BAGSVÆRDLUND
Pleje og vedligeholdelsesplan

Oversigt område A
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Oversigt område B
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ELEMENTOVERSIGT

AREAL Område A

AREAL Område B

GRÆS
Brugsgræs
Fælledgræs
Engområde
REGNBED / GRØFT
(Storkenæb, Dværgpibegræs, Solhat, Mosebunke)

2400 kvm
1843 kvm
236 kvm
223 kvm

1734 kvm
673 kvm
122 kvm
83 kvm

HÆK
Liguster, Avnbøg

38 kvm – 51 løbende meter

PUR
Liguster, Avnbøg

493 kvm – 224 løbende meter

18 kvm – 36 løbende meter

PRYDBUSKE
Bærmispel, Surbær, Hassel, Alm Magnolia,
alm syren, fjeldribs, kirsebærkornel, Solbær

41

40 stk

BUSKET
Spiræa, fjeldribs, alm syren, kirsebærkornel

327 kvm

162 kvm

TRÆER
Fritvoksende træer

67 stk

45 stk
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GRÆS
BRUGSGRÆS

FÆLLEDGRÆS

ENGGRÆS
GRØFT
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KRAV TIL ELEMENTER

BRUGSGRÆS
Brugsgræs bruges til leg, ophold og boldspil, og skal derfor kunne tåle et stort slid. Brugsplænen skal have en tæt, sammenhængende græsflade
som understøtter den aktive anvendelse. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende grøn græsflade.
KONTROLPERIODE: 1. april – 31. oktober
TILSTANDSKRAV:
Græsset skal være tæt og sammenhængende, jævnt og ensartet
Græsset skal være i vækst
Græsset må ikke være højere end 8 cm/4 cm klippehøjde
Græsset omkring stolper, træer, udstyr og andre forhindringer må ikke være højere end 8 cm.
Afklip må ikke ligge i klumper.
Pletter med bredbladet ukrudt større end 20x20 cm må ikke forekomme.
Bare pletter større end 15x15 cm må ikke forekomme.
Større grene og samlinger af løv må ikke forekomme.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Klippehøjde 4 cm. 20 gange/år
Klipning omkring forhindringer 6-8 gange/år
Opsamling af løv 1-2 gange/år
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Gødskning 2,5 kg. NPK pr. 100 m2
Eftersåning - af bare pletter større end 10x10cm.
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KRAV TIL ELEMENTER

FÆLLEDGRÆS
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, hvor plejen primært udføres for at hindre, at arealet springer i krat. Elementet tåler et aktivt friluftsliv,
men er ikke egnet til boldspil. Overfladen skal være uden større huller eller bare pletter.
KONTROLPERIODE: 1. april – 31. oktober
TILSTANDSKRAV:
Græsset må ikke være højere end 20 cm.
Græsafklip tilstræbes at ligge jævnt fordelt.
Andre urteagtige vækster end græs må forekomme i begrænset omfang og ikke større end 10x10 cm
Plænen skal fremstå uden større ujævnheder.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Klippehøjde 8 cm 4-6 gange/år
Klipning omkring forhindringer 4-6 gange/år
Opsamling af afklip og løv 1-2 gange/år
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Gødskning 1 kg. NPK pr. 100 m2
Eftersåning - af bare pletter større end 10x10cm.
Fjernelse af aggressive arter og bredbladede urter i områder hvor disse dominerer, inklusiv reetablering af element.
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KRAV TIL ELEMENTER

ENGGRÆS / Grøft
Enggræs er arealer med græs, græsser, stauder og urter. Der tilsigtes en artsrig flora og fauna, og det sikres, at arealet ikke springer i krat.
Da arealerne ikke slås, fremtræder græsset derfor højt, og giver derved en oplevelse af græsset og urternes vækst, blomstring og henfald.
Arealet friholdes til biodiversitet.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Der tages i slåning højde for stauder og høje sivarter som ikke skal slås ned.
Slåning i 10 cm højde 1 gang årligt, ultimo september/oktober.
Inden materialet køres væk bør det blive liggende i 1 – 2 uger. Det giver mulighed for, at planternes frø kan afmodne og falde af, samt at insekter
og andre smådyr kan komme væk. Arealet kan også slås med le.
Opsamling af afklip eller bjergning af hø 1 gange/år
Landskabsukrudt som japansk pileurt, gyldenris og kæmpebjørneklo må ikke etablere sig i området.
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Gødskning 1 kg. NPK pr. 100 m2
Fjernelse af invasive arter.
Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.
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HÆK
LIGUSTER
Liguster b

AVNBØG
Avnbøg a
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KRAV TIL ELEMENTER

HÆK / PUR
Hække skaber rum, indrammer, afgrænser eller skaber læ. Hække er ensartede, tætte og fladedækkende elementer, hovedsageligt af samme art
Plejen består i fastholdelse af højde, bredde og form gennem klipning af sider og top.
Pur er betegnelsen for en tyk hæk der har en ensartet planteflade.
TILSTANDSKRAV:
Hæk/pur skal fremstå ensartet, tæt og sammenhængende.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.
Selvsåede træer og buske må ikke forekomme.
Synligt afklip må ikke forefindes på elementet eller tilstødende elementer.
Hækken klippes med højde 160 cm.
Pur klippes med højde 120 cm.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Klipning og fjernelse af afklip 1-2 gange/år - når hækken ikke rummer fuglereder.
Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år.
Opvækst af vedplanter fjernes 1 gang/år.
Fjernelse af løv 1 gang/ år.
Gødskning 4-6 kg/100 m2.
Vanding med min. 30 mm/gang. efter behov (6-8 gange/år)

NB – Hække på egen matrikel varetages af ejer.
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PRYDBUSKE
Bærmispel 1
Surbær 2
Hassel 3
Alm. Magnolia 4
Fjeldribs d
Alm Syren e
Kirsebærkornel f

Bærmispel

Fjeldribs

Surbær

Hassel

Alm. Syren

Kirsebærkornel

Alm. Magnolia
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KRAV TIL ELEMENTER

PRYDBUSKE
Prydbuske opleves primært i kraft af deres blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter.
Den enkelte plantes vækst og fremtoning har stor betydning. Plejen sker individuelt i overensstemmelse med artens krav og behov.
KONTROLPERIODE: 1. APRIL - 31. OKTOBER
TILSTANDSKRAV:
Buskene skal fremstå frodige og veludviklede.
Der må ikke forefindes vildskud i og omkring beplantningen
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max dække 15% af jorden og aldrig blive højere end 10 cm.
Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
fjernelse af ukrudt / synlige jord kultiveres 6 gange
Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse 1 gang/år.
Opsamling af løv 1 gang/år
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Gødskning med 20 g/plante, jævnt fordelt omkring planten.
Vanding 20 l/plante efter behov (6-8 gange/år).
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BUSKET
BUSKET
Fjeldribs (d)
Alm Syren (e)
Kirsebærkornel (f)

Spirea (c)
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KRAV TIL ELEMENTER

BUSKET
Busketter tjener til at danne og adskille rum, samt til afgrænsning af arealer.
Busketter er en sammenhængende beplantning, hvor de enkelte arters særpræg er underlagt helhedsindtrykket.
Busketter er som oftest sammensat af flere arter. Helhedsvirkning, frodighed og blomstring er udgangspunktet for plejen.
KONTROLPERIODE: 1. APRIL - 31. OKTOBER
TILSTANDSKRAV:
Buskene skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.
Ukrudtsbekæmpelse i bedet kan koncentreres til kanten, mens frøukrudt i selve bedet kun fjernes, hvis det ødelægger det generelle udtryk.
udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.
Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Fritrumsbeskæring 1 gang/år. Max. højde 180 cm.
Spirea max højde 150 cm.
ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år
Fjernelse af selvsåede træer og buske 1 gang/år
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Vanding 20 l/plante efter behov (6-8 gange/år)
Gødskning med 4-6 kg/100 m2.
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TRÆER
SKOVFYR Pinus sylvestris

F

ALM. EG Quercus robur

E

RØDEL Alnus Glutinosa ”Laciniata”
Alnus Glutinosa
FUGLEKIRSEBÆR Prunus avium ”Plena”
HANEAPORETJØRN Crataegus Crus-galli
MOREL Merton Glory
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KRAV TIL ELEMENTER

TRÆER
Fritvoksende træer har en kroneudvikling som sker uden konkurrence fra andre træer. Fritvoksende træer er karakteristiske og betydningsfulde
elementer i de sammenhænge de indgår i. Plejen tager udgangspunkt i det enkelte træ under hensynstagen til art, alder og voksested.
KONTROLPERIODE: 1. APRIL - 31. OKTOBER
TILSTANDSKRAV:
Træet skal være frodigt og veludviklet og afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.
Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.
Træet må ikke mangle vand.
Opbinding skal løbende tilpasses træets stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene.
VEJLEDENDE STANDARDPLEJE:
Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand og beskæring af grene der generer færdsel 1 gang/år
Beskæring hvert 4. år (Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: ’Beskæring af træer’.)
ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år
Gødning, 80 g/træ jævnt fordelt omkring træet 1 gang/år
Vanding med 200 l/træ 6-8 gange/år
Justering af opbinding 1-2 gange/år
UDFØRSELSKRAV – SUPPLERENDE PLEJE:
Fjernelse af opbindingsmateriale.
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