
 

Profil af beplantning ved lægestien 
 

 
 
 
 



 

Fældningsplan ved lægestien 

 

Planer for lægestien udarbejdet 2013 

Her og nu 

Fæld alle birk, der står mellem Picea omorika snarest. Lad evt. dem stå, der har en stamme 

diameter under 10 cm. 

Fjern alle brombær – eller sørg for at holde dem nede. 

Beplantning 

Overordnet er idéen at lave en form for tunnel, hvor man har skovpræg i midten og lavere 

bevoksning langs kanten.  

Fældning foregår i 3-kanter, for ikke at rydde hele skoven på én gang. Der står nogle tjørn, slåen 

m.v. som vi skal bevare. Når en stykke er fældet, lader vi vækst gro op, for at se, hvad vi kan 

bevare og hvad, der skal ryddes eller plantes. 

Beplantningen kan grupperes og man kan vægte forskellighed, men alligevel så det ikke bliver for 

blandet. De højeste træer 2 -3 meter på hver side af stien, derefter i skrånende højde. 

Vedligeholdelsesplan 

 Midten af arealet bør planterne have en maximal højde. Der skal laves en oversigt over hvilke 

planter, der skal udtyndes, hvilke der skal fjernes, hvilke der skyder fra stød osv. 

Det kræver, at den til enhver tid siddende bestyrelse tager ansvaret for at vedligeholde arealet.  

 



Liste over mulige plantearter langs lægestien i Grundejerforeningen Christianslund 
 

(Nyere) oprindelige danske plantearter: 

Planteart 
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Botanisk navn Dansk navn 
 

Ungdoms- 
tilvækst 

Øvrig 
vækst 

Bemærkninger 

Carpinus betulus Avnbøg Træ 20 Hurtig Middel  

Quercus robur Stilkeg Træ 35 langsom Middel  

Quercus petraea Vintereg Træ 35 Langsom  Middel  

Prunus avium Fuglekirsebær Træ 20 Hurtig  Hurtig   

Tilia cordata Småbladet lind Træ 35 Langsom  middel Skyder fra stød 

Acer platanoides Spidsløn Træ 30 Hurtig Hurtig Sår sig selv, tynd ud, men lad også nogle stå 

Acer campestre Navr Træ 15 hurtig middel Skyder fra stød 

Prunus maackii Manchurisk kirsebær Træ    Har en flot bark 

Prunus serrula Tibetansk kirsebær Træ    Har en flot bark 

Prunus mahaleb Weichsel Træ     

Sorbus aucuparia Røn, almindelig Træ 10 Hurtig Middel  

Sorbus intermedia Røn, selje- Træ 15 Hurtig Middel IKKE Sorbus mougeotii (bliver ikke høj) 

Picea omorika Serbisk søjlegran Træ     

Abies normannia Normannsgran Træ     

Amelanchier Bærmispel Træ     

Euonymus europaeus Benved Busk 8 Langsom langsom  

Taxus baccata Almindelig taks Busk    Skyder fra stød 

Lonicera xylosteum Dunet gedeblad Busk 3 Langsom langsom  

Corylus avellana Hassel Busk 10 hurtig hurtig  

Crataegus laevigata Hvidtjørn, almindelig Busk/træ 8 hurtig langsom  

Crataegus monogyna Hvidtjørn, engriflet Busk/træ 12 hurtig langsom  

Malus sylvestris Æble, vild- Træ/busk 8 Langsom Middel Køb småfrugtede æbler/paradisæbler 

Sambucus nigra Hyld Busk 5 hurtig hurtig IKKE druehyld 

Prunus padus Hæg, almindelig Busk/træ 15 hurtig hurtig IKKE glansbladet hæg 

Cornus sanguiea Kornel, rød Busk 5 Langsom  middel  

Viburnum opulus Kvalkved Busk 4 Hurtig  langsom  

Rhamnus cathartica Vrietorn Busk 8 Langsom Langsom  

Prunus spinosa Slåen Busk 3 Hurtig Langsom  

Ribes nigrum Solbær busk 2 Hurtig Middel   

Syringa vulgaris syren busk     

 


