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FORORD

‘Pleje af grønne områder“ er en manual udarbejdet af
Danske Anlægsgartnere til brug for anlægsgartnere,
rådgivere og andre udførende ved tilbudsgivning og
indgåelse af aftaler hvor der er behov for en kort og
hurtig beskrivelse af en driftopgave. Manualen er en
revision og videreudvikling af ‘Pleje af grønne områ-
der’ fra 1989, som var den første manual der specifikt
omhandlede plejeindsatsen.

‘Pleje af grønne områder’ er desuden udarbejdet med
afsæt i ‘Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder
2015’ der er udarbejdet af Den Grønne Tænketank,
udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning på Købenjhavns Universitet.

Hvor ‘Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder
2015’ er et beskrivelsesværktøj til brug for den profes-
sionelle udbyder er ‘Pleje af grønne områder’ i højere
grad en norm som kan bruges direkte af udførende og
rådgivere ved blot at henvise til relevante elementer.
Bortset fra enkelte undtagelser (belægninger, renhol-
delse) skal der ikke træffes valg først.

‘Pleje af grønne områder’ 2016 følger bevidst samme
terminologi og opbygning som er brugt i Kvalitets-
beskrivelse for drift af grønne områder. Dog er der la-
vet enkelte tilføjelser og noget er undladt.

‘Pleje af grønne områder’ er bl.a. gjort operationel ved
konsekvent at træffe et konkret valg, hvor ‘Kvalitets-
beskrivelse for drift af grønne områder 2015’ angiver et
interval eller muligheder. Manualen træffer således en
række konkrete valg på vegne af hele branchen, men
dækker naturligvis ikke alle situationer.

Plejetiltagene er defineret med udgangspunkt i ‘Pleje
af grønne områder’ (1989), ‘Kvalitetsbeskrivelse for
drift af grønne områder’, ‘Plant og Plej’ og ‘Normer og
vejledning for anlægsgartnerarbejde’ og gældende
praksis. De angivne krav kan fraviges efter behov.

Elementsiderne kan sammen med arealregistrerings-
og tilbudslisten fuldt ud danne grundlag for både til-
bud og plejeaftale.

Danske Anlægsgartnere
August 2016
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VEJLEDNING

‘Pleje af grønne områder’ kan bruges som udgangs-
punkt for beskrivelse af en konkret driftsopgave, afgiv-
ning af tilbud og indgåelse af en driftsaftale.
   Der er ofte forskellige krav til pleje og vedligehol-
delse fra areal til areal på grund af variation i jord-
bundsforhold, klima, plantevalg, alder, anvendelse,
landskabsarkitektur og stedlige traditioner mv.

Alligevel er der i ‘Pleje af grønne områder’ angivet
konkrete kvalitetskrav og arbejdsopgaver. De er fast-
lagt ud fra en faglig erfaring for hvad der i de fleste til-
fælde er nok, og kan derfor bruges som udgangspunkt
for dialog mellem kunden og fagmanden. Hvis par-
terne bliver enige om yderlige pleje eller andre opga-
ver, skrives de under ‘bemærkninger’.

Erfaringer fra tidligere udgaver af ‘Pleje af grønne
områder’ viser desuden at tilbudsgivere og rådgivere
ofte uden bemærkninger eller ændringer henviser til
de beskrevne elementer.
   Ved udformningen er der også lagt vægt på at give
både kunden og den udførende et klart billede af
hvilke ydelser der er indeholdt i den afgivne pris.

Elementer
‘Pleje af grønne områder’ er baseret på ‘elementer’.
Det er veldefinerede grønne byggesten, f.eks. pryd-
plæne og allétræer. For hvert element beskrives hvad
der karakteriserer elementet og hvilke plejeopgaver
der sikrer elementets udtryk. Hertil kommer den tvær-
gående renholdelse.

Det grønne område opdeles i mindre enheder der
hver for sig er et element med samme udtryk og pleje.
På den måde kan de fleste grønne områder og deres
pleje beskrives præcist. Sammen med en arealregistre-
ring kan man hurtigt få overblik over driftopgaven.

Udvalget af elementer omfatter dem der er alminde-
lige i nutidige plejeopgaver. Varianter eller mellemfor-
mer kan forekomme i praksis, ligesom der er elementer
der ikke er med i bogen, f.eks. flere naturtyper. Hvis
der i praksis er elementer der ikke beskrives i bogen,
anbefales det at anvende det tomme elementskema
der i sin opbygning følger de øvrige.

Tilstand og udførelse
Udover beskrivelsen af elementet og referencebilledet
beskrives plejen som den udførende skal opfylde. Det
sker som tilstandskrav, udførelseskrav og meldepligt.

Tilstandskrav tager udgangspunkt i arealets udseen-
de, f.eks. græssets maksimale højde. Derimod er ar-
bejdsmetoden ikke fastlagt og derfor fri. Tilstandskrav
skal altid være opfyldt.

Udførelseskrav tager udgangspunkt i arbejdsproces-
sen. Man beskriver hvilke plejeopgaver der skal udfø-
res, f.eks. antal klipninger.

Tilstandskrav bruges når de kan gøres konkrete. El-
lers suppleres de af udførelseskrav. For renholdelse og
for vedligeholdelse af belægninger, inventar mv. an-
vendes udelukkende udførelseskrav.

Meldepligt
Meldepligt er en kontrolfunktion. Hvis der f.eks. er
meldepligt om vanding, er udførende forpligtiget til at
meddele kunden når der opstår behov for vanding.
Kunden kan herefter beslutte om der skal vandes eller

ej. Hvis den udførende forsømmer sin meldepligt, kan
han gøres erstatningsansvarlig for opståede skader.

Ekstraarbejder der iværksættes på grund af melde-
pligten betales som ekstraarbejder og hører ikke under
det almindelige tilbud. Ud over tørke kan ekstraarbej-
der opstå som følge af ekstra slid, skadedyrsangreb el-
ler planteudfald.

Bemærkninger
Under ‘bemærkninger’ er der gjort plads til at skrive
om forhold som har betydning for opgavens udførelse
og prissætning, men som ikke er anført under de øv-
rige grupperinger i elementbeskrivelsen.

Her kan f.eks. anføres hvilken plejemetode kunden
måtte ønske for bestemte dele af plejen. Det kan typisk
være i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse hvor der er
flere valgmuligheder, f.eks. flis, dækafgrøder og
pesticidfri pleje, herunder gasbrænding og dampning.
Der kan også forekomme korrektioner, f.eks. hvor et
busket har en undervegetation af dækafgrøder, og
hvor ukrudtet derfor må bekæmpes på anden vis.

Renholdelse
Renholdelsen fastlægges i samråd med kunden. Ren-
holdelse går på tværs af alle elementer. I ‘Pleje af
grønne områder’ skelnes mellem affaldstyper i forskel-
lige fraktioner fra mindre- til større affald. Ligeledes
defineres acceptkriteriet for udbredelsen af affaldet fra
ingen til spredt affaldsforekomst. (1)

Fordeling af elementer
Når man står et konkret areal fordeler man arealet ef-
ter de elementer som i både funktion og udtryk passer
bedst. Ofte kan der opstå tvivl om hvilket element der
passer bedst. Her kan det hjælpe at nærlæse de en-
kelte elementbeskrivelser og få et overblik i element-
oversigten side xx, hvor elementerne er sorteret i have-,
park- og naturpræg.

Præg
Hensigten med at inddrage have-, park- og naturpræg
er at beskrive arealets generelle billede. Havepræget
står for den mest intensive pleje og naturpræget for
den mest ekstensive. I de fleste tilfælde vil alle de regi-
strerede elementer inden for et areal tilhøre et af præ-
gene.

Prægene kan også bruges i en indledende samtale.
Vælger man f.eks. parkpræg, er det lettere at vælge de
enkelte elementer. I valget kan det også overvejes
hvilke elementer der egner sig til omlægning, og om
der anvendes flere præg på samme areal.

Opretninger
Når de enkelte elementer fastlægges kan det - hvor et
element ikke helt lever op til sin målsætning - komme
på tale at oprette. Det betyder at der skal foretages
ændringer eller at plejen i en periode skal udføres an-
derledes indtil man når elementets udtryk.

Opretning kan f.eks. komme på tale hvis et anlæg
har været misligholdt i en årrække, eller hvis der har
været hærværk eller meget slid.

Opretningen kan enten udføres som en anlægs-
opgave eller som ekstra pleje i en periode. Derefter
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Til vurdering af behovet for opretning kan
kvalitetskravene under elementet bruges. F.eks.:

Måling af behov for opretning

BUSKET
• Ingen udhængende grene til gene for færdslen
• Der må ikke forekomme afskårne grene
• Synlig rodukrudt må ikke forekomme
• Frøukrudt må maks. dække 15% af jorden og

aldrig blive højere end 50 cm.

BRUGSGRÆS
• Ingen pletter over 20 x 20 cm
• Græsplanterne skal dække over 90% af arealet
• Græsset må maks. være 8 cm højt

kan der fortsættes med en normale pleje som den
fremgår af elementsiderne under tilstandskrav og
udførelseskrav.

Hvor opretningen udføres som en anlægsopgave bør
prisen fremgå særskilt af tilbuddet. Hvor opretningen
foregår over længere tid gennem en mere radikal
pleje, indskrives den ekstra pleje direkte på den pågæl-
dende elementside under ‘bemærkninger’.

Forandringer
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre et
element til et andet. Det kan være fordi kunden ønsker
en anden pleje, et andet udtryk eller for at opnå en na-
turlig sammenhæng mellem elementerne. Forandrin-
gen kan ligge inden for samme type, f.eks. at en pryd-
plæne ændres til en brugsplæne. Men der kan også
være tale om at arealet bliver noge helt andet, f.eks at
prydplænen omlægges til staudebed. Typisk vil opga-
ven have karakter af et større eller mindre anlægs-
arbejde der gives en særskilt pris på.

Opmåling
Når elementerne er fastlagt, opmåles de respektive
arealstørrelser og indføres i arealregistret. For at sikre
både de udførende  og kunden et overblik, kan der
med fordel udarbejdes et kort hvor de enkelte
elementers placering er vist.

Tilbudsgivning
Med udgangspunkt i de valgte elementer og areal-
registret kan tilbudslisten udfyldes og en samlet
tilbudssum udregnes. Derudover skal der udarbejdes
tilbud som er affødt af opretning og forandring.

Kontraktgrundlag
Kontraktgrundlaget for en given opgave bør bestå i
arealregistreringen, tilbudslisten, et elementeksempel
med forklaring og de relevante elementer fra element-
oversigten. Derudover kan tilbud på opretning og for-
andring indgå.

Den vejledende tilbudsliste forudsætter at man ved-
lægger de elementer der indgår i tilbudsgivningen in-
klusiv de tilhørende plejeopgaver. Ellers giver tilbuds-
listen ingen mening, og oplyser ikke hvilke opgaver der
indgår i den opgivne pris.

Bag i bogen er der vedlagt en standard til driftsaftale
med en juridisk skabelon som kan bruges direkte eller
som udkast.

Ved udformning af kontraktgrundlaget bør der ta-

ges stilling til kontraktperiodens længde som kan
strække sig over en årrække, typisk 5 år med mulighed
for 2 års forlængelse. Det er en fordel at have driften
af et areal i flere år, da startomkostninger kan fordeles
over flere år og fordi man kender arealet og ved hvor
og hvornår der kan opstå problemer.

Gennemgang
Selv om driftsopgaven er beskrevet i dokumenter og
aftaler, bør arealet gennemgås af bygherre og entre-
prenør med jævne mellemrum, mindst en gang årligt.
Ved gennemgangen vurderes arealets tilstand, og der
tages stilling til opgaver der måtte ligge uden for
aftalegrundlaget.

Kontrol og kvalitetsstyring
For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde bør det
løbende kvalitetsstyres. Kvalitetsstyringens omfang vil
ofte blive foreskrevet fra kunden, og den kan både
omfatte fælleskontrol og egenkontrol.

Hvor der kræves en mere formel kvalitetsstyring kan
den udførende bruge sit eget kvalitetsstyringssystem
der tilpasses den konkrete opgave, eller bruge Danske
Anlægsgartneres standard ‘Plan for Kvalitet - drift’.

‘Plan for Kvalitet - drift’ viser hvordan virksomheden
udarbejder en kvalitetsstyringshåndbog og dermed-
hvordan virksomheden organiserer driften. I den en-
kelte sag udarbejdes planer for stikprøvekontrol med
tilstandskrav og planer for proceskontrol med udførel-
seskrav. I begge tilfælde  kontrolleres kravene af den
udførende. Som en del af stikprøvekontrollen kontrol-
leres også punkterne under meldepligt.

Det kan også komme på tale at lave en modtagel-
seskontrolplan for at dokumentere et eventuelt behov
for opretning. Det kan være aktuelt i sager hvor ud-
budsmaterialet stiller den udførende i udsigt at area-
lerne overtages i en stand svarende til det beskrevne,
fremtidige pleje- og vedligeholdelsesniveau.

Hvis driftsherren stiller krav om det, udarbejdes der
ved samme lejlighed en arbejdsplan hvor alle aktivite-
ter der skal udføres til udførelseskrav, indskrives med
angivelse af hvornår arbejdet forventes udført.

Målemetoder
Under tilstandskrav, udførelseskrav og meldepligt står
der en række målbare krav, men ofte intet om hvad
der skal måles med og hvordan.

Generelt skal alle krav, som er angivet i cm måles
med tommestok, eventuelt i kombination med en 3
meter retskede.

Måling af græshøjder med tommestok sker ved til-
fældige nedstik. Ved hvert nedstik aflæses den største
højden på de nærmeste blade idet der ses bort fra en-
kelte lange eller korte græsstrå. Der anbefales mindst
10 målinger på arealer mindre end 100 m2, 10-40 må-
linger på arealer mellem 100 -5000 m2 og 40 målinger
på arealer over 5000 m2. Resultatet vil være et gennem-
snit af flere målinger og derfor tage høje for lokale va-
riationer i terrænoverfladen.

Til ukrudt bruges dækningsgrad i procent. Til hjælp
kan bruges en feltramme på 100 x100 cm opdelt i 100
felter. Den gør det lettere at bestemme hvor mange
procent af arealet inden for rammen der er dækket af
ukrudtets blade. En dækningsgrad på 5% betyder at
der ingen steder må kunne lægges en feltramme hvor
ukrudtets blade dækker over 5% af fladen.
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Arealtype
Arealtypen henviser til den kate-
gori som elementet hidrører un-
der, f.eks. græs.

Elementets navn og beskri-
velse
Her beskrives elementet og hvor
og hvornår det typisk anvendes.

Referencebillede
Referencebilledet støtter beskri-
velser og viser hvordan elementet
typisk ser ud.

Udførelsesperiode
Udførelsesperiodener den tids-
horisont hvor de angivne krav bli-
ver udført og kontrolleret.

Tilstandskrav
Tilstandskrav beskriver den til-
stand som elementet
permanent skal opretholde, f.eks.
en maksimal græshøjde. Drifts-
entreprenøren har ansvaret for at
holde tilstandskravet og afgør selv
hvad der skal til for at holde det.

Udførelseskrav
Udførelseskrav beskriver pleje-
indsatser som skal udføres på en
bestemt måde eller et bestemt
tidspunkt, f.eks. antal klipninger
pr. år. Udførelseskrav anvendes
når tilstandskravene ikke kan gø-
res konkrete nok. (2)

Meldepligt
For hvert element kan anføres en
meldepligt. Det kan indebærer at
driftsentreprenøren har ansvar for
at informere driftsherren om af-
talte forhold, men ellers ikke skal
gøre noget ved. Driftsherren be-
slutter herefter om tilstanden skal
afhjælpes gennem bestillingsar-
bejder.

Bemærkninger
Her tilføjes forhold der er særegne
for opgaven. De kan være begrun-
det i opgavens karakter eller i sær-
lige aftaler med kunden.

Eksempel på et element

Indsæt side11
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Elementer fordelt efter præg

Nogle elementer kan i princippet også placeret
under andre præg. I denne oversigt er elemen-
terne placeret under det præg som de refererer
til ifølge elementbeskrivelsen og tilstands-
kravene. Bunddækkende buske kan f.eks. også
have havepræg hvis der anvendes et plante-
materiale der er  havepræget.
I den konkrete opgave vil lokaliteten og plante-
valget ofte pege på hvilket præg elementet hø-
rer til. Ved at ændre kvalitetskravet under over-
skriften ‘tilstandskrav’ kan elementet placeres
under et andet præg.

Prydplæne Brugsplæne Roser Prydstauder Udplantnings-
planter

Løg Baljeplanter

Prydbuske Prydhæk Pur Formede træer Fuldkronede træer Bassin

Parkpræg

Havepræg

Brugsplæne Græsflade Fælledgræs Sportsplæne Staudebede Bunddækkende
buske

Busket

Hæk Fritvoksende
hæk

Lund Skov Trægrupper

Rabatgræs Naturgræs Hegn Krat Lund Skov

Naturpræg

Sø

Allétræer

Bunddækkende
buske

Klatreplanter,
fladedækkende

Klatreplanter,
solitære

Frugttræer

Naturareal Grøft

Naturstauder
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GRÆS

• Prydplæner er de fineste græsplæner der anvendes
til pryd i haver og lignende anlæg hvor der ønskes et
særligt velplejet udtryk.

• Prydplæner anvendes normalt hvor der ikke er noget
eller kun begrænset slid.

• Prydplæner er ensartede og præcise i deres udtryk og
er skarpt afgrænset til andre elementer.

• Græsset er helt tæt, grønt og sammenhængende og
består af græsarter der tåler tæt klipning.

• I prydplæner er der intet eller meget lidt ukrudt som
ikke generer helhedsindtrykket.

• Prydplæner fremstår meget jævne.

Prydplæne

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græshøjden er fra 2,5 til 6 cm, også omkring træer, inventar og andre elementer

• Synligt græsafklip på prydplænen eller tilstødende elementer må ikke forekomme

• Nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger må ikke henligge mere end 1 uge

• Behov for vanding

• Forekomst af sygdom eller skadedyrsangreb

• Behov for opretning eller eftersåning. Krav til jævnhed: maks. 3 cm gab på 3 meter retskede

• Behov for vertidræning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Græsset klippes med cylinderklipper med opsamling

• Kanter mod bede og/eller belægninger skæres 2 gange årligt, i juni og i 4. kvartal
Rethed ved skæring: afvigelse maks. 1 cm på 3 m.

• Gøskning 3 gange efter gødskningsplan

• Vertikalskæring1 gang årligt

• Topdressing 1 gang årligt. inkl. overslæbning med net

• Ukrudt større end Ø 4 cm fjernes 1 gang årligt fx ved stikning før vertikalskæring
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GRÆS

Brugsplæne
udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Brugsplæner er den emst almindelige plænetype i
både offentlige anlæg og på privare arealer.

• De  anvendes til ophold, leg og boldspil og har typisk
stor slidstyrke.

• Brugsplæner er ensartede i deres udtryk og er klart
afgrænset til andre elementer.

• Græsset danner en sammenhængende flade der er
overvejende grøn. Der er kun lidt og spredt ukrudt.

• Brugsplæner fremstår nogenlunde jævne.

• Græshøjden er fra 4 til maks. 8 cm

• Omkring træstammer, inventar og faste elementer er græshøjden maks. 15 cm

• Græsafklip på brugsplænen må ikke forekomme som mere end 1 klump over 5 x 5 cm pr. m2

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end 1 klump over 5 x 5 cm pr. m2

• Nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger må ikke henligge, så det skader græssets vækst og udseende

• Forekomst af muldvarpe- eller mosegriseangreb

• Behov for opretning/eftersåning, når bare pletter større end 20 x 20 cm forefindes

• Behov for ukrudtsbekæmpelse, når ukrudt dækker mere end 30 % af arealet

TILSTANDSKRAV skal altid være opfyldte

UDFØRELSESKRAV

• Forårsklargøring før opstart af klipning med fjernelse af nedfaldne grene, muldvarpeskud og andet

• Affald, samlinger af nedfaldsløv, grene og lignende fjernes før klipning og fast 1 gang efter
løvfald i november/december og 1 gang i marts/april

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

BEMÆRKNINGER
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GRÆS

• Græsflader er typisk udfyldningsarealer hvor der kun
er lidt slid og der ønskes et ensartet udtryk.

• Græsflader kan udnyttes til ekstensivt friluftsliv.
• Græsflader har et nogenlunde ensartet udtryk.
• I græsflader er der indslag af anden flora som ikke

må dominere. Græsset og anden flora danner en
sammenhængende vegetationsflade.

• Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen
og driften.

Græsflade

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græshøjden er fra 6 til maks. 10 cm

• Omkring træer, inventar og faste elementer er græshøjden op til 20 cm

• Græsafklip må ikke klumpe i mere end 3 klumper over 10x10 cm pr. m2 og ikke henligge i en form og omfang
der skader græssets vækst og udseende

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 5 x 5 cm per m2

• Nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger der skader græsset, må ikke findes i felter større end 1 m2

• Forekomst af muldvarpe- eller mosegriseangreb

• Behov for opretning/eftersåning når der er bare pletter større end 20 x 20 cm.

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Forårsklargøres før opstart af klipning med fjernelse af nedfaldne grene, muldvarpeskud og andet

• Affald og større mængder løv og lignende fjernes før klipning
• Løv fjernes én gang årligt efter løvfald
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GRÆS

• Fælledgræs er en grov græstype som plejes
ekstensivt. Fælledgræs er derfor ikke egnet til
boldspil og andre lignende aktiviteter.

• Ved stier og udstyr kan græsset eventuelt plejes som
et andet græselement, f.eks. græsflade.

• Fælledgræs er mellemhøjt græs med indslag af
anden flora. Der er normalt ikke større samlinger af
aggressorer eller opvækst af vedplanter.

• Fælledgræs udgør en sammenhængende
vegetationsflade hvor jævnheden er tilpasset driften.

Fælledgræs

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Slåning skal udføres så fælledgræsset efterfølgende har et ensartet udtryk

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 5x5 cm per m2

• Forekomst af aggressive ukrudtsplanter

• Behov for opretning/eftersåning af bare pletter større end 30x30 cm

• Behov for afsamling af nedfaldsløv

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Græsset slås 3 gange i cirka 10 cm højde i perioden juni til oktober

• Omkring træer og buske efterlades uklippet græs 100 cm fra stammen og/eller 100 cm fra brynkanter
• Grene større end 5 cm ø fjernes før slåning
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GRÆS

• Sportsplæner anvendes primært som spilleplads for
organiseret idræt, hvor græssets tæthed og banens
jævnhed har stor betydning for spillet.

• Græsset plejes så det tåler et stort slid.
• Sportsplæner er ensartede og præcise i deres udtryk

og skarpt afgrænset til andre elementer.
• Forekomst af ukrudt skal minimeres ved at sikre

græsset optimal vækst og tæthed.
• Græsset er kort og danner en tæt, jævn og slidstærk

sammenhængende flade.
• Driften af sportsplæner sker ofte i samspil med

brugerne.

Sportsplæne

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græshøjden er fra 3,5 cm til 6 cm

• Omkring inventar og faste elementer er græshøjden maks. 10 cm

• Græsafklip på sportsplænen må ikke forekomme som mere end 1klump over 5x5 cm pr. m2

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 5x5 cm pr. m2

• Der henligger ikke løv, grene eller frugter mm. som kan skade græssets vækst og funktion

• Forekomst af muldvarpe- eller mosegriseangreb

• Behov for vanding

• Behov for reparation af målfelter

• Behov for opretning

• Generelle problemer med græssets vækst

• Behov for eftersåning af bare pletter større end 10 x 10 cm.

• Behov for vertidræn

• Forekomst af skadedyr eller sygdomme

• Uhensigtsmæssig brug af banerne

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Forårsklar gøring og mindre opretning før sæsonstart 1. april: Fjernelse af affald, samlinger af nedfaldsløv,
grene o.lign. Overfladen planeres med slæbenet eller langfingerharve. Muldskud, målfelter og andre ujævne
områder jævnes/oprettes manuelt og eftersås.

• Kanter mod andre elementer skæres 1 gang årligt så de fremstår rette og ensartede.
Rethed: afvigelse maks. 3 cm på 3 m.

• Gødskning efter gødningsplan

• Vertikalskæring 1 gang årligt  ultimo maj eller primo juni

• Topdressing med  1 gang årligt efter udført vertikalskæring og eftersåning
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GRÆS

• Rabatgræs er groft, mellemhøjt til højt græs der
anvendes hvor der ikke stilles æstetiske krav til
udtrykket.

• Rabatgræs anvendes langs veje og stier.
• Rabatgræs tillades at fremstå uensartet styret af slid

og ekstensiv drift.
• I rabatgræs er urter et naturligt indslag defineret af

jordbund og de lokale forhold. Rabatgræs udgør en
nogenlunde sammenhængende vegetationsflade.

• Jævnheden afspejles af driften.

Rabatgræs

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 10x10 cm per m2

• Behov for tidligere slåning af hensyn til oversigtsforhold

• Behov for opretning/eftersåning

• Behov for afhøvling på grund problemer med afledning af vand fra vejbanen

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Forårsslåning i 15 cm højde, 1.-24. juni. Normalt slås der kun i en klippebredde

• Efterårsslåning i 15 cm højde, 15. september- 15. november. Normalt slås kun i en klippebredde



16 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

GRÆS

• Naturgræs er den groveste og mest ekstensive
græstype der alene præges af jordbund og
vækstvilkår.

• Naturgræs giver plads til udvikling af den naturlige
flora og fauna.

• Langs tilstødende elementer og som stier kan
græsset eventuelt plejes som andet græselement,
f.eks. fælledgræs.

• Naturgræs er højt græs bestående af grove naturlige
græsser og et varieret indslag af urter og udpræget
naturpræg.

• Tilgroning med busk- og træopvækst er uønsket.

Naturgræs

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 10x10 cm per m2

• Forekomst af problematisk vedagtig opvækst

• Behov for fjernelse af generende opvækst af grove urter så som bjørneklo, japansk pileurt m.fl.

• Behov for opretning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Græsset slås 1 gang årligt i perioden august til oktober i 10 cm højde

• Grene større end 10 cm ø fjernes før slåning
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BLOMSTER

• Roser giver blomsterpragt og duft og opleves på
nært hold.

• Roser findes som klatreroser, solitært, rosenbede og
sammen med både stauder og buske.

• Roser bruges også som prydbuske og bunddække
(se disse elementer).

• Roser er et højt prioriteret element, der kræver
intensiv pleje. Roser skal fremtræde frodige og
veludviklede i vækstperioden.

Roser

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv og frøstande må ikke skæmme helheden

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Rodskud og vildskud fjernes i vækstsæsonen. Maks. længde 20 cm

• Behov for vanding

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for efterplantning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Roserne beskæres en gang i april

• Afskårne stængler, afklip samt løv mv. fjernes

• Gødskning 2 gange i vækstsæsonen efter gødningsplan
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BLOMSTER

• Prydstaudernes primære funktion er at skabe
sanselige oplevelser gennem blomsterpragt, farver,
mønstre og dufte, hvilket opnås ved at samle
stauderne i bede i et beskyttet miljø.

• Prydstauder kræver intensiv pleje.
• Planterne skal fremtræde sunde, frodige, blomster-

rige og veludviklede i vækstperioden.
• De forskellige stauder skal plejes individuelt.

Prydstauder

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv og frøstande må ikke skæmme helheden

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde, dog aldrig højere end stauderne

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Planter der ikke har den fornødne styrke, opbindes

• Behov for vanding

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for efterplantning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Stauder nedskæres 1 gang typisk i marts/april

• Afskårne stængler, afklip samt løv mv. fjernes

• Gødskning 1 gang forår efter gødningsplan



19Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

BLOMSTER

• Staudebedet består af  vækstkraftige arter der
danner sammenhængende bevoksninger. Den
primære funktion er at give farve og variation.

• Staudebede bruges i flader og rabatter f.eks. som
frodig bund under træer og buske.

• Plantevalget består af kraftigt voksende stauder som
kan hævde sig i konkurrencen med græs og ukrudt.

• Plejen sigter mod at stauderne fremstår sunde og
i tætte bestande.

Staudebede

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudt må ikke overstige 25 cm i højde, dog aldrig højere end stauderne

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Selvsået vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm og fjernes med rod

• Behov for vanding

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for efterplantning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Stauderne nedskæres 1 gang  i marts/april

• Afskårne stængler, afklip samt løv mv. fjernes

• Gødskning 1 gang forår efter gødningsplan
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BLOMSTER

• Naturstauder indeholder en eller flere vækstkraftige
arter i sammenhængende bevoksninger under
ekstensive betingelser hvor de giver farve og
variation.

• Naturstauderne bruges også som frodig bund under
træer og buske.

• Plantevalget består af kraftigt voksende stauder,
dækafgrøder som kan hævde sig i konkurrencen med
græs og ukrudt.

• Plejen sigter mod at bevoksningen udvikler sig mod
en stabil tilstand.

Naturstauder

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Naturstauderne må ikke brede sig ind over andre elementer

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for efterplantning / såning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Staudebevoksningen klippes eller slås typisk i marts/april

• Afskårne stængler, afklip samt løv mv. fjernes

• Uønsket vedagtigt opvækst må ikke blive højere end 50 cm. Fjernes med rod 1 gang årligt

• Uønskede urteagtige aggressorer slås eller klippes 1 gang årligt
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BLOMSTER

• Udplantningsplanter anvendes primært for at give
blomsterpragt og massive farvevirkninger.

• Udplantningsplanter opleves tæt på, hvor hver
enkelt plantes vækstform, blomst og duft er i fokus.

• Planterne er en- eller flerårige planter som udplantes
eller sås i bede en til flere gange årligt, og som
ryddes eller nedskæres efter afblomstring.

• Udplantningsplanter kan vokse i bede eller i faste
eller flytbare kummer.

• Plejen sigter mod at plantningerne er tætte, frodige
og dækker jorden.

Udplantningsplanter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv og frøstande må ikke skæmme helheden

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige  5% dækningsgrad pr. m2

• Planter der ikke har den fornødne styrke, opbindes

• Planterne må ikke mangle vand

• Forekomst af skadedyr og sygdom

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilplantning/såning 1 gang om året

• Efterplantning 2 gange i vækstsæsonen, dog maks. 10% (udfald på mere end 10% udføres som ekstra arbejde)

• Gødskes 2 gange efter gødningsplan

• Særlige forhold vedrørende flytbare kummer
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BLOMSTER

• Baljeplanter er flereårige planter, vedplanter eller
stauder der vokser i beholdere og overvintrer
indendørs i orangerier eller væksthuse.

• Plejen sigter mod at planterne skal fremtræde
frodige, sunde og veludviklede, både i vækst- og i
hvileperioden.

• Plejen i hus retter sig mod vanding, gødskning og
klimakontrol.

Baljeplanter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Visne blomster og løv, gamle stængler frøstande og døde partier må ikke skæmme helheden

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring

• Ukrudt må ikke forekomme

• Planterne må aldrig mangle vand

• Potter, kar, baljer skal fikseres lodret og vandret

• Forekomst af sygdomme og skadedyr

• Behov for rengøring og vedligeholdelse af potter, kar og baljer

• Behov for omplantning og eventuel deling eller reduktion

• Behov for supplerende dyrkningssubstral

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Sommerbeskæring jf. målsætning: Formklipning 1 gang

• Vinterbeskæring jf. målsætning: 1. kvartal

• Gødskning 2 gange om året efter gødningsplan

• Eventuel sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres som udgangspunkt uden brug af pesticider

• Udflytning af planterne april/maj til hærdning i 2-3 uger før endelig udsætning

• Frostfølsomme arter flyttes ind inden frost. Resterende planter indflyttes i oktober/november

• Planterne opbevares indtil udflytning i orangeri eller væksthus inklusiv vanding, gødning og klimakontrol
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BLOMSTER

• Løg bruges ofte i samspil med andre elementer så
som græs, buske, stauder osv. med det formål at
markere det tidlige forår med blomsterpragt inden
og under udspring af øvrige planter.

• Løg bruges ofte i større flader og mønstre.
• Planterne skal fremtræde sunde, frodige og

blomsterrige. Plejen sigter mod opsamling af
næring i løget.

Løg

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Løgenes blade må ikke fjernes før de er visnet helt ned

• Ukrudtsbekæmpelse sker i forhold til det element som de står i: græs, busket eller bed mv.

• Behov for lægning af supplerende løg

• Forekomst af sygdom og skadedyr

• Behov for optagning af løg

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Visne blomster fjernes 1 gange årligt

• Gødes efter gødningsplan 1 gang forår
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BLOMSTER

• Solitære slyng- og klatreplanter anvendes på facader,
mure, hegn, espalier, pergola og stativer for at give
frodighed og blomstring.

• Solitære slyng- og klatreplanter kræver artstilpasset
konstruktion til støtte, samt beskæring og eventuel
opbinding og for at udvikle sig til et for arten
optimalt udtryk eller for at indgår i en ensartet
helhed.

Solitære slyng- og
klatreplanter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Solitære slyng- og klatreplanter skal under iagttagelse af plantens karakteristika overholde støttens
dimension og udformning

• Synlige døde og visne grene må ikke forekomme længere end  2 måneder og skal fjernes ved bortskæring
eller i forbindelse med klipning

• Solitære slyng- og klatreplanter skal overholde krævede fritrumsprofiler

• Opbindes efter behov

• Ukrudt må ikke forekomme

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for vanding

• Udgåede planter og behov for efterplantning

• Behov for foryngelsesbeskæring og beskæring for at fremme blomstring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Beskæres for visne blomster 1 gang årligt. Blomster må maks. sidde 1 måned efter afblomstring

• Gødning efter gødningsplan 1 gang årligt
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BLOMSTER

• Fladedækkende klatreplanter danner sammen-
hængende grønne flader på bygninger, mure og
hegn som har arkitektonisk effekter.

• Fladedækkende klatreplanter er tætte og frodige i
en veldefineret udstrækning friholdt fra vindues- og
døråbninger samt sårbare bygningsdele.

• Planterne er typisk selvhæftende på underlaget og
udgøres primært af arter inden for Hedera,
Pathenucissus og Hydrangea.

Fladedækkende
slyng- og klatreplanter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• De fladedækkende klatreplanter skal overholde fastlagte dimensioner

• Synlige døde og visne grene må ikke forekomme længere end 2 måneder og skal fjernes ved bortskæring
eller i forbindelse med klipning

• Ukrudt må ikke forekomme

• Behov for beskæring og klipning af fladen

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning eller udskiftning af planter

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Beskæring/friklipning ved dør- og vinduesåbninger samt tag og afdækninger 50 cm fra kanter foretages
1 gang årligt juli til august
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BUSKE

• Prydbuske anvendes solitært eller sammen med
anden beplantning.

• Prydbuske har til formål at give sanseindtryk ved
form, farve og duft.

• Den enkelte prydbusk skal fremstå veludviklet og i
god vækst med en rig blomstring i forhold til art og
sort.

• Plejen foretages individuelt under hensyntagen til
arternes vækstform, blomstring og karakteristika, så
prydbusken fremstår optimalt.

• Prydbuske kan undertiden være klippede i faste
former.

Prydbuske

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme, og skal fjernes ved beskæring

• Prydbuskene skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr

• Ukrudtsvækst må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i  højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning

• Behov for nedskæring af hensyn til blomstring, størrelse, vækstform og art

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Prydbuskene beskæres med 2 års interval af hensyn til blomstring, størrelse, vækstform og art

• Gødning efter gødningsplan 1 gang årligt
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BUSKE

• Bunddækkende buske danner ensartede, sammen-
hængende flader, primært som arkitektonisk
element eller som fladedækning og ofte i sammen-
hængende monokulturer.

• Bunddækkende buske er ofte lave til lidt større
buske.

• Bunddækkende buske skal fremstå veludviklet og i
god vækst.

• Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække hvor
opvækst af ukrudt og vedplanter ikke forstyrrer
helhedsindtrykket.

Bunddækkende buske

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Elementet afsluttes naturligt mod kanten og i harmoni med elementets karakter

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke skæmme helheden, og skal fjernes ved beskæring

• De bunddækkende buske skal holde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold og teknisk udstyr

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudt må ikke blive højere end de bunddækkende buske

• I kanten må synlig ukrudt ikke blive højere end 15 cm, dog ikke højere end buskene

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end buskene, og skal fjernes med rod

• Vissent løv må ikke genere væksten

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning

• Behov for beskæring af hensyn til foryngelse, vækstform, størrelse og blomstring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte
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BUSKE

• Busketter danner og adskiller rum samt afgrænser
arealer. De kan dække store arealer.

• Busketter er en sammenhængende plantning af
buske, og er ofte sammensat af flere arter.

• Buskettet skal fremstå veludviklet og i god vækst
med en rig blomstring i forhold til art og sort.

• Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters
vækstform og blomstring og skal sikre et harmonisk
helhedsindtryk.

Busket

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Buskettet må ikke genere færdsel, oversigtsforhold samt teknisk udstyr

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudt må ikke blive højere end 50 cm

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm, og skal fjernes med rod

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning

• Behov for beskæring af hensyn til størrelse, vækstform og blomstring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Beskæring af døde, visne, brækkede grene og af hensyn til frirumsprofil udføres en gang om året
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HÆKKE OG PUR

• Prydhæk anvendes som indramning eller opdeling
hvor der ønskes et særligt forfinet haveudtryk eller et
særligt arkitektonisk element.

• Prydhækkens planter udgøres af én art. De enkelte
planter skal fremstå i god og tæt vækst helt til
jorden.

• Hækken skal fremstå med skarpe og præcise former.
• Plejen skal sikre at formen opretholdes.

Prydhæk

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 10 cm eller vokse ud over hækkens form. Der må maks. være 5 stk.
synligt ukrudt pr. 3 lbm.

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 30 cm eller vokse ud over hækkens form, og skal fjernes
med rod.

• Forekomst af skadedyr og sygdom

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Hækken klippes 1. gang i juni og 2. gang i september

• Hækkens mål må kun forøges minimalt

• Efter klipning må jævnheden ikke afvige mere end 1 cm på 3 meter retskede og maks. 5 cm i hele hækkens
længde. Smiget skal være 4 cm. pr. meter hækhøjde

• Afklip fjernes ved arbejdsdags ophør

• Gødskes efter gødningsplan 1 gang om året
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HÆKKE OG PUR

• Anvendes som indramning, opdeling eller lægivende
funktion.

• Hækkens planter udgøres normalt af kun én art.
• De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst

helt til jorden.
• Hækkens form skal fremstå regelmæssigt. Plejen skal

sikre at formen opretholdes.

Hæk

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 20 cm. Der må max. være 5 stk. pr. lb.m.
• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm, og skal fjernes med rod

• Behov for efterplantning

• Forekomst af skadedyr

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Hækken klippes én gang om året

• Hækkens mål må kun forøges minimalt

• Efter klipning må jævnheden ikke afvige mere end 5 cm på 3 meter retskede og maks. 10 cm i hele
hækkens længde

• Afklip fjernes ved arbejdsdags ophør

• Frirumsklipning omkring teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold udføres én gang i juni
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HÆKKE OG PUR

• Pur anvendes som indramning eller opdeling.
• Purrets planter udgøres som regel af én art og

danner en ensartet flade.
• Purrets form skal fremstå regelmæssig.
• Plejen skal sikre at formen opretholdes.

Pur

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 20 cm og maks. dække 15% af den synlige jord

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end purret og skal fjernes med rod

• Behov for efterplantning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Purret klippes én gang om året

• Hækkens mål må kun forøges minimalt

• Efter klipning må jævnheden højst afvige 8 cm på 3 meter retskede og maks. 10 cm i hele hækkens længde

• Afklip fjernes ved arbejdsdags ophør

• Frirumsklipning omkring teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold udføres én gang i juni
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HÆKKE OG PUR

• Anvendes som indramning, opdeling eller er
lægivende og er som regel blomstrende.

• Hækkens planter udgøres som regel af én art og er
oftest en énrækket beplantning.

• Hækkens form afgøres af den valgte art.
• Planterne står tæt og skal være i ensartet vækst.

Fritvoksende hæk

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 30 cm

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm, og skal fjernes med rod

• Behov for efterplantning

• Behov for beskæring eller nedskæring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring mod andre elementer, teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold udføres én gang i juni
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TRÆER

• Fuldkronede træer kan være enkeltstående og i
grupper.

• Fuldkronede træer dækker over store skovtræarter i
parker og åbent land til mindre prydtræer i haver.

• Fuldkronede træer udvikler den størrelse, struktur og
form som er karakteristisk for arten og sorten.

• Fuldkronede træer er ofte et resultat af målrettede,
men gerne usynlige beskæringsindgreb.

Fuldkronede træer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Opbindingen skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

• Angreb af sygdom og skadedyr

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Afskæring af vanris 1 gang årligt

• Alder 3-10 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 2. år jf. målsætning

• Alder 10-30 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 5. år jf. målsætning

• Alder 30 år of opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. år
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TRÆER

• Formede træer findes som enkeltstående og flere
sammen i alleér, rækker og formationer.

• Formede træer har en fast defineret størrelse og
form og udtrykket bestemmes af plejemetoden.

• Formede træer kan enten være klippede i flader eller
andre karakteristiske former eller være beskåret til
dannelse af knuder i en variation af former.

Formede træer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afskæring af vanris  1 gang årligt

• Alder 3-15 år: Opbygningsbeskæring, opstamning, kronepleje og formning 1 gang årligt hvert 2. år jf.
dimensioner og målsætning

• Alder 15 år og opefter: Udtynding af 20% af grenskelettet i 1. kvartal hvert 3. år

• Formklipning sommer: Formning med klipning jf. målsætning 1 gang årligt i juli/august

• Formklipning vinter: Formklipning jf. målsætning 1 gang i 1. kvartal

• Knudebeskæring: Tilbagebeskæring til knuder hvert 2. år
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TRÆER

• Frugttræer anvendes både for frugtens og
blomstringens skyld.

• Frugttræer har en intensiv pleje for at fremme
optimal blomstring og frugtsætning.

Frugttræer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 % dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afskæring af vanris og knækkede grene 1 gang årligt

• Opbygningsbeskæring, opstamning, kronepleje og formning 1 gang årligt hvert 2. år jf.
dimensioner og målsætning.
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TRÆER

• Allétræer benyttes i trærækker og alléer med to eller
flere rækker.

• Allétræer kan benyttes til at angive retninger og til
at markere veje, stier eller andre linjer.

• Allétræer står i en eller flere parallelle trærækker der
danner en samlet enhed og hvor trækroner oftest
vokser sammen.

• Allétræer er for det meste samme alder og art og er
plantet med en indbyrdes ens planteafstand.

• Træerne er oftest opstammede.
• Elementet dækker ikke formede træer.

Allétræer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afskæring af vanris 1 gang årligt.

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Alder 3-10 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 2. år jf. målsætning

• Alder 10-30 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 5. år jf. målsætning

• Alder 30 år og opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. år
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TRÆER

• Hegn giver læ, afgrænser og danner rum, ofte med
en variation af træer og buske der bidrager med
frodighed, blomster og frugter.

• Et levende hegn er et linjeformet element af en eller
flere rækker og lag af hårdføre træer og buske som
sikrer stabilitet, læ og tæthed.

• De enkelte arter er underordnet helheden.
• Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af

hegnets målsætning, alder, bevoksningsstruktur,
plantesammensætning og voksested.

Hegn

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Grene og opvækst må ikke genere oversigtsforhold og teknisk udstyr

• Forekomst af risikotræer

• Forekomst af døde og potentielt farlige grene

• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre invasive arter

• Behov for tynding af ammetræer, bestandstræer og buske

• Behov for tilbagerykning af hegnets bryn

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september.
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TRÆER

• Krat danner massiver med ekstensiv karakter der kan
danne rum, afgrænse eller give læ.

• Det består af en eller mange arter af buske og træer
hvor buske dominerer.

• Et krat er sammenvokset og tæt med uplejet
karakter.

• De enkelte arter er underordnet helheden.
• Plejen sker af hensyn til helheden. Den er ofte af

ekstensiv karakter og afhænger af krattets målsæt-
ning, alder, bevoksningsstruktur, plantesammen-
sætning og voksested.

Krat

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Grene og opvækst må ikke genere tekniske anlæg og udstyr

• Forekomst af risikotræer

• Forekomst af døde og potentielt farlige grene

• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre invasive arter

• Forekomst af opvækst af uønskede vedplanter, f.eks. ær, glansbladet hæg, fuglekirsebær

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Nedskæring eller rydning af uønskede aggressorer (brændenælder, tidsler, brombær, hindbær m.m.) i
krattets kant, 1 gang årligt
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TRÆER

• En lund er en bevoksning af træer som udgør et
selvstændigt rumligt element, men også kan
anvendes som adskillelse eller afgrænsning.

• Lunden består typisk ensaldrende træer, uden
mellemetager og med en eller få træarter.

• Bunden er typisk lysåben med en mere styret bund så
man kan færdes i lunden.

• De konkrete plejeindgreb afhænger af den
specifikke lunds målsætning, alder, bevoksnings-
struktur, træartssammensætning og voksested.

Lund

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Behov for bundpleje

• Forekomsten af risikotræer

• Forekomst af potentielt farlige grene

• Behov for tynding af træer og opvækst, buske

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september
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.

TRÆER

• En skov er et større træareal med sammenfaldende
kronetag hvor randen ikke påvirker hele elementet.

• En skov har ekstensiv eller produktionsmæssig
karakter. Med sine bestandstræer og eventuel
underskov giver den rumlig oplevelse både indefra
og udefra.

• I bynære skove skal skovdriften ofte sikre en varieret
arts- og alderssammensætning ved løbende skovning
og foryngelse.

• Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af
skoven målsætning, alder, bevoksningsstruktur,
træartssammensætning og voksested.

Skov

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Forekomst af risikotræer

• Forekomst af døde og potentielt farlige grene

• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre invasive arter

• Behov for fældning og udtynding

• Behov for bundpleje, fjernelse af opvækst, nedskæring af buske og træer

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september
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NATURAREALEER

• Naturarealer kan være præget af oprindelig
bevoksning eller af ekstensiv udnyttelse som græs-
ning, høslæt eller stævning, f.eks. enge, overdrev,
heder, moser, kær, vandløb kratskove mv.

• Hovedmålet er at opretholde en bestemt økologisk
tilstand.

• Plejen beskrives oftest i særskilte plejeplaner og
arealernes tilstand overvåges for at tilpasse driften.

• Arbejder bestilles typisk ad hoc og udføres efter
regning. Med opgaver der udføres regelmæssigt, kan
det dog være relevant at gå i udbud.

Naturareal

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Behov for pleje

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

Eksempler på bestillingsarbejde:
• Afgræsning
• Høslet
• Afskæring af grøfter og dræn
• Slåning
• Fjernelse af invasive arter
• Stævning
• Grødeskæring
• Rydning af træer og buske
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VAND

• Bassiner er dekorative elementer på pladser og torve
samt i haver og parker.

• Bassiner udgøres af et vandspejl og fast bund og
faste kanter. Kanter er ofte udformet med sidde
muligheder.

• Bassiner kan have biologisk indhold som f.eks. fisk og
åkander og tekniske installationer som springvand og
lys. Vandet er så rent at vandet at bunden kan ses.

Bassin

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Affald, blade, frøskaller og lignende må ikke henligge mere end 7 døgn

• Bassinets umiddelbare ind- og udløb skal permanent være funktionsdygtige

• Forhold der udgør et sikkerhedsproblem, herunder kantproblemer

• Manglende funktion af tekniske installationer, lys, pumpe mm. som permanent skal være funktionsdygtige

• Forekomst af alger i vandet

• Unormal vandtab fra bassinet

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Regulering af vandstand hver uge

• Bassinkanter rengøres med 4 ugers mellemrum

• Sider og bund rengøres med 3 måneders mellemrum

• Tømning sker inden vinteren og fyldning sker inden 1. april

• Bund og sider hovedrengøres og renses efter tømning

• Pleje af vegetation 2 gange årligt

• Pasning af fisk kan tilvælges
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VAND

• Søer kan være i varierende størrelse fra små
vandhuller og damme til store parksøer, voldgrave
og kanaler, og kan have varierende naturindhold.

• Søer kan have faste kanter eller have naturlig
bredvegetation med varierende naturindhold.

• Søer har typisk ikke fast bund, men der kan være
etableret et vandtætnende lag.

• I søer tilstræbes biologisk balance.

Sø

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Affald må ikke forekomme i vandet mere end 4 uger

• Søens umiddelbare ind- og udløb skal permanent ved renholdelse være funktionsdygtige

• Forhold der udgør et sikkerhedsproblem, herunder kantproblemer

• Manglende funktion af tekniske installationer, lys, pumpe mm. som permanent skal være funktionsdygtige

• Forekomst af alger i vandet

• Væsentligt vandtab fra bassinet

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Slåning af bredvegetation med opsamling 1 gang årligt

• Løvfjernelse sker efter løvfald og inden 1. december
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VAND

• Grøfter er den del af det samlede afvandingssystem
der ikke er omfattet af Vandløbsloven.

• Grøfter er gravede til at opsamle og bortlede vand.
• Grøfter kan have forskellig profil fra flade trug til

stejle kanter. Kanter er ofte tilgroede.
• Driften sigter mod at optimere vandafledningen.

Grøfter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ind og udløb skal via oprensning permanent være funktionsdygtige

• Forhold der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Oprensning af hensyn til vandafledning skal udføres 1 gang årligt

• Slåning og fjernelse af kantvegetation 1gang årligt
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BELÆGNINGER

Faste belægninger

• Faste belægninger til færdsel og ophold kan bestå af
beton, asfalt eller fragmenterede belægninger af
natursten, klinker eller beton. De er det synlige lag af
en samlet befæstelse der med sin bæreevne sikrer
funktion og levetid.

• Kantafgrænsninger indgår som del af elementet.
• Driften skal sikre at belægningen fungerer og er i

sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
• Der skal være særlig opmærksomhed på at afvanding

fungerer optimalt.
• Der skelnes mellem 4 niveauer. Træf et valg.

udførelsesperiode: hele året

MAKSIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 1 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad pr. m2

• Afvanding (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilførsel af nyt fugemateriale 2 gang årligt i april og september

• Tømning af sandfangsbrønde 1 gang årligt i april

• Spuling af linieafvandingssystemer hver andet år april

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

NORMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 3 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Afvanding (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilførsel af nyt fugemateriale 1 gang årligt i april

• Tømning af sandfangsbrønde 1 gang årligt i april

• Spuling af linieafvandingssystemer 1 gang årligt i april

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav
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MINIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 30% dækningsgrad pr. m2

• Afvandingr (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tømning af sandfangsbrønde hver andet år i april

• Behov for efterfugning

• Behov for spuling af linieafvandingssystemer

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

OPRYDNINGSNIVEAU

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

• Behov for fejning

• Behov for efterfugning

• Behov for spuling af linieafvandingssystemer og tømning af sandfangsbrønde

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Ukrudtet bekæmpes termisk eller mekanisk så mindst 90% af ukrudtet er bekæmpet eller nedvisnet 3 dage
efter behandlingen.
Angiv antal behandlinger og tidspunkter for udførelsen:

• Hjælp til valg af strategi findes i ‘Ukrudtsbekæmpelse på belægninger’ udgivet af Miljøstyrelsen og
Forskningscentret for Skov & Landskab.
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BELÆGNINGER

Løse belægninger

BEMÆRKNINGER

• Løse belægninger er opbygget som en befæstelse af
et eller flere lag typisk med en overflade af fast
komprimeret grus som toplag, eventuelt afdækket
med et løst materiale som perlesten.

• Belægningen kan være afgrænset af kanter der
sammen med afvandingsinstallationer er del af
elementet og elementes drift.

• Belægningen skal fungere og være i sikkerheds-
mæssig forsvarlig stand.

• Der skal være særlig opmærksomhed på at
afvandingen fungerer optimalt.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad pr. m²

• Samlinger af kviste, grene, løv, frø, frøskaller mm. i felter større end 0,5  m² må ikke henligge i over 4 uger

• Afvanding (vandskær, render, riste mm.) skal være fuldt funktionsdygtige og fri for sten, grus, jord m.m.

• Afklip fra græsklipning accepteres i mindre grad

• ‘Græsspor’  fra maskiner må ikke forekomme

• Sten større end Ø 1,5 mm må ikke forekomme

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afretning med slæbenet 2 gang årligt , i marts/april og i september

• Tromling med glatvalset tromle (1,5-2,5 t) efter overslæbning i marts/april ved optimale fugtighedsforhold.
Suppleret med pladevibrator ved kanter og svært tilgængelige arealer (afstand til træer min. 100 cm)

• Skader, lunker, slaghuller, synlig fiberdug, skyllerender, synlig bærelag, afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

• Behov for kantklipning, hvis det ikke er omfattet af et tilstødende element
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BELÆGNINGER

Naturstier

BEMÆRKNINGER

• Naturstier findes typisk i ekstensive områder som
skove, enge, overdrev og andre naturområder.

• Naturstier kan være ikke-befæstede jordstier eller
grusstier hvor krav til ukrudtsbekæmpelse,
løvfjernelse m.m. er af sekundær betydning.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Grene over Ø 10 cm må ikke henligge over 14 dage

• Afvanding (vandskær, render, rørunderføringer, riste m.m.) skal være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afjævning med slæbenet, skrabeblad eller langfingerharve 1 gang årligt i april/maj

• Skader, lunker, slaghuller, skyllerender og afvandingsproblemer

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

.
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BELÆGNINGER

Sportsbelægninger

BEMÆRKNINGER

• Sportsbelægninger skal fungere som underlag for
organiseret og uorganiseret sports- og
idrætsudøvelse samt andre friluftsaktiviteter.

• En sportsbelægning kan består af knust tegl, af
kunststof eller af grus, stenmel, asfalt, beton og
driften bestemmes heraf.

• Hensynet til sportsbelægningens funktion vejer
tungest i driften.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtvækst må ikke overstige 1 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 2% dækningsgrad

• Der må ikke henligge kviste, der kan genere spil eller idrætsudøvelse

• Samlinger af løv, frø og frøskaller m.m. i felter større end 0,5 m² må ikke henligge i mere end 7 dage.

• Afvanding (vandskær, render, riste m.m.) skal være fuldt funktionsdygtig og fri for  sten, grus, jord m.m.

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Særlige krav af hensyn til sportsudøvelsen kan beskrives under bemærkninger, men udføres typisk af udøveren
eller klubben.

• Skader, ujævnheder, lunker, afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav
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BELÆGNINGER

Faldunderlag

BEMÆRKNINGER

• Et faldunderlag optager stød og forebygger derved
alvorlige skader ved fald fra legeredskaber.

• Materialer der anvendes til faldunderlag bør være i
overensstemmelse med DS/EN 1176 og 1177 hvor
valg af stødabsorberende underlag sker i relation til
faldhøjden.

• Faldunderlag kan bestå af kunstofbelægninger,
gummifliser eller løse materialer som grus, sten, flis
eller bark.

• Sandkasser indgår i elementet og bruges til børns
leg, og det skal sikres at det til enhver tid kan
benyttes som sådan.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad

• Ekskrementer fra dyr må ikke forekomme

• Samlinger af kviste, grene, løv, frø, frøskaller m.m. i felter større end 0,5 m² må ikke henligge i over 4 uger

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Udjævning af huller og opretning af faldunderlag under legestativer 4 gange om året

• Fejning af sand tilbage i sandkasserne 1 gang pr. måned

• Udskiftning af materiale hvert forår

• Manglende stødabsorbering/faldunderlag

• Vandopstuvning i elementet

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav
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BYGVÆRKER

Trapper og tramper

BEMÆRKNINGER

• Trapper og ramper optager terrænforskelle, og de
kan indgå i en arkitektonisk helhed ofte sammen
med terrænmure.

• Trapper og ramper kan være udformet på mange
måder og bestå af mange forskellige materialer.

• Eventuelle gelændere er en del af elementet.
• Driften sigter mod at trapper og ramper fremstår

smukke og intakte, fungerer og er i sikkerheds-
mæssig forsvarlig stand.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad af fugerne

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Efterspænde gelænder 1 gang om året

• Behov for afrensning og maling af gelænder

• Forekomst af opspring, kanter, lunker samt bagfald

• Skader på gelænder

• Trappen eller rampen lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Trappen eller rampen har været udsat for hærværk eller grafitti



53Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

BYGVÆRKER

Terrænmure

BEMÆRKNINGER

• Terrænmure optager terrænforskelle, og de kan
indgå i en arkitektonisk helhed, ofte sammen med
trapper og ramper.

• Vedligeholdelsen sigter mod at terrænmure fremstår
smukke og intakte, fungerer og er i sikkerheds-
mæssigt forsvarlig stand.

• Driften omfatter såvel vandrette som lodrette dele.
• Terrænmure kan også være stendiger, kampestens-

støttemure og kirkegårdsdiger. Der kan være særlige
lovgivningskrav knyttet til disse elementer.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Terrænmure skal fremstå intakte (nedfaldne sten genopsættes løbende)

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad pr. m²

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Slåning af græs på vandret topflade 3 gange pr. år i primo maj, ultimo juni og august

• Aggressorer og vedagtig opvækst fjernes med rod 1 gang om året

• Nedstyrtnings- og udskridningsrisiko

• Terrænmuren lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav.

• Terrænmuren har været udsat for hærværk eller grafitti
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BYGVÆRKER

Øvrige bygværker,
generelt

BEMÆRKNINGER

• Øvrige bygværker er konstruktioner med fundament,
som ikke falder ind under de øvrige bygværker.

• Øvrige bygværker kan være havepavilloner, sluser,
havemure, murede portkonstruktioner og øvrige
mindre bygningskonstruktioner med fundament.

• Øvrige bygværker er ofte grænseelement til ‘udstyr’.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Tilføj relevante tilstandskrav, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilføj relevante udførelsskrav, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer

• Bygværket lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Bygværket har været udsat for hærværk eller grafitti.

• Tilføj relevant meldepligt, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer
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UDSTYR

Udstyr, generelt

BEMÆRKNINGER

• Udstyr kan være bænke, borde, skilte, lamper og
terrænbelysning, el-skabe, brandstandere, vand-
haner, affaldsstativer, cykelstativer, hegn, fodhegn,
låger, bomme, legeudstyr, sportsudstyr, motions-
udstyr, flagstænger, andehuse, badebroer, rednings-
udstyr, grilludstyr m.m.

• Vedligeholdelsesstandarden på udstyr varierer i
forhold til materialer, placering og brug.

• Renhold af udstyr kan beskrives under ’udstyr’ eller
som særskilt element eller ydelse.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Udstyr skal altid være placeret i henhold til plan

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Rengøring, fejning

• Rengøring, afvaskning

• Afrensning og maling, jf. malervejledning

• Gennemgang og reparation af mindre defekter

• Udskiftning af enkeltdele

• Kontrol og opstramning

• Smøring af bevægelige dele

• Skilte opsættes og nedtages

• Skilte udskiftes efter aftale med tilsyn som leverer skilte

• Udstyr udsættes/monteres  og nedtages/demonteres

• Årlig sikkerhedsgennemgang jf. DS/EN 1176 og EN 1177

• Tømning og bortskaffelse af aske fra bålsted og grill

eksempler

• Udstyret er ikke intakt

• Udstyret lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Udstyret har været udsat for hærværk eller graffiti
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, bevoksning

BEMÆRKNINGER

• Renholdelse af bevoksning er en driftsopgave som
udføres på alle grønne elementer.

• Behovet for renholdelse kan variere alt efter det
grønne områdes funktion og placering.

• For at præcisere renholdelsesopgaven, er det
nødvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nødvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

• Vælg derfor havepræg, parkpræg eller naturpræg.

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

Affaldstyper

Udbredelse

Småt affald ...... Papirstumper, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald ......... Aviser, reklamer, blade, plastikposer, dåser, emballage, slik- og ispapir o.lign.
Større affald .... Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.

Intet ................. Affald må ikke forekomme
Begrænset ....... Affald forekommer få steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden

HAVEPRÆG 52 Intet Intet Intet Intet

PARKPRÆG 20 Begrænset Intet Intet Begrænset

NATURPRÆG 4 Spredt Begrænset Intet Spredt

Vælg præg Udføres antal gange/år Småt affald Let affald Større affald Snavs

Krav lige efter udførelse

DEFINITIONER
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, belægning

MELDEPLIGT

• Renholdelse af belægninger udføres på alle
belægninger.

• Behovet kan variere,alt efter områdets funktion og
placering.

• For at præcisere renholdelsesopgaven, er det
nødvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nødvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

• Vælg derfor havepræg, parkpræg eller naturpræg.

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

Fast snavs. Grænsen er ‘intet’ for havepræg, ‘begrænset’ for parkpræg og ‘spredt’ for naturpræg.

Affaldstyper

Udbredelse

Småt affald ...... Sand, grus, planterester, visne blade, glasskår, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald .........Aviser, reklamer, blade, emballage, plastikposer, store bunker visne blade o.lign.
Større affald .... Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.
Løst snavs ......... Pløre, aske, grus, jord, hundeekskrementer o.lign.
Fast snavs .........Oliepletter, tyggegummi, alger o.lign.

Intet ................. Affald må ikke forekomme
Begrænset ....... Affald forekommer få steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden

HAVEPRÆG 52 Intet Intet Intet Intet

PARKPRÆG 20 Begrænset Intet Intet Begrænset

NATURPRÆG 4 Spredt Begrænset Intet Spredt

Vælg Udføres antal gange/år Småt affald Let affald Større affald Løst snavs

Krav lige efter udførelse

DEFINITIONER

BEMÆRKNINGER
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Serviceopgaver

BEMÆRKNINGER

• Serviceopgaver er driftsopgaver som udføres på
arbejdsstedet sammen med den øvrige pleje og
vedligeholdelse.

• Serviceopgaver kan f.eks. være hejsning af flag,
fjernelse af graffiti og tømning af skraldespande.

• Serviceopgaven vil altid kræve en lokal beskrivelse.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Vintertjeneste

• Vintertjeneste omfatter snerydning og glatføre-
bekæmpelse.

• Formålet at gøre det så sikkert og fremkommeligt
som muligt at færdes på veje og gangarealer efter
snefald og frost.

• I forbindelse med arbejdet skal der tages hensyn til
jordbund og beplantninger.

• Glatførebekæmpelse og snerydning inddeles i klasser
alt efter hvornår på døgnet og hvor hurtigt arbejdet
ønskes udført. Vælg herunder.

udførelsesperiode 1. oktober - 30. april

Grusning udføres i tiden 5.00 – 22.00 Inden for ½ time

Grusning udføres i tiden 7.00 – 18.00 Inden for ½ time

Grusning udføres i tiden 7.30 – 15.30 Inden for 10 timer

Saltning udføres i tiden 5.00 – 22.00 Inden for ½ time

Saltning udføres i tiden 7.00 – 18.00 Inden for 4 timer

Saltning udføres i tiden 6.00 – 15.30 Inden for 10 timer

Snerydning i tiden 5.00 – 22.00 Inden for ½ time

Snerydning i tiden 5.00 – 22.00 Inden for 4 timer

Snerydning i tiden 5.00 – 22.00 Inden for 10 timer

Øvrigt

UDFØRELSESKRAV betales som ekstraarbejde pr. udført gangVælg ACCEPTKRITERIE

BEMÆRKNINGER
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TOMT ELEMENTSKEMA

.....

BEMÆRKNINGER

Beskrivelse

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode.....

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte
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Mængde Samlet pris

Arealregister og tilbudsliste

Græs

Blomster

Buske

Hække og pur

Træer

Naturarealer

Vand

Belægninger

Bygværker

Udstyr

Renholdelse
og service

Øvrigt

Samlet tilbudssum eksklusiv moms

Prydplæne
Brugsplæne
Græsflader
Fælledgræs
Sportsplæne
Rabatgræs
Naturgræs

Roser
Prydstauder
Staudebede
Naturstauder
Udplantningsplanter
Baljeplanter
Løg
Solitære slyng- og klatreplanter
Fladedækkende klatreplanter

Prydbuske
Bunddækkende buske
Busket

Prydhæk
Hæk
Pur
Fritvoksende hæk

Fuldkronede træer
Formede træer
Frugttræer
Alletræer
Hegn
Krat
Lund
Skov

Naturareal

Bassin
Sø
Grøfter

Faste belægninger
Løse belægninger
Naturstier
Sportsbelægninger
Faldunderlag

Trapper og ramper
Terrænmure
Øvrige bygværker generelt

Renholdelse af bevoksning
Renholdelse af belægning
Serviceopgaver
Snerydning og glatførebekæmpelse

Udstyr, generelt

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

lb. m
lb. m

m2

lb. m

stk
stk
stk
stk
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

stk

m2

m2

m2

m2
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Samlet  tilbudssum excl. moms

Fagligt grundlag

• Arealregister og tilbudsliste
• Tilbud på genopretning og/eller forandring
• Relevante elementsider som vedlægges
• Elementeksempel med forklaring

Dato

Navn og underskrift Navn og underskrift

Anlægsgartnerfirma

Navn

Adresse

Daglig ansvarlig for opgaven

Sagsnr.

Telefon

Mobiltelefon

Træffetid

Kunde

Navn

Adresse

Evt. kontaktperson

Kontonr.

Telefon

Mobiltelefon

Træffetid

Plejeopgave

Pris

Periode

Genforhandling

Betalingsbetingelser

Juridisk grundlag
Jf. se bagside

Driftaftale
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Juridisk grundlag

§ 1 Aftalen
Disse bestemelser bruges på aftaler som vedrører pleje
af grønne områder. Aftalen omfatter:

§ 2 Prisen
Den aftalte pris er baseret på:
a) En nøje registrering af det foreliggende areal som

aftalen vedrører. Registreringen udføres normalt af
anlægsgartneren, men kunden kan med fordel
deltage. Registreringen skal godkendes af kunden.

b) En fællesbesigtigelse af arealet med henblik på
bestemmelse af udvilkling.

c) At arbejdet skal udføres indenfor normal arbejdstid,
med mindre der er anført andet i aftalen.

d) At vejret gør det muligt at udføre arbejdet
e) At forudsætningerne for plejens omfang ikke i

væsentligt omfang ændrer sig med mindre
anlægsgartneren kunne eller burde have kunnet
forudse dem.

Aftalen omfatter kun normal pleje i form af tilstands-
krav og udførelseskrav samt selve opsynet som betales
med et fast beløb.

Derudover kan det være nødvendigt at gennemføre
ekstra pleje på baggrund af opsynets indberetninger,
opretning eller forandring som betales særskilt med et
fast engangsbeløb.

Hvis plejeaftalen forlænges ud over den aftalte pe-
riode, og der ikke træffes nærmere aftale om prisen,
bliver prisen justeret efter reguleringsindeks for bolig-
byggeri, totalindekset.

§ 3 Anlægsgartnerens pligter
Arbejdet skal ske ifølge registreringen og bemærknin-
gerne hertil. Opdager anlægsgartneren at anlægget er
beskadiget på grund af tredjemands handling eller
undladelse, skal han underrette kunden uden ugrun-
det ophold. Anlægsgartneren skal også medvirke til
foranstaltninger der kan sikre kundens erstatningskrav.

§ 4 Kundens pligter
Kunden er ansvarlig for at anlægget er ryddeligt og til-
gængeligt, så anlægsgartneren kan gøre det, der er af-
talt, uden at skulle rydde op først.

Kunden skal oplyse anlægsgartneren om hvordan
anlægget før har været passet, herunder brug af kemi-
kalier. Kunden skal endvidere oplyse om der er skjulte
anlægsdetaljer som kan have betydning for plejens
omfang og hvordan anlægget bruges.

§ 5 Anlægsgartnerens ansvar
Anlægsgartneren er ansvarlig for fejl og mangler ved
det udførte arbejde som kan tilskrives ham. Anlægs-
gartneren er ikke ansvarlig for fejl og mangler på
grund af:
• Forkert udført anlæg, når arbejdet er udført af

tredjemand.
• Mangelfulde eller forkerte oplysninger om anlæg-

gets brug og tidligere pasning, herunder brug af
kemikalier, salt m.v. og evt. forureninger i jorden.

§ 6 Gennemgang af aftalen
En af parterne skal indkalde den anden part til en fæl-

les besigtigelse af anlægget en gang årligt så længe af-
talen forløber. Besigtigelsens hensigt er at aftale juste-
ringer i arealets udvikling.

§ 7 Ændringer i arbejdet
Ændringer i arbejdets omfang (ekstra m2) indenfor +/-
15% kan ske på baggrund af enhedspriser som udreg-
nes ved at dividere det pågældende elements pris med
det anførte antal m2.

Ved formindskelse af arbejdets omfang udover 15%
skal anlægsgartneren godskrive kunden de udgifter
som spares eller burde have været sparet. Ved ekstra
arbejder udover 15% afgiver anlægsgartneren et nyt
tilbud på denne del af arbejdet.

§ 8 Betaling
Betaling sker efter anlægsgartnerens almindelige be-
tingelser som fremgår af kontrakten.

§  9 Kontraktperiode
Aftalen udløber som beskrevet i kontrakten, hvorefter
den kan genforhandles.

§ 10 Reklamation
Fejl og mangler som konstateres i kontraktperioden
skal fremsættes skriftligt til anlægsgartneren uden
ugrundet ophold. Vedkender anlægsgartneren ikke de
anførte fejl, skal denne inden to dage skriftligt med-
dele kunden herom. Hvis anlægsgartneren er ansvarlig
for de pågældende fejl og mangler, skal denne hurtigst
muligt og inden 5 arbejdsdage afhjælpe fejl og mang-
ler. Efterleves dette ikke, kan kunden opsige aftalen
med øjeblikkelig virkning.

Anden form for reklamation kan fremsættes senest 8
dage efter aftalens udløb, med mindre de pågældende
fejl og mangler først kan konstateres efter kontraktens
udløb. Reklamation skal fremsættes uden ugrundet op-
hold efter fejlene og manglerne er konstateret eller
burde være konstateret.

Opstår der uenighed om fejl og mangler, kan sagen
indbringes for Håndværkets Ankenævn. Sagen kan dog
kun indbringes hvis den ligger inden for de rammer,
som Ankenævnet behandler. Ellers hører sagen hjem-
me under domstolene.

§ 11 Forældelse
Erstatningskrav mod anlægsgartneren kan ikke rejses
hvis der er gået over et år efter at fejlen og manglen er
konstateret eller burde være konstateret. Det gælder
dog ikke, hvis sagen i mellemtiden er indgået til Anke-
nævnet eller domstolene.

Kommentarer:
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