området, inden for den rødstiplede linje, bør gennemgås inden for de næste 2 år.  

Der ses flere udsædvanligt flotte træer i dette område der er trykket og er ved at blive udkonkurreret
af nabotræer. Jeg vil foreslå at der tages kontakt til naboen angående en fælles gennemgang af 
træerne. 

Det vil være i alles interesse at få fremtidssikret de flotteste af træerne ved en tynding af området.

Der ses bl.a. et stor fuglekirsebærtræ bag stien S.SV for 6. teested med omfattende rådangreb. Træet 
er et risikotræ og bør fjernes inden det vælter af sig selv.  

Der kan med fordel indplantes enkelte mindre buske, inden for den gule linje. Plant f.eks. tørst 
(Frangula alnus), kvalkved (Virburnum opulus) og øret pil (Salix aurita).  Dette for at tiltrække vildt 
og fugle til området. Langs det lysåbne sydlige skovbryn vil nogle enkelte hunderoser (Rosa canina) 
og æbleroser (Rosa rubiginosa) ligeledes være gode at plante ind.  

En mindre vindkorridor, (blå pile) fra marken og ind over 6. tee, vil være nem og oplagt at etablere, 
for at skabe bedre betingelser for græsset på teestedet. 



3.

Bagkanten af 3. green bør tyndes kraftigt ud.  

Et flot eksemplar af en rød-el i venstre bagkant er presset af nabotræer, og bør gives mulighed for at 
blive stående og udvikle sig til et stort og fuldkronet parktræ.  Gamle rød-el bliver meget 
karakterfulde, og de er rimeligt lysåbne hvilket er en fordel lige netop på dette sted. Bevar også de 2 
pæne birketræer i hullets højre bagkant. 

Den fredede holm bag 3. green lukker meget af for vestenvinden, hvilket er et problem i forholdet 
til græsset på greenen. Der er imidlertid mulighed for at skabe en vindkorridor igennem denne 
bevoksning hvis der kan skaffes tilladelse til at nogle enkelte små understandere blev fjernet. Det vil 
ikke have indflydelse på holmens karakter eller udseende, da det er ganske få og ubetydelige 
selvsåede træer der i givet fald skulle fjernes, for at opnå denne virkning. 



5.

Det store asketræ til venstre for 9. green (gul ring) har ikke mange år igen, og bør derfor fældes. 
Træet er angrebet af en parasit, Kretzschmaria, også kaldet stor kulsvamp. Det er en svamp der 
angriber såvel dødt som friskt ved. Træet har formodentligt allerede store hulheder inde bag yderste 
vækstlag og må betragtes som et risikotræ, med den placering træet har. I øvrigt er træet også 
angrebet af asketoptørre, som også er en, for træet, dødelig svampesygdom.  

Forvent ikke at de øvrige asketræer ved søen (blå ring) har mange år igen, da der også på dem er 
symptomer på asketoptørre. 

”Kirsebærlunden” (markeret med rødt) er en trægruppe der præsenterer sig flottest med 
bredkronede træer. Som træerne står nu er de ved at presse hinanden op til højstammede træer. En 
del af træerne er yderst  bevaringsværdige, men der er bestemt også træer der ikke er værd at satse 
på. En del ”spidstveger” med indgroet bark er oplagte at fjerne, men jeg vil anbefale at gå hele 
denne trægruppe igennem træ for træ for at finde de bedst egnede, så der også i fremtiden vil være 
en flot kirsebærlund, og ikke en gruppe svage ”bønnestager”.  Hvis I kan nå det inden foråret er det 
godt. Jo før des bedre. De blivende træer bør beskæres for døde grene og anden beskæring til 
sommer. 

 Husk! Træbeskæring er bedst (for træet) om sommeren! Fældning kan udføres hele året… 


