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Arbejdsopgaver i Frugtlunden 2018 

Periode Arbejdsopgave Udmeldte arbejdsdage Bemærkninger 

April -maj Lugning. Der er bar jord i en cirkel på mindst en 
meter i diameter omkring træerne og mindst ½ meter 
omkring buskene. 
 
Check om der er udgåede træer/buske. 
 
Slåning af evt. stier i klyngerne eller hele klyngen, hvis 
man ønsker det. 
 

Lørdag d. 14. april kl 10 
 
Søndag d. 6. maj kl. 10 

Luget ukrudt samles i en kompostbunke* 
eller tages med. 
 
Sten må ikke efterlades i græsset. 
 
Send besked til bestyrelsen om evt. 
udgåede planter, der ønskes erstattet på 
(lejrefrugtlund@gmail.com). 

Juni - juli Slåning af mindst 2/3 af klyngens areal med le (evt. 
suppleret med plæneklipper). 
 
Fjernelse af hø inden for en uge efter, det er slået. 

Søndag d. 24. juni kl. 10 
 
Lørdag d. 30. juni kl. 10 

Det er som udgangspunkt den enkelte 
klynges opgave at fjerne høet. Hvis vi kan 
organisere fælles bortskaffelse, vil det være 
fint, men vi har ikke penge til at betale 
andre for fjernelsen. 

August Lugning Søndag d. 5. august kl. 10 
  

 

September Frøindsamling af vilde blomsterplanter til udsåning i 
frugtlunden. Dette er et tilbud til de interesserede. 
 

Søndag d. 16.9. kl. 10 Tidspunkt og sted annonceres på 
hjemmesiden senere.  

Oktober Oprydning og plantedag 
 

Søndag d. 7. oktober kl. 10  

 

NB. Generelt for arbejdsopgaverne gælder: Det, der ikke nås på arbejdsdagene, må klyngerne selv stå for at få udført inden for perioden! 

Det er op til den enkelte klynge om man vil have klippede stier i klyngen – og hvor tit de skal klippes. 

*Måske kan vi lave en midlertidig kompostplads afgrænset af lavt pileflet? 



 

Klyngeopgaver, 05. august 2016  

I henhold til brugsaftalen står Frugtlundslavet for drift og vedligehold af arealet - bortset fra græsslåning af gennemgående stier og opholdsplads, hvilket 

fortages af Vej og Park, Lejre Kommune.  

 

Af brugsaftalen fremgår blandt andet, at arealet skal dyrkes økologisk, og der må derfor ikke anvendes pesticider, kunstgødning og trykimprægneret træ. 

Træerne må ikke blive over 6 m høje. Beplantningen skal plejes, så den fremtræder sund og frodig uden generende opvækst af urter og vedplanter. Arealet skal 

holdes rent for flyvehavre, japansk pileurt og kæmpebjørneklo.  

 

Det enkelte klyngehold har ansvaret for beplantning og pasning af egen klynge, jf. de retningslinjer bestyrelsen vedtager. Frugtlundens retningslinjer skal sikre, 

at vi overholder brugsaftalen med Lejre Kommune, samt at frugtlunden fremstår som attraktivt og æstetisk tilfredsstillende friluftsområde.  

 

Klyngen skal være repræsenteret på de udmeldte datoer for fælles plantnings- og pasningsaktiviteter.  

 

Pasning af klyngerne  

De første 2-3 år skal jorden rundt om planterne holdes fri for ukrudt og græs. Omkring æbletræer friholdes en cirkel på ca. 1 m i diameter. Omkring bærbuske 

og roser er det nok med en cirkel på ca. ½ m i diameter.  

 

De græsarealer, som kommunen ikke passer, skal friholdes for generende opvækst som beskrevet oven for jf. brugsaftalen.  

 

Når træerne begynder at bære frugt, skal klyngeholdet sørge for, at der jævnligt bliver fjernet nedfaldsfrugt – af hensyn til både sygdomsforebyggelse og 

æstetikken.  

 

På et senere tidspunkt bliver der behov for beskæring 

 


