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Kvalitets og ydelsesbeskrivelser
for Høje Taastrup kommunes
grønne arealer
				

BAGGRUND
Kvalitets og ydelsesbeskrivelserne (fremover benævnt Grøn Kvalitetshåndbog)er et
arbejdsredskab, som blev besluttet i:
”Grøn Politik 2006”
Ydelsesbeskrivelserne er gældende for alle kommunens arealer og ejendomme, både
kommunale og selvejende institutioner. Den beskriver de standarder og kvaliteter,
kommunen plejer og vedligeholder efter.
Baggrund
Baggrunden for arbejdet, er den vedtagne rekreative politik fra 1996, Perspektivplan
2005 og Grøn Politik 2006
I Høje-Taastrup kommune findes i alt omkring 450 ha. grønne områder fordelt på
offentlige rekreative arealer, idrætsanlæg, institutioner og vejbeplantninger.
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GRØN POLITIK 2006
Visionen om Høje-Taastrup Kommune som: ”Den blomstrende kommune”
Formålet med ”Grøn Politik 2006” er at medvirke til at fastholde og udvikle HøjeTaastrup Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt plante- og dyreliv. Det er
visionen at Høje-Taastrup Kommune, skal fremstå som ”Den blomstrende kommune”,
både i bogstaveligste forstand men også i overført betydning, som en kommune hvor
de grønne områder og friluftslivet blomstrer og udvikler sig.
Omfang
Det er målet med ”Grøn Politik 2006”, at denne skal omfatte både private og offentlige grønne arealer, parker og naturområder.
Kommunalt ejede områder
Kommunen ejer en række grønne arealer, herunder parker, vejrabatter langs kommunevejene, byggegrunde, landbrugsjord med mere. Via ejerskabet kan kommunen
direkte bestemme indholdet og anvendelsen af disse arealer. ”Grøn Politik 2006”
indeholder visioner og målsætninger for disse arealer.
Sammenhæng med øvrig planlægning
”Grøn Politik 2006” er i overensstemmelse med Kommuneplanen og skal revideres
hvert 12. år
Grøn politik understøttes af 4 planlægningsværktøjer:
1. Kommunens træer
Registrering og tilstandsvurdering af kommunens træer, standarder for anlæg, pleje
og vedligeholdelse samt strategi for anvendelse.
2. Grønt Atlas
Idékatalog og arbejdsredskab til brug i den fremtidige planlægning. Grønt Atlas
lægges på kommunens hjemmeside.
3. Plejeniveauer og standarder - fremover Grøn kvalitetshåndbog
Beskrivelse af kommunens tre plejeniveauer og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser.
4. Mål og resultatskema
Arbejds- og planlægningsredskab til målstyring af den grønne politik.
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PLEJENIVEAUER
Have, Park og Natur benævner vi de overordnede plejeniveauer, der anvendes i HøjeTaastrup Kommunes grønne områder.
Plejeniveauet signalerer plejens omfang. Om der er tale om et naturpræget areal med
en beskeden plejeindsats eller et parkområde med mange brugere, hvor plejeindsatsen er stor eller en have med blomsteranlæg og højt plejeniveau.
For eksempel består Mølleparken af en række elementer, som kræver hver sin plejeindsats. Elementet kan være en brugsplæne, der kræver en middel plejeindsats eller
det kan være elementet enggræs, der kun kræver en beskeden plejeindsats.
I Høje-Taastrup Kommune anvender vi følgende plejeniveauer og elementer:

PLEJENIVEAU

ELEMENT

HAVE:			

BLOMSTER-, ROSEN-, STAUDE- OG LØGBEDE
TENNISBANE
OPVISNINGSBANER
KUNSTSTOFBELÆGNINGER
PRYDPLÆNE

PARK:		

SPORTSPLÆNE
BRUGSPLÆNE
RABATGRÆS NIVEAU 1 OG 2
PARKBUSKET
PARK OG VEJTRÆER
KLIPPET PUR
HÆKKE
STAMMEHÆK
ASFALTBELÆGNINGER
BETON OG NATURSTENSBELÆGNINGER
GRUS OG STENMELSBELÆGNINGER
GRUSBANER
TRAPPEBELÆGNINGER, STØTTEMURE OG LYSKASSER
LEGEREDSKABER
SANDKASSER
FALDUNDERLAG
INVENTAR
STORSKRALD
RENHOLDELSE

NATUR:			

NATURGRÆS
NATURAREAL MED SPREDT VEDOPVÆKST
NATURBUSKET OG LEVENDE HEGN
SKOV MED UNDERSKOV
INVASIVE ARTER
RABATGRÆS, NIVEAU 3
KOMMUNALE VANDLØB
VANDOVERFLADER (REGNVANDSBASSINER)
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TERMINOLOGIER
I det følgende forklares betydningen af ydelsesbeskrivelserne terminologi:
Ydelsesbeskrivelse:
Er en beskrivelse af den kvalitet og ydelse, som politikerne har vedtaget i ”Den Grønne Politik”.
Elementets navn:
F.eks. græs – sportsplæne eller brugsplæne
Arbejdsart:
Navnet på den arbejdsart beskrivelsen omhandler. F.eks. græsklip eller vertikalskæring
Plejemål og anvendelse:
Fortæller hvilken pleje elementet skal have, og hvilken funktion det har.
Tilstandskrav:
Er de krav, elementet skal opfylde. F.eks. min/max højde på sportsplænen 3,5 – 5 cm
Standardpleje:
Er den pleje, der normalt udføres for at opfylde tilstandskravet.
Ekstra pleje:
Er den pleje, standardplejen nu og da kan suppleres med, for at tilstandskravet kan
opfyldes. Dette kan skyldes ekstra slid eller vejrlig.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er den kontrol, som medarbejderne selv foretager efter kvalitetsbeskrivelsen.
Tilsynskontrol:
Er den kontrol som bestiller/tilsyn foretager efter kvalitetsbeskrivelsen.
Plejetilsyn:
Fortæller hvor ofte driftslederen skal udføre kontrol af medarbejdernes
kvalitetssikringsskemaer.
Tilsynets målsætningskrav:
Er de krav tilsynet kræver, der skal være opfyldt.
Registrering af eget arbejde:
Entreprenøren/gartneren skal registrere den plejeopgave, der udføres. Registreringen
foretages på alle beskrevne områder ned til en halv times udført arbejde, med den
beskrevne kvalitet
Bæredygtig pleje:
Genbrug af materialer tilstræbes, hvor det er muligt: Planteaffald og andet afklip genbruges. F.eks, kompostering. Sten og grusmaterialer genbruges.
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NIVEAU - HAVE
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BLOMSTER/ROSEN, STAUDE- OG LØGBEDE
Plejemål og anvendelse:
Blomster plantes for deres blomsterpragt og duft. Det er både roser, sommerblomster, stauder og løgplanter.
Tilstandskrav:
Alle blomstertyper:
Planterne skal være frodige og blomstrende. Virke fladedækkende og fremstå som
en helhed. Der må maks. være 25 % bare pletter efter manglende eller beskadigede
blomster.
Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden og blomsteroplevelsen.
Afklip fra visne plantedele må ikke findes. Ukrudt må ikke være synligt og maks. udgøre 5% af arealet i det enkelte bed. Jorden skal altid være løs i overfladen.
Sommerblomster:
Sommerblomster skal udplantes efter retningslinier fra driftsledelsen.
Roser:
Roser (dog ikke slyng og buskroser) skal være skåret tilbage i 2. kvartal (efter frostfare),
således at årsskud skyder fra lav højde.
Roser og stauder:
Opbinding foretages, hvis de ikke selv kan holde sig oprejst.
Løgvækster:
Visne blomsterhoveder må ikke forefindes i blomsterbede, efter at stænglen er løsnet
fra løget.
Plantekummer:
Klatreplanter:
Surbundsplanter:
Standardpleje:
Alle blomster:
Ukrudtsbekæmpelse 5-7 gange i vækstsæsonen. Afklip fjernes eller neddeles til formuldning. Jorden kultiveres 5-7 gange i vækstsæsonen. Gødskning med organisk
gødning efter anvisninger fra driftsledelsen.
Sommerblomster, roser og stauder afpudses 5-7 gange i vækstsæsonen.
Opbinding af stauder samt klatre- og slyngroser 1-2 gange i vækstsæsonen.
Efterplantning i tilfælde af udgåede eller beskadigede planter.
Hængende haver vandes maks. 40 gange i vækstsæsonen.
Lave roser, klatre- og slyngroser samt espalier:
Beskæres i 2. kvartal (frostfrit). Vildskud og udgåede grene fjernes. Øvrige grene
skæres af over et udadvendt øje ca. 10 til 20 cm. over basis alt afhængig af sorten.
Stauder:
Beskæring i 1. kvartal.
Ved nyplantning vandes med 30 mm. op til 4 gange eller efter aftale.
Løg:
Visne blomsterhoveder fjernes i forsommeren, når blade og stængel er løsnet fra løget efter blomstring; dog kun i blomsterbede.
Udlægning af løg efter aftale med driftsledelsen.
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Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Udlægning af visent løv i staudebede i 4. / 1. kvartal.
Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse efter retningsliner fra driftsledelsen.
Optagning og afpudsning af løgplanter. Gødskning af løgbede efter blomstring.
Vanding efter behov.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er blomsterne i vækst.
Er visne blomster, gamle stænger og frøstande fjernet samt opbindinger foretaget.
Er ukrudt bekæmpet og jorden gødsket.
Er beskæring sket efter planternes indbyrdes krav.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang månedligt i vækstsæsonen.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Blomsterne skal være i vækst og have artens naturlige blomstringsevne og en fladedækkende virkning
Visne blomster, gamle stænger og frøstande må ikke skæmme arealet og nedsætte
blomsteroplevelsen.
Ukrudt, der står spredt, accepteres til maks. 10% i det enkelte bed.
Beskæringer skal ske efter planternes indbyrdes behov og krav.
Opbindinger skal opfylde deres funktion.
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TENNISBANER
Plejemål og anvendelse:
Anvendes til idræt. Spillefladen skal være ensartet og meget jævn. Den skal kunne
tåle stor slidbelastning sæsonen igennem. Samt være så ukrudtsfri som overhovedet
muligt uden brug af pesticider.
Tilstandskrav:
Spillefladen skal være ensartet og meget jævn, og uden synlige vandsamlende lunker.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 3 cm. målt over en 3 m. retskede.
Linierne skal fremtræde tydelige, ubeskadiget og opstrammet.
Lysanlæg, hegn, stolper, net og vandingsanlæg skal fungere efter hensigten. samt
være i sikkerhedsmæssigt forsvarligt stand.
Dræn skal virke efter hensigten.
Standardpleje:
Daglig vedligehold:
Indebærer afretning med slæbenet, fejning af linier og vanding herefter er det brugernes eget ansvar, at banerne er afrettet og vandet efter brug.
Ugentlig vedligehold:
Indebærer udjævning af løs grus, tromling og vanding.
Forårsklargøring:
Klargøring af banerne kan først ske når frosten er af jorden, og banen kan betrædes
uden at toplaget ødelægges.
Højdepunkter ”høje” høvles af. Det afhøvlede grus fjernes sammen med det løse grus,
der normalt har samlet sig langs hegnet.
Fjerne og lægge linieafdækning i depot.
Blade, grene, ukrudt, mos mv. fjernes fra banen.
Udlægning af nyt grus. Eventuelt mindre justeringer.
Tromling og vanding.
Net opsættes, og banerekvisitter opstilles.
Dræn og brønde efterses og renses.
Efterårsklargøring:
Når banerne lukkes inden frosten, fjernes net mv.
Linierne afdækkes af hensyn til frost. (kun på det gamle liniesystem)
Dræn og brønde efterses og renses.
Der lukkes for vandet.
Anlægget aflåses.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Større reparation af hegn, lysanlæg og vandingsanlæg, samt ved misligeholdelse af
banerne fra brugernes side.
Ekstra indsats ved stævner og turneringer.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er banerne jævne og uden vandsamlende lunker.
Er mos og ukrudt bekæmpet.
Er dræn og brønde funktionsdygtige.
Er net og linier i orden ifølge standarder
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TENNISBANER
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang om måneden i sæsonen.
Udførelseskrav:
Arbejdstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Banerne skal være pæne og velholdte.
Dræn og brønde skal fungere efter hensigten.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 3 cm. målt over en 3 m. retskede.
Inventar og rekvisitter skal virke efter hensigten.
Brugernes daglige vedligeholdelse efter hver spilletime.
Medlemmerne lœgger efter spillet gruset på plads. Er der under spillet kommet huller
i toplaget, lukkes de med fod / skraber inden banen fejes.
Linier fejes - anvend en liniefejer, der ikke fjerner gruset på siden af linien (evt. blitz).
Banen vandes efter behov.
Banepersonalet fjerner løbende det løse grus, der normalt lœgger sig langs hegnet.
Derefter udlœgges nyt grus på de slidte områder (typisk ved bag- og servelinier samt
langs linier).
Banen skal vœre fugtig inden gruset udlœgges - banen gennemvandes.
Udføres vedligeholdelsen som beskrevet, bliver en eventuel hovedreparation i løbet af
sœsonen ikke aktuel.
Normalt er banepersonalet kun til stede i dagtimerne fra mandag morgen til fredag
middag. Derfor stilles der specielt store krav til medlemmerne i aftentimerne og i
weekenden, hvor banen endvidere er meget belastet.
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OPVISNINGSBANER
Plejemål og anvendelse:
Anvendes til eliteidræt. Græsset skal være tæt, ensartet, kort og sundt, samt jævnt.
Jævnheden måles med en 3 meter retskende og skal ligge inden for 1 cm. Græsset skal kunne tåle store slidbelastninger sæsonen igennem. Plænen skal være så
ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug af herbicider, pesticider og kunstgødning. Stolper og hjørneflag skal opfylde kravene til en opvisningsbaneplæne.
Tilstandskrav:
Græsset skal være tæt, sammenhængende og frodigt. Græsset må maks. blive 5 cm.
højt.
Klippehøjden skal være 3,5 cm.
Fra medio juni til primo august skal klippehøjden sættes op til 4,5 cm.
Plænen skal være så ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug af herbacider, pesticider. Kunstgødning kan bruges til justering af gødningsbalancen
Nedslidte felter må ikke forekomme. Græsklip må så vidt muligt ikke forekomme,
men skal fjernes straks.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 1 cm. målt over en 3 meter retskede. Jævnheden
aftales efter tilstandsrapporten.
Banerne skal være opstreget ifølge banefordelingsplan. Målnettet på kampbaner skal
være uden huller.
Banen skal være afgrænset med hegn eller lignende ifølge DBUs krav
Belysning min 75 lux, regnet efter lysstandarden (phillips)
Standardpleje:
Græsklipning 1-3 gange ugentligt efter behov.
Opsamling af græsafklip og løv.
Gødskning med organisk gødning efter gødningsplan baseret på jordanalyser hvert 3.
år. Kan justeres med kunstgødning
Eftersåning i august eller i forbindelse med topdressing.
Topdressing 1 gang om året, fortrinsvis maj eller efter forholdene. Materialet bestemmes efter jordstruktursanalyse.
Verticalskæring 1-3 gange efter behov
Strigling efter behov i perioden 1. april til 1. november. Maks. 3 gange.
Tromling / slæbenetsoverkørsel i april / maj.
Reparation / udskiftning af net samt reparation med rullegræs
Opstregning af baner ifølge banefordelingsplan.
Vanding efter behov. 30mm om natten
Tilsyn af vandingsanlæg og lysanlæg
Dræn og rensebrønde efterses og renses.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Klipning over 45 gange.
Eftersåning efter skade.
Omlægning/renovering af banedel.
Vertidræn
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græsset i vækst, tæt, jævnt og uden græsafklip eller filtdannelse. Er græshøjden
under 5 cm.
Ukrudtsfri, må højest dække 5% af arealet
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang pr. måned fra 1. april til 30. november.
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KUNSTSTOFBELÆGNINGER
Plejemål og anvendelse:
Kunststofbelægninger anvendes til sportsaktiviteter og leg. De findes fortrinsvis på
idrætsanlæg, skoler og i grønneområder.
Tilstandskrav:
Belægningen skal være i sikkerhedsmæsssig forsvarlig stand
På belægninger må der ikke forekomme:
-jord, sand eller grus
-synlig ukrudt, mos eller alger
-græsafklip
-samlinger af løv
Standardpleje:
Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 4 gange
Overslæbning med slæde af stive nylonbørster 1-2 gange om ugen eller oftere ved
intensiv brug
Efterfyldning med nyt granulat efter behov
Renset ugentligt for tape, tyggegummi, papir eller andet snavs
Samlinger efterses for revner 1 gang om måneden
Rensning med løvblæser efter behov
Hovedrensning i dybden, hvor granulatet tages op og renses for skidt, inden det lægges tilbage igen. 1 gang om året
Vintervedligeholdelse. Saltning så banen altid er klar til brug
Snerydning efter behov. Banen skal være klar hurtigst muligt efter sidste snefald. Der
køres på tværs af banen
Hegn eftergåes 1 gang om året
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Hovedrensning i dybden, hvor granulatet tages op og renses for skidt, inden det lægges tilbage igen.
Ekstra tilførsel af granulat
Bortkørsel af sne
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er arealet fri for ukrudt
Er arealet rengjort
Er der ujævnheder i granulatet
Skal der tilføres ekstra granulat
Er der beskadigelser på inventar
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang pr. måned
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Banen skal være jævn uden pukler
Granulatet skal være jævnt fordelt i hele banen
Snavs og ukrudt må ike forekomme
Forbud:
der må ikke spilles på en ikke klargjort bane, da måtten kan tage skade.
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PRYDPLÆNE
Plejemål og anvendelse:
En prydplænes primære rolle er, at se elegant, fin og ensartet ud,
Prydplænen er kort, tæt, ensartet, rund og uden bare pletter, som præger helhedsindtrykket negativt i betydelig omfang.
Tilstandskrav:
Græsset skal være tæt og sammenhængende samt i god vækst.
Græsset må maks. blive 6 cm. højt. Klippehøjde 3,5 cm. Der må ikke forekomme synligt afklip på overfladen.
Synlige bare pletter må ikke forekomme.
Standardpleje:
Græsslåning 20-30 gange på en sæson.
Opsamling af græsafklip og løv. 3 gange
Kanter stikkes 1 gange årligt.
Verticalskæring 1 gang årligt.
Gødskning med organisk gødning efter behov.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Vanding.
Klipning over 30 gange.
Opsamling af græsafklip over 3 gange
Ukrudt, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse.
Eftersåning efter skade.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græsset i vækst, tæt, jævnt og uden græsafklip.
Er græshøjden uden 6 cm.
Græsset skal være så ukrudtsfri, som overhovedet muligt uden brug af herbacider,
pesticider og kunstgødning.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
2 gange pr. år fra 1. april til 30. november.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Græsset skal være rundt og tæt.
Græshøjden må maks. være 6 cm.
Ukrudt, mos, græsafklip og sygdomstegn må så vidt muligt ikke forefindes.
Græstætheden dækker mindst 95%.
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NIVEAU - PARK
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SPORTSPLÆNE
Plejemål og anvendelse:
Anvendes til idræt. Græsset skal være tæt, ensartet, kort og sundt, samt meget
jævnt. Det skal kunne tåle store slidbelastninger sæsonen igennem og derfor være så
ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug af herbacider, pesticider og kunstgødning. Omkring stolper, hjørneflag og målfelter skal plænen også opfylde kravene til en
sportsplæne.
Tilstandskrav:
Græsset skal være tæt, sammenhængende og sundt. Græsset må maks. blive 7 cm.
højt.
Klippehøjden skal være 3,5 cm.
Fra medio juni til primo august skal klippehøjden sættes op til 4,5-5 cm.
Der skal være så ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug af herbacider, pesticider og kunstgødning.
Nedslidte felter må kun forekomme i kortere perioder. Græsklip må så vidt muligt
ikke forekomme i klumper, som ødelægger græsvæksten. Ved ikke flytbare baner kan
større felter forekomme.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 3 cm. målt over en 3 meter retskede. Jævnheden
aftales efter tilstandsrapporten.
Banerne skal være opstreget ifølge banefordelingsplan. Målnettet på kampbaner skal
være uden huller.
Standardpleje:
Græsklipning 1-2 gange ugentligt efter behov.
Opsamling af græsafklip og løv. 3 gange
Gødskning med organisk gødning efter gødningsplan baseret på jordanalyser hvert 4.
år.
Eftersåning i august eller efter vertikalskæring
Verticalskæring / strigling efter behov i perioden 1. april til 1. november. Maks. 3
gange.
Slæbenetsoverkørsel i april / maj.
Reparation / udskiftning af net.
Opstregning af baner ifølge banefordelingsplan.
Dræn og rensebrønde efterses og renses.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Klipning over 30 gange.
Udjævning af huller og toppe.
Ukrudt, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse.
Græstørvudlægning ved nedslidte felter.
Topdresning.
Slicing – vertidræn.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græsset i vækst, tæt, jævnt og uden græsafklip.
Er græshøjden under 7 cm. og være så ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug
af herbacider, pesticider og kunstgødning.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
2 gange pr. år fra 1. april til 30. november.
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BRUGSPLÆNE
Plejemål og anvendelse:
Anvendes til brug for friluftsaktiviteter, let boldspil, solbadning o.l. Græsset skal virke
grønt og frodigt og skal kunne tåle en del slid. Græsset langs kanter af bede og belægninger må ikke blive så højt, at det danner dominerende frøstande. Spredt
fremmed flora som f.eks. ærenpris og bellis tåles.
Tilstandskrav:
Græsset skal være tæt, i vækst og må maks. blive 8 cm. højt, dog ved kanter op til
15 cm.
Klippehøjden skal være 3,5-5 cm.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 5 cm. over en 4 meter retskede. Jævnheden
aftales efter tilstandsrap porten.
Der skal være så ukrudtsfrit, som overhovedet mulig, uden brug af herbacider,
pesticider og kunstgød ning.
Græsafklip henligger efter græsslåning.
Græs og løvklumper, der kan skade græsvæksten, må ikke ligge tilbage.
Standardpleje:
Græsset klippes maks. 20 gange i vækstsæsonen.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Eftersåning.
Ukrudtsbekæmpelse.
Reparation af græs.
Mere end 20 gange græsklip.
Løv opsamles i 4. / 1. kvartal.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græsset i vækst, tæt, jævnt.
Er græshøjden under 8 cm. og uden iøjnefaldende ukrudt.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
2 gange pr. år fra 1. april til 30. november.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Græstætheden bedømmes visuelt i en 100-feltsramme, og der kræves mindst 90
%dækning.
Ukrudt, mos og sygdomstegn skal være så ukrudtsfrit, som overhovedet muligt, uden
brug af her bacider, pesticider og kunstgødning. Må maks. udgøre 10 % af arealet.
Græshøjden må maks. være 10 cm.
Jævnheden skal ligge inden for aftalen i tilstandsrapporten.
Græsafklip må ikke skade væksten.
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RABATGRÆS 1 OG 2
Plejemål og anvendelse:
Rabatgræs er groft græs, som skal skabe frodighed langs veje og stier.
Frøstande, vild flora og større ukrudtsmængder accepteres jævnt hen over arealet.
Græskanter skal kunne erkendes som regelmæssige.
Græsset slås af hensyn til trafiksikkerheden.
Tilstandskrav:
Græsset må ikke dække skilte eller hindre oversigten langs vejene.
Klippehøjden skal være mellem 5-10 cm.
Græsafklip må ikke henligge på befæstede arealer.
Vejtræer og buske må ikke beskadiges.
Standardpleje:
Niveau 1 – byer, antal slåninger 10-15.
Niveau 2 – let by, antal slåninger 7-10.
Efterklipning med håndklippere rundt om træer.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Slåning på oversigtsarealer efter krav fra vejmyndighederne.
Opsamling af afklip/hø på befæstede arealer.
Reparation af græs.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græshøjden i orden under hensyntagen til de trafikale forhold.
Er afklip fjernet fra vejarealet.
Er bjørneklo bekæmpet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang pr. kvartal fra 1.april til 30. november.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Græsset må ikke dække skilte eller begrænse oversigtsforholdene langs vejene.
Bestående træer må ikke beskadiges.
Invasive arter må ikke forekomme, Check.
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PARKBUSKET
Plejemål og anvendelse:
Parkbuskettet skal virke som en grøn og blomsterrig beplantning. Det består af en
eller flere buske, der skal skabe læ og indramme et bestemt areal. Buskettet skal
virke som en grøn og sluttet helhed.
Tilstandskrav:
Buskettet skal være frodigt og i normal vækst og opnå en fladedækkende virkning
(som mål mindst 80 % dækning).
Foryngelsesbeskæring skal ske efter retningslinier fra driftsledelsen.
Flishugget materiale skal udlægges i indtil 12-15 cm. under foryngede eller nyplantede træer og buske.
Parkbuskettet skal skjule jord og flis samt nedskygge og hindre ukrudt i fremspiring.
Frøukrudt accepteres dog i kortere perioder dog maks. 1 måned.
Forekomst af døde og knækkede grene accepteres så længe helhedsindtrykket bevares og ikke skæm mes.
Færdsel langs gangarealer og brugsarealer skal kunne ske uhindret.
Standardpleje:
Beskæring/udtynding hvert 3-5 år af hensyn til buskettets udvikling og foryngelse. Al
beskæring og foryngelse skal altid ske i samråd med driftsledelsen.
Afklip flishugges og udlægges jævnt ud over arealet i samråd med driftsledelsen.
Langs gangarealer beskæres 1 gang pr. år så brugerne kan passere.
Ukrudtsbekæmpelse 3-5 gange i vækstsæsonen (15. april - 1. oktober). Ukrudt ligger
og visner på ste det efter bekæmpelse.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Flisudlægning med indtil 12-15 cm. vedflis under alle nye planter samt under nedskårne buske.
Gødskning med organisk gødning ved nyplantning. Sygdoms- og skadedyrsangreb
bekæmpes først efter samråd med driftsle delsen.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er parkbuskettet frodigt og tæt.
Er mængden af fremspiret ukrudt inden for kravene og er bjørneklo bekæmpet.
Er færdsel langs parkbuskettet mulig.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang pr. år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Beplantningen skal være i tilvækst og fremstå frodig og fladedækkende med mindst
80% dækning.
Der må maks. være 10 % døde og syge planter dog ikke på samme sted, dvs. i forlængelse af hinanden.
Spredt ukrudt accepteres, dog maks. 10 % i etableringsfasen. I ældre kulturer må
der ikke ske en nedgang i den forventede vækst på træer og buske.
Mængden af afklippet, der må ligge tilbage, må maks. være på 10 % i unge kulturer.
Afklippet skal flishugges og udbringes under beskårne og nyplantede træer og buske.
Færdsel langs parkbuskettet skal kunne ske uhindret.
Bjørneklo bekæmpes.
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PARKTRÆER OG VEJTRÆER
Plejemål og anvendelse:
Park- og vejtræer skal virke naturlige med deres grønne og frodige kroner. De fritstående træer kan så udvikle en selvstændig krone eller danne fælles krone med andre
træer. Park- og vejtræer kan også være opstammet, så færdsel under træerne er
mulig. Desuden kan parktræer visse steder have græs og urter under sig. Døde og
knækkede grene må ikke skæmme træet eller indebære en sikkerhedsmæssig risiko.
Tilstandskrav:
Træet skal fremtræde i sin naturlige artsform og være i tilvækst.
Mindre døde og knækkede grene accepteres, men må ikke udgøre bare pletter i
træet..
Græs og ukrudt, der hæmmer træets normalt forventede tilvækst, må ikke forekomme. Træet skal sikkerhedsmæssigt være i orden over for omgivelserne.
Generelt skal vejtræer overholde krav om frirumsprofiler på min. 4,5 meter. Ved stier
2,5 m. Evt. opbindinger skal bevare deres funktion og fjernes hurtigst muligt
Renholdelsen skal opfylde stedets renholdelsesforskrift.
Standardpleje:
Træet beskæres 1-2 gange pr. sæson alt efter træets alder. Etableringsbeskæring
Ældre træer beskæres i forhold til sikkerhed og kroneopbygning
Afskårne grene flishugges og udlægges efter aftale med driftsledelsen.
Evt. opbindinger gennemgås en gang om året.
Bekæmpelse af ukrudt og vedopvækst under træets krone efter behov, men mindst 1
gang om året.
Gødskning med organisk gødning ved nyplantning.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Sikkerhedsfarlige træer og grene fjernes omgående på forlangende fra driftsledelsen.
Vanding i 2. og 3. kvartal efter tilladelse fra driftsledelsen.
Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse efter retningsliner fra driftsledelsen.
Renholdelse i henhold til arbejdsstedets præg.
Ældre træer kan tilføres kompost på overjorden, så væksten sikres
Specielklipning eller beskæring af træer
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er træerne i tilvækst, og har det den ønskede form. - Er afklip efter beskæring fjernet.
Er ukrudt og bjørneklo bekæmpet. - Fungerer eventuelle opbindinger.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang om året.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Træet skal være sundt og i en normal tilvækst. Døde og syge træer registreres.
Grene, der ligger tilbage, må ikke genere omgivelserne.
Græs og spredt ukrudt accepteres op til 20 % i etableringsfasen.
Evt. opbindinger skal bevare sin funktion og må ikke snøre om træet.
Sikkerhedscheck angående farlige træer og grene over for brugerne.
Bjørneklo bekæmpes.
20

KLIPPET PUR
Plejemål og anvendelse:
Klippet pur anvendes for at give arealet et arkitektonisk udtryk. Klippet pur er en
sammenhængende beplantning, der klippes på toppen og i siderne.
Puret ses ofte under fritvoksende eller formklippede træer, men også alene.
Tilstandskrav:
Puret skal være fladedækkende (min. 85 %) i tilvækst og virke med sin klippede
form.
Forekomst af døde og knækkede grene og planter må maks. Udgøre 5 %.
Afklippet materiale fjernes.
Afvigelse fra planum på side og top må maks. være +/- 8 cm. over en 1 meter snor.
Forekomst af frøukrudt accepteres indtil klipning.
Der må ikke forekomme opvækst af fremmede vedplanter eller flerårigt ukrudt.
Sygdomme og skadedyr må ikke nedsætte væksten og frodigheden.
Standardpleje:
Klippes på toppen og i siderne 1-2 gange om året. Afklippet og døde grene fjernes
umiddelbart efter beskæringen.
Ukrudtsbekæmpelse og fjernelse af fremmed vedopvækst i forbindelse med klipning.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Flisudlægning med 12-15 cm. vedflis under alle nyplanter samt under nedskårne buske.
Gødskning med organisk gødning ved nyplantning.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er det klippede pur i vækst, og er formen i orden.
Er puret ”hullet” efter udgåede planter.
Er ukrudt bekæmpet og afklip fjernet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang om året.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Puret skal være mindst 85 % fladedækkende.
Forekomst af døde og knækkede grene og planter må ikke stå i forlængelse af hinanden.
Ukrudt- og vedmængden må maks. være 10 % af purets areal.
Mængden af resterende afklip må maks. udgøre 5 %.
Hækfladen skal fremstå i en karakteristisk form på alle sider. Afvigelsen fra planum
accepteres indtil +/- 8 cm. målt over en I meter snor målt fra de yderste snitflader (i
0 og 1 meter).
Ved sygdomme og skadedyr kontaktes driftsledelsen.
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HÆKKE
Plejemål og anvendelse:
Hækken har et ensformigt og frodigt udseende i en klippet og regelmæssig form.
Hækken er en række plantning af en bestemt planteart. Dens funktion er at give læ
og indramme, opdele og afgrænse et bestemt areal.
Tilstandskrav:
Hækken skal fremstå efter målsætningen for det pågældende arbejdssted.
Hækken skal være frodig, fladedækkende (min. 85 %) være i tilvækst og virke ved
sin klippede form. Forekomst af døde og knækkede grene og planter må maks. udgøre 5 %
Afklippet materiale skal fjernes.
Forekomst af frøukrudt accepteres indtil klipning.
Der må ikke forekomme opvækst af fremmede vedplanter.
Standardpleje:
Hækken klippes på siderne og i toppen 1-2 gange om året.
Afklippet og døde grene fjernes umiddelbart efter beskæringen.
Ukrudtsbekæmpelse og fjernelse af fremmed vedopvækst i forbindelse med klipning.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Flisudlægning med indtil 12-15 cm. ved flis under alle nyplanter samt under nedskårne buske.
Gødskning med organisk gødning ved nyplantning.
Klipning efter forlangende på oversigtsarealer.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er hækken i vækst og beskæringen lige.
Er hækken ”hullet” efter udgåede planter.
Er ukrudt bekæmpet og er afklip fjernet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang om året.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Hækken skal være mindst 85 % fladedækkende.
Forekomst af døde og knækkede grene og planter må ikke stå i forlængelse af hinanden.
Mængden af resterende afklip må maks. udgøre 5 %.
Græs og spredt ukrudt må maks. udgøre 20 % af jordarealet under hækken.
Hækfladen skal fremstå i en karakteristisk form.
Afvigelsen fra planum accepteres indtil +/- 8 cm. over en 1 meter snor målt fra de
yderste snitflader.

22

STAMMEHÆK
Plejemål og anvendelse:
Stammehækken anvendes for at give arealet et arkitektonisk udtryk. Samtidig skal
stammehækken ind ramme og lukke et rum. De vedvarende beskæringer har givet
stammehækken dens bestemte form. Stammehækken kan f.eks. også bestå af stynede, stævnede eller sporebeskårne træer.
Tilstandskrav:
Stammehækken skal fremtræde frodig.
Stammehækken skal fremstå efter målsætningen for det givne arbejdssted dvs. en
bestemt beskåret form. Afklippet og døde grene må ikke ligge tilbage efter beskæring.
Frøukrudt accepteres i spredt mængde, men maks. på 30 % af arealet.
Synligt ukrudt må ikke skæmme helhedsindtrykket.
Der må ikke forekomme opvækst af fremmede vedplanter,
Stammer og grene må ikke udgøre en sikkerhedsmæssig risiko over for brugerne.
Standardpleje:
Beskæring 1-2 gange om året.
Beskæringen skal ske tilbage til sidste års beskæring, medmindre andet er aftalt med
driftsledelsen. Ukrudtsbekæmpelse og fjernelse af fremmed vedopvækst i forbindelse
med klipning.
Afklippet og døde grene fjernes umiddelbart efter beskæringen.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Beskæring efter forlangende, f.eks. hvis færdselsforhold kræver det.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er stammehækken i vækst og uden større udgåede planter.
Er ukrudt bekæmpet og afklip fjernet.
Er sikkerheden over for brugerne i orden.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang om året.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Hækken skal være mindst 70 % fladedækkende.
Forekomst af døde og knækkede grene og planter må ikke stå i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Stammehækken skal fremstå karakteristisk ved sin klippede form,
Afklip må ikke ligge tilbage.
Ukrudtsmængden må maks. udgøre 30 % af stammehækken.
Sikkerhedscheck ang. farlige stammer og grene.
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ASFALTBELÆGNINGER
Plejemål og anvendelse:
Asfaltbelægninger er med til at opdele og lede brugerne igennem de grønne arealer
herunder skolegårde og legearealer. Asfalt er en fast, jævn belægning med stor bæreog vandafledningsevne. Er velegnet til vedvarende og intensiv færdsel. Ved snerydning og glatførebekæmpelse holdes sti og gangarealer rydelig til bygninger.
Tilstandskrav:
Overfladen skal fremtræde ensartet og farbar året rundt. Jævnheden aftales efter tilstandsrapporten.
Tolerance for slaghuller og toppe er maks. 2 cm.
Forekomst af frøukrudt og græs langs kanter accepteres i maks. et 1/2 år.
Ukrudt i asfalten accepteres så længe det ikke er visuelt i øjenfaldende.
Rendestensbrønde skal fungere efter hensigten.
Dæksler, kanter, aquadræn, betonsten o.l. skal være rene og fungere efter deres
hensigt. Opstregning af diverse bold- og cykelbaner mv. Skal fremtræde så de fungerer efter hensigten. Belægningen skal sikre, at vand ledes væk fra bygninger.
Standardpleje:
Snerydning og glatførebekæmpelse foretages inden for normal arbejdstid på trapper,
stier / gangarealer og parkeringspladser.
Asfalten fejes 2 gange årligt.
Dæksler, kanter, betonsten o.l. holdes rene ved fejning og rensning.
Kanter afstikkes og ukrudtsbekæmpes i 3. eller 4. kvartal.
Oprensning af rendestensbrønde og aquadræn om foråret og efteråret.
Opstregning af eksisterende bold- og cykelbaner mv. 1 gang årligt.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Glatførebekæmpelse og snerydning. Uden for normal arbejdstid henvises til kommunens snerydnings regulativ.
Glatføregrus opfejes efter vintertjenesten .
Opretning efter aftale med driftsledelsen.
Opstregning af nye bold- og cykelbaner mv.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er asfalten jævn, uden huller og farbar hele året.
Er ukrudt bekæmpet.
Er rendestensbrønde, dæksler o.l. funktionsdygtige.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang hvert halve år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Asfaltbelægningen skal være farbar hele året.
Forekomst af ukrudt må kun optræde langs kanterne i maks. et 1/2 år.
Jævnheden skal ligge inden for aftalen i tilstandsrapporten.
Rensebrønde, aquadræn, dæksler o.l., samt tilstødende afløb skal fungere efter
hensigten. Glatføregrus må ikke henligge efter vintertjenesten.
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BETON- OG NATURSTENSBELÆGNINGER
Plejemål og anvendelse:
Beton- og naturstensbelægningen anvendes primært til gangarealer.
Belægningerne skal virke harmoniske sammen med de omgivende beplantninger.
En fast belægning der er jævn og bæredygtig og velegnet til vedvarende og intensiv
færdsel.
Tilstandskrav:
Overfladen skal fremtræde ensartet, anvendelig og farbar året rundt.
Defekte belægningsmaterialer accepteres på op til 3 % af arealet. Afhængig af tilstandsrapporten.
Fugerne må maks. gabe i henhold til krav sat efter normerne for anlægsgartnerarbejde (maks. 4 mm. for de fleste flisetyper). Afhængig af tilstandsrapporten.
Alle fuger skal være tætte og fyldte, forekomst af frøukrudt og græs i fugerne accepteres.
Rendestensbrønde og aquadræn skal fungere efter hensigten.
Dæksler, kanter, betonsten o.l. i tilknytning til beton- og brostensbelægningen skal
være rene og fungere efter hensigten.
Standardpleje:
Snerydning og glatførebekæmpelse foretages inden for normal arbejdstid på trapper,
stier / gangare aler og parkeringspladser.
Beton- og naturstensbelægningen fejes 1 gang i kvartalet.
Dæksler, kanter, betonsten o.l. holdes rene ved fejning og rensning.
Ukrudtsbekæmpelse 1-2 gange i vækstsæsonen. Kanter afstikkes og ukrudtsbekæmpes i 3. eller 4. kvartal. Oprensning af rendestensbrønde og aquadræn.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Glatførebekæmpelse. Snerydning uden for normal arbejdstid henvises til kommunens
sneregulativ.
Glatføregrus opfejes efter vintertjenesten .
Opretning efter aftale med driftsledelsen.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er beton / naturstensbelægningen jævn, uden huller og farbar hele året.
Er ukrudt bekæmpet. Er rendestensbrønde, aquadræn, dæksler o.l. funktionsdygtige.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang hvert halve år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Belægningen skal være farbar hele året.
Defekte fliser må maks. Udgøre 3 %. Må ikke udgøre nogen sikkerhedsrisiko for
brugerne. Forekomst af frøukrudt i fugerne accepteres.
Jævnheden skal ligge inden for aftalen i tilstandsrapporten.
Rensebrønde og tilstødende afløb skal fungere efter hensigten.
Glatføregrus må ikke ligge tilbage efter vintertjeneste
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GRUS- OG STENMELSBELÆGNINGER
Plejemål og anvendelse:
Grusbelægninger er en væsentlig del af det grønne områdes færdselsveje.
En belægning der er jævn, fast og velegnet til vedvarende færdsel.
Tilstandskrav:
Overfladen fremtræder ensartet og farbar året rundt.
Overfladen skal være fast og stabil. Lunker på maks.1 m2 accepteres i maks. et 1/2
år.
Jævnheden skal ligge inden for +/- 5 cm. over en 1 meter retskede.
Grusbelægningen skal bevares i sin fulde bredde.
Forekomst af frøukrudt og græs accepteres i maks. Et 1/2 år langs kanterne.
I belægningen accepteres frøukrudt og græs så længe det ikke virker i øjenfaldende.
Rendestensbrønde skal fungere efter hensigten.
Dæksler, kanter, dræn, betonsten o.l. i tilknytning til grusbelægningen skal være rene
og fungere efter deres hensigt.
Standardpleje:
Grusbelægninger efterfyldes 1 gang om året. Reparation af lunker foretages 2 gange
årligt. Skylleren der skal rettes op efter kraftigt nedbør.
Tromling 1 gang om året efter fyldning.
Ukrudtsbekæmpelse 0-1 gange pr. år med slæbenet. Kanterne friholdes for ukrudt.
Rensning af rendestensbrønde og dræn.
Dæksler, kanter, betonsten o.l. holdes rene ved fejning og rensning.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Glatførebekæmpelse i henhold til kommunens sneregulativ.
Opretning sker efter kontakt med driftsledelsen.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er grusbelægningen / stenmelsbelægningen jævn, uden huller og farbar hele året.
Er ukrudt bekæmpet.
Er rendestensbrønde, dæksler o.l. funktionsdygtige.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang hvert halve år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Belægningen skal være farbar hele året.
Jævnheden på overfladen skal ligge inden for +/- 5 cm. Lunker må maks. udgøre 1
m2 .
Grusbelægningen skal bibeholde sin fulde bredde.
Rensebrønde og tilstødende afløb skal fungere efter hensigten.
Forekomst af ukrudt må ikke virke i øjenfaldende i belægningen.
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GRUSBANER
Plejemål og anvendelse:
Anvendes til idræt.
Spillefladen skal være ensartet og jævn. Den skal kunne tåle stor slidbelastning sæsonen igennem, og være så ukrudtsfri som overhovedet muligt uden brug af pesticider.
Tilstandskrav:
Flytbare mål skal fjernes fra banen af stadionpersonale inden standardpleje kan udføres.
Spillefladen skal være ensartet og jævn og uden store synlige vandsamlende lunker.
Grusunderlaget skal så vidt muligt vinteren igennem være frostfrit.
Banerne skal så vidt muligt holdes fri for store og skarpe sten.
Det sikres at motoriseret køretøjer ikke har adgang til banerne. Bomme skal være
funktionsdygtige og lukkede
Lysanlæg, hegn og mål skal fungere efter hensigten, samt være i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand.
Dræn og rensebrønde skal fungere efter hensigten.
Standardpleje:
Afretning med slæbenet.
Saltning efter behov.
Udlægning af nyt lergrus efter behov.
Banen afrives inden sæsonstart for sten, grene og blade mv.
Dræn og rensebrønde efterses og renses.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Store reparationer af hegn og lysanlæg.
Ekstra indsats ved større snefald.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er banerne jævne og uden vandsamlende lunker.
Er dræn og rensebrønde funktionsdygtige.
Er mål og net i orden.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang om måneden i sæsonen.
Udførelseskrav:
Arbejdstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Dræn og rensebrønde skal fungere efter hensigten.
Inventar og rekvisitter skal virke efter hensigten.
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TRAPPEBELÆGNINGER, STØTTEMURE OG LYSKASSER
Plejemål og anvendelse:
Støttemure medvirker til at sikre terrænspring.
Trapper sikrer gående færdsel hen over terrænspring.
Lyskasser skal fungere efter hensigten.
Tilstandskrav:
Trapper, støttemure og lyskasser skal leve op til målsætning for arbejdsstedet.
Der må maks. være 5 % knækkede og løse sten for hele anlægget. Antal % aftales
efter tilstandsrap porten.
Terrænmure:
Jævnheden i både vandret og lodret plan i hele murhøjden skal ligge inden for 2 cm.
for granit, brosten, naturbrudfliser og klinker og 1 cm. for beton, mur, belægnings- og
specialsten. Alle målt over en 3 meter retskede. Smiget skal være på mindst 15%.
Vand må ikke kunne ødelægge bære evnen eller medvirke til frostudvidelser hverken
i bundsikrings eller bærelag. Jævnhed, smig og bære evne aftales efter tilstandsrapport.
Trapper:
Skal være farbare året rundt.
Vand må ikke kunne ødelægge bæreevnen eller medvirke til frostudvidelser hverken
i bundsikrings- og bærelag. Trinene skal altid være sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
Trinhøjden skal svare til tilstandsrap porten.
Jævnheder skal ligge inden for 1 cm. over en 3 meter retskede.
Fugegabet må være mellem 2-4 mm., for trinforkanten og for trinfladen af granit er
kravet dog 6 mm.,
for kløvet granit og chaussésten er kravet 12 mm. Alle fuger skal være tætte og
fyldte. Dette aftales efter tilstandsrapporten.
Ukrudt og græs accepteres i spredt mængde.
Lyskasser renses så afløb / dræn virker efter hensigten.
Standardpleje:
Belægninger fejes 1 gang pr. kvartal.
Ukrudtsbekæmpelse 2-3 gange i vækstsæsonen.
Det observeres, om vandsamlinger kan optræde, hvilket kan medvirke til frostudvidelser i bundsikrings- grus eller i bærelag.
Lyskasser renses min. 1 gang årligt.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Faste trappebelægninger glatførebekæmpes med grus. Glatføregrus opfejes efter
vintertjenesten
Fugning mellem sten.
Udskiftning af knækkede og løse sten.
Reparation af riste og afløb i lyskasser.
Opretning efter aftale med driftsledelsen.
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Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Trappebelægninger skal være farbare hele året.
Jævnheden i både vandret og lodret plan skal ligge inden for 1 cm. Jævnheden aftales
efter til standsrapporten.
Smiget på støttemure skal være mindst 15%. Smiget aftales efter tilstandsrapporten.
Dræn og tilstødende afløb skal fungere efter hensigten
Forekomst af spredt ukrudt må ikke være visuelt i øjenfaldende.
Vand må ikke ødelægge bæreevnen eller medvirke til frostudvidelser hverken i bundsikrings- og bærelag.
Tolerancen for mængden af knækkede elementerer maks. 5% for hele anlægget. Antal % aftales efter tilstandsrapporten.
Hverken støttemure eller trapper må udgøre nogen sikerhedsmæssig risiko over for
brugerne.
Fugegabet skal ligge mellem 2-4 mm., dog 6 mm. for trinforkanter og trinfladet af
granit og 12 mm. for kløvet granit og chaussésten. Dette aftales efter tilstandsrapporten.
Alle fuger skal være tætte og fyldte.
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LEGEREDSKABER
Plejemål og anvendelse:
Legeredskaber skal give børn oplevelser og udvikle deres motoriske færdigheder.
Vedligeholdelsen skal sikre, at legeredskabet fungerer, og er sikkerhedsmæssigt i
orden.
Tilstandskrav:
Legeredskabet skal altid være i fuld sikkerhedsmæssig forsvarlig stand jævnfør DS/EN
1176:2008 Serien. Dette kræves også efter evt. afmontering af en eller flere dele af
legeredskabet.
I særdeleshed skal legeredskabets sideafskærmninger være forsvarlige. Dvs. der må
ikke forekomme sideafskærmninger med vandrette brædder, som børn kan kravle op
ad. Sideafskærmningen i legeredskabet skal være mindst 75 cm. høj når legeredskabet er over 1 meter.
Der må ikke forekomme mellemrum i størrelsesorden 8,9 cm til 23 cm. (Hovedfaldklemmer). Cirkulære huller skal være mindre end Ø13 cm. eller større end Ø23 cm.
Åbne spidse vinkler på 60 grader eller mindre må ikke forekomme.
Omkring rutschebaner må der ikke være vinkler, hvor løse tøjdele kan hægte sig fast i
. Bevægelige dele må ikke kunne komme til at klemme brugerne.
Udragende metaldele f.eks. møtrikker må ikke forekomme. Det skal fremtræde som
et velholdt, funk tionsdygtigt og sikkert legeredskab og virke indbydende og rent.
Standardpleje:
Eftersyn af funktion og sikkerhed 1 gang pr. måned.
Fejl og mangler afhjælpes omgående enten ved reparation på stedet eller ved hel eller delvis afmonte ring. Derefter sikkerhedscheckes legeredskabet igen efter indgrebet.
Der foretages et årligt hovedeftersyn, hvor legeredskabet bliver repareret, malet,
efterspændt og sikker hedsmæssigt kontrolleret.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Hovedistandsættelse.
Vedligeholdelse efter hærværk.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er sikkerheden og funktionen i orden.
Er renholdelsen af legeredskabet i orden.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
2 gange årligt.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal opfyldes.
Den sikkerhedsmæssige tilstand skal til enhver tid kunne opfyldes. I tilfælde af afmontering af dele skal sikkerhedskrav stadig være opfyldt DS/EN 1176:2008 SerienHvert år skal inventaret gennemgå et vedligeholdelseseftersyn.
Legeredskabet skal til stadighed virke indbydende og renholdt. Udbedring skal ske
inden for få dage.
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SANDKASSER
Plejemål og anvendelse:
Sandkassen er en naturlig del af en småbørnslegeplads.
Materialet til sandkassen er frisk strandsand eller strandgrus.
Tilstandskrav:
Frøukrudt accepteres periodevist, men maks. 5 % i hele sandkassen.
Materialet skal være friskt (maks. 1 år) og uden snavs og jord. Der skal være ca. 20
cm. sandlag i kassen.
Langs ydersiden af sandkassen friholdes min. en 10 cm. bred bræmme for græs og
ukrudt.
Standardpleje:
Ukrudtsbekæmpelse 0 - 1 gang i vækstsæsonen.
Langs ydersiden af sandkassen foretages ukrudt- og græsbekæmpelse sådan, at der
bliver en 10 cm. fri bræmme.
Udjævning af sandet 5 gange om året.
Udskiftning med nyt materiale hvert år.
Sikkerhedseftersyn 1 gang om måneden ifølge checklisten.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Efter hærværk eller forurening o.l. skal der foretages udskiftning af sandet.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er sandhøjden 20 cm. overalt, og er sandet rent. Er ukrudt og græs i og 10 cm. fra
kassen fjernet. Er ukrudt, jord, snavs og dyreekskrementer fjernet fra kassen.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang om måneden i forbindelse med sikkerhedscheck.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Ukrudt må ikke findes i større mængde end 5 %.
Langs ydersider af sandkasse skal friholdes en 10 cm. bræmme.
Sandhøjden skal være ca. 20 cm. over hele kassen.
Sandkassen skal til stadighed kunne virke tiltalende til at lege i.
Der må ikke ligge glasskår, kapsler og dyreekskrementer i kassen.
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FALDUNDERLAG
Plejemål og anvendelse:
Faldunderlaget skal opfange stød fra fald og skal derved forebygge faldulykker fra f.
eks. legeredskaber.
Faldgrus kan anvendes som godkendt faldunderlag. Bark kan bruges i nogle tilfælde,
men fravælges på grund af udviklingen af svampe og allergi
Tilstandskrav:
Faldunderlag skal udlægges efter DS/EN 1176:2008 Serien.
Faldunderlagets tykkelse skal leve op til kravene for faldhøjden det pågældende sted.
Faldunderlagets udstrækning skal til stadighed svare til det enkelte legeredskabs type
og udformning.
Sikkerhedsarealer for fjederredskaber må ikke overlappe hinanden.
For stationere redskaber skal områder med stærk aktivitet, f. eks. steder, hvor børn
kravler op, rutsche baneudløb o.l. til stadighed have den rette tykkelse.
Frøukrudt må forekomme på maks. på 5% af faldunderlaget. Fremmedlegemer f.
eks. glasskår, sten m.m. må ikke forefindes.
Faldunderlaget udskiftes efter behov.
Standardpleje:
Ukrudtsbekæmpelse 3-4 gange i sæsonen.
Udjævning af faldunderlaget ved tilbagerivning ca. 1 gang om ugen til de steder, hvor
punktbelastnin gen er størst.
Særligt opsyn og udjævning ved gynger, rutschebaneudløb og karruseller.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Udskiftning af faldunderlag efter hærværk eller forurening o.l.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er faldunderlagets tykkelse, udbredelse og jævnhed alle steder i korrekt sikkerhedsmæssig tilstand.
Er ukrudt bekæmpet og div. Fremmedlegemer fjernet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang om måneden i forbindelse med sikkerhedscheck.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Ukrudtet må maks. udgøre 5% af hele faldunderlaget.
Faldunderlagets tykkelse skal følge faldhøjden, jævnfør DS/EN 1176:2008 SerienFaldunderlagets arealudbredelse skal ligeledes følge normerne for DS/EN 1176:2008
Serien
Kvaliteten af faldunderlaget skal til stadighed virke stødabsorberende, og der må ikke
henligge glasskår, kapsler, hårde elementer samt dyreekskrementer.
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INVENTAR
Plejemål og anvendelse:
Inventar er med til at fremme oplevelsesmulighederne på de forskellige arealer.
Inventar dækker alle former for udstyr, herunder, flagstang, bænke / borde, lamper,
cykelstativer, affaldspapirkurve, hunde høm-høm, fodhegn, skilte, træ- / trådhegn,
låger, hængende haver, plantekasser, andehus, div. mål og lign., espalierer, dommertårne / tennisnet, fuglebade, slyngplante stativer, salt afskæmninger, vandingsanlæg,
legeredskaber i almindelighed, træpullerter, bomme, stispærre, træbroer, skulpturer
og springvand.
Vedligeholdelsen skal sikre, at inventaret fremstår i en funktionsdygtig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Tilstandskrav:
Inventaret skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Det skal kunne fungere efter sin hensigt, og bør så vidt muligt være velholdt.
Skal virke indbydende og rent.
Fejl og mangler skal afhjælpes så hurtigt som muligt.
Standardpleje:
Eftersyn af funktion og sikkerhed 1 gang pr. måned.
Afvaskning af inventaret min. 3 gange om året. april-juni og august
Fejl og mangler afhjælpes så hurtigt som muligt. 2 dage
Der foretages et årligt hovedeftersyn, hvor inventaret efterspændes og sikkerheden
kontrolleres.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Udbedring af mangler efter hærværk o.l.
Der males efter behov, ca. hvert 5 år indenfor budget.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er sikkerheden og funktionen over for brugerne i orden.
Virker inventaret indbydende at anvende.
Er inventaret rengjort
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang om året i forbindelse med sikkerhedscheck.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes
De sikkerhedsmæssige krav må ikke afviges.
Hvert år skal inventaret gennemgå et vedligeholdelsesftersyn.
Inventaret skal til stadighed virke indbydende at bruge. Udbedring skal ske så hurtigt
som muligt. 2 dage
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STORSKRALD
Storskrald er en selvstændig driftsopgave. Driftsbyen forestår afhentning af storskrald
på kommunens institutioner herunder, skoler, børneinstitutioner, biblioteker, kulturhuse m.m.
Afhentningsintervaller aftales med diverse institutioner. Dog maks. 1 gang månedligt.
Storskrald
Møbler, hårde hvidevarer, bøger, lysarmaturer og større glasartikler.
Storskrald afleveres på genbrugsstationen.
Husholdningsaffald hører ikke under storskrald.
Kemikalieaffald og medicinaffald afhentes ikke.
Bygningsaffald afhentes ikke.
Storskrald skal ved afhentning være sorteret, dvs. træ og jern skal være adskilt.
Diverse glasmaterialer skal være forsvarligt emballeret.
Opsamlingssteder aftales med de forskellige institutioner.
Ønskes der særafhentning eller flytning af møbler og lign. kan der laves en aftale,
som afregnes særskilt.
Storskrald er bestemt af de forskellige miljøkrav og kan derfor ændres løbende ,med
andre/nye krav til sortering og bortskaffelse.
Storskraldsordningen har en begrænset økonomi og det kan derfor være nødvendigt,
at sige nej til opgaver over en periode.
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RENHOLDELSE
Plejemål og anvendelse:
Renholdelse er en selvstændig driftsopgave.
Renholdelsen er niveaudelt alt efter, hvilket præg der er knyttet til arealets målsætning.
Der er tre niveauer af tilstandskrav: Have, Park og Natur
Havepræget er stedet, hvor elementerne opleves på nært hold, og der skal derfor
altid være rent.
Parkpræget er stedet, hvor elementerne opleves som en grøn helhed, og affald må
ikke skæmme arealet.
Naturpræget er stedet, hvor elementerne opleves som vild natur, og arealet må ikke
virke domineret af affald.
Tilstandskrav for de 3 renholdelsesniveauer:
Havepræg:
Ingen former for affald må forekomme synligt, det skal fjernes inden for et døgn.
Løst snavs accepteres i begrænset mængde, dvs. det kan kun ses få steder.
Det må maks. henligge en uge.
Fast snavs må forekomme periodevist dog maks. i 2 uger.
Det må dog aldrig hindre brugernes adgang til arealet.
Parkpræg:
Mindre affald og let affald må kun være synligt få steder. det må maks. henligge 1
uge.
Større affald må ikke forekomme på arealet, det skal fjernes inden for 1 uge.
Løst snavs accepteres i spredt mængde. det skal fjernes inden for 2 uger.
Fast snavs må forekomme periodevist dog maks. i 1 måned.
Det må dog aldrig hindre brugernes adgang til arealet.
Naturpræg:
For mindre affald og let affald accepteres, at det kan ses flere steder.
Større affald på arealet accepteres, skønt det i korte perioder giver arealet et kedeligt
præg.
Det skal fjernes inden for 1 måned.
Der må dog på intet tidspunkt ophobes affald over 1/2 m3 .
Løst snavs accepteres i spredt mængde, dvs. at det kan ses flere steder. Skal fjernes
inden for 1 måned.
Fast snavs accepteres periodevist dog maks. i 2 måneder.
Det må dog aldrig hindre brugernes adgang til arealet.
Standardrenholdelse:
Tabellen næste side angiver hvor ofte der skal foretages renholdelse af arealet alt efter hvilket præg, det har i følge målsætningen
Ekstra renholdelse efter aftale med driftsledelsen:
Ekstra renholdelse skal foretages efter arrangementer, hærværk, forurening m.m.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er arealet efter niveauet indbydende og tilgængeligt for brugerne.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
3 gange om året.
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RENHOLDELSE
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Kravet er, at der inden for 100 m2 maks. må være den affaldsmængde, som er angivet i skemaet.
Hele arealet skal opfylde tilsynskravene til renholdelsespræget.

Renholdelse af:
Tømme papirkurve
Fjerne mindre og
let affald:
Papir, skod, kapsler,
aviser, plastikemballa-ger o.l.
Fjerne større affald: Byggeaffald,
kasser, plastikposer,
flasker o.l.
Fjerne løst snavs:
Pløre, aske, grus,
jord o.l.
Fjerne fast snavs:
Graffiti, olie, tjære,
rust o.l.

Tilstandskrav:
Mindre affald

Havepræg
Parkpræg
52-104 gange årligt 26-52 gange årligt
52-104 gange årligt 26-52 gange årligt

Naturpræg
12-26 gange årligt
2-26 gange årligt

52-104 gange årligt 26-52 gange årligt

2-12 gange årligt

52 gange årligt

26 gange årligt

2-12 gange årligt

26 gange årligt

12 gange årligt

1-6 gange årligt

Havepræg
ingen eller < 1/4 m2
i 1 døgn
Ingen eller
< ¼ m2 i 1 døgn

Parkpræg
synligt < 1/2 m2 i 1
uge
Synligt
< ½ m2 i 1 uge

Naturpræg
udbredt < 1 m2 i 1
måned
Udbredt
< 1 m2 i 1 måned

Større affald

Ingen eller
< ¼ m2 i 1 døgn

Ingen eller
< 1 m2 i 1 uge

Udbredt
<2 m2 i 1 måned

Løst snavs

Begrænset
< ¼ m2 i 2 uger

Synligt flere steder
< ½ m2 i 1 måned

Udbredt
< 1 m2 i 1 måned

Fast snavs

Forekommer
< ¼ m2 i 2 uger

Forekommer < ½
m2 i 2 uger

Udbredt< 1 m2 i 2
måneder

Let affald
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NIVEAU - NATUR
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NATURGRÆS
Plejemål og anvendelse:
Naturgræs skal kunne give naturoplevelser af vild flora. Her ses græs, urter, vedopvækst og flerårigt ukrudt. Plejen er nedskæring af vedopvækst samt slåning af græs
og generende ukrudt.
Tilstandskrav:
Græs blandet med vilde urter accepteres.
Flerårigt ukrudt accepteres.
Vedopvækst accepteres.
Afklip må ikke skæmme arealet.
Renholdelsen skal opfylde stedets renholdelsesforskrift,
Standardpleje:
Græsset slås 0-1 gang pr. sæson.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Opsamling af græsafklip / hø.
Harvning i august med forårsharve (Kongskilde smal) på aftalte arbejdssteder (se
målsætningen).
Renholdelse i henhold til arbejdsstedets præg.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græsset og de øvrige planter i vækst.
Er affald fjernet og er bjørneklo bekæmpet.
Er der brandfare for området.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang fra 1. april til 30. november.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Stedet må ikke ændre successionsstadie. Vedopvæksten må maks. blive 2 år.
Bjørneklo bekæmpes.
Renholdelsen skal opfylde kravene for det pågældende arbejdssted.
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NATURAREAL MED SPREDT VEDOPVÆKST
Plejemål og anvendelse:
Større åbent areal med forskellige græsser, urter, buske og træer. Et rekreativt ”vildt”
naturareal med mulighed for at opleve flora og faunaliv.
Plejen skal fremme og bevare særlige træer, floraurter og evt. kulturskabte landskabstyper.
Tilstandskrav:
Græsset skal være den dominerende vegetation. Vilde floraurter og flerårigt ukrudt
accepteres. Træer og buske skal være i vækst og fremstå i deres naturlige form.
Fremspiring af vedopvækst accepteres.
Døde og knækkede grene samt døde stammer accepteres. Disse må dog ikke udgøre
nogen form for sikkerhedsrisiko for brugerne.
Renholdelsen skal opfylde stedets renholdelsesforskrift.
Standardpleje:
Græsset slås som naturgræs 0 - 1 gange om året.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Hvert 4. - 5. år foretages en udrensning af vedopvækst og skovning af træer.
Flis af skovede træer fordeles på arealet,
Sikkerhedsfarlige træer og grene fjernes.
Sikkerhedsfarlige huller i terrænet fyldes op.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græs og vedopvækstens indbyrdes forhold korrekt ifølge målsætningen for arealet.
Er sikkerheden i orden over for brugerne. Træer og grene må ikke være til fare for
almindelig færdsel.
Er bjørneklo bekæmpet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang hvert kvartal.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Græs, træer og buskes indbyrdes vækst vurderes:
Må ikke danne højskov eller gro til. Må ikke ændre successionsstadie.
Græs og urter skal optræde spredt fordelt og dække mindst 75% af arealet.
Bjørneklo bekæmpes.
Sikkerhedshensyn omkring farlige træer og buske, huller i terrænet o.l.
Renholdelsen skal opfylde kravene for det pågældende arbejdssted.
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NATURBUSKET OG LEVENDE HEGN
Plejemål og anvendelse:
En naturpræget beplantning på op til nogle meters bredde.
Beplantningen skal virke frodig med blomster og bær.
Anvendes til at afgrænse eller opdele friarealer samt skabe læ. Består af træer og
buske i flere højder.
Tilstandskrav:
Træer og buske skal være grønne og i tilvækst.
Naturbuskettet og det levende hegn skal virke fladedækkende og slørende.
Foryngelsesbeskæing skal ske efter krav fra driftsledelsen for det pågældende arbejdssted.
Flishugget materiale skal udlægges i indtil 12-15 cm. under foryngede eller nyplantede træer og buske.
Naturbuskettet skal skjule jord og flis samt nedskygge og hindre ukrudt i fremspiring.
Flerårigt ukrudt, frøukrudt og træopvækst accepteres, men det må ikke hæmme en
normal tilvækst på træer og buske. Forekomst af døde og knækkede grene accepteres, så længe helhedsindtrykket bevares.
Færdsel langs gang- og brugsarealer skal kunne ske uhindret.
Renholdelsen skal opfylde stedets renholdelsesforskrift.
Standardpleje:
Beskæring / udtynding hvert 3. år af hensyn til buskettets foryngelse.
Afklip flishugges og udlægges med indtil 12-15 cm. vedflis udover arealet i samråd
med driftsledelsen.
Langs gangarealer og tilstødende brugsarealer beskæres 1 gang pr. år.
Ukrudtsbekæmpelse 1-3 gange pr. sæson (15. april - 1. oktober). Ukrudt henligger og
visner på stedet efter bekæmpelse.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Flisudlægning med indtil 12-15 cm. vedflis under alle nyplanter samt under nedskårne
buske.
Gødskning med organisk gødning ved nyplantning.
Renholdelse i henhold til arbejdsstedets præg.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er beplantningen i vækst.
Er mængden af generende ukrudt inden for kravene, og er bjørneklo bekæmpet og
affald fjernet.
Er færdsel langs parkbuskettet mulig.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
En gang pr. kvartal.
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Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Beplantningen skal være i tilvækst, fremstå frodig og virke fladedækkende og ugennemsigtig.
Spredt ukrudt accepteres til maks. 20% i unge kulturer. I ældre kulturer må der ikke
ske en nedgang i den forventede vækst på træer og buske.
Der må forekomme døde og syge planter, dog ikke på samme sted, dvs. i forlængelse
af hinanden.
Afklippet der henligger må maks. udgøre 20 %.
Afklippet flises og udbringes under beskårede og nyplantede træer og buske.
Færdsel langs parkbuskettet skal kunne ske uhindret.
Bjørneklo bekæmpes.
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SKOV MED UNDERSKOV
Plejemål og anvendelse:
En trædomineret vegetation med skovkarakter. Bevoksningen er bredere og kraftigere end et levende hegn. Urter, buske og træopvækst i skovbunden styres ved at
regulere lystilgangen. Driften afhænger af de rekreative / arkitektoniske mål. Kommunale skove er som hovedregel omfattet af fredskovspligt.
Tilstandskrav:
Træer skal være i vækst med et delvist frodigt præg. Forekomst af døde og knækkede
grene accepteres, så længe helhedsindtrykket bevares. Der må gerne være udgåede
træer i op til et år.
Afskårne grene henligger på arealet. Stammer op til ø15 cm. skal flishugges. Flisen
skal anvendes på div. gang- og brugsarealer i skoven. Sker i samråd med driftsledelsen. Urter og flerårigt ukrudt accepteres så længe underskoven kan komme igennem.
Renholdelsen skal opfylde stedets renholdelsesforskrift.
Standardpleje:
Træer tyndes / beskæres hvert år.
Beskæring / udtynding i træer og buske efter aftale med driftsledelsen af hensyn til
træernes udvikling. Beskårede / tyndede grene og stammer op til ø15 cm. flishugges. Flisen udlægges på div. gang- og brugsarealer i skoven.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Slåning af ukrudt og urter.
Renholdelse i henhold til arbejdsstedets præg.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er træerne i vækst .
Er væksthæmmende ukrudt bekæmpet.
Er sikkerheden over for brugerne i orden.
Er affald på arealet fjernet efter renholdelsesoversigten.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang om året.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Træernes skal være sunde og i vækst.
Døde og syge træer registreres.
Skovede træer og grene op til ø15 cm. flishugges og udlægges til div. formål efter
retningslinier fra driftsledelsen.
Ukrudt eller et tæt kronetag må ikke hæmme underskovens opvækst.
Sikkerhedshensyn omkring farlige træer og grene.
Renholdelsen skal opfylde kravene for det pågældende arbejdssted.
Bjørneklo bekæmpes.
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INVASIVE ARTER
Invasive arter er et relativt nyt begreb. Det dækker over plante- og dyrearter, der af
mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Følgende arter bør bekæmpes
Almindelig vandpest (Elodea canadensis )
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia )
Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis )
Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta)
Glansbladet hæg (Prunus serotina )
Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus)
Gyldenris (Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea ))
Japansk pileurt (Fallopia japonica )
Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera )
Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum )
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis )
Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus )
Pastinak (Pastinaca sativa)
Rød hestehov (Petasites hybridus )
Rynket rose (Rosa rugosa )
Vores største problem område, er bjørneklo.
Bjørneklo er en uønsket plante, som vi ønsker bekæmpet i størst mulig udstrækning
uden brug af sprøjtemidler, jf. kommunens miljøpolitik.
Bekæmpelsesgraden er afhængig af, hvor bjørnekloen forefindes, og i hvilket omfang.
Registreringen er styrende for indsatsområder og bekæmpelsen bliver intensiveret
derefter.
Bekæmpelses metoder:
Opgravning/stikning
Afgræsning
Afklipning af skærm inden blomstring.
Harvning/fræsning
Bekæmpelsen besværliggøres af en stor frøbank i jorden. Grundet denne frøbank vil
der fortsat skulle bekæmpes bjørneklo i årene fremover.
Målet er
At ingen bjørneklo må gå i blomst og smide frø.
At man i 2015 kun behøves at udføre en rutinemæssis kontrol, af de områder. hvor
der stadig er frø i jorden
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RABATGRÆS - 3
Plejemål og anvendelse:
Rabatgræs er groft græs, som skal skabe frodighed langs veje og stier.
Frøstande, vild flora og større ukrudtsmængder accepteres jævnt hen over arealet.
Græskanter skal kunne erkendes som regelmæssige.
Græsset slås af hensyn til trafiksikkerheden og for at undgå spredt vækst af buske og
træer
Tilstandskrav:
Græsset må ikke dække skilte eller hindre oversigten langs vejene.
Klippehøjden skal være mellem 10- 20 cm.
Græsafklip må ikke henligge i længere tid på befæstede arealer.
Vejtræer og buske må ikke beskadiges.
Standardpleje:
Niveau 3 – land, antal slåninger 1 gang hel bredde ved frømarker i forsommeren og
1 gang hel bredde på alle arealer i efteråret.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Slåning på oversigtsarealer efter krav fra vejmyndighederne.
Opsamling af afklip/hø på befæstede arealer.
Reparation af græs.
Efterklipning med håndklippere rundt om træer.
Rydning af træer/buskopvækst eller aggressive urter
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er græshøjden i orden under hensyntagen til de trafikale forhold.
Er afklip fjernet fra vejarealet.
Er bjørneklo bekæmpet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang pr. år fra 1.april til 30. november.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Græsset må ikke dække skilte eller begrænse oversigtsforholdene langs vejene.
Bestående træer må ikke beskadiges.
Bjørneklo bekæmpes.
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VANDLØB
Plejemål og anvendelse:
Vandløb herunder kloaktekniske vandløb vedligeholdes så afledning sikres under hensyn til de miljømæssige forhold idet vandløbene skal være egnede levesteder for dyr
og planter. Samtidig skal det også virke indbydende for brugerne.
Tilstandskrav:
Vedligeholdelse svarende til bestemmelser i gældende regulativer og vedligeholdelsesbestemmelser med tilsvarende vedligeholdelse for vandløb uden regulativer.
Standardpleje:
2 m. bræmmer og brinken slås 1 gang årligt.
Riste ved indløb til rørlagte strækninger skal fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og renses 40 - 50 gange årligt. Oprensning / fjernelse af organiske som
uorganiske materialer kontrol / nivellering af bundkvoter og vandstand.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Kontrol om lodsejere overholder kravet om 2 m. bræmmer.
Ekstra oprensning af sandfang.
Skæring af nedgroede rødder i rørlagte strækninger.
Forurening.
Fotodokumentation.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Kvalitetssikring gennem tilsynsrapporter.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen og myndighed:
1 gang hvert halve år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Af- og indløb skal fungere og virke sikkerhedsmæssigt upåklageligt.
Invasive arter bekæmpes som f.eks. bjørneklo.
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VANDOVERFLADER
Plejemål og anvendelse:
Vandoverflader er alt lige fra regnvandsbassiner, gadekær og søer. De skal plejes
således, at de virker som et attraktivt sted for plante- og dyrelivet på det pågældende
sted. Samtidig skal det også virke ind bydende for brugerne.
Tilstandskrav:
Bemærk at vandstanden kan variere.
Brinkerne skal bibeholdes.
Kontrol af alge- og plantevækst.
Installationer herunder ind- og udløb skal fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der må ikke findes døde fisk, fugle og andet organisk materiale i overfladen.
Bjørneklo må ikke forefindes på brinkerne.
Der skal hvert år udføres sikkerhedscheck af installationer, der vedrører skøjtebaner
Standardpleje:
Brinkerne friholdes for uønsket plantevækst efter målsætningen for arealet ca. 1 gang
månedligt.
Fjernelse / oprensning af døde fisk, fugle og div. materialer.
Installationer herunder ind- og udløb skal fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Opsætning og nedtagning af isskilte.
Bjørneklobekæmpelse.
Ekstra pleje efter aftale med driftsledelsen:
Iltning af damme.
Trådalge- og plantevækstoprensning.
Snerydning for skøjtebaner
Vildt pleje: fodring og opsætning og vedligeholdelse af andehuse.
Kvalitetskontrol af eget arbejde:
Er plantevæksten / algevæksten på et acceptabelt niveau.
Er den afhøstede grøde og diverse affald fjernet.
Fungerer alle tekniske installationer.
Er bjørneklo bekæmpet.
Plejetilsyn udføres af driftsledelsen:
1 gang hvert halve år.
Udførelseskrav:
Arbejdsstedets målsætning skal kunne opfyldes.
Tekniske installationer skal fungere og virke sikkerhedsmæssigt upåklageligt.
Af- og tilløb skal fungere optimalt.
Invasive arter bekæmpes som f.eks. bjørneklo.
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