
Årsplan for driftsopgaver på de grønne områder

Arbejdsopgaver:
Ukrudtsbekæmpelse Som regel minimum 3 gange årligt, første gang i april-maj, før ukrudtet spreder frø.

Beskæring af træer Bedst i sommerperioden juni-august. Alternativt januar-februar (dog ikke i hård frost).

Beskæring af særlige 
buske

Sommerfuglebusk: Beskæres i april.
Prydroser: Beskæres i april.
Blodribs, Forsythia, o.tilsv.: Som udgangspunkt altid umiddelbart efter blomstringen.

Fældning, Udtynding Bedst i vinterperioden november til marts. Evt. også om sommeren juni-august.

Nyplantning Barrodsplanter: Hele vinterperioden okt./nov. til februar/marts. (Dog ikke i frost).
Planter med jordklump: Også i sommerhalvåret april-september. (Dog: Pas på tørke).

Vanding (nyplantninger) Efter max. to uger uden regn: I sommerhalvåret, maj til september.

Kørsel på vækstjord Frarådes pga. risiko for jordkomprimering (traktose) i hele perioden fra oktober til april.

Maling Udføres i sommerhalvåret, når der er tørre i luften. (Maj til september).
Asfalt-arbejder Frarådes i koldt vejr, som udgangspunkt hele perioden fra oktober til marts.
Fliselægning Frarådes i regnvejr og frost, gælder især fra november til april. 

Fordelt på året:
Januar – Februar Udtynding.

Fældning.
Mindre træbeskæringer.
Plantning. (Barrodsplanter. Kun i frostfri perioder).

Marts – April Start på græsklipning.
Start på ukrudtsbekæmpelse.
Anlæg af nye græsplæner. (Fra omkr. 1. april, dog ikke hvis vejret er vinterligt).
Fuglene yngler: Stop for rydningsarbejder i beplantninger.
Stop for beskæring af træer: Saftstigningen er begyndt.
Plantning. (Barrodsplanter. Kun i frostfri perioder. Og kun frem til løvspring).

April – Maj Forårsrengøring.
Løvspring.

De første buske springer ud i sidste halvdel af marts. De første træer springer ud i april. 
De sidste træer springer ud omkr. midten af maj. – Bl.a. Ask og Eg.

Maj Vertidræn, topdressing og eftersåning af græsarealer. (Maj til september).
Maling af inventar. (Maj til september).
Stop for nyplantninger i perioden maj til og med august. (Risiko for tørke).
Vanding i tørkeperioder! (Maj til august. De første 3-4 år efter plantning).

Juni Klipning af hæk (kan dog med fordel udskydes til juli).
Beskæring af træer. (Juni til august).
Fuglenes yngleperiode er stort set overstået. (Der kan dog være ekstra kuld).
Jordarbejder kan med fordel udføres i perioden juni til september.

August – September Høslæt (Slåning af arealer med højt græs).
Anlæg af nye græsplæner. (Dog ikke før sommertørken er overstået).
Ekstra hækklipning? (Hvis hækken blev klippet første gang i juni).

September Stop for beskæring af træer. (Genoptages først efter nytår).
Stop for jordarbejder og tung kørsel på jord. (Risiko for jordkomprimering okt.-april).
Løvfejning på stier og opholdspladser (løvfald hele perioden september til november).

Oktober Barrodsplanter kan plantes hele vinterhalvåret, undtagen i frostperioder.
Start på glatførerisiko. (Risiko for nattefrost fra 1. oktober til 1. maj). 
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