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1. Græs 

1.0 Græsplejeniveauer - oversigt 
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1.1 Brugsplæne 

Elementbeskrivelse 

Brugsplænen anvendes primært til leg, ophold og boldspil. Brugsplænen findes i by-centrum, i 
visse parker og i grønne områder hvor der er intensive arealer med leg og ophold, samt på 
græsstier med park-præg. Brugen afhænger af græssets tæthed og overfladens jævnhed. 
Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende græsflade. 

        
   

 

Arbejdsperiode 
1. april - 31. oktober 

Tilstandskrav 

Græsset skal være tæt og sammenhængende. 
Græsset klippes til 3,5cm højde. Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være 
højere end 15 cm. Afklip må ikke ligge i bunker på græsset eller i klumper på fortov og sti. 
Synlige kanter skal forekomme regelmæssige, - indenfor 10 cm’s afvigelse på 3 lb.m. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens 

Græsklipning Ikke højere end 8cm (ca. 1 x/uge=16x/år) 
Klipning omkring stolper, træer, etc. 8 x/år 
Kantskæring mod bede og grusstier 1 x/år 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Ved brug som p-plads retableres arealet inden 
èn måned 

 

Vandes ikke  
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1.2 Sportsplæne 

Elementbeskrivelse 

En sportsplæne anvendes primært til idræt, især til turneringskampe. Ved boldspil er spillernes 
og boldens bevægelser afhængig af græssets tæthed og overfladens jævnhed. Aktiviteterne 
slider på sportsplænen, sliddet varierer i forhold til sporten. Plejen sigter hele tiden mod at 
opnå jævnhed og tæt græs ved at give græsplanterne gode vækstforhold og reetablere huller, 
så sportsplænen kan klare stort slid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arbejdsperiode 
1. april - 31. oktober 

Ønsket tilstand 

Græsset skal være tæt og sammenhængende. 
Græsset skal være i vækst. 
Græsset klippes i 3,5 cm klippehøjde. 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgave Frekvens 

Klipning - Kampbaner Ikke højere end 4cm (ca. 2 x/uge=35x/år) 
Klipning – Øvrige baner Ikke højere end 6cm (ca. 1 x/uge=25x/år) 
Gødskning efter jordbundsprøver (udtages hvert 
5. år) 

3-4 x/år 
 

Opsamling af løv  Hvert forår  
Eftersåning udføres primært op til sommerferien Efter behov 

Øvrige opgaver 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Vertikalskæring Efter behov 
Topdressing med sand eller kompost Efter behov 
Slæbning med net til forår og efter topdressing Efter behov 
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1.3 Rabatgræs – (i by) 

Elementbeskrivelse 

Rabatgræs findes langs stier, rabatter langs omfartsveje, i industriområder og i boligområder. 
(Rabatter i bycentrum plejes som ’Græsflader’). Rabatgræs består af græs og urter. Plejen 
opretholder færdselssikkerheden ved at bevare oversigten og fremkommeligheden på 
færdselsarealerne, vand har fri passage og træopvækst kan ikke finde sted. Plejen er reguleret 
af trafikministeriets cirkulære nr. 144 af 10. september 1996 

 
 
 
 

   
 
 
 

Arbejdsperiode 
1. april - 30. november 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Slåning af græs  4 x/år 
Klipning omkring skilte, træer etc.  2 x/år 
Opkørte rabatter repareres og eftersås senest  4-6 uger efter skaden er opstået 

Bemærkninger 
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1.4 Naturgræs 

Elementbeskrivelse 

Naturgræs på visse engarealer, samt i det åbne land. Plejen består i overvågning af arealet, 
sådan at man kan nå at gribe ind overfor tilgroning. Naturgræs anvendes på arealer, hvor man 
ønsker at lade jordbundsforhold og andre vækstvilkår præge udtrykket uden yderligere styring. 
Slåning udføres for at hindre tilgroning. 

 
 
 
 

 

 

Arbejdsperiode 
August 

Udførelseskrav 

  

Slåning 0-1x årligt (august) 

Bemærkninger 
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1.5 Fælledgræs 

Elementbeskrivelse 

Fælledgræs findes på byggemodningsarealer og i visse grønne områder f.eks. under træer. 
Samt vejrabatter langs mark. 
Fælledgræs har en høj græslængde, med en overflade uden større huller, eller bare pletter. 
Græsset kan have et begrænset indslag af anden flora. Plejen er hovedsagelig rettet mod 
regulering af græshøjden samt bekæmpelse af ukrudt og opvækst af træer. Derfor slås græsset 
når mælkebøtterne blomstrer samt inden tidsler får frøstande. 
 

 
 

 
 
   

Arbejdsperiode 
1. maj – 1. august 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Græsklipning til ca. 10cm højde 2x/år før ukrudt af blomster (starten af maj og 
sidst i juli) 

Klipning omkring skilte, træer etc.  2 x/år 
Bare pletter større end 2x2m eftersås   1 x årligt 

Bemærkninger 
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1.6 Græsflader 

Elementbeskrivelse 

Græsflader findes på mange grønne arealer f.eks. i parker og boligområder, rabatter i by-
centrum og langs veje til by-centrum, stier i græs (ved naturpræg).  
Græsflader har relativt højt græs og fremtræder på afstand med en jævn, ensartet overflade. 
Græssets primære rolle er på afstand, at fremstå som et ensartet grønt tæppe. Plejen sigter 
mod at opnå et rimeligt jævnt, ensartet græstæppe uden større bare pletter og tuedannelser. 

        
  

 

 

Arbejdsperiode 
1. april - 31. oktober 

Tilstandskrav 

Græsset må ikke være højere end 15cm.Græsset klippes til 5cm højde. 
Græsset omkring stolper og lign. Må ikke være højere end 20c. Afklip må ikke ligge i større 
mængde på fortov og sti. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens 

Græsklipning Ikke højere end 15cm (6-8x/år) 
Klipning omkring stolper, træer etc. 3-4 x/år (hver anden gang) 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Bare pletter større end 0,5x0,5m eftersås   1 x årligt 
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2. Blomster  

2.1 Rosenbede 

Elementbeskrivelse 

Rosenbede giver blomsterpragt og duft. Roser anvendes i byrum og parker. Plejen sigter mod 
at roserne har mange friske blomster, og at den enkelte plante er sund og frodig. Rosenbedets 
fremtoning og rosernes vækst må ikke forstyrres af ukrudt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arbejdsperiode 
1. april - 30. september 

Tilstandskrav 

Udgåede grene, visne blomster og frøstande må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke 
forekomme. Synlig rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 5 % af jorden 
og aldrig være højere end roserne. 

Vejledende pleje  

Arbejdsopgave Frekvens 

Forårsbeskæring 1x/år 
Kultivering 6x/år 
Fjernelse af visne blomster 5x/år 
Gødskning/topdressing med kompost 1-2x/år 
Vanding Efter behov 
Efterplantning (jord i plantehul udskiftes) 1 x/år 
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2.2 Sommerblomster 

Elementbeskrivelse 

Sommerblomster giver blomsterpragt og massive farvevirkninger. De anvendes i parker, i 
gågader, samt på pladser, torve og ved indgange. Blomsterpragten opstår primært i kraft af, at 
planterne er samlede i grupper som eventuelt indgår i en større komposition. Sommerblomster 
er enårige planter, som plantes eller sås ud i bede eller kummer. Elementet kan benyttes flere 
gange på en vækstsæson.  
Plejen sigter mod, at planterne er tætte, frodige og blomsterrige, samt dækker jorden. 

   

 

Arbejdsperiode 
1. april – 31. oktober 

Tilstandskrav 

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Visne blomster, gamle stænger og frøstande 
må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må ikke forekomme 
og synligt frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og ikke være højere end planterne. 
Planterne må ikke mangle vand. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens 

Udskiftning af jord Efter behov (kummer hvert år) 
Tilplantning – der tilplantes efter 
planteplan/aftale 

1-2x/år 

Kultivering 6x/år 
Gødning/topdressing med kompost 2-1x/år 
Vanding Efter behov, vejl. 6-12x/år 
Fjernelse af visne blomster ved visse arter 6x år 
Planter fjernes ved sæsons afslutning, mindre 
kummer tages ind. 

1x/år 

Afdækning med gran i byrum 1x/år 

Opsyn        

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Opsyn med behov for efterplantning og vanding Løbende 
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2.3 Løgvækster 

Elementbeskrivelse 

Løgvækster giver blomsterpragt - ofte om foråret, hvor kun få andre planter blomstrer. De 
anvendes under træer og buske, i blomsterbede eller i græs. Pleje af løgvækster sker primært 
som en beskyttelse af løget indtil bladene visner 

 

 
 

Arbejdsperiode 
Hele året 

Tilstandskrav 

Visne blomster, gamle stænger og frøstande må ikke skæmme helheden. Klipning af græs og 
kultivering af jorden må ikke udføres før løgvæksterne er visnet helt ned. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens 

Fjernelse af visne blomsterdele 1-2x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Supplering af nye løg 0-1 x/år 
Opsyn med behov for gødning  

Bemærkninger  
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2.4 Staudebede 

Elementbeskrivelse 

Stauderbede giver blomsterpragt, farveoplevelse, mønstre og duft, hvilket opnås ved at 
stauderne er samlet i bede i et beskyttet miljø. Stauder anvendes i parker. Staudebeds-
komposition afvejes nøje og skal ofte justeres. 
Plejen stiger mod, at stauderne kan opleves i deres fulde flor. 
Stauderbedets fremtoning og staudernes vækst må ikke forstyrres af nabostauder og ukrudt. 

 
 

 

Arbejdsperiode 
1. marts – 31. oktober 

Tilstandskrav 

Visne blomster, gamle stænger og frøstande må ikke skæmme helheden, de fleste kan dog 
blive stående som vinterdekoration. Afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må ikke 
forekomme og synligt frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og ikke være højere end 
planterne*.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens 

Kultivering 6x/år 
Forårsklargøring: visne frøstande/blade nedklippes 1x/år 
Opbinding: Planter der ikke har den fornødne styrke 
opbindes 

1x/år 

Gødskning efter gødningsplan (jordbundsanalyser/5. år) 1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgave Frekvens 

Opsyn med behov for vanding, sygdomme og skadedyr Løbende 
Opsyn med behov for efterplantning/omplantning 1x/år 
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3. Buske 

3.2 Bunddækkende buske 

Elementbeskrivelse 

Bunddækkende buske anvendes til regelmæssige fladedækkende og ensartede beplantninger. 
Bunddækkende buske findes ofte i parker, bolig- og erhvervsområder, samt vejplantninger. 
Den ensartede virkning opnås ved at plante tæt med buske af samme art. Plejen sigter mod at 
få en ensartet løvdækket bund som dækker jorden i bedet. 

   

Arbejdsperiode 
1. april - 31. oktober 

Tilstandskrav 

Udhængende grene må ikke genere færdselen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt 
rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15% af jorden og aldrig blive 
højere end 50 cm. Hvor buskettet fremtræder sammenhængende kan ukrudtbekæmpelsen 
koncentreres til kanten, mens frøukrudtet i selve buskettet kun fjernes, hvis det ødelægger det 
generelle synsindtryk. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Kultivering af synlig jord og fjernelse af ukrudt 5x/år 
Sikre færdsel  1x/år 
Opvækst af vedplanter fjernes 1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Opsyn med behov for beskæring, gødning og efterplantning 1x/år 

Bemærkninger 

Beskæring a.h.t. færdsel kan ofte udføres som en nedskæring af yderste buskrække. Evt. 
fjernes yderste buskrække, hvis de bagved voksende buske kan dække jorden.  
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3.3 Busketter og prydbuske 

Elementbeskrivelse 

Busketter danner og adskiller rum, samt afgrænser arealer. Busketter kan dække store arealer. 
De findes i parker, bolig- og erhvervsområder samt langs veje. Busketter er som oftest 
sammensat af flere arter. Helhedsvirkning, frodighed og rig blomstring er udgangspunktet for 
plejen.  

 
 

   

Arbejdsperiode 
1. april - 31. oktober 

Tilstandskrav 

Udhængende grene må ikke genere færdselen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt 
rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15% af jorden og aldrig blive 
højere end 50 cm. Hvor buskettet fremtræder sammenhængende kan ukrudtbekæmpelsen 
koncentreres til kanten, mens frøukrudtet i selve buskettet kun fjernes, hvis det ødelægger det 
generelle synsindtryk.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Kultivering af synlig jord og fjernelse af ukrudt 5x/år 
Beskæring af hensyn til færdsel  0-1x/år 
Beskæring af hensyn til blomstring og 
vækstform 

Efter behov og aftale med områdeleder 

Opvækst af vedplanter fjernes 1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgave Frekvens                                    

Opsyn med behov for gødning,  Ved kraftig nedskæring samt hvis der udlægges flis 
Opsyn med behov for efterplantning 1x/år 

Bemærkninger 

Beskæring a.h.t. færdsel kan ofte udføres som en generel tilbageskæring af yderste 
buskrække. 
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4. Hække og hegn 

4.1 Klippet pur 

Elementbeskrivelse 

Klippet pur danner rum eller ensartede flader. Pur findes ofte i haver, parker, bolig- og 
erhvervsområder, samt langs veje. Den ensartede fladevirkning fremkommer ved at klippe 
purrets top og sider. Klippet pur består som regel af en art med evne til at fastholde bladene i 
vintertilstand. 

 

 

Arbejdsperiode 
1. april - 30. september 

Tilstandskrav 

Form: max. afvigelse +/- 5cm på 3m retskede. Større strittende kviste må ikke forekomme. 
Afklip må ikke forefindes på purrets top, sider og langs kanterne. 
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af den synlige jord 
og aldrig blive højere end purret. Ukrudtsbekæmpelsen vil således være koncentreret til 
kanten. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

 Etableringsfasen Funktionsfasen 
Klippes i form i henhold til målsætning og funktion Kun i siderne indtil 

højden er nået 
1x/år 

Fjernelse af ukrudt  4x/år 
Opvækst af vedplanter fjernes 1x/år 1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Opsyn med behov for gødning, sygdomsbekæmpelse 
og efterplantning 

Løbende 



Gartnerplan - Vejen Kommune  Side 16 af 43  
 
 

 16

4.2 Hæk 

Elementbeskrivelse 

Hækken skaber rum, deler, afgrænser, indramme eller skaber læ. Hækken findes i haver, 
parker, bolig- og erhvervsområder, samt langs veje og på kirkegårde. Hækkens ensartede 
karakter fremkommer i valget af plante, den tætte planteafstand og plejen. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. april - 30. September 

Tilstandskrav 

Form: max. afvigelse +/- 5cm på 3m retskede. Strittende kviste må ikke forekomme. 
Afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 
10 % af den synlige jord og aldrig blive højere end 30 cm.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

 Etableringsfasen Funktionsfasen 
Klippes i form i henhold til målsætning og funktion Kun i siderne indtil 

højden er nået 
1x/år 

Fjernelse af ukrudt 6x/år 6x/år 
Opvækst af vedplanter fjernes 1x/år 1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Opsyn med behov for gødning, sygdomsbekæmpelse, 
vanding  

Løbende 

Opsyn med behov for efterplantning 1x/år 
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4.3 Fritvoksende hæk 

Elementbeskrivelse 

Den fritvoksende hæk skaber rum, afgrænser og giver læ. Den fritvoksende hæk anvendes i 
parker, bolig- og erhvervsområder og som vejbeplantning. Virkningen opnås af buske med 
ensartet vækst og en tæt planteafstand i rækken, der erstatter behovet for klipning. 

 

 

Arbejdsperiode 
Hele året 

Tilstandskrav 

Synligt afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. 
dække 15 % af den synlige jord og aldrig blive højere end 40 cm.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Fjernelse af ukrudt 4x/år 
Syge døde og knækkede grene fjernes i det omfang de generer 
det generelle udtryk 

1 x/år 

Beskæring af udhængende grene 1 x/år 
Opvækst af vedplanter fjernes 1 x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for nedskæring/beskæring med henblik på 
sikring af hækkens optimale størrelse, foryngelse og blomstring 

1 x/år 

Opsyn med behov for gødning Løbende 
Opsyn med behov for efterplantning 1 x/år 

Bemærkninger  

 



Gartnerplan - Vejen Kommune  Side 18 af 43  
 
 

 18

4.4 Hegn 

Elementbeskrivelse 

Hegn har ofte en stor variation i arter af træer og buske. Hegn har til formål at give læ og 
afgrænse rum. Hegn er plantet i en eller flere rækker, der sikrer tæthed og lægivning. De 
enkelte arter er underordnet helheden. Plejen sker af hensyn til helheden og omfatter primært 
udtynding samt evt. tilbageskæring af busklaget for at opnå stor tæthed. 

 

Arbejdsperiode 
Tynding 1. oktober - 1. april – Sideklipning 1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Hegnet må ikke forstyrre færdsel. Ammetræer må ikke ødelægge blivende planter. Der 
udtyndes i h.h.t. målet for det enkelte hegn. Afskåret materiale må ikke forstyrre 
helhedsindtrykket. 
I etableringsfasen må synligt rodukrudt ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 30 % af 
den synlige jord og aldrig blive højere end 50 cm. I funktionsfasen er der ingen krav til 
ukrudsbekæmpelse 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Sidegrene der generer færdselen eller udbreder hegnet afkortes 
i den fastlagte hegnsbredde. Overvej om yderste række evt. 
skal generelt tilbageskæres eller fjernes helt. 

0-1 x/år 

Udtynding Hvert 5. år 

Opsyn  

Arbejdsopgaver Frekvens                       

Opsyn med behov for udtynding/beskæring Hvert 2.-5.år 
Opsyn med behov for efterplantning i etableringsfasen 1x/år 
 

Bemærkninger  

Der forventes en 5-årig turnus for tynding af hegn 
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5. Træer 

5.0 Plantning og etableringspleje (3 år) 

Arbejdsperiode 
15. oktober - 15. april 

Tilstandskrav 

Modtagekontrol: Planternes kvalitet skal kontrolleres ved modtagelsen. Der kigges bl.a. efter 
stammesår, fordeling af krongrene, stammens rethed m.m.   
 
Plantehul: 
Bund og sider løsnes. Plantehul udgraves, så hullet er min. 30 cm bredere end klumpen hele 
vejen rundt. Ved udgravning bedømmes, om jorden er af god kvalitet, eller der skal graves et 
større plantehul, hvor i jorden udskiftes. Hvis der trænger vand ind i plantehullet, skal 
områdeleder/landskabsarkitekt kontaktes, for aftale om drænmateriale eller udskiftning af art. 
 
Plantning: 
Træet plantes lodret, 0-2cm dybere end det stod i planteskolen. Dybere plantning giver dårlig 
vækst.  
I en radius på 0,5 meter omkring stammen må græs og synlig rodukrudt ikke forekomme og 
frøukrudt må max. dække 20 % af jorden og aldrig blive højere end 50 cm. Der kan lægges flis 
på efter 1. år. 
  
Opbinding: 
Der anvendes 1-3 pæle eller jordanker. Pæle placeres udenfor klump. Opbindingen skal altid 
fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene. Pæle og opbindingsmateriale fjernes efter 3 
år.  
 
Vanding: 
Planterne må ikke mangle vand. Der anvendes vandingsposer. Flere vandingsposer kan lynes 
sammen ved store træstørrelser. Vandingsposer tages ind 1. oktober og sættes på 15. april.  
 
Etableringsbeskæring: 
Pil og poppel i plantestørrelser til og med 14/16 etableringsbeskæres, så træerne bedre kan 
bære kronen. Ved beskæring skæres alle grene undtagen hovedstammen tilbage med ca.50%. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Fjernelse af ukrudt 5x/år 
Der vandes i tørre perioder  1-2x/uge 
Justering af opbinding (fjernes efter 3 år) 1x/år 
Gødning ved lille jordvolumen 2 kg NPK pr. 100 m2 1 x/år 

Opsyn  

Arbejdsopgaver Frekvens                         

Opsyn med behov for vanding Løbende 
Opsyn med behov for efterplantning  1x/år 
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5.1 Fritvoksende træer – normal beskæring 

Elementbeskrivelse 

Fritvoksende træer er den mest almindelige måde at anvende træer på. De findes på gader og 
pladser, i haver, parker og langs veje. Det fritvoksende træ har en krone, der udvikles uden 
konkurrence fra andre træer. Fritvoksende træer er ofte beskrevet med et mål, pga. deres 
betydning.  
Træer placeret ved vej, sti og plads beskæres for at sikre gennemgående stamme og fortsat 
mulighed for opstamning. Øvrige træer beskæres primært, hvis der er døde eller syge grene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Afskårne grene må ikke forekomme. Træerne må ikke skades ved græsslåning, om nødvendigt 
fjernes græs i 50cm afstand af stammen og der pålægges flis. 
Ved vej, sti og plads skal træet have gennemgående stamme op til forventet endelig 
kronehøjde (4.5m ved vejtræer, 2,5m ved sti og plads): Sidegrene må ikke være tykkere end 
1/3-del af hovedstamme. Tykke grene beskæres af to omgange. Først skæres tilbage til 1. 
betydelige sidegren set fra spidsen (evt. tilbageskæres også denne ved en sidegren). Når 
grenen efter et par år har dannet grenkrave fjernes den ved stammen. Snittet lægges langs 
grenkraven. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opstamning og beskæring for at sikre gennemgående stamme 
Sidegrene dia. maks. 1/3 af hovedstamme. 

hvert 3. år 

Fritrumsbeskæring / Beskæring af udhængende grene som generer 
færdsel. Samtidig afskæres synlige syge, døde og knækkede grene 
samt vanris fra stamme 

1x/år 

Opsyn  

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for fritrumsbeskæring/ farlige grene Løbende 
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5.1 Fritvoksende træer – Fritrumsprofil 
 

Langs veje og belagte stier skal Kommunens regler for fritrumsprofil overholdes. Der beskæres 
med det formål at sikre ugenert færdsel – også selvom der er snelast på grene, samt for at 
sikre oversigtsforhold. 
Beskæringsprincipperne fra ’Fritvoksende træer – normal beskæring’ anvendes så vidt muligt. 
Er det ikke muligt af hensyn til sikkerhed og nedenstående skitse for fritrumsprofil, beskæres 
så lempelig som muligt i forhold til træets form og gældende beskæringsteknikker. 

 

 

 

NB!! Denne beskæring udføres så vidt muligt som en del af 
’Fritvoksende træer - normal beskæring’
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5.1 Fritvoksende træer – Kronereduktion i byrum 

Elementbeskrivelse 

Kronereduktion anvendes hvor træerne ikke har plads til at udvikle sig naturligt – typisk i 
gader og byrum. På sigt ønskes disse træer udskiftet med arter, hvis vækstform og pladskrav 
bedre modsvarer de faktiske forhold. 

 
 

            Før:       Efter:  

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Kronereduktion udføres for at reducere omfanget af kronen, idet det samtidig tilstræbes at 
bevare træets naturlige form. Topkapningssnit må ikke anvendes.  
Når der anvendes reduktionssnit skal diameteren af den tilbageværende gren være mindst 1/3 
af diameteren af den gren som afskæres. Der må fjernes op til 1/3 af den totale løvmasse. 
 
Træet skal sikres gennemgående stamme op til forventet endelig kronehøjde (4.5m ved 
vejtræer, 2,5m ved sti og plads): Sidegrene må ikke være tykkere end 1/3-del af 
hovedstamme. Tykke grene beskæres af to omgange. Først skæres tilbage til 1. betydelige 
sidegren set fra spidsen (evt. tilbageskæres også denne ved en sidegren). Når grenen efter et 
par år har dannet grenkrave fjernes den ved stammen. Snittet lægges langs grenkraven.  
 
Afskårne grene må ikke forekomme.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Kronereduktion og fritrumsbeskæring - Samtidig afskæres synlige 
syge, døde og knækkede grene samt vanris fra stamme 

Hvert 1.-3. år 

Opstamning og beskæring for at sikre gennemgående stamme 
Sidegrene dia. maks. 1/3 af hovedstamme. 

Hvert 3. år 

Opsyn  

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for fritrumsbeskæring/ farlige grene Løbende 
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5.2 Formede træer - Knudebeskæring 

Elementbeskrivelse 

Formede træer afgrænser pladser eller har et dekorativt formål. De kan stå frit, i rækker, alléer 
eller i grupper. Der findes mange forskellige former, de mest kendte er stynet, stævnet, 
stammehække samt spore/knudebeskårne træer.   
Knudebeskæring er en metode, hvor grene skæres tilbage til samme punkt en gang om året, 
evt. hvert andet eller tredje år. Da træet oplagrer energi i disse knuder, må de ikke såres eller 
bortskæres. Egnede træ-arter er lind og platan. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Træets blivende skelet formes, så det er harmonisk. For at forme knuden skal grenen være 2-5 
cm tyk før 1. beskæring. Grenene skal være jævnt fordelt på stammen med passende 
indbyrdes afstand. Års-skuddene på knuderne skal skæres af med rene snit og der må ikke 
efterlades stubbe. 
Syge, døde eller knækkede grene samt afskårne grene må ikke forekomme.  

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Beskæring for at opretholde form 1 x/år  
Beskæring af vandris på stammebasis 1-2x/år  
Fjernelse af ukrudt 5x/år 
Gødning ved lille jordvolumen jf. jordprøver og gødningsplan 1x/år 

Bemærkninger  

Arbejdet udføres, så det skader træet mindst muligt. 
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5.2 Formede træer – (runde, firkantede, søjleformede) 

Elementbeskrivelse 

Formede træer anvendes til at indramme eller møblere gader, torve og parker.  
Træerne klippes (runde, firkantede, søjleformede), så de fremstår med en stram regelmæssig 
form. Formede træer kan være enkeltstående såvel som flere samlet til f.eks. stammehække. 

 

 

Arbejdsperiode 
1. maj – 1. september 

Tilstandskrav 

Syge, døde eller knækkede grene samt afskårne grene må ikke forekomme. Kronen beskæres til 
en stabil og velafbalanceret form. Den forudbestemte form (figur, stammehøjde, kronehøjde og 
kronebredde) skal overholdes. Jævnhed: max. afvigelse +/- 8cm på 3m retskede. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Beskæring for at opretholde form 1-2 x/år  
Beskæring af vandris på stammebasis 1-2x/år  
Fjernelse af ukrudt 5x/år 
Gødning ved lille jordvolumen jf. jordprøver og gødningsplan 1x/år 

Bemærkninger  

Arbejdet udføres, så det skader træet mindst muligt. 
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5.3 Frugttræer 

Elementbeskrivelse 

Frugttræer anvendes primært til frugtfremstilling og som foder til vildtet i læhegn og lignende. 
Frugttræer findes i haver, parker, bolig og erhvervsområder og på landet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Frugttræer beskæres af hensyn til frugtsætning og udseende. 
Nedfalden frugt skal fjernes i græsarealer og døde grene må ikke forekomme. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Beskæring/udtynding  Hvert 3. år 
Nedfalden frugt fjernes Efter behov 

 

Bemærkninger  
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5.4 Skov 

Elementbeskrivelse 

En skov giver en rumlig oplevelse indefra som udefra. Indefra opleves skoven med bestandtræer 
og en underskov som et rum. Udefra afgrænser og adskiller skoven arealer eller andre 
elementer. Skoven er ofte et stort selvstændigt areal, men findes også i mindre målestok  i det 
åbne land, i parker, og i bolig- og erhvervsområder. Større skove kan med fordel deles i mere 
ensartede partier. Plejen afhænger af målsætning, alder og voksested.  

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Stier, siddepladser og informationsskilte skal være funktionsdygtige. Etableringsfase: Synligt 
rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 20 % af jorden og aldrig bliver 
højere end 50 cm.* Ingen krav til ukrudtsbekæmpelse i funktionsfasen. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

 Etableringsfasen Funktionsfasen 
Slåning/buskrydning ved siddepladser/stier/skilte  2-4x år 
Udtynding/udrensningshugst af uønsket træopvækst  Hvert 5. år 
Gødning i etableringsfasen 2 kg NPK pr. 100 m2 1x/år  

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for efterplantning i etableringsfase 1x/år 
Opsyn med behov for sikkerhedsbeskæring Løbende – min. 1x/år 

Bemærkninger  

Ved udtynding skal de enkelte træer og buske sikres plads til at de blivende træer og buske 
udvikler krone/karakteristisk form, og til opvækst af nye træer og buske.  
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6. Vand 

6.1 Sø 

Elementbeskrivelse 

En sø har et permanent vandspejl og er naturligt eller kunstigt anlagt. Søen giver mulighed for 
plante og dyreliv. Søen findes, i parker og i det åbne land. Bredder kan være naturlige eller med 
en form for kantsikring. Det er en biotop med sin egen balance, som kan styres i et vist omfang 
ved at ændre vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Mange søer er §3-beskyttet og dermed 
omfattet af Naturbeskyttelsesloven. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Fremmede genstande må ikke skæmme vandoverfladen eller bunden. Plejen sigter mod at holde 
vandspejlet lysåbent, sikre indblik og modvirke tilgroning. Eventuel hegning skal være intakt.  

Udførselskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Oprensning Efter behov 

Vedligeholdelse af bredsikring  1x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for grødeskæring 1x/år 
Opsyn med behov for slåning af bredvegetation 1x/år 
Opsyn med vandstanden – behov for regulering Løbende 
Opsyn med tekniske installationer Løbende 

Bemærkninger  

Der skal søges dispensation ved 1.gangs oprensning og herefter lægges en plejeplan. 
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6.1 Skøjtesøer (vinter) 

Elementbeskrivelse 

Formål: at sikre, at publikum og borgere informeres om hvornår og hvor der må færdes på 
tilfrosne søer.  
Lovgrundlag: Ordensbekendtgørelsen § 15. Politiet eller den myndighed, som politiet har 
bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for 
kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandstederStk. 2. På de i stk. 1 nævnte 
vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes 
eller afmærkes forsvarligt 
Der må færdes på is som er over 13cm tyk. Vejen Kommune er bemyndiget af politiet til at 
træffe denne afgørelse. Politiet er ’koordinerende myndighed’, og kan f.eks. bortvise folk, som 
ikke respekterer skiltningen. 
 

 
 

Følgende søer er omfattet af tilsyn: 
Vejen - Skøjtesøen, Præstevænget 30 
Askov – Askov Dam 
Brørup – Søparken 
Rødding – Østerbyvej – her afspærres en åben våge ved indløbet!! 
Andst – Andst Anlæg 
Bække – Bække Anlæg 
Holsted – Overrisling ved Lyngparken etableres af Områdeleder (der måles ikke på istykkelse) 
Jels – Nedersøen, delvis åben, Mariebugten afspærres 

Arbejdsperiode 
15. oktober – 15. april 

Udførselskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Skiltning – ’Isen er usikker’ skilte opsættes 15. oktober-15. april 1x/år 

Overrisling af Lyngparken i Holsted 1x/år 

Måling af istykkelse – Tilfrysningsperioder, først måles på 
Skøjtesøen i Vejen – kan åbnes ved 14cm 

løbende 

NÅR SØER ER ÅBNE:  

Måling af istykkelse  - I perioder med få frostgrader/plusgrader min. hver 2. dag. 

Måling af istykkelse  - I længere perioder med kraftig frost  ugentligt/14.dag. 
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Skiltning – pose sættes over skilte når isen overstiger 13 cm. 
Fjernes når usikker 

løbende 

Information gives til hjemmeside og politi ved 
oplukning/nedlukning. Telefonomstilling/borgerservice holdes 
løbende orienteret. 

løbende 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med skilte når is er usikker Fredag og mandag 
Opsyn med afspærring 1x/uge 
 

Procedure 
Ansvar: 
Anne Marie Lauridsen - måling af istykkelse, skiltning, besked politi m.fl. I AML’s fravær 
overgives ansvar til en områdeleder. AML mailer til områdeledere, Egil og Birgitte om hvem.  
Gert Birkelund assisterer. I Gerts fravær Flemming Dahl. 
Birgitte Kofod Møller - tekst på hjemmeside. 
Borger - Færdsel i naturen/på is er altid på eget ansvar 
 
Tilsyn og overvågning - procedure 

1. 15. oktober opstilles ’Isen er usikker’ – skilte ved alle søer i bymæssig bebyggelse. 
Skiltene placeres som vist på kortbilag. 

2. Der informeres via Vejen Kommunes hjemmeside om skiltning, sikkerhed m.m. 
3. Minimum fredag kontrolleres at skiltene er til stede og intakte. 
4. I tilfrysningsperioden måles is-tykkelsen med xx interval. Skøjtesøen i Vejen ser ud til at 

fryse først til. Derfor måles i starten kun på denne. Når Skøjtesøen er klar måles på de 
øvrige søer. 

5. Når is-tykkelsen overstiger 13 cm sættes pose over ’Isen er usikker’-skiltene. Der 
informeres via hjemmeside og til politi. 

6. Telefonomstilling/borgerservice holdes løbende orienteret 
7. Nedersøen kan erklæres delvis åben for færdsel. Afspæring opsættes når isen frigives.  
8. Interval for måling af is-tykkelse aftales i forhold til vejret. I perioder med få 

frostgrader/plusgrader måles min. hver 2. dag. Fredag overvejes evt. lukning ifht. 
Vejrudsigt og sikkerhedsmargen ned til 13cm. I længere perioder med kraftig frost måles 
ugentligt/14.dag. 

9. Når is-tykkelsen smelter ned mod 13 cm opsættes skilte i god tid (ved 15 cm i 
tøperioder) (Der indsamles data om hvor hurtigt isen afsmelter ved at notere tykkelse og 
temperatur på skema) 

10. 15. marts vurderes om ’Isen er usikker-skiltene’ kan nedtages, (nedtages senest når 
vinterberedskabet ophører). 

11. Journaler, indlæg til hjemmeside, oversigtskort, skabeloner m.v. gemmes elektronisk på 
fællesdrev U:Vej Park og Forsyning/ Is - tilsyn med is på skøjtesøer  

 
Måleprocedure 
Måling af is-tykkelsen: (der bores hul, tykkelse måles med krog og tommestok.) Journal over sø, 
placering af målested, tidspunkt, initialer, ca. temperatur i periode udfyldes. 
Værktøj: Bor, krog, klud, olie, tommestok - opbevares xx.  
 
Der skal altid være to personer på stedet ved måling. Målerne bevæger sig af sted på isen med 
en stige som afstand mellem sig. Denne afstand skal altid overholdes. Kastesnor/redningsreb 
indkøbes til bilen.  
 
Vær særlig opmærksom på sikkerheden ved is med synlige luftbobler, is hvor genstande stikker 
gennem isen (f.eks. tagrør) samt de angivne ’varme steder’ på kort over søen. 



Gartnerplan - Vejen Kommune  Side 30 af 43
  
 
 

 30

 
Skiltning 
Der skiltes med ’Isen er usikker’ når isen ikke er sikker. Når isen er sikker foretages der ikke 
skiltning/ sættes pose over skiltet. Skiltene nedtages, når vinterberedskabet ophører. Skilte 
opbevares på Vej & Parks skiltelager. 
 
Kort med placering af skilte tegnes(også link fra hjemmeside) 
 
Besked 
Der mailes til områdeledere, Egil, Birgitte når søer åbnes/lukkes. 
Melding gives til Vejen nærpoliti tlf. 56 42 57 01 (Jan Lambertsen, e-mail: jla008@politi.dk), når 
søer frigives eller suspenderes. 
I Jels – besked gives til: 
Brandkaptajn Alex Christoffersen tlf. 41 42 32 45, (Jels frivillige brandværn - søredning i Jels) 
samt Finn Bonde tlf 40 13 21 92, (Jels Islaug/Jels Hjemmeside)  
 
Hjemmeside 
Birgitte sætter en tekst på kommunens hjemmeside, når sæsonen starter. Der gives besked på 
hjemmeside, når søerne åbnes/suspenderes.  
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6.2 Bassin/Springvand 

Elementbeskrivelse 

Et bassin er anlagt og har en kunstig membran. Bassinet indholder enten vand uden biologisk liv 
eller er en lille kunstig biotop for planter og fisk. Bassinet findes i haver, parker, bolig- og 
erhvervsområder samt på pladser. Det har faste kanter og består af stabile materialer. 
Vandvolumet er lille. Plejen sigter på at opretholde vandstand og hindre utilsigtet algevækst.  

 

 

Arbejdsperiode 
1. april- 1. november 
 

Tilstandskrav 

Fremmede genstande må ikke skæmme vandoverflade eller bunden. 

Udførselskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Tømning af bassin i efteråret og rensning af 
bassin med børste forår inden vand startes 

1 x/år 

Oprensning: fremmede genstande må ikke 
skæmme vandoverfladen/bunden 

Hver 2. dag 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for bekæmpelse af alger Løbende 

Opsyn med behov for regulering af 
plantebestanden 

1x/år 

Opsyn med tekniske installationer Løbende 

Bemærkninger  
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 6.3 Vandløb 

Elementbeskrivelse 

Et vandløb afleder vand. Et vandløb består af vandspejl og tilgroede bræmmer langs vandløbet. 
Vandløb findes primær i det åbne land men også i Vejen Anlæg. Vandløb i det åbne land er 
omfattet af Vandløblovens bestemmelser. Plejen kan omfatte grødeskæring, fældning på 
bræmmer, oprensning af bund og sider. Vandløb kan være omfattet af Naturbeskyttelsesloven. 

 
 
 
 

   

 

 

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Udførselskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Oprensning, øvrigt vedligeholdelse Se de enkelte vandløbsregulativer 

Bemærkninger  

Vandløbsregulativerne findes på www.vejenkom.dk- for borgere-vandløb 
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7. Belægninger 

7.1 Faste belægninger i byområder 

Elementbeskrivelse 

Belægningen kan bestå af asfalt, brolægning, belægningssten eller fliser af beton m.v. 
Belægningen er det øverste lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og vandafledning, sikrer 
en langtidsanvendelse af fladen. 
De faste belægningers primære funktion er at tjene som underlag for færdsel og ophold.  
 
Ukrudt, der ikke bliver bekæmpet, vil for hvert år dække mere og mere af belægningen. Ukrudt i 
fugerne kan genere færdslen og presse fliser og belægningssten fra hinanden. Når fugerne bliver 
bredere, kan der trænge vand ned i bærelaget. Det kan give sætninger og opfrysninger, så 
belægningerne bliver ujævne og farlige at færdes på. Uden bekæmpelse må et almindeligt fortov 
lægges om 10 år tidligere end normalt. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. april- 31. september 

Normalniveau  

Tilstandskrav 
Maksimal forekomst af ukrudt 

Beskrivelse 

Dækningsgrad: 10 % af fugearealet 
 
Højde: 3 cm 
 
Bredde: 3 cm 
 
Antal planter med maksimal 
størrelse: 10 

Udseende:  Belægningen fremstår ikke ukrudtsfri, idet 
ukrudtet må dække op til 10 % af fugearealet. Mængden 
af ukrudt er stabil hele året. Etableret ukrudt begrænses 
i udvikling, og etablering af nyt begrænses. Reducerer 
eventuelt mængden af ukrudt de følgende år. 
Funktion: Ukrudt må maksimalt være 3 cm højt og 
begrænser kun i nogen grad brug og renholdelse. 
Levetid: Den tilladte ukrudtsmængde medvirker ikke til 
nedbrydning af belægningen 

Vejledende pleje for at opnå normalniveau. 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Termisk behandling  10 termiske behandlinger i perioden fra april til 
september med intensiv indsats i maj, juni og juli. 
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7.3 Løse belægninger 

Elementbeskrivelse 

Løse belægninger anvendes til færdsel og ophold. Løse belægninger består af grus eller evt. 
slagger. Løse belægninger findes i parker, boligområder, skove og i det åbne land. Gruset er det 
øverste lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og vandafledning sikrer anvendelighed og 
levetid.  
Vedligeholdelsen sigter mod at befæstelsen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
Ukrudtsbekæmpelsen er en stor del af vedligeholdelsen på løse belægninger. 
Eksisterende grusstier prioriteres i 3 kategorier: stier som brændes i hele bredde, stier som 
brændes i 1 spor, stier som må gro til i græs (evt. græssåes). 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Oprunding eller sidefald på stien skal sikre, at der ikke er stående vand. Synligt rodukrudt må 
ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 5 % af fladen og aldrig blive højere end 5 cm. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Ukrudsbekæmpelse: brænding eller 
stennedlægningsfræser med meder, i 1,5cm dybde 

Ca. 10x/år 

Huller, ujævnheder og sporkøring minimeres ved 
overslæbning 

Efter behov 

Opsyn  

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for opretning og tilfyldning 1x/år 

Bemærkninger  

Nye stier udlægges evt. i slotsgrus, som efterfølgende kan plejes med stennedlægningsfræser 
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7.4 Sportsbelægninger 

Elementbeskrivelse 

Sportsbelægninger forefindes primært på atletikstadion og lignende, og skal i sin funktion være 
jævn og helt fri for fremmedlegemer. 
Gruset er det øverste lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og vandafledning sikrer 
anvendelighed og levetid.  
Vedligeholdelsen sigter mod at befæstelsen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
Ukrudtsbekæmpelsen er en stor del af vedligeholdelsen på sports belægninger. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Overfladen skal svare til normer for anlægsgartnerarbejde. 
Jævnhed 0-10mm. 
Synligt rodukrudt må ikke forekomme. Synligt frøukrudt må ikke sætte frø. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Ukrudtsbekæmpelse 6x/år 
Slæbning  Efter behov 
Saltning Efter behov 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opretning Efter behov 
Udlægning af materiale Efter behov 

Bemærkninger  

Huller og ujævnheder minimeres ved overslæbning. 
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7.5 Faldunderlag 

Elementbeskrivelse 

Et faldunderlag skal optage stød og derved forebygge faldulykker fra legeredskaber.( Materialer, 
der anvendes til faldunderlag bør være i overensstemmelse med DS/INF 37”Legepladser. Valg af  
stødabsorberende underlag i relation til faldhøjden”. – Der anvendes primært faldsand) 
Udgravningsdybde 40cm ved redskaber op til 2,5m, 50cm ved redskaber op til 3m’s højde. 
Faldsandet skal opfylde DS/EN 1177, være vasket (helst sømateriale) og certificeret af 
Teknologisk Institut 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Faldsandets tykkelse må aldrig blive under 35cm ved faldhøjde op til 3m. Synligt rodukrudt må 
ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 5 % af fladen og aldrig blive højere end 15 cm.* 

Udførelseskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Ukrudtsbekæmpelse 4x/år 
Regulering af faldunderlag ved redskaber 52x/år 
 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opsyn med behov for udskiftning af faldunderlag 1x/år 
 

Bemærkninger  

Kommunen skal kunne dokumentere tilsynsinterval – samtidig efterses legeredskaber for 
betydende skader. 
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8. Udstyr 

8.1 Trapper og terrænmure 

Elementbeskrivelse 

Trapper og terrænmure optager terrænforskelle og de kan indgå i en arkitektonisk helhed. De 
findes på pladser, i haver, parker, bolig- og erhvervsområder, på kirkegårde samt langs veje. 
Vedligeholdelsen sigter mod at trappe og terrænmure fungere og er i sikkerhedsmæssig og 
forsvarlig stand. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 5 % af fladen og aldrig blive 
højere end 5 cm og være mere end et år gammelt.* 

*Vejledende vedligeholdelse pr. år: Fjernelse af ukrudt 5x/år. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Ukrudtsbekæmpelse 5 x/år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Opretning – og når der er risiko for 
erstatningskrav ca. 2 cm opspring 

Løbende 

Bemærkninger  
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8.2 Terrænudstyr/inventar 

Elementbeskrivelse 

Terrænudstyr opfylder en lang række formål i form af siddepladser, affaldskurve, monumenter 
med videre. Terrænudstyr findes overalt, og der findes som regel mange forskellige slags på 
hvert areal. Vedligeholdelsen sigter mod, at terrænudstyret fungerer og er i forsvarlig 
sikkerhedsmæssig stand. 

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Tilstandskrav 

Terrænudstyr skal fremstå funktionsdygtigt. Skidt eller dårlig vedligeholdelse må ikke i 
væsentlig grad skæmme helhedsindtrykket. Løse brædder, lister m.v. må ikke forekomme. 
Større reparationer udføres efter aftale med områdeleder. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Rengøring for løst snavs + algefjerner (IDZ) 1x/år 
Smøring af bevægelige dele (bl.a. legepladser) 2 x/år 
Grundig rengøring og evt. overfladebehandling Hvert 2. år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Sikkerhedscheck 52x/år for legeudstyr – øvrige 4x/år 
Tilsyn med behov for istandsættelse Løbende 

Bemærkninger  

Mål for borde og bænke: Der anvendes kun hårdtræ (byrum og park) eller genbrugsplast (natur 
og rastepladser). Hvis træet overfladebehandles vælges oliebaserede produkter f.eks. 
hårdtræ/jatoba-olie fra Jessing. Betonvanger males med silikat-maling. 
Fakta: elementer som i dag er malet med vandbaserede produkter kan kun skifte til 
oliebaserede produkter eller ingen overfladebehandling ved total nedslibning. 
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9. Renholdelse 

9.1 Renholdelse af bevoksninger/belægninger 

Elementbeskrivelse 

Renholdelse af bevoksning og belægninger er en driftsopgave, som udføres på alle grønne 
elementer. Behovet for renholdelse kan variere, alt efter områdets funktion og placering. For at 
præcisere renholdelsesopgaven, er det nødvendigt at opdele affaldet i forskellige typer affald, 
ligesom der er nødvendigt at forholde sig til hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.  
 

   

Arbejdsperiode 
1. november - 1. april 

Affaldstyper  

Småt affald: Sand, grus, planterester, visne blade, glasskår cigar- og cigaretskod, 
kapsler m.v. 

Let affald: Aviser/reklamer/blade, plastikposer, store samlinger af visne blade, 
emballage og lign. 

Større affald: Byggeaffald, kasser, store grene og lign. 
Løst snavs: Pløre, aske, oliepletter, grus, jord, hundeekskrementer og lign. 
 

Udbredelse af affald  

Ingen: Affald må ikke forekomme/ses. 
Begrænset: Affald forekommer få steder. 
Spredt: Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden 
 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående definitioner, er der opstillet tre niveauer for renholdelse, hvor 
de angivne præg refererer til, hvor det vil være naturligt at bruge dem. 
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Havepræg – torve og pladser, opholdsområder i parker (rastepladser) 

Udførelseskrav til renholdelse, udføres min. 52 x /år. 
Nedenstående krav skal være opfyldt efter hvert gennemført renholdelse 
  Ingen Begrænset Spredt 

Småt affald x   
Let affald x   
Større affald x   
Snavs x   

 
 

 

Parkpræg – fleste parkarealer 

Udførelseskrav til renholdelse, udføres 12 x /år, oftes i sommerhalvåret 
Nedenstående krav skal være opfyldt efter hvert gennemført renholdelse 
  Ingen Begrænset Spredt 

Småt affald  x  
Let affald x   
Større affald x   
Snavs  x  
 

 

 

 

 

Naturpræg – f.eks. skøjtesøen, Holsted anlæg m.fl. 

Udførelseskrav til renholdelse, udføres 1-4x /år, oftes i sommerhalvåret 
Nedenstående krav skal være opfyldt efter hvert gennemført renholdelse 
  Ingen Begrænset Spredt 

Småt affald   x 
Let affald  x  
Større affald x   
Snavs   x 
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9.2 Bekæmpelse af bjørneklo – RING TIL FREDE tlf. 2172 1370 

Elementbeskrivelse 

Kæmpebjørneklo kan findes enkeltstående eller som kolonier. Planten har store hvide 
skærmblomster i juni-juli. Planten kan blive op til 5m høj. Hver plante sætter i gennemsnit 
20.000 frø. Planten kan forveksles med alm. Bjørneklo, grønblomstret bjørneklo og kvan.  
Mål: Kæmpe-bjørneklo skal være udryddet i Vejen Kommune senest i 2021. For flere detaljer se 
Vejen Kommunes folder ’INDSATSPLAN - Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo’. 

   

Arbejdsperiode 
15. marts - 1. september 

Tilstandskrav 

Ingen kæmpe-bjørneklo må sætte eller sprede frø. Enkeltstående planter/mindre kolonier 
opgraves/rodstikkes ved 15-20cm. Større Kolonier bekæmpes ved 20-25cm fra april-maj 
måned. 

Vejledende pleje 

Arbejdsopgaver Frekvens 

Rodstikning i 10-20cm´s dybde Marts-april + 2-3x i løbet af sommeren 
Sprøjtning April-maj + 2-3x i løbet af sommeren 
Grundig rengøring og overfladebehandling Hvert 2. år 

Opsyn 

Arbejdsopgaver Frekvens                                    

Tilsyn med tilstedeværelse Løbende 
Registrering af tilstedeværelse Løbende 

Bemærkninger  

OBS!! Plantens saft kan fremkalde voldsomt eksem og brandvabler. Ved bekæmpelse skal bæres 
briller og dækkende tøj. 
Sprøjtes med glyphosat-produkter. Ved vandløb må kun anvendes pensling med Roundup Bio. 
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10. Serviceopgaver 
 

 

Elementbeskrivelse 

Serviceopgaver er ikke et element som de øvrige, men en driftsopgave som udføres på 
arbejdsstedet sammen med den øvrige pleje og vedligeholdelse. Kvaliteten af serviceopgaven 
vil altid kræve en lokal beskrivelse, der varierer alt efter behov.   

 

   

Arbejdsperiode 
1. januar - 31. december 

Udførselskrav 

Arbejdsopgaver Frekvens  
Opsætning og indsamling af bænke Forår og efterår 
Tømning af affaldsstativer Efter behov 
Opsætning af stærekasser Efter behov 
Fjernelse af graffiti Efter behov 
Rengøring af toiletter Rastepladser 1x/ugen, Vejen Anlæg 1x dagligt 
Udkørsel af skraldespande Efter behov 
Vask af busskure Efter behov – vejl. 1x/år 
Flytning af mål Efter behov 
Flytning af valgkasser/stemmeurner Efter behov 
  
Fodring af dyr 1 x daglig 

Bemærkninger  

 

 
 


