
1 meter

Planteprincipper
Forskudte etager
Tydelige etager, veldefinerede, afgrænsede flader
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: grupper med spredte overstandere
1-3 etager + bunddække

"Usynlige etager"
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: arter spredt
2-3 etager + bunddække

Store kvaliteter tæt
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande ca. 23 af "Usynlige etager"
Fordeling: Spredt men med mindst en fra samme
højdegruppe indenfor 1,5 meters afstand
3-4 etager + bunddække

1x1
Almindelig nuværende praksis
Afstand 1 meter (med forbandt)
Fordeling: arter spredt
1 etage + urtebunddække

Bund: 13 pr. m2

Bund: bar jord
(uden bundplanter)

Bund

>3m - (stationær)

1-3m - (stationær)

1-3m - (mobil)

<1m -(stationær)

<1m - (mobil)

Buske
StandardStor

>3m - (mobil)

"Amøben" viser hvor fladen af buske
på under en meter skal plantes

beplantningsprincipper afprøver 
forskellige plantetætheder.

• Det første princip 1 x 1 anvender 
en planteafstand på 1 x 1 m uan-
set forventet udvokset højde, 
hvilket for tiden er den mest 
brugte model.

• De to næste, Forskudte etager og 
Usynlige etager, har en planteaf-
stand, der er afpasset den forven-
tede højde i udvokset tilstand: 1 
m mellem planterne i højdekate-
gorien < 1 m; 1,5-2 m mellem 
planterne i kategorien 1-3 m; 3 m 
mellem planterne i kategorien > 
3 meter.

• Det sidste planteprincip, Store 
kvaliteter, har stor plantetæthed og 
store leverede plantekvaliteter 
med henholdsvis ca. 0,5 og 1 me-
ters afstand i de nederste etager 
og ca. 1,5 meter i klyngerne af 
buskoverstandere. Formålet er at 
undersøge, hvordan planteafstand 
og afledt konkurrence mellem 
planterne kan anvendes strategisk 
i design af buskplantninger.

Etagering
Hvis der kun er én etage i et bed, 
kræver det, at de anvendte planter 
har en høj dækningsgrad. De vil 

konkurrere indbyrdes om den sam-
me plads. Flere etager skaber tæt-
hed fra bedets bund, og planterne 
kan udnytte deres egne nicher i høj-
den. Professor Nigel Dunnet fra 
University of Sheffield i England 
har beskrevet et beplantningsprin-
cip, hvor planteafstanden afhænger 
af buskenes udvoksede højde, og 
hvor bunden er dækket af urter. Vi 
har ladet os inspirere af det til at 
undersøge, hvad etageringen gør for 
behovet for renholdelse og for bu-
skenes trivsel. Derfor har hvert te-
ma tre højdekategorier: < 1 m, 1-3 
m og > 3 m forventet højde i ud-
vokset tilstand.

Spredning
Nogle buske spreder sig klonalt med 
f.eks. udløbere eller rodslående gre-
ne. Disse planter kan dermed flytte 
sig fra, hvor de blev plantet. Vi kal-
der dem derfor ”mobile”. Det kan 
ændre et bed markant, men kan og-
så bruges til at fylde huller ud, hvor 
andre planter er døde. De ”statio-
nære” buske må omvendt blive, 
hvor de er plantet. I hver højdekate-
gori er der en ”mobil” art, og en 
”stationær”. Vi ønsker at registrere, 
hvordan klonal spredning påvirker 
plantningerne med henblik på stra-

Oversigt over de fire planteprincipper i demonstrationsplantningerne. Hvert princip gentages med fire artstemaer: natur, strand, sol, klima.

tegisk anvendelse af dette karakter-
træk.

Undersøgelser og resultater
I sommeren 2017 blev buskene regi-
streret, så vi har et udgangspunkt 
for senere registreringer. Vi har målt 
de ca. 1.000 buskes højde, antal af 
hovedskud, rodhalsdiameter, udbre-
delse samt dominerende vækstret-
ning. Arterne og deres placering er 
opgjort, og døde hovedgrene og bu-
ske registreret. Der er en del fejlleve-
rancer, særligt på sortsniveau, og der 
er også enkelte fejlplantninger. Nog-
le planter er blevet stjålet, navnlig 
stauder. Vi registrerer driften for at 
se, om der er behov for mere eller 
mindre ukrudtsbekæmpelse på de 
bunddækkede arealer. Foreløbig er 
der planlagt opfølgende registrerin-
ger i 2019 og 2021.

Demonstrationsplantningerne er 
permanente og kan følges på kom-
mende udgaver af Have & Land-
skab. Med tiden kan der uddrages 
tendenser og opnås vigtige erfarin-
ger med plantningernes udvikling.

Marie Schnell
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1 meter

Planteprincipper
Forskudte etager
Tydelige etager, veldefinerede, afgrænsede flader
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: grupper med spredte overstandere
1-3 etager + bunddække

"Usynlige etager"
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: arter spredt
2-3 etager + bunddække

Store kvaliteter tæt
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande ca. 23 af "Usynlige etager"
Fordeling: Spredt men med mindst en fra samme
højdegruppe indenfor 1,5 meters afstand
3-4 etager + bunddække

1x1
Almindelig nuværende praksis
Afstand 1 meter (med forbandt)
Fordeling: arter spredt
1 etage + urtebunddække

Bund: 13 pr. m2

Bund: bar jord
(uden bundplanter)

Bund

>3m - (stationær)

1-3m - (stationær)

1-3m - (mobil)

<1m -(stationær)

<1m - (mobil)

Buske
StandardStor

>3m - (mobil)

"Amøben" viser hvor fladen af buske
på under en meter skal plantes

1x1
almindelig nuværende praksis
afstand 1 meter (med forbandt)
Fordeling: arter spredt
1 etage + bunddække

Forskudte etager 
tydelige etager, veldefinerede, afgrænsede 
flader; afstande afhængige af udvokset 
størrelse (Dunnet); Fordeling: grupper med 
spredte overstandere 
1-3 etager + bunddække

”Usynlige etager”
alle etager udbredt i hele bedet
afstande afhængige af udvokset størrelse 
(Dunnet); Fordeling: arter spredt
2-3 etager + bunddække

Store kvaliteter tæt
alle etager udbredt i hele bedet
afstande ca. 2/3 af ”Usynlige etager”
Fordeling: spredt men med mindst en fra 
samme højdegruppe inden for 1,5 meters 
afstand; 3-4 etager + bunddække

> 3 m - (stationær)

1-3 m - (stationær)

< 1 m - (stationær)

> 3 m - (mobil)

Stor         Standard

1-3 m - (mobil)

< 1 m - (mobil)

Buske Bund
”amøben” viser, hvor fladen af buske 

på under en meter skal plantes

Bund: bundplanter13 pr. m2

Bund: bar jord 
(uden bundplanter)

1 meter

Planteprincipper
Forskudte etager
Tydelige etager, veldefinerede, afgrænsede flader
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: grupper med spredte overstandere
1-3 etager + bunddække

"Usynlige etager"
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande afhængige af udvokset størrelse (Dunnet)
Fordeling: arter spredt
2-3 etager + bunddække

Store kvaliteter tæt
Alle etager udbredt i hele bedet
Afstande ca. 23 af "Usynlige etager"
Fordeling: Spredt men med mindst en fra samme
højdegruppe indenfor 1,5 meters afstand
3-4 etager + bunddække

1x1
Almindelig nuværende praksis
Afstand 1 meter (med forbandt)
Fordeling: arter spredt
1 etage + urtebunddække

Bund: 13 pr. m2

Bund: bar jord
(uden bundplanter)

Bund

>3m - (stationær)

1-3m - (stationær)

1-3m - (mobil)

<1m -(stationær)

<1m - (mobil)

Buske
StandardStor

>3m - (mobil)

"Amøben" viser hvor fladen af buske
på under en meter skal plantes
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