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Plejeplan for vejbede 
Denne plejeplan gælder for de såkaldte busketter i vores vejbede - dvs. træerne er undtaget. Træerne 
plejes af Kommunen. 
 
Bedene passes af foreningens gartner, men da der kan være medlemmer der gerne selv vil være med til 
at pleje vejbedene ud for deres eget hus har vi udarbejdet denne plejeplan som bedes fulgt, så bedene 
kan få et ensartet udseende. 
 
Hvis man er utilfreds med eller har kommentarer til gartnerens pleje af bedene bedes man rette 
henvendelse til bestyrelsens ansvarlige for friarealet eller til formanden. 
 

Beplantningen 
Beplantningen i vejbedene består af to arter:  
 

o I vejbede med træer er plantet spiraea (Spiraea betulifolia) som bundplantning. Buskene bliver 
op til 1 m høje og udmærker sig især ved smukke blade og kønne kraftige høstfarver. I juni 
blomstrer de med hvide blomster i skærme.  

 
o I de øvrige bede er der plantet en lav potentil (Potentilla fruticosa "Elfenben"). Potentillaen 

bliver ca. 50 cm høj, og blomstrer med cremefarvede blomster fra juni til oktober.  
 

Ukrudt 
Plejen af bedene består først og fremmest af ukrudtsbekæmpelse. (Gartneren er ansat til at luge 2 gange 
årligt). Den primære metode er mekanisk fjernelse af ukrudtet ved at hive det op med rode eller hakke 
det ned. Derefter fjernes ukrudtet fra bedet, så det ikke ligger visnet tilbage. Også ukrudtet mellem 
brostenene skal fjernes. 
 
Med tiden vil buskene dække jorden, og der vi blive mindre ukrudt at bekæmpe. 
 

Beskæring 
Normalt er det ikke nødvendigt at klippe eller trimme buskene, dog kan der forekomme visne spidser 
efter tørke- eller frostperioder. Det er meningen at buskene skal dække hele vejbedet inklusive 
brostenene, og det er meningen at buskene skal være buskformede. 
 
Buskene skal ikke trimmes med hækkesaks eller klippes (helt) ned. Hvis det bliver nødvendigt at klippe 
eller trimme buskene bør det gøres med beskærersaks én gren ad gangen for at bevare buskudseendet. 
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Gødning 
Buskene må gerne gødes 1-2 gange pr. år enten med organisk eller alm. NPK gødning. Dosering efter 
posens anvisning. Første gang er oftest omkring maj når buskene er kommet i vækst og anden gang i 
juli eller august. 
 

Vanding 
Normalt skal buskene ikke vandes, men specielt de første år hvor rodnettet ikke er så dyb og i perioder 
med tørke, bør man tilse at de har vand nok, og evt. vande. 
 

Bunddække 
Det er meningen at bunden i vejbedene med tiden bliver dækket af buskene. Bunden er i starten dækket 
med flis for at hæmme ukrudstvæksten. Man må gerne anvende flis som bunddække, men det er ikke et 
krav. Ved flisdække vil man opleve at fuglene spreder det i forsøget på at finde insekter, så fejekosten 
skal nok i brug. 
 
Andet bunddække end flis må ikke anvendes. 
 

Nye planter 
Bedene skal holdes fri for andre vækster end de oprindelige buske så bedene kan bevare et ensartet 
helhedspræg. Hvis der alligevel sættes løgplanter såsom erantis, krokus, påske- og pinseliljer, tulipaner 
og lignende bør deres antal begrænses til meget få, og når de er afblomstret skal de visne toppe fjernes. 
 
Såfremt de oprindelige buske går ud eller bliver syge er det grundejerforeningen der køber og planter 
nye. Henvendelse herom rettes til den ansvarlige for friarealet. 
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