
 

 

Naturplejetips til grundejerne i Klint Bakker 

 

10 meters Zonen 

Brug 10 meter zonen omkring dit hus til at skaffe dig læ og skærme dig for indblik udefra. 

Mange velegnede planter vokser i forvejen overalt i vores område, f.eks. tjørn, som kan 

flyttes så længe de er små, og helst om efteråret. Tjørn kan forblive tæt og kan holdes i 

den højde du ønsker. På den måde har du i forvejen din egen ”planteskole” på din grund. 

(check listen over anbefalede løvfældende og hjemmehørende arter på grundejerforenin-

gens hjemmeside (http://www.klintbakker.dk/wp-content/uploads/2015/10/planteliste.pdf) 

Hegn i skel 

Der må ikke være sammenhængende beplantning i skel. Du kan gradvis lave større og 

større ”huller” i hegnet samtidig med at din 10-meter zone vokser til og skærmer for ind-

blik i stedet for hegnet. 

Fritstående landskabstræer uden for 10 meterzonen 

Fredningen giver mulighed for at bevare enkelte fritstående landskabstræer (jvf §5 og 10 i 

kendelsen). Undersøg om du har træer med potentiale som fritstående landskabstræer. 

Træet skal være løvfældende og hjemmehørende (listen er på grundejerforeningens hjem-

meside), og så er det vigtigt at træet står helt frit, så kronen kan folde sig uhindret ud. 

Sørg for at fjerne alt omkring det i en radius der mindst svarer til træets højde. 

Græsareal 

Det er en god idé at skelne mellem dit opholdsområde umiddelbart omkring huset og re-

sten af grunden, og pleje det forskelligt, så området længst væk fra din terrasse slås 

sjældnere end græsset tættest på huset, f.eks. en gang årligt, helst i august. Det vil give 

mulighed for at vilde blomster kan brede sig. 

Planter der er uønskede i naturen 

Naturstyrelsen har hybenroser, gyldenris og mangebladet lupin på listen over invasive 

planter, dvs planter der fortrænger andre arter, og derved påvirker biodiversiteten i nega-

tiv retning. Overvej om du kan erstatte evt. hybenroser på din grund med andre arter af 

vildroser, f.eks. hunderoser, som også er meget robuste, men ikke er invasive, eller klitro-

ser, som har en tættere vækst og f.eks. kan bruges som læhegn ved en terrasse. To andre 

planter hvis hurtige spredning vi skal være opmærksomme på er skovfladbælg (Lathyrus 

silvestris) der vokser på begge sider af vejen øverst på Bjerget, samt gyvel som man har 

store problemer med andre steder i Odsherred, og som kunne blive en trussel. 

Ukrudtsmidler 

Undgå så vidt muligt at bruge ukrudtsmidler på din grund. Vores område er præget af at 

der er forholdsvis stor afstand til konventionelt dyrkede marker hvor der bruges pesticider. 

Hvis vores område er frit for ukrudtsmidler, har flora og fauna de bedste vilkår hos os. 
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