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Grundejerforeningen Ulleroden, 2980 Kokkedal 

 

På seneste bestyrelsesmøde blev undertegnede bedt om at komme med forslag til 
hvordan man kunne udvikle fællesarealerne i grundejerforeningen, så der kom et større 
naturindhold til glæde for beboere, fugle, insekter m.m.  

Legepladserne skulle tages op til revision. Skal der være 3 stk. og hvad skulle indholdet 
være. Hvordan skal fokus være aldersmæssigt. 

Der skulle kikkes på om der var noget der burde fældes, bl.a. for at lette arbejdet. Men 
også se på om det skyggede for meget nogle af haverne.  

Forslagene skal være lavpraktiske, forstået på den måde at indsatserne kunne udvikles 
efterhånden som midler og ønskerne er til det. Det skal være håndterbart og let at pleje. 

 

Idéen  

Mit forslag bygger på ideen om at vores fællesarealer, skal byde os og vores gæster 
velkommen til. 

Fællesarealerne skal være en oplevelse for os alle med oplevelser af det groede, 
blomsterne, formerne, farverne, årstidernes gang og at vi kan opleve vores bebyggelse 
som en særlig samlet enhed, hvor vi synes det er rart at være. 

Forskellige tider har forskellige inder til hvordan indholdet bør være, og hvad der bør 
lægges vægt på. 

Med forslaget lægges der vægt på tidens øgede fokus på den krise naturen befinder sig i 
lige nu. Det er en krise (særdeles kraftig reduktion i den biologiske mangfoldighed) som 
samfundet er ved at erkende, efterhånden som flere og flere data om naturens tilstand 
lægges på bordet.  

Der gøres en hel del for at forbedre forholdene for naturen. Nogle er godt funderet i vores 
videnskabelige verden. Andre er drevet af at nu må der gøres noget. Mange firmaer 
tilbyder sig med løsninger og produkter, der ikke alle er lige gode. Det skal være praktisk 
og så skal der være noget at opleve om muligt hele året. 

Jeg har i 40 år arbejdet indenfor udvikling af bedre plantemateriale af træer og buske 
egnet til danske klima og jordbundsforhold. Plantningsmodeller og sammensætninger 
m.m. Rådgivning og projektering. 

Jeg vil efter bedste evne bruge denne viden til dette forslag.     
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Forslagene er delt op i flere punkter 

• Skoven 
• Det store fælles græsareal mod vest 
• De åbne græsarealer mellem husene 
• Legepladserne 
• Træerne 
• Renovering/udbygning af træ- og buskgrupperne 
• Hække 

 

Skoven 

Det der i dag er skoven, blev i sin tid etableret som en blandet busk og træplantning. På 
40 år fremstår det som en skov. Man kan gå under kronerne og fornemmer 
skovkarakteren tydeligt. 

For nogle år siden har man været inde og fælde en masse af underskoven, så man kan se 
frit igennem plantningen. Der står stadig nogle spredte grupper buske tilbage især i 
kanten. I bunden vokser mange forskellige urter.  

Denne oprensning af underskoven betyder, at der ikke er ret meget læ i underskoven. Det 
er til stor ulempe for insekter og fugle, som fik fjernet deres levesteder. Læ fremmer 
mangfoldigheden/biodiversiteten, da det giver bedre og roligere levesteder, og en bedre 
omsætning i jorden.  

Det vil være ønskeligt at fremme læet i underskoven. 

 

Forslag 

Der bør plantes en række forskellige buske ud spredt i hele skoven. Der bør vælges buske 
af hjemmehørende arter, som forekommer i skov.  

• Lonicera xylosteum – dunet gedeblad 
• Prunus padus - hæg 
• Rhamnus frangula – tørst 
• Ribes alpinum – fjeldribs  
• Viburnum opulus – kvalkved 
• Iles aquifolium – kristtorn 
• Taxus baccata – taks 

 

Samtidig bør der vises enkelte træer ud (peges ud til fældning). For at give lys og luft. 

Brombæropvæksten i nordenden af skoven bør fjernes, da den er uhåndterlig og breder 
sig mere og mere for hvert år. 
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Enkelte træer der hænger meget ud over græsplænen bør skæres tilbage. Det er naturligt 
at træer hænger ud over kanten. Træer trækker efter lyset. Det er OK, men generende når 
græsset skal slås.   

Fældede træer og deres grene lægges i skovbunden til naturlig omsætning/nedbrydning. 

Evt. kan stammerne skæres i stykker a’ 75 cm, og stables til en stammemur, men 
maxhøjde på 75-100 cm. Placering er i skovbrynet et sted, gerne hvor det får sol en del af 
dagen. 

 
Skoven er lige til at kikke igennem. Her er ingen gode gemmesteder. 

 

Det store fælles græsareal 

Det er en stor flot fælles med en del flot udviklede træer og buske. 

Her findes fodboldmål og bænkesæt. Området besøges af nærliggende børnehaver, som 
nyder at tumle rundt og spille bold. 

Arealet er præget af vandrende lys og skygge, der sikrer at her stort set altid er grønt. Det 
er indbydende og friskt.  

Noget af området er udlagt til at modtage overskuds vand ved ekstremregnskyl. 
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Det er vigtigt at vi har et friareal, som kan bruges på mange måder. 

 

Forslag 

Forslaget er enkelt. Bevar området men gør det lidt mere blomsterrigt.  

Mit forslag er at der lægges nogle tusind løg i græsplænen under træerne i nogle store 
grupper. Ideen kommer fra slotsparken i Husum (Slesvig). Midt i marts er det som om den 
blå himmel er faldet ned på jorden (også i regnvejr). Det bør opleves. 

Der kan bruges forskellige arter af forårsløgvækster, der bør grupperes et par steder under 
træerne. Fx 

• Chinodoxa forbesii –  
• Crocus kotschyanus – efterårsblomstrende krokus 
• Crocus vernus (i Husum) 
• Erantis hyemalis - erantis 
• Galanthus nivalis – vintergæk 
• Hyacinthoides hispanica – english bluebells 
• Leucojum vernum – dorthealilje 
• Scilla sibirica – sibirisk skilla 

Valget bør stå mellem disse arter, da de kan klare sig i græsarealer uden særlig pasning. 
Efterhånden vil de kunne sprede sig langsomt med før. 

Ideen kan overvejes til vores indkørsler. Læg løg i græsfladerne.  

Husk at græsset først skal klippes i første eller anden uge af juni. Før er løgvæksterne ikke 
i hvile og kan tåle en klipning. Klippes for tidligt udsulter man løgene og blomstringen 
forsvinder efterhånden. 

 
Husum slotspark foto fra midt i marts måned. 
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En shelter kan evt. opstilles i kanten af skoven, gerne hvor den får lidt sol om sommeren.  

 

 

De åbne græsarealer mellem husene 

Det er dejligt med de fine græsarealer mellem husene. Vi får alle sammen en masse lys 
ned til vores små haver.  

Det er samtidig et stort areal der blot ligger hen som kort græs, der slåes mellem 13 – 18 
gange om året. 

Der er nogle få grupper at busk og mindre træer på arealet og tre legepladser. Arealet 
bliver ikke benyttet særlig meget. 

Dele af arealet er udlagt til at modtage overskuds vand ved ekstremregn.  

Arealet er så til pas stort langt og bredt, at her kunne man gøre meget eller lidt for indføre 
en mere blomstrende og varieret natur a’ la overdrevskarakter. Bl.a. det der vises i 
fjernsynet fra Hjørring, hvor der sået blomsterblandinger på græsarealer.  

I har prøvet det for nogle år siden uden særlig godt resultat.  

Det bør der laves om på. Men man bør begynde i det små med et eller to udvalgte arealer, 
hvor denne form for drift prøves af, så alle kan blive dus med den måde at have 
græsarealer på.  

Jeg har udpeget områder, som kan bruges og udvides hvis det ønskes. 

Vigtigt er at der holdes en bræmme klippet græs langs med alle haverne på minimum 2 
meter. Herved kan man komme til hækken og passe den. Græs/ukrudt får vanskeligere 
ved at brede sig ind i hækken og ødelægger den nedefra. 

Hvor man går på kryds og tværs i bebyggelsen bør der også være stier i græsset, så man 
kan komme nogenlunde tørskoet rundt.  

Forslaget vil ikke være til hindring for evt. opmagasinering af overskudsvand. Dette vand 
skal under alle omstændigheder trække ned i jorden. 

 

Forslag 

Tørven skal graves væk og deponeres på egnet sted på friarealet i bebyggelsen. 

Der graves 10 cm af. 

Der tilkøres 10 cm grus (helst lerfattigt), der lægges ud hvor græsset er skrællet af. 

Der sås en blomsterblanding uden græsfrø. 
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Der suppleres med plugplanter (små1årsplanter) af en række planter som frøblandingen 
ikke indeholder samt nogle der var med som før. 

Dette for at arealet hurtigere ser ud af noget. 

 

Efterfølgende pleje vil være 1 – 2 slåninger om året, hvor toppen fjernes efter 14 dages 
vejring. 

 
Foto af engblandinger 

 

 

Legepladserne 
De tre legepladser bruges ikke så meget længer, da demografien i vores bebyggelse stille 
og roligt ændrer sig over årene. 

Men det er dejligt når børnebørnene kommer på besøg, at kunne gå til legepladserne. 

Vigtigt for en legeplads er at basisting er der som, sandkasse, bænke men kan sidde på 
og børnene kan lege på. En gynge er også vigtig. Alle andre redskaber må fordeles rundt 
på de tre steder.  Her er legepladsen ved nr. 213 bedst udstyret.  

 

Udbygning 

De tre legepladser er naturlige samlingssteder.   

En legeplads kunne få tilført en lille bålplads og en shelter udfor nr. 345. 

Shelter udfor nr. 229 
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Evt. kunne det også etableres nede ved skoven.  

Beplantningerne omkring legepladserne bør udbygges. Herom under renovering af træ og 
buskgrupper. 

 

 

Træerne 
Træer er både elskede og et hadeobjekt. 

Vi skal være glade for at vi har skoven vest for bebyggelsen og Jellerødhaves store 
fællesområde vest for os. 

Det giver os alle læ. Og et langt bedre – mildere klima end hvis det lå anderledes. 

Det der er plantet i sin tid, er for det meste hjemmehørende arter. De er vokset godt til, og 
det betyder at de bliver store og fylder meget. Derfor er spidslønnes også fjernet udfor 
husene og erstattes med en kugleformet top på stamme. Det er også en spidsløn. Men det 
er det man kalder en heksekost, der er podet på en stamme. En heksekost er et 
almindeligt skud af spidsløn, der er inficeret med en svamp Thaprina sp. Svampen får 
skudspidsen til at dele sig nærmest uhæmmet uden retningsorientering. Det nyder vi så 
godt af. Der er styr på spidslønnen, den bliver ikke så stor. Ulempen er at den skal klippes 
ofte, hvis der skal være et ordentligt top/stammeforhold.  

Rigtige træer skal kun reguleres en gang imellem. Det kræver at der bliver valgt 
betænksomt, så træerne vil passe skalamæssigt i forhold til bebyggelsen. 

Et enkelt træ (en stilkeg) på det store fællesareal bør overvejes fældet, da det vokser tæt 
på nr. 309. 

I øvrigt skal man være opmærksom på, at alt kan give skygge. Man må gøre op med sig 
selv på hvilket tidspunkt af dagen og året, man helst vil have sol på sin(e) terrasser. 
Solens højde varierer over tid. Umiddelbart kan vi forvente sol i vores haver fra engang 
sidst i maj til og med august. Dog ikke hele dagen, men i nogle timer. Når man kommer 
hen sidst i august, begynder solhøjden at være så lav, at rigtig mange træer og bygninger 
vil skygge mere på en lun eftersommer end mange synes er sjovt, fx som i år.   

Træer der fældes, bør genanvendes, ved at stammer og store grene slæbes ind i skoven 
til formuldning. Det vil biller og svampe m.m. have glæde af. Mindre grene kan evt. flises. 
Flisen er et fint jorddække til vores haver. Alternativt lægges i bunker til glæde for insekter, 
fugle og dyr (pindsvin, brud, mus m.m.)  

To træer mere bør overvejes fældet. Det er to spidsløn som vokser ud til hovedstien. Det 
ene har to stammer med meget spids vinke. Det betegnes som et risikotræ.  

Det andet har en meget tyk gren ud fra hovedstammen. Det er langt stærkere, men mindre 
harmonisk. 
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De flerstammede ildløn langs med hovedstien er særdeles flotte i struktur, nærmest 
skulpturelle.  

 
Denne weichel – Prunus mahaleb bør fældes og resterne slæbes ind i skoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
Denne eg bør fældes 
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Renovering/udbygning af træ- og buskgrupperne 

Der er en hel del buskgrupper i Ulleroden. Nogle er uklippede, dvs at de får lov at vokse 
frit og udvikle sig som det er buskens natur. 

Andre buskegrupper og buske er klippet, runde, firkantede eller lign. Den oprindelige ide, 
er umulig at læse. Man kan gætte på at nogle få steder er det for at kunne komme let forbi.  

At klippe buske er ikke billigt. Der bør klippes 1 – 2 gange om året. Klippede buske er 
bøvlede at klippe græs omkring, hvilket gør plejen dyrere. Man får heller ikke glæde af en 
blomstring, som man gør ved uklippede buske. 

Det bør kraftigt overvejes om formålet med klipningen er hensigtsmæssig? Man bør 
overveje om det er det klippede udtryk man ønsker? Er det bedre at fjerne dem, så 
græsklipningen glider lettere? Skal buskene have lov til at vokse frit, og vokse sammen, så 
man skal køre rundt om buskene og ikke ind imellem buskene?  

Flere af buskene egner sig ikke til denne form for klipning. De fremtræder ikke pæne og 
harmoniske. Der bliver åbnet op for lys til jorden. Det resulterer i at ukrudt hurtigt etablere 
sig, og bla. vokser op i busken og skygger de nederste blade bort. Fx under buskene ved 
stien m.fl.  

Sådanne buske skal vokse frit. Skal de klippes pga. at de er for store. SKAL de klippes i 
bund (20-40 cm højde) så de kan vokse op igen. Der kaldes foryngelse. Derved genskaber 
man busken og dens naturlige form bevares. Blomstringen vil oftest begynde andet år 
efter en foryngelse. 

Vi har flere buskgrupper der vokser frit. Det er en fornøjelse at opleve. Særligt når en 
sværm af småfugle søger ly mellem grenene. Det giver også redepladser til småfugle. Bær 
og insekter vil fuglene kunne finde her. 

Når buskene vokser frit og vokser sammen og danner de tætte plantninger som fx de store 
flotte korneller på den store fælles plæne og ved østre legeplads. Der er ikke meget ukrudt 
der kommer frem her. Det er netop det der er meningen med disse plantninger. De skal 
dække jorden så ukrudt ikke har mange chancer for at vokse op og ødelægge plantningen. 
Man skal ikke gå og luge mellem buskene, med mindre der er noget sejlivet ukrudt der 
vokser frem. Fx brændenælde. Den er let at fjerne ved håndlugning når jorden er fugtig. 
Planten har et højtliggende rodnet, som let lader sig trække op med hjælp af en spade. 

Det samme gælder ved østre legeplads, hvor græs er ved at snige sig ind i plantningen.  

Denne håndlugning mangler flere steder. 

I vores blandede træ og buskplantninger, skal målet være at buskene breder sig og ikke 
klippes i stykker. Der skal plantes flere så plantningerne udvides. Her kan bruges buske 
der kræver lys, giver mange blomster og megen frugt. Gerne tornede, da de giver et godt 
ly til fugle og insekter. Når sådan noget skal fornys/forynges, Skal det skæres i bund (20 – 
40 cm højde) efter 2 år vil det dække jorden. Indtil da skal der håndluges 3- 6 gange om 
året.  
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Forslaget er at udvide træ/buksplantningerne på fællesarealet så de i en evt. fremtid 
støder sammen med blomstereng såningerne.  

Forslaget er at der ændres praksis vedr. klipning/beskæring af træer og buske, så det 
lever op til nutidens standarder for pleje og udvikling af buske og træer. Ikke mindst den 
måde der skal beskæres på i dag.  

Det kunne være et mål/ønske at en harefamilie kunne etablere sig på vores fællesareal.    

 

Her dækker planterne slet ikke af for ukrudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her dækker buskene godt af, så ukrudt ikke har en mulighed. Det har en hule derimod. 
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Hække 
Hækkene består af rød snebær – Symphoircarpos chenaultii ’Hancock’ (Drosselvænget). 
Fjeldribs – Ribes alpinum er hæk bed den spanske plads. 

Rød snebær er ikke det vi regner for en hækplante. Det er en bunddækkende/krybende 
plante, der er god til at dække jorden, så ukrudt har svært ved at etablere sig. 

Nu er den plantet her. Der er ikke plads til at den breder sig, som den helst vil. Heldigvis 
tåler den klipning godt. Og kan forme lavere hække.  

Den har også en meget lang blomstringstid, hvilket nektarsøgende insekter har glæde af, 
især bier.     

Langs med Drosselvænget er der gennem årene vokset en del træer og buske op i den 
røde snebær. Som vores havemand rigtig skriver, bør al denne opvækst fjernes. Det får 
hækken til at se noget pjusket ud.  

Forslag 

Hækken klippes ned til 10 - 20 cm højde. Så er det lettere at grave alle uønskede planter 
op. I løbet af 1 – 2 vækstsæsoner vil hækken igen være oppe i 80 – 100 cm højde. 
Arbejdet bør udføres i marts måned. 

Hækken med fjeldsribs har samme problem. Også denne kan klippes helt ned, så det re 
let at fjerne uønsket opvækst. Dertil skal der fjernes græs der vokser ind under fjeldribsen.  
Græsset skal luges væk 3 – 6 gange om året fremover. Arbejdet udføres i marts måned. 

For begge hække skal der gødskes de første to år med en alsidig blandingsgødning med 
100 gram/10 m ultimo april. 

 

Hækken ved Drossselvej. 
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Fjeldribshækken ved hovedstien. 

 

 

Andre forslag 

Opsætning af Sheltere ved fx en – to legepladser og ved skoven. 

Indkøb af bålfad til brug ved shelter.  

Opsætning af fuglekasser i træerne. Husk de bør renses 1 gang år. 

Insekthotel kan opsættes 1 -flere steder. Højt hævet over jorden og helt nede ved jorden. 

Stammer fra træer der fældes kan skæres op i 75 cm stykker og stables til brændevægge 
ved skoven. Insekter, fugle og smådyr vil bruge det til skjul, overnatning og overvintring. 

Risbunker i skoven vil benyttes af fx pindsvin til overvintring og overnatning, samt mange 
andre. 

 

Vedlagt to bilag.  

 

16-11-2020 

John Norrie  


