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LÆSEVEJLEDNING 
 
På de følgende sider (side 5 til 16), er et udsnit for alle blokke, hvor der fremgår en signatur for hver 
plante, hvor signaturen (f.eks. B2 eller B3) henviser til planten. Planten er beskrevet i vejledningen på 
siderne 17 til 37. Her står der eksempelvis at bag signaturen B2 er busken Syren, og planten er beskrevet 
med billeder og kendetegn. Ydermere er der angivet en lille vejledning til, hvordan planten skal driftes.  
 
For angivelse af placering og art for alle solitære træer og buske samt hæk henvises til følgende 
tegninger og dokumenter: 

- ISP1_K02_S1_LX_H1_ES_N01: Plan, Fremtid, Oversigt 
- ISP1_ K02_ C3_TBL_planter: Anlægsgartner, TBL, planter  

 
Nedenstående er en vejledning til aflæsning af planteplan og planteliste, hvor det vises, hvordan de to 
skal læses sammen.   



Skoleparken      Side 5 af 37 

Beplantning ved boliger, drift, vejledning    Dato: 13.09.2022 

Opland Landskabsarkitekter MDL, Danske Ark   

 

PLANTEPLANER 
 

1: BONDEHAVEVEJ 104-132 (LIGE HUSNUMRE) 
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2: BONDEHAVEVEJ 134-156 (LIGE HUSNUMRE) 
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3: BONDEHAVEVEJ 158-180 (LIGE HUSNUMRE), HALBJØRNSVEJ 42-58 
(LIGE HUSNUMRE) 
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4: BONDEHAVEVEJ 182-190 (LIGE HUSNUMRE), HALBJØRNSVEJ 24-
40(LIGE HUSNUMRE)   
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5: BONDEHAVEVEJ 218-228 (LIGE HUSNUMRE), TRIUMFVEJ 41 (G TIL K), 
45 (A TIL B) OG 47 
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6: JOSTEINSVEJ 107-157 (ULIGE HUSNUMRE)   
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7: JOSTEINSVEJ 67-105 (ULIGE HUSNUMRE)    
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8: JOSTEINSVEJ 29-65 (ULIGE HUSNUMRE), ERLINGSVEJ 2-10 (LIGE 
HUSNUMRE), 17-29 (ULIGE HUSNUMRE)   
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9: JOSTEINVEJ 3-27 (ULIGE HUSNUMRE), TRIUMFVEJ 7-19 (ULIGE 
HUSNUMRE), ERLINGSVEJ 1-15 (ULIGE HUSNUMRE)   
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10: HALBJØRNSVEJ 1-23 (ULIGE HUSNUMRE), 6-22 (LIGE HUSNUMRE), 
TRIUMFVEJ 25-37 (ULIGE HUSNUMRE), 41 (A TIL G) 
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11: HALBJØRNSVEJ 25-69 (ULIGE HUSNUMRE), 24-40 (LIGE 
HUSNUMRE)  



Skoleparken      Side 16 af 37 

Beplantning ved boliger, drift, vejledning    Dato: 13.09.2022 

Opland Landskabsarkitekter MDL, Danske Ark   

 

12: HALBJØRNSVEJ 65-77 (ULIGE HUSNUMRE), 42-58 (LIGE 
HUSNUMRE), JOSTEINSVEJ 2  
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BUSKE 
 

Generel pleje: 

Døde, visne, knækkede eller beskadigede grene skal fjernes. Når busken er vokset til, skal man ind og 

beskære med en grensaks i henhold til nedenstående vejledning: 

 

30 centimeter fra stammen skal holdes fri som bar jord. Rodskud skal beskæres lige over terræn. 
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B1. ALMINDELIG LIGUSTER. 
Latinsk navn: Ligustrum vulgare 

 

En vintergrøn busk med tætstillet grenværk. Bladene er mørkegrønne og matte. Liguster blomstrer i juli 

måned med hvide blomster i klase. Frugten er et glinsende sort bær/stenfrugt. 

 

Drift:  

Liguster skal vandes en gang om ugen det første år. Beskæringen sker i juli, efter blomstring, med 

grensaks. Ingen behov for særlige beskæringsprincipper. 
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B2. SYREN. 
Latinsk navn: Syringa vulgaris 

 

En stor løvfældende busk med opret vækstform. Bladene er hjerteformede med en grøn overflade og 

lys grøn underside. Blomsterne er endestillede klaser, oftest lyslilla og kan ses i juni måned. Blomsterne 

har en kraftig duft. Frugten er en brun kapsel. 

 

Drift:  

Fokus på rodskud. Beskæres kun af hensyn til friholdelse af ganglinjer. 
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B3. DVÆRGSYREN. 
Latinsk navn: Syringa meyeri ’Palibin’ 

 

En lille løvfældende prydbusk der bliver op til én meter høj. Bladene er ægformede og mørkegrønne. 

Blomsterne kommer i juni måned med en mørke lilla nuance og sidder i endestillede klaser. Frugten er 

en kapsel. 

 

Drift: 

Dværgsyren behøver ikke intensiv pleje hvis den har god plads og er placeret i et solrigt område. 

Beskæres efter behov, men kan ikke tåle at blive beskåret hårdt. Det er nødvendigt at bevare en god del 

af grenen for at den skyder med nye blomster året efter. Vandes efter behov og gødes hvis bladenes 

farve bliver gul-grønne. 
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B4. KEJSERBUSK. 
Latinsk navn: Viburnum bodnantense ’Dawn’ 

 

Kejserbusken har opret grenstruktur med brun/beige til grålig bark. Bladene er kraftige, ovale med 

skarpt savtakket bladrand. Oversiden er mørkegrøn og undersiden er lysegrøn. Busken får høstfarver. 

Blomsterne er lyserøde og sidder i tætte skærme; de kommer gerne frem i vinterperioden hvis det ikke 

er for koldt. Frugterne er bær, men ses sjældent i Danmark. 

 

Drift 

Kejserbusken beskæres enten efter blomstring eller i august. Vildskud kan forekomme på beskårede 

grene og kan give et lidt for ’vildt’ udtryk. Vildskud fjernes ved klipning i august måned. 
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B5. UÆGTE JASMIN. 
Latinsk navn: Philadelphus coronarius ’Phico’ 

 

Uægte jasmin kaldes også for pibeved på dansk. Busken bliver mellem én til to meter høj med let 

overhængende grene og er løvfældende. Bladene er grønne og lancetformede med savtakket rand. De 

duftende blomsterne er hvide og sidder i klaser som kan ses fra midt juni til slut juli. 

 

Drift 

Man kan foretage en udtynding af busken når den bliver stor alt efter behov, hvilket kan give en tættere 

grenstruktur og kraftigere blomstring. Beskæringen skal ske efter blomstring. 
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B6. BUSKEROSE. 
Latinsk navn: Rosa pimpinellifolia ’Stanwell Perpetual’ 

 

Buskerose er en opretvoksende busk med tornede grene og kan blive op til to meter høj. Bladene er 

grønne, let ovalformede med en savtakket bladrand. Blomsterne er halvfyldte af sart rosa med en 

bølget kant og kan ses fra juni til oktober. Blomsterne dufter kraftigt. Frugten er et brun-sorte hyben. 

 

Drift: 

Buskerose skal gødes med rosen-gødning i perioden april til juli. ’Trætte’ blomster og blade beskæres i 

løbet af sæsonen så den bliver ved med at sætte nye blomster. Efter blomstring beskæres busken 

tilbage til 2/3 af dens størrelse. Skal vandes i tørkeperioder. 
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B7. BUKETROSE. 
Latinsk navn: Rosa ’Astrid Lindgren’ 

 

Buketrose er en opretvoksende busk og kan blive mellem én til to meter høj. Bladene er grønne og 

sammensatte med en let savtakket bladrand. Blomsterne sidder i tætte buketter og står lyserøde fra juli 

til november. De har en svag duft. Frugterne er hyben. 

 

Drift: 

Denne busk står stærkest i fugtige jorde og skal derfor vandes ofte. En leret jord skal vandes færre 

gange end en sandet jord. Busken gødes med rosen-gødning i perioden april til juli. Døde grene, blade 

og blomster klippes væk i løbet af sæsonen for at forlænge buskens skønhed hen over sommeren. 
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HÆKKE 
 

Hækken bruges til afgrænsning af for- og baghaver. Det ensartede udseende kommer med planter af 

samme art plantet tæt. Plejen sigter mod, at hækken er ensartet, tæt og frodig og har blade helt til 

jorden. Hækken klippes med hækklipper eller hæksaks. De klippede flader skal være præcise, lodrette 

og vandrette, med en skarp kant mellem lodrette flade og vandrette flader. 

Generel pleje: 

Hækken skal fremtræde frodig og veludviklet. Hækken skal være tæt. Formen holdes ved klipning 2 

gange årligt hvor afskårne grene bortskaffes. I meget tørre perioder kan hækkene vandes, hvis de ser 

tørstige ud. Vær særlig opmærksom på tørkeperioder i etableringsfasen.  

 

AVNBØG 
Latinsk navn: Carpinus betulus 

 

Avnbøg er en velegnet hækplante og minder meget om den velkendte bøgehæk. Avnbøg kan, som bøg, 

også plantes som træer. Den er god og hårdfør og kan vokse de fleste steder. Avnbøg har ikke en 

tydelig blomstring, men til gengæld får den flotte høstfarver i efteråret.  

 

LIGUSTER 
Latinsk navn: Ligustrum vulgare 

   

 

Liguster en meget brugt og velkendt hæk. Den er god og hårdfør, og kan vokse de fleste steder.  

For nærmere beskrivelse af liguster se side 3: B1 Almindelig liguster 
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STAUDER 
Generel pleje: 

Bedene lues for ukrudt. I tørkeperioder vandes bedene efter behov og plejes med gødning for, at 

stauderne fremstår sunde og i tætte bestande. Hver opmærksom på forekomst af skadedyr og 

sygdomme. 

Typisk i marts/april nedskæres stængler, løv og gamle frøstande og fjernes fra bedene. 

 

S1. HASSELURT. 
 

Asarum europaeum 

Hasselurt er en stedsegrøn staude der skaber et tæt bunddække ved at formerer sig ved underjordiske 

udløbere. Bladene er hjerteformede, mørkegrønne og har en blank overside. I april til maj er det muligt 

at se brune klokkeformede blomster, dog skjuler de sig under bladene. Frugten er en nød. 

 

Drift: 

Hasselurt har det bedst i halvskygge eller skygge og i en fugtig jord. Hvis jorden ikke er optimal, er det 

en mulighed at gøde med en surbundsblanding. 
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S2. LØVEFOD 
 

Alchemilla mollis 

Løvefod er en bunddækkende staude med rundeagtige let hårede blade der er savtakkede og har en 

bølget kant. Blomsterstandene er løse toppe på lange stængler også kaldet kvaste med gul/grønne 

bægerblade. Frugterne er nødder. 

 

Drift: 

Løvefod kræver ikke meget pleje i løbet af året. Man kan gøde stauden for at sikre, at den fortsætter 

med at vokse på samme sted flere år efter. 
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S3. FUNKIA 
 

Hosta sieboldiana ’Elegans’ 

Hosta ’Elegans’ har blå/grønne blade og er tueformet. Bladene er brede og ovalformede med en 

hjerteformet bladbasis, hvoraf nerverne følger bladets form. Bladene har en let bølget overside der 

skaber flot tekstur i bedet. Blomsterne er lyslilla og klokkeformede og sidder i en endestillede aks der 

kan ses fra juli til august. 

 

Drift: 

Hold øje med snegle, da de spiser af bladene og giver stauden et slidt udtryk. Døde blade kan klippes 

væk. Vandes og gødes efter behov. 
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S4. ALMINDELIG MANGELØV 
Latinsk navn: Dryopteris filix-mas 

 

Almindelig mangeløv er en bregne der bliver op til 140 centimeter høj og er tuedannende. Bladene er 

fjersnitdelte med en takket rand, hvoraf oversiden er mørkegrøn og undersiden er lysegrøn. Ved 

udspring er bladene rullet sammen og vil langsomt folder sig ud. Ved modning kan man se sporehusene 

under bladene som brune knopper. Bregner spreder sig ved sporer. 

 

Drift: 

Almindelig mangeløv behøver ikke nogen særlig pleje i løbet af året. 
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S5. STORKENÆB 
Latinsk navn: Geranium endressii ’Rose Clair’ 

 

Storkenæb er en bunddækkende staude der bliver op til 40 centimeter høj og op til 50 centimeter bred. 

Bladene er mørkegrønne og har dybe indskæringer der også kan nydes i vinterperioden da stauden er 

vintergrøn. Blomsterne sidder enkeltvise med lyserøde kronblade og kan ses fra juni til august. Frugten 

er en kapsel. 

 

Drift 

Storkenæb kan beskæres for at tilskynde genblomstring i løbet af sæsonen. Er sæsonen tør er det 

vigtigt at holde jorden omkring stauden fugtig. 
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S6. HØSTANEMONE 
Latinsk navn: Anemone japonica ’Honorine Jobert’ 

 

Høstanemone er en høj staude på 120 centimeter. Bladene er mørkegrønne, lancetformede og med en 

savtakket rand. Blomsterne er hvide og enkeltsiddende på lange stængler der løfter sig over løvet fra 

august til oktober. Frugten er en nød. 

 

Drift 

Ved indgangen til marts skal de visne stængler og andre visne dele klippes væk for at give lys til de nye 

skud. Giv derefter gerne stauden fem til syv centimeter gødning. Høstanemone trives dårligt hvis den 

flyttes. 
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S7. KINESISK ASTILBE 
Latinsk navn: Astilbe chinensis 

 

Kinesisk astilbe er en staude der kan blive op til 90 centimeter. Bladene er grønne og sammensatte, 

hvoraf småbladene har en savtakket rand. Blomsterne sidder i toppe af aks på en lang brunlig stilk og 

kan ses fra juli til august. Frugten er en bælgkapsel. 

 

Drift 

Kinesisk astible har ikke behov for megen pleje i løbet af året. Man kan gøde og vande efter behov. 
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S8. FUNKIA 
Latinsk navn: Hosta tardiana ’Halcyon’ 

 

Hosta ’Halycyon’ er en staude der kan blive op til 50 centimeter høj og er god som en bunddækkende 

plante. Bladene er grågrønne med en mat overside og lysegrå nerver der følger bladenes form. De lilla 

blomster er klokkeformede og kan ses på halvlange stængler fra juli til august. Frugten er en kapsel. 

 

Drift 

Hold øje med snegle, da de spiser af bladene og giver stauden et slidt udtryk. Døde blade kan klippes 

væk. 
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S9. KÆMPE VERBENA EL. KÆMPE-JERNURT 
Latinsk navn: Verbena bonariensis 

 

Kæmpe verbena er en staude der kan blive mellem én til to meter høje. Bladene er mørkegrønne og 

savtakkede. Blomsterne er lyserøde/lilla og sidder i endestillede skærme på lange firkantede stængler. 

Disse blomster kan nydes fra august til oktober måned. Frugten er en spaltefrugt. 

 

Drift 

Skal vandes hvis sæsonen er meget tør, ellers passer den sig selv og står godt mellem andre stauder. 

Hvis man først klipper stauden ned til foråret, vil man kunne nyde dens flotte frøstand henover 

vinteren. 

I det danske klima er Kæmpe verbena en én-årig staude og dør efter én sæson. I stedet er stauden 

selvsående og vil dukke op nye steder i næste sæson. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at forveksle 

planten med ukrudt, så den bliver ved med at gro. 
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LØG 
 

KAMASSIA 
Latinsk navn: Camassia leichtlinii 
 

Kamassia vokser fra et løg og kan blive op til 80 centimeter høj. Bladene er lange, smalle og oprette 

omkring stænglen. Blomsterne er lilla og sidder i endestillede toppe og kan ses fra april til midt i maj. 

 

Drift 

Det er ikke nødvendigt at klippe de døde blomsterstande væk da de visner væk og da er det muligt at 

fjerne de visne løv. 
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TYRKISK VINTERGÆK 
Latinsk navn: Galanthus elwesii 

 

Tyrkiske vintergæk er lidt større end vores hjemmehørende vintergækker og kan blive op til 20 

centimeter. Bladene er mørkegrønne og lidt brede. Blomsterne er hvide og hængende, og springer frem 

i januar. De kan stå helt frem til marts hvis voksestedet er optimalt. Frugten er en kødet kapsel. 

 

Drift 

Tyrkiske vintergæk skal ikke klippes når planten visner da løget trækker næringen ud af planten og 

springer ud igen næste sæson. 
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PRYDLØG 
Latinsk navn: Allium aflatunense 

 

Prydløg er en staude der kan blive op til 80 centimeter og dufter af løg. Bladene er grønne og lang 

lancetformede. Blomsterne er lilla og sidder i kugleformede stande for enden af en lang stængel. 

Frugten er en kapsel. 

 

Drift 

Prydløg kræver ikke nogen særlig plejning. 

Hvis man lader frøstandene blive, vil de stå som flotte skulpturer vinteren over. 

 

  

 


