
Mosevænget 
8000 Viborg

en gennemgang med forslag til grundejereforeningens videre 
pleje og plan for områdets udvikling

af Marie Vedel-Rieper
efterår 2019



Ankomsten til Mosevænget

Et tydeligt forblæst område, hvor alléen af Sejlerøn har 
udviklet sig uharmonisk

Der er behov for jordprøver fra alleen – hvad er årsagen 
til denne udvikling?



Alléen ved ankomsten til Mosevænget

• Ved Mosevængets anlæggelse blev alléen etableret af træer af ensartet størrelse og med 
ensartet vækstbetingelser fra start. 
Siden da er nogle af træerne blevet udskiftet og andre har udviklet sig meget forskelligt 
til skade for helhedsindtrykket.
Forslag om jordprøver - er der en vækstmæssig forklaring ud over vind og udtørring? 
Vinden har trykket træernes kroner mod øst og opbindingerne er fejlslagne og er mere til 
skade end gavn i dag.

• Spørgsmålet er, hvad skal der ske med dette ankomstareal?
Det er svært at rette skaden på alléen, men et forslag er at bygge videre med flere fra 
start lavere sejlerøn i grupper omkring indkørslen for ad åre at udvælge den fremtidige 
bestand af træer og se stort på planteudtrykket af en allé, og i stedet fokusere på en 
frodige træplantning  omkring adgangsvejen til Mosevænget bestående af flere træer. 
Alternativt at starte på en frisk og sikre en planterende til en ny gennemgående allé af 
træer af lavere højde fra start og med en støttende underbeplantning eller et læhegn fra 
start for på sigt at sikre en markant allé af to gennemgående trærækker. 



Indgange til det skjulte rum mod nord

Der er let adgang fra Søndersøvej til det skjulte rum, 
friarealet længst mod nord vest.

Kun den nysgerrige, der færdes over græsset langs 
Søndersøvej finder vej ind gennem vildnisset til det 
skjulte rum, friarealet længst mod nord vest.



Det skjulte rum i vildnisset mod nord vest

• I Mosevænget er der talrige muligheder for brug af friarealerne. Men meget areal ligger 
ubrugt hen – og hvorfor det?
Set med gæstens øje foreslås dette velafgrænsede rum med regelmæssigt klippet græs 
anvendt efter behov til hensættelse af diverse typer af trailere, campingvogne og både 
for Mosevænget.
Set med gæsternes eller naboernes øjne er just hensættelse af samtidens mange 
forskelligartede  transportmidler ingen pryd for Mosevængets boligveje og indre 
friarealer, hvor flere henstår i dag.

• Spørgsmålet er om dette mere afsides og velafgrænset rum i vildnisset længst mod nord 
vest kan forene disse behov/hensyn i Mosevænget i dag?
På en for ejerne let og tryg måde med spærring af adgangen fra Søndersøvej med 
aflåselig kæde for kørende trafik, som kun brugerne af friarealet administrerer. 
Denne disponering vil fortsat give adgang for trafik til fods og på cykel ad sporet og have 
en præventiv effekt som et lokalt opsyn med stedet.



Det skjulte rum i vildnisset mod nordvest

Et fredfyldt sted - et trådt spor leder ind til 
Mosevænget ved boligvejen tæt ved nr. 1.

Set mod nord vest leder sporet ud mod Søndersøvej. 
Stedet til opbevaring af trailer, campingvogne i fremtid?



En pryd for øjet, men alt med måde
- leg i og med naturen -



Bekæmpelse af pileurt

I friarealets vildnis op langs kvarteret Gl. Århusvej 93B -97C findes en zone med de smukke, 
høje pileurt.  MEN det er en invasiv plante, som let tager magten fra alt andet og som let 
spredes! Bekæmpelse betinger at både de lange stængler og deres rødder fjernes, det er 
lettere sagt end gjort, da selv små skud i jord kan blive til nye planter. 

Det forventes, at der gøres en national indsats for at undgå spredning – måske et 
samarbejde omkring en længere handlingsplan for at undgå spredning/bekæmpelse kan 
komme på tale? Hermed er grundejerforeningens øjne rettet mod problematikken omkring 
pileurt. Vedlagt følger som særskilt bilag en artikel ”Driften forværrer pileurt-problemer” 
fra bladet Grønt Miljø maj 2019.



Naturen kan tæmmes – styres efter mål

Spørgsmål til grundejerforeningen i den videre pleje af naturområdet centralt i 
bogkvarteret er, hvor vildt må det blive ?

Der foreslås en beskeden pleje med et interval på 5-10 år, hvor udviklingen vurderes på 
stedet. 
Et smukt eksempel på det udvalgte foto er det selvsåede egetræ, der pga. pladsen på 
stedet har bevaret grene til jorden og som vil blive et majestætisk træ på sigt, hvis det får 
lov til at udvikle sig frit. 

I baggrunden på det udvalgte foto ses en smuk hvidtjørn i blomst, som også kan blive en 
stor busk/lille træ på stedet.

Det handler om med års mellemrum at grundejerforeningen får prioriteret, hvad skal 
have lov til at skyde op? hvad skal hjælpes/styres? Og hvad skal fjernes?
- for at naturen udvikler sig på en for stedet hensigtsmæssig måde efter det valgte mål!



Naturen kan tæmmes!
- om det er det grundejerforeningen vil for at undgå vildnis med tiden ?



Det naturprægede område syd for alléen

Forslag om en minimal styrende pleje med fjernelse af 
visent og forvokset bevoksning og én årlig nedslåning af 
de næringsrige zoner med tidsler og brandnælder

Forslag om én af grundejerforeningen fælles indsats 
med oprydning/styring før Sankt Hans – med materiale 
til Sankt Hans bål  og holdånd til en fælles fest!



Styring af plantevækst over tid

Fokus på planteøer tyndes/styres efter behov og 
græsklippes i gang/maskinbredde i det naturprægede 
område ved nr. 16. – 20.  

Fokus på udtjent beplantning - pilegruppen midt i 
fotoet foreslås skåret ned pga. alder. Vil skyde på ny.
Klippet græs mellem øerne leder turen ud  i det grønne.



Styring af vækst
Foto eksempel fra den centrale legeplads mellem nr. 15. og nr. 38.
Der er generelt behov for fokus på planteøerne på friarealet, for at 
styre væksten og samspillet mellem træer og buske i øgrupperne. 
Det handler om at undgå et forvokset og rodet udtryk i den 
fremadrettet pleje.

Foto eksempel fra friarealet vest for boligvej nr. 16.- 20. 
Undgå topskæring af træer i øgrupper, da det forstyrrer træernes 
naturlige kronudvikling. Flyt fokus til hvilke træer og buske ønskes 
bevaret pr. plantegruppe på sigt.



Solitærtræer
Eksemplet med blodbøgen er fin og viser,  hvordan 
træet på friarealet ind til dato har været sikret en god 
udvikling.( trods udpræget vindretning kan læses i 
trækronen).
Blodbøgen har været vækstmæssigt godt beskyttet i 
forhold til vind tryk, græstryk og barkskader fra 
græsklipper og bid fra vildt. 

Spørgsmålet er om fodposer af bunddækkende buske 
skal bevares i længden?
Det er ikke nødvendigt for træets skyld, når det er så 
stort som nu. 

Kun et fuldkronet træ som får lov at stå frit vil have 
chancen for at bevare lavt hængende grene mod 
jorden, hvilket også vil et flot syn. 

Hvis der varigt ønskes en fodpose, det vil sige en 
underbeplantning af buske omkring et solitærtræ vil 
det smukkeste på sigt være, en fodpose af en lav 
beplantning af buske af max. 1 meters højde. Derved 
undgås at buske og trækrone vokser sammen.

Blot en eftertanke for grundejerforeningens fremtidige 
planer for nye beplantning med træer. 



Plantegrupper – vækstbetingelserne fra start

• Grundejerforeningen anbefales at plante i grupper, når der ønskes etableret nye 
beplantninger på Mosevængets friarealer.
Fordi det er lettere at få vækst i planter, når de fra start kan støtte sig til hinanden i 
forhold til vind tryk og kan få lov til at vokse op uden at blive overgroet og trykket af især 
græs, som er en af de sværeste konkurrenter i naturen om vandet i jorden. Græsrødder 
kan i dybden let konkurrere med yngre træers rødder om vandressourcen. 

• For at sikre så gode vækstbetingelser for planterne som muligt fra start kan jordprøver 
analyseres* for de nye plantefelter for at få et indtryk af jordens næringsstoffer og om

der er behov for at gødske jorden fra start for at lette planternes næringsoptag.
(*Jordens reaktionstal, fosfortal, kaliumtal og magnesiumtal)



Græsrabatter
Fint eksempel på den plejede overgang fra de 
private haver til boligvejens vejkant med en 
renholdt rende, der let leder overfladevand 
bort!

Til gengæld foreslås en ændring i plejen ud mod 
friarealet – den regelmæssige græsklipning af 
fællesarealet foreslås begrænset til en rabat af 
max.  5 meters bredde, der vil sikre et velholdt 
udseende mellem det regelmæssigt klippede 
græs  og det vilde græs, der alene slås 1-2 gange 
årligt i den vilde zone omkring den 
naturprægede bevoksning  fra før Mosevængets 
anlæggelse*.

*Den naturprægede bevoksning tæt ved 
område XII med henvisning til Mosevængets 
plan fra marts 1999.



De centrale friarealer – lommen mod nord vest

Friareallommen set mod øst før boligvejen nr. 1 Friareallommen set mod nord vest fra legepladsen



De centrale friarealer – lommen mod nord vest

• Mosevængets villaer nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 vender ud mod den nordvestlige 
lomme af friarealet. Det store klippede areal savner rumskabende og læ givende 
beplantning som kan bryde vindene ned mod legepladsen. 

• Der foreslås flere øgrupper af buske og træer med islæt af især tjørn, eg, der passer godt 
i det naturprægede område.  Disse kan bryde ind og det lange kik som fortsat vil være i 
beskuers højde ved færdsel over arealet. 

• Supplerende kan der prioriteres opvækst af spidsløn, som også er et vindstærkt træ og 
som findes med et rødbroget løv, der også kan understrege friarealets parkpræg. Træet 
kan plantes i grupper af 3 – 5 stk. i en bund af lodden løvefod og ad åre udvælges et 
solitærtræ af gruppen som en anden variant til fremme af solitærtræer på friarealet.

• Græsklipningen styrer overgangen mellem natur- og parkpræg. Det som er vigtigt er at 
der er klippet som minimum en 



Det centrale friarealer - lommen mod nord øst

• Mosevængets villaer ligger i et bue slag ud til friarealet. Flere grunde åbner sig ud mod 
fællesarealet med direkte adgang, hvilket gør storheden større set fra hver matrikel. 
Spørgsmålet er, om det er vigtigt at kunne se så langt øjet rækker eller om det at skabe 
en i højden rumlig oplevelse af friarealet skal være det næste skridt i udviklingsplanen?
Spørgsmål til grundejerforeningen - hvorfor klippes al græsset? hvad er friarealet tænkt 
til, p.t er der ingen tegn på aktivitet?

Afhængig af hvad der er stemning for kunne der foreslås følgende ændringer for 
friarealet;
Den regelmæssige græsklipning begrænses til en klippet rabat af max.  5 meters bredde 
langs grundene, der vil sikre et velholdt udseende mellem det regelmæssigt klippede 
græs og det vilde græs, der alene foreslås slået 2-4 gange årligt og afklip fjernet.
En nye trægruppe af enten Storbladet lind eller Hestekastanie placeres i lommens midte 
som en andet gammelt tingsted for fællesmøde med klippede stier ind mod centrum. 



Det centrale friarealer - lommen mod nord øst

• Alternativt bevares den klippede lomme suppleret af en ydre beplantningszone af mindre 
træer og bunddække i 5 meters afstand fra grundene for at skabe en nyt rumlig ramme 
for fællesarealets brug.

• Af småtræer kan nævnes rødtjørn med purpurrøde blomster, paradisæbler med hvide 
blomster og den golde guldregn (uden frøsætning) med gule blomster som plantet i små 
størrelser fra start og med en indbyrdes afstand af 6 – 8 meter bunddækket af kranstop 
som bunddække af 0,7-1 meters højde og bredde plantet i 3 rækker med overstanderne 
af småtræer i midterste række. Kranstop har en god dækevne. Planten har tidlig løvspring 
og er løvfældende med flotte gule og røde løvfarver.



De centrale friarealer – lommen mod nord øst

Set fra legepladsen - friareallommen mod nord øst. 
Stort areal – ingen tegn på brug eller ophold i dag –
hvad er hensigten?

Set fra legepladsen - friareallommen mod nord vest.
Der er sus på stedet – en vindkorridor – græsklip ikke 
tilpasset boldspil på stedet i dag – hvad er hensigten?



Det centrale legeområde og fællesplads

Beplantningerne er slidte omkring legeområdet, men 
det kan ændres, når blot ideerne til, hvad der skal 
skabes rammer for er kendte. 

Der savnes også her en flottere Beplantning mellem 
fællesareal og boligvej og det kunne også gøres 
smukkere med brug af f.eks. rhododendron bede. 



Det centrale legeområde

Hvem kan spille f.eks. fodbold i halv langt græs?
Boldspil betinger ugentlig klipning af banearealet og 
det gælder generelt for spil og leg på jævnt underlag!

Målene står lige ved hjørnerne af beplantningerne hvor 
det trækker mest, når vinden blæser!



Det centrale legeområde og fællespladsen

De første spørgsmål for områdets udviklingsplan til grundejerforeningen må være  - skal der ske ændringer ved 
legepladsen? Før der foreslås arbejde med de nærmeste beplantninger, der også trænger til tynding/styring og 
supplering.

Ikke mindst med tanke på det centrale områdets værdi som et fælles samlingssted – men hvad er samlende for 
fællesskabet? En samling borde/bænke ses – men der er ingen tegn på hyggekroge eller et sejl for en overdækket 
mødeplads eller en tippi for en større bålplads eller andet godt gå i læ/ly uanset om det er til gavn for børn, unge 
eller voksne eller alle på en gang. Hvorfor ikke? 

Selv små indsatser for at skabe rum/ramme kan gøre en stor forskel og grundejerforeningen har de bedste 
forudsætninger for at kunne drage gavn af de ellers dyre kvadratmeter som fællesskabet Mosevænget bygger på.

Se på eksempelvis målfelternes placering- uanset alder er boldspil noget der kan samle og favne bredt – men det er 
ikke lige meget, hvordan arealet hælder og om der er en god ramme om spil! 



Legepladsen
Legepladsen rummer mange kvaliteter.
Centralt og sikkert placeret for alle, med et 
pænt udbud af stationære legeelementer.
Men bliver den brugt? Der skal af 
sikkerhedsmæssige grunde være faldsand 
under redskaberne og der er tegn på at 
der hverken er et større antal børn fast på 
pladsen eller for den sags skyld et fast 
tilsyn med om tingene er i orden eller er 
det misforstået?
Der må ikke gro græs i faldsandsarealet og 
diverse ophæng og vippe anordninger og 
klatreløsninger skal fast tilses af 
grundejerforeningen!

Der savnes umiddelbart læ selv en dansk  
sommerdag i juni!  



De centrale friarealer – lommen mod syd

Friareallommen set fra syd mod nord i midten anes den 
centralt placerede legeplads.

• Den sydvendte lomme af friarealet er på grund af 
størrelsen, terrænet og bebyggelsens læ givende 
rammer, den del af det centrale friareal – der vil egne 
sig bedst for fremtidig rekreativ brug – men hvad kan 
samle beboerne i Mosevænget i dag? 
De store vider af klippede græsflader gør ikke i sig selv 
arealet mere indbydende – i tidens ånd vil brug af 
biblomster, fremme af insektliv, fokus på pesticidfri 
frugt og grønt kunne tilføre fællesskabet værdier for 
de interesserede grundejere. 
Der vil let og smukt kunne indpasses små 
køkkenhaver, frugtbuske/ frugtlund, skærehaver for 
årstidens blomster – naturligvis indrammet og 
skærmet mod bid og frit løbende dyr. 
Mulighederne er mange, men betinget af interessen 
for at få mere ud af de mange hektar friareal.  



Plejeplanen kræver opfølgning for ideerne 
bærer frugt på sigt i lomme mod 
Eksempel på mistrivsel, når græs får lov at gro ind omkring  
træstamme. Der er al for kraftig konkurrence fra græs og der 
sker let skader, når træstammer mangler beskyttelse mod 
påkørsel og mod vildt bid. 

Ideen var god. MEN plejen blev ikke fulgt op og så er det svært 
for selv en god ide at overleve og bære frugt!



Egeskoven er undervejs, friareal mod nord vest
Friarealet langs gl. Århusvej nr. 79-101 står i højt græs, 
hvor mange egetræer allerede har sået sig. Græsset bør 
kun klippes langs skel mod nabo for at være holdt. Naturen 
udvikler sig indtil videre hensigtsmæssigt. 

Friarealet op til Mosevænget nr. 2. 
Det høje græs og vildnisset op til
den private grund bør holdes fri af
skel med et klippet græsspor.



Værdien af en fælles plan, friareal mod vest

Hvad er årsagen til dette? Hvor er randbeplantningen 
blevet af ? Hvorfor henlægges haveaffald her?

En god ide til frugtlund og blomstereng er ved at tage form 
her, hvor en sektion klippes med robotklipper- men 
hvorfor sådan og lige her – er der en fælles køreplan for 
udviklingen? 



Vildnisset langs Gl. Århusvej nr. 109-117
Vildnissets træer bør tilses af hensyn til sikkerheden i 
forhold til  naboer og brugere af stier – der kan bevidst 
indbygges leg med huler for børn og en 
forhindringsbane til løbere, hundelufter mm.

Randbevoksningen er riset og trænger til en nedskæring 
- så den kan skyde på ny og skjule vildskaben. Ønskes 
en forskønnelse mod Mosevænget, laves en ny forkant 
med en planterække af kvalkved eller bærmispel.



Friarealet langs 
Teglkjær nr. 6
Fint eksempel på grundejerforeningens 
indsat for at sætte skraldespande langs stier!

Til gengæld savner friarealet en rummelig 
overgang mellem de to boligbebyggelser 
Mosevænget/Gl. Århusvej, for at bevare 
dybde/afstand til de ydre omgivelser.  

Der foreslås plantet prydkirkebær med rosa 
blomster og uden frugtsætning. 
Træerne plantes i flere, forskudte rækker, der 
begrænser indkik over hækhøjden. 

Der foreslås en fodpose af 1 meters diameter 
pr. træstamme, af stauden Lodden Løvefod, 
som bunddække, for at holde græs og 
græsklipper på afstand af træernes stammer. 



Tynding af 
læbælter
Plantebælterne på Mosevængets plan fra 
1999 nr. VIII og IX trænger til udtynding. 

De oprindelige ammetræer af rødel, der 
skulle hjælpe bestandtræerne af skovfyr, 
fuglekirsebær og skovæble godt i gang er 
fortsat at finde i beplantningerne. 
Der er i dag behov for en prioritering af 
overstanderne og behov for en styring af  
kantplantningerne af bærmispel, sargents
æble, slåen, fjeldribs og gedeblad.
Ud mod p-arealet langs boligvejen kan der 
bevidst formes en klippet buet hækkant, så 
pladsen understreges ved at topklippe 
bærmispel i læbæltet fra stien og i 
nordgående retning.



Træer langs boligveje

Fint eksempel - småtræer forskønner og gør visuelt  vejrummet 
smaller af udseende og kvarteret tager sig godt ud med de klippede 
brede græsrabatter.

Det er spørgsmålet, om der skal plantes småtræer i gadebilledet på 
strækning mellem nr. 32-38 og nr. 39-45, i vejrabatten uden lamper –
over terræn er der plads, er   er der ledningstracé i vejen på denne 
strækning?
Forslaget vil forskønne boligvejen, visuelt indsnævre denne og skabe 
en mere intim ramme og miljø i forhold til de omkringliggende haver. 
Der vil fortsat være plads til gæste parkering i de brede græsrabatter.



Vejtræernes udvikling
Eksempel OK – der er plads over og under jord i den brede 
vejrabat til, at træerne kan udvikle sig som frikronede 
småtræer. Det er vigtigt, at græs holdes væk fra 
træstammerne for at undgå barkskader ved klipning.

Eksempel der kræver handling, idet bøgetræernes grene bør 
holdes på afstand af bogligvejens tjørne træer, for elles 
trykkes trækronerne i forhold til lyset som vil skade
træernes vækst og ensartede udseende.



Mosevængets landskabelige vider

• Af stor værdi for grundejerforeningen er landskabet i Mosevænget. 
En herlighedsværdi, der betyder en del for prisgrundlaget i kvarteret
- som der bør værnes om også på længere sigt ud fra stedets 

rekreative og æstetiske værdier. 
De senere års boligbyggeri syd for banestien har markant ændret på 
Mosevængets åbne beliggenhed i landskabet.
Beplantning kan i højden på sigt være med til at skabe smukke 
kulisser for oplevelsen af nærområdet ved at forme nogle rumlige 
kontraster som både i højde og af dimension vil gøre 
nabobebyggelsen mindre dominant i terræn. 



Overgange mod syd 
Buskene af slåen er blevet til et tæt krat omkring stien ud 
til baneterrænet – er det en utryg zone i dag ? I så fald klip 
zonen mod vest ned som led i en foryngelse – og aftal 
dernæst hvad skal den  maksimale højde være i fremtiden. 
Slåen egner sig til at blive klippet i facon efter behov.

Der foreslås nye plantegrupper med kastanie træer plantet
på friarealet i forskudte grupper i bede med bunddække af 
storkenæb. I forhold til skiltningen med leg, skal der i 
græssets jævnhed og klipning  tænkes på leg på græsset? 



Det åbne landskabet, friareal mod syd
De gamle rønnebærtræer langs banestien får visuelt de 
tætliggende ejendomme til at se mindre ud i landskabet.
MEN der findes ingen egen beplantning på fællesarealet 
som vil sikre dette i fremtid.

Foruden forslag om en større rhododendron gruppe her 
med boligvejen i ryggen af fotoet - er der også behov for 
flere nye beplantninger, der kan skærme mod 
nabobebyggelse og samtidigt bevare kik i retning af 
banestien mod øst. 



Fint eksempel - den klippede græssti langs de 
private haver holder vildskaben fra døren. 
Samtidigt bevares en høj grad af naturpræg og 
biotoper til gavn for naturens dyre, fugle og 
insektliv! 
Der er til gengæld behov for nye planteøer 
frilagt af græsset og tilplantet med en type 
buske pr. gruppe for at lette plejen/styringen 
hvidtjørn – hanesporetjørn - sargents æble -
surbær med nogle få egetræer i grupperne. 
Egetræerne vil med tiden blive enkelte, fri-
kronede træer gerne suppleret af nye seljerøn
for at de fastholdes disse i landskabet.
Der kan diskret klippes stier ind til de nye 
planteøer for at lette arbejdet med at holde 
græsset på afstand af de kommende nye
planter. 
Etableringspleje omfatter min. 3 års indsats for
at komme ukrudt til livs i planteøerne med 
renholdelse af jorden fra 6-4 gange i vækst-
sæsonen april-oktober. 



Følg vejen
Ved Mosevænget nr. 10 og nr. 37 foreslås en 
større beplantning af rhododendron i hvide, 
rosa og lilla farver i en diameter af ca. 10 
meter. Det vil bryde det lange kik helt ude fra 
banestien op gennem kvarteret, der også 
virker som en vindkorridor i dag.

Ved at skabe denne rummelige opdeling får 
boligvejen en mere havepræget karakter, der 
fint vil gå i spænd med havernes frodige 
karakter. 

Tilsvarende foreslås i mindre  målestok 
rhododendron grupper plantet ved 
boligvejen mellem Mosevænget nr. 9 og nr. 
21 med respekt for oversigtsforholdene på 
stedet. 
Desuden foreslås flere små vejtræer af 
hvidtjørn i den brede græsrabat uden 
gadelamper for at høje frodigheden.



Mosen i vænget
Mosen er som tidligere nævnt et farligt, men en 
værdifuld og interessant del af det fælles 
friareal. Stedet kræver med års mellemrum 
pleje for at bevare det store, åbne vandspejl, 
der visuelt tilfører Mosevænget en særlig 
herlighedsværdi og stedet sit navn.

Der bør med et interval på 5 -15 år være fokus 
på biotopens udvikling – hvad skal have lov til at 
forgå på stedet? hvad skal have lov til at 
etablere sig omkring mosen?

Det handler om med så få virkemidler som 
muligt at pleje mosen så den ikke gror til – siv 
kan have en højde på op til 5 meter og 
dunhamrer op til 3 meter med ca. den halve del 
af væksten under vand. Fagfolk til pleje af mose 
og jæger til regulering af råger er nogle af de 
indsatser, der bør prioriteres på friarealet.



Nuancer i fællesarealets plejeplan

Det vilde udseende – Natrupræg - med det høje græs giver 
et for stedet naturpræg, som gerne skal bevares , så urørt 
som muligt uden det udgår af plejeplanen.

Parkpræget kan skabe en smuk  kontrast til 
naturpræget – der foreslås et stærkere bindeled mellem 
natur og kultur – et hegn/portal af syrener i den  
himmelblå farve – lokke beskueren ind mod friarealet.



Mosevængets mose

Spørgsmålet er, hvilken forskel gør hækken i forhold til 
mosen? Uanset grænsens karakter er og bliver en mose et 
farligt område for færdsel. 

Alene forskellen på græshøjden vil kunne give en tydelig 
markering af naturpræg kontra parkpræg og hvortil der er 
sikker grund under fødderne. 



Kanten af buske mod mosen
Fint eksempel! Blomstrende buske af potentil, når de er 
flottest. MEN det betinger, at buskene holdes fri af græs og 
med 3 års interval klippes tilbage/ned, for at de kan skyde 
på ny og derved forblive tætte af vækst og rige på 
blomstrer. (Foto fra privat grund i kvarteret).

Spørgsmål?
Bør nogle af de aflange bede med potentilbuske fjernes i 
kvarteret– eksempelvis her ud mod mosen, hvor planterne 
mistrives og er trykket af græsvækst.


