
Prydbede 

Rosenbed 

Rosenbede er et intensivt, plejekrævende element. Blomsterne skal give sommerpragt og duft, og uanset 
beliggenhed i øvrigt fremtræde pænt og velholdt. Plejen sigter mod, at planterne er i god vækst, så de kan 
opleves i fuldt flor.  
 

Tilstandskrav: 

• Rodukrudt må ikke forekomme 

• Frøukrudt må ikke blive for højt og må ikke dække mere end 25 % af den jord, som kulturplanternes 

løv ikke dækker 

•  Visne blomster, gamle stængler og hyben må ikke skæmme helheden (i sensommeren og efterårsfa-

sen er frøstande en naturlig tilstand i bedets fremtoning) 

Staudebed 

Staudebede er et intensivt, plejekrævende element. Staudebedene skal fremtræde pænt og velholdt uanset 
beliggenhed i øvrigt. Plejen sigter mod, at planterne er i god vækst, så de kan opleves i fuldt flor.  
 

Tilstandskrav: 

• Rodukrudt må ikke forekomme 

•  Frøukrudt må ikke blive for højt og må ikke dække mere end 25 % af den jord, som kulturplanternes 

løv ikke dækker 

• Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden (i sensommeren og  

Sommerblomster 

Sommerblomster er et intensivt, plejekrævende element. Blomsterne skal give sommerpragt og uanset belig-
genhed i øvrigt fremtræde pænt og velholdt. Plejen sigter mod, at planterne er i god vækst, så de kan opleves 
i fuldt flor. Vedligeholdelse af kummer med sommerblomster er ikke en del af Standardplejen. 

 

Tilstandskrav: 

• Rodukrudt  må ikke forekomme 

•  Frøukrudt må ikke blive for højt og må ikke dække mere end 25 % af den jord, som kulturplanternes 

løv ikke dækker  

• Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden (i sensommeren og efterårs-

fasen er frøstande en naturlig tilstand i bedets fremtoning) 

• Sommerblomster må ikke udvise tegn på vandmangel 



Surbundsbed 

Surbundsbede er et intensivt, plejekrævende element. Blomsterne skal give sommerpragt og duft, og uanset 
beliggenhed i øvrigt fremtræde pænt og velholdt. Plejen sigter mod, at planterne er i god vækst, så de kan 
opleves i fuldt flor.  
 

Tilstandskrav: 

• Rodukrudt må ikke forekomme 

•  Frøukrudt må ikke blive for højt og må ikke dække mere end 25 % af den jord, som kulturplanternes 

løv ikke dækker  

• Visne blomster må ikke skæmme helheden. 

Bunddække 

Bunddække er et intensivt, plejekrævende element. Bunddække skal give sammenhæng i parkernes beplant-
ninger, som fladedækkende bede under træer og mellem busketter. Bunddække skal uanset beliggenhed i 
øvrigt fremtræde pænt og velholdt. Plejen sigter mod, at planterne er i god vækst, så de kan opleves i fuldt 
flor.  
 

Tilstandskrav: 

• Rodukrudt må ikke forekomme 

•  Frøukrudt må ikke blive for højt og må ikke dække mere end 25 % af den jord, som kulturplanternes 

løv ikke dækker  

  



 


