
 

SCHOUTGÅRDEN’S GRØNNE AREALER  

Baggrund:  

Følgende dokument er blevet udfærdiget af Schoutgården’s Grønne Udvalg. Udvalget er 
bestående af frivillige beboere i foreningen med en bred referenceramme (bevarelse, 
vedligehold, forbedring, økonomi osv.). 

Udvalget er åbent for alle beboere, som har lyst til at deltage og påvirke arbejdet, ligesom 
medlemmer til enhver tid kan udmelde sig af udvalget. 

Det Grønne Udvalg (DGU) blev stiftet ved generalforsamling i 2012 med et overordnet 
formål med at få overblik over områdets faste opgaver og en styring af de ekstra opgaver, 
som i stigende grad har belastet foreningens udgift for området.  

Udvalget forventes at arbejde med en 5-årsplan, under hvilken der skal opryddes og 
iværksættes aktiviteter, som skal sikre at vores arealer fortsat fremstår pænt og grønt og at 
økonomien forbundet hermed er bedst mulig.  

Dette dokument er en del af udvalgets 5-års plan og har til formål at skabe overblik og 
kravspecifikationer til de opgaver, der er i Schoutgården.   

Dokumentet kan ydermere sikre, at den siddende bestyrelse til enhver tid har overblik over 
behov og krav til de leverandører, som skal varetage området og at foreningen har et 
kontinuerligt mål med de grønne arealer.  

Som alt andet grønt er dokumentet levende – og det bør til enhver tid opdateres med 
ændring og tilføjelser og fungere som støtte til foreningen.  
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1 INDDELING AF OMRÅDET 

 

Schoutgården er i 2014 inddelt i følgende hovedområder med definitioner: 
 

a. Rand hækken 

• Den hæk som danner ramme om Schoutgården. 

• Hæk ved bagstierne  

b. Træer 

• Alle træer som er på området; egetræer, frugttræer, rand træer, 
allétræer, platantræer   

c. Anden hæk  

• Bøgehæk og carport hæk, hæk ved flagstangsgræsplænen  

d. Græs og andet 

• Græsarealerne i enderne og indgangsplænen 

• Ukrudt 

• Stenene ved Kirkevej 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 RAND HÆKKEN 

 

Områdebeskrivelse/definition:  

Forening skal holde og klippe hækken  

Indvendig rand mod Kirkevej, Lodsgården, Hartkornsvej, Schoutstien, hæk ved 
flagstangsgræsplanen, samt de små hække ved indgang til bagstierne  

Udvendig rand på Kirkevej, Lodsgården og Schoutstien 

 

Beplantning:  

Hækken består i dag af at mangfoldigt udvalgt af planter, som igennem årene har fået lov til 
at etablere sig.   

Oprindelig beplantning er ildtorn og liguster; mod Hartkornsvej syren, forsytia, Ribes mm. 

 

Mål og krav: 

1. Hækken klippes én gang årlig; fortrinsvis først efter den 20. juli og med hensyntagen 
til vejrlig forhold. 

2. Den indvendige rand skal have en højde af ca. 150 cm ved klipning.  

3. Den udvendige del af Schoutstien skal flugte med stiens kant, således at bredden 
ikke går over stien.  

4. Det er et ønske at der ad åre ryddes ud i ukurantheder, det er dog i orden at lade den 
nuværende beplantning, som vokser i takt med den oprindelige beplantning, blive 
hvor den gør gavn. 

5.  Hegn mod bagstierne (bagsiden af Hartkornsvej) skal plejes ekstra frem mod at den 
bliver tættere og mere dækkende; evt. håndklip.  

6. Hækken/området på Lodsgårdens side skal klippes i lighed med resten af randen, og 
bundområdet hakkes ned én gang årligt.  

7. Ligusterhækken ved flagstangsgræsplænen klippes 1-2 gange årligt. 

8. Foreningen er indforstået med at en leverandør må benytte sig af tungere materiel 
på området til klipning, dog med det forbehold at evt. skader på området og græs 
udbedres uden meromkostning for foreningen. 

 

 



 

 

 

 

 

3 TRÆER 

 

Områdebeskrivelse/definition:  

Schoutgården har mange træer med forskelligt formål og cyklus. Inddelt i grupper har vi 
således: 

a. Allétræer 

b. Platantræer 

c. Egetræer 

d. Frugttræer 

e. Rand træer; Popler, Østrigsk Fyr  

f.  Mirabelle træ ved stenene mod Kirkevej  

 

Beplantning  

a. Allétræerne mellem husene har det primære formål at danne syns værn til genbo.  
Hver række har sin egen sort, således er der hvidtjørn, rødtjørn og paradisæbletræer 
i rækkerne. Hver række har 12 træer.   

b. Platantræer står primært ved parkeringspladserne og indgange til stierne 

c. Egetræer står på græs mod Kirkevej og danner ramme om belysning. Deres 
placering skygger ikke for haverne mod Kirkevej 

d. Frugttræerne står på græs mod Lodsgården og skal danne ramme om belysning. 

e. Rand træerne står i arts klynger rundt om hele foreningens areal   

f. Mirabelle ved stenene står på plænen mod Kirkevej  

  

Mål og krav: 

a. Allétræer klippes én gang årligt (vinter/tidligt forår)  

b. Platantræer klippes hver 2. år  



 

c. Egetræer skal beskæres / kronen løftes efter behov og skal ikke indgå i en aftalt 
cyklus. Vi skal holde øje med sygdom i egetræerne mod bagstien ved nr. 6.  

d. Frugttræerne skal der lægges plan for – de skal plejes/styres ordentlig fra starten 
således de med tiden danner ramme om belysningen i lighed med egetræerne. 

e. Rand træerne skal der lægges plan for;fyr er meget meget store, poplerne har en 
begrænset levetid  

a. Østrigske fyr  

b. Popler 

c. Mirabelle træ ved stenene skal beskæres efter behov og stenene skal holde 
fri for ukurantheder og selvsåede gevækster.    



 

4 ANDEN HÆK & BUSK 

 

Områdebeskrivelse/definition:  

Punktet dækker alle de mindre områder, som har hæk beplantning; bøgehæk, hæk 
områderne bag carporte og hækken ved flagstangsplænen 

 

Beplantning  

Bøgehæk, liguster, hæk bag carporte, hæk ved flagstangsgræsplænen  

 

Mål og krav: 

 

1. Generelt for al hæk beplantning skal være gældende at hurtigvoksende 
ukurantheder skal fjernes. 

2. Bøgehækkene klippes to gange årligt  

3. Hæk bag carport  

4. Ligusterhækken ved flagstangspladsen klippes 1-2 gange årligt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 GRÆS OG ANDET  

 

Områdebeskrivelse/definition:  

Græsslåning og ukrudtsbekæmpelse   

 

Beplantning/område definition: 

Schoutgården har 5  arealer med græs; mod Kirkevej, Lodsgården, Schoutstien, ved 
husgavlene mellem rækkerne og ved indkørsel til vores beboelse, her benævnt som 
Flagstangsgræsplænen.  

 

Mål og krav: 

 

1. Græsklipning og efterfølgende kantklipning ca. hver 14. dag i aftalte sæson 

2. Græsset gødes efter behov 

3. Ukrudt fjernes efter behov i videst mulig omfang uden brug af sprøjtegift; særligt på 
fælles arealerne ved indgang til rækkerne afmærket med bøgehæk og på 
parkeringsarealerne 

 

 

 


