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Indledning 
 

Du sidder med Plejeplanen for Østre Kirkegård i hånden.  

Det er målet at plejeplanen skal fungere som bindeleddet mellem den overordnede målsætning og det daglige 

arbejde på kirkegården. Således at der bliver en klar sammenhæng imellem ledelsens og menighedsrådets mål 

for kirkegårdens udtryk samt gartnernes daglige arbejde. 

Plejeplanen skal give svar på tre centrale spørgsmål:  

• Hvad har vi? 
• Hvad vil vi? 
• Hvordan gør vi? 

At der bliver indført en plejeplan, behøver ikke at være lig med at nytænke, den måde kirkegården ser ud på, 

eller den måde der arbejdes på – Det skal mere ses som en systematisering og nedskrivning af det, vi allerede 

har og gør på kirkegården. 

Plejeplanen kan også være et værktøj til, at bevare viden om praksis på kirkegården, når erfarne medarbejdere 

aftræder. 

Det er målet at plejeplanen skal være et værktøj, vi kan bruge, når der opstår tvivl om, hvordan noget skal 

gøres, på hvilket niveau ting skal gøres eller hvad målsætningen er for et bestemt område.  Det der står i 

plejeplanen skal være så lig virkeligheden som muligt, så de ting der afviger væsentlig fra den nuværende 

praksis, skal rettes til, således at plejeplanen afspejler virkeligheden og ikke bliver en stak papirer der samler 

støv på reolen. 

Det er derfor vigtigt, at I medarbejdere jævnligt kommer med tilbagemeldinger på brugen af denne. 

Roskilde – maj 2011 

Revideret april 2017 af Thomas Tybrind Schmidt 
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Forklaring til Elementoversigt 
 
De grønfarvede celler angiver hvilket præg elementet kan have helt overordnet. 
For eksempel kan græsplæne have både havepræg eller parkpræg afhængigt af, 

hvorledes man fortolker tilstandskravene og hvor intensivt man plejer sine plæner. 

Den grønne farve i cellerne viser hvor på ”skalaen” elementet kan høre til. Altså kan græsplæne både have 

havepræg og parkpræg. 

Efterfølgende er der, ved nogle af elementerne en tekst i (parentes). Denne beskriver et eksempel på hvor 

elementet forefindes på vore kirkegårde 

Tre forskellige Udtryk 
 
Der skelnes i plejeplanen imellem tre forskellige plejeniveauer, de kaldes haveudtryk, parkudtryk og 
naturudtryk, nogle steder også benævnt havepræg, parkpræg og naturpræg. Hvor haveudtryk beskriver det 
højeste plejeniveau med en høj plejeindsats og naturudtryk det mindst krævende. Hvilket plejeniveau et 
element placeres under, har med andre ord indflydelse på, hvor meget det skal plejes. For at sætte et billede på 
det, kan man sige at en golfplæne skal plejes meget og derfor er haveudtryk, imens en blomstereng næsten 
passer sig selv, og derfor har naturudtryk. 
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Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau 
 

    
Arealtype Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Blomster 
  
  
  

Enårige blomster (stedmoder, sommerblomster, 
juletulipaner)     

Roser (blomsterhaven, gravsteder og rosenhaven) 
  

 Stauder og bunddække (fælles mindehave)  
Slyng og klatreplanter (afd. J)                                            

Græs 
  
  
  

Prydplæner (kun fællesgraven og afd. 1A)     

Græsplæne (alle øvrige plæner) Fællesgrav  Slået græs (urnelunden)  Naturgræs (vold v. marken) 

Hække og klippet 
pur 
  
  
  

Gravstedshække 
 Klippede hække (alle øvrige 
afd. hække)   

Fritvoksende hække (potentilhække) 
Prydhække (kun taksparterré v. 
fællesgraven)   

 
Klippet pur (ved mandskabs 
bygning + randbeplantning )   

Buske 
  
  

Formede buske (på gravsteder)     
Fritvoksende buske (Rhododendron og på ledige 
gravsteder)     
Bunddækkende buske (Stephanandra og 
kirsebærlaurbær)     

Træer 
  

Fuldkronede træer (vil som regel have parkudtryk men særlige forhold kan tale for 
andet)   

 
 Formede træer (lindealléer, 
allumié, søjleavnbøg osv.)   

Trægrupper (Hanesporetjørn i Lapidarium)   

Bevoksninger 
  
  
  

  Busket (afd. buskettet) 
 Levende hegn  
(rand om ny skov) 

   

Krat 

Slyng og klatreplanter 
(vedbend og skovranke på 
træer) 

    Lund (urnelunden) 

   Skov skov (nyplantet skovafd.) 

Vand Bassin (springvand v. forplads)     

Belægninger 
  
  
  

Faste belægninger (se oversigtskort) Øvrige belægninger er 
parkudtryk 
Hovedfærdselsåre 
  

  

Hovedfærdselsårer, (øvrige er parkudtryk)  

Løse belægninger (se oversigtskort)   

Fladedækning (gravsteder m. granitgrus /perlesten)     

Stenkanter (brosten, parkkantsten og skårne granitsten udtryk er afhængig af 
materiale)     

Bygværker 
  

Trapper og terrænmure  
    
Stendiger (ny afd. Vindinge)  
    

Gravstedselementer 
  
  
  

Individuelle gravsteder i brug  
(overordnet havepræg men se på delelementerne 
på stedet).     

Ledige individuelle gravsteder   
Kollektive gravanlæg  
(overordnet havepræg men se på delelementerne på stedet)    

Bevaringsværdige gravsteder  
(overordnet havepræg, men se på delelementerne ).     

Kulturhistoriske  
elementer        Kirkegårdsdiger (Kirke syv)   
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Oversigtskort over Østre Kirkegård 

 

1 Afdeling 1 3F Afdeling 3F 

1A Afdeling 1A IB I Buskettet 

2 Afdeling 2 3A UH Urnehave 3AUH 

2UL Afdeling 2 / Urnehave 3C UH Urnehave 3CUH - Blomsterhaver 

2B Børneafdeling 3F UH Urnehave 3FUH 

2K Katolsk Afdeling 3H Urnehave 3H - Potentilhaven 

3A Afdeling 3A 3J Urnehave 3J - Rosenbuerne 

3B Afdeling 3B 3K Urnehave 3K 

3B UH Afdeling 3B / Urnehave 3L Urnehave 3L 

3C Afdeling 3C 3M Urnehave 3M - Rosenhaven 

3D Afdeling 3D DAU Den Anonyme Urnehavefællesgrav 

3E Afdeling 3E DFM Den Fælles Mindehave 

3K Afdeling 3K 4UL Urne Lunden 
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Oversigtskort over ansvarsområder på Østre Kirkegård 
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Belægninger 



Belægning  Faste belægninger 
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Faste belægninger 
 

En fast belægning er en opbygget befæstelse med fast overflade fx asfalt eller en 

chausséstensbelægning. 

Vedligeholdelsen sigter mod, at den faste belægning fastholdes æstetisk og 

funktionelt, herunder at den er en sikker og behagelig overflade også for 

gangbesværede. Vedligeholdelsen sikrer, at ødelagte eller manglende materialer 

erstattes og ujævnheder oprettes. 

Faste belægninger anvendes til færdsel, ophold og kan bidrage som et 

forskønnende element. Faste belægninger anvendes hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. 

Tilstandskrav 

Alle fuger er fyldte og tætte 

Opspring/stenspring mellem 2 sten/fliser er højst 5 mm 

Belægningen er uden vandsamlende lunker 

På færdselsarealer er gangbesværede tilgodeset 

Rodukrudt forekommer ikke 

 

Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Overfladens jævnhed 2 cm. på 3 meter 3 cm. på 3 meter Ingen krav 

Fremtræden af sten, fliser 
eller overflade 

Kun ubetydelige revner og 
forvitringer 

Enkelte revner og 
forvitringer 

Ingen krav 

Belægningens kanter Står ofte skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt 

Ukrudt på overfladen 
udgør 

Under 1 % Under 5 % Ingen krav 

Se oversigtskort over hvilke områder der har hvilket udtryk  

 

 

Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse 10 - 40 gange eller efter behov 

Reparation/forsegling af revner og huller Efter behov 

Supplering af fugemateriale Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Renovering efter behov 



Belægning  Faste belægninger 
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Vedligeholdelsestips 

 

Bemærkninger 

Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav 



Belægning  Løse belægninger 
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Løse belægninger 
 
En løs belægning er en opbygget befæstelse, hvor løst materiale f.eks. perlesten, 
skærver, grus, slotsgrus, stenmel mv. danner en overflade. Vedligeholdelsen 
sigter mod, at den løse belægning har en passende fremtræden i forhold til det 
aktuelle udtryk i anlægget, og at den er en behagelig overflade at færdes på. 
Vedligeholdelsen sikrer at belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, 
manglende materialer tilføjes og ujævnheder oprettes, så belægningen bevarer 
sin funktionalitet. Løse belægninger anvendes til færdsel, ophold mv. 

Tilstandskrav 

Evt. toplag skal være jævnt fordelt 

Overfladen er uden vandsamlende lunker 

Imødekommer gangbesværede på færdselsarealer 

Rodukrudt forekommer ikke 

 

Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Overfladens jævnhed Oftest nyrevet, jævn og fri 
for ukrudt 

Jævn og nogenlunde fri 
for ukrudt 

Nogenlunde jævn og 
nogenlunde fri for 
generende rodukrudt. 

Evt. toplags tykkelse er: Mellem 1-2 cm. Mellem 1-3 cm. Ikke over 4 cm. 

Belægningens kanter Står skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt 

Ukrudt på overfladen 
udgør 

Under 1 % Under 5 % Ingen krav 

 

 

Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse 10 gange 

Overslæbning/rivning Efter behov 

Udlægning af supplerende toplag Efter behov 

Fjernelse af fremmede sten mv. 1 gang 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning for at overholde kravene til jævnhed mv.  Efter behov 

Efterfyldning af huller  Efter behov 

 



Belægning  Løse belægninger 
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Vedligeholdelsestips 

Belægningstyper hvor toplag og bærelag består af samme materiale giver større frihed i valg af driftsmetode da der 

ikke er risiko for at trække generende materiale fra bærelaget op i toplaget 

Det er vigtigt at vælge redskaber som passer til den aktuelle belægningstype, således at skader undgås 

 

Bemærkninger 

Nye løse belægninger opbygges i slotsgrus/leret vejgrus 

Tykke lag af løse materialer undgås. Hvor traditionelle jordgange findes, kan disse beskrives som løse belægninger 

Perlesten bruges også på individuelle gravsteder, men beskrives da som regel fladedække 

Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav 



Belægning  Fladedækning 
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Fladedækning (perlesten på gravsteder)  
 

En fladedækning består af løst materiale uden bærelag udlagt på jord, for at 

dække en flade. 

Vedligeholdelsen sigter mod, at fladedækket fremstår dækkende og uden ukrudt 

i overensstemmelse med anlæggets karakter og det aktuelle udtryk. 

Fladedække finder anvendelse på gravsteder, i bede, under beplantninger mv. 

hvor færdsel ikke forekommer. 

Tilstandskrav 

Der er ikke huller i dækmaterialet 

Dækmaterialet forekommer jævnt 

Lagtykkelse er afstemt med dens funktion 

Kanter mod andre elementer svarer til det aktuelle plejeudtryk 

Rodukrudt forekommer ikke 

 

Krav efter udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Ukrudt på fladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav 

 

 

Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse Haveudtryk: 6-25 gange 

Parkudtryk: efter behov 

Naturudtryk: efter behov 

Rivning Haveudtryk: 6 gange 

Parkudtryk: efter behov 

naturudtryk: efter behov 

Udlægning af fladedække 1 gang pr. år 

Ekstra vedligeholdelse 

Rivning og opretning for at overholde kravene til jævnhed mv.  

 



Belægning  Fladedækning 
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Vedligeholdelsestips 

 

Bemærkninger 

Ud over perlesten kan dækmaterialet være træ- eller barkflis eller skærver af granit, marmor mv. 

Tykke lag i bede og lignende kan have en negativ indflydelse på planternes vækst 

 

  



Belægning  Stenkanter 
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Stenkanter (kanter af brosten f.eks. rundkørsel) 
 

Stenkanter er smalle, langstrakte elementer af kant- eller belægningssten. 

Materialet er natursten, tegl eller beton. Vedligeholdelsen sigter mod, at 

stenkanter har en passende fremtræden i forhold til anlægget og det ønskede 

udtryk. Stenkanter finder anvendelse som afgrænsning af individuelle gravsteder, 

bede mv. som kantsten, som dekorativt element, som ledelinjer i færdselsarealer 

eller for at optage eller skabe mindre terrænspring. 

Tilstandskrav 

Hvor en kant støder op til en belægning accepteres samme mængde ukrudt i den langsgående fuge som på 

belægningen 

 

Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk 

Kanten fremstår Jævn og oftest fri for ukrudt Jævn og nogenlunde fri for 
ukrudt 

Kantens 
jævnhed 

Kløvet granit 50 mm. gab på 3 meter 

Øvrige materialer 5 mm. gab på 3 meter 10 mm. gab på 3 meter 

Ukrudt i stødfugernes accepteres op til 5 % 10 % 

 

 

Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse Ca. 10 gange 

Supplering af fugemateriale 1 gang pr. år 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning for at overholde kravene til jævnhed mv.  Efter behov 

 

Vedligeholdelsestips 

 

Bemærkninger 

Kanter af andre materialer end sten, beskrives kun i plejeplanen, hvis der knytter sig plejeopgaver til dem 
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Enårige blomster 
 
Enårige blomster er planter som ryddes efter blomstring. 
Der skelnes mellem forårs- sommer- efterårs- og vinterblomster. 
Plejen sigter mod, at planterne kan opleves både på afstand og tæt på, hvor den 
enkelte plantes vækstform, blomstring, farve og duft opleves. 
Enårige blomster anvendes på individuelle gravsteder og kollektive gravanlæg. 
Enårige blomster anvendes også i bede eller kummer i forbindelse med 
fællesmonumenter, ved pladser og kapeller og andre steder på kirkegården. 

Tilstandskrav 

Planterne fremtræder sunde og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Døde og udlevede planter forekommer ikke 

Visne blomster og frøstande skæmmer ikke helheden 

Afskårne stængler og andet afklip forekommer ikke 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 

Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Etablering af enårige blomster 3 gange (stedmoder, begonia, juletulipaner) 

Vanding med 20 liter vand pr. m2 ved etablering af 

hensyn til blomstring og fremtoning 

Vandes 2 gange efter etablering 14 dage efter 

plantning 

Lugning Efter årstid og behov 

Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden 1 gang (is-begonie 2 gange) 

Blomster fjernes Forårsblomster fjernes inden fars dag (5. juni) 

Sommerblomster fjernes inden grandækning 

Supplering med muldjord 1 gang (fx inden sommerblomster) 

Etableringspleje 

Jorden er oparbejdet og fri for ukrudt inden plantning 

Kontrol af plantekvalitet 
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Slyng- og klatreplanter 
 

Slyng- og klatreplanter bidrager med frodighed og blomstring. 

Plejen af slyng- og klatreplanter skal tilpasses planternes forskellige vækstmåder 

og sigte mod at styrke blomstring, frodighed og vækstform. 

Slyng- og klatreplanter anvendes på mure, pergolaer, stativer og hegn, hvor der 

er begrænset plads eller hvor en lodret flade ønskes dækket. 

Tilstandskrav 

Planterne fremtræder sunde og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Planterne generer ikke vinduer, døre, udhæng, nedløbsrør og lign 

Slyng og klatreplanter går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Planterne hæfter selv på et underlag, eller vokser med støtte der passer til deres vækstmåde 

Rankende planter er bundet op 

Afskårne stængler og afklip forefindes ikke 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Fornyelsesbeskæring med hensyn til blomstring, 

vækstform, størrelse og foryngelse. 

0-1 gange  

Beskæring af hensyn til fritrumsprofil 0-1 gang 

Opbinding ved rankende arter 0-2 gange 

Gødning Afhængig af art  

Ekstra pleje 

Vanding for at sikre overlevelse 

Efterplantning og fornyelse af udlevede planter 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Lugning og kultivering af jorden 



Beplantning  Slyng- og klatreplanter 
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Vanding, gødning og efterplantning 

 

Plejetips 

I øvrigt bør der vælges planter med et omfang som passer til voksestedet. For at undgå at vedbend går i 

blomstringsfase kan nedhængende grene afklippes og planten klippes tæt til underlaget. Udstrækningen af 

især selvhæftende planter skal beskrives og håndhæves. De øvrige planters udstrækning og form 

bestemmes ofte af den etablerede støtte. 

 

Bemærkninger 

Slyng-og klatreplanter kan deles op i fire undergrupper med forskellig vækstmåde og krav til voksested. De 

fire grupper er: slyngplanter (kaprifolie, blåregn), klatreplanter (klematis, vildvin), hæfteplanter (vedbend, 

rådhusvin), rankede planter (klatreroser, vinterjasmin). Udstrækningen af især selvhæftende planter skal 

beskrives og håndhæves. Det gælder også for selvhæftende planter på træer, som f.eks. vedbend. De 

øvrige planters udstrækning og form bestemmes ofte af den etablerede støtte. 
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Stauder og bunddække 
 

Stauder og bunddække er flerårige, urteagtige planter som anvendes for at opnå 

æstetisk virkning. 

Plejen sigter mod, at stauder bidrager til frodighed med udgangspunkt i arternes 

forskellige blomsterpragt, højde, farve, bladform og duft. Hvor forskellige 

stauder plantes sammen i bede skal plejen sikre et varieret, men harmonisk 

udtryk. Plejen af bunddække skal sikre et ensartet og harmonisk fladedække. 

Stauder anvendes solitært eller sammen i kompositioner, hvor man ønsker en 

permanent, dekorativ beplantning. Bunddække anvendes, hvor der ønskes en grøn, harmonisk flade alene eller som 

underlag for anden beplantning mv. 

Tilstandskrav 

Planterne fremtræder sunde og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter og det tilsigtede udtryk 

Visne blomster, gamle stængler og frøstande er afpudset inden vækstsæsonens start (tidspunkt, metode 

og omfang afhænger af art, plantningstype og anlæggets karakter) 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Afskårne stængler og afklip forekommer ikke 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementes karakter 

 
Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Afpudsning af visne blomster, blade, gamle 

stængler og frøstande – afhængig af art og sort 

1 gang 

Omfangsbeskæring, over/under jorden 1-2 gange eller efter behov 

Lugning 4-6 gange eller efter behov 

Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden 1 gang 

Ekstra pleje 

Omplantning, deling og efterplantning 

Vanding for at sikre overlevelse Efter behov 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Lugning og kultivering af jorden. Der plantes efter planteplan. 
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Vanding, gødning og efterplantning 

 

Plejetips 

Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj 

Sammensæt plantningen af arter og sorter som har samme vækstkraft 

Hvis plantningen dækker jorden minimeres ukrudtsmængden 

Undgå planter med stort vandingsbehov eller som kræver støtte, deling eller vinterdækning 

Undgå planter som har en stor spredningsevne med frø, udløbere eller rodskud 

 

Bemærkninger 

Prydgræsser, bregner, løgvækster og visse halvbuske kan indgå i bede med stauder eller bunddække, hvis 

deres vækstform og plejekrav, gør dem velegnede. Som eksempler på almindeligt anvendte halvbuske kan 

nævnes: lavendel, vinca, pachysandra eller hedera 
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Roser 
 
Der skelnes mellem prydroser, buskroser og klatreroser. 
Prydroser kræver intensiv pleje, både når de vokser solitært og i rosenbede. 
Plejen sigter mod at rosernes blomsterpragt, frodighed og duft kan opleves tæt 
på og som en del af helheden. 
Roser anvendes på individuelle gravsteder, kollektive gravanlæg og på 
kirkegårdens parkarealer. 

Tilstandskrav 

Roserne fremtræder sunde, i god vækst og med rig blomstring 

Visne blomster skæmmer ikke helheden 

Ved vækstsæsonens begyndelse bryder årsskud fra grene i lav højde 

Vildskud forekommer ikke 

Generende ukrudt må ikke forekomme 

Afskårne stængler og afklip forekommer ikke 

Kanter mod elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Fjernelse af vildskud Efter behov 

Beskæring ved vækstsæsonens begyndelse over 

knop i lav højde, således at årsskud bryder fra lav 

højde 

1 gang 

Afpudsning af visne blomster, blade og frøstande 4-8 gange løbende i vækstsæsonen 

Lugning Ca. 6 gange eller efter behov 

Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden 2 gange (ca. 1. maj og 1.juli) 

Ekstra pleje 

Efterplantning og fornyelse af udlevede planter 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Omhyggelig kultivering af jorden 
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Lugning, vanding, gødning og efterplantning 

 

Plejetips 

Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj 

Brug primært organisk gødning 

 

Bemærkninger 

Ved omplantning og fornyelse udskiftes jorden for at undgå ”Rosentræthed” 
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Klippede hække (fx afdelingshække)  
 

Hække er linjeformede plantninger af klippede vedplanter.  

Plejen sigter mod, at hækken fastholdes og udvikles på en hensigtsmæssig måde 

i forhold til intentioner og formål. Målet er, at hækken fremstår præcist og 

ensartet som en grøn væg.  

Hække anvendes typisk som arkitektonisk element til indramning eller 

afgrænsning af gravrum.   

Tilstandskrav 

Hækkene fremtræder sunde og i vækst 

I løvfældende hække, hvor stammerne ses i perioder er de enkelte planter i hækken jævnbyrdige 

Hækken er tæt og grøn dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende 

arter 

Hækkens løv dækker den væsentligste del af sider og top 

Hækken går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Efter klipning fremtræder den almindelige hæk med den foreskrevne højde og bredde 

Afklip forekommer ikke 

Hvor hække støder op til græs, holdes en kant fri på et skuffejerns bredde 

Hækhøjder gruppe 3 (D) 

Afdeling Beskrivelse Højde 

 
3F 

Bue 1 120 CM 
Bue 2 150 CM 

Bue 3 180 CM 
3 FUH Taks 35 CM 

3K Baghæk taks 105 CM 
Sidehæk buksbom 35 CM 

3F / 3J Sidehæk bøg 130 CM 

FM Taks baghæk, bue 1+2 60 CM 
Taks baghæk, bue 3+4 80 CM 

 
3L 

Taks baghæk, rk. 1-6 60 CM 
Buksbom baghæk rk. 10-25 50 CM 
Buksbom sidehæk rk. 10-25 20 CM 

Taks afdelings hæk 90 CM 
 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art) 1 gang i vækstsæsonen  

Fjernelse af vedagtig ukrudt og lugning 1-4 gange eller efter behov 

Gødskning 1 gang inden 1. maj 
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Ekstra pleje 

Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe 

størrelse og udtryk 

Hvis nødvendigt 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Vanding 

Klipning/beskæring der fremmer forgrening, samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling. 

 

Plejetips 

Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud 

Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes. Planter med god forgrening bør vælges frem for planter 

med stor vækstkraft. 

Hvis hækken står langs en kantsten eller belægning klippes den langs kantstenes bagkant eller belægningens kant for 

at undgå bar jord 

Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra gammelt ved 

Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer 

 

Bemærkninger 

Hække klippes som udgangspunkt firkantet, altså uden smig, medmindre andet er aftalt lokalt 

Plejeindsatsen er afhængig af om der er tale om træagtige eller buskagtige hækplanter 

Hække bør klippes så tætte som muligt 
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Gravstedshække 
  

Gravstedshække er hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer 

det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder.   

Plejen sigter mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som 

sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder.  

Gravstedshække anvendes især i gravanlæg med individuelle gravsteder.   

Tilstandskrav 

Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst 

Gravstedshække er tætte og grønne dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis 

løvfældende arter. 

Efter klipning fremtræder gravstedshække med de foreskrevne dimensioner. Hækkens bund er mindst lige så bred 

som dens top. 

Uregelmæssigheder i hækforløbet f.eks. som følge af sætninger forekommer normalt ikke i længere perioder. 

Gravstedshækken er jævn, sammenhængende og uden større huller i løvdækket. 

Afklip forekommer ikke 

Træer og buske af andre arter forekommer ikke 

Skæmmende ukrudt forekommer ikke i gravstedshækken efter lugning 

Hvor hække støder op til græs, holdes en kant fri på et skuffejerns bredde 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning (tidspunkt afhænger af art) 1 gang i vækstsæsonen  

Fjernelse af vedagtig ukrudt og lugning Ca. 6 gange eller efter behov 

Udskiftning af hækplanter Efter behov, 1-2 gange i vinterhalvåret 

Gødskning 1 gang inden 1. maj 

buksbom (2 gange maj + september) 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Vanding 

Klipning/beskæring der fremmer forgrening, thuja klippes på siden, buksbom klippes på top og side  



Beplantning  Gravstedshække 
 

Revideret april 2017  29 

 

Plejetips 

Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud 

Mulighederne for fornyelses- og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle plantearter skyder lettere end andre fra 

gammelt ved. Buksbom kan fornyes ved deling og nedplantning.  

Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer 

 

Bemærkninger 

Hække klippes uden smig, altså firkantet, medmindre andet er aftalt lokalt  

Højde for baghække 130-150 cm, højde for sidehæk/forhæk 35-50 cm 

Afdelingshække, regnes ikke for gravstedshække – se under Klippede hække 

Lige kanter og højder bør tilstræbes 
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Fritvoksende hække (fx potentil)  

 

Fritvoksende hække er lineære plantninger af løvfældende buske, som 

fremtræder ligeværdige. 

Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles som en samlet plantning. 

Målet er, at den fritvoksende hæk fremtræder med frodighed i vækst og 

blomstring. Den fritvoksende hæk opleves på afstand og anvendes, hvor der er 

god plads. Hækken danner og adskiller rum samt afgrænser arealer.  

Fritvoksende hække anvendes især på kirkegårdens parkarealer eller kollektive 

gravanlæg. 

Tilstandskrav 

Den fritvoksende hæk er veludviklet og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Den fritvoksende hæk fremtræder uden synlige tegn på beskæring, idet buskenes vækstform respekteres 

Den fritvoksende hæk har en rig blomstring i forhold til art og sort 

Den fritvoksende hæk går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Træer og buske af ikke ønskede arter forekommer ikke 

Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

Etableret vedagtigt ukrudt forekommer ikke 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

Den fritvoksende hæk er veludviklet og i god vækst 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, 

størrelse, foryngelse og ensartethed 

0-1 gang  

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold 0-3 gange 

Lugning Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding, gødskning efter behov 

Beskæring af hensyn til naboelementer 

Etableringspleje 
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Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning 

Beskæring af hensyn til hensigtsmæssig udvikling 

Evt. efterplantning 

 
Plejetips 

Bunddække eller skygge, begrænser uønsket opvækst 

 
Bemærkninger 

Bunden under den fritvoksende hæk, er bar jord eller bunddække 
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Formklippede buske 
 

Formklippede buske er enkeltbuske, som er klippet i form. 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles i en ønsket, smuk og 

hensigtsmæssig form tilpasset forholdene. Målet er en præcis form, som kan 

være enten geometrisk eller organisk.  

Formklippede buske finder oftest anvendelse i områder med haveudtryk. 

Tilstandskrav 

Busken er tæt og grøn, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for helt eller delvis løvfældende 

arter 

Busken går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

Efter klipning fremtræder busken præcis med den foreskrevne højde, bredde og form 

Afklip forekommer ikke 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning 1 gang eller efter behov 

Lugning Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding, gødskning efter behov 

Beskæring af hensyn til naboelementer 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning 

Klipning som fremmer forgrening 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Udækket jord bør undgås, for at mindske ukrudtsproblemer 
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Bemærkninger 

Gravsten holdes altid fri af beplantningen 

Beskæring tager udgangspunkt i servitutter 
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Fritvoksende buske (fx Dronningebuske i børnenes 

kvarter)  
 

Fritvoksende buske er buske, der plantes solitært eller i mindre grupper. 

Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles på en hensigtsmæssig 

måde i forhold til den naturlige vækstform. Målet er, at buskene fremtræder med 

frodighed i vækst og blomstring.  

Fritvoksende buske anvendes som et dekorativt element på gravsteder og 

parkarealer mm. 

Tilstandskrav 

Fritvoksende buske er veludviklet og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Fritvoksende buske ser normalt ikke beskåret ud 

Fritvoksende buske har en rig blomstring i forhold til art og sort 

Fritvoksende buske går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Træer og buske af fremmede arter forekommer ikke efter lugning 

Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, 

størrelse og foryngelse 

1 gang 

Lugning Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding, gødskning  Efter behov 

Beskæring af hensyn til naboelementer Efter behov 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning 
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Klipning som fremmer forgrening 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Bunddække eller skygge, kan begrænse uønsket vegetation 

 

Bemærkninger 

Fritvoksende buske kan stå i bar jord eller bunddække 

Der tages udgangspunkt i pladsforholdene ved valg af art og sort 
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Formede træer (fx Alumii allé, Linde allé og 

søjleavnbøg)  
 

Formede træer er træer, hvor kronen er synligt formet ved klipning eller 

beskæring.  

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som formede træer. Målet 

er, at træerne fremtræder med et bestemt, styret udtryk. Formede træer danner 

rum og markerer indgange, afgrænsninger mm. Formede trærækker anvendes, 

hvor der ønskes et bestemt, styret udtryk eller hvor pladsforholdene er 

begrænsede. Træerne står oftest på række og formes f.eks. som stammehæk, pyramider, kugler, kegler mm. 

Tilstandskrav 

Det formede træ fremtræder sundt og i vækst 

Det formede træ går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

Formklippede træer fremtræder efter klipning præcis med de foreskrevne dimensioner og former 

Beskårne træer er efter beskæring, skåret ind til de foreskrevne knuder 

Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer 

Forveddede vanris på den nedre del af stammen forekommer ikke 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning eller knudebeskæring for at opretholde den 

forskrevne form 

1 gang 

Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er 

urteagtige 

2-4 gange 

Afskårne grene fjernes efter klipning og beskæring Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding og observation for svampeangreb, råd og døde grene 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding samt lugning og kultivering omkring stammebasis 

Beskæring og evt. opbinding for at fremme ønsket form og kroneudvikling 
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Fjernelse af opbinding 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Ved nyanlæg og omlægninger undersøges mulighederne for at gøre klippearbejdet nemmere ved at sikre 

let adgang for stiger og stilladser eller sikre mulighed for anvendelse af maskinklippere 

 

Bemærkninger 

Knudebeskæring, hvor træets skud regelmæssigt klippes tilbage til det samme sted, er den mest 

almindelige form for formning ved beskæring 

Formning af træer er ikke nogen løsning for fuldkronede træer, som er blevet for store til voksestedet. 

Formning af træer skal være en bevidst strategi fra etableringen for at give gode resultater. 

Blå søjlecypres (Chamaecyparis laws. ’Alumii’) klippes/beskæres forsigtigt for at undgå visne partier. 

 

Ekstra element  Fjeld ribs hæk (Ribes alpinum)  

Ved runddel  80 CM høj * 80 CM bred 

Under linde allé 80 CM høj * 50 CM bred 



Beplantning  Fuldkronede træer 
 

Revideret april 2017  38 

Fuldkronede træer (fx Cedertræer)  
 

Fuldkronede træer er træer, der får lov til at udvikle en naturlig kroneopbygning, 

som er karakteristisk for art og sort. 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som sunde, fuldkronet 

træ. Beskæring foretages for at fremme vækstform, samt for at sikre 

fritrumsprofiler eller tilgodese sikkerheden.   

Fuldkronede træer giver karakter, danne rum samt skaber læ og skygge.  

Fuldkronede træer anvendes på kirkegårdens parkarealer og i større gravanlæg, 

hvor pladsen tillader det. Fuldkronede træer kan anvendes solitært eller i rækker, alleer og grupper, hvor der er god 

plads.    

Tilstandskrav 

Fuldkronede træer er veludviklet og i god vækst 

Fuldkronede træer har et for art og sort karakteristisk udtryk 

Fuldkronede træer ser normalt ikke beskårne ud 

Kronen udgør normalt mindst 2/3 af træet højde, enkeltstammede træer har en gennemgående stamme 

som først forgrenes i en højde, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fritrumsprofil 

Fuldkronede træer går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er 

urteagtige 

Efter behov 

Fritrumsbeskæring Efter behov 

Opbygningsbeskæring af hensyn til kroneudvikling Løvtræer hvert 5 år eller efter behov (Nåletræer 

normalt ikke nødvendigt) 

Ekstra pleje  

Observation for svampeangreb, råd og døde grene, 

indgroet bark og risikotræer. 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af 

træernes sikkerhedsmæssige tilstand, kronsikring 

osv. vurderes individuelt. 

Vurdering af risikotræer foretages af løbene af fagligt personale 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding samt lugning og kultivering omkring stammebasis 
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Opbygningsbeskæring af hensyn til ønsket kroneudvikling 

Opbinding fjernes efter 3 vækstsæsoner  

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Korrekt udvikling kræver regelmæssigt udførte beskæringsindgreb af begrænset omfang 

Plejen tilpasses træets alder dvs. om træet er et ungt, et modent eller et gammelt træ 

 

Bemærkninger 

Hvis kravene til kronens frihøjde ikke opfyldes under etableringen, kan det være svært at rette op senere 

Kontroller træer for brækkede og beskadigede krongrene efter storm.   
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Trægrupper (fx Hanesporetjørn v. lapidarium)  
 

En trægruppe består af en samling træer, som via sammenhæng imellem 

kronerne på afstand opleves som en stor fælles krone. Plejen sker i henhold til 

målsætningen for plantningen, der ofte er bestemt ud fra trægruppens placering. 

Det enkelte træ er underlagt helheden og plejes i forhold til alder, art samt med 

hensyn til helhedsindtrykket. 

Tilstandskrav 

Træerne i gruppen fremtræder sunde og i vækst 

Ingen træer adskiller sig i vækstform og højde væsentligt fra de øvrige træer i gruppen 

Træerne går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er urteagtige Efter behov 

Fritrumsbeskæring Efter behov 

Beskæring af hensyn til kroneudvikling. Beskæringen sigter mod at 

skabe ensartede træer, så ingen træer i trægruppen adskiller sig 

væsentligt udseendemæssigt fra de øvrige. 

1-3 års mellemrum 

Eftersyn af om træerne udvikler sig på en for arten hensigtsmæssig 

måde uden afvigende kroneform, krydsende grene mm. 

1 gang årligt 

Ekstra pleje 

Observation for svampeangreb, råd og døde grene, 

indgroet bark og risikotræer. 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af 

træernes sikkerhedsmæssige tilstand, kronsikring 

osv. vurderes individuelt. 

Vurdering af risikotræer foretages af løbene af fagligt personale 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding samt lugning og kultivering omkring stammebasis 

Opbygningsbeskæring af hensyn til ønsket kroneudvikling 



Beplantning  Trægrupper 
 

Revideret april 2017  41 

Fjernelse af opbinding 

Regulering af planteantal ved trægrupper 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

 

Bemærkninger 

Det er hensigten at trægrupper opleves som en helhed, hvor det enkelte træ træder i baggrunden, for et 

samlet udtryk 
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Randbeplantning (taks hæk)  
(Mandskabs bygning, Randbeplantning) 
 

Anvendes som indramning, opdeling eller lægivende funktion. 

Hækkens planter udgøres normalt af en art. De enkelte planter skal 

fremstå i god og tætvækst helt til jorden. Hækkens form skal fremstå 

regelmæssigt. Plejen skal sikre at formen opretholdes. 

Tilstandskrav 

Pur fremtræder sund og i vækst 

Pur er uden huller i overfladen 

I pur med løvfældende planter, hvor stammerne ses i perioder, er de enkelte planter jævnbyrdige 

Purret er tæt og grønt, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for løvfældende arter 

Klippepassager må ikke være synlige 

Pur går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Efter klipning fremtræder purret præcist og lige med den foreskrevne højde, bredde og evt. smig 

Afklip forekommer ikke 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art) 1 gang 

Gødskning Ikke nødvendigt 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Vanding 

Klipning/beskæring der fremmer forgrening, samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for 
løvfældende hække 

 

Plejetips 

Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Hvis der er gammelt træagtigt ukrudt pga. 
mangelfuld pleje må det overvejes om skaderne på purret ved fjernelse af en stor rod opvejer fordelene. 
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Mulighederne for fornyelses- og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra 
gammelt ved 

Pur med smig er tætte helt til jorden og vanskeliggør dermed ukrudtsvækst i hækken 

Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes i kanten. Inde i purret er forgrening fra bunden 
ikke afgørende. Der bør vælges planter med god forgrening frem for stor vækstkraft. 

Kan klippes med udlægger arm, inderside + top med stillads 

 

Bemærkninger 
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Klippet pur (Pryd element fællesgrav) 

 

Klippet pur er en ensartet plantning af klippede, fladedækkende 

hækplanter af en eller få arter. 

Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles som pur. Målet er, 

at purret er ensartet, tæt og dækkende og at det fremstår præcist og med 

en skarp form. Det klippede pur finder anvendelse i områder med have- 

og parkudtryk på flader og skråninger, som en del af kirkegårdens 

parkareal.    

Tilstandskrav 

Pur fremtræder sund og i vækst 

Pur er uden huller i overfladen 

I pur med løvfældende planter, hvor stammerne ses i perioder, er de enkelte planter jævnbyrdige 

Purret er tæt og grønt, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for løvfældende arter 

Klippepassager må ikke være synlige 

Pur går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Efter klipning fremtræder purret præcist og lige med den foreskrevne højde, bredde og evt. smig 

Afklip forekommer ikke 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art) 1 gang 

Fjernelse af vedagtig ukrudt 0-3 gang eller efter behov 

Gødskning 1 gang inden 1. maj 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Vanding 

Klipning/beskæring der fremmer forgrening, samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for 
løvfældende hække 
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Plejetips 

Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Hvis der er gammelt træagtigt ukrudt pga. 
mangelfuld pleje må det overvejes om skaderne på purret ved fjernelse af en stor rod opvejer fordelene. 

Mulighederne for fornyelses- og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra 
gammelt ved 

Pur med smig er tætte helt til jorden og vanskeliggør dermed ukrudtsvækst i hækken 

Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes i kanten. Inde i purret er forgrening fra bunden 
ikke afgørende. Der bør vælges planter med god forgrening frem for stor vækstkraft. 

Kan klippes med udlægger arm, inderside + top med stillads 

 

Bemærkninger 
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Rododendronbeplantning (gråbrødre kirkegård, i buskettet) 
 

Rododendronbeplantningerne på Gråbrødre Kirkegård, har form 

som fritvoksende hække. Det er lineære plantninger af 

rododendron, som fremtræder ligeværdige. Hækken skal ikke 

klippes, men fremtræder fritvoksende, hvor artens naturlige form 

er udgangspunkt for det samlede udtryk. 

Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles som en 

samlet plantning. Målet er, at den fritvoksende Rododendron-hæk 

fremtræder med frodighed i vækst og blomstring. Hækken danner 

og adskiller rum samt afgrænser arealer.   

 

Tilstandskrav 

Rododendronbeplantningen er veludviklet og i god vækst 

Den enkelte Rododendron fremtræder uden synlige tegn på beskæring, buskenes vækstform respekteres 

Buskene har en rig blomstring i forhold til art og sort 

Hækken går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Etableret vedagtigt ukrudt forekommer ikke 

Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold Efter behov  

Lugning. 4-6 gange 

Gødskning* 1 gang (i april) 

Vanding Efter behov  

Nedfaldent løv blæses ind under planterne hvert år, ved løvfald 

Ekstra pleje 

Beskæring af hensyn til naboelementer og vækstform 

Beskæring/udtynding af hensyn til optimale udviklingsvilkår, ved at give plads for den enkelte plante 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 
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Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning 

Evt. efterplantning 

 
Plejetips 

Rododendron tåler ikke at udtørre. For at opnå tilstrækkelig saftspænding er det ofte nødvendigt at vande 

hver plante med ca. 30 l vand pr. gang, gentaget over nogle dage.  

Nedfaldent løv, kan med fordel blæses ind under rododendron, som jordforbedring 

 
Bemærkninger 

Grønne nerver i et gult blad er oftest tegn på jern- eller manganmangel, eller mangel på begge stoffer 

*Gødskning med organisk surbunds gødning i de første to år efter etablering – herefter skal planterne ikke 

gødes, medmindre planterne ser ud til at mangle næringsstoffer. Tilførslen af blade, giver de nødvendige 

næringsstoffer. 
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Busket (fx afdelingen i buskettet)  
 

Busketter er plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige. Der lægges 

vægt på den samlede plantnings fremtræden. 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som busket. Målet er 

at buskettet fremtræder med frodighed i vækst og blomstring og uden huller. 

Busketter danner og adskiller rum og afgrænser arealer. Busketter finder 

anvendelse på parkarealerne og opleves primært på afstand. Buskettet er ikke 

tilgængeligt.  

Tilstandskrav 

Buskettet udgør en dekorativ plantning af flere forskellige buske 

Buskettet er veludviklet og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter  

Buskettet fremtræder uden synlige tegn på beskæring, idet buskenes vækstform respekteres. Her ses dog 

bort fra den nedklipning af fx Spiræa der finder sted med års mellemrum) 

Buskettet har en rig blomstring i forhold til art og sort 

Buskettet går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Træer og buske af fremmede arter forekommer ikke efter lugning  

Vedagtigt ukrudt forekommer ikke efter lugning 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, 

størrelse og foryngelse 

1 gang (nogle arter kan med fordel klippes helt ned, 

med års mellemrum) 

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold. Efter behov 

Lugning Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding, gødskning efter behov 

Beskæring af hensyn til naboelementer 

Etableringspleje 
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Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning og efterplantning 

 

Plejetips 

Bunddække eller skygge, kan begrænse uønsket vegetation 

 

Bemærkninger 

Buskettet kan udgøres af prydbuske eller hjemmehørende, buskagtige landskabsplanter 

 

 

 



Beplantning  Bunddækkende buske 
 

Revideret april 2017  50 

Bunddækkende buske  
(Kranstop Stephanandra incisa crispa)  

(Kirsebærlaurbær Prunus laur. Hybr.) 
 

Bunddækkende buske er plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige og 

som et tæt plantedække. Der anvendes en eller få arter og lægges vægt på den 

samlede plantnings ensartede fremtræden. 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som bunddækkende buske 

med frodighed i væksten og uden huller.  

Bunddækkende buske finder anvendelse på gravarealer og på parkarealer. 

Tilstandskrav 

Bunddækkende buske er veludviklet og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Bunddækkende buske beskæres med saks 

Bunddækkende buske går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 

Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, 

størrelse og jorddække 

1-2 gang 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning og efterplantning 

Beskæring af hensyn til hensigtsmæssig udvikling 

 

Plejetips 

Der vælges arter med udbredt vækstform 

Planteafstanden tilpasses ønsket om hurtig dækning af jorden 
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Bemærkninger 

Buskenes udbredelse styres således at naboelementer fx hække og gravminder friholdes 
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Levende hegn (rundt om ny afd. På Vindinge)  
 

levende hegn er et element fra det åbne landskab, som har fundet anvendelse på 

kirkegårdens parkarealer. 

 

 

Tilstandskrav 

Det levende hegn fremtræder sundt og i vækst 

Det levende hegns kant mod andre elementer er fri for visuelt generende høje urter, samt afskårne grene 

Det levende hegn går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med det levende hegns karakter 

Det levende hegns sider kan være beskåret eller klippet for at overholde de foreskrevne dimensioner 

Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring med henblik på foryngelse og udvikling Efter behov 

Fjernelse af grene og slåning af generende urter 

mod andre elementer 

Efter behov 

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold 1 gang 

Udtynding/fjernelse af individer Efter behov 

Ekstra pleje 

Bekæmpelse af aggressivt ukrudt 

Beskæring af hensyn til naboelementer 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Friholdelse for ukrudt 
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Beskæring af hensyn til hensigtsmæssig udvikling 

Evt. efterplantning 

Vanding i tørkeperioder 

 

Bemærkninger 

Det levende hegn kan have et mere eller mindre kultiveret præg 

Hvor der er tilplantet med ammetræer og bestandstræer, skal ammetræerne fjernes, når bestandstræerne 

opnår en hvis størrelse 
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Lund (fx Urnelunden)  
 

Lunden er en lys, skovagtig bevoksning af træer. Kronedækket tillader 

tilstrækkeligt lys til, at der kan være en varieret bund af naturligt fremvoksende 

buske og urter, men bunden kan også plejes som klippet eller slået græs. Der er 

mulighed for færdsel i en lund. Lunden kan give læ, afskærme eller danne rum. 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som lund. Målet er, at 

plantningen er sund og frodig.  

Lunden finder anvendelse som ekstensive gravanlæg eller på parkarealerne. 

Tilstandskrav 

Lunden danner en åben bevoksning af større eller mindre træer, som udgør en harmonisk helhed 

Lundens bund udgøres af buske og urter eller af klippet eller slået græs 

Lunden er veludviklet og i god vækst 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med lundens karakter 

Lundens træer og buske ser normalt ikke beskåret ud 

Lundens kant mod andre elementer er fri for visuelt generende høje urter samt afskårne grene 

Lunden går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Afklip findes ikke på tilstødende elementer af have- eller parkudtryk 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Fjernelse af grene og slåning af generende urter 
mod andre elementer 

Efter behov 

Fjernelse af uønsket opvækst Efter behov 

Udtynding Efter behov 

Beskæring og slåning af hensyn til færdsel og 
funktion 

Efter behov 

Beskæring i randzonen af hensyn til færdsel og 
oversigtsforhold 

Efter behov 

Ekstra pleje 

Beskæring og foryngelsesmæssig beskæring af hensyn til hensigtsmæssig udvikling og kun hvis påkrævet. 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 
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Evt. Klargøring af jorden 

Friholdelse for ukrudt 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Regulering af afstand og højde ved udtynding og beskæring 

Lunden plejes så der sikres en successiv udvikling af elementet 

 

Bemærkninger 

Artsvalget er afgørende, hvis der ønskes urtevegetation i lundens bund 



Beplantning  Skov 
 

Revideret april 2017  56 

Skov 
 

Skoven er en ekstensiv bevoksning af træer, som har en høj grad af biologisk 

balance. Skovens kronedække begrænser opvækst. Skovbunden består af den 

naturligt forekommende urtevegetation. Den etablerede skov giver en rumlig 

oplevelse både indefra og udefra, og kan herudover give læ og skygge samt 

afskærme. 

Plejen sigter mod, at opretholde skovkarakteren. Målet er, at træerne er sunde 

og opleves som en helhed.   

Skoven anvendes på kirkegårdene som afgrænsning eller som ekstensive gravarealer, f.eks. egentlige skovkirkegårde. 

Tilstandskrav 

Skoven danner en sammenhængende bevoksning af træer og der er mulighed for færdsel i den 

Skovens bund udgøres af naturligt forekommende græsser og andre urter, samt eventuelt af vedagtig 

opvækst 

Skoven er veludviklet og i god vækst 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med skovens karakter 

Skovens kant mod andre elementer er fri for visuelt generende høje urter samt afskårne grene 

Skoven går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Fjernelse af grene og slåning af generende urter 

mod andre elementer 

Efter behov 

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold Efter behov 

Fjernelse af uønsket opvækst Efter behov 

Udtynding Efter behov 

Fjernelse af grene og slåning af generende urter 

mod andre elementer 

Efter behov 

Ekstra pleje 

Bekæmpelse af rodukrudt 

Observation og bekæmpelse af invasive arter 

Observation for svampeangreb, råd og døde grene 
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Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Evt. Klargøring af jorden 

Friholdelse for ukrudt 

Udtynding 

 

Plejetips 

Plejen afhænger af målsætning, alder og voksested 

 

Bemærkninger 

Der laves en udviklingsplan/helhedsplan for skoven, med stiforløb, gravstedsplacering og en tidsplan over 

ibrugtagning af skoven, eventuelt i etaper 
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Individuelle gravsteder i brug 
 
Det individuelle gravsted indrettes, plejes og vedligeholdes i udgangspunktet af 

brugsberettigede.  

Gravstederne udformes individuelt i overensstemmelse med de 

brugsberettigedes ønske og inden for vedtægternes rammer. De individuelle 

gravsteder kan have meget forskellige størrelser, fra de mindste urnegravsteder 

til store familie gravsteder med flere kistegravpladser. 

Plejen sigter mod, at opretholde en værdig ramme om den afdødes minde. 

Individuelle gravsteder findes i kirkegårdens gravanlæg.                    

For gravsteder der passes af kirkegården: se under punktet - pleje og vedligeholdelse 

Tilstandskrav 

Gravstedet opfylder kravene til kirkegårdsvedtægten 

Gravstedet er værdigt og vel vedligeholdt jævnfør vedtægt 

Beplantningen generer ikke hække, nabogravsteder eller færdselsarealers fritrumsprofiler 

Gravstedet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Opsyn med gravstedets vedligeholdelsesstandard, beplantningens størrelse, 

samt med om lygter, kranse, blomster m.m. er placeret i overensstemmelse 

med kirkegårdsvedtægter/servitutter for det pågældende område 

Løbende 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

 

Bemærkninger 

Opgaver i forbindelse med individuelle gravsteder i brug er de brugsberettigedes ansvar, og beskrives 

derfor kun i det omfang kirkegården overtager disse opgaver som ydelser efter aftale og mod betaling 

I kirkegårdsvedtægten beskrives begrænsninger for individuelle minderitualer og indretningen af 

gravstedet. Ligeledes beskrives karakteren af de fælles elementer. 

Væsentlige omlægninger aftales med gravstedsejeren 
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Ledige individuelle gravsteder 
 
Ledige individuelle gravsteder, er gravsteder som ikke er i brug. 

Det individuelle gravanlægs fælleselement er opretholdt, fx gravstedshækken. 

Ledige gravsteder er ofte udlagt med fladedække eller som bed, med fx buske, 

stauder, græs eller andet. 

Plejen sigter mod, at de ledige gravsteder indgår som en harmonisk del af 

gravanlægget og fremhæver de gravsteder der er i brug. 

Tilstandskrav 

Beplantningen generer ikke hække, nabogravsteder mv. 

Derudover henvises til tilstandskravene, der er beskrevet under de enkelte elementer fx bunddækkende 

buske 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Afhænger af hvilke elementer der er på gravstedet, 

se under de passende elementbeskrivelser, fx under 

bunddækkende buske, hvis det er et gravsted 

beplantet med en bunddækkende busk 

Løbende  

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

 

Bemærkninger 

På nogle kirkegårde er antallet af ledige individuelle gravsteder meget stort. Dette kan præge anlægget 

negativt og understrege behovet for en udviklingsplan. 
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Gravsteder med registrerede bevaringsværdige 

gravminder 
 
Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder er gravsteder, hvor 

helheden omkring gravmindet i større eller mindre grad, er bevaringsværdig i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Plejen sigter mod at bevare de værdier, som er baggrund for registreringen. 

Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder findes fortrinsvis på 

de ældste kirkegårde og kirkegårdsafdelinger. 

Tilstandskrav 

Monumenter, hegn mv. er i forsvarlig stand og vedligeholdt i samråd med eksperter på området 

Monumentet patinerer afhængigt af materiale, udtryk og beskrivelse 

Beplantningen er veludviklet og i vækst, hvis ikke bevaringsmæssige forhold taler imod 

Beplantningen generer ikke hække, nabogravsteder eller færdselsarealers fritrumsprofiler væsentligt 

Rodukrudt forekommer ikke 

Ukrudt dækker under 5 % af fladen og er under 5 cm højt 

Fladedække indeholder tilstrækkeligt materiale 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Se elementbeskrivelser til de enkelte elementer, fx 

formklippede buske 

Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Afvaskning af monumenter Efter behov 

 

Bemærkninger 

Registrerede bevaringsværdige gravminder, er beskrevet som selvstændigt element. 

Registreringen foretages sjældent på grundlag af beplantningen, men ud fra samspillet mellem en større 

eller mindre del af gravstedets elementer. 
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Pleje og vedligeholdelse – oversigt   
 

Der findes to niveauer af pleje og vedligeholdelse, som gravstedsejeren kan få kirkegården til at varetage mod 

betaling. De kaldes henholdsvis ”pleje og vedligeholdelse” (gravsteder markeret med et rundt skilt med et v) og 

”udvidet pleje og vedligeholdelse” (gravsteder markeret med et firkantet skilt med et v). Pleje og vedligeholdelse 

omfatter de tilbagevendende opgaver på det individuelle gravsted, imens Udvidet pleje og vedligeholdelse vedrører 

den langsigtede pleje og vedligeholdelse af det individuelle gravsted. Gravsteder der har Udvidet pleje og 

vedligeholdelse, skal tillige passes efter forskrifterne for alm. Pleje og vedligeholdelse. 

 

Forskellen fremgår af nedenstående oversigt: 

   

Opgaver omfattet af: Pleje og vedligeholdelse Udvidet pleje og vedligeholdelse (legat) 

Plejeopgaver Lugning Udgåede og forvoksede planter 

udskiftes, deles eller omplantes 

Beskæring af træer/buske af hensyn 

til fritrum og udvikling samt af visne 

partier 

Gødning og vandig ved udskiftning af 

omplantning af planter 

- Gødning af roser og solitære stauder 

Vedligeholdelsesopgaver Indsamling af buketter, anden pynt 

mv. 

Opretning og opfyldning af sætninger 

Rivning og fejning Opretning af monument 

Opsamling af løv Rensning af monument 

Supplering af løse materialer  

 

Bemærkninger 

Nærmere beskrivelse af ydelserne, se de næste sider 
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Pleje og vedligeholdelse 
 

Formålet er at sikre at det individuelle gravsteds elementer er i værdig 

vedligeholdt stand på årlig basis.  

Gravsteder markeret med et rundt skilt med et ”v” skal passes efter 

denne beskrivelse. 

 

 

 

Tilstandskrav 

Rodukrudt forekommer ikke efter lugning 

Beplantningen bør så vidt muligt fremstå uden visne partier. 

Beplantningen generer ikke hække eller nabogravsteder urimeligt 

Beplantningen går ikke væsentligt ind over færdselsarealers fritrumsprofiler 

Beplantningen dækker ikke væsentligt for gravminder mv. 

Beplantningens udvikling er ikke unødigt påvirket af beskæringen 

Beplantning fremtræder veludviklet og i vækst 

Fritvoksende arter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Formede elementer fremtræder så vidt muligt efter hensigten  

Visne buketter henligger ikke efter den ugentlige indsamlingsrunde 

Skæmmende ukrudt, affald mv. forefindes ikke efter indsamlingsrunden 

Fladedække skal være jævnt fordelt 

Affald og jord m.v. forekommer ikke efter rivning og fejning 

Opsamling af løv overholder de generelle krav til løvopsamling for gravanlægget 

Monumentet patinerer jf. mål og materialer 

 
Pleje og vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Lugning 6-15 gange 

Fritrumsbeskæring 0-3 gange 

Beskæring af hensyn til planternes udvikling 0-3 gange 
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Fjernelse af forvoksede, døende eller udgåede planter Fjernelse af døde planter indgår ikke i denne aftale 

Formning af formede elementer Ca. 1 gang 

Indsamling af visne buketter mv. 45-52 gange (ugentligt) 

Rivning af fladedække Efter behov 

Fejning af belægning Efter behov 

Løvopsamling Efter behov 

Løse materialer suppleres (jord i plantebed/perlesten) Efter behov 

Jord suppleres ved udplantning Ved udplantning 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Forefaldende opgaver 

 

Bemærkninger 

Pleje og vedligeholdelse af vanskelige gravstedsanlæg bør ikke overtages betingelsesløst 
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Udvidet pleje og vedligeholdelse (legatgravsteder)  
 

Formålet med udvidet pleje og vedligeholdelse er at sikre at gravstedets 

elementer er i værdig og vel vedligeholdt stand på lang sigt.  

Gravsteder markeret med et firkantet skilt med et ”v” skal passes efter 

disse krav og efter kravene nævnt under alm. Pleje og vedligeholdelse på 

forrige side. 

 

Tilstandskrav 

Beplantning fremtræder veludviklet og i vækst 

Roser og solitære stauder fremtræder veludviklet og med rig blomstring 

Der er ikke huller i fladedækket 

Fladers ujævnhed er under 3 cm på 1 meter 

Gravstedet er uden væsentlige sætninger 

Monumentet er uden væsentlige sætninger 

Monumentet er uden skæmmende grønalger, fugleklatter m.m. 

 
Udvidet pleje og vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Gødning og vanding i forbindelse med etablering af 

planter 

Efter behov 

Gødning af roser og visse solitære stauder Efter behov 

Opretning af sætninger Foretages når disse ikke er begravelsesydelser  

Opretning af monument Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Supplering af faste belægninger 
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Bemærkninger 

Drift af problematiske gravstedsanlæg bør ikke overtages betingelsesløst 

I forbindelse med omlægning af beplantningen, bør der skiftes til mindre plejekrævende arter og sorter 
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Udførselsvejledning til pleje og vedligeholdelse af gravsteder 
Formålet med denne arbejdsbeskrivelse er at have en mere detaljeret vejledning til hvordan opgaver på gravsteder 
løses i forbindelse med renholdelsesrunderne hver 3.-4. uge i vækstsæsonen. Arbejdsbeskrivelsen er et supplement til  
Beskrivelserne af de forskellige ydelser på de foregående sider. 

Tilstandskrav 

Fladedække af perlesten, skal være jævnt og dækkende 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Fremmede arter forefindes ikke i hækken, hverken selvsåede stauder eller vedagtigt ukrudt 

Buske vokser ikke så tæt på hækken at denne beskadiges 

Visne staudetoppe og visne grene skæmmer ikke helheden i vækstsæsonen 

Stauder og løgvækster forefindes kun hvor de er tiltænkt, utilsigtet spredning undgås ved lugning 

Trædesten, stenkanter og sokkel på monumenter er ikke dækket af perlesten eller beplantning 

 

Element Pleje og vedligeholdelse 

Ukrudt Plantebed luges 

Mindre ukrudt skuffes, ukrudt med pælerod fjernes så vidt muligt med rod 

Roser Beskæres over udadvendt knop, i lav højde (april) 

Lavendler klippes ned til 10-15 cm hvert år i april 

Lyng Beskæres efter afblomstring, tidspunkt afhænger af art og sort 

Stauder Visne staudetoppe bør fjernes inden planter kommer i vækst i marts-april 

Buske Beskæres så de holdes fri af hække 

Døde grene fjernes 

Beskæres af hensyn til vækstform 

Opstammede træer Vildskud og vanris fjernes 1-3 gange i sæson 

Formbeskæres 

Hække Fremmede arter (både ukrudt og forvildede stauder) luges væk 

Kantpleje Hække holdes fri for græs i et skuffejerns bredde 

Påfyldning af kompost eller muld hver/hver anden vinter, for at undgå at 
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der skabes en fordybning 

Løgvækster Spredning af løg, udover der hvor de er tiltænkt, forhindres ved lugning 

Løgtoppe klippes/rives af, når de begynder at visne 

Nedfald fra træer Oprivning af tørt nedfald fra træer, fx kogler, nåle og blomsterstande 

Buketter og potter Visne buketter og potteplanter, inkl. pottelyng sat i plantebede, fjernes 

løbende (buketter skal dog mindst henstå 1 uge) 

Perlesten Supplering med perlesten efter behov 

Plantebed Supplering med nyt muld efter behov 

Afsluttende opgaver Grusfladen rives/viftes og reguleres 

Monumenter, sokler, stenkanter, befæstede flader og trædesten fejes 

 

Ting der bør undgås 

Opblanding af jorden i bedet med perlesten eller anden grusbelægning 

Beskadigelse af hækplanters rodhalse, med skuffejern 

Udrivning af perlesten på græsarealer 
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Græs 
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Prydplæne 
 

Kirkegårdens prydplæner fremstår som grønne, velklippede flader.  

Plejen sigter mod, at prydplænen fastholdes og udvikles som prydplæne. Målet 

er at kirkegårdens prydplæner fremstår som præcise, jævne, tætte og grønne 

flader uden større mængder ukrudt. 

Prydplæner anvendes hvor vigtige områder ønskes markeret med et særligt 

velplejet udtryk. 

Tilstandskrav 

Prydplænen fremstår altid som en velklippet flade 

Prydplænen er tæt, sammenhængende og i god vækst 

Græsset er mellem 3 og 6 cm højt 

Der forekommer ikke afklip i klumper 

Der forekommer ikke kørespor eller anden mekanisk skade 

Der accepteres mindre indslag af anden flora 

Kanter er afklippede mod andre elementer 

Afstukne kanter er jævne og regelmæssige, dog skarpe umiddelbart efter afstikning 

Prydplænen hæver sig ikke omkring faste elementer 

 
Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Forårsklargøring ved at fjerne visne blade, grene, 

muldskud og lignende – rivning 

2 gange 

Klipning inkl. opsamling af afklip 24-32 gange 

Efterklipning af frøstande o.l.  Efter behov 

Klipning af plænekanter 8-10 gange 

Afstikning af plænekanter 6-8 gange 

Vertikalskæring Aldrig 

Gødskning 1 gang eller efter behov i vækstsæsonen 

Ekstra pleje 

Eftersåning, topdressing og ukrudtsbekæmpelse 
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Etableringspleje 

Rivning og tromling udføres også ved reparationer og udbedring af bare pletter 

 

Plejetips 

Mængden af gødning tilpasses jordbundsforhold 

På gravarealer med gravminder i græs udføres klipningen mest skånsomt med håndklipper 

Afstikning af kanter udføres i overensstemmelse med elementets karakter 

Græsfladen må ikke vokse i højden så der opstår uhensigtsmæssige kanter til omgivende elementer, 

hvilket kan sikres ved at fjerne dødt materiale f.eks. ved vertikalskæring 

Spredning af aggressive ukrudtsarter som mælkebøtter kan forebygges ved klipning og opsamling af afklip  

En jordbund med god dræning, vandkapacitet og næringsindhold giver græsset gode vækstbetingelser 

Prydplæne bør anlægges i niveau med omgivende overflader, så der kan klippes helt til kanten med 

selvkørende plæneklipper 

Ved eftersåning af græs benyttes en frøblanding af skygge-tålende græs 
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Græsplæne 
 

Kirkegårdens græsplæner fremstår som klippede, grønne flader.  
Plejen sigter mod, at græsplænen fastholdes og udvikles som græsplæne. Målet 
er, at græsplænerne fremtræder med en sammenhængende græsflade, hvor 
ukrudt kan forekomme og afklip kan forekomme i mindre omfang.  
Græsplæner findes typisk på parkarealer, herunder på gangarealer samt på 
anonyme og kollektive gravarealer og ledige eller nedlagte gravstedsområder. 

Tilstandskrav 

Græsplænen fremstår som en klippet flade 

Græsplænen er tæt, sammenhængende og i vækst. Små pletter med mindre god tæthed og vækst 

accepteres 

Græsset er mellem 4 og 8 cm højt 

Der kan i begrænset omfang forekomme afklip i klumper 

Der kan forekomme kørespor eller anden mekanisk skade 

Der accepteres et vist indslag af anden flora 

Kanter er afklippede mod andre elementer 

Afstukne kanter er jævne, dog skarpe umiddelbart efter afstikning 

 
Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Klipning 17-25 gange 

Efterklipning af frøstande o.l.  Efter behov 

Piskning af plænekanter 3-5 gange 

Gødskning 1 gang eller efter behov i vækstsæsonen 

Etableringspleje 

Rivning og tromling udføres også ved reparationer og udbedring af bare pletter 

 

Plejetips 

Mængden af gødning og tilpasses jordbundsforhold 

På gravarealer med gravminder i græs udføres klipningen mest skånsomt med håndklipper 
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Græsfladen må ikke vokse i højden så der opstår uhensigtsmæssige kanter til omgivende elementer, 

hvilket kan sikres ved at fjerne dødt materiale f.eks. ved vertikalskæring 

Spredning af aggressive ukrudtsarter som mælkebøtter kan forebygges ved klipning og opsamling af afklip 

En jordbund med god dræning, vandkapacitet og næringsindhold giver græsset gode vækstbetingelser 

Plænen bør anlægges i niveau med omgivende overflader, så der kan klippes helt til kanten med 

selvkørende plæneklipper 

 

Bemærkninger 

Ved plæner med forårsblomstrende løg, må græsset ikke slås, før løgvæksternes toppe er visne (sidst i 

maj/først i juni) 
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Græsflader  
 
Græsfladen har relativt højt græs og fremtræder på afstand med en jævn, 
ensartet overflade. Græsfladens primære rolle er på afstand at fremstå som et 
ensartet grønt tæppe. Plejen sigter mod at opnå et rimeligt jævnt, ensartet 
græstæppe, uden større bare pletter og tuedannelser. 

Tilstandskrav 

Græsplænen fremstår på afstand, som en ensartet grøn overflade 

Græsset er aldrig højere end 10 cm/ klippehøjde 5 cm 

Markante klumper af afklip må ikke forekomme 

Der accepteres et vist indslag af anden flora 

 

Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Forårsklargøring ved at fjerne visne blade, grene, 

muldskud og lignende – rivning 

1 gang 

Klipning 8-10 gange 

Efterklipning af frøstande o.l.  Efter behov 

Piskning af plænekanter 1-4 gange 

Afstikning af plænekanter Efter behov 

Gødskning 1 gang eller efter behov i vækstsæsonen 

Ekstra pleje 

Vanding, eftersåning, topdressing, luftning og ukrudtsbekæmpelse 

Etableringspleje 

Rivning og tromling udføres også ved reparationer og udbedring af bare pletter 

 

Plejetips 

Mængden af gødning og tilpasses jordbundsforhold 

Spredning af aggressive ukrudtsarter som mælkebøtter kan forebygges ved klipning og opsamling af afklip 
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En jordbund med god dræning, vandkapacitet og næringsindhold giver græsset gode vækstbetingelser 

Plænen bør anlægges i niveau med omgivende overflader, så der kan klippes helt til kanten med 

selvkørende plæneklipper 

 

Bemærkninger 
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Slået græs 
 

Slået græs består af græs og urter der slås nogle få gange om året.  

Plejen sigter mod, at det slåede græs er mellemhøjt, og at det giver en 

lejlighedsvis oplevelse af græs og urters vækst og blomstring. 

Slået græs finder anvendelse på skråninger, naturprægede områder samt ved 

indkørsler og stier samt hvor der ønskes variation på store græsflader mv., 

herunder på gravarealer.  

Tilstandskrav 

Arealet domineres af græsser og vilde urter 

Det slåede græs er mellem 5 og 30 cm 

Afklip forekommer ikke i større mængde på tilstødende elementer og aldrig på gravarealer 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

Rodukrudt forekommer kun begrænset 

Stier og vejes fritrumsprofil må ikke generes væsentligt 

 
Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Slåning eller klipning 2-4 gange 

Supplerende slåning af hensyn til færdsel Efter behov 

Ekstra pleje 

Opsamling af afklip/hø efter slåning 

Rydning af vedagtig opvækst, slåning eller anden bekæmpelse af ukrudt 

Etableringspleje 

Hvis målet er blomstereng, sikres urtevegetationen en god start, så urterne får forspring i forhold til 

græsset 

 
Plejetips 

Udpining af jorden fremmer urteagtig vegetation og fremmer variation og æstetisk kvalitet af det slåede 

græs. En væsentlig del af udpiningen er at fjerne afklip/hø fra arealet. I så fald vælges en slåningsmetode 

som muliggør indsamling. 
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Bemærkninger 

Blomstereng er slået græs, med et tilsigtet indslag af blomstrende urter 
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Naturgræs 
 

Naturgræs er arealer med højt græs og vilde urter, som slås en til to 

gange om året.  

Plejen sigter mod, at naturgræsset er højt og giver en oplevelse af 

græssets og urternes vækst og blomstring. Udtrykket afhænger i høj grad 

af de lokale jordbundsforhold mv. 

Tilstandskrav 

Arealet er domineret af græsser og vilde urter 

Græs og urter fremtræder sunde og i god vækst 

Ønskede urter kaster frø før slåning 

Der forekommer ikke afklip på tilstødende elementer, ellers må afklip på arealet i mindre omfang gerne 

forekomme 

Der forekommer kun i begrænset omfang opvækst af uønskede træer og buske 

Rodukrudt kan forekomme 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 

 
Standard pleje Vejledende udførsel pr. år 

Slåning 1-2 gange 

Supplerende slåning af hensyn til færdsel Efter behov 

Ekstra pleje 

Evt. opsamling af afklip/hø efter slåning 

Rydning af vedagtig opvækst, slåning eller anden bekæmpelse af ukrudt 

Bekæmpelse af invasive arter hvis nødvendigt 

 

Plejetips 

Udpining af jorden fremmer urteagtig vegetation – se slået græs 
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Mure, portaler, marmormur og andre 

bygværker 
 

Bygværker er oftest murede konstruktioner, men visse bygværker kan 

være udført i træ. 

Vedligeholdelsen sigter mod, at bygværket har en passende fremtræden i 

forhold til anlægget, funktionen og det aktuelle indtryk. Bygværkerne skal 

være i sikkerhedsmæssige forsvarlig stand og kunne anvendes i 

overensstemmelse med deres funktion. Desuden sigter vedligeholdelsen imod, at vigtige kulturhistoriske 

værdier bevares. 

Mure indhegner kirkegårde eller afdelinger. Portaler og portstolper markerer indgangspartier og fungerer 

som hæfte for pote og låger. Bygværker og mindre bygninger anvendes i overensstemmelse med deres 

formål. 

Tilstandskrav 

Bygværker er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Bygværkets materialer patinerer, i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk 

Kulturhistoriske værdier er bevaret 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Almindelig overfladebehandling Efter behov 

Kontrol af fuger Efter behov 

Kontrol af inddækning Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Mindre reparationer 

 

Vedligeholdelsestips 

Revner der kan forsage frostsprængning er 1. prioritet at få udbedret 

 

Bemærkninger 

Karakteren af den ønskede patinering skal beskrives nærmere i plejeplanen 

Kirke, Krematorium, Sognegårde og tilsvarende bygninger, regnes ikke til kirkegårdens bygværker 
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Opretning og reparationer udføres professionelt 

Observation for skade som, som rapporteres til overgartneren 
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Stendiger (fx ved Vindinge, Kirke syv)  
 

Et stendige er hegn opbygget af natursten. 

Stendiget kan være opbygget dobbeltsidigt med stenfyld eller en kerne af 

jord, eller det kan være ensidigt med en græsklædt jordvold til den ene 

side. Diget kan være kronet af sten, græstørv, hække eller hegn. 

Plejen sigter mod, at stendiget har en passende fremtræden i forhold til 

kirkegårdens karakter og udtryk, fungerer som indhegning og er i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

Tilstandskrav 

Stendiget er uden udskridninger eller sammensynkninger i længere perioder 

Stendigets smig er mindst 15 % 

Vedagtigt ukrudt forekommer ikke 

Rodukrudt forekommer kun i begrænset omfang 

 

Krav afhængig af 

udtryk 

Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Jævnhed af flade og 

overkant 

6 cm gab på 3 m 12 cm gab på 3 m Intet krav 

Ukrudt dækker af 

stendigets overflade 

højest* 

1 % 5 % Intet krav 

 *Jordudfyldte stendiger kan have ønsket vegetation i form af beplantning eller græs 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Eftersyn af indtrufne skader 1 gang 

Lugning Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning af udskridninger og sammensynkninger 

 

Vedligeholdelsestips 
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For pleje af bevoksninger henvises til de relevante grønne elementer 

 

Bemærkninger 

Gamle kirkegårdsdiger er beskyttet af lovgivning som et vigtigt kulturhistorisk levn, bl.a. med den frøbank 

som ofte er bevaret i og ved diget. Der bør udarbejdes en bevarings- og plejestrategi for diget og de 

nærmeste omgivelser som en del af plejeplanen.   

Større omsætningsarbejder på kirkegårdsdiger skal godkendes af Stiftsøvrigheden og udføres i henhold til 

Kirkeministeriets cirkulære om vedligeholdelse og opsætning af stengærder. Der anvendes professionelle 

håndværkere med de fornødne kvalifikationer på området. 
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Terrænmure 
 

En terrænmur er et bygværk, som har form af en tørmur, en muret mur eller en 

anden væg som optager et større eller mindre terrænspring. En terrænmur kan 

være en jordfyldt stensætning eller være konstrueret af træ mv. 

Vedligeholdelsen sigter mod, at terrænmuren har en passende fremtræden i 

forhold til anlægget og det aktuelle udtryk, samt at den fremtræder i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

Terrænmure finder anvendelse hvor terrænspring ønskes afviklet på begrænset 

plads, samt hvor der desuden ønskes en dekorativ eller afgrænsende effekt. 

Tilstandskrav 

Terrænmuren er sikret mod indtrængen af ødelæggende fugt  

Terrænmurens smig er 12 % for kampesten dog 15 % 

Terrænmuren er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

 

Krav afhængig af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk 

Jævnhed af 
muroverflade og 
overkant* 

Kampesten, nyere 
(tørmur) 

6 cm gab på 3 m 12 cm gab på 3 m Intet krav 

Øvrige natursten, 
klinker og brædder 

2 cm gab på 3 m 4 cm gab på 3 m Intet krav 

Betonsten og - 
elementer 

1 cm gab på 3 m 2 cm gab på 3 m Intet krav 

Ukrudt dækker af terrænmurens 
overflade højst ** 

1 % 5 % Intet krav 

*Jævnhed af fladen måles vandret som gab på 3 m, lodret som gab i murens højde. 

**Tørstablede terrænmure og især jordfyldte kampestensmure kan have ønsket vegetation, enten  som 

beplantning eller som naturligt forekommende urter. 

 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse Efter behov 

Justering af øverste skifte Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning for at overholde krav til jævnhed mv.  

Mindre reparationer 
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Bemærkninger 

Terrænmure kan være bevokset med ønsket vegetation, som kan kræve lugning og anden pleje, denne 

beskrives særskilt i plejeplanen 

For pleje af evt. ønsket bevoksning henvises til de relevante grønne elementer 

Opretning og reparationer udføres professionelt 
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Trapper og ramper  
 
En trappe er et bygværk med trin i granit, betonsten eller andet i forbindelse med 
et terrænspring. En rampe er et bygværk med en skrånende flade i forbindelse 
med et terrænspring. Formålet med trapper og ramper er at regulere 
terrænspringet for at sikre adgang. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at trappen eller rampen har en passende 
fremtræden i forhold til anlægget og det aktuelle udtryk. Der lægges vægt på, at 
gående hhv. kørende færdsel kan foregå behagelig og sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
Trapper finder anvendelse ved indgange til bygninger og på kirkegården, hvor der er terrænspring. Ramper findes ved 
indgange til bygninger og på færdselsarealer, hvor der ønskes adgang for kørestole, maskiner og andre køretøjer. 

Tilstandskrav 

Trappen eller rampen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Trappen eller rampen er normalt uden affald eller løse materialer 

Fuger er tætte og fyldte 

Trappen eller rampen er sikret mod indtrængen af ødelæggende fugt 

Der er mindst 15 % fald udad over trin og reposer, og disse er vandrette på tværs af gangretningen 

 

Krav afhængig af udtryk Haveudtryk og parkudtryk Naturudtryk 

Jævnhed 1 cm. gab på 1 meter 5 cm. gab på 1 meter 

Opspring af sten og fliser Er ikke større end 5 mm Er ikke større end 2 cm 

Mængden af ukrudt overstiger ikke 1 % Intet krav 

Kravene til jævnhed, opspring og fald kan fraviges ved kulturhistoriske elementer 

 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Ukrudtsbekæmpelse 10-15 gange 

Supplering af fugemateriale Efter behov 

Supplering af løst materiale Efter behov 

Fjernelse af fremmede sten 1 gang 

Ekstra vedligeholdelse 
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Opretning for at overholde krav til jævnhed mv.  

Mindre reparationer 

 

Bemærkninger 

Der er glidende overgang mellem belægninger på skråninger og egentlige ramper 

Elementets tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav 

Opretning og reparationer udføres professionelt 
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Monumenter 
 

Monumenter er skulpturer, som ikke er gravminder i traditionel forstand. 

Vedligeholdelsen sigter mod, at monumentet har en passende fremtræden i 

forhold til anlægget og det aktuelle udtryk, og at det er i sikkerhedsmæssig 

forsvarlig stand. 

Monumenter finder anvendelse som fælles monumenter i anonyme og 

undertiden kollektive 

gravanlæg eller generelt på kirkegården. 

Tilstandskrav 

Monumentet patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk 

Monumentet fremtræder passende rengjort 

Monumentet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Monumentets vandrette linjer er fastholdt som vandrette  

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Rengøring Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning, algebekæmpelse 

Istandsættelse, restaurering 

 

Bemærkninger 

Opretning, restaurering og istandsættelse udføres professionelt 
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Gravminder 
 
Gravminder er placeret på gravstedet for at mindes den eller de afdøde.  
Gravmindet er lavet af natursten, træ, beton, keramik, metal eller andre 
materialer. Gravmindet er påført en inskription. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at gravmindet er smukt med en passende 
fremtræden i forhold til 
anlægget og det aktuelle udtryk, og at gravmindet er i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand i forhold 
til omgivelserne.. 

Tilstandskrav 

Gravmindet patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk 

Gravmindet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Gravmindets vandrette linjer er fastholdt som vandrette, i overensstemmelse med det ønskede udtryk 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Rengøring Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning, algebekæmpelse 

Tilføjelse af mindeskrift eller mindeplader 

Istandsættelse, restaurering 

 

Bemærkninger 

Hvor gravstedets brugere har mulighed for at opstille et gravminde fastsættes begrænsninger i 

materialevalg, udformning og placering i kirkegårdsvedtægten 

Opretning, restaurering og istandsættelse udføres professionelt 
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Registrerede bevaringsværdige gravminder 
 
Registrerede bevaringsværdige gravminder er gravminder som er registrerede 

som bevaringsværdige i overensstemmelse med lovgivningen. 

Registreringen kan også omfatte andre dele af gravstedet eller gravstedet som 

helhed. Vedligeholdelsen sigter mod, at bevare de værdier, som er baggrund for 

registreringen. Registrerede bevaringsværdige gravminder kan være placeret på 

det oprindelige gravsted eller kan være samlet i lapidarier. 

 

Tilstandskrav 

Gravmindet er i forsvarlig stand og vedligeholdt i samråd med eksperter på området 

Gravmindet fremtræder passende rengjort 

Gravmindet patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk 

gravmindets vandrette linjer er fastholdt som vandrette, i overensstemmelse med det ønskede udtryk 

 
Standard vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Rengøring Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse 

Opretning, og evt. algebekæmpelse 

Tilføjelse af mindeskrift eller mindeplader 

Istandsættelse, restaurering 

 

Bemærkninger 

Der bør udarbejdes en vedligeholdelsesstrategi for de registrerede bevaringsværdige gravminder, med 

henblik på at bevare kulturarven. Dette bør ske i samarbejde med eksperter på området. 

Opretning, restaurering og istandsættelse udføres professionelt 
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Øvrigt inventar 
 
Inventar dækker over en lang række forskellige typer inventar som udfylder en 
funktion på kirkegården. 
Vedligeholdelsen sigter mod at inventaret har en passende fremtræden i forhold 
til anlægget og det aktuelle udtryk og at det er funktionsdygtigt. 
Inventar findes spredt på kirkegården afhængigt af funktion og behov. 

Tilstandskrav 

 

Krav afhængige af 
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Er funktionsdygtigt i 

sæsonen 

x x x x x x x x x x x x x x x 

I sikkerhedsmæssig 

forsvarlig stand 

x x x  x x  x x x x x x x  

Med redskaber i sæson   X             

Er opstrammet           x     

Er læsbar       x         

Glas fremtræder pudset    x            

 

 

 
Vedligeholdelse Vejledende gange pr. år 

Åbning og lukning samt frostsikring af vandposte, 

springvand, m.v. 

Forår, efterår 

Udsætning og opsamling af redskaber Forår, efterår, samt løbende opsyn 

Rengøring af inventar som bænke, gelændere, 

vandposte, redskabsstativer, låger, udhængsskabe, skilte, 

papirkurve og affaldsbeholdere 

 

0-1 gange om året 

Rengøring af inventar som cykelstativer, hegn, lamper, 0-1 gange om året (efter behov) 
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lygter og lygtepæle 

Udskiftning af defekte, udskiftelige dele, fx pærer Efter behov 

Evt. overfladebehandling af inventar Hver 3   

Rensning og oprensning af riste, afløb og sandfang mv. 1 gang 

Rengøring af bænke 6-8 gange 

                      

Bemærkninger 

Opretning, reparationer og udskiftning udføres professionelt 
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Generelle opgaver 
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Tømning af affaldskurve, indsamling af visne 

buketter mv.  
 
Opgaven indeholder tømningen af papirkurve og affaldsbeholdere samt 

indsamling af visne buketter mv. på gravanlæg hvor dette hører under 

erhvervelsesydelsen. 

Tilstandskrav 

Visne, løse buketter og andre skæmmende effekter forefindes ikke efter buketindsamling 

Affaldsbeholdere mv. er ikke overfyldte eller forårsager lugtgener 

 
Standard opgaver Vejledende gange pr. år 

Tømning af papir- og affaldskurve 45-52 gange (ugentligt) 

Fjernelse af visne buketter 45-52 gange (ugentligt) 

Ekstra opgaver 

 

Udførselsvejledning 

Visne buketter henligger normalt ikke efter den ugentlige buket omgang 

Affaldskurve mv. er ikke overfyldte og forårsager ikke lugtgener 

Indsamling af bårebuketter, pynt og personlige effekter fra nyligt anlagte grave er følsomt og beror på 

indlevelse i hvert enkelt tilfælde 

 

Bemærkninger 

Bårebuketter henlagt på grav eller blomsterplads henligger en passende tid under hensyntagen til stedlig 

tradition og de pårørendes ønsker. Minimum 1 uge. Bånd fra kranse mv. fjernes efter aftale med de 

pårørende, hvis det er muligt. Ellers ligger båndene tilpas længe. 
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Fjernelse af affald  
 

Opgaven omfatter fjernelse af affald og generende løse materialer fra 

kirkegårdens parkarealer og 

de dele af gravanlæggene, som er kirkegårdens ansvar.  

Omfanget af fjernelse af affald og løse materialer afhænger af brugen af 

arealerne og det valgte udtryk. 

Tilstandskrav 

 

Krav afhængig af 

udtryk 

haveudtryk parkudtryk naturudtryk 

Let affald Forekommer normalt 

ikke 

Forekommer normalt 

ikke 

Kan forekomme få 

steder 

Større affald Forekommer normalt 

ikke 

Forekommer normalt 

ikke 

Forekommer normalt 

ikke 

 

Let affald: aviser, pap- og plastikemballage, plasticposer, papkasser, flasker, dåser og lign. 

Større affald: byggeaffald, haveaffald fra private haver, vrag af cykler og lign. 

 

 

 
Standard opgaver Vejledende gange pr. år 

Fejning af faste overflader Efter behov 

Rivning af løse overflader Efter behov 

Opsamling i beplantninger Efter behov 

Opsamling på faste og løse overflader Efter behov 

Ekstra opgaver 

Ekstraordinær fjernelse af affald 

 

Udførselsvejledning 
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Fejning, rivning og opsamling foregår manuelt eller med relevante maskiner, efter opgavens karakter 

Ved opsamling manuelt bruges handsker/ snaptang 

 

Bemærkninger 

Omfanget af arbejdet, afhænger af det valgte udtryk for området. Se oversigtskort. 
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Fjernelse af nedfaldent løv 
 

Fjernelse af løv omfatter blade som tabes fra træer og buske på 
kirkegårdens parkarealer og gravarealernes fælles elementer.  
Omfanget af opgaven afhænger af størrelse og art af træer og buske, 
men også vejrliget og det valgte udtryk spiller en rolle. 

Tilstandskrav 

 

Krav afhængig af 

udtryk 

haveudtryk parkudtryk naturudtryk 

Mængde af løv ”Af tidspres behandles 

som Park/Natur udtryk” 

Nedfaldent løv 

accepteres, hvor det 

ikke er til gene for 

gravsteder, beplantning 

eller færdsel 

Nedfaldent løv, 

accepteres så længe det 

ikke er til stor gene. 

Omfang af opsamling af 

løv 

”Af tidspres behandles 

som Park/Natur udtryk” 

1-2 gange i sæsonen Sjældent/aldrig  

 

 

 
Standard opgaver Vejledende gange pr. år 

Løvsugning Efter behov 

Rivning og opsamling Efter behov 

Ekstra opgaver 

 

Udførselsvejledning 

På græs kan bruges græsslåmaskine med opsamler 

Se oversigtskort for at se hvilket udtryk det enkelte område skal have 

Inden jul, forsøges samtlige arealer gennemgået for nedfaldent løv, hvis vejrliget tillader det 

 

Bemærkninger 
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Omfanget af arbejdet, afhænger af det valgte udtryk for området 

Under Cedertræer forekommer ekstra meget nedfald 
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Vintertjeneste 
 
Vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. 

Formålet er at sikre fremkommelighed og en sikker og behagelig færdsel på 

kirkegården.  

Omfanget af vintertjenesten afhænger af vejrliget, men også af i hvilket omfang 

færdselsarealerne skal være farbare. 

Tilstandskrav 

Vintertjeneste udføres efter ruteplan på kort 

Sneen ryddes når der er et snedække og i et tidsrum som anført i ”arbejdsbeskrivelse for snevagten” 

Relevante områder er ryddet og gruset i forbindelse med gudstjenester, andre kirkelige handlinger og 

højtideligheder 

Faste belægninger er ryddet så overfladen er synlig, løse belægninger så de er farbare 

I udgangspunktet udføres rydningen i en bredde tilpasset færdslens 

 art 

Beplantning og græs er ikke skadet efter rydning 

Belægninger er ikke skadet efter rydning 

Sneen er ryddet til den side, hvor snevolde vil genere mindst og altid væk fra bygninger 

Ved grusning af løse belægninger er samme materiale som belægningens overflade benyttet hvis denne er 

anvendelig til glatførebekæmpelse. (Slotsgrus er ikke anvendelig til grusning) 

 
Standard opgaver Vejledende gange pr. år 

Snerydning Efter behov 

Grusning el. saltning  Efter behov 

Ekstra opgaver 

Aflastning af hække, buske og træer 

 

Udførselsvejledning 

Vintertjenesten udføres efter ruteplan 

Hvis løsebelægninger består af et materiale der egner sig til glatførebekæmpelse, kan dette med fordel 
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bruges 

Grus foretrækkes ved vedvarende snefald 

 

Bemærkninger 

Beskrivelsen af vintertjenesten kan findes i ”arbejdsbeskrivelse for snevagten”, som kan fås ved 

henvendelse til pladsmand eller leder 

På granitfliser (fx ved kapelforpladsen) bruges kun kost og plasticskraber, da andet værktøj kan lave 

mærker i fliserne, der kan også bruges saltvand på G-fliserne. (Salt granulat må som udgangspunkt ikke 

benyttes da det aflejres på fodtøjet og kan føres med ind i kapellet hvor det kan beskadiger gulvet). 

På belægninger af perlesten bruges aldrig kost 

Ud over rydning, grusning og saltning kan vintertjeneste også bestå af f.eks. aflastning af hække, buske, 

træer eller tage i forbindelse med kraftigt snefald eller isslag 
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Urnehave 1A 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Bunddækkende planter danner et sammenhængende tæppe, uden væsentlige huller 

Stauder fremtræder sunde og i god vækst 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Græsset plejes som prydplæne 

Der forefindes kun buketter i vaser, kranse, lygter og andet pynt er ikke tilladt ifølge servitutterne 

Gravminderne opfylder kravene i kirkegårdsvedtægten, og er værdige og vel vedligeholdte 

Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene for disse 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Lugning Ca.20 gange 

Afpudsning for visne blade, gamle stængler og frøstande Efter behov 

Gødskning af hensyn til blomstring 1 gang 

Beskæring af bunddække 4 gange 

Tilsyn for at fjerne pynt, der ikke passer i de tilkøbte vaser Løbende (samtidig m. buketrunde) 

Rensning af gravminder Efter behov 

Den enkelte gravplads ligger i et fælles anlæg og er ikke 

adskilt fra de øvrige gravpladser med en hæk. Målet med 

Urnehaven er at give mulighed for en begravelse, hvor de 

pårørende ikke har ansvar for pasning og vedligeholdelse af 

gravstedet. 

Urnehaven er opbygget som indrammede felter i plæne, 

med stauder og bunddække. Plejen sigter mod at stauder og 

bunddækkende planter danner et tæppe, der bringer indtryk 

af frodighed. Stauder i harmonisk blomstrende flader skaber 

afveksling fra det tidlige forår til efterår. Stauderne på 

gravstedet tåler ikke at blive tildækket, hvorfor grandækning 

ikke er tilladt. Der må ikke plantes på gravstedet, men kun 

placeres en buket i de 2 vaser. 

Gravstedet i Urnehaven erhverves med gravminde og 

beplantning. Gravminderne er på forhånd placeret i den 

fælles beplantning.  
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Græsklipning i vækstsæson Ca. 25 gange 

Piskning af kanter 10 gange 

Gødskning af græs 2 gange (ca. 1.maj + 15. august) 

Opsamling af kviste og løv 25 gange 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding, gødskning, omplantning, deling og efterplantning 

 
Bemærkninger 

Bedene er tilplantet efter et ønske om et ensfarvet blomsterflor, der findes tre forskellige 

beplantningssammensætninger, én i hvide nuancer, én i lilla nuancer og én i gule nuancer 

Afdelingens beplantning er anlagt i efteråret 2009, hvorfor den pt. er i etableringsfasen og der må 

påregnes en ekstra plejeindsats 

Bemærk at græsset plejes som prydplæne 
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Potentilhaven - 3H 
 

Potentilhaven er en afdeling med individuelle 

urnegravsteder. På afdelingen har alle gravsteder en 

baghæk af potentil der tilhører kirkegården og 

vedligeholdes af denne. Det er hækkene af potentiller 

med deres gule og hvide blomster, der binder afdelingen 

sammen til en helhed. Afdelingen omkranses af hække på 

alle sider, imens det enkelte gravsted er afgrænset af en 

brostenskant. Gravmindet og beplantningen foran dette, 

vælges af den brugsberettigede. Beplantning, såvel som 

gravminde må dog ikke være højere end baghækken. 

Gravstederne plejes og vedligeholdes af kirkegården, og 

alle gravsteder gran-udsmykkes.  

 

 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Potentil-hækkene lever op til tilstandskravene for fritvoksende hække 

Beplantningen er ikke højere end baghækkene 

Gravminder er ikke højere end baghækkene 

Gravstedet er værdigt og vel vedligeholdt 

Beplantningen generer ikke hække, nabogravsteder eller færdselsarealers fritrumsprofiler 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Pleje og vedligeholdelse 5-8 gange 

Gødskning af hensyn til blomstring (Kun Legat) 1 gang (stauder), 2 gange (roser) 

Rensning af gravminder (Kun Legat) Efter behov 

Græsklipning i vækstsæson 18 gange 

Piskning af kanter 4-6 gange 

Gødskning af græs 2 gange (ca. 1. maj og 15. september) 

Løvopsamling Efter plejeniveau(se oversigtskort) 
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Ukrudtsbrænding, faste belægninger Ca. 40 gange 

Vanding af årstidens blomster Hvis påkrævet, ellers i etableringsfasen 14 d. efter 

plantning. 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding og gødskning 

Efterplantning af potentil 

 

Bemærkninger 

Hækkene i Potentilhaven klippes ned en gang årligt i forbindelse med afdækning af gran. Udover denne 

årlige nedklipning, passes hækkene som ”fritvoksende hække”. 
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Rosenbuerne – 3J 
 

Den enkelte gravplads ligger i et fælles anlæg.  

Beplantningen tilstræbes at give et roligt og ensartet indtryk. 

Rosenbuer bevokset med lyserøde slyngroser og skaber sammen 

med et bunddække af rypelyng og baghæk af fritvoksende 

kirsebærlaurbær en frodig ramme om gravminderne. I foråret 

prydes anlægget af forskellige løgplanter. Plejen sigter mod at 

bunddækkende planter danner et tæppe, der bringer indtryk af 

frodighed og at rosenbuerne er tæt bevokset, så de bidrager til 

oplevelsen af et rum.  

Stauderne på gravstedet tåler ikke at blive tildækket, hvorfor 

grandækning ikke er tilladt. Der må ikke plantes på gravstedet, 

men kun placeres en buket i den anviste vase. 

Gravstedet i afdelingen Rosenbuerne erhverves med gravminde og 

beplantning. Gravminderne er på forhånd placeret i den fælles 

beplantning.  

 

 

Tilstandskrav – se i øvrigt tilstandskrav til de elementer der findes i afdelingen, i elementbeskrivelserne 

Bunddækkende planter danner et sammenhængende tæppe, uden væsentlige huller 

Den fritvoksende hæk af Laurbærkirsebær fremstår grøn 

Roser tilstræbes at følge forløbet af buerne 

Roser beskæres således at også den del tættest på jorden, har blomster og blade 

Der forefindes kun buketter i vaser - potter, lygter og anden pynt er ikke tilladt ifølge servitutterne 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Pleje og vedligeholdelse 5-8 gange 

Gødskning af roser af hensyn til blomstring 4 gange i sommerhalvåret (ca. slut apr. – start sept.) 

Opbinding af roser Efter behov 

Tilsyn for at fjerne pynt, der ikke passer i de tilkøbte 

vaser (ikke overholder servitutterne) 

Løbende (fx i forbindelse med buketrunde) 

Rensning af gravminder Efter behov 
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Rensning af skulptur Efter behov 

Græsklipning i vækstsæson 18-20 gange 

Piskning af kanter 2-5 gange 

Gødskning af græs 1 gang (apri/maj) 

Hækklipning (afdelingshæk – Bøg) 1 gang 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding og gødskning 

Omplantning, deling og efterplantning  

 
Bemærkninger 

Rypelyng kan gå ud når der graves i den, så det kan være nødvendigt at efterplante med nye planter, efter 

urnenedsættelser 
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Afdeling 3L (linje 1-7)  
 
Den enkelte gravplads ligger i et fælles anlæg og er ikke 

adskilt fra de øvrige gravpladser. Målet med Urnehaven 

er at give mulighed for et smukt gravsted, uden at de 

pårørende har ansvar for pasning og vedligeholdelse af 

gravstedet. 

Urnehaven er opbygget således at det er enkeltheden ved 

en samlet beplantning med ensfarvede enårige blomster 

– der skaber et sammenhængende udtryk. Bagtil 

afgrænses gravstedet af en takshæk. 

Alle gravstederne tilplantes med årstidens blomster, om 

vinteren grandækkes gravstederne.  

De pårørende må ikke plante planter på gravstedet. 

 

 

 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Årstidens blomster fremtræder sunde og i god vækst 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Baghække af taks har en veldefineret form og er uden væsentlige huller 

Gravminderne opfylder kravene i kirkegårdsvedtægten, og er værdige og vel vedligeholdte 

Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene for disse 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Lugning 6-8 gange 

Vanding af årstidens blomster Ca. 12 gange (eller efter behov) 

Ukrudtsbrænding faste belægninger 30-40 gange 

Græsklipning i vækstsæson 20-25 gange 

Piskning af kanter 5 gange 

Gødskning af græs 1 gang (april/maj) 

Løvopsamling Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 
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Vanding og gødskning 

Efterplantning ved udgåede planter  

 
Beplantning 

Busk Vinterhårdfør havefuchsia - Fuchsia x 'King George'  

Sommerblomst Stedmoderblomst orange - Viola cornuta 'Tangerine' 

Sommerblomst Isbegonie - Begonia x semperflorens-cultorum 
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Rosenhaven – 3M 
 

Rosenhaven er en afdeling med individuelle 
urnegravsteder, placeret i græs. I afdelingen har alle 
gravsteder det fællestræk, at der er plantet tre roser bag 
ved gravmindet. Roserne tilhører kirkegården og 
vedligeholdes af denne. Det er Roserne med deres røde 
blomster, der binder afdelingen sammen til en helhed. Det 
enkelte gravsted er afgrænset af en chausséstenskant eller 
en granitkantsten (Chausséstenskanter er under afvikling).  
Gravmindet og beplantningen foran dette, vælges af den 
brugsberettigede. Beplantning, såvel som gravminde må 
dog ikke være højere end roserne. Det kan anbefales at 
urnegravstedet tilplantes med bunddække eller stauder, så 
gravstedet får et grønt og frodigt udseende.  
Gravstederne plejes og vedligeholdes af kirkegården, og 

alle gravsteder grandækkes.  

 

 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Roserne fremtræder sunde, i god vækst og med rig blomstring 

Visne blomster skæmmer ikke helheden 

Beplantningen, samt gravminder er ikke højere end Roserne 

Gravstedet er værdigt og vel vedligeholdt 

Beplantningen generer ikke færdselsarealers fritrumsprofiler 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Pleje og vedligeholdelse 6-8 gange 

Gødskning af roser af hensyn til blomstring 2 gange 

Beskæring af roser 2 gange (forår + inden grandækning) 

Afpudsning af roser 2 gange 

Rensning af gravminder Efter behov 

Græsklipning i vækstsæson Ca. 19 gange 

Piskning af kanter 4-6 gange 
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Gødskning af græs 1 gang i starten af vækstsæsonen 

Løvopsamling Efter plejeniveau- parkudtryk 

Ukrudtsbrænding, faste belægninger 10 gange 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding og gødskning 

Omplantning deling og efterplantning  

 

Bemærkninger 
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Den Fælles Mindehave 
 
Den enkelte gravplads ligger i et fælles anlæg. Målet med 

Den Fælles Mindehave er at give mulighed for en bisættelse, 

hvor de pårørende ikke har ansvar for pasning og 

vedligeholdelse af gravstedet. 

Plejen sigter mod stauder og bunddækkende planter danner 

et tæppe, der bringer indtryk af frodighed og giver smukke 

farve- oplevelser. Stauder i harmonisk blomstrende flader 

skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv 

og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for 

mindehaven i vinterperioden. På afdelingen har alle 

gravsteder en baghæk af taks, der tilhører kirkegården og 

vedligeholdes af denne. Stauderne på gravstedet tåler ikke 

at blive tildækket, hvorfor grandækning ikke er tilladt. Der 

må ikke plantes på gravstedet, men kun placeres en buket i 

den anviste vase. 

Gravstedet i Den fælles Mindehave erhverves med 

gravminde og beplantning. Gravminderne er på forhånd 

placeret i den fælles beplantning 

 

 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Bunddækkende planter danner et sammenhængende tæppe, uden væsentlige huller 

Stauder fremtræder sunde og i vækst 

Bunddække, stauder og løgplanter giver tilsammen et frodigt udtryk i hele sæsonen 

Baghække af taks har en veldefineret form og er uden væsentlige huller. Klippes efter tilstandskravene i 

elementet i klippet hæk 

Der forefindes kun buketter i vaser - kranse, lygter og anden pynt er ikke tilladt ifølge servitutterne 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Pleje og vedligeholdelse 5 gange 

Afpudsning for visne blade, gamle stængler og 

frøstande – afhængig af art og sort. 

2 gange 

Gødskning af hensyn til blomstring 1 gang 
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Tilsyn for at fjerne pynt, der ikke passer i de tilkøbte 

vaser (ikke overholder servitutterne) 

Løbende (fx i forbindelse med buketrunde) 

Rensning af gravminder Efter behov 

Græsklipning i vækstsæson 18 gange 

Piskning af kanter 4 gange 

Gødskning af græs 1 gang i starten af vækstsæsonen 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding og gødskning 

Omplantning deling og efterplantning  

 
Bemærkninger 

Der skal tages stilling til pleje af gravminder i beton 

 



Særlige anlæg  Børnenes kvarter 
 

Revideret april 2017  114 

Børnenes kvarter 
 

Børnenes kvarter er en afdeling med individuelle urnegravsteder 
for børn under 10 år, gravstederne er placeret i græs. 
Det er de store Dronningebuske, der binder afdelingen sammen til 
en helhed. Afdelingen er omkranset af en høj bøgehæk.  Det enkelte 
gravsted er afgrænset af en chausséstenskant.  
Gravmindet og beplantningen på gravstedet, vælges af den 
brugsberettigede. Der accepteres diverse effekter på gravsteder, fx 
legetøj. 
  
 

 

 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Dronningebuskene skal klippes med hækkeklipper for neden, således at de fremstår grønne i bunden 

Dronningebuske går ikke væsentligt ind i gangarealers fritrumsprofiler. Der skal sikres fri færdsel til 

gravsteder. 

Dronningebuske fremtræder sunde og i vækst 

Græsset opfylder tilstandskravene for elementet ”græsplæne”  

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Hækklipning 1 gang 

Gødskning af hæk og buske 1 gang inden 1. maj, maraton halvorganisk 

Udtynding af dronningebuske 1 gang (i vinterhalvåret, ca. ¼ fjernes, ældste grene) 

Klipning (med hækkeklipper) af dronningebuske 1-2 gange 

Græsklipning 17-20 gange 

Gødskning af græs 1 gang i starten af vækstsæsonen 

Pleje og vedligeholdelse af gravsteder Se ydelsesbeskrivelser i plejeplanen 

Renholde kanter imellem græs og chaussésten Ca. 2 gange – efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Opfyldning af perlesten på gravsteder 

Opfyldning af kakaoflis rundt om dronningebuske 
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Opfyldning af grus imellem græsplæne og græsplæne 

 

Bemærkninger 

Under dronningebuskene er der kakaoflis 

Der holdes en række på ca. 15 cm fri imellem græsplæne og chausséstenskant, denne fyldes op med grus 

Hækken holdes i den nuværende højde (ca. 2,20 m) 
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Katolsk – ny urneafdeling 
 

Tilstandskrav - se i øvrigt i de generelle elementbeskrivelser for de elementer der findes i afdelingen 

Bunddækkende planter danner et sammenhængende tæppe, uden væsentlige huller 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Græsset plejes som ”græsplæne” 

Der forefindes kun buketter i vaser, kranse, lygter og anden pynt er ikke tilladt ifølge servitutterne 

Gravminderne opfylder kravene i kirkegårdsvedtægten, og er værdige og vel vedligeholdte 

Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene for disse 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Lugning 15-20 gange 

Afpudsning for visne blade, gamle stængler og frøstande. Efter behov 

Gødskning af hensyn til blomstring 1 gang 

Beskæring af bunddække Efter behov 

Tilsyn for at fjerne pynt, der ikke passer i de tilkøbte vaser.  Løbende (samtidig m. buketrunde) 

Rensning af gravminder Efter behov 

Græsklipning i vækstsæson 17-20 gange 

Den enkelte gravplads ligger for sig selv, men danner 

sammen med de øvrige gravpladser en helhed. Hver 

ramme udgør ét gravsted, med plads til to urner. 

afdelingen er opbygget som indrammede felter i plæne, 

med Bunddækkende stauder og forårsløg. Plejen sigter 

mod at bunddækkende planter danner et tæppe, der 

bringer indtryk af frodighed. Stauderne på gravstedet 

tåler ikke at blive tildækket, hvorfor grandækning ikke er 

tilladt.  

I beplantningen placeres et gravminde efter 

gravstedsejers ønske, stenens højde m.m. skal opfylde 

krav i servitutterne. Afdelingen er under etablering, de 

traditionelle gravsteder afvikles løbende og flere rammer 

etableres. 
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Piskning af kanter 10 gange (hver 2. gang græsset slås) 

Gødskning af græs 1 gang i starten af vækstsæsonen 

Løvopsamling Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Vanding, gødskning, omplantning, deling og efterplantning 

 
Bemærkninger 

Bedene er tilplantet efter et ønske om et ensfarvet blomsterflor, der findes to forskellige bed-

sammensætninger, én i lilla farver med vinca og lilla krokus, samt én i gule farver med bunddække af 

guldjordbær og krokus i gule farver. 

Afdelingens beplantning er anlagt i 2009, hvorfor den pt. er i etableringsfasen og der må påregnes en 

ekstra plejeindsats, samt vanding af nyplantede hække 

De smalle græsstier imellem bedene, klippes med smal håndskubbet plæneklipper (Klippo) og kanterne 

mod jernramme piskes jævnligt 
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Anonyme gravanlæg (Den Anonyme Urnefællesgrav) 

 

Anonyme gravanlæg er anlæg hvor den enkelte 

gravplads ikke er markeret.  

Gravanlægget består derfor kun af fælles elementer. Den 

enkelte gravplads ligger i et fælles anlæg, ofte græs. 

Gravanlægget består af den græsplæne, hvor urner bliver 

nedsat og af en fælles blomsterplads og et monument.  

Målet med anonyme gravanlæg er at give mulighed for 

en anonym begravelse, hvor de pårørende ikke har 

ansvar for pasning og vedligeholdelse af gravstedet.  

Mindehandlinger mv. henvises til fællesmonumentet. 

Plejen sigter mod at opfylde tilstandskravene for de 

elementer gravanlægget består af. 

 

 

Tilstandskrav 

Græsset plejes som brugsplæne 

Græshøjden er fra 4 cm til maks. [typisk mellem 8 og10] cm 

Taksparterre fremtræder i god vækst, med veldefineret form og uden væsentlige huller 

Monumentet fremstår i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand evt. med patina 

Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene for disse 

Buketter, kranse, lygter og anden pynt er placeret i overensstemmelse med vedtægterne 

Opgaver udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Græsklipning i vækstsæson Ca. 25 gange 

Gødskning af græs 1 gang i starten af vækstsæsonen 

Klipning af taksparterre 1 gang 

Brænding af fastebelægninger Ca. 25-40 gange 

Fjerne visne blomster  Ca. 150 gange (3 gange pr. uge - man., ons. og fre.) 

Flytte blomster fra græsplænen Ca. 150 gange (3 gange pr. uge - man., ons. og fre.) 
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Udskifte vand i kummerne Efter behov 

Rengøre og vedligeholde monument Efter behov 

Renholde bænkpladser Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

 

Bemærkninger 

Vandkummer skal tømmes inden frost 
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Bevaringsværdige gravminder i efeu (langs kirkemuren) 
 

På Gråbrødre og Vor Frue kirkegårde, findes områder 

langs kirkemuren, hvor der står bevaringsværdige 

gravminder, i en beplantning der primært består af 

bunddækkende efeu. Der vokser henholdsvis mispel og 

taks (Gråbrødre) og lindetræer (Vor Frue) i 

beplantningen. På Vor frue er der indslag af stauder 

(kærmindesøster) og forårsløg i bedet.  

Plejen sigter mod at skabe en tæt og ensartet grøn flade, 

der ikke breder sig væsentlig ud over bedets kanter. 

 
 

Tilstandskrav 

Planterne er veludviklede og i god vækst 

Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter 

Beplantningen går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler, ligesom kantstenen holdes fri 

Træer og buske af ikke ønskede arter forekommer ikke efter lugning 

Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Beskæring af hensyn til vækstform, størrelse og 

jorddække 

2 gange (med hækkeklipper) 

Lugning Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding, gødskning efter behov 

Beskæring af hensyn til naboelementer 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af plantebed 

Vanding og gødskning og efterplantning 
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Beskæring af hensyn til hensigtsmæssig udvikling 

 

Plejetips 

Klippes gerne efter klipning af hække, da det slider meget på hækkeklipperen 

 

Bemærkninger 

Efeuens udbredelse styres således at naboelementer fx gravminder, kirkemur og træer friholdes. Efeuen 

må dog gerne kravle på i lindetræerne på Vor frue, hvor deres udbredelse dog styres med klipning. 
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Lapidarium 
 
Lapidarium betyder udstilling eller samling af sten.  

Lapidarier er anlæg med samlinger af gravsten og 

andre gravminder, som er placeret udenfor 

gravstederne. 

Gravminderne kan være registrerede 

bevaringsværdige gravminder eller andre 

gravminder, der ønskes bevaret på kirkegården. 

 

 

  

Tilstandskrav 

Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene for disse 

Anlægget præsenterer og indrammer gravminderne med respekt for disse 

Bunddække fremstår tæt og i vækst og vokser ikke væsentlig ind foran naboelementer eller i stier 

Ukrudt forefindes ikke efter lugning 

Hanesporetjørn fremtræder sunde og i vækst 

Træerne går ikke væsentligt ind i stiers fritrumsprofiler 

Buksbompur fremtræder sundt og i vækst 

 
Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Lugning - bunddække 3 gange 

Løse belægninger - ukrudtsbekæmpelse  8-10 gange 

Løse belægninger – rivning 8-10 gange 

Løse belægninger – supplering af materiale Efter behov 

Pleje og vedligeholdelse af gravsteder 8-10 gange 

Løvopsamling 3-4 gange 

Lugning gravsteder 25 gange 
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Rengøring af gravminder 3 gange 

Hanesporetjørn – vildskud fjernes Efter behov 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

 
Bemærkninger 

Buksbom bag gravminder i retning ind imod kapellet, formes let 

Man bør begrænse indgreb med kniv eller saks, da det kun fremmer udviklingen af en mængde vanris 

Vær opmærksom på de skarpe torne på stammerne af hanesporetjørn 
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Magnoliaalléen 
 

Magnolia-alléen tegner en linje ned igennem afdeling to. 

Den enkelte Magnolia har en fodpose af Geranium, 

træerne omgives af græsplæne og stien er belagt med 

perlesten og afgrænset med en brostenskant. 

Plejen sigter imod at træerne udvikler sig til fuldkronede 

sunde rigt blomstrende træer, der danner en 

sammenhængende helhed. 

Det enkelte træ er underlagt helheden og plejes i forhold 

til alder, art samt med hensyn til helhedsindtrykket. 

 

 

Tilstandskrav 

Træerne i alléen fremtræder sunde og i vækst 

Ingen træer adskiller sig i vækstform og højde væsentligt fra de øvrige træer i gruppen 

Træerne går ikke ind over stier og vejes fritrumsprofiler og presser ikke hækken væsentligt 

Skæmmende ukrudt findes ikke umiddelbart under træet (i geranium), efter lugning 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Gødskning med surbundsgødning 2 gange (før påske + sommer) 

Fritrumsbeskæring. 1-3 års mellemrum 

Beskæring af døde og krydsende grene 1 gang årligt. 

Eftersyn af om træerne udvikler sig på en for arten 

hensigtsmæssig måde uden afvigende kroneform, 

krydsende grene mm. 

1 gang årligt  

Lugning, Geranium 3-4 gange 

Ekstra pleje 

Vanding og observation for svampeangreb, råd og døde grene 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand 

Efterplantning 

Etableringspleje 
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Kontrol af plantekvalitet 

Vanding og lugning og kultivering omkring stammebasis 

Opbygningsbeskæring af hensyn til ønsket kroneudvikling 

 

Bemærkninger 

Det er hensigten at Alléen opleves som en helhed, hvor det enkelte træ træder i baggrunden, for et samlet 

udtryk 
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Lindelysthus  

 

Lindelysthuset består af lindetræer der er beskåret og klippet i 

facon, så de danner et rundt rum. 

 Plejen sigter mod at danne et rum med tætte grønne vægge og et 

relativt lukket kuppelformet grønt tag. Der er bunddække af 

vårkærminde og efeu under lindetræerne. 

 

 

Tilstandskrav 

Lindetræerne fremtræder sunde og i vækst 

Da stammerne ses i vinterperioden, er målet at de enkelte planter i lysthuset er jævnbyrdige 

Lindelysthusets sider er tætte og grønne dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden 

Hækkens løv dækker den væsentligste del af sider og top 

Hækken går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler 

Afklip forekommer ikke 

Træer og buske af andre arter forekommer ikke efter lugning 

Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning med hækklipper (af nederste del 0-2,5 

meters højde) 

1 gang august/september 

Klipning/beskæring top i ca. 4 meters højde 1 gang (hvert/hver andet år) 

Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter 1-3 gange 

Lugning 1-4 gange 

Gødskning 1 gang inden 1. maj. 

Ekstra pleje 

Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk 
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Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Kultivering og klargøring af jorden 

Vanding og gødskning 

Klipning/beskæring der fremmer forgrening, samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for 

løvfældende hække 

 
Plejetips 

Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud 

 
Bemærkninger 

Toppen beskæres ved hjælp af lift, eller gaffeltruck. 

Træerne opstammes til 2,5 meters højde, derfra bevares indvendige grene der vokser vandret eller skråt – 

så der dannes et kuppelformet tag. Devertikaltvoksende grene fjernes. 
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Søjleavnbøg allé 
 

Tilstandskrav 

Det enkelte træ fremtræder sundt og i vækst 

Træerne går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

Træerne fremtræder efter klipning præcis med de foreskrevne dimensioner og former 

Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer 

 
Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning for at opretholde den forskrevne form 1 gang (samtidig med løvfældende hæk) 

Afskårne grene fjernes efter klipning og beskæring Efter behov 

Ekstra pleje 

Vanding og observation for svampeangreb, råd og døde grene 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding og gødning samt lugning og kultivering omkring stammebasis 

Beskæring og evt. opbinding for at fremme ønsket form og kroneudvikling 

Fjernelse af opbinding 

Evt. efterplantning 

 

Søjleavnbøg allén består af træer, hvor kronen er synligt formet ved klipning.  

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som søjleformede træer. 

Målet er, at træerne fremtræder med en ensartet cylindrisk søjleform, der 

spidser til mod toppen. Træerne skal så vidt muligt formes, således at de får en 

ensartet form og derved bidrager til helhedsindtrykket. 

Ud over enkelte ældre gravsteder, er området udlagt i græs, med felter af 

tulipaner/vintergækker og Pinseliljer/snepryd. De farvede felter af løg, 

bidrager i foråret, med flotte farver i det ellers helt grønne område. 
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Plejetips 

Ved nyanlæg og omlægninger undersøges mulighederne for at gøre klippearbejdet nemmere ved at sikre 

let adgang for stiger og stilladser eller sikre mulighed for anvendelse af maskinklippere 

 

Bemærkninger 

Nederste del klippes med alm. Hækklipper, øverste med stangklipper, evt. med gaffeltruck eller lift 

Løgplæne slås først når toppene er visnet ned (maj-juni) 

Træerne skal have den nuværende højde (ca. 3,5 m) 
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Lindeallé – stammehæk (østre kirkegård) 
 

Lindealléen er en stammehæk der i et stort kvadrat, indrammer en del 
af afdeling tre, samt Den Anonyme Fællesgrav. Under lindetræerne 
gror en klippet hæk af Ribes, Ribes og Lindealléen, er et 
sammenhængende element, der danner en grøn ramme om en del af 
kirkegården. 
Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som en 
stammehæk. Målet er, at træerne fremtræder med et bestemt, styret 
udtryk. Formede træer danner rum og markerer indgange, 
afgrænsninger mm. Formede trærækker anvendes, hvor der ønskes et 
bestemt, styret udtryk eller hvor pladsforholdene er begrænsede. 
Træerne står oftest på række og formes f.eks. som stammehæk, 
pyramider, kugler, kegler mm. 
Tilstandskrav 

Det enkelte træ fremtræder sundt og i vækst 

Stammehækken går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler 

Træerne fremtræder efter klipning præcis med de foreskrevne dimensioner og former 

Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer 

Forveddede vanris på den nedre del af stammen forekommer ikke 

Ribes hækken er bredere end træernes stammer, således at lindetræerne står inde i hækken 

Der accepteres et vist indslag af ukrudt under hækken 

 

Standard pleje Vejledende gange pr. år 

Klipning eller knudebeskæring for at opretholde den forskrevne 

form 

1 gang (med traktor med klippearm om 

vinteren, hvert 3.-4. år beskæres i hånden) 

Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er urteagtige 2-4 gange 

Afskårne grene fjernes efter klipning og beskæring Efter behov 

Hækklipning - fjeldribs (Ribes alpinum) 1 gang  

Ekstra pleje 

Beskæring af syge og døde partier og kontrol af 

træernes sikkerhedsmæssige tilstand 

Hvert 4 år 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding og gødning samt lugning og kultivering omkring stammebasis 
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Beskæring og evt. opbinding for at fremme ønsket form og kroneudvikling 

Fjernelse af opbinding 

Evt. efterplantning 

 

Plejetips 

Ved nyanlæg og omlægninger undersøges mulighederne for at gøre klippearbejdet nemmere ved at sikre let 

adgang for stiger og stilladser eller sikre mulighed for anvendelse af maskinklippere 

Der kunne på forsøgsbasis eksperimenteres med at klippe lindetræer i sept.-okt. Således at opsamling af afklip, 

kan falde sammen med den alm. løvopsamling og dermed sparre én arbejdsgang 

 

Bemærkninger 

Der accepteres et vist indslag af ukrudt (skvalderkål) under hækken 

Hvert år i vinterhalvåret skæres én af de fire sider ind i hånden eller med motorsav 

Ribes hækkene er ikke på nuværende tidspunkt bredere end stammerne, dette er noget der skal arbejdes hen 

imod, ved at klippe dem mindre ind, de følgende år 
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Planteskolen 
Planteskolen er en afdeling på Østre kirkegård der er delvist nedlagt og kun bruges i 

begrænset omfang til opmagasinering af planter og andre elementer til gravstederne, i 

området forefindes et planteindslag, en plasttunnel ”Hanger” til opmagasinering, en 

mindre plads/p-plads, og et potte-bord-område. 

Planteindslaget kan evt. benyttes midlertidigt til indslag af planter fra gravsteder der 

skal omlægges hvor man har til hensigt at bruge planterne igen i beplantningen, eller 

blot til opmagasinering af nyindkøbte planter der skal projekteres ind i anlægget på kirkegårdene. 

Benyttes indslaget bør planterne tilses for vand og rodukrudt skal fjernes enten løbene eller ved genetablering af 

planterne på deres permanente voksested.  

Tilstandskrav (kun hvis indslaget benyttes) 

Planterne fremtræder sunde og i god vækst 

Planterne skal ”slås ind” med en afstand der sikre luftcirkulation og lys mellem dem 

Rodukrudt som havepest, skvalderkål og kvikgræs, bør løbende luges eller fjernes ved reetablering af planterne 

Ved modtagelse/flytning af planter, udføres kontrol af planternes kvalitet og sundhed 

 
Standard pleje (kun hvis indslaget benyttes) Vejledende gange pr. år 

Lugning imellem planterne Hvis påkrævet  

Fræsning med minifræser Hvis påkrævet 

Vanding af planter i potter Efter behov, men bør tilses dagligt i tørkeperioder 

Vanding af nyplantede buske/træer (første år) Efter behov, men bør tilses dagligt i tørkeperioder 

Beskæring af visne og døde partier, samt for vækstform Efter behov 

Feje faste belægninger Efter behov 

Brænde faste belægninger Efter behov 

Etableringspleje 

Kontrol af plantekvalitet 

Vanding, evt. lugning hvis nødvendigt 

 

Bemærkninger 

Det er hensigten at der udføres kontrol af modtagne planters kvalitet.  
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Modtagne nye planter skal altid kontrolleres, dette gøres af fagligt personale 

Det bør bestræbes at planterne i planteskolen indslaget opbevares der i så kort tid som muligt da 

ressourcerne til pasningen er begrænsede.  

Nyindkøbte sommerblomster kan kun trives midlertidigt på CC-vogne, priklepotter og des lige og bør tilses 

dagligt evt. sættes ud med afstand for at forhindre råd og så vidt muligt udplantes hurtigst muligt. 
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Kompostpladsen 

Tilstandskrav 

Kompostbunkerne skal være afgrænsede: 

1. jorddepot man tager fra længst mod syd 
2. kompost der skal harpes / køres igennem en jordsold 15 – 20 mm i midten 
3. Grønt affald der læses af løbende mod nord.  

Det er vigtigt at de 2 første bunker er overdækkede med presseninger / fibertex, således at frøkastende 

ukrudt ikke etableres. 

Opstuvning af vand, skal ikke finde sted og bør pumpes væk ved behov. 

Grønt affald skal altid læsses af så tæt på bunken / milen som muligt.  

 

Standard vedligeholdelse/pleje Vejledende gange pr. år 

Harpning og vending af bunker / miler: 20mm. sold 1 – 2 gange årligt i samarbejde med entreprenør 

Neddeling /knusning af bunker Hvert eller hvert 2. år afhængigt af behov  

Flishugning af aflæsset træ   Ved behov.  

Græsslåning på volde Græsset holdes som rabatgræs / naturgræs 

Græsslåning bag kompostbåse Græsset holdes som græsflade 

Ekstra vedligeholdelse/pleje 

Opsyn med vand og aflæsset grønt affald - ugentligt 

 

 

Kompostpladsen er oplagringsplads for grønt affald. 

Depot for kompostmuld, samt depot for øvrige 

materialer 

Materiale båse samt container er under piloternes / 

pladsmandens ansvar. 
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Grandækning kistegravsteder 
 

Grandækning er en tradition der har sin rod i et ønske om at beskytte og dekorere gravstedet i vinterperioden. 

Grandækning kan udføres med forskellige gransorter. På Roskilde Kirkegårde bruges Normannsgran, Nobilis 

ungdomsgrene og Fyr til granpyntning af gravsteder. Der findes tre forskellige grandækningsydelser gravstedsejeren 

kan vælge imellem, det er henholdsvis: gran ved monument, grandækning og granpyntning. 

 

Tilstandskrav 

Generelt Ca. 40-60 % af det ledige gravstedsareal er dækket med gran  

Der bruges tre typer gran, (fyr, nordmands, nobilis) 

Bunddække og stedsegrønne buske er altid uden grandækning, grannet føres 

uden om. (Der kan i særlige tilfælde laves spredte faner af gran i bunddække, 

så længe der stadig sikres luft til planterne.) 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal tilbage på rette 

gravsted, efter granlægning. 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af 

granfladen / gravstedet. Og må ikke præge helhedsindtrykket 

borter Borterne er jævne, ensartet, ikke for groft udklippede grene 

Der er ingen synlige stabbe, disse skjules ved ”taglægning” af grene  

Meget strittende og uensartede grene klippes mere ud, eller lægges som bund 

Algepræget eller skyggeprægede grene lægges som bund, eller kasseres 

Afklip Afklip bruges så vidt muligt som fyld i bunden af grandækningen 

Det tilstræbes at minimere mængden af granaffald 

Diverse Bar jord fx i plantebede skjules så vidt muligt altid af gran 

Der skal sikres adgang til monumentet, trædesten må kun i begrænset 

omfang dækkes 
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Standard opgaver Vejledende gange pr. år 

Visne blade fjernes inden granpålægning 1 gang 

Grandækning/pyntning 1 gang 

Fjernelse af gran inkl. fejning/rivning af gravsted 1 gang 

Let beskæring af roser og øvrig beplantning efter 

fagligt skøn. Spørg fast personale på området hvis 

tvivl. 

1 gang 

Ekstra opgaver 

Rette på grandækningen efter voldsomme stormvejr på arealer frem til jul, (på gravsteder altid) 

 

Bemærkninger 

De viste billeder på næste side er eksempler på hvordan grandækning kan se ud, de er ikke ment som et facit på 

hvordan det skal se ud, da der skal være plads til kreativitet for den enkelte 

Der fandtes tidligere en granydelse der hed snitgrønt, denne er under udfasning, men enkelte gravsteder har 

den stadigvæk. Med snitgrønt menes en lille grandekoration, fx ved monumentet. 

Det samme gælder ”heldækning”, ydelsen leveres på de gravsteder der allerede har betalt for den, men 

tilbydes ikke til nye kunder.  
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Grandækning kistegravsteder – billedeksempler 

Gran ved monument 

 

Ved gran ved monument er grannet koncentreret omkring monumentet, der kan pyntes med nordmands, nobilis, fyr 

foran monumentet. Der lægges ikke gran på resten af gravstedet, hovedparten af grannet består af en dekoration. 

Grand pyntning 

 

Ved grandækning pyntes ca. 40-60% af gravstedsarealet med en eller flere borter, dekorationer og der bruges 3 slags 

gran i dekorationen og 1-2 i borter. 
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Grandækning 
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Urneafdeling 3F 

 
 

 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter  

Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes helt, således at lysning 

ikke kan ses.  Borter skal altid afsluttes i ”stab enden” med en roset, Der opbygges ensartet hver gang. 

Borter lægges så vidt muligt slisket til at lægge borter, borten kan enten være nordmandsgran eller nobilis.  

Borter lægges samme vej på alle linjer.  

Nedfaldent løv  

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og må 

ikke præge helhedsindtrykket.  
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Element Beskrivelse 

Dekorationer af 3 slags gran Dekorationen afpasses størrelsesmæssigt med gravstedet, både i 

højden og bredden, der anvendes nordmands, nobilis, og fyr grene i 

dekorationen.  

 

Bort af nordmandsgran Borten afsluttes med en roset for enden i midten af taks hækken 

Ting man skal være opmærksom på 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage på 

rette gravsted når man lægge gran på.  
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Urneafdeling 3H 

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter  

Lægges med sliske. Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes 

helt, således at lysning ikke kan ses. Den opbygges ensartet hver gang. Der lægges en bort på stenkanten 

imellem gravstederne 1/3 til ½ af kantens længde.  

Nedfaldent løv  

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket.  
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Element Beskrivelse 

Dekoration med 3 slags gran Dekorationen afpasses størrelsesmæssigt med gravstedet, både i 

højden og bredden, der anvendes nordmands, nobilis, og fyr grene i 

dekorationen. 

Bort af nobilis Borten skal dækker stenkanten på langsiden og går 1/3 del ind på 

stenkanten for enden og imellem gravstederne. 

Ting man skal være opmærksom på: 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på.  
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Urneafdeling 3K 

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter  

Lægges med sliske. Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes 

helt, således at lysning ikke kan ses.  Borter skal altid afsluttes i ”stab enden” med en Roset. Der opbygges 

ensartet hver gang.   

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 
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Element Beskrivelse 

Bort af nobilis 

N.B. På fotoet vender grannet 

den forkerte vej! 

Påbegyndes fra bagfra ved bøgehækken med løberetning ud mod gangen 

hvor den afsluttes med en roset i midten at takshækken. (Hvis muligt, 

pladsmæssigt lukkes borten også af men en roset ind mod baghækken.  

Ting man skal være opmærksom på 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på.  
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Urneafdeling 3L (række 1 -7)  

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Fladedækning 

Skal fremstå ensartet og jævn, grene må ikke være strittende, der anvende nordmandsgran. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter  

Lægges med sliske, dog er det væsentligt at jern kanterne altid dækkes helt, således at lysning ikke kan ses.  

Borter skal altid afsluttes i ”stab enden” med en Roset. Der opbygges ensartet hver gang.   

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 
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Element Beskrivelse 

Fladedækning af nordmandsgran 

  

 Skal fremstå ensartet, jævn og tæt, uden strittende grene. 

Borter af nobilis Påbegyndes fra siden af hækken med løberetning ud mod gangen hvor den 

afsluttes med en roset for begge ender af takshækken.  

Dekorationer af 3 slags gran Af nordmands, nobilis og fyr, skal afstemmes til gravstedets størrelse, 

højde og breddemæssigt. 

Ting man skal være opmærksom på 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på. 
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Urneafdeling 3L (bagerste rækker)  

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Nedfaldent løv  

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 

 
Element Beskrivelse 

Dekorationer af 3 slags gran Dekorationen afpasses størrelsesmæssigt med gravstedet, både i 

højden og bredden, der anvendes nordmands, nobilis, og fyr grene i 

dekorationen.   
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Bort af nobilis Påbegyndes fra enden af T-stykket på buksbomhækken hvor den 

dækker chaussé-stenende, der anvendes ikke en roset. 

Ting man skal være opmærksom på 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på. 
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Urneafdeling lunden 

 

 
Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter 

Lægges med sliske. Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at jernkanterne altid dækkes 

helt, således at lysning ikke kan ses.  Borter skal altid afsluttes i ”stab enden” med en Roset. Der opbygges 

ensartet hver gang.   

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 
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Element Beskrivelse 

Dekoration af 3 slags gran Dekorationen afpasses størrelsesmæssigt til monumentet, der 

anvendes nordmands, nobilis, og fyr grene i dekorationen. (nb. Ingen 

dekoration ved sandstens monumentet)   

Bort af nordmandsgran  Bort af nordmandsgran foran gravstederne ved kranstop purren. 

Ting man skal være opmærksom på 

 Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på.  
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Urneafdeling 3M 

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration 

En lille dekoration bestående af 3 slags gran bruges som afslutning på de sammenstødende ender på de 

borten foran stenkanten på gravstedet. 

Borter 

Lægges med sliske. Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes 

helt, således at lysning ikke kan ses.  Borter afsluttes i begge ender med en mindre dekoration. 

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 
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Element Beskrivelse 

Dekoration af 3 slags gran  Mindre dekoration af nordmands, nobilis og fyr andvendes. 

Bort af nobilis Bort af nobilis anlægges på stenkanten rundt om gravstedet, startes og 

afsluttes foran på gravstedet hvor dekorationen skal skjule stabben.   

Ting man skal være opmærksom på 

De 3 Roser bag hvert monument skal beskæres inden granlægningen. 

Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 

Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på.   
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Urneafdeling 1A  

 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Borter 

Lægges med sliske. Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes 

helt, således at lysning ikke kan ses.  

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 

 
Element Beskrivelse 

Borter af Nobilis 

 

 

På de ”øer” med aktive gravsteder, laves der en bort af fint udklippet 

Nobilis der lægges på jernkanten, således at den lige går ned over græsset. 

(se billede). 

I forbindelse med dette klippes alle de visne staudetoppe ned.  

Ting man skal være opmærksom på 

Borten skal være så smal som muligt, men også lægges tæt, således at den bliver så ”storm sikret” som 

muligt.  

Der lægges borter ved alle ”øer”. 
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Urneafdeling 3A  

 
 

Tilstandskrav – overordnede tilstandskrav 

Grandækningen på gravstederne, skal opfylde følgende tilstandskrav. 

Dekoration  

Skal afstemmes i størrelse og højde til gravstedets dimensioner og indretning og ikke mindst skriften på 

monumentet, der bruges altid 3 slags gran.  

Borter  

Skal altid være som fladedækning, dog er det væsentligt at stenkanter altid dækkes helt, således at lysning 

ikke kan ses.  Borter skal altid afsluttes i ”stab enden” med en Roset. Der opbygges ensartet hver gang.   

Nedfaldent løv 

Nedfaldent løv kan forekomme i spredte pletter, men dækker under 10 % af granfladen / gravstedet. Og 

må ikke præge helhedsindtrykket. 

 

Element Beskrivelse 

Bort af nobilis Der ligges en bort af Nobilis der peger spidserne væk fra trækorset. 

Stenkanten (ca. 3 rækker brosten) dækkes ca. halvt. 

Ting man skal være opmærksom på 

 Visne stauder på gravstedet klippes altid ned inden man går i gang med grandækningen på gravstedet. 
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Små stedsegrønne planter skal ligesom bunddækkende planter/ stedsegrønt bunddække ikke dækkes. 

Dvs. grandækningen føres uden om dette. 

Julepynt, pottede planter, lys, puder, kranse osv.  Skal man være meget opmærksom på, kommer tilbage 

på rette gravsted når man lægge gran på.  

 

 

 


