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Grundtvigs Plads
Her skal der ryddes lidt op i det 
eksisterende anlæg. Beplant-
ningen gennemgås og selvsået 
opvækst fjernes, der tyndes og 
lysnes lidt. 

Der ryddes lidt op omkring min-
destenen. Her fjernes det eksi-
sterende bed og lidt af belæg-
ningen, arealet ligges i græs 
med en kant af de eksisterende 
små marksten omkring minde-
stenen.  

Der laves i stedet et større 
organisk formet staudebed med 
naturpræg, som skal gå på 
tværs af det eksisterende sti-
forløb. Det vil skabe rum, farver 
og liv på pladsen.

Staudebedet vil have et dyna-
misk udtryk med en god blan-
ding af stauder og græsser. Der 
vil være mange nektargivende 
stauder men også stauder, som 
kan fungere som værtsplanter 
for larver.

Der vil være fokus på at ska-
be en flot årstidsvariation med 
blomstring over en lang periode 
samt flotte frøstande og struk-
turer, som kan bidrage til ople-
velsen i vintermånederne.

Bedet og belæg-
ningsstien omkring 
mindestenen fjernes 
og ligges i græs for 
at skabe et mere 
rent udtryk. 

Belægningen rengøres

Agastache foeniculum Malva moschata Origanum laevigatum

En dynamisk 
og naturpræget 
staudebeplant-
ning 

Stine Rode Jensen, Vejle Kommune

Adgang til fra 
stien
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Norlyks Plads
Norlyks plads er et spændende areal i forhold 
til biodiversitet. Arealet er næringsfattigt og 
tørt, og der anes en spændende urtevegation 
i bunden. Her er det oplagt, at lade den eksi-
sterende urte- og græsbeplantning vokse og 
undlade at klippe græsset på en stor del af 
arealet. Der skal fortsat klippes en skarp kant 
omkring det lange græs/urter, så arealet ikke 
syner glemt og fortsat har en struktur. 

Det lange græs klippes i bund forår og efterår 
med opsamling af afklippet, så der ikke tilfø-
res næring til arealet. 

Derudover er der også god plads til at tilføje 
6 stk. hvid-blomstrende træer, som også vil 
understøtte arealet biodiversitet og tiltrække 
insekt- og fugleliv. Prunus avium ´Plena´ (fug-
lekirsebær) er et bud på et flot rigt-blomstren-
de træ til pladsen.

Klippet 
kant på ca. 
1,5 m

Langt græs 
og urtevega-
tion omkring 
statuen

Stine Rode Jensen, Vejle Kommune
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Ubebygget areal - Skovlun-
den 58 og 60.

Arealet er godt 1900 m2 og 
driftes i dag som græsflade. 

Her er der plads til at arbej-
de lidt med græsformen. Det 
forslås at klippe nogle kortklip-
pede ´lommer´ i græsarealet og 
lade det omkringliggende græs 
vokse sig langt. Det lange græs 
klippes i bund i foråret og i 
efteråret, hvor græsset opsam-
les, så der ikke tilføjes yderlige-
re næring til arealet til gavn for 
urtevæksten. 

Der er i dag 9 mindre træer på 
arealet, som danner det øver-
ste lag af vegetation. I forhold til 
biodiversitet, så kunne det dog 
være interessant at tilføje et 
busk-lag med hjemmehørende 
hvidblomstrende arter, såsom 
tjørn, hyld, mirabel, solbær, ribs 
og kvalkved.
Det kunne skabe en flot lang 
blomstringssæson og bidrage 
med nektar og levesteder. 

Derudover kan lokalsamfundet 
selv tilføje nye blomsterfrø til 
arealet fra de lokale natur-
arealer. Ved at vende græstør-
ven enkelte steder og udså 
lokale blomsterfrø kan naturen 
kickstartes og frøbanken hjæl-
pes på vej. 

Crataegus (tjørn) Sambucus nigra (hyld)

Græstørv 
kan her 
vendes og 
der kan sås 
blomsterfrø 

Flere hvid-
blomstren-
de buske

Stine Rode Jensen, Vejle Kommune

Der klippes 
kant hele 
vejen rundt, 
så det 
lange græs 
ikke ser 
´glemt´ ud.  
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Areal bag ved Skovlunden 79 og 81

Her var der ønske om, at justere græsslånin-
gen, så kun stierne slås. Det har kommunen 
justeret, så der i den kommende sæson kun 
slås jf. kortmaterialet. 

Derudover gennemgås beplantningen, så der 
tyndes lidt mod vest. Her er der en del flotte 
egetræer, som trænger til at få plads, så de 
kan vokse sig store og flotte. Der bevares 
dog også andre træarter, så beplantningen 
fortsat vil fremstå divers. 

Bundbeplantningen ryddes også lidt med 
buskrydder, så brombær holdes lidt nede. 
Herefter vil arealet igen få lov til at passe sig 
selv. 

Der slåes kun stier 
og omkring bænke-
plads.

Beplantnin-
gen mod vest 
tyndes, så 
egetræerne 
fremhæves

Stine Rode Jensen, Vejle Kommune


