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Drift og vedligeholdelsesvejledning for 
 

For at få størst muligt udbytte af det udførte plantearbejde, anbefaler vi følgende pleje af de forskellige 

planter. 

Græs (brugsplæne): 

Plejen af græsplæne skal sikre at udtrykket er ensartet og klart afgrænset til andre elementer. Græsset skal 

danne en sammenhængende flade der overvejende er grøn. Der er kun lidt og spredt ukrudt. Plænen bør 

fremstå nogenlunde jævn og kan tåle ophold, leg og boldspil. 

Renholdelse: nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger bør ikke henligge, så det kan skade græsset 

vækst og udseende. Der bør foretages forårsklargøring før opstart af klipning med fjernelse af nedfaldne 

grene, muldvarpeskud og andet. Affald, samling af nedfaldsløv, gerne mv. bør fjernes før klipning og gerne 

fast en gang efter løvfald. 

Gødskning: efter behov, hvis der er tvivl, udtages der en jordprøve til jordbundsanalyse. 

Klipning: græsfladen klippes efter behov. Den bør ikke blive højere end ca. 8 cm og klippehøjden bør ikke 

være under 4 cm. Omkring træer og terræninventar klippes der efter behov. Græsset bør ikke blive højere 

end 15-20 cm. Der må ikke forekomme skadelige klumper af afklip. 

 

(hæk) 

Plejen af hækplanter sigter mod at de fremstår i god og tæt vækst helt ned til jorden. Hækken skal være 

ensartet og plejen skal sikre at formen opretholdes. 

Renholdelse: ukrudt mellem planterne bør ikke være højere end 20 cm. Uønsket vedagtig opvækst må ikke 

blive højere end 50 cm., og skal fjernes med rod. 

Vandes: efter behov. 

Beskæres: hækken klippes en gang om året, når hækken har nået den ønskede størrelse. Hækkens mål må 

kun forøges minimalt. Hækaffald eller afklip fjernes ved arbejdets afslutning. Frirumsklipning omkring 

teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold bør udføres en gang i årligt. 
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(pur) 

Plejen af purplanter skal gøres så purret fremstår ensartet og sikre at formen opretholdes. 

Renholdelse: synligt ukrudt bør ikke være højere end 20 cm. Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere 

end purret og skal fjernes med rod.  

Vandes: efter behov. 

Beskæres: purret klippes en gang om året, når purret har nået den ønskede størrelse, og må kun forøges 

minimalt. Planteaffald eller afklip fjernes ved arbejdets afslutning. Frirumsklipning omkring teknisk udstyr 

og af hensyn til oversigtsforhold udføres én gang årligt.  

 

(bunddækkende planter) 

Plejen af conetonaster sigter mod et tæt og veludviklet bunddække, hvor evt. opvækst af ukrudt og 

vedplanter ikke forstyrrer. 

Renholdelse: døde, visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene fjernes. Det kan gøres i 

forbindelse med beskæringen. Synligt ukrudt bør ikke være højere end 20 cm. Uønsket opvækst skal fjernes 

med rod. Vissent løv må ikke genere væksten. Der er anvendt bio vedstop ved Conetonasterme. 

Vandes: efter behov. 

Beskæres: efter behov. 

 

(fuldkronede træer) 

Plejen af træerne består af opbindingen, der altid skal fremstå fast, så træet ikke kan beskadiges af pælene. 

Renholdelse: synligt ukrudt bør ikke være højere end 20 cm. Uønsket vedagtig opvækst skal fjernes med 

rod. 

Vandes: efter behov. 

Beskæres: fritrumsbeskæres en gang i september måned. Afskæres for vanris en gang om året. Når træet 

når en alder af: 3-10, 10-30 og 30+ anbefales det at: 

3-10 år: opbygningsbeskæring, opstamning og pleje af kronen hvert 2. år. 

10-30 år: opbygningsbeskæring, opstamning og pleje af kronen hvert 5. år. 

30 år og opefter: opstramning og pleje af kronen hvert 8. år 

 

 


