
Nu skal 
der plantes 
levende hegn

Hvor og hvornår
Mødested: Nørrestængevej 5, på marken overfor 

Hestebedgård.

Tid: Påskeferien, mandag 3. og tirsdag 4. april kl. 10-15

Kl. 10.00: Velkomst og instruktion.

Kl. 12.00: “Smør selv”-frokost.

Kl. 15.00: Tak for i dag. 

Mulighed for en rundvisning, hvis der er stemning for det.

Børn er velkomne og kan sagtens deltage og bidrage ifølge 
med en voksen.

Plantning af læhegn
Vi vil sammen håndplante �re rækker med træer og buske af 

hjemmehørende arter, som er støttet af Naturstyrelsens 

ordning“Plant for Vildtet”. 3.700 barrodsplanter i alt.

Bare rolig! Det går stærkere end du tror. 

Jorden er forberedt med en grubber, som løsner, men ikke 

vender jorden. Hver person har en spade og planter ved  at 

træde spaden ned i jorden, vippe jorden til siden, så der 

åbnes en fordybning i jorden, ned i den med planten, fjern 

spaden og tryk jorden til. 

Tag meget gerne en spade med hjemmefra, hvis du har en!

Planterne
De træer og buske, vi sætter, er hvidtjørn, ask, skovfyr, rødel, 

lind, stilkeg, vintereg, avnbøg, hassel,  dunet gedeblad, 

fuglekirsebær, pil, mirabel, hyld, røn, vrietorn, syren, 

sargents æble, seljepil, slåen, benved, havtorn, navr, skovæble 

og æblerose.

FÅ MERE INFO OM ORØ FÆLLESJORD

https://orøfællesjord.dk/

HOLD DIG OPDATERET

Hold øje med vores opdateringer på 

https://orøfællesjord.dk/arrangementer/ 

eller på vores facebookside

http://facebook.com/orofaellesjord/

BLIV MEDLEM

Meld dig ind ved at skrive til info@oroefaellesjord.dk. 

Kontingentet koster 250 kr. pr. år, og betales til 

MobilePay nr. 4573PV, eller via Merkur bank: Reg.nr. 

8401 kontonr. 1146374.

Som medlem får du vores nyhedsbrev med opdateringer 

om aktiviteter i foreningen og på jorden.

TILMELDING TIL PÅSKEFERIEN

Meld dig til på mail info@oroefaellesjord.dk 

eller via begivenhedsopslaget på vores facebookside. 

Find Orøs indkvarteringsmuligheder 

på https://oroe.dk/spise-sove/overnatning/. 

Kom til påskearbejdsdage mandag d. 3. 

og tirsdag d. 4. april. Vær med til at plante 

i alt 3.700 træer og buske i et 5 m bredt læhegn 

om skovlandbruget på Orø Fællesjord.

Påskeferien


