Plejeniveau for grønne områder
Sportsplæner:
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Dog er der ikke indregnet større
renoveringsarbejder samt angreb efter gåsebiller.
Der klippes afhængig af belastning mellem 26 og 40 gange pr. sæson. Græsset må ikke være
over 6 cm. høj, klippehøjden er 3,5 cm. Græsset omkring stolper og andre forhindringer må
ikke være over 10 cm. høj.
Græsset vertikalskæres efter behov. Der foretages luftning og prikning en gang om året. Der
gødes efter en udarbejdet gødningsplan, normalt 4-5 gange.

Brugsplæne:
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Græsset må max. være 8 cm. høj, klippehøjden
er 3,5 cm. Græsset gødes 1 gang om året.

Naturgræs:
Græsset klippes i en højde af ca. 10 cm. 1-2 gange pr. år.

Bunddækkende buske:
Udhængende grene må ikke genere færdslen. Afskårne grene må ikke forekomme. Synligt
rodukrudt må ikke forekomme.

Busket:
Udhængende grene må ikke genere færdselen. Afskårne grene må ikke forekomme. Synligt
rodukrudt må ikke forekomme. Frøukrudt bekæmpes, og må ikke sætte frø.

Hæk og klippet pur:
Skal fremtræde frodig og veludviklet. Form i henhold til målsætning.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme. Frøukrudt bekæmpes, og må ikke sætte frø. Afklippet
fjernes.

Hegn:
Sidegrene der generer færdslen eller udbreder hegnet, afkortes i den fastlagte hegnsbredde.
Afskårne grene flises eller bortkøres.

Fritvoksende træer:
Beskæring udføres i overensstemmelse med artens karakteristik og med hensyn til
helhedsvirkning, herunder gennemgående stamme/nødvendig opstamning m.v. Beskæring
udføres så træet skades mindst mulig. Opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke
beskadiges af pælene. Vandris fjernes.

Formede træer:
Formen opretholdes ved løbende beskæringer.

Skov:
Underskov ryddes, udtynding efter behov, afskårne grene sønderdeles, flises eller efterlades.

Faste belægninger:
Overfladen og jævnheden skal svare til normer for anlægsgartnerarbejde.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme. Synligt frøukrudt bekæmpes.

Løse belægninger:
Overfladen og jævnheden skal svare til normerne for anlægsarbejde.
Synligt ukrudt må ikke forekomme. Frøukrudt bekæmpes normalt med ukrudtsstrigle.

Terræninventar:
Skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Renholdelse:
Bevoksninger og belægninger renholdes løbende for papir, knuste flasker/glas. Der foretages
løbende muldvarpebekæmpelse.

Natur- og Miljøområder:
Vej og Park er entreprnører for Miljøafdelingen og varetager opgaver med renholdelse og
generel vedligeholdelse af små vandløb. Tillige varetager Vej og Park vedligeholdelse, klipning
og beskæring af Kommunens naturområder og skove.

