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Dagsorden:
• Opsamling på dialogproces
• Forslag til landskabsprojekt
• Tidsplan - den videre proces
• Drøftelser - spørgsmål og debat
• Eventuelt



Den Grønne Gruppe
Idéer, ønsker og bekymringer:

• Kan man genanvende den eksisterende beplantning?

• Kalkholdig og nærringsfattig jord på sydvendte bakker skaber 

god base for plantediversitet.

• Vild og varieret natur med vekselvirkning mellem tæt og åben 

beplantning.

• Træerne skal være hjemmehørende.

• Der skal være plads til selvsåede træer, buske mv.

• Mulighed for at borgere kan plante deres “eget” frugttæ.

• Spiselige planter med forskellig frugtsætning, som man kan 

samle samt, der tiltrækker forskellige slags dyr.

• Der skal være en klar driftsplan mht. at engarealerne ikke vok-

ser til.

• Er der afsat de nødvendige ressourcer til naturpleje efterfølgen-

de?



Den Blå Gruppe - Idéer, ønsker og bekymringer:

• Brinkerne langs St. Vejleå ryddes, mens de små træer bevares, så der skabes større synlighed af åen.

• Steder hvor man kan komme helt tæt på åløbet og derved øge oplevelsen.

• Vandet er en spredningskorridor og man skal huske at å-dalen er en stor spredningskorridor.

• Opsamling af vand fra hovedstien i kunstige lavninger, hvor der er mulighed for vådområder/paddehuler.



Aktivitetsgruppen 
Idéer, ønsker og bekymringer:

• Steder man kan gemme sig og steder med stilhed i naturen.

• Stisystemer til fælles brug, der leder og dirigerer folk på en 
god måde rundt i området med trampestier, grusstier og 
asfalterede stier, der skaber god tilgængelighed og mål for 
turen.

• Slyngning af hovedstien for at dæmpe farten for cyklister.

• Bedre adgang under jernbanen, en stor barriere for færdsel.

• Hestestier fra Vestskoven til stranden og med bomme til op-
hold.

• Belysning af hovedstien, der aktiveres ved bevægelse, så 
man undgår lysstøj.

• Tingsted/opholdssted med læ, bålplads, bålhytte mv.

• Åen skal være en del af oplevelsen.

• Udsigtspunkter, gerne så man også kan følge med i anlæg-
sprocessen.

• Aktive naturlegepladser og sansesti  - Plads til forskellige 
målgrupper året rundt.
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Planudsnit A

4 typer sti: 
Hovedstier.
Albertslunds-, St. Vejleå- og 
Tåstrupstien.

Asfaltereret sti, der er 
gennemgående i området - dog 
udenfor entreprisegrænse. 

Lokalstier. 
Grusstier, der slynger sig gen-
nem bakkelandskabet med 
hædlninger, der sikrer tilgænge-
lighed for alle til udsigtspunkter 
mm. 

Aktivitetsstier. 
Mindre  trampestier gennem 
åbent land , op ad stejle bakker 
o g gennem tæt beplantning - 
‘skovbryn’

Trailsti. 
Udfordrende forløb, der egner 
sig for mountainbike, trailløbere 
m.fl. 

Nye lokal- og aktivitetsstier

Trailsti

Aktivitetssti 

Lokalsti 

Hovedsti



Trailsti. 
Udfordrende for-
løb, der egner sig 
for mountainbike, 
trailløbere m.fl. 

4 typer sti: 

Hovedstier.
Albertslunds-, St. Ve-
jleå- og Tåstrupstien.

Asfaltereret sti, der 
er gennemgående i 
området - dog udenfor 
entreprisegrænse. 

Lokalstier. 
Grusstier, der slynger 
sig gennem bakkeland-
skabet med hædlninger, 
der sikrer tilgænge-
lighed for alle til udsigt-
spunkter mm. 

Aktivitetsstier. 
Mindre  trampestier 
gennem åbent land , 
op ad stejle bakker o g 
gennem tæt beplant-
ning - ‘skovbryn’. 



Reference / snit aktivitetsstier

Planudsnit B
Udsigtspunkter 
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Udsigtspunkter 



Planudsnit c
Aktivitetsområder

Fælledskabet
Sansesti



Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Fælled med slået græs og 
areal med sand

• Sydvendt, læ bag busk-
gruppe

• Tæt på hovedsti

• Tingsted med bålplads

• Bålhytte 

• Klatretræ og sti med hop-
pestenmarkerer start på 
sansestien 

• Opholdsplatform med 
trædæk

Bålhytte

Klatretræer - 
naturlegeplads

Opholdsæk i træ

Tiingstedet / 
Bålplads

Hoppesten / 
afgrænsning af område

Kantbeplantning

Klatrepæle  
/ ryg mod 
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Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Tingsted med bålplads



Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Tingsted med bålplads



Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Klatretræ og sti med hop-
pestenmarkerer start på 
sansestien 



Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Klatretræ og sti med hop-
pestenmarkerer start på 
sansestien 



Fælledskabet
Aktivitetsområder

• Opholdsplatform med 
trædæk



Sansesti
Aktivitetsområder

• Aktivitetssti 
gennem skov, 
beplantning og 
højder

• Bindeled ud-
sigtspunkt og 
Fælled. 

• 
• Udfordrende for 

alle sanser og 
fokus på motion 
og bevægelse 

Svævebane

Balancedæk

Hoppepæle trappe

Gyngende stammer

Balancebom i 
flere højder

Rutchebane

Udsigtspunkt 
med bænk

Hoppepæle



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fordybelse og 
natur 



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fordybelse og 
natur 



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fokus på bevægelse



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fokus på bevægelse



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fokus på bevægelse



Sansesti
Aktivitetsområder

• Fokus på bevægelse



Aptering
Hyldager Bakker 

• Skiltning
• Bænke 
• Affaldsbeholdere
• Belysning 



Reference / snit Tingsted 

Aptering
Hyldager Bakker 

• Skiltning
• Bænke 
• Affaldsbeholdere
• Belysning 



Reference / snit sansesti (top)

Aptering
Hyldager Bakker 

• Skiltning
• Bænke 
• Affaldsbeholdere
• Belysning 



Jordplaner 
Hyldager Bakker 

• Råjord                         
(sydvendte skråninger)

• Muldjord                    
(øvrige arealer)

N

Muld
Råjord
Eks. terræn



N

Beplantningsplan 
Hyldager Bakker 

• Tæt ‘skov’
• Lunde af mindre trægrupper og buske 
• Åbent krat/ buskgrupper
• Engarealer 
• Græsplæne
• Solitærtræer

Tæt / åbent krat

Lund

Tæt ‘skov’

Græsplæne

Eng 

Tæt / åbent krat



Skov- krat
Beplantningsplan

• Skovbryn

Skovbrynet er en høj beplantning med en blandingsbevoksning bestående af lystræer, skygge-
træer, pionertræer, sidetræer, busktræer og lave buske, der  således danner variation i lysindfaldet 
samt en lagdeling i beplantningens struktur. Træerne i skoven står tæt og udvikler i deres søgen 
mod lyset langstrakte, opadsøgene kroner med et underliggende mellemlag og undervegetation af 
lave buske. Beplantningen varierer i vækstform med høstfarver og blomster, og danner et spæn-
dende samspil, der markerer sig på afstand.

Plantestørrelser:  Skovplanter

Planteprincip:  Plantes med 1 meter mellem rækker og 1 meter
   mellem planter. Rækkerne ligger forskudt.

I takt med at det omprofilerede areal springer i "skov", nedtones gridnettets betydning og synlighed.



Skov- krat
Beplantningsplan

• Skovbryn

H S
Løvfældende skovtræ. Trives bedst 
på lerholdig jord, men kan vokse 
overalt undtagen på meget våd jord. 
Tåler vind og er salttolerant. Sætter 
med års mellemrum mange agern, 
der gerne ædes af fugle og pattedyr. 
Unge planter bides af såvel hjortevildt 
som harer. 

Størrelse: 20-25 m høj.
Løv: Aflange til omvendt ægformet 
5-15 cm lange blade. Bladrand med 
3-6 rundagtige og uregelmæssige 
lapper. Grøn overside og blågrøn 
underside. Gulligbrune høstfarver.
Frugt:2-3 cm lang agern, enligt eller 
sammen på 4-8 cm lang stilk.

T1 Stilkeg
Quercus robur

T3 Vortebirk
Betula pendula

H 
Løvfældende træ med karakteristiske 
nedhængende grene. Velegnet til 
sandet, tør bund, men tåler ikke vind. 
Blomstrer lige før løvspring i begyn-
delsen af maj. Tåler stortset ikke be-
skæring. Egnet som spredt indblading 
i skovbryn og vildtplantninger. Frøene 
ædes af småfugle om vinteren.

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Bredt kileformet, savtakket, 5-7 
cm langt. I udspring lysegrønt, senere 
matgrønt. Guldgule høstfarver.
Blomst: Hanrakler gulliggrønne, 
marts til april. Hængende.

T2 Sølvpoppel 
Populus alba ’Nivea’

Hurtigvoksende træ. Bred, rundagtig 
krone, lidt åben og uregelmæssig 
bygning. Unge grene hvidfiltede, 
stammebark gråhvid og senere skor-
pet. Kraftig roddannelse. Kan trives 
på næsten alle jordtyper, bliver dog 
buskagtig på ren sandjord. Anvendes 
som læplante, lystræ, pionerplante 
mm.

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Bredt ægformede 3-5 lappede, 
6-12 cm lange. Bladoversiden mørke-
grøn, undersiden hvidfiltet.



Skov- krat
Beplantningsplan

• Skovbryn

T6 Rødbladet Spidsløn
Acer platanoides ’Royal Red’

B
Middelstort, løvfældende træ. Uregel-
mæssig bred kronebygning, pyra-
midal til rundkronet. Velegnet som 
vejtræ i både by og på land, som 
parktræ og i læhegn. Meget robust og 
tåler byluft godt.

Størrelse: Ligner arten men har no-
get svagere vækst, 10-14 m høj.
Løv: Skinnende meget mørkerøde 
blade.
Blomst: Små, gule blomster i oprette 
skærme, der giver et flot farvespil 
mod de rødlige blomsterstilke før 
løvspring.

T4 Rød-el
Alnus glutinosa

H 
Hurtigvoksende, stort træ, ofte fler-
stammet med tæt kupelformet krone 
og dekorativ, skorpet bark. Meget vel-
egnet som ammetræ i læhegn. Trives 
i meget fugtig jord.

Størrelse: 15-25 m høj.
Løv: Skinnende, mørkegrønne blade 
med behåring, hvor nerverne mødes 
på bladundersiden.
Frugt: Gulbrune han-rakler før løv-
spring i det tidligste forår og ovale, 
koglelignende hunrakler, til sidst 
forveddede.

H B
Bredkronet, løvfældende træ. Trives 
bedst på den bedre jord. Kan stå i 
sol til skygge. Giver megen skygge. 
Duftende blomster søges meget af 
bier. Tåler kraftig beskæring hele 
livet. Skud og grene er vinterføde 
for hjortevildt, de små hårde frugter 
samles af mus og fugle.

Størrelse: 15-25 m høj, 10-15 bred.
Løv: Hjerteformede, kort tilspidsede 
3-10 cm lange. Bladrand fint savtak-
ket. Gule høstfarver.
Blomst: Gullighvide, stærkt sødligt 
duftende, samlet 5-10 i kvaste. Be-
gyndelsen af juli.
Frugt: Brunlige nødder, 6 mm i dia.

T5 Småbladet Lind
Tilia cordata



Skov- krat
Beplantningsplan

• Skovbryn

H Sp B
Stort kraftigvoksende træ. Ægformet 
krone med gennemgående stamme. 
Trives bedst på god leret og lund 
jord og er uegnet til kold og våd jord. 
Kirsebærrene ædes af fugle. Tåler 
lettere beskæring. 

Størrelse: Op til 20 m høj.
Løv: Ægformet til bredt elliptisk, 8-15 
cm langt. Bladoversiden mat mørke-
grøn, undersiden lysere. Bladrand 
dobbelt savtakket.
Blomst: Renhvide og enkelte, 2,5 cm 
store. Udspring før eller samtidig med 
løvspring, maj. Rigtblomstrende.
Frugt: Kuglerund, 1 cm i diameter. 
Varierende farver fra sortrød til gul.

T7 Fuglekirsebær
Prunus avium

H B
Hurtigvoksende, løvfældende træ. Tri-
ves både i lys og nogen skygge og gi-
ver som ungt træ meget skygge. Tåler 
vind og skades kun sjældent af frost. 
Klarer sig godt på mange forskellige 
jordtyper. Blomstring indeholder me-
get nektar og søges af mange slags 
insekter. Skud og kviste ædes gerne 
af hjortevildt, og frøene ædes af fugle. 

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Friskgrønt 5-lappet stærkt 
tilspidset, regelmæssigt, 10-18 cm 
bredt. Lysende gul til rødlig høstfarve.
Blomst: Gulliggrønne blomster før 
løvspring.
Frugt: Vinget, brunrød.

T8 Spidsløn
Acer platanoides

T9 Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

H B
Stort kraftigvoksende træ. Bred kuplet 
krone med kraftige oprette grene, 
sidegrene svagt overhængende. Bark 
som ung olivengrøn, senere gråbrun, 
afskallende.Vokser i fuld sol. Trives 
bedst på ikke for tør jord. Nøjsom, 
hårdfør og vindfast. Anvendes soli-
tært, allé mm.

Størrelse: 20-25 m høj.
Løv: 5-7 fingret, 15-25 cm langt. Mør-
kegrønt med høstfarver fra lysende 
gul til brun.
Blomst: Hvide med let rødlig tegning, 
i ca. 20 cm store toppe, maj.
Frugt: Talrige brune kastanjer i tor-
nede kapsler, september.



B2 Alm. Hassel
Corylus avellana

H Sp B 
Kraftig voksende ret åbent træagtig 
busk, ofte med kort stammedannelse.

Størrelse: Op til 5 m høj.
Løv: Blade spredte, bredt omvendt 
ægformede til næsten runde med kort 
spids. Savtakkede evt. let lappede, 
hårede.
Blomst: Hanrakler dannes allerede 
om efteråret. Strækker sig sidst på 
vintren til ca. 5 cm lange bleggule 
lidt løse rakler. Hunblomster gemt i 
knopper med kun de røde støvfang 
stikkende ud.
Frugt: Spiselige ægformede nødder 
- først lys siden brun skal. Sidder i ha-
ser af grønne fligede dækblade.

H S B 
Kraftigvoksende, normalt flerstammet 
, løvfældende busk eller træ. Tæt og 
uregelmæssig forgrening. Vokser i 
sol-skygge. Meget nøjsom, hårdfør og 
vindfør. 

Størrelse: 5-10 m højt, Bredt kuppel-
formet.
Løv: Bredt ægformet, 3-5 lappet, dybt 
indskåret, 2-4 cm langt. Mørkegrønt 
med lys grågrøn underside. Høstfar-
ver brun-orange.
Blomst: Hvide til rosa, samlet i halv-
skærme. Rigtblomstrende, maj-juni.
Frugt: Lille, ægformet, mørkerød.

B1	 Engriflet	Hvidtjørn
Crataegus monogyna

H B 
Bred og tæt, løvfældende busk med 
udbredte, stive grene. Vokser i sol-
skygge og er uhyre nøjsom, hårdfør 
og vindfør. Tåler fugtig jord. Anven-
des i busket, under-, læ- og vildtplant-
ning.

Størrelse: Indtil 3 m høj.
Løv: Lysegrønt, ægformet, 3-6 cm 
langt og håret.
Blomst: Gullighvide, 1 cm lang, maj-
juni.
Frugt: Dekorative røde bær, juli.sept.

B3 Dunet Gedeblad
Lonicera xylosteum Skov- krat

Beplantningsplan

• Skovbryn



Skov- krat
Beplantningsplan

• Skovbryn

H B 
Opret, lidt grov, løvfældende busk, 
lyskrævende. Tåler vind og kan gro 
på både meget tør og fugtig jordbund, 
næringsrig og -fattig. Knopper og tid-
ligere års skud er hårede. Blomsterne 
har meget nektar og søges meget af 
bier under den tidlige blomstring. De 
tørre frø ædes af fugle. Tåler beskæ-
ring.

Størrelse: 3-5 m høj og bred.
Løv: Næsten helrandede med blå-
grøn undersøde.
Blomst: Guldgule, april-maj.

B5 Grå-pil
Salix cinerea

H B 
Løvfældende, hurtigvoksende,tæt, 
fingrenet busk. Vokser i sol-skygge 
og trives overalt. Meget nøjsom og 
hårdfør. Tåler vind, frost og saltsprøjt.  
Anvendes til vildtplantning og læ-
hegn.

Størrelse: 3-4 m høj og bred.
Løv: Ægformet, mørkegrønt med 
rødlig høstfarve.
Blomst: Små hvide i skærme, maj.
Frugt: Små blåsorte stenfrugter, som 
indeholder 2 sten, modnes sept.-okt.

B6 Rød Kornel
Cornus sanguinea

H Sp B
Løvfældende, opret til udbredt vok-
sende busk. Lyst gråbrune, glatte 
skud. Tåler både sol og skygge.

Størrelse: Op mod 1,5-2m høj.
Løv: Spredte 3-lappde glinsende 
mørkegrønne blade med lysere un-
dersider. Tidligt løvspring.
Blomst: Han- og hunplanter, blom-
strer samtidigt med løvspring tidligt 
forår. Små gullige blomster i korte 
blomsterstande. 
Frugt: Hunplanter udvikler efter be-
støvning røde glinsende frugter, der 
er spiselige, men uden nævneværdig 
smag.

B4 Fjeldribs
Ribes alpinum ’Dima’, ’Hemus’



Skov- krat
Beplantningsplan

• Højderyg

Op til 6 meter høje buske med særlig blomstrende karakter, der står på støjvoldens høj-
deryg og skaber en afgrænsning af landskabsrummet med en tæt grøn og blomstrende 
kantbeplantning, der danner læ.

Plantestørrelser:  Skovplanter

Planteprincip:  Plantes med 1 meter mellem rækker og 1 meter     
mellem planter. Rækkerne ligger forskudt.



Skov- krat
Beplantningsplan

• Højderyg

B2 Alm. Hassel
Corylus avellana

H Sp B 
Kraftig voksende ret åbent træagtig 
busk, ofte med kort stammedannelse.

Størrelse: Op til 5 m høj.
Løv: Blade spredte, bredt omvendt 
ægformede til næsten runde med kort 
spids. Savtakkede evt. let lappede, 
hårede.
Blomst: Hanrakler dannes allerede 
om efteråret. Strækker sig sidst på 
vintren til ca. 5 cm lange bleggule 
lidt løse rakler. Hunblomster gemt i 
knopper med kun de røde støvfang 
stikkende ud.
Frugt: Spiselige ægformede nødder 
- først lys siden brun skal. Sidder i ha-
ser af grønne fligede dækblade.

H B 
Opret, lidt grov, løvfældende busk, 
lyskrævende. Tåler vind og kan gro 
på både meget tør og fugtig jordbund, 
næringsrig og -fattig. Knopper og tid-
ligere års skud er hårede. Blomsterne 
har meget nektar og søges meget af 
bier under den tidlige blomstring. De 
tørre frø ædes af fugle. Tåler beskæ-
ring.

Størrelse: 3-5 m høj og bred.
Løv: Næsten helrandede med blå-
grøn undersøde.
Blomst: Guldgule, april-maj.

B5 Grå-pil
Salix cinerea

H B 
Løvfældende, hurtigvoksende,tæt, 
fingrenet busk. Vokser i sol-skygge 
og trives overalt. Meget nøjsom og 
hårdfør. Tåler vind, frost og saltsprøjt.  
Anvendes til vildtplantning og læ-
hegn.

Størrelse: 3-4 m høj og bred.
Løv: Ægformet, mørkegrønt med 
rødlig høstfarve.
Blomst: Små hvide i skærme, maj.
Frugt: Små blåsorte stenfrugter, som 
indeholder 2 sten, modnes sept.-okt.

B6 Rød Kornel
Cornus sanguinea



Skov- krat
Beplantningsplan

• Højderyg

H Sp S B
Bred, tæt og tornet busk. Vokser i fuld 
sol. Meget nøjsom, hårdfør, vindfør 
og tørketålende. Anvendes i vildplant-
ning, hegn og krat.

Størrelse: 2-4 m høj.
Løv: Bredt lancetformet, 2-4 cm 
langt, grågrøn overside, lysegrøn 
underside, fint savtakket bladrand.
Blomst: Enkle, små og hvide, tæt 
langs alle grene, før løvspring, april-
maj.
Frugt: Lille og rund, blådugget og 
blommelignende.

B7 Slåen   
Prunus spinosa

Sp S B
Hurtigvoksende, stærtkt forgrenet, 
tornet busk eller træ. Vokser i sol og 
trives i enhver ikke for fugtig jord. 
Nøjsom, hårdfør og vindfør. Anven-
des i hæk og hegn.

Størrelse: 5-7 m høj.
Løv: Mørkegrønt, omvendt ægformet, 
4-7 cm langt.
Blomst: Hvid ca. 2 cm store, i stor 
mængde, april.
Frugt: Gul-rød, næsten kugleformet, 
2-3 cm, modner juli-september.

B8 Mirabel  Prunus 
cerasifera

H Sp 
Flerstammet, løvfældende busk eller 
lille tro. Hurtigvoksende, skyggetålen-
de og tåler frost og salt samt en del 
vind. Gror bedst på frodig, evt. noget 
fugtig jord, men kan også bruges på 
kalholdig sandjord. Tåler beskæring 
godt. De modne frugter er meget 
eftertragtede af fugle.

Størrelse: indtil 6 m høj.
Løv: Friskgrønt, uligefinnet, 1-25 cm 
langt.
Blomst: Store hvide skærme, juni-
juli.
Frugt: Sorte bær i skærme, sept-okt.

B9 Alm. Hyld
Sambucus nigra



Skov- krat
Beplantningsplan

• Højderyg

H B 
Løvfældende busk eller lille træ. 
Skygge- og vindtålende og meget 
nøjsom med hensyn til voksested, 
men trives ofte godt hvor der er en 
del kalk. Slår rod fra grenene langs 
jorden og tåler beskæring godt.

Størrelse: Op til 4 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk, 3-8 cm 
langt, gulrøde høstfarver.
Blomst: Små, grønliggule, der sidder 
3-5 sammen i en hængende stand, 
maj.
Frugt: Rosa-røde kapsler, orange frø.

B11 Benved
Euonymus europaeus

Sp 
Stiv, opret, tæt, forgrenet busk. Vok-
ser i fuld sol, trives overalt, meget 
hårdfør, nøjsom og vindfør. Anvendes 
til busket, hegn og læ.

Størrelse: 5-6 m høj, 2-3 m bred.
Løv: Æg-hjerteformet, 6-12 cm langt.
Blomst: Lilla eller violette klaser, maj-
juni.

B10 Alm. Syren
Syringa vulgaris

H Sp
Løvfældende og spinkel busk med 
overhængende vækst. Grenene 
er stærkt tornede. Barken er først 
grågrøn, men senere gråsort med 
spredte lysegrå knopper. Meget sund 
sort, modstandsdygtig mod stikkels-
bærdræberen.

Størrelse: Ca. 1 m høj.
Løv: Runde med 3-5 lapper og takket 
rand. Oversiden er blank og mørke-
grøn, mens undersiden er lysegrøn.
Blomst: Hvidgrønne med store bæ-
gerblade.
Frugt: Store ovale grønne bær. Me-
get rigtbærende.

B12 Stikkelsbær
Ribes uva-crispa ’Invicta’



Skov- krat
Beplantningsplan

• Højderyg

H B 
Løvfældende busk med nedliggende 
grene, der let slår rod. Trives bedst 
på fugtug næringsrig jord, men kan 
iøvrigt gro på næsten alle jordtyper. 
Lys til halvskygge. Tåler vind og frost. 
Blomsterne søges gerne af insekter, 
de røde bær ædes først af fugle langt 
hen på vinteren. Tåler beskæring 
godt.

Størrelse: Op til 4 m høj.
Løv: 3 lappet, 6-10 cm langt, gul-rød 
høstfarve.
Blomst: Hvide skærme, juni.
Frugt: Skinnende, røde bær, sidden-
de langt hen på vinteren.

B13 Kvalkved
Viburnum opulus

H B
Opret, tæt og rodskuddannende 
busk. Vokser i sol til skygge og er 
meget nøjsom og hårdfør. Anvendes i 
underplantning og krat.

Størrelse: 2-2,5 m høj.
Løv: Ægformet-rundt, 2-5 cm langt.
Frugt: Hvide, i små klaser, juli-dec. 
Giftig.

B14 Alm. Snebær  
Symphoricarpus albus



Skov- krat
Beplantningsplan

• Overdrev

5-15 meter højt åbent buskads med grupper af overvejende 
busktræer, der står spredt på bakkernes skråningerne, så de ikke 
kaster nævneværdig skygge.

Plantestørrelser:  Skovplanter
   Buske barrods

Planteprincip:  Plantes både solitært og i grid med 1,5 meter  
   mellem rækker og 1,5 meter mellem planter.  
   Rækkerne ligger forskudt.



Skov- krat
Beplantningsplan

• Overdrev

T10 Alm. Røn
Sorbus aucuparia

H Sp S B
Ofte flerstammet træ med oval til 
rund krone. Stiller ikke store krav til 
jordbunden. Trives optimalt på næ-
ringsrig, let sur humusjord. Vindfast, 
robust og tåler byklima særdeles 
godt. Eftertragtet af fuglene.

Størrelse: 5-15 m høj.
Løv: Uligefinnet 15-20 cm langt, sam-
mensat af 9-15 aflangt, lancetforme-
de småblade. Gul-orange til rødlige 
høstfarver.
Blomst: Gullighvide, sammensat i 
indtil 15 cm store halv-skærmformede 
toppe, maj-juni.
Frugt: Koralrøde, 0,8 cm i diameter, 
modner august-september.

Sp S
Moderatvoksende træ. Lidt uregel-
mæssig vækst, bred kegleformet til 
oval krone.Vokser i sol til halvskygge. 
Stiller ikke store krav til jordbunden. 
Hårdfør og nøjsom. Tåler byklima. 
Anvendes solitært, i grupper og som 
mindre gadetræ.

Størrelse: 5-8 m høj.
Løv: Bredt ægformet, 3-5 lappet, 3-5 
cm langt. Mørkegrønt med lidt lysere 
underside.
Blomst: Fyldte karminrøde i rigtblom-
strende halvskærme, maj-juni.

T11 Rødtjørn  Crata-
egus laevigata ’Paul’s Scarlet’

H Sp S B
Bred, kuplet og buskagtigt træ med 
tæt, kroget grenbygning. Vokser i sol 
til halvskygge. Hårdfør og vindfør. 
Anvendes solitært, i grupper og hegn.

Størrelse: Oftest 2-5 m, sjældent 
over 10 m høj.
Løv: Ægformet, 3-5 lappet og 3-5 cm 
langt.
Blomst: Hvide, rigtblomstrende, maj. 
Søges meget af bier.
Frugt: Ægformet, 1-1,5 cm, brunrød.

B15 Alm. Hvidtjørn Crata-
egus laevigata



H S B 
Lille, buskagtigt træ med åben vand-
ret forgrening. Vokser i sol-skygge, 
hårdfør og nøjsom. Trives på såvel 
mager som fugtig bund.

Størrelse: Indtil 5 m højt.
Løv: Omvendt ægformet, ca. 5-7 cm 
langt.
Blomst: Grønlighvide i knipper, fra 
juni og resten af sommeren.
Frugt: Røde, siden sortviolette bær.

B18 Tørstetræ
Rhamnus frangula

H B 
En stor løvfældende busk med blanke 
blade. Trives bedst på fugtig nærings-
rig bund med en del muld. Lyskræ-
vende, tåler vind og frost. Blomsterne 
søges af mange insekter. Hunrak-
lerne med den hvide frøuld bliver 
siddende langt ind i vinteren. De tørre 
frø ædes af fugle. Tåler beskæring.

Størrelse: 6-10 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk 5-12 cm 
langt.
Blomst: Guldgule, maj-juni.

B17 Femhannet Pil
Salix pentendra

Sp B
Tæt opret busk. Sund og meget 
hårdfør. Vokser i sol og er særdeles 
vindstærk, tåler tørke og en del salt.

Størrelse: 1,5 - 2 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk, 6-10 cm 
langt, gul-rød høstfarve.
Blomst: Hvid-lyserød, i små toppe, 
juni.
Frugt: Store, runde, sorte bæræbler. 
Rigtbærende, spiselige.

B16 Surbær, Sortrøn 
Aronia melanocarpa ’Aron’ Skov- krat

Beplantningsplan

• Overdrev



Skov- krat
Beplantningsplan

• Overdrev

B21 Solbær  Ribes 
nigrum

H Sp B
Middelt voksende, løvfældende 
busk. Bruges ofte i opretvoksende 
beplantninger. Trives bedst i sol / 
halvskygge. Det er en fuldt ud hårdfør 
plante til det danske klima. Anvendes 
i busket, hæk og skovplantning. 

Størrelse: 100 - 200 cm høj og 90 - 
120 cm bred.
Løv: 3-5 lappede med savtakket 
rand, grønne og aflange
Blomst: Klokkeformede med grøn 
yderside og rødlig inderside. Sidder i 
lange klaser fra bladhjørnerne, maj.
Frugt: Sorte, spiselige bær med glat 
skind og blivende bæger.

H B 
Oftest stor busk, sjældnere et træ. 
Løvfældende. Trives bedst på en 
varm muldrig jord i sol, men tåler 
også skygge og vind. Blomstrer kort 
efter løvspring i slutningen af maj. De 
trørre frø ædes gerne af fugle. Klarer 
kraftig beskæring. 

Størrelse: 10-15 m høj.
Løv: Matgrøn 3-5 lappede med butte, 
helrandede eller butlappede afsnit, 
6-10 cm langt. Lysende gul høstfarve
Blomst: Gul/grøn, maj.
Frugt: August til november, vinget, 
først grøn senere brunlig.

B19 Navr
Acer campestre

H Sp
Langsomtvoksende, mellemstor, sted-
segrøn, nålebærende busk. Tvebo. 
Lyst rødbrunt og velduftende ved. 
Vokser i sol, tåler vind og frost.

Størrelse: 8-10 m høj.
Løv: grågrønne, sylespidse nåle, sid-
dende 3 og 3 sammen i krans rundt 
om kvisten.
Blomst: Gule hanblomster og grønne 
hunblomster, maj-juni.
Frugt: Sort/blådugget, spiselig bær-
kogle. Kun hunplanter. To år om at 
udvikle sig.

B20 Alm. Ene 
Juniperus communis



Lunde
Beplantningsplan

• Engarealer og bakker

Lunde af mindre træer og buske etableres i bakkelandskabet i tilknytning til stisystem og 
aktivitetsområder. Beplantningen danner enklaver af blomstrende, duftende og frugtbærende 
lunde.

Bunden	består	af	en	græsflade	til	ophold	mm.

Plantestørrelser:  Træer, højstammet barrods
   Buske, flerstammet solitær
   Buske, barrods

Planteprincip:  Plantes med varieret afstand. Lundene opbygges med spredte, fritvoksende  
   træer og buske, så den enkelte plante får lov til at brede og udvikle sig.



Lunde
Beplantningsplan

• Engarealer og bakker

L1 Blomstrende lund L2 Duftende lund L3 Frugtbærende lund

Lund af rigtblomstrende træer og 
buske. 

Fyldtblomstret fuglekirsebær: 
Op til 20 m høj. Rigtblomstrende. 
Renhvide og enkelte blomster, 2,5 cm 
store. Udspring før eller samtidig med 
løvspring, maj.

Blodribs: 2 m høj, opret busk.
Blodrøde blomster i hængende kla-
ser, lige før løvspring.

Bærmispel: 4-5 m høj.
Hvide i lette hængende klaser, Før el-
ler under løvspring. Rigtblomstrende.

Lund af duftende træer og buske.

Småbladet Lind: 15-25 m høj, 10-15 
bred. Gullighvide, stærkt sødligt duf-
tende blomster, samlet 5-10 i kvaste. 
Begyndelsen af juli.

Skarlagentjørn: 4-5 m høj.
Velduftende hvide blomster samlet i 
åbne halvskærme, maj-juni.

Rødbladet Hyld: 3-4 m høj.
Velduftende, lyserøde blomsterskær-
me, juni.

Lund af frugtsættende træer og bu-
ske, der sidder ud på efteråret.

Fjeldribs: Op til 1,5-2 m høj.
Hunplanter udvikler efter bestøvning 
røde glinsende, spiselige frugter, men 
uden nævneværdig smag.

Solbær: 100 - 200 cm høj og 0+-120 
cm bred. Sorte, spiselige bær med 
glat skind og blivende bæger.

Skovæble: Op til 7 m høj.
Gul-røde kugleformet æble, 2-4 cm.



Solitærtræer
Beplantningsplan

• Mødesteder og 
pejlemærker i landskabet.

Træer der kræver meget plads og har en særlig karakter. Træerne  
står som visuelle pejlemærker i landskabet.

Plantestørrelser:  Højstammet mTk, ekstra omplantet

Planteprincip:  Solitært



Solitærtræer
Beplantningsplan

• Mødesteder og pejlemær-
er i landskabet.

T12 Blodbøg
Fagus sylvatica ’Atropunicea’

T13 Ægte Kastanje
Castanea sativa

T14 Tyrkisk Hassel
Corylus colurna

H Sp
Kraftig voksende træ. Bredt voksende 
og regelmæssig krone. Barken sølv-
grå og glat.

Størrelse: 20-30 m høj.
Løv: Ægformet, 5-10 cm langt. I ud-
spring rødligt, senre næsten sortrød 
og glinsende. Gul/brune til delvist 
orange høstfarver.
Blomst: Rødlige runde på lange 
stilke, maj.
Frugt: 3-kantede brune frugter sam-
let normalt 4 stk. i 3-delt frugthylster.

Sp
Stort træ. Krone først kegleformet 
siden bredt hvælvet. Stamme med 
kraftigt furet brunlig bark - evt. med 
snoede barkkamme. Kræver god 
plads.

Størrelse: Op mod 20 m høj.
Løv: Blade spredte- toradet stillede 
på kantede brune skud. Aflangt lan-
cetformede 15-20 cm lange og med 
skarpt savtakket rand. Mørkegrønne 
og glinsende.
Blomst: Lange bleggule hanrakler 
i juli, der udsender en kraftig duft. 
Hunrakler ret uanseelige.
Frugt: Nødderne sidder 2 eller 3 
sammen i en stærkt tornet skal.

Sp
Opret træ med gennemgående 
stamme. Krone bredt pyramdeformet 
med udstående til oprette grene. Bark 
lyst gråbrun og kraftig skorpet. Meget 
dekorativ om vinteren.

Størrelse: Op til 15-20 m høj.
Løv: Skud blegbrune og hårede. 
Blade spredte, af form som Alm. Has-
sel men lidt større. Gule høstfarver.
Blomst: Som Alm. Hassel, men han-
rakler længere og mørkere. Blom-
string før løvspring.
Frugt: Nød større og gemt i meget 
stærkt fligede haser. Nøden er spise-
lig.



Græs og urter
Beplantningsplan

• Enge og bakker

Græsser:
Alm. Rajgræs, Lolium perenne
Rødsvingel, Festuca rubra rubra
Engrapgræs, Poa pratensis

Der udsås min. 3,0 kg af græsfrøblan-
dingen pr. 100 m².

Frøblanding, robust plæne

Der veksles mellem to forskellige græsarealer i projektet. 
Den robuste græsplæne - ved aktivitetsområderne med tolerance 
over for slid og øvrigt dagligt brug. Enbeplantningen - der er en 
vildtvoksende frodighed med overdrevskarakter bestående af års-
tidsbestemte blomster og urter. 

Græsset er ved dets variation i pleje med til, at markere kontrast og 
overgang mellem natur- og parkpræg.

Plantestørrelser:  Frøblandinger af græsser, blomster og urter.

Planteprincip:  Volden sprøjtesås med en engbeplantning i takt  
   med at dele af støjvolden bliver klarmeldt for, at  
   forebygge erosion.



Græs og urter
Beplantningsplan

• Enge og bakker

Frøblanding, engbeplantning

Græsser:
Rødsvingel, Festuca r.ssp. tricho. S
Rødsvingel, Festuca r.ssp. rubra. S
Strandsvingel, Festuca arundinacea
Alm. Hvene, Agrostis capillaris
Kryb Hvene, Agrostis stolonifera. S
Westerwoldisk rajgræs, L.m. westerwol
Mosebunke, Descampsia caespitosa
Timoté, Phleum bertolonii. S

Blomster og urter:
Alm. Røllike, Achillea millefolium
Klinte, Agrostemma githago
Kornblomst, Centaurea cyanus
Cikorie, Cikorium intubus
Gulerod, Daucus carota
Slangehoved, Echium vulgare
Hvid Okseøje, Leucanthemum vulgare
Hvid Snerre, Galium mollugo
Alm. Kællingetand, Lotus corniculatus
Kornvalmue, Papaver rhoeas
Hulkravet kodriver, Primula veris
Dagpragtstjerne, Silene dioica
Blæresmelde, Silene vulgaris
Esparsette, Onobrychis viciifolia
Hundetunge, Cynoglossum officinale
Kongelys, Verbascum thapsus
Boghvede, Fagopyrum esculentum
Blåhat, Knautia arvensis

Der udsås min. 2,0 kg af græsfrøbland-
ingen pr. 100 m2, hvor der iblandes 0,1 
kg frøblanding af blomster og urter.



Frøblanding, engbeplantning

Græsser:
Rødsvingel, Festuca r.ssp. tricho. S
Rødsvingel, Festuca r.ssp. rubra. S
Strandsvingel, Festuca arundinacea
Alm. Hvene, Agrostis capillaris
Kryb Hvene, Agrostis stolonifera. S
Westerwoldisk rajgræs, L.m. westerwol
Mosebunke, Descampsia caespitosa
Timoté, Phleum bertolonii. S

Blomster og urter:
Alm. Røllike, Achillea millefolium
Klinte, Agrostemma githago
Kornblomst, Centaurea cyanus
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ingen pr. 100 m2, hvor der iblandes 0,1 
kg frøblanding af blomster og urter.
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Kunst i landskabet
Hyldager Bakker 
• I anlægsfase, permanent, som bienale?
• Lokale, unge-lovende-vilde, internation-

ale? 
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    Aktivitet             2019
• Jordentreprise (Kongsholmparken 15 mdr)      oktober - december 2020 
• Borgerinddragelse - samskabelse om skitseforslag til udbud  oktober og november  
• Prækvalifikation af 5 tilbudsgivende firmaer     primo november    
• Udbudsmateriale udarbejdes         november - januar 2020 
               
               2020
• Udsbudsperiode - Licitation primo marts      ultimo januar    
• Stand still             ultimo februar - marts   
• Politisk behandling i TMU Udvalg        primo februar    
• Politisk behandling i Kommunal Bestyrelse      primo marts     
• Kontakt - Aftale med anlægsentreprenør      primo marts     
• Bestilling af planter mm.          ultimo marts - juni   
• Opstart beplantning i Kongholmparken - fra syd mod nord  primo september   

2019-20

Tidsplan
Hyldager Bakker 



Tidsplan
Hyldager Bakker 

Vil I mødes med os? 

Torsdag d.24. oktober fra kl. 19 -21? 
Torsdag d.14. november fra kl. 19 -21?  


