BILAG 1: AFSKÆRMENDE BEPLANTNING
Forslag til afskærmende beplantning
Etablering.
Der plantes i tre rækker med en afstand på 1,5 meter mellem rækkerne. I rækken plantes med 1 meter
mellem planterne.
I den midterste række anvendes mindst tre forskellige danske vildtvoksende løvtræer såsom: Stilkeg,
Engriflet hvidtjørn, Avnbøg, Navr, Vild æble, Rød-el, Ask og Lind.
I de yderste rækker plantes danske vildtvoksende løvfældende buske f.eks.: Slåen, Hassel, Hunde-rose og
Engriflet hvidtjørn.
Der bør tilstræbes en ligelig fordeling af de forskellige arter.

Vedligeholdelse.
De første år efter etableringen skal hegnet renholdes for urte- og græsvegetation for at undgå, at alt for
mange planter bliver kvalt. Slåning 2 gange om året vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt.
Efter en kortere eller længere årrække, alt efter plantetæthed, kan det blive nødvendigt at tynde i hegnet.
Ved en eventuel udtynding bør det tilstræbes, at hegnet efter udtynding består af så mange forskellige
træarter som muligt.
For at bevare hegnet så tæt som muligt, bliver det nødvendigt at beskære det. En sådan beskæring kan
f.eks. bestå i, at første og tredje række ca. hvert 10. år skæres ned til ca. 20 cm over jorden.

HJEMMEHØRENDE TRÆER OG BUSKE
Liste over hjemmehørende træer og buske.

Dansk navn

Latinsk navn

Dansk navn

Latinsk navn

Ask

Fracimus excelsior

Fugle-kirsebær

Prunus avium

Avnbøg

Carpinus betulus

Rød kornel

Cornus sanguinea

Benved

Euonymus europaeus

Kvalkved

Virburnum opulus

Dun-birk

Betula pubescens

Navr

Acer campestre

Vorte-birk

Betula pendula

Femhannet pil

Salix pentandra

Bøg

Fagus sylvatica

Grå-pil

Salix cinera

Stilk-eg (alm. eg)

Quercus robur

Selje-pil

Salix caprea

Rød-el

Alnus glutinosa

Blågrøn rose

Rosa dumalis

Dunet-gedeblad

Lonicera xylosteum

Hunde-rose

Rosa canina

Hassel

Corylus avellana

Æble-rose

Rosa rubiginosa

Havtorn

Hippophaë rhamnoides

Almindelig røn

Sorbus aucuparia

Alm. hvidtjørn

Crataegus laevigata

Slåen

Prunus spinosa

Engriflet hvidtjørn

Crataegus

Tørst

Rhamnus frangula

Almindelig hyld

Sambucus nigra

Vrietorn

Rhamnus catharticus

Almindelig hæg

Prunus padus

Vild æble

Malus sylvestris

For nærmere beskrivelse af arterne og muligheder for tilskud henvises til Naturstyrelsen,
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/Vildtplantning/
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