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Plejebeskrivelse for Æblegården 
 
 

ELEMENT Plejebeskrivelse 

Flisebelægninger 
 

Ukrudt bekæmpes med brænder, pisker og børste, uden brug af sprøjtemidler, 
4 gange i vækstsæsonen i forbindelse med plejebesøg. 

BEDE Gårdens bede gødes i april måned.  
4 gange i vækstsæsonen luges bedene for ukrudt og kultiveres, samtidig 
fjernes visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv og frøstande. 
 
Selvsåede træer og ukrudt med pælerod fjernes om muligt med rod. 

Roser I april foryngrelsesbeskæres roserne. Ved de øvrige 3 plejebesøg opbindes 
klatreroser og beskæres klatrerose. Grene der generer adgang og færdsel og 
som ikke kan opbindes beskæres. 
 

Slyng- og 
Klatreplanter 

Klatreplanter beskæres så de tilpasses omgivelserne og plantens udtryk. 
 
I løbet af vækstsæsonen udfører sundhedsbeskæring fra jorden: dvs. 
bortskæring af døde, visne, brækkede eller beskadigede grene. 
Derudover opbindes og beskæres grene der generer adgang og færdsel – 
frirumsbeskæring. 
 
Én gang årligt, efter afblomstring, beskæres klatreplanter for uønsket tilvækst 
fra stige op til 4 meters højde. 
 
Efeu /vedbend skæres tilbage til bede og ned fra roser, buske og andet. 

BUSKE og 
mindre træer 

Buske og træer beskæres så de opnår en form, der ligger tæt på deres 
naturlige udtryk, men under hensyntagen til stier og funktioner i gården.  
 
Ved hvert plejebesøg gennemgår vi buske og mindre træer for døde, visne, 
brækkede eller beskadigede grene. Desuden beskæres grene der generer 
adgang og færdsel. 
 
Paradisæblerne beskæres i slutningen af september (sporebeskæring) og eller 
efter løvfald. De øvrige træer beskæres efter behov i vinterperioden. 

Hæk Gårdens buksbom klippes som hæk og holdes i samme højde som hegnene i 
gården. Klippes i juni og i september. 

Kommunikation 
og samarbejde  

Som en del af plejeaftalen deltager vi i ét årligt møde hvor vi sammen 
gennemgår gården /havens elementer med henblik på næste års pleje og 
udvikling. 
 
Vi orienterer gårdlauget når der er behov for efterplantning eller andet 
ekstraarbejde. 

 


