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Plejeplan 17: Kirkegrunden – Vestlige side. 

 

Arealet indeholder følgende elementer: Privat beplantning langs husene (Fritvoksende Træer, Busket, 

Stauder, Klatreplanter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbeskrivelse: 

 Funktion: Samtlige belægninger på området hører under kommunens ansvar. De elementer i området, 

som hører under VA (privat beplantning), har ingen decideret praktisk funktion. 

 Rekreation: Umiddelbart ingen. Opholdsfaciliteter er dog en mulighed, hvis kommunen accepterer det på 

deres arealer. 

 Æstetik: Området kan gerne være mere eller mindre ’naturpræget’, så længe beplantningerne 

underlægges en ansvarsfuld pleje. I øvrigt gerne med størst mulig frodighed og blomsterrigdom. 

 

Forslag til plejeplan: 

Fritvoksende 

Træer (langs 

huse) 

Lugning omkring træernes basis 3 gange pr. år. 

Beskæring af syge, døde og knækkede grene i nødvendigt omfang hvert år. 

Beskæring desuden for sundhed og æstetik hvert andet år. 

Busket og 

Stauder (langs 

huse) 

Lugning og jordkultivering af synlig jord 5 gange pr. år. 

Lugning af al rodukrudt samt frøukrudt over plantehøjde 3 gange pr. år. 

Beskæring af syge, døde og knækkede grene samt for fri passage, i nødvendigt omfang 

1 gang hvert år. 

Beskæring desuden for sundhed og æstetik 1 gang hvert år. 

Afpudsning for visne staudetoppe 1 gang hvert år. 

Klatreplanter Beskæring og opbinding 2 gange hvert år. 

Renholdelse Snavs og affald fjernes grundigt 4 gange pr. år, udover ugentlig ’miljøtur’. 

 

Tilstandsbeskrivelse: 

Gårdhavehegn (private) fremtræder i meget varierende stand. 
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Fritvoksende Træer står meget tæt på husene i den sydlige ende (Ørnen 34A, 32B og 21A). 

Beplantning langs husene i øvrigt OK, så længe den bliver holdt. Dog bør kraftigvoksende ukrudt ryddes 

visse steder. 

 

Forslag til renoveringer: 

Fritvoksende Træer tæt på huse bør ryddes (Ørnen 34A, 32B og 21A). (Og gerne erstattet med anden 

beplantning, f.eks. svagtvoksende træer placeret ½-1 meter fra facaderne). Birketræerne midt på stien udfor 

de nævnte adresser kan dog godt blive stående nogle år endnu, men de ser ikke trivelige ud. 

Øvrig beplantning langs huse gås efter for opvækst af træer og kraftigt ukrudt. 


