Plejeplan for beplantningerne i Grundejerforeningen
Røglebakken
Områdeinddeling:
ensartede beplantningstyper (fritvoksende hæk, busket osv.). Beplantningstyperne har samme fremtoning
og skal plejes ens.
Områderne er: 1 ‐ Randbeplantning af fritvoksende hæk, 2 ‐ Randbeplantning af krat, 3 – Busket, 4 ‐ Soli‐
tærtræer
Oversigtskort over Grundejerforeningen Røglebakken
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Område 1 – Randbeplantning af fritvoksende hæk
Beskrivelse: Randbeplantningen afgrænser tæt/lav‐bebyggelsen imod Rynkebjerggårdsvej mod syd. Rand‐
beplantningen består af en række forskellige buske.
Målsætning: Randbeplantningen skal fremstå som en fritvoksende hæk, der giver en ensartet og naturlig
afgrænsning mod Rynkebjerggårdsvej. En fritvoksende hæk er en frodig plantning på række, der har
prydværdi, skaber rum, deler, afgrænser eller indrammer og giver læ til fordel for beboerne. Den frit‐
voksende hæk opnår bedst disse formål ved at lade buskene vokse frit i højden.
Plejeindsats: Plejeindsatsen består i en løbende udtynding eller tilbageskæring efter behov hvor det til‐
stræbes at karakteren af fritvoksende hæk med naturpræg fastholdes. Den fritvoksende hæk beskæres
derfor som en busk, og skal ikke klippes som en hæk da det vil ødelægge buskenes naturlige vækstform.
Ved hyppig beskæring holdes beplantningen tæt og vil således skygge ukrudt og uønsket græs væk i bun‐
den.
Den løbende udtynding sker ved foryngelsesbeskæring hvor omkring ¼ af grenene (de ældste og tykkeste)
fjernes 10cm over jorden.
Tilbageskæring af enkelte afvigende grene kan være nødvendig for at den fritvoksende hæk opnår et har‐
monisk udtryk. Disse grene fjernes ligeledes 10 cm over jorden eller skæres af ved grenens rod ved en
eventuel stamme.
Såfremt det vurderes at den fritvoksende hæk har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen,
skæres alle buske ned til 10 cm over jorden. Dette vil især hjælpe hvis den fritvoksende hæk er blevet for
tynd i bunden.

Område 2 – Randbeplantning af krat
Beskrivelse: Randbeplantningen afgrænser tæt/lav bebyggelsen imod Rynkebjerggårdsvej mod vest samt
øst for Røglebakken nr. 26‐32. Randbeplantningen består af en række forskellige buske, heriblandt liguster,
slåen og engriflet hvidtjørn og enkelte egetræer.
Målsætning: Randbeplantningen skal fremstå som et krat, som er en større bevoksning domineret af for‐
skellige arter af større buske med et mindre indslag af træer.
Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som krat. Målet er at plantningen er sund, frodig og
eventuelt rigtblomstrende. Krattet afgrænser, danner rum, giver læ og afskærmer de tilstødende haver
mod Rynkebjerggårdsvej. Dette kræver at beplantningen holdes relativ tæt uden at krattet ser beskåret ud.
Krattets udbredelse må ikke være til væsentlig gene for beboerne med have langs krattet.
Plejeindsats: Plejeindsatsen består i en løbende udtynding eller tilbageskæring efter behov af buskene hvor
det tilstræbes at karakteren af krat med naturpræg fastholdes. Ved hyppig beskæring holdes beplantningen
tæt og vil således skygge ukrudt og uønsket græs væk i bunden.
Den løbende udtynding sker ved foryngelsesbeskæring hvor omkring ¼ af grenene (de ældste og tykkeste)
fjernes 10cm over jorden.
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Tilbageskæring af enkelte afvigende grene kan være nødvendig for at krattet opnår et harmonisk udtryk.
Disse grene fjernes ligeledes 10 cm over jorden eller skæres af ved grenens rod ved en eventuel stamme.
Denne metode kan med fordel bruges hvis højden på enkelte grene er til gene for beboerne.
Såfremt det vurderes at krattet har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen, skæres alle bu‐
ske ned til 10 cm over jorden. For at undgå at blotte de tilstødende haver mod vejen, kan dette foregå i
etaper hvor fx de yderste rækker skæres ned det ene år, mens de resterende rækker skæres ned året efter.
I princippet kan denne beskæring finde sted hele året, men det vil være en fordel at gøre det tidligt på for‐
året så perioden mellem at buskene er skåret ned og til de skyder igen er kortest muligt. Således bliver der
hurtigt skærmet af mod naboerne igen.
Egetræerne i krattet beskæres KUN ved opstamning eller kronereduktion, hvor kronens naturlige form be‐
vares, som alternativ til fældning. Træerne skal fremstå harmoniske, og selvsåede træer kan med fordel
bevares medmindre de er til gene. Især ved total nedskæring af buskene i krattet vil selv de mindre træer
være værdifulde elementer.
Hvor flere træer står tæt og hæmmer hinandens vækst, fældes de svageste eller skæveste træer til fordel
det træ med størst potentiale til at udvikle sig til et harmonisk træ.
I randbeplantningen mod øst har enkelte selvsåede løn indfundet sig. Disse træer er gennem tiden blevet
skåret ned, og dette skal de fortsat. De skal dog skæres helt ned til 10 cm over jorden ligesom buskene i
krattet. Træerne vil således skyde igen fra bunden, og grenene skal givetvis udtyndes efter et par vækstsæ‐
soner. De udvalgte grene skal således vokse op indtil det vurderes at de er for høje hvorefter de skal skæres
helt ned igen.

Område 3 – Busket
Beskrivelse: Flere steder i bebyggelsen er der ved skel til friarealerne plantegrupper af buske som fremstår
som fritvoksende busketter. Busketter er dekorative plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige, og
der lægges vægt på den samlede beplantning.
Målsætning: Ved løbende udtynding skal det tilstræbes at der dannes et fritvoksende busket med natur‐
præg, som kan danne læ og rum i bebyggelsen. Målet er, at buskettet fremtræder med frodighed i vækst og
blomstring og uden huller.
Plejeindsats: Cirka hvert 3. år eller efter behov udtyndes buskettet ved foryngelsesbeskæring for at give
planterne gode vækstvilkår for planterne og holde det tæt for at holde uønsket vegetation væk. Dette sker
ved at fjerne ¼ af de grene (de ældste og tykkeste) 10 cm over jorden. Buskettet skal fremtræde uden syn‐
lige tegn på beskæring, idet buskenes vækstform skal respekteres.
Såfremt det vurderes at et busket har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen, skæres alle
buske ned til 10 cm over jorden. Dette skal helst ske i marts‐april, men ikke i frostvejr, da lettere sarte bu‐
ske indgår i nogle af busketterne
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Område 4 – Solitærtræer
Beskrivelse: Solitærtræerne findes spredt på friarealerne i hele bebyggelsen. Træerne består både af større
træer, fx løn, og mindre træer bestående af tjørn og paradisæble.
Målsætning: Træerne skal fremstå frodige og veludviklede, være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og
ikke genere færdsel.
Plejeindsats: Vanris på stammebasis fjernes mindst 1 gang årligt.
Beskæring bør begrænses til krydsende og døde grene og opstamning efter behov. Kronereduktion, hvor
kronens naturlige form bevares, kan benyttes som alternativ til fældning hvor træets størrelse er til gene
for beboere.
Det vil være en fordel at beskære om sommeren, juli‐september, da træerne hurtigere vil lukke sårene og
der kommer færre vanris. Ved beskæring skal grenen skæres af lige uden for grenkraven ved foden af den
gren som skal væk.
Det skal så vidt muligt undgås at skære grene af som er over 1/3 af stammens diameter.
En del af solitærtræerne er omgivet af græs, og for at sikre deres trivsel, skal der ved græsslåning med en
større maskine udøves stor forsigtighed omkring træernes stammer for at undgå påkørselsskader. Skader
på et træs bark kan hæmme træets vækst væsentligt.
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Vejledning til forestående beskæringsarbejder
– Tillæg til plejeplanen for Grundejerforeningen Røglebakken 2010
I denne vejledning gennemgås principper for korrekt beskæring af træer samt eksempler på beplantning
som har behov for beskæring i 2011‐2012 i:
•
•
•
•

Område 1 ‐ Randbeplantning af fritvoksende hæk
Område 2 ‐ Randbeplantning af krat
Område 3 ‐ Busket
Område 4 ‐ Solitærtræer

Oversigtskort over Grundejerforeningen Røglebakken
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Beskæring af træer

For en korrekt beskæring af træer og større buske er 3
der forskellige retningslinjer man skal rette sig efter.
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Først og fremmest skal man benytte rene, skarpe redskaber dels for ikke at smitte træerne med sygdomme
og dels for at man kan lave rene snitflader. Helt plane snitflader vil minimere risikoen for at træet bliver
udsagt for fugt og svampesporer.
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Ved større grene starter man imidlertid med at save grenen halvt
igennem fra neden et stykke længere ude end grenkraven ved
basis for herefter at save grenen helt igennem lidt længere ude.
Det vil forhindre grenen i at brække mens man laver det endelige
snit. Se illustrationen til højre.
Det endelige snit skal være ved grenens basis hvor grenkraven
sidder, som er en fortykkelse der markerer overgangen
4 fra stam‐
me til gren. Grenkraven indeholder det væv som skal lukke såret,
og derfor må den ikke 2
skades da vævet så ikke vokser ud. Der må
heller ikke sidde en grenstab tilbage som holder såret åbent.
Derfor skal det endelige snit skæres lige nøjagtig langs denne
grenkrave uden at beskadige den! Grenkraven står ikke altid ty‐
deligt frem, så i nogle situationer skal man se ekstra godt efter før
man lægger det endelige snit.

Snit 2
Snit 3
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Snit 1

4 3

4

Grenkraven

4

Gren med tydelig grenkrave ved basis. Snittet
skal lægges lige uden for grenkrave og følge
kravens vinkel.

2
Grene som er over 1/3 af stammes diameter, skal man ikke uden
2
videre save af ved basis, men de skal kortes ind over et par vækstsæsoner. Det forbereder træet på det
store indgreb, så det ikke svækkes mere end højst nødvendigt. Generelt skal man ikke fjerne så store grene,
medmindre det er meget tiltrængt.
1

2
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Område 1 – Randbeplantning af fritvoksende hæk

Målsætningen for denne beplantning er at den skal fremstå som en fritvoksende hæk.
Dette vil få hele bebyggelsen til at falde mere naturligt ind i omgivelserne, hvor også na‐
boområderne har fritvoksende beplantning i form af levende hegn eller skovbælter (se
billedet længst til højre).
Beplantningen er imidlertid blevet beskåret som en hæk og klippet ned til en højde på ca.
1 meter nogle steder efter at have vokset frit siden etableringen. Dette er i strid med den
oprindelige plan med beplantningen. Ved denne drastiske beskæring har de tilstødende
naboer også oplevet flere gener i form af lys fra gadelygter og mere vind.
Det er svært at genskabe det tabte, da en del af beplantningen bestod af gamle hvidtjørn
med tykke stammer som ikke har været klippet ned i mange år.
En måde at få skabt en harmonisk fritvoksende hæk er ved at skære hele beplantningen
ned til 10‐15 cm over jorden (de tykke stammer dog omkring 20 cm). Dette er dog meget
omfangsrigt, og der er risiko for at der går råd i de store stammer. Men hvis de har overle‐
vet den drastiske beskæring som de allerede har fået, er der stor sandsynlighed for at de
også vil kunne overleve at blive skåret helt ned. Generelt består beplantningen af buske
som er meget tolerante over for nedskæring.
En anden og langt mindre drastisk måde at få genskabt en fritvoksende hæk på, er at lade
beplantningen gro som den er nu og se om den udvikler sig som ønsket. Beplantningen vil
dog ikke blive lige så harmonisk og naturlig, da man især om vinteren vil kunne se hvor
den i år er blevet skåret ned til.
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I den vestlige del af be‐
plantningen som primært
består af liguster, stod
gamle hvidtjørn som små
træer over buskene. Denne
helt særlige effekt vil være
meget svær at genskabe.
Man kan imidlertid gøre et
forsøg ved at skære hvid‐
tjørnene helt ned, og de
efterfølgende år tynde ud i
de nye skud så der med
tiden er 2‐3 grene som får
lov at vokse op og danne
en krone over ligusterbu‐
skene, som ikke bliver lige‐
så høje. Dette vil imidlertid
tage mange år med megen
pleje.

Billede af randbeplantnin‐
gen mod Børnehaven
Røglebakken. Beplantnin‐
gen består her er flere
slags fritvoksende buske
samt større træer. Bygnin‐
gen afskærmes fra vejen
på en måde som passer
fint ind i det landlige land‐
skab som Lejre er en del af.
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Område 2 – Randbeplantning af krat

Gennemgående
stamme

Bevares
Fjernes
Flere buske i område 2 har
behov for at blive skåret
ned til 10‐15 cm over basis.
Det vil give krattene et
mere sammenhængende
og naturligt udseende.

Et træ som denne løn er blevet beskåret da
det formentlig var blevet for højt. Beskæ‐
ringen har medført at træet har sat mange
vanris der hvor det er blevet beskåret,
hvilket giver et unaturligt udseende.
En bedre løsning vil være at skære træet
helt ned, hvorefter det vil skyde igen fra
basis. Vækstformen vil således virke mere
naturlig og ligne buskene i krattet. Det kan
være nødvendigt efterfølgende at tynde ud
i vanrisene og vælge nogle enkelte ud som
får lov til at vokse sig høje, inden de igen
skæres helt ned til basis efter en længere
årrække.

I denne situation står tre egetræer tæt på
hinanden og hæmmer hinandens vækst.
Det største egetræ til venstre har de bed‐
ste muligheder for på sigt at udvikle sig til
et sundt og harmonisk træ, men det er
nødvendigt at fjerne de to mindre træer.
Det vil give mere plads til det største af
træerne, som ellers vil blive beskadiget af
grenene fra de andre træer.

4

Beskæring

Beskæring

Dette egetræ er ikke blevet
beskåret korrekt, hvilket
giver et meget uharmonisk
træ. For at ændre dette skal
der en drastisk beskæring til
hvor store grene fjernes.
Dette vil give træet én gen‐
nemgående stamme op til
kronen.
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Område 3 – Busket

De to ovenstående buske er samme art, og de skal skæres ned til en højde på 10‐15 cm for at
blive til harmoniske buske. Det kan være nødvendigt at tynde ud i grenene efter et par vækst‐
sæsoner.
De er blevet beskåret i den ene side for at sikre færdsel ved stierne ved siden af. Ved at skære
dem helt ned vil buskende skyde igen fra basis med grene som går mere opad, i stedet for gre‐
ne som går direkte ud til siden som dem der er skåret af på billedet til højre. Fremover vil be‐
skæring af eventuelt generende grene bestå i at fjerne de yderste grene ved basis af busken
eller hvor de er fæstet på en større gren.
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Det skal så vidt muligt undgås at beskære i top‐
pen af busketterne. Medmindre buskettet er
generende for naboerne, skal buskene have lov
til at beholde deres naturlige højde.
Hvis højden alligevel ønskes reduceret uden at
hele buskettet skæres helt ned, skal det ske ved
at fjerne de højeste grene helt ved basis af
planten eller hvor grenene sidder på en anden
gren/stamme. Dette skal udføres på de grene
som på billedet har fået toppen skåret af for at
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give buskettet et mere sammenhængende ud‐
seende.

Område 4 – Solitærtræer

Beskæring

Beskæring

Grenkrave som har lukket et
sår efter beskæring
Træet er tidligere blevet beskåret, men der
sidder stadig grenstabbe tilbage som der er
gået råd i. De skal fjernes helt inde ved gren‐
kraven, som vil lukke såret, for at mindske
risikoen for at træet bliver udsat for infektio‐
ner.

Dette træ er blevet beskåret for at sikre en passen‐
de frihøjde på vejen ved siden af. I en situation som
denne kan man lige så godt fjerne hele grenen.
Grenene skal i stedet for at være savet over længe‐
re ude, fjernes helt inde ved træets stamme. Det vil
give et mere harmonisk træ, og grenkraven vil lukke
sårene.
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Beskæring

Vanris på træer skal fjernes årligt ved basis af
grenene. Det vil få træet til at bruge mere
energi på udvikling af kronen.

