
Vejfloragruppen

Biodiversitet,benspænd og balance

Forslag til hvordan Jungshoved by kan forgrønnes og 
forskønnes, så der skabes en god stemning i byen og 

grundlag for bedre biodiversitet.



Benspænd og balancer

• Egentlige vejtræer ikke muligt på grund af trafiksikkerhed

• Forslag – små træer (hvidtjørn) og buske (æble- og hunderose)

• Kun træer ved vandværk, i private haver og måske ved vandhul

• Nye byskilte, hastighedsskilte, spærreflader etc – uden for projektet.

• Forslag – Beplantning som signalerer ”slip speederen lidt”

• Vi afventer tiltag i forbindelse med en samlet trafikplan for Jungshoved.



Forslag 1 – vejrabatter – buske/træer

• Ved indgangen til byen fra vest laves en ”port” af hvidtjørn

• Ved indgangen til byen fra nord plantes grupper af roser mellem seljerøn

• Ved indgangen til byen fra syd plantes roser og/eller hvidtjørn

• Ved indgangen til byen fra øst plantes hvidtjørn og/eller roser.

• Hvidtjørn plantes som solitære træer

• Ved indgange til byen opsættes skilte med ”advarsel” om stærekasser. 
Stærekasserne placeres på høje stolper forskellige relevante steder i byen.



Forslag 2 – Blomsterrabatter 

• Vejrabatter som ikke tilplantes forvandles til 1 meter brede blomsterrabatter.

• Rabatter foran private hjem kan efter ønske også ”forvandles”.

• Græstørv skrælles af og erstattes af næringsfattig sand/grus blanding.

• Frøblanding med blomster hjemmehørende på Jungshoved

• Strækninger med hvidtjørn kan også forvandles til blomsterrabatter så 
slåning reduceres.



Forslag 3 – flere træer i byen 

• Skabe et allépræg gennem byen med æbletræer som supplerer eksisterende 
træer

• Tilbud om træer til private haver, som plantes til fælles bedste og som kan 
ses fra vejen. Først til mølle princippet…



Forslag 4 – vandværket

• Vandværket ”pakkes ind” i træer og buske for at camouflere trådhegnet og 
bygningen.

• Vi foreslår alm. hæg, hassel, slåen, alm. hyld, æblerose og hunderose.



Forslag 5 – Jungshoved skole

• Trådhegnet mod vejen erstattes af et hvidt lavt stakit.

(Det er jo nok hverken biodiversitet eller vejflora…)



Forslag 6 – TDC-bygningen

• Bygning, hegn og belægning ”sløres” med roser langs vejen



Forslag 7 – Vandhul på Mislehøjvej

• Forslag om at omdanne vandhullet til et rekreativt område med liv og adgang

• Fortsat funktionalitet af anlægget skal sikres.

• Vandfladen kan øges ved at afgrave skrænter og lave en ”blid” hælding

• Starte skrænterne tættere på vejen end nu

• Dybden kan nogle steder reduceres med den afgravede ler fra skrænterne

• Fjerne hegnet eller give adgang via stente.

• Blomsterrabat ved vejen og evt. på skrå skrænt.

• Forslaget skal drøftes nærmere med VK forsyning.




