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By-, kultur- og miljøområdet 

 

Kære Michael Vindfeldt, 

Tak for din henvendelse om ukrudtsafbrændingen ved træbedene på Sankt Knuds Vej. 

Du beskriver, at nogen af beboerne på vejen har sået blomsterfrø omkring vejtræerne, men at de 

i forbindelse med ukrudtsafbrændingen desværre er blevet brændt væk.  

Jeg er naturligvis ked af, at spirerne til de udsåede vilde blomster er blevet brændt væk i forbindelse 

med vedligeholdelsen af vejens bede.  

Lige nu er kommunens gartnere i fuld gang med at luge byens bede, og det er desværre umiddel-

bart ikke muligt at skelne mellem spirer af udsåede vilde planter og almindeligt ukrudt. For mand-

skabet i marken er det derfor vigtigt, at man er orienteret om, hvor der bevidst er udsået frø.For-

valtningen har oplyst, at man ikke har været vidende om, at der er blevet sået i kommunens træ-

bede på Sankt Knuds Vej.  

Normalvis vil gartnerne gå uden om de træbede, hvor de kan se, at der er plantet blomster mv. 

Der var dog ikke noget, der antydede på Sankt Knuds Vej, at der var sået, og derfor blev planterne 

i træbedene brændt væk i forbindelse med ukrudtsbrændingen. 

Som en del af den almindelige renholdelse at Frederiksberg Kommune fjerner vi uønsket plante-

vækst mange steder. Både langs kantsten, på fortove, ved byudstyr og i vores almindelige træhul-

ler. Ukrudtsbrænding langs kantsten, på fortove og ved byudstyr er det grundet i, at væksterne kan 

skade belægningen. I forhold til træbedene har vi på Frederiksberg historisk oftest haft en overflade 

med grus, som er blevet holdt fri for plantevækst, både af æstetiske hensyn og for at begrænse 

spredningen af ukrudt til nærliggende belægninger og private haver. . 

I tråd med kommunens øgede fokus på bynatur og biodiversitet bliver nye træhuller som udgangs-

punkt tilplantet med bunddække, ligesom forvaltningen afdækker muligheden for at tilplante ældre 

træhuller med bunddække – hvor der ikke er en nabo, som ønsker at stå for det.  

Kommunens egen tilplantning af træhuller tager generelt afsæt i, at det valgte bunddække medvir-

ker til øget biodiversitet, samtidig med at det i videst muligt omfang mindsker risikoen for at uøn-

skede planter får fæste. Ligeledes bør bunddækket være ”selvplejende” for ikke at øge driftsudgif-

ter - der luges og beskæres således ikke, og bunddækket får derfor lov til at fremstå med naturlige 

sæsonvariationer så som nedvisne plantedele– med den naturlige effekt det har på biodiversiteten. 

 



 

 

Hvis der er udsået planter i et plantebed, bør man derfor sætte et lille skilt i bedet, så gartnerne 

kan se, at der er udsået. Man kan samtidig også kontakte Vej, Park og Miljø næste gang, at der 

ønskes at udså planter i offentligt tilgængelige bede, så kommunen er orienteret om initiativet.  

Hvis man sår blomster i et bed på egen hånd, bør man sikre, at det passes og plejes.  

I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere, at man ikke må grave for dybt og kratte i træets 

rødder, da selv et stort træ nemt lider skade heraf. Mange træsygdomme opstår i træet via rød-

derne. Hvis der kommer rifter og huller i rødderne, kan dette svække træet og i værste fald få det 

til at gå ud.  

Det er fint at udså blomsterfrø, da det ikke kræver særlig meget dybde. Der må dog ikke plantes 

løg, nedsættes planter fra potter eller lignende, da der ved det nødvendige gravearbejde er fare 

for, at træets rødder lider skade.  

Jeg håber hermed, at dette har skabt større klarhed om, hvorfor de udsået vilde blomster på Sankt 

Knuds Vej ved en fejltagelse er blevet fjernet. Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig vel-

kommen til at vende tilbage.  

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By- kultur- og miljødirektør 


