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Forord
 
Hagegruppa i Grønvold Hageby har utarbeidet en skjøtselsmanual med tilhørende bevaringsplan for trær, 
med formål om å sikre rett skjøtsel og bevaring av grøntanlegget i hagebyen. Bakgrunnen for arbeidet er et 
ønske om å få en helhetlig plan for bevaring og utvikling av grøntanlegget tilknyttet hagebyen, både fra et 
estetisk, funksjonelt og miljømessig perspektiv. Dokumentet består av to deler:
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Skjøtselsmanualen er utarbeidet av landskapsarkitekt i hagegruppa og er ment som en håndbok 
for beboere der de kan hente informasjon om hvordan de kan stelle sin egen hageparsell, samt 
fellesarealer. 

‑

Bevaringsplanen gir føringer for hvilke trær i hagebyen som skal beskjæres av arborist og hvilke 
trær som kan beskjæres selv av beboere etter kursing. Kurs skal utføres ved neste beskjæringsrunde, 
tidspunkt bestemmes av arborist. Trær/busker som ikke er nevnt i treplanen har verdi og at de ikke 
er tatt med i planen handler først og fremst om størrelse og karakter for hagebyen i sin helhet. 
Disse kan stelles av beboere selv, men det anbefales å lese skjøtselsmanual og delta på 
beskjæringskurs. Bakgrunnen for treplanen er befaring sommeren 2018 med hagegruppas 
representanter og arborist, samt en vurdering av Grønvold hagebys hagegruppe i forhold til 
trærnes verdi for hagebyen. Faktorer som ligger til grunn er bomiljø, estetikk, økologi og treets 
tilstand. Det sistnevnte ble vurdert av arborist på befaring. 

‑
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Skjøtselsmanual
 
Bakgrunn for skjøtselsmanual
 
Bakgrunnen for skjøtselsmanualen er et ønske fra styret i borettslaget om å få en faglig vurdering av 
skjøtselsbehovet i borettslaget, samt få en oversikt over skjøtselstiltak som er nødvendige for å holde 
borettslaget ved like. 
 
Det er gjort en befaring på området som ble gjennomført som en rundtur på gangveier, kjøreveier, plasser 
og grøntanlegg, for først og fremst å registrere tilstanden på trærne i hagebyen. Befaringen ble gjort 
07.06.18. Tilstede: Pål Agnar Tveitan (arborist), Miriam Haddeland Paulsen og Julie Aas Rye (de to 
sistnevnte fra hagegruppa)
 
Under beskrives noen generelle forhold som krever vedlikehold for at anlegget skal være i god stand. 
 
De ulike delene av uteanlegget deles opp i følgende kategorier:

 
Det vil også følge generelle poster som omfatter forklaring til gjødsling/kalking, beskjæring og 
reparasjonssåing. Disse tekstene følger til sist. 
 

Veier og plasser: grusdekker, sanddekker og faste dekker-
Utstyr og møbler: lekeapparater, benker, bord, o.l.-
Grøntanlegg: gressarealer-
Grøntanlegg: solitære trær-
Grøntanlegg: buskfelt, hekker og andre masseplantinger -
Grøntanlegg: staudefelt, løkfelt og andre bunndekkende beplantninger-
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Veier og plasser
 
Generelt:
 

 
Utstyr og møbler
 
Generelt:
 

 
Grøntanlegg: gressarealer, grasmark, eng og brakkmarksområder
 
Generelt:
 
Gjødsling/kalking

Klipping

 
 
Reparasjonssåing

Veier og plasser skal holdes rene og lett fremkommelige gjennom hele året. -
Faste dekker feies ved behov for sand og søppel. -
På vinteren må faste dekker som fungerer som gangsoner og inngangspartier måkes for snø, samt 
strøs eller saltes. Enkelte belegg, bl.a. betong og tegl tåler ikke salt og må derfor strøes med f.eks. 
Urea.

-

Grusarealer skal være ugressfrie og må lukes jevnlig gjennom våren og sommeren. -
Sandarealer skal være ugressfrie og må også lukes jevnlig gjennom våren og sommeren. -

Reparasjon og klargjøring av utstyr og møbler gjøres først og fremst en gang i året, gjerne på våren, 
men generelt bør alt utstyr og møbler ettersees og vedlikeholdes ved behov. 

-

Lekeutstyr må ettersees regelmessig. Det må sjekkes at skruer ikke er løse, og at det ikke er spiker, 
skarpe kanter el. lign. som barna kan skade seg på. Om nødvendig bør treverket beises/males. 

-

Alle møbler og utstyr i tre har behov for en overflatebehandling for å holde seg godt gjennom flere 
sesonger. 

-

Plen rakes for å fjerne tørt gress og løv med jernrive, gjødsles og evt.kalkes ved behov. -
Plenen gjødsles flere ganger gjennom vekstsesongen for å få en jevn vekst og minske sviskader-
Siste gjødsling bør skje før 1. september. Ved denne gjødslingen bør det brukes nitrogenfattig 
fullgjødsel.

-

Plenene bør klippes jevnlig hele vekstsesongen. I perioder med varmt og fuktig vær blir veksten 
ekstra sterk, og da bør det klippes oftere enn normalt.

-

Den første klippen bør utføres med klipper på høyeste klippehøyde slik at gresset ikke blir skalpert. 
Dette stimulerer til kraftig vekst og god rotutvikling. 

-

Resten av vekstsesongen må plenen klippes regelmessig, men aldri veldig kort, ca 4cm er en god 
høyde.

-

Maks. lengde før klipping: 7 - 8 cm-
Min. lengde etter klipping: 3,5 cm-
Klippehøyden kan reguleres på de fleste grasklippere. Klippes plenen for kort kan en stor del av 
grasplenen tørke ut eller dø. Dette skyldes at slitestyrken minsker og rotutviklingen blir dårligere. 
Hauger med avklippet gras må fjernes straks for å unngå sviskader på plenen. 

-

Plenene må ettersås og luftes ved behov-
Dersom snø og is har ligget tettpakket på plenen og det er blitt dannet et isdekke over gresset, kan 
det føre til at gresset ikke får luft og dør. Dette kalles også isbrann. For å unngå isbrann bør det 
tråkkes minst mulig på gresset vinterstid. Dersom plenen dør må det ettersås og jorda luftes.

-
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Vanning

 
Grøntanlegg: solitære trær
 
Generelt:
 
Beskjæring 

 
Bevaring
Det er utført en vurdering av samtlige større trær i borettslaget med et formål om å avgjøre hvilke trær 
som er bevaringsverdige, hvilke trær som skal beskjæres av arborist og hvilke trær vi kan beskjære selv. 
Trærne er delt inn i følgende kategorier:

 
Grøntanlegg: buskfelt, hekker og andre masseplantinger
 
Generelt:
 

Lufting kan også være nødvendig dersom plenen er blitt komprimert/sammenpakket over tid.-
Mer info om reperasjonssåing og lufting bakerst i dokumentet-

Plen vannes ved behov-

Beskjæring av større trær skal utføres av arborist, hvilke trær fremkommer av bevaringsplanen. 
Mindre trær og busker kan beskjæres av beboerne i hagebyen etter kursing. Det skal holdes 
beskjæringskurs, tidspunkt bestemmes av arborist.

-

De aller fleste trær skal ha en gjennomgående stamme. For å oppnå dette er det ofte behov for å 
fjerne konkurrerende greiner.

-

Fjerning av hovedgreiner bør skje når treet er lite, for bedre sårgroing. Ved beskjæring skal en i 
tillegg legge vekt på å utvikle kraftige greiner med god greinvinkel. Greiner med spiss vinkel mot 
stammen har lett for å brekke av når de blir store og tunge. Dette skyldes en sone av innvokst bark 
mellom stamme og grein.

-

Se mer info i bevaringsplan bakerst i dokumentet, og punkter under for beskrivelse av hvilke trær 
det gjelder.

-

Trær som skal bevares. Dette er trær som har unik karakter og størrelse, og som har egenskaper 
som er særlig verdsatt i borettslaget. Disse er markert på bevaringsplan med rød sirkel. Samtlige 
trær som er bevaringsverdige skal skjøttes av arborist. 

-

Trær som skal beskjæres av arborist-
Trær som vi kan beskjære selv.-
De resterende trærne tilhører ingen av de overnevnte kategoriene. Det skal uansett søkes styret 
dersom man ønsker å felle et tre. Ved fellingsforespørsel.skal befaring med landskapsarkitekt og 
vaktmester utføres for avklaring.

-

På frie buskfelt skal toppskudd og sideskudd beskjæres hvert år, 1-2 ganger per vekstsesong. Det er 
viktig at beskjæring skjer til rett tid, da beskjæring på feil tidspunkt f.eks vil føre til at busken aldri 
setter blomster. 

-

Buskfelt må holdes frie for pionerarter og ugress, dersom dette kommer opp må det lukes/fjernes-
Klipte hekker beskjæres ved St. Hans-tid og/eller tidlig høst. Om det er behov for flere 
beskjæringer pr. sommer er avhengig av vekstkraften til plantene. 

-

Se mer om beskjæring og beskjæringstidspunkt bakerst i dokumentet.-
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Grøntanlegg: staudefelt, løkfelt og andre bunndekkende beplantninger
 
Generelt:
 
Stauder
 

 
Løk og knollvekster
 

Reperasjonssåing av gressplen og lufting av jord
 
Etter klipping og gjennomraking av plenen stikkes en mengde hull i gresset. Det finnes spesialverktøy for 
plenlufting, men et greip gjør jobben bra. Stikk greipet ca 10-15cm ned i plenen, dytt det litt frem og 
tilbake og løft forsiktig opp igjen. Denne prosessen gjentas i rekker med 20cm avstand, gå bakover slik at 
du ikke tråkker igjen hullene. Så tilføres toppdressing i form av torv, jord og/eller sand som rakes/kostes 
ned i hullene. 
Eventuelle skadde partier bør repareres.  De øverste 2 - 4 cm av jorda bearbeides ved hakking, raking og 
fjerning av gammel grastorv. Legg på 1 - 2 cm veksttorv eller moldrik jord. Før såing må jorda 
komprimeres/fottråkkes for å unngå at overflaten blir for løs Det må være god kontakt mellom frø og 
jord. Etter såing med 1,5 kg frø pr 100 m2 moldes frøet ned med en rive. 
 
Beskjæring av busker
 
Det viktigste er å fjerne døde og skadde plantedeler som kan være innfallsport for råtesopper. En forsiktig 
beskjæring reduserer faren for skader betraktelig. Plasser kuttet i nærheten av en knopp (5mm like over) da 
sårhelingen skjer mye raskere i nærheten av et slikt vekstpunkt. 
 
Foryngelsesbeskjæring 1:
Hele buskfelt skjæres ned til ca 10 cm over bakkenivå. 
Det er viktig å fordele beskjæringen slik at plantefelt 
som ligger i nærheten av hverandre ikke beskjæres samme året
 
Foryngelsesbeskjæring 2:
1/3 - 1/2 parten av buskfeltet tynnes vekk. Dvs. at man skjærer hele greiner ned til 10-20cm over 
bakken, og fordeler dette på 2 - 3 år. Dette gjør at buskfeltet alltid vil fremstå som et volum.
 
Foryngelsesbeskjæring 3:

Stauder er flerårige planter som visner ned hver høst og kommer igjen våren etter. For at staudene 
skal komme igjen er det viktig at døde planterester klippes ned og fjernes etter hver vekstsesong

-

Stauder kan klippes ned etter visning og blomstring på høsten-
Noen stauder kan med fordel klippes ned på ettervinteren fremfor høsten, dette fordi de også 
utgjøre en prydverdi etter visning.

-

Stauder kan også deles, enten dersom man ønsker å plante stauden andre steder, eller fordi den er 
blitt for stor. Eventuell deling skal gjøres på våren for høstblomstrende stauder og om høsten for 
vårblomstrende stauder. 

-

Det er viktig at løk- og knollvekster får stå å visne helt ned. Dette for at næringen skal gå tilbake til 
løken/knollen for neste års blomstring. 

-

Både staude- og løkfelt bør vannes i tørkeperioder, men det er spesielt viktig å vanne under 
løkblomstringen slik at jorda ikke blir for tørr

-

Løkene kan deles etter blomstring og nedvisning av bladene når det blir for tette plantinger.-
 -
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Skjær vekk gamle greiner som har blitt for lange og strantete, ellers ingen tynning.
 
Beskjæringstidspunkt
 

 
Ved å beskjære busker kraftig oppmuntres ny vekst fra basis. Dette er nødvendig tiltak for å få ny vekst hos 
gamle og vanskjøttede busker og busker med dårlig fasong. Denne type beskjæring bær gjøres på 
ettervinteren selvom blomstringen det året da blir borte.  Høstberberis, vanlig Hassel, Rosespirea og vanlig 
Syrin tåler hard beskjæring, andre busker som for eksempel Ildkvede, Stjernetopp, Fagerbusk, Ildtorn og 
Skjærsmin bør få en beskjæring fordelt på to år.
 
Beskjæring av trær
Bevaringsplanen for trær skal følges og angitte trær skal beskjæres av arborist. Det skal gis kursing i 
beskjæring slik at borettslaget selv eller den enkelte andelseier kan beskjære de resterende trærne. 
 
Gjødsling
 
Busker og trær overgjødsles rundt St. Hans med 3,5 kg fullgjødsel B pr. 100 m2 plantefelt, samt i slutten av 
august med ca 3 kg kalksalpeter pr. 100 m2
NB: Rhododendron gjødses med formuldet kugjødsel, og skal ikke tilføres kalk i noen form.
Plener gjødsles med tilsammen 2 - 4 kg kalksalpeter pr 100 m2 fordelt på 2 - 3 ganger i vekstsesongen.
Det er viktig å gjødsle flere ganger for å få en jevn vekst, og for å minske sjansene for sviskader. 
Høstgjødsling av plen gir bedre overvintringsevne for graset. Siste gjødsling bør skje før 1. september! Ved 
denne gjødslingen bør det brukes nitrogenfattig fullgjødsel.
Det er viktig å følge gjødselanvisningen nøye. Overdreven gjødsling skader plantene og næringssalter 
skylles etterhvert bort med regnvannet. Dette fører i sin tur til økt forurensning i våre sjøer og vassdrag.
Det er viktig å gjødsle i regnvær alternativt vanne godt etter gjødsling for å unngå sviskader på 
planter/gress.
 
Vanning
 
Utføres i lengre tørkeperioder når vegetasjonen viser tørkesymptomer (misfarging
og visning). Det er bedre å gi skikkelig rotbløyte sjelden enn å skvette på litt vann av og til. Vannet bør 
trenge 15 - 20 cm ned i jorda. 
Hvis man skvetter litt vann på overflaten ofte, vil det føre til at røttene ikke trenger dypt nok ned. Et grunt 
rotsystem er mer utsatt for tørkeproblemer.
 
 
 

Vårblomstrende busker bør beskjæres etter at de har blomstret av slik at vi ikke skjærer bort 
blomsterknoppene som er dannet året før. 

-

Høstblomstrende busker danner blomsterknopper samme år, og bør beskjæres på ettervinteren 
(før løvsprett). De bør tynnes for å sikre god blomstring, kutt de eldste skuddene nesten helt ned 
til bakken og ta vekk svake og ekstra lange skudd som ødelegger balansen i busken. Busker som 
beskjæres etter blomstring er: Søtmispel, Stjernetopp, Gullbusk, Soleiebusk, Fagerbusk, Skjærsmin, 
Grefsheimspirea, Kranstopp, Klokkebusk. 

-

Selv om de fleste busker bør beskjæres like etter blomstring eller mens de er i hvile 
(ettervinteren/tidlig vår), er det noen arter som ikke tåler dette da de blør fra sårene når sevjen 
stiger. Dette gjelder for Kirsebær, Japanlønn, Viftelønn, Kattebusk, Bjørk og Stjernemagnolia som 
bør beskjæres midt på sommeren. (Busker som ikke bør beskjæres på sommeren er: Surbær, 
Berberis, Mispel, Tindved, Kristtorn, Ildtorn, Rynkerose og Snøbær).

-
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Bevaringsplan
 
Bakgrunn for bevaringsplan
 
Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å få en helhetlig plan for bevaring og utvikling av grøntanlegget 
tilknyttet hagebyen, både fra et estetisk, funksjonelt og miljømessig perspektiv. 
 
Bevaringsplanen gir føringer for hvilke trær i hagebyen som skal beskjæres av arborist og hvilke trær som 
kan beskjæres selv av beboere etter kursing. Kurs skal utføres ved neste beskjæringsrunde, tidspunkt 
bestemmes av arborist. Trær/busker som ikke er nevnt i treplanen har verdi og at de ikke er tatt med i 
planen handler først og fremst om størrelse og karakter for hagebyen i sin helhet. Disse kan stelles av 
beboere selv, men det anbefales å lese skjøtselsmanual og delta på beskjæringskurs. Bakgrunnen for 
treplanen er befaring sommeren 2018 med hagegruppas representanter og arborist, samt en vurdering av 
Grønvold hagebys hagegruppe i forhold til trærnes verdi for hagebyen. Faktorer som ligger til grunn er 
bomiljø, estetikk, økologi og treets tilstand. Det sistnevnte ble vurdert av arborist på befaring. 
 
Målet med å beskjære trær er å utvikle et tre med en sterk struktur, ønsket form og sunn vekst. Hagebyen 
har få store trær, derfor er det ekstra viktig å huske på treets beste når det beskjæres, ikke personlige 
ønsker. Husk at treets rotsystem er 1-3 ganger så stort som treets krone, det er viktig om du planlegger 
inngrep under terreng. Beskjæring gjøres for å gi treet en best mulig vekst, ikke for å få sol. Husk: vi kan 
flytte på solstolen, treet kan ikke gå noe sted.  Men om treet nær hagen din skjermer for sola deler av 
dagen, prøv å i stedet fokusere på hva det gjør for deg: Det gir skygge en litt for varm sommerdag, demper 
vinden på bakkenivå og binder støv og luftforurensninger slik at det ikke trekkes ned i lungene til deg eller 
barna dine. Det er vakkert å se på og det er viktig for hagebyens karakter og bomiljø.
 
Vi er så heldige å bo i en av Oslos eldste hagebyer. La oss ta vare på den og fremme noe av det viktigste 
som karakteriserer den: grøntanlegget.
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Lønn i hage. Treet er av svært stor 
verdi for bomiljøet i hagebyen og 
skal bevares. Synlig rot i hagen 
dekkes over med jord og tilsåes. En 
større grein må tas.             
Beskjæres av arborist.

Prunus på fellesareal. Arboristen 
anbefaler å beskjære trærne min-
dre og heller oftere. En gang i året. 
Disse trærne kan vi pleie selv etter 
beskjæringskurs

Lønnetrær mot grønvoll Alle fra 
nr.1. Viktige trær som buffer, skal 
bevares. Beskjæres av arborist.

Bjørk i hage.Treet er av verdi for 
bomiljøet i hagebyen og skal beva-
res. Dårlige snittflater fra tidlige-
re, arborist skal rette opp i dette. 
Beskjæres av arborist.
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Pinus i hage. Kuttflatene for langt 
ut. Et av de større vintergrønne 
trærne i hagebyen.Skal bevares. 
Beskjæres av arborist. 

7

Prunus i hage. Beskåret svært kraf-
tig. Beskjæres av eier av boenheten 
som disponerer hagen. 

Prunus i hage. Beskåret svært kraf-
tig. Kan beskjæres av eier av boen-
heten som disponerer hagen. 

Hjortesumak på felleareal. Flotte 
trær som er viktig for hagebyens 
karakter. Skal bevares. Beskjæres 
av arborist. 
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Prunus på fellesareal. To prunus-
trær er i god stand, men beskåret 
for hardt. Arborist skal beskjære 
det store, det mindre kan beskjæ-
res av hagebyens beboere.

Hegg i hage. Fint tre, lett beskåret. 
Skal bevares. Kan beskjæres av 
eier av boenheten som disponerer 
hagen. 

Pinus på fellesareal. Litt dårlig opp-
byggelsesbeskjæring. Skal bevares. 
Beskjæres av arborist.

Flott plommetre i hage. Skal beva-
res. Kan beskjæres av eier av boen-
heten som disponerer hagen.
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Pinus mot Grenseveien. Flott tre! 
Bevares. 

Ask ved nummer 9. Er beskåret 
svært kraftig. Skal forsøke å frem-
me bedre kronestruktur ved neste 
beskjæring, utføres av arborist.

14

Ask i hage ved lekeplassen. Skal 
bevares. Trenger oppbyggelsesbe-
skjæring, utføres av arborist.
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2x lønn i hage ved nummer 7. 
Må dekke over stor rot med jord 
og tilså med gress. Skal bevares.       
Beskjæres av arborist.
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Stor lønn ved lekeplassen. Beskåret 
for hardt, utsatt for sopp og råte. 
Arborist skal forsøke å gjøre mulige 
forbedringer. Skal bevares. Viktig 
tre for bomiljø og lekeplassen.

Lind i hage. Beskjæres av arborist. 
Bilde mangler

Lønnetrær, bjørk m.m. som buffer 
nord for nummer 9 mot Grensevei-
en. Bufferen skal bevares. 
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