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”Kvalitetshåndbogen - kvalitetsbeskrivelser for 
drift af grønne arealer 2015” er udarbejdet som 
grundlag for vedligeholdelse af Rudersdal 
Kommunes parker og grønne områder. 
Kvalitetshåndbogen er udfærdiget af Teknik og 
Miljø (ToM) i partnerskab med Driftsafdelingen, 
og har til opgave at fastlægge kravene til pleje 
og vedligeholdelse af Rudersdal Kommunes 
grønne områder.

Formålet med kvalitetshåndbogen er følgende:

• At sikre at samarbejdet mellem 
 ToM-administrationen og den udførende   
 driftsenhed er baseret på så godt og klart et  
 grundlag som muligt.
• At give entreprenøren klarhed over, hvilke   
 opgaver der skal udføres.
• At give entreprenøren klarhed over, i hvilken  
 kvalitet opgaven skal løses.
• At skabe gennemsigtighed overfor borgerne i  
 forhold til, i hvilken kvalitet der bliver leveret. 
• At forebygge misforståelser mellem 
 entreprenør og ordregiver.
• At forebygge forringelse af de grønne   
 områder og dermed imødegå store udgifter  
 til opretning. 

Teknik og Miljø administrerer og fastlægger 
driften gennem kvalitetshåndbogen ved 
kommunens:

• Parker og anlæg
• Ejendomme
• Kirkegårde

• Veje og parkeringspladser
• Skove
• Naturarealer
• Strande

Kvalitetshåndbogen hænger nært sammen 
med arealregistreringen af alle Rudersdal 
Kommunes grønne arealer.  Disse er opdelt i 
arbejdsområder med herunder opmålte 
elementer, hvilket tilsammen udgør areal-
registreringen. Beliggenheden af arealerne og 
deres indhold af elementer kan ses som 
digitale kort på kommunens hjemmeside. 
Denne revision af håndbogen bruger over-
skrifter og koder i overensstemmelse med 
FKG-koderne. 

Alle, som har været involveret i revisionen af 
denne udgave, takkes for deres konstruktive 
og værdifulde indsats.

God fælles arbejdslyst!

Maria Cathrine Nielsen
Natur, Park og Miljøchef

og 

Peter Bjørno Jensen
Driftschef
Januar 2015

INDLEDNING
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Forklaring på kvalitetsbeskrivelserne for 
de enkelte elementer:

Element

Kvalitetshåndbogen bruger overskrifter og 
koder i overensstemmelse med koderne for 
Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG-
koderne). Elementkoder følger elementnavne 
og kan findes i arealregister og kortmateriale.

Målsætning

Angiver mål og funktion for elementet, 
kendetegn og hvor det typisk findes. 

Tilstandskrav 

Krav som elementet skal overholde.

Ydelseskrav 

Aktiviteter der skal udføres det angivne antal 
gange og som skal dokumenteres. Udførelse af 
ydelseskrav fritager ikke entreprenøren for 
pligt til at overholde tilstandskravene.

Vejledende standardpleje 

Aktiviteterne som kan forventes at skulle 
udføres for at opnå og overholde tilstands-
kravene. Aktiviteterne er anført med et 
vejledende antal gange pr. år, der over en 4 årig 
periode forventes som gennemsnit for at 
kunne opretholde niveauet. 

Ekstrapleje 

Aktiviteter der er muligt at bestille ud over
standardplejen.

Kontrol

Målemetode 

VEJLEDNING

11

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Brugsplæne,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 6 9/10

Brugsplæne,
ydelseskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Hvis der forefindes løg i plænen (fx vinter-
gækker, krokus, påske- eller pinseliljer mv.) 
må græsset først klippes, når løgvæksterne 
er visnet ned.

• På Daginstitutioner & Skoler accepteres det, 
at græsset ikke alle steder kan fremstå tæt 
og sammenhængende grundet kraftigt slid.

• Se desuden: Løgvækster 2.4.
• Der må ikke forekomme affald inden græs-

klipning. Se Renholdelse 14.1
• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Insatsplan for 

bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Brugsplænen anvendes primært til boldspil, 
leg og ophold. Brugen er afhængig af græssets 
tæthed og overfladens jævnhed. Plejen sigter 
på at opnå en tæt, sammenhængende græs-
flade. Der er slid på brugsplænen.

Tilstandskrav

• Græsset skal være tæt og sammen-
 hængende (min 90%).
• Græsset må ikke være højere end 8 cm.  

Klippehøjde 3,5 – 4,0 cm.
• Græsset må ikke være højere end 20 cm ved  

plænekanter og faste genstande.
• Kanters rethed skal ligge indenfor 10 cm ś  

afvigelse på 3 lbm.
• Afklip i klumper må ikke forekomme.
• Afklip må ikke forekomme på andre tilstø-

dende elementer.
• Grene, samt større samlinger af løv og kviste 

må ikke forekomme.

Ydelseskrav

• Forårsklargøring – mindre opretninger og 
pletsåninger, planering af muldvarpeskud 
opsamle grene m.m.

• Vinterklargøring - fjernelse af løv.

Vejledende standardpleje

• Græsklipning 22 gange pr. år.
• Efterklipning af kanter og omkring faste gen-

stande 5 gange pr. år
• Opsamling af grene, løv og kviste 2 gange pr. 

år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Kantskæring 
• Gødskning
• Vertikalskæring

1.2  BRUGSPLÆNE GR02

Kontrol kan ske ved en visuel kontrol, en fysisk 
kontrol (udførelse af måling) eller ved en doku-
mentation (fremlægning af arbejdsseddel, 
følgeseddel m.v.). 

Frekvens
Antal gange pr. år, som et element kan 
forventes at blive kontrolleret ved fælles 
stikprøvekontrol.

Accept
Antal målinger ud af det samlede antal, 
der skal overholde tilstandskravene for at 
kvaliteten er opfyldt. Er acceptkriterium 
angivet, kan entreprenøren stilles til ansvar 
ved manglende opfyldelse af krav.

Bemærkninger

Her angives de særlige forhold som knytter sig 
til det enkelte element.
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1. GRÆS
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Målsætning

Prydplæner fremstår som en ensartet, fin og 
grøn græsplæne. Den anvendes primært i 
haveanlæg og på kirkegårde. Prydplænen 
kræver stor jævnhed på overfladen, samt 
græsarter der tåler skygge, tørke og tæt 
klipning. 

Tilstandskrav

• Græsset skal være tæt og sammen-
 hængende.
• Græsset må ikke være højere end 6 cm. 
 Klippehøjde 3,5 cm.
• Græsset må ikke være højere end 6 cm ved 

plænekanter og faste genstande.
• Kanters rethed skal ligge indenfor 10 cm ś 

afvigelse på 3 lbm. 
• Afklip må ikke forekomme på andre 
 tilstødende elementer.
• Grene, kviste og større samlinger af løv må 

ikke forekomme.

Ydelseskrav

• Forårsklargøring – mindre opretninger og 
pletsåninger, planering af muldvarpeskud 
opsamle grene m.m.

• Vinterklargøring - fjernelse af løv.

Vejledende standardpleje

• Græsklipning 25 gange pr. år.
• Efterklipning af kanter og omkring faste 
 genstande 20 gange pr. år.
• Kantskæring 1 gang pr. år.
• Opsamling af løv og kviste 2 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opsamling af afklip
• Gødskning 
• Vertikalskæring
• Vertidræning
• Prikning

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Prydplæne, 
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 6 9/10

Prydplæne,
Ydelseskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Hvis der forefindes løg i plænen (fx vinter-
gækker, krokus, påske- eller pinseliljer mv.) 
accepteres det, at græsset er højere indtil 
løgvæksterne er visnet ned. 

 Se Løgvækster 2.4.
• Der må ikke forekomme affald inden græs-

klipning. Se Renholdelse 14.1

1.1  PRYDPLÆNE GR11
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Brugsplæne,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 6 9/10

Brugsplæne,
ydelseskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Hvis der forefindes løg i plænen (fx vinter-
gækker, krokus, påske- eller pinseliljer mv.) 
må græsset først klippes, når løgvæksterne 
er visnet ned. Se Løgvækster 2.4.

• På daginstitutioner og skoler accepteres det, 
at græsset ikke alle steder kan fremstå tæt 
og sammenhængende grundet kraftigt slid.

• Der må ikke forekomme affald inden græs-
klipning. Se Renholdelse 14.1

Målsætning

Brugsplænen anvendes primært til boldspil, 
leg og ophold. Brugen er afhængig af græssets 
tæthed og overfladens jævnhed. Plejen sigter 
på at opnå en tæt, sammenhængende græs-
flade. Der er slid på brugsplænen.

Tilstandskrav

• Græsset skal være tæt og sammen-
 hængende (min 90%).
• Græsset må ikke være højere end 8 cm.  

Klippehøjde 3,5 – 4,0 cm.
• Græsset må ikke være højere end 20 cm ved  

plænekanter og faste genstande.
• Kanters rethed skal ligge indenfor 10 cm ś  

afvigelse på 3 lbm.
• Afklip i klumper må ikke forekomme.
• Afklip må ikke forekomme på andre 
 tilstødende elementer.
• Grene, samt større samlinger af løv og kviste 

må ikke forekomme.

Ydelseskrav

• Forårsklargøring – mindre opretninger og 
pletsåninger, planering af muldvarpeskud 
opsamle grene m.m.

• Vinterklargøring - fjernelse af løv.

Vejledende standardpleje

• Græsklipning 22 gange pr. år.
• Efterklipning af kanter og omkring faste 
 genstande 5 gange pr. år
• Opsamling af grene, løv og kviste 2 gange pr. 

år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Kantskæring 
• Gødskning
• Vertikalskæring
• Vertidræning
• Prikning

1.2  BRUGSPLÆNE GR02
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Græsflade, 
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 2 8/10

Græsflade, 
ydelseskrav

Visuel/
Fysisk 1 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

•Hvis der forefindes løg i plænen (fx vinter-
gækker, krokus, påske- eller pinseliljer mv.) 
må græsset først klippes, når løgvæksterne 
er visnet ned. Se Løgvækster 2.4.

• Der må ikke forekomme affald inden græs-
klipning. Se Renholdelse 14.1.

• Slåede stier i naturen indgår under dette 
element.

Målsætning

Græsflade anvendes på arealer med 
begrænset slid, hvor man ønsker et ensartet 
udtryk med en lille plejeindsats. Græs er den 
dominerende vegetation, men der er typisk 
også et indslag af lavere, forskellige urter. Der 
stilles ingen krav til overfladens jævnhed og 
græssets tæthed.

Tilstandskrav

• Græsset må ikke være højere end 15 cm. 
Klippehøjde 4 cm.

• Græsset må ikke være højere end 25 cm ved 
plænekanter og faste genstande.

• Afklip må i begrænset omfang ligge i bunker 
på græsset.

• Større mængder afklip må ikke forekomme  
 på andre tilstødende elementer.
• Grene, samt større samlinger af løv og kviste 

må ikke forekomme.
• Græsfladegræs må ikke genere færdsel på 

fast- og løse belægninger.

Ydelseskrav

• Forårsklargøring – mindre opretninger og 
pletsåninger, planering af muldvarpeskud 
opsamle grene m.m.

• Vinterklargøring - fjernelse af løv.

Vejledende standardpleje

• Græsklipning 10 gange pr. år.
• Efterklipning af kanter og omkring faste 
 genstande 3 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Gødskning.

1.3  GRÆSFLADE GR03                                         
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Bemærkninger

• Entreprenøren skal slå i et mønster så dyr/
vildt ikke ”presses” sammen i midten af 
arealet, jf. illustration under bemærkninger i 
8.2 Slåning.

• Der må ikke forekomme affald inden slåning. 
Se Renholdelse 14.1

Målsætning

Fælledgræs anvendes på græsstier, oversigts-
arealer, skråninger, heller, i grøfter og trug 
langs veje. Fælledgræs består af græs med et 
indslag af lavere urter. 
Plejen opretholder færdselssikkerheden ved at 
bevare oversigten og fremkommeligheden på 
færdsels- og stiarealerne

Tilstandskrav

• Græshøjde må max. være 25 cm. Klippehøjde 
10 cm. Gælder også kanter og omkring faste 
genstande. 

• Større mængder afklip må ikke forekomme 
på andre tilstødende elementer.

• Fælledgræs må ikke genere færdsel på 
faste- og løse belægninger.

Vejledende standardpleje

• Slåning, perioden 1. maj – 31. oktober, efter 
aftale med ordregiver. 4-6 gange pr. år.

• Efterklipning af kanter og omkring faste 
 genstande 2 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

-

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Fælledgræs, 
tilstandskrav Visuel 1 8/10

Fælledgræs, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

1.4  FÆLLEDGRÆS GR04
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Rabatgræs,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 2 8/10

Rabatgræs,
ydelseskrav

Visuel/
Fysisk 2 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Der må ikke forekomme affald inden slåning. 
Se Renholdelse 14.1

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Rabatgræs findes langs veje og på ekstensivt 
plejede arealer, hvor brug og færdsel er 
begrænset. Rabatgræs er mellemhøjt til højt 
græs med et indslag af flerårige urter. Der 
stilles ingen krav til overfladens jævnhed og 
græssets tæthed.

Tilstandskrav

• Arealerne skal være domineret af græsser 
og vilde urter.

• Større mængder afklip må ikke forekomme 
på andre tilstødende elementer.

• Rabatgræs må ikke genere færdsel på faste- 
og løse belægninger.

• Afklip fjernes fra tilstødende elementer.

Ydelseskrav

• Forårsslåning af græs i 10 cm ś højde efter 
aftale med ordregiver, juni. 

• Efterårsslåning af græs i 10 cm ś højde efter 
aftale med ordregiver, september.

Vejledende standardpleje

• Slåning af hensyn til færdsel på faste- og 
løse belægninger, 2 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opsamling og bortkørsel af afklip 
 (til biogasanlæg).

1.6  RABATGRÆS GR06
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Bemærkninger

• Der må ikke forekomme mængder af større 
affald inden slåning. Se Renholdelse 14.1.

• Klipning / Slåning på §3 arealer efter aftale 
med ordregiver, afhænger af arealets 

 beskaffenhed.
• Entreprenøren skal slå i et mønster så dyr/

vildt ikke ”presses” sammen i midten af 
arealet, jf. 8.2 Slåning.

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Naturgræs findes oftest i eller ud mod det 
åbne land, og brugen er meget begrænset. 
Plejen består i at hindre en tilgroning af 
arealet.

Tilstandskrav

• Arealerne skal være domineret af græsser 
og vilde urter.

• Større mængder afklip må ikke forekomme 
på andre tilstødende elementer.

• Naturgræs må ikke genere færdsel på faste- 
og løse belægninger.

Vejledende standardpleje

• Klipning / Slåning i 10 cm ś højde efter aftale 
med ordregiver 1 gang pr. år i aug-sep

• Klipning / Slåning af hensyn til færdsel på 
faste- og løse belægninger, 1 gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opsamling og bortkørsel af afklip/hø.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Naturgræs, 
tilstandskrav Visuel 1 8/10

Naturgræs, 
ydelseskrav Visuel 1 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

1.7  NATURGRÆS GR07
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2. BLOMSTER
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Rosenbed, 
tilstandskrav Visuel 4 9/10

Rosenbed, 
ydelseskrav Visuel 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Plantebede etableres/efterplantes efter 
planteplan fra ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1

Målsætning

Beplantningerne bruges under beskyttede 
forhold og skal kunne opleves på tæt hold. Der 
stilles store krav til planternes frodighed, og 
bedene er ofte sammensat af flere forskellige 
arter/sorter af bl.a. roser, stauder, græsser og 
løg, som skal plejes individuelt. Plejen sigter 
mod en pæn helhedsvirkning.

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Vildskud må ikke forekomme.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afklip og større samlinger af løv må ikke 
forefindes.

Ydelseskrav

• Beskæring / klipning ved vækstperiodens 
begyndelse (uge 13–17). 1 gang pr. år.

• Gødskning med langtidsvirkende blanding 
(15-4-10), 6-8 kg. pr. 100 m2  (uge 14-15) 

 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering. 
 6 gange pr. år.
• Opbinding af klatreroser. 4 gange pr. år. 
• Afpudsning. 4 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Vanding (uge 20-36).
• Efterplantning.
• Biologisk bekæmpelse af skadedyr og 

svampe.

2.1  ROSER BL01
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Staudebed, 
tilstandskrav Visuel 4 9/10

Staudebed, 
ydelseskrav Visuel 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Plantebede etableres/efterplantes efter 
planteplan fra ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.
• Se desuden: Løgvækster 2.4.

Målsætning

Beplantningerne bruges under beskyttede 
forhold og skal kunne opleves på tæt hold. Der 
stilles store krav til planternes frodighed, og 
bedene er ofte sammensat af flere forskellige 
arter/sorter af bl.a. stauder, græsser og løg, 
som skal plejes individuelt. Plejen sigter mod 
en pæn helhedsvirkning.

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og vel-
 udviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afklip og større samlinger af løv må ikke 
forefindes.

Ydelseskrav

• Nedklipning ved vækstperiodens begyndelse 
(uge 13–17). 1 gang pr. år.

• Gødskning med langtidsvirkende 
blanding(15-4-10), 6-8 kg. pr. 100 m2 

 (uge 14-15) 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering 12 
gange pr. år.

• Opbinding af stauder. 4 gange pr. år. 
• Afpudsning. 4 gange pr. år.
• Fjernelse af løv. 1 gang pr. år.
• Vanding (uge 20-36).

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.

2.2  STAUDEBED BL03
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Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Sommerblomster, 
tilstandskrav Visuel 6 9/10

Sommerblomster, 
ydelseskrav

Dokumen-
tation 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Plantebedet etableres efter planteplan fra 
ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.
• Se desuden: Løgvækster 2.4.

Målsætning

Sommerblomster findes i bede og krukker 
m.v., som typisk præsenterer sig ved indgange 
og opholdssteder. Sommerblomster kræver 
intensiv opmærksomhed, så planternes 
blomster og blade altid er friske og sunde.

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afklip og større samlinger af løv må ikke 
forefindes.

• Planterne må aldrig mangle vand.

Ydelseskrav

• Gødskning med langtidsvirkende blanding 
(15-4-10), 6-8 kg. pr. 100 m2  (uge 14-15) 

 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering. 
 6 gange pr. år.
• Vanding med min. 20 mm pr. gang inden 

planter mangler vand, i uge 16 – 36. 
 1-2 gange pr. uge.
• Afpudsning. 8 gange pr. år.
• Levering af sommerblomster og plantning af 

sommerblomster, inkl. gødskning med lang-
tidsvirkende blanding (15-4-10), 6-8 kg. pr. 
100m2, i forbindelse med såning/ plantning.

2.3  UDPLANTNINGSPLANTER
    - SOMMERBLOMSTER BL05c
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Bemærkninger

• Løgbede i græs fremgår af kort i “Parkweb”.
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1

Målsætning

Løgvækster anvendes under træer og buske, i 
græsplæner og som indslag i blomsterbede. 
Pleje af løgvækster går primært ud på at 
beskytte løgene indtil løgene er kommet op og 
til de er visnet helt tilbage.

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Afklip (efter endt nedvisning) må ikke 
 forefindes.

Vejledende standardpleje

• Fjernelse af løgvækst efter nedvisning, 
klipning ca. 6 uger efter afblomstring. 

 1 gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Supplering af løg.
• Gødskning efter aftale med ordregiver.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Løgvækster, 
tilstandskrav Visuel 6 9/10

Løgvækster, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

2.4  LØGVÆKSTER BL06



22

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Baljeplanter, 
tilstandskrav Visuel 6 9/10

Baljeplanter, 
ydelseskrav Visuel 6 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Planter etableres efter planteplan godkendt 
af ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Baljeplanter skal give blomsterpragt og farver. 
De findes i krukker og blomsterkasser, m.v., 
som typisk præsenterer sig ved indgange og 
opholdssteder. Sommerblomster kræver 
intensiv opmærksomhed, så planternes 
blomster og blade altid er friske, velformede 
og frodige.

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afklip og større samlinger af løv må ikke 
forefindes.

• Planterne må aldrig mangle vand.

Ydelseskrav

• Levering af sommerblomster og plantning af 
sommerblomster, gødskning med langtids-
virkende blanding 6-8.kg. Pr. 100m2, i 

 forbindelse med såning / plantning.
• Opsætning, hjemtagning og flytning af 
 blomsterkummer.
• Afrydning af bede og kummer.
• Tilplantning forår, sommer og efterår.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering. 6 
gange pr. år.

• Vanding med min. 20 mm pr. gang inden 
planter mangler vand, i uge 20 – 36 1-2 gange 
pr. uge.

• Afpudsning. 6 gange pr. år.

2.5  BALJEPLANTER BL09
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3. KLATREPLANTER
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Klatreplanter - 
fladedækkende,
tilstandskrav

Visuel 2 9/10

Klatreplanter - 
fladedækkende,
ydelseskrav

- - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Opbinding udføres med forgængelig, grøn 
opbindingstråd.

• Klatreplanter på facader klippes til sidste års 
form.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1
• Ledetråde udføres efter behov.

Målsætning

Klatreplanter anvendt på mure og hegn. Plejen 
skal regulere og styre planternes vækst, 
således at de fremtræder frodige og tætte. 

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Planter må ikke vokse ind over vinduer, døre, 

udhæng, tagnedløb m.m.
• Planterne må ikke genere færdslen.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
frø.

• Afskårne grene og afklip må ikke 
 forekomme.
• Nødvendig opbinding efter behov.

Vejledende standardpleje

• Beskæring, klipning og opbinding. Tidspunkt 
efter planteart/sort. 1 gang pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så rodukrudt ikke 
skæmmer helhedsindtrykket. 4 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter frø. 4 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.

3.1  FLADEDÆKKENDE
    - KLATREPLANTE KL01
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Klatreplanter - 
solitær,
tilstandskrav

Visuel 2 9/10

Klatreplanter - 
solitær,
ydelsekrav

- - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Opbinding udføres med forgængelig, grøn 
opbindingstråd.

• Klatreplanter bindes op og klippes til sidste 
års form.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Solitære slyng- og klatreplanter anvendes ved 
pergolaer og stativer. Klatreplanter skaber 
frodighed og blomsterpragt. Plejen skal 
regulere og styre planternes vækst, så de 
fremtræder frodige og tætte. Planternes vækst 
skal reguleres, således at de ikke generer 
færdslen. 

Tilstandskrav

• Planter skal fremtræde frodige og 
 veludviklede.
• Døde planter må ikke forekomme.
• Planterne må ikke genere færdslen.
• Visne blomster, gamle stængler og frøstande 

må ikke skæmme helheden.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
frø.

• Afskårne grene og afklip må ikke 
 forekomme.
• Nødvendig opbinding efter behov.

Vejledende standardpleje

• Beskæring, klipning og opbinding. Tidspunkt 
efter planteart/sort. 1 gang pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så rodukrudt ikke 
skæmmer helhedsindtrykket. 4 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter frø. 4 gange pr. år.

• Fjernelse af løv. 1 gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.

3.2  SOLITÆR SLYNG- OG 
      KLATREPLANTE KL02



26



27

4. BUSKE
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Prydbuske,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Prydbuske,
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1. 
• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 

for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Oplevelsen af prydbuske sker primært i kraft 
af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter, 
duft eller anden særlig karakter. Den enkelte 
plantes fremtoning og vækst har stor 
betydning. Plejen sker individuelt i overens-
stemmelse med artens krav og behov.

Tilstandskrav

• Prydbuske/frugtbuske skal være frodige og 
veludviklede.

• Elementet må ikke genere færdsel eller 
oversigtsforhold.

• Selvsåede træer og buske må ikke  fore-
komme.

• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-
indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afskårne grene og afklip må ikke forekomme 
på elementet eller på tilstødende elementer.

Vejledende standardpleje

• Beskæring af hensyn til blomstring, frugt-
sætning og vækstform 1 gang pr. år.

• Afskårne grene fjernes i forbindelse med 
beskæring. 1 gang pr. år.

• Opgravning af uønsket træopvækst. 1 gang 
pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så rodukrudt ikke 
skæmmer helhedsindtrykket. 4 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter blomst. 4 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.
• Gødskning med langtidsvirkende blanding 

(16-4-10), 4-6 kg/100m2.
• Foryngelse ved nedskæring til ca. 20 cm over 

terræn.

4.1  PRYDBUSKE BU01
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Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.
• Gødskning med langtidsvirkende blanding 

(16-4-10), 4-6 kg/100m2.
• Foryngelse ved nedskæring til ca. 20 cm over 

terræn.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Bunddækkende 
buske, 
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Bunddækkende 
buske, 
ydelseskrav

- - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Bunddækkende buske anvendes til regel-
mæssige fladedækkende og ensartede 
beplantninger. Den ensartede virkning opnås 
med en tæt planteafstand og buske af samme 
art. Plejen sigter mod, at buskene med et tæt 
løvdække giver en ensartet bund og dækker 
jorden. I bunddækkende buske vil der ofte 
være et indslag af solitære buske og træer.

Tilstandskrav

• Bunddækkende buske skal være frodige og 
veludviklede.

• Bunddækkende buske skal dække hele 
arealet.

• Elementet må ikke genere færdsel eller 
 oversigtsforhold. Beplantninger på oversigts-

arealer max. højde 80 cm.
• Selvsåede træer og buske må ikke 
 forekomme.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afskårne grene og afklip må ikke fore-
komme på elementet eller på tilstødende 
arealer.

• Større samlinger af nedfalden løv må ikke 
forekomme.

Vejledende standardpleje

• Fritrumsbeskæring af udhængende grene. 
 1 gang pr. år, så færdsel ikke generes.
• Beskæring af bunddækkende buske af 

hensyn til blomstring og vækstform.
• Opgravning af uønsket træopvækst. 1.gang 

pr. år.
• Ukrudtsbekæmpelse, så rodukrudt ikke 

skæmmer helhedsindtrykket. 4 gange pr. år.
• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 

sætter blomst. 4 gange pr. år.
• Afskårne grene fjernes i forbindelse med 

beskæringen.

4.2  BUNDDÆKKENDE BUSKE   
    BU01C
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Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.
• Foryngelse ved nedskæring til ca. 20 cm over 

terræn.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Busket, 
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Busket, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.
• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 

for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Busketter danner og adskiller rum, samt 
afgrænser arealer. Busketter varierer fra store 
fladedannende arealer af forskellige buskarter 
til uklippede, fritvoksende hække af samme 
planteart. 
Helhedsvirkning, frodighed, og rig blomstring 
er udgangspunktet for plejen, som bidrager til 
et harmonisk helhedsindtryk.

Tilstandskrav

• Busket skal være frodigt og veludviklet.
• Busket skal dække hele arealet.
• Elementet må ikke genere færdsel eller 

oversigtsforhold. Beplantninger på oversigts-
arealer max. højde 80 cm.

• Selvsåede træer og buske over 50 cm skal 
fjernes.

• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-
indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afskårne grene og afklip må ikke forekomme 
på elementet eller på tilstødende elementer.

Vejledende standardpleje

• Fritrumsbeskæring af udhængende grene, 
så færdsel ikke generes. 1 gang pr. år.

• Beskæring af busket af hensyn til blomstring 
og vækstform. 1 gang pr. år.

• Opgravning af uønsket træopvækst. 1 gang 
pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse langs kanter så 
rodukrudt ikke skæmmer helhedsindtrykket. 
2 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter blomst. 2 gange pr. år.

• Afskårne grene fjernes i forbindelse med 
beskæringen. 1 gang pr. år.

4.3  BUSKET BU02
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Prydbuske,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Prydbuske,
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1. 

Målsætning

Oplevelsen af prydbuske sker primært i kraft 
af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter 
eller anden særlig karakter. Den enkelte 
plantes fremtoning og vækst har stor 
betydning. Plejen sker individuelt i 
overensstemmelse med artens krav og behov.

Tilstandskrav

• Solitære prydbuske skal være frodige og 
 veludviklede.
• Elementet må ikke genere færdsel eller 

oversigtsforhold.
• Selvsåede træer og buske må ikke 
 forekomme.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

• Afskårne grene og afklip må ikke forekomme 
på elementet eller på tilstødende elementer.

• Større samlinger af nedfaldent løv må ikke 
forekomme.

Vejledende standardpleje

• Beskæring af hensyn til blomstring, frugt-
sætning og vækstform 1 gang pr. år.

• Afskårne grene fjernes i forbindelse med 
beskæring. 1 gang pr. år.

• Opgravning af uønsket træopvækst. 1 gang 
pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt 
ikke skæmmer helhedsindtrykket. 4. gange 
pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter blomst. 2 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Efterplantning.
• Gødskning med langtidsvirkende blanding 

(16-4-10), 4-6 kg/100m2.

• Foryngelse ved nedskæring til ca. 20 cm over 
terræn.

4.4  PRYDBUSK (SOLITÆR/
    FRITSTÅENDE) BU03
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5. HÆK/KLIPPET PUR
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Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Gødskning.
• Efterplantning.
• Nedskæring/indskæring.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Hæk - linje,
 tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Hæk - linje,
 ydelseskrav Visuel 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vinterklipning kan efter aftale med ordre-
giver komme på tale. 

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Hæk - linje danner rum og/eller ensartede 
flader. Den ensartede linjevirkning frem-
kommer ved klipning af planterne i top og 
sider. Hæk - linje består som regel af én art 
med evne til at fastholde bladene i vinter-
tilstand.  Hæk- linje skal være tæt og klip-
ningen give en præcis form.

Tilstandskrav

• Hæk - linje skal fremtræde frodige og vel-
udviklede.

• Hæk - linje  skal være tæt og grøn efter 
klipning.

• Hæk - linje må ikke genere færdsel og 
 oversigtsforhold.
• Selvsåede træer og buske må ikke 
 forekomme i elementet.
• Klipning skal ske til sidste års form eller 

efter anvisning af ordregiver.
• Synligt afklip må ikke forefindes på klippe-

fladen eller tilstødende element.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

Ydelseskrav

• Klipning. Perioden juli – september 1 gang pr. 
år.

• Klipning af stedsegrøn hæk/klippet pur på 
kirkegårde. Perioden august - september. 1 
gang pr. år.

• Ved klipning må der ikke ske tilvækst

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse så rodukrudt ikke 
skæmmer helhedsindtrykket. 2 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter blomst. 2 gange pr. år.

• Opgravning af uønsket træopvækst. 1 gang 
pr. år.

5.1  HÆK - LINJE HA01
    (HÆKKE MED BREDDE UNDER 1 METER)
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Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Gødskning.
• Efterplantning.
• Nedskæring/indskæring.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Hæk  - flade,
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 1 9/10

Hæk  - flade,
ydelseskrav Visuel 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vinterklipning kan efter aftale med ordre-
giver komme på tale. 

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Hæk - flade danner former og/eller ensartede 
flader. Den ensartede fladevirkning frem-
kommer ved klipning af planterne i top og 
sider. Hæk - flade  består som regel af én art 
med evne til at fastholde bladene i vinter-
tilstand. Hæk - flade  skal være tæt og klip-
ningen give en præcis form.

Tilstandskrav

• Hæk - flade skal fremtræde frodige og vel-
udviklede.

• Hæk - flade skal være tæt og grøn efter 
klipning.

• Hæk - flade må ikke genere færdsel og 
 oversigtsforhold.
• Selvsåede træer og buske skal opgraves
• Formklippet i henhold til sidste års form eller 

efter anvisning af ordregiver.
• Synligt afklip må ikke forefindes på klippe-

fladen eller tilstødende element.
• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helheds-

indtrykket og synligt frøukrudt må ikke sætte 
blomst.

Ydelseskrav

• Klipning. Perioden juli – september 1 gang pr. 
år.

• Klipning af stedsegrøn hæk/klippet pur på 
kirkegårde. Perioden august - september. 1 
gang pr. år.

• Ved klipning må der ikke ske tilvækst

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse så rodukrudt ikke 
skæmmer helhedsindtrykket. 2 gange pr. år.

• Ukrudtsbekæmpelse, så frøukrudt ikke 
sætter blomst. 2 gange pr. år.

• Opgravning af uønsket træopvækst. 1 gang 
pr. år.

5.2  HÆK - FLADE HA02
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6. TRÆER
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Fuldkroner træ, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Fuldkroner træ, 
ydelseskrav Visuel 2 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Fritrumsprofil skal altid overholdes: 
 − 4,5 meter over kørebane &  2,8 meter over 
  fortov/cykelsti.
• På udvalgte vejstræk beskyttes træer med 

saltmåtter / saltskærme. Udføres som
 regningsarbejde.
• Redetræer for rovfugle og ugler må ikke 

fældes 1. februar – 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.
• Potentielle træer for flagermus må ikke 

fældes 1. november. - 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.

Målsætning

Fuldkronede træer står frit, i grupper, i alléer, 
eller på række. Plejen afhænger særligt af 
træets art, alder og placering i forhold til andre 
elementer.

Tilstandskrav

• Træerne skal være i sikkerhedsmæssig 
 forsvarlig stand.
• Træerne må ikke genere færdsel eller over-

sigtforhold.
• Træerne skal være frodige og veludviklede.
• Forvedede vanris må ikke forefindes.
• Afskårne grene må ikke forefindes.

Ydelseskrav

• Vanris fjernes på stamme. 1 gange pr. år.
• Sikkerhedstilsyn af træer. 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Sommerbeskæring / beskæring af hensyn til 
færdsel og oversigtsforhold. 

 − Beskæring må ikke udføres som 
  maskinklipning.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opbyggende beskæring, hvor der udføres:
 − Beskæring for gennemgående stamme og 
  konkurrerende topskud. 
 − Beskæring af krydsende grene.
 − Opstamning.
• Justering af opbindinger og etablerings-
 beskæring iht. mål, 0 – 3 år efter plantning. 
• Vanding, efter behov. 0 – 3 år efter plantning.
• Fældning, stødfræsning og gødskning.
• Saltskærmes opsætning / nedtagning.

6.1  FULDKRONET TRÆ TR01
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Frugttræ, 
tilstandskrav Visuel 2 8/10

Frugttræ, 
ydelseskrav Visuel 2 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Fritrumsprofil skal altid overholdes: 
 − 4,5 meter over kørebane &  2,8 meter over 
  fortov/cykelsti.
• På udvalgte vejstræk beskyttes træer med 

saltmåtter/ saltskærme. Udføres som 
 regningsarbejde.
• Redetræer for rovfugle og ugler må ikke 

fældes 1. februar – 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.
• Potentielle træer for flagermus må ikke 

fældes 1. november. - 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.

Målsætning

Frugttræer anvendes både for frugtens, 
vækstformen og blomstringens skyld. 
Frugttræer hører historisk til i haver, men 
bruges i dag også i institutioner, boligområder, 
parker, mv. Frugttræer beskæres principielt af 
hensyn til blomstring og frugtsætning.

Tilstandskrav

• Træerne skal være i sikkerhedsmæssig 
 forsvarlig stand.
• Træerne må ikke genere færdsel eller over-

sigtforhold.
• Træerne skal holde form efter art og sort, og 

være frodige og veludviklede.
• Forvedede vanris må ikke forefindes.
• Afskårne grene må ikke forefindes.

Ydelseskrav

• Vanris fjernes på stamme. 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Sommerbeskæring/ beskæring til sidste års 
form - uden tilvækst og af hensyn til færdsel 
og oversigtsforhold. Beskæring må ikke 
udføres som maskinklipning.

• Beskæring af krydsende grene.
• Sikkerhedstilsyn af træer 1 gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opbyggende formbeskæring, hvor der 
udføres:

 − Beskæring for gennemgående stamme og 
  konkurrerende topskud. 
 − Opstamning.
• Justering af opbindinger og etablerings-
 beskæring iht. mål, 0 – 3 år efter plantning. 
• Vanding, efter behov. 0 – 3 år efter plantning.
• Fældning, stødfræsning og gødskning.

6.2  FRUGTTRÆ TR03
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• Fældning, stødfræsning og gødskning.
• Saltskærmes opsætning / nedtagning.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Formet træer, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Formet træer, 
ydelseskrav Visuel 2 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Fritrumsprofil skal altid overholdes: 
 − 4,5 meter over kørebane &  2,8 meter over 
  fortov/cykelsti.

Målsætning

Formede træer afgrænser have- og byrum eller 
har et dekorativt arkitektonisk formål. De kan 
stå frit, i grupper eller på række. Træerne 
findes i belægninger, græsarealer, blomster- 
bede, bunddækkende buske, busket og i hæk/
klippet pur. 
Plejen afhænger særligt af træets art, alder og 
placering – og ikke mindst af målsætningen for 
formklipningen.

Tilstandskrav

• Træerne skal være i sikkerhedsmæssig 
 forsvarlig stand.
• Træerne må ikke genere færdsel eller over-

sigtforhold.
• Træerne skal holde fremdrevne form, og 

være frodige og veludviklede.
• Forvedede vanris må ikke forefindes.
• Afskårne grene må ikke forefindes.

Ydelseskrav

• Vanris fjernes på stamme. 1 gang pr. år.
• Sikkerhedskontrol af træer. 1 gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Beskæring til sidste års form, uden tilvækst, 
og af hensyn til færdsel og oversigtsforhold. 

• Klipning. 1 gang pr. år

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opbyggende formbeskæring, hvor der 
udføres:

 − Beskæring for gennemgående stamme og 
  konkurrerende topskud. 
 − Beskæring af krydsende grene.
 − Opstamning.
• Justering af opbindinger og etablerings-

beskæring iht. mål, 0 – 3 år efter plantning. 
• Vanding, efter behov. 0 – 3 år efter plantning.

6.3  FORMET TRÆ TR04
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7. SKOV 
Skove beskrevet i dette afsnit omhandler krat og lund.

For drift af større skove under Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune henvises til 
Skovplan og Skovstrategi
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Krat, 
tilstandskrav Visuel 1 8/10

Krat, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.
• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 

for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Krat afgrænser rum ved hjælp af variation af 
træer og buske, der samtidig bidrager med 
frodighed, blomster og frugter. Krat er plantet 
i en eller flere rækker og lag, der sikrer 
lægivning og tæthed. Plejen sker af hensyn til 
helheden og bygger primært på udtynding 
samt beskæring af hensyn til færdslen.

Tilstandskrav

• Krat skal være frodige og veludviklede.
• Krat må ikke genere færdsel eller oversigts-

forhold.
• Elementet skal i kanter friholdes for høje 

urter og afskårne grene, hvor elementet 
grænser op mod sportsplæne, prydplæne, 
brugsplæne, græsflade, faste- og løse 
belægninger.

•  Større forekomster af invasive arter skal 
meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje

• Fritrumsbeskæring af udhængende grene, 
så færdsel ikke generes. 1 gang pr. år.

• Slåning af høje urter i kant mod sportsplæne, 
prydplæne, brugsplæne, græsfalde, faste- 
og løse belægninger. 2 gang pr. år.

• Udtynding af hensyn til helheden. 1 gang pr. 5 
år. Rydning af uønsket og selvsået opvækst. 

 1 gang pr. 3 år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Ekstraklipning mod private hække.
• Rydning af aggressive urter >3m2.
• Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfase, 

bekæmpelse 1.-3. sæson, slåning af ukrudt 
4.-5. vækstsæson.

7.1  KRAT SK02
    (INKL. LEVENDE HEGN)
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Lund, 
tilstandskrav Visuel 1 8/10

Lund, 
ydelsesskrav Visuel 1 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Fritrumsprofil skal altid overholdes: 
 − 4,5 meter over kørebane &  2,8 meter over 
  fortov/cykelsti.
• Redetræer for rovfugle og ugler må ikke 

fældes 1. februar – 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.
• Potentielle træer for flagermus må ikke 

fældes 1. november. - 31. august. 
 Kræver tilladelse fra ordregiver.
• Publikumsfaciliteter opretholdes iht planer 

udarbejdet fra ordregiver
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.
• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 

for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Lunde er mindre, oftest lysåbne trægrupper 
med nogen undervegetation. Pleje af lund 
afhænger af målsætning, træernes alder og 
voksested.

Tilstandskrav

• Træerne skal være frodige og veludviklede.
• Træerne må ikke genere færdsel eller 
 oversigtsforhold.
• Træerne skal være i sikkerhedsmæssig 
 forsvarlig stand.

Ydelseskrav

• Sommerbeskæring/ beskæring af hensyn til 
færdsel og oversigtsforhold. 

Vejledende standardpleje

• Sikkerhedskontrol af træer langs stier i en 
 30 m. zone. 1 gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Udrensningshugst af farlige (svampe-
angrebne) træer langs stier og veje. 

 1 gang pr. år.
• Udrensningshugst af uønsket træopvækst. 
 1 gang pr. 5-10 år.
• Tyndingshugst i henhold til Skovplan eller 

efter anvisning fra ordregiver.

7.2  LUND SK03
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8. NATURPLEJE 
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Græsning, 
tilstandskrav Visuel 1 9/10

Græsning, 
ydelseskrav - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Ved undslupne dyr skal ordregiver under-
rettes. Dyreholder foretager indfangning af 
dyr.

• Vandingstrug kontrolleres for utætheder og 
mulepumpe/ tungeklap for funktion.

• Spændingsforsyning kontrolleres løbende 
ved måling og ved tænd/sluk på spændings-
giveren.

• Græsningsarealer ligger ofte på §3 arealer 
(enge, moser og overdrev).

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Afgræsning er en traditionel, kulturbetinget 
pleje af enge, moser og overdrev – og dermed 
ofte §3 arealer under Naturbeskyttelsesloven. 
Afgræsningen skal sikre en vedvarende, tæt 
og varieret græs og floravegetation, og hindre 
opvækst af vedplanter, landskabsukrudt og 
invasive arter som f.eks. kæmpebjørneklo.

Tilstandskrav

• Afgræsning ved dyrehold, iht. græsnings-
aftale og efter dyreværnsregler.

• Dyr skal være omgængelige, sunde og 
 sygdomsfrie.
• Dyr skal have adgang til vand, foder og læ.
• Græsningstryk skal være optimalt og iht. 

græsningsaftale, så uønsket vegetation 
 nedbides.
• Hegn og låger skal være funktionelle, så dyr 

holdes inde.

Vejledende standardpleje

• Åbning (når dyrene kommer på græs) og 
lukning (1. november) af vandtilførsel, 

 1 gang pr. år.
• Kontrol og regulering af græsningstrykket 

sammen med ordregiver, 1 gang pr. år.
• Tilsyn med dyr, hegn og installationer, samt 

udførsel af evt. reparationer, min. 1 gang 
ugentligt.    

• Vegetation slås under hegnstrådene, så 
denne ikke afleder strøm. 4 gange pr. år

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Knækkede/ rådne pæle udskiftes.
• Akutte hegnsreparationer, knækket tråd mv. 

ved f.eks. væltede træer/ grene.

8.1  GRÆSNING NP03
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Bemærkninger

• Entreprenør skal tåle ekstern udførte slåede 
stier, samt udlån af dele af høslætsareal, 

 f.eks. til cirkus og Sct. Hansbål.
• Ordregiver kan udvise delarealer, som 

grundet særlig urtevegetation ikke må 
undergå høslæt.

• Der må ikke forekomme mængder af større 
affald inden slåning. Se Renholdelse 14.1.

• Entreprenøren skal slå i et mønster så dyr/
vildt ikke ”presses” sammen i midten af 
arealet, jf. illustration.

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

• Ingen gødning.

Målsætning

Slåning og høslæt er en traditionel, kultur-
betinget pleje af enge, moser og overdrev – og 
dermed ofte §3 arealer under Naturbeskyt-
telsesloven.
Slåning skal sikre en vedvarende, tæt og 
varieret græs og urtevegetation, og hindre 
opvækst af vedplanter, landskabsukrudt og 
invasive arter, som f.eks. kæmpebjørneklo.

Tilstandskrav

• Høslæt iht. Høslætsaftale.

Ydelseskrav

• Forsommer, 1. høslæt, omkring Skt. Hans 
(uge 25-26), slåhøjde ca. 15 cm.

• Sensommer, 2. høslæt, ultimo august (uge 
33-35), slåhøjde ca. 15 cm.

Vejledende standardpleje

• Høslæt 1-2 gange pr. år, dog på §3 arealer er 
maskine efter aftale med ordregiver.

• Gennemgang af høslætsarealet for dyrevildt, 
umiddelbart inden slåning

• Opsamling og bortkørsel af afklip/hø. 
 1-2 gange pr. år

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Slåning, 
tilstandskrav Visuel 1 8/10

Slåning, 
ydelseskrav Visuel 1 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

8.2  SLÅNING NP04
    (HØSLÆT)
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9. VAND 
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Bassin, 
tilstandskrav Visuel 1 9/10

Bassin, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Bassiner i skove (tilløbsbassiner) renses ca. 1 
gang hvert 3. år

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Et bassin er kunstigt anlagt og har til formål at 
danne vandspejl, opsamle vand fra vandkunst 
eller være fontæne. Bassiner findes oftest i 
haver, parker og byrum. 
Pleje sigter på at opretholde en permanent 
vandstand og hindre utilsigtet algevækst.

Tilstandskrav

• Bassinet skal være i sikkerhedsmæssig 
 forsvarlig stand.
• Vandstand i henhold til målsætning.
• Snavs og naturligt affald må ikke skæmme 

helheden.

Vejledende standardpleje

• Kontrol om bassinet er i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand. 1 gang pr. år.

• Kontrol af vandstand, rensning af pumpe, 
riste og efterfyldning med vand. 12 gange pr. 
år.

• Oprensning af snavs og naturligt affald efter 
behov.

• Tømning af bassin inden vinteren (oktober).

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Algebekæmpelse 
• Rydning/ udtynding af plantevegetation.

9.1 BASSIN VA01
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Sø, 
tilstandskrav Visuel 1 9/10

Sø, 
ydelseskrav Visuel 1 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Behov for oprensning af affald rapporteres 
til/ foretages ved Natur, Park & Miljø.

• Større pleje- og oprensningsopgaver skal 
aftales med ordregiver  og være i overens-
stemmelse med regler for §3 arealer. 

• Rydning/udtynding af hensyn til udsigtskiler 
m.m. skal ske i overensstemmelse med 
regler for §3 arealer. 

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Søer er naturlige eller kunstigt anlagt. En sø 
består af vandspejl omgivet af tilgroede 
bræmmer. Søer over 100 m2 er omfattet af 
Naturbeskyttelses- og Vandløbsloven. 
Plejen tager sigte på at beskytte elementerne, 
opretholde elementernes størrelse og 
indholdet af flora og fauna.

Tilstandskrav

• Forekomst af større affald og problemaffald 
(jf. 14.1. Renholdelse) skal meddeles ordre-
giver.

• Forekomst af invassive plantearter skal 
 meddeles ordregiver.
• Udsigtskiler holdes åbent ved jævnlig pleje.

Ydelseskrav

• Sikring af tilløb og afløb.

Vejledende standardpleje

• Tilsyn af elementet 12 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Oprensning for væltede træer og større 
grene.

• Fjernelse af uønskede urter (eks.vis kæmpe-
bjørneklo m.fl.).

9.2  SØ VA02
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Sø - dam, 
tilstandskrav Visuel 1 9/10

Sø - dam, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Arealer til rørskæring angives i stedregistret 
under de enkelte anlægsnumre.

• Større pleje- og oprensningsopgaver skal 
aftales med ordregiver, og være i overens-
stemmelse med regler for §3 arealer. 

• Ifølge Naturbeskyttelsesloven er rørskæring 
forbudt fra 1. marts - 31. oktober

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Rørsumpen plejes primært ved rørskæring, 
som begrænser tørvedannelsen og dermed 
ændringen fra rørsump til mose. Vandhul og 
rørsumpe er omfattet af Naturbeskyttelses-
loven. Plejen tager sigte på at opretholde 
elementet og beskytte den tilhørende flora og 
fauna. Formål med plejen er at holde vand-
fladen fri ved rørskæring

Tilstandskrav

• Forekomst af større affald og problemaffald 
(jf. 14.1. Renholdelse) skal meddeles ordre-
giver.

• Vandfladen skal friholdes.
• Forekomst af invassive plantearter skal 
 meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje

• Tilsyn af elementet 12 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Rørskæring.
• Rydning af opvækst af træer og buske.
• Fjernelse af invasive urter (f.eks. kæmpe-

pileurt m.fl.).

9.3 SØ - DAM VA02b
    (VANDHUL MED RØRSUMP)
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Bemærkninger

• Behov for oprensning af affald rapporteres 
til/ foretages ved Natur, Park & Miljø..

• Større pleje- og oprensningsopgaver skal 
aftales med ordregiver og være i overens-
stemmelse med regler for §3 arealer. 

• Rydning/ udtynding af hensyn til udsigtskiler 
m.m. skal ske i overensstemmelse med 
regler for §3 arealer. 

• Bjørneklo skal bekæmpes iht “Indsatsplan 
for bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, se 14.2

Målsætning

Vandløb er naturlige eller kunstigt anlagt. Er 
som regel omfattet af Naturbeskyttelses- og 
Vandløbsloven. 
Plejen tager sigte på at beskytte elementerne, 
opretholde elementernes størrelse og 
indholdet af flora og fauna.

Tilstandskrav

• Forekomst af større affald og problemaffald 
(jf. 14.1. Renholdelse) skal meddeles ordre-
giver.

• Forekomst af invassive plantearter skal 
 meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje

• Tilsyn af elementet. 12 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Oprensning for væltede træer og større 
grene, der skaber opstuvning.

• Fjernelse af invasive urter (eks.vis kæmpe-
bjørneklo m.fl.).

Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Vandløb, 
tilstandskrav Visuel 1 9/10

Vandløb, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

9.4 VANDLØB VA03a OG VA03b



54

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Strand og klit, 
standardpleje-
tilstandskrav

Visuel 1 8/10

Strand og klit, fast-
lagt standardpleje Visuel 1 8/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Ved Vedbæk Nordstrand suppleres sand-
stranden ved behov med sand ved bade-
sæsonens begyndelse.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Strand og klit er vindaflejrede sandformationer 
nær kyster. Klitternes former bestemmes af 
sandet, vinden og vegetationen. Vegetationen 
er tørke og salttolerant.  Strand og klit er 
omfattet af Naturbeskyttelsesloven og plejen 
sigter på at opretholde plantesamfundene.

Tilstandskrav

• Sandstrande skal fremtræde rene og fri for 
affald.

Ydelseskrav

• Fjernelse af tang. 2 gange pr. år i bade-
 sæsonen.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Sandpåfyldning af badestrande, efter aftale 
med ordregiver.

• Bekæmpelse af invasive arter, eks.vis Rosa 
rugosa

9.5  BADESTRAND VA04a
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10. FAST BELÆGNING



56

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Opretning af belægninger.
• Udskiftning af belægninger.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Faste belægninger, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Faste belægninger, 
ydelseskrav Visuel 2 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• For kommunale ejendomme gælder, at 
opretholdelse af standard for belægninger og 
installationer ifm afvanding mm 

 administreres af Rudersdal Ejendomme. Evt. 
opretninger/nyanlæg er regningsarbejder. 
Behov herfor rapporteres til ordregiver.

• Ved belægninger langs sandkasser/
 faldunderlag lægges sandmaterialet så vidt 

muligt tilbage til sandkassen/underlaget.
• Græsarmerede belægninger ikke må 

ukrudtsbekæmpes.
• Vedrørende vintertjeneste, se afsnit 15.

Målsætning

Faste belægninger omfatter belagte arealer, 
som med udgangspunkt i renholdelsen for 
ukrudt opdeles i belægninger uden fuger (f.eks. 
asfalt) og belægninger med fuger (f.eks. klinke-, 
granitstens- og flisebelægninger). Faste 
belægninger bruges til færdsel og ophold. 
Plejen skal sikre, at belægningerne ikke 
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt. 

Tilstandskrav

• Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig for-
svarlig stand. Afvigelser meddeles ordregiver.

• Frøukrudt må ikke sætte blomst og 
rodukrudt må ikke skæmme helheds-

 indtrykket. Frø- og rodukrudt må ikke 
 forefindes på asfaltbelægning.
• Kantsten, dæksler, betonsten o.l. i tilknytning 

til belægningen skal være rene og fungere.
• Løvsamlinger skal begrænses til 1 cm lag-

tykkelse på 1m2  af ud af 100 m2 , idet der i 
perioden oktober til december kortvarigt kan 
forekomme større mængde.

• Samlinger af snavs (jord, sand og grus) skal 
begrænses til ½ cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 
100m2. Undtagelser accepteres omkring 
sandkasser og legearealer

Ydelseskrav

• Forårsklargøring – fejning og gennemgang. 1 
gang pr. år.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse. 6 gange pr. år.
• Fejning for snavs. 6 gange pr. år.
• Fjernelse af løv. 2 gange pr. år.

10.1  FASTE BELÆGNINGER 
   
Dækker: Fast belægning - Asfalt (FB01A), Fast 
belægning - Beton (FB01C), Fast belægning - 
Klinker (FB01D), Fast belægning - Brolægning 
(FB01E), Fast belægning - Sten glacis (FB01G), 
Fast belægning - Træ (FB01H) 
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11. LØS BELÆGNING 
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Løse belægning, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Løse belægning, 
ydelseskrav Visuel 2 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• For kommunale ejendomme (institutioner) 
gælder, at opretholdelse af standard for 
belægninger administreres af Rudersdal 
Ejendomme – evt. opretninger er regnings-

 arbejder.
• På kirkegårdsstier må der ikke ukrudt-

brændes tættere end 20 cm til hække, øvrigt 
tueukrudt tages ved håndlugning. 

 Se afsnit 16, Gravsteder.
• Der udføres kun undtagelsesvis vinter-
 tjeneste på løse belægninger.
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Løse belægninger anvendes til færdsel og 
ophold. Løse belægninger kan f.eks. bestå af 
grus og småsten. Plejen skal sikre, at de løse 
belægninger ikke nedbrydes ved fremspiring af 
ukrudt. 

Tilstandskrav

• Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand. Afvigelser meddeles 

 ordregiver.
• Frøukrudt må ikke sætte frø og rodukrudt 

må ikke skæmme helhedsindtrykket.
• Løvsamlinger skal begrænses til 1 cm 
 lagtykkelse på 1 m2 af ud af 100 m2, idet der i 

perioden oktober til december kortvarigt kan 
forekomme større mængde (natur- og skov-
arealer kan undtages dette)

Ydelseskrav

• Sikkerhedskontrol, løse belægninger. 
 2 gange pr. år.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse. 4 gange pr. år.
• Fjernelse af løv. 2 gange pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Kantskæring og opretning.
• Udlægning af nyt toplag (perlesten, slotsgrus 

m.m.).

11.1  LØS BELÆGNING LB02
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Faldunderlag, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Faldunderlag, 
ydelseskrav Visuel Hver-

dage 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• For kommunale ejendomme gælder at:
 − Reparation af faldunderlag er regnings-
  arbejde for pågældende fagområde.
 − Omlægninger af legepladser m.m. skal 
  aftales med ordregiver.
 − Tilsyn og sikkerhed af faldunderlag vare-
  tages af pågældende ejendom.
• Evt. registrerede defekter med sikkerheds-

risiko rapporteres umiddelbart til 
 ejendommens ledelse. Reparation af defekter 

/ mangler på legeudstyr og faldunderlag er 
regningsarbejde og skal godkendes af 

 legepladsinspektør før ny ibrugtagning.
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Faldunderlag skal optage stød og derved fore-
bygge faldulykker fra legepladsredskaber. Valg 
og udformning af faldunderlag skal ske efter 
anvisning i DS. Der kan evt. være en afgræn-
sende kant omkring faldunderlaget. Faldun-
derlagets udbredelse og tykkelse fastsættes 
ud fra legeudstyrets størrelse og faldhøjde. 
Faldunderlag skal vedligeholdes, således at 
anlægsstandarden overholdes.

Tilstandskrav

• Faldunderlaget skal være i sikkerheds-
mæssig forsvarlig stand.

• Faldunderlaget skal svare til anlægsstandard 
i underlagets tykkelse, udbredelse og 

 kvalitet.
• Fremmedlegemer må ikke forekomme.
• Synligt ukrudt må ikke forekomme.
• Større løvsamlinger må ikke forekomme.

Ydelseskrav

• Dagligt tilsyn på offentlige legepladser. Der 
skal føres logbog over registreringer.

Vejledende standardpleje

• Kontrol af sikkerhed og funktion på fald-
underlag iht. aftale med fagområde. Rapport 
af defekter meddeles til ordregiver 8 gange 
pr. år.

• Fjernelse af ukrudt, fremmedlegemer 
(glasskår, sten o.l.) og løv/kviste. 1 gang pr. 
uge.

• Udjævning af underlaget på steder hvor 
belastningen er størst – gynger, rutchebane-
udløb ol.. 1 gang pr. uge.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Udskiftning og supplering af faldunderlag.

11.2  FALDUNDERLAG LB04
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Sandkasse, 
ydelseskrav Visuel 1 gang

pr. uge 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

For kommunale ejendomme gælder, at
• Sand i sandkasser udskiftes hvert 2. år, og 

suppleres i de mellemliggende år, hvis aftalt 
med og budgetlagt af fagområdet. Udføres 
som regningsarbejde.

• Evt. registrerede defekter med sikkerheds-
risiko rapporteres umiddelbart til ejendom-
mens ledelse. Reparation af defekter/ 
mangler på sandkasser er regningsarbejde.

• Omlægninger af legepladser m.m. skal 
aftales med ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Ved institutioner:
• Tilsyn og ansvar for fjernelse af fremmed-

legmer ligger i institutionesregi.

Målsætning

Sandkasser skal motivere og styrke børns leg 
og findes hovedsagligt ved daginstitutioner, på 
skoler og i parker. 

Tilstandskrav:

• Sandkasser skal være i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand.

• Sandkassens indhold skal være rent, fint 
strandsand.

• Fremmedlegemer i sandkassen må ikke 
forekomme.

• Større samlinger af løv må ikke forekomme.
• Frøukrudt må ikke sætte blomst.
• Rodukrudt må ikke skæmme helheds-
 indtrykket.

Ydelseskrav

• Tilsyn på offentlige legepladser, 1 gang 
ugentligt. Der skal føres logbog over regi-
streringer.

Vejledende standardpleje

• Ukrudtsbekæmpelse, 2 gange pr år.
• Fjernelse af fremmedlegemer (glasskår, sten 

o.l), 1 gang ugentligt.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Udskiftning af 30 cm sand, 1 gang pr. 2 år 
(ulige år), supplering med 15 cm sand, 1 gang 
pr. 2. år (lige år).

Kontrol

Kontrolperiode:
frostperioder 
undtaget

Målemetode Fre-
kvens Accept

Sandkasse, 
tilstandskrav Visuel 4 9/10

11.3  SANDKASSE LB04d
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12. 
SPORTSBELÆGNING
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Sportsbelægning, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Sportsbelægning, 
ydelseskrav Visuel 1 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Ansvaret for sikkerheden ligger hos det 
enkelte fagområde.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Sportsbelægninger anvendes på sportsbaner 
og legepladser. De kan være af kunststof, 
asfalt, beton og stenmel. Kunststofbelæg-
ninger er det øverste lag af en befæstelse, der 
med sin bæreevne og vandafledning sikre 
anvendelighed og levetid. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at idrætten/legen 
kan foregå, at befæstelsen fungerer, og at den 
er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

Tilstandskrav

• Der må på sportsbelægningen, dens kanter, 
sarg og drænkanter ikke forekomme jord, 
sand eller grus.

• Der må på sportsbelægningen, dens kanter, 
sarg og drænkanter ikke forekomme synligt 
ukrudt, mos, græsafklip eller samlinger af 
løv.

• Belægningen skal fungere efter hensigten og 
være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Ydelseskrav

• Kontrol af om belægningen er i funktions- og 
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 1 gang 
pr. år.

Vejledende standardpleje

• Fejning / rensning med løvblæser. 2 gange 
pr. år.

• Opsamling af løv og andet organisk 
 materiale. 2 gange pr. år.

12.1  SPORTSBELÆGNING BE3
    (GUMMIASFALT)
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13. UDSTYR
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Terrænudstyr, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Terrænudstyr, 
ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Opretholdelsen af standard for terrænudstyr 
(hegn, lamper m.m.), som ikke relateres til 
arealernes beplantninger administreres af 
ejendommen/ Rudersdal Ejendomme.

• Ejendommen/ Rudersdal Ejendomme har 
ansvaret for  terrænudstyrets sikkerhed. 
Defekter med sikkerhedsrisiko skal 

 rapporteres til ejendommen/ Rudersdal 
 Ejendomme. Reparation af defekter/ mangler 

på terrænudstyr er regningsarbejde.
• Pictogrampæle på fremmed grund slås i 

radius 100 cm som Fælledgræs (GR04)
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Gælder også for Affaldsspand (UD01), Bænk 
(UD02A), Bordbænkesæt (UD02B), Cykelstativ 
(UD09), Låge (UD08A), Fodhegn (UD82), Stele 
(BY09B), Natursten (BY09c), Informationsskilte 
(UD04), Vandpost/drikkepost(UD18), Stophane 
(UD18c), Belysning (UD07A), Trådflethegn 
(UD08), Elboks (UD07B),  Stente (UD08B) og 
Pictogrampæle (UD04A)

Målsætning

Terrænudstyr omfatter alt udstyr, som er pla-
ceret på kommunale arealer og som tjener 
forskellige praktiske formål, f.eks. borde og 
bænke, hegn, vandhaner, skilte o. lign. 

Tilstandskrav

• Terrænudstyr skal være i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand.

• Terrænudstyret skal være funktionsdygtigt 
og svare til normer for anlægsgartner-
arbejde.

Vejledende standardpleje

• Eftersyn for funktion og sikkerhed. 12 gange 
pr. år.

• Afvaskning og algefjernelse på bænke og 
bord- og bænkesæt. 1 gang pr. år.

• Kontrol med funktion. Rapportering af 
mangler og funktionssvigt. 1 gang pr. år til 
ordregiver

• Reparation, udbedring af skader.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Oliering og opmaling.
• Udskiftning.

13.1  TERRÆNUDSTYR
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Legeudstyr, 
tilstandskrav Visuel 4 9/10

Legeudstyr, 
ydelseskrav Visuel Hver-

dage 10/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

For kommunale ejendomme gælder at:
• Der indgås aftale med fagforvaltning om 
 sikkerhedstjek af legeudstyr. Udførsel af sik-

kerhedstjek på legepladser udføres, hvis det 
er aftalt med og budgetlagt af fagområder.

• Evt. registrerede defekter med sikkerheds-
risiko rapporteres umiddelbart til ejen-
dommens ledelse og afspærres. Reparation 
af defekter/ mangler på legeudstyr og fald-
underlag er regningsarbejde.

• Omlægninger af legepladser m.m. skal 
aftales med ordregiver.

• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Legeudstyr omfatter udstyr, som er opsat på 
legepladser for at motivere og styrke børns 
leg. Legeudstyret kan f.eks. være gynger, 
vipper og klatrestativer. Legepladser og lege-
udstyr findes hovedsageligt ved daginstitu-
tioner og på skoler. Tilsyn og ansvar varetages 
af pågældende fagforvaltning.

Tilstandskrav

• Legeudstyret skal fungere og være i sikker-
hedsmæssig forsvarlig stand, jf. dansk 
standard (DS).

• Legeudstyret skal altid være rent på brugs-
fladerne.

• Der må ikke forekomme synlige svampe på 
legeudstyret.

Ydelseskrav

• Dagligt tilsyn af sikkerhed. Der skal føres 
logbog over registreringer. 

• Sikkerhedseftersyn udføres 1 gang årligt af 
godkendt legepladsinspektør.

Vejledende standardpleje

• Kontrol med sikkerhed og funktion på lege-
udstyr iht. aftale med fagområde. Rapport af 
defekter til ordregiver 1 gang pr. uge.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Udskiftning og reparation af legeudstyr.
• Afvaskning.
• Årligt hovedeftersyn hvor inventaret evt. 

males, repareres, og efterspændes og 
 småreperationer foretages.

13.2  LEGEUDSTYR UD06
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Bemærkninger

• For kommunale ejendomme gælder, at 
opretholdelse af standard for belægninger og 
installationer ifm afvanding mm admini-
streres af Rudersdal Ejendomme. Evt. 

 opretninger/nyanlæg er regningsarbejder. 
Behov herfor rapporteres til ordregiver.

• Ved belægninger langs sandkasser/
 faldunderlag lægges sandmaterialet så vidt 

muligt tilbage til sandkassen/underlaget.
• Græsarmerede belægninger ikke må 

ukrudtsbekæmpes.
• Vedrørende vintertjeneste, se afsnit 15

Dækker Terrænmur (BY05), Trapper  og 
ramper(BY01), Kantsten (FB03a), Monument/
mindesten/skulptur (BY09), Stendige (BY06)

Målsætning

Terrænbygværker er alle former for 
bygværker og belægninger, hvor der indgår 
terrænspring. Terrænbygværker er f.eks. 
trapper, terrænmure og støttemure. 

Tilstandskrav

• Terrænbygværket skal være i sikkerheds-
mæssigt forsvarlig stand.

• Større samlinger af løv må ikke forekomme.
• Større mængder af jord, grus og sand må 

ikke forekomme på trapper.
• Frøukrudt må ikke sætte blomst.
• Rodukrudt må ikke skæmme helheds-
 indtrykket.
• Renhold snavs iht. belægningstype, faste 

belægninger/ løse belægninger.

Vejledende standardpleje

• Løbende tilsyn med sikkerhed og kvalitet. 
Rapportering af mangler og funktionssvigt.

• Ukrudtsbekæmpelse, 6 gange pr. år.
• Belægninger skal plejes jf. faste eller løse 

belægninger.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. april – 31. oktober Målemetode Fre-

kvens Accept

Terrænbygværker, 
tilstandskrav Visuel 2 9/10

Terrænbygværker, 
 ydelseskrav - - -

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

13.3  TERRÆNBYGVÆRKER 



67

14. RENHOLDELSE
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Renholdelse, 
tilstandskrav

Visuel/
Fysisk 4 9/10

Ekstra renholdelse Dokumen-
tation 1 1/1

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Ved større offentlige arrangementer aftales 
særskilt betaling for udførelse af ekstra-
ordinær renholdelse.

Bemærkninger

• I badesæson skal bemærkes særligt behov for 
renholdelse for affald på badestrande og evt. 
badesøer, se også 9.5 Badestrand.

• Badestrande renholdes 1 gang dagligt i 
badesæsonen.

Målsætning

Der skal foretages en selvstændig arbejds-
indsats for renholdelse således, at ydelseskrav 
er opfyldt. I forbindelse med almindelig 
gartnerisk pleje skal der også foretages ren-
holdelse for affald. Renholdelsen er niveaudelt 
alt efter, hvilken arealgruppe renholdelsen 
skal ske på.

Der defineres 4 typer affald:
Mindre affald: Synlige Papirstumper, cigar- og 
cigaretskod, flaskekapsler og lignende.
Let affald:  Aviser, reklamer, ugeblade, pap - 
og plastik-emballage, plastikposer, pap - og 
trækasser, flasker, dåser og lignende. 
Større affald: Byggeaffald, haveaffald fra 
private haver, indkøbsvogne, vrag af cykler, 
knallerter og lignende.
Farligt affald:  Kanyler, blod, døde dyr, skarpe 
genstande og glasskår.

14.1  RENHOLDELSE
    (SKOLER UNDTAGET)

Ydelseskrav

Kirkegårde og 
parker Ejendomme Skove og 

naturområder Grønne  vejarealer

Mindre affald 3 stk/m2 5 stk/ - -

Let affald 3 stk/1.000m2 5 stk/1.000m2 5 stk/1.000m2 5 stk/1.000m2

Større affald 1 stk/10.000m2 2 stk/10.000m2 5 stk/10.000m2 5 stk/10.000m2 

Farligt affald 0 stk/m2 0 stk/m2 0 stk/m2 0 stk/m2 

Affaldsstativer Affaldsstativer må aldrig være overfyldte -

Vejledende standardpleje

Kirkegårde og 
parker Ejendomme Skove og 

naturområder Grønne  vejarealer

Mindre affald 52 26 - -

Let affald 52 26 12 52

Større affald 52 26 12 52

Farligt affald 52 26 12 52

Affaldsstativer 52 26 12 -



69

 12 marts 2009.
 Ifølge bekendtgørelsen kan kommunen   
 udfærdige en indsatsplan for bekæmpelse af
 kæmpebjørneklo, hvorved ejere eller   
 brugere af arealer med kæmpebjørneklo kan  
 pålægges at foretage en effektiv 
 bekæmpelse af planten, jævnfør bestem-
 melserne i indsatsplanen.
• Pesticider til bekæmpelse af kæmpe-
 bjørneklo skal sanktioneres af ordregiver.   
 Ved aftale skal kg aktivt stof oplyses til 
 ordregiver.
• Vær særlig opmærksom på sikkerhed i 
 forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo.

Find indsatsplanen på: 
http://netpub.rudersdal.dk/rudersdal/  
teknik_og_miljoe/bjoerneklo/1/

Målsætning

Rudersdal Kommune har besluttet at arbejde 
for at blive en kommune uden kæmpe-
bjørneklo. Det betyder at både grundejere og 
kommunen skal bekæmpe planten, så den kan 
blive udryddet på såvel private som offentlige 
arealer. 
Målsætningen er, at få standset spredningen af 
kæmpebjørneklo hurtigst muligt. Ambitionen 
er at planten bliver udryddet fra kommunen 
inden for de næste 10 år (løbende fra 2014). 

Ydelseskrav

• Bekæmpe kæmpebjørneklo i henhold til de  
 angivne tidsfrister i indsatsplanen
• Sikre at planterne ikke får mulighed for at   
 smide frø.

Tidsfrister:

1. maj skal første tiltag være igangsat på alle 
arealer med kæmpebjørneklo.

15. juni  skal alle arealer med kæmpebjørneklo 
være bekæmpet effektivt.

1. august skal opfølgende bekæmpelse af   
kæmpebjørneklo være afsluttet.

Vejledende standardpleje

• Ved bestande under 1000 planter anbefales 
opgravning/ rodstikning.

• Ved bestande over 1000 planter anbefales 
græsning kombineret med skærmkapning 
eller opgravning.

Bemærkninger

• Lovgrundlaget for denne plan er 
 Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september   
 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo  
 (se bilag 1) samt Lov om drift af landbrugs- 
 jorder, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 191 af  

14.2  BEKÆMPELSE AF      
    BJØRNEKLO
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 15. VINTERTJENESTE
Vintertjeneste har til formål at opretholde en ensartet tilstand for færdslen på faste 
belægninger. Formålet med snerydning og glatførebekæmpelse er således at fremme 
brugernes sikkerhed og sikre fremkommeligheden, i overensstemmelse med ”Vinter-
regulativet” og kommunens retningslinjer i øvrigt.
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15.5   Snerydning og glatførebekæmpelse
   Weekender/helligdage
   Snerydning og grusning/saltning med  

  maskine og håndkraft. 
   Udkald i tidsrummet fredag kl. 12 til   

  mandag kl 07
   Afsluttes hurtigst muligt efter udkald

Efterrydning af øvrige arealer i tidsrummet  
kl. 07-16, såfrem prioriterede arealer er 
ryddede.

Ekstra service (Skal bestilles)

15.6  Glatførebekæmpelse, pr. time
   Grusning/saltning/snerydning med   

  håndkraft. 
   Udkald i tidsrummet 00.00 – 24.00. 

Kontrol

Kontrolperiode:
1. sept. – 31. april Målemetode Fre-

kvens Accept

Vintertjeneste, 
tilstandskrav Visuel 4 9/10

Vintertjeneste, 
ydelseskrav Visuel 4 9/10

Ekstra renholdelse Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Vintertjeneste foretages ud fra en samlet 
 vintertjenesteplan. For kommunale 
 ejendomme prioriteres vintertjeneste udført 

efter ejendommenes funktion og åbningstid.
• Kirkegårdsstier glatførebekæmpes med 
 perlesten/grus.
• Græsarmerede belægninger må ikke saltes.
• LAR-arealer må ikke saltes.
• Find vintertjenesteplan på: http://intranet/

Omraader/Teknik%20og%20Miljoe/Drift/
Driftsplan%202008-2010/Vintertjenesteplan.
aspx

Målsætning

Vintertjenesten foretages for at sikre færdslen 
på belægninger. Arbejdet omfatter snerydning 
og glatførebekæmpelse. Der skal foretages en 
selvstændig arbejdsindsats for vintertjeneste, 
således at ydelseskrav er opfyldt. 
Følgende er en opsummering af den samlede 
vintertjenesteplan.

Tilstandskrav

• Der skal etableres et beredskab, der med 
klargjort materiel kan rykke ud med 1 times 
varsel. Beredskabets størrelse afpasses 
efter ydelseskrav.

Ydelseskrav

Pkt 15.2-15.5 gælder kun for hovedadgangsveje 
og -arealer. Rydning sker efter politisk ved-
taget prioriteringsplan. 
Se i øvrigt særlig vintertjenesteplan.

15.2  Glatførebekæmpelse, Hverdage
   Grusning/saltning med maskine   

  og håndkraft. 
   Beredskab skal kunne udkaldes i 
   tidsrummet 15.30-18 og 23-07 
   Afsluttes hurtigst muligt efter udkald.

15.3  Snerydning og glatførebekæmpelse,
   Hverdage
   Snerydning og grusning/saltning med  

  maskine og håndkraft. 
   Beredskab skal kunne udkaldes i 
   tidsrummet 15.30-18 og 23-07 
   Afsluttes hurtigst muligt efter udkald.  

  
15.4   Glatførebekæmpelse, 
   Weekender/helligdage
   Grusning/saltning med maskine og   

  håndkraft. 
   Udkald i tidsrummet fredag kl. 12 til   

  mandag kl 07
   Afsluttes hurtigst muligt efter udkald. 

15.1  VINTERBEREDSKAB
    (KOMMUNALE EJENDOMME)
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16. GRAVSTED (GS)
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• Vinterbeskæring af buske og træer. 1.gang pr. år.

Ekstrapleje (Skal bestilles)

• Etablering af nye gravsteder, supplering med 
buske m.m.

Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Gravsteder med 
bestilt eller obliga-
torisk renhold,
tilstandskrav

Visuel 4 9/10

Ekstrapleje Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• På gravsteder med bestilt renhold skal der 
forefindes et renholdelsesskilt. Kontrol og 
vedligehold af korrekt skiltning foretages af 
Kirkegårdskontoret 1 gang årligt. På urne-
gravsteder til 3m2 er der obligatorisk renhold, 
og der er derfor ingen skilte her. 

Gælder også for Gravsted Udvidet pleje - 
individuelt (GS02a)

Målsætning

Et gravsted er et sammensat element, som 
består af mange elementer, f.eks. løs 
belægning, græs, buske, træer, stauder, 
sommerblomster, rosenbede mv. Elementet 
gravsted skal altid fremstå renholdt, fri for 
ukrudt og med velplejet beplantninger. Der 
skal ikke gøres rent - men holdes rent.

Tilstandskrav

• Synligt rod- og frøukrudt må ikke forefindes.
• Blad-, frøstands- og grennedfald må ikke 

skæmme helhedsindtrykket.
• Græsarealer skal svare til ”Prydplæne”. 

Afklip må ikke forefindes.
• Monumenter, gravplader, trædesten, fliser, mv. 

skal fremstå rene og holdes fri for beplantning.
• Beplantning skal være i god vækst. Døde 

planter og plantedele må ikke forefindes.
• Beplantning må ikke dække for gravminder.
• Blomster skal fremstå friske.
• Plantekummer skal indeholde ren, 

næringsrig plantemuld.
• Perlestensbelægning skal være ren, jævn og
 dækkende.

Vejledende standardpleje

• Gravsteder renholdes for ukrudt, 1 gang hver 
3. uge i perioden 1. april-1. november

• Græspleje, som 1.1 ”Prydplæne”.
• Løse belægninger ukrudtsbekæmpes ved 

lugning afsluttet med håndrivning. 
 Se 11.1 “Løse belægninger”.  
• Blomsterkummer på gravstedet gennemgraves 

og erstattes med ny jord/muld i april, 1 gang pr år.
• Visne buketter fjernes hver fredag, friske 

buketter bevares, 52 gange pr. år. 
• Planter beskæres så de ikke dækker grav-

minder, belægning eller vokser udover grav-
stedets rammer, 2 gange pr. år.

16.1  GRAVSTED MED BESTILT 
ELLER OBLIGATORISK RENHOLD
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Gravsteder i græs-
plæne, til-
standskrav

Visuel 4 9/10

Ekstrapleje - - -

Bemærkninger

• Gravplader, træer og buske må ikke 
 beskadiges under græsklipningen.

Målsætning

Gravsteder i græsplæner er anlagt i pryd-
plænearealer. Arealet skal plejes i henhold til 
kvalitetshåndbogens beskrivelse af elementet 
Prydplæne (1.1) under hensyntagen til arealets 
særlige brug som gravplads.

Tilstandskrav

• Græsset skal fremstå i tilstand som 
 elementet ’Prydplæne’.
• Gravplader skal fremstå rene, også efter 

endt græsklipning.
• Gravplader må max. ligge 5 cm under 

græsplan. Rapport til kirkegårdsadministra-
tionen i tilfælde af pladerne ligger mere end 
5 cm under niveau i forhold til ydelses-
beskrivelsen. Tilsyn 1 gang pr. år.

• Mospuder tillades fra 1. november frem til 
påske.

Vejledende standardpleje

• Græspleje, som ’Prydplæne’.
• Græskanter trimmes mod kanter og grav-

plader. 20 gange pr. år.
• Gravplader løvblæses / fejes efter græs-

klipning og kraftigt løvfald, så de fremstår 
rene og pæne.

• Blomster, o.lign. fjernes inden græsklipning.
• Ved bisættelser skal blomster, kranse og 

puder bevares.
• Tomme granitvaser vendes inden klipning.
• Friske buketter og blomster lægges tilbage 

på kransepladserne. 
• Uden for græsslåningsperioden fjernes visne 

blomster fredag i alle uger.
• Umiddelbart op til påske fjernes alt hvad der 

er lagt ud i forbindelse med julen/vinteren. 
 Plænen rives og gravplader blæses rene.

16.2  GRAVSTED, I GRÆSPLÆNE
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Grandækning af 
gravplads, 
tilstandskrav

Visuel 4 9/10

Ekstra service - - -

Bemærkninger

• Grandækningstyper 3m2  gravplads:
 − Grandækning type 1: 50-80% af 3m2  grav-
  plads.
 − Grandækning type 2: 100% dækning af 3m2

   gravplads.
 − Grandækning type 3: Monumentpyntning 
  (langs / omkring monumentet).
• Gran og fyr skal være friskklippet, leveret i 

ensartede partier og i kvaliteter klassificeret 
i henhold til Dansk Juletræsdyrkerforenings 
sorteringsvejledninger: 

• Nordmannsgran: Prima Kort. Gul cypres: 
Prima Kort.  Fyrtoppe: 40-60 cm & 80-100 
cm - Lange toppe, til kistegravsteder.

• Grandækningslister: Udleveres medio  
 oktober, herunder datobestilte pyntninger. 
 Endvidere må ekstrapyntninger påregnes.

Målsætning

Grandækning er tildækning og pyntning af grav-
stedet med gran. Grandækningen af gravstederne 
er en periodisk udsmykning, som har stor 
symbolsk og skønhedsmæssig værdi for 
brugerne. Gravstedsejerne bestiller gran-
dækning på kirkegårdskontoret. 

Tilstandskrav

• Grandækningen kan påbegyndes ultimo 
oktober og skal afsluttes 15. dec. Den skal 

 tilstræbes færdiggjort til 1. søndag i advent.
• Grandækningen må ikke virke kompakt, men 

dække uden huller, og materialet skal ligge fast.
• Gravstedet skal være holdes fri for visne 

blade og blomster, inden granpålægning, og 
efterårslyng og mospuder bevares, såfremt 
de stadig er pæne.

• Grandækningen skal understrege, at 
området ved gravstenen er vigtigst. Grav-
stene må ikke dækkes. 

• Efter færdiggørelse af grandækningen skal 
gravsted og grandækning være rengjort for 
blade og kviste.

• Grandækningen skal være fjernet før påske.

Vejledende standardservice

• Prøvedækninger af hver grandækningstype 
udføres til Kirkegårdskontorets kontrol og 
godkendelse før videre grandækning. 

 1 gang pr. grandækningstype pr. år. 
• Der kan forekomme ekstra grandækninger 

ved nye grave og datobestilte grandækninger 
i kontrolperioden.

• Grandækningen udføres med bjergfyr bagved 
og på siden af monumentet, samt som vinter-
dækning af sarte planter.

• Fladedækningen og roseteringen omkring eksi-
sterende planter udføres med nordmannsgran, 
der afsluttes med enkelte grene af nobilis. 

• Man må ikke kunne se stabbe (ender af grene). 
• Efter at al grandækning er færdig udført 

suges blade på alle grandækninger.

16.3  GRANDÆKNING AF     
    GRAVPLADS
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Buketter:
• Buketter, med 6-8 blomster, placeres på 

gravstedet i vase med frisk vand på mærke-
dagen.

• Visne Buketter fjernes 1 gang i ugen før 
weekend  (fredag).

Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Løg, mospuder og 
buketter, 
tilstandskrav

Visuel 4 9/10

Ekstra service - - -

Bemærkninger

• Lister for udsætning af løg og mospuder 
udleveres af Kirkegårdskontoret.

• Mospuder er ikke grønt affald, og skal 
behandlers derefter, grundet de mange 

 elementer den består af.
• Vedrørende renholdelse, affald, se 14.1.

Målsætning

Løg og mospuder er et pynteelement, der 
bruges til fejringen af højtider. Buketter 
bestilles typisk på mærkedage. Gravsteds-
ejerne kan ved kirkegårdskontoret bestille løg, 
mospuder og buketter med udlægning på 
gravstederne.

Tilstandskrav

• Løg, mospuder og buketter skal være 
 præsentable.
• Løg, mospuder og buketter skal sættes/

lægges præsentabelt så tæt på monumentet 
som muligt. 

• Visne løg, mospuder og buketter må ikke 
forefindes.

Vejledende standardservice

Juletulipaner:
• Løgene sættes i grandækningen. 
 Udførelse tæt på jul (22-23 dec.). 
• Juletulipanen skal være tydelig rød i 

blomsten, have synlige kronblade, men ikke 
udsprunget (fra 5-50 stk pr. gravsted).

• Visne juletulipaner fjernes 1. uge efter nytår 
eller i forbindelse med den ugentlige fjer-
nelse af buketter.

Mospuder:
• Mospuden (ca. 30x30 cm) lægges primo 

december – jul, eller på dato ud fra kundes 
ønske.

• fjernes før påske i forbindelse med fjernelse 
af grandækning.

Påske- og pinseliljer, i potter med 4-6 
blomster:
• Blomsterne skal være tydelig udsprungne.
• Visne påske- og pinseliljer fjernes. 1 gang i 

ugen før weekend (fredag).

16.4  LØG, MOSPUDER OG     
    BUKETTER
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Kontrol

Kontrolperiode:
1. januar – 31. dec. Målemetode Fre-

kvens Accept

Blomster på 
gravsted, 
tilstandskrav

Visuel 4 9/10

Ekstra service Dokumen-
tation 1 1/1

Bemærkninger

• Plantebedet etableres efter planteplan 
 godkendt af kirkegårdskontoret.
• Der købes 10% ekstra planter ind til sup-

plering pga. ”rådyr-spiste” forårsblomster.
• Forårsblomster sættes i jorden direkte efter 

fjernet grandækning. Plantning primo april.
• Sommerblomster plantes primo juni.
• Efterårsblomster plantes primo september.
 Friske efterårsblomster kan indgå i gran-

dækningen.
• Kirkegårdskontor udarbejder lister over 
 forårsblomster, sommerblomster og 
 efterårsblomster.

Målsætning

Blomster sættes som pyntning af gravstedet. 
Til plantning på gravstedet kan bestilles 
forårsblomster, sommerblomster og efterårs-
blomster. Antal og farver varierer på de 
enkelte gravsteder. Det samlede antal og 
fordeling meddeles af kirkegårdskontoret. 

Tilstandskrav

• Blomsterne skal være af god kvalitet og i 
blomst ved udplantningen.

• Blomsterne skal være præsentable.
• Blomster på gravsted pleje iht. element-

beskrivelse ” Udplantningsplanter -
 Sommerblomster BL05c”.

Vejledende standardservice

• Jorden kultiveres til porøst og bekvemt 
 plantebed i 20 cm dybde.
• Supplering af jord/kummemuld (aftales med 

ordregiver).
• Planterne plantes i forbandt. Forårs- og 

sommerblomster i en afstand af ca. 5-8 cm, 
efterårsblomster i afstand 10-15 cm.

• Planterne vandes med 20 mm vand efter 
plantningen eller efter behov, for at undgå 
udtørring.

• Sommerblomsterne fjernes efter første 
 nattefrost.

16.5  BLOMSTER PÅ GRAVSTED
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ORDFORKLARING
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Ekstensivt plejede arealer 
Arealer, der kræver et minimum af pleje.

Farlige træer 
Syge, svækkede eller rådne træer, som kan 
udgøre en fare for publikum, hvis grene falder 
ned eller hele træet vælter. 

Fritrumsprofil 
Den minimumshøjde som der til enhver tid skal 
være under træer og buske langs vej og fortov, 
for at færdslen kan ske uhindret. 

Frøukrudt 
Ukrudt som spirer og spreder sig fra etårige 
urters frøsætning.  

Funktionsfase 
Angiver den periode i planters vækst, hvor de 
har etableret sig.

Intensivt plejede arealer
Arealer der kræver en målrettet og 
vedholdende pleje.

Jordkultivering 
Bearbejdning af jord med det formål at 
forbedre mulighederne for dyrkning, herunder 
øge udbyttet og give planten bedre vækst-
betingelser.

Rodukrudt 
Ukrudt som breder sig med underjordiske 
udløbere eller rodskud.

Tvege 
Et træ med delt topskud, som giver to 
konkurrerende stammer med spids vinkel til 
følge.

Veddannende vækster 
Planter, der danner kraftige træagtige 
stængler/stammer.

Vækstform 
Den silhuet planten danner. Vækstformen er 
karakteristisk for den enkelte planteart.

ORDFORKLARING
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NOTATER
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RUDER SDA L
K O MM UN E

Teknik og Miljø
Rådhuset
Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf: 46 11 00 00

teknikogmiljoe@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Telefon- og åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
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