
Langs Munkholmvej/Oldvejen
Beplantningsbælte langs Munkholvej og 
dele af Oldvejen. Beplantningen består af  
træer og buske i op til ca. 15 meters 
højde, så der opnås et tæt og 
uigennemtrængeligt beplantningsbælte.

Mod øst ved Oldvejen
Græsbund med lundkarakter i det grønne 
område mod øst. Beplantningen består af 
en græsbund med træer i variende højder.  
Beplantningen etableres i grupper, så der 
glimtvis opnås kig til landskabet. Der 
etableres træpartier med karakter af lund i 
en bund af græs. Træerne skal være 
mellem 15-30 m høje og give et lysåbent 
udtryk. 

Langs de interne veje
Langs vejene plantes mindre træer som 
f.eks. Askbladet løn (Acer), Rødtjørn 
(Crataegus), Glansbladet tjørn 
(Crataegus), Paradisæble (Malus) eller 
Fyldt fuglekirsebær (Prunus). En endelig 
egnet sort skal ved anlæg udvælges af 
Grundejerforeningen i samarbejde med 
fagperson. Træerne plantes i grupper af 3 
eller 5 træer. Der skal sikres tilstrækkelig 
store beplantningshuller for at sikre gode 
vækstbetingelser for træerne.

Den vestlige afgrænsning
Den vestlige afgrænsning af udstykningen 
formes af et eksisterende dige. Langs 
diget suppleres den eksisterende 
beplantning med buske og mindre træer, 
der er gode for fugle og vildt. 
Beplantningen skal placeres liniært i 
grupper langs med diget.

Det indre grønne landskab
Det indre grønne landskab etableres med 
spredte grupper af beplantning bestående 
af frugttræer. Mod det åbne land sydligst i 
udstykningen kan der etableres små 
vildtremiser.

Lundkarakter
En lund defineres som en mindre træplantning, der danner løvtag over et tilgængeligt rum. Lunden består af en 
variation af bestandtræer med forskellig træarts- og aldersfordeling, hvor trækronerne varierer mellem at være 
fritvoksende og sammenvoksede. Bunden er naturpræget, og kan bestå af skovbund, græs, busket eller belægning. 
  
En lund giver en rumlig oplevelse såvel indefra som udefra. Indefra opleves lunden lysåben og tilgængelig, evt. med 
lysninger i løvdækket. Udefra opleves lunden som et afgrænsende og rumdannende element. 
  
Plejen sker af hensyn til helheden herunder lysindfaldet, og afhænger af ønsket udtryk samt alder og voksested. 


