
Redskaber til naturpleje
Naturplejeprojektet for Stenlejerne har indkøbt nogle gode redskaber til de tre 
grundejerforeningens videre arbejde med opfølgning og vedligeholdelse.

Tanken er, at de tre grundejerforeningen på skift kan låne alle redskaberne, når de afholder 
naturplejedag.
 

Træoptrækker
Specielt når gyvel skal fjernes er det ofte en 
mulighed at trække hele planten op med rod og 
det hele. Der er derfor indkøbt en stor og en lidt 
mindre canadisk træoptrækker.



"Skruble" (kulturle)
Skrubleen er en 
kraftig le med et kort 
og bredt blad. Den 
er velegnet til at 
skære nye skud af 
rynket rose eller 
andre mindre 
vækster.
Leen skal holdes 
godt skarp, så der 
er til de tre leer 
indkøbt 
hvæssesten.
Håndtagene på 
leslaget (skaftet) 
kan justeres, så 
arbejdsstillingen kan 
blive ergonomisk 
korrekt, hvad enten 
man er høj eller lav. 

Hvis vores anstrengelser 
med naturplejen skal 
bære frugt, er det vigtigt, 
at vi får fjernet alt det 
organiske materiale. Med 
tiden skal vores 
fællesarealer udpines så 
den oprindelige 
overdrevsvegetation igen 
kan pible frem.
Derfor er der indkøbt tre 
stk. af nogle rigtig gode 
river. Det er en meget let 
rive med et godt langt 
skaft. De fungerer rigtig 
godt selvom området er 
stenet og fyldt med 
knolde og gamle stubbe. 



Det sammenrevne materiale 
skal væk. I nogle tilfælde kan vi 
få tilladelse til afbrænding og i 
andre tilfælde er det nødvendigt 
at køre det til 
genbrugsstationen.
Uanset hvad skal det håndteres 
og det klares lettest med en 
høtyv. Der er derfor indkøbt hele 
6 høtyve. Tre er lidt grovere og 
har dutter på  spidserne. De er 
gode til roser og andre 
grenagtigt ting.
De tre lette høtyve er ideelle til 
at få fat i hø og lignende.
 

Nogle steder vil det være rigtigst at få gravet roser og 
andet op med rod. Til f.eks. en rynket rose skal der 
bruges en god gravegreb, et par havehandsker, to 
personer og lidt tålmodighed.
En angriber og løsner roden med greben, medens den 
anden (med fornuftige havehandsker) trækker forsigtigt i 
planten. I reglen er roden lang og der skal graves og 
lirkes en del - men så kan man også komme af med den 
for evigt.
Der er indkøbt tre af de kraftige gravegrebe til projektet.
Hvis du har lyst at købe en le, en rive eller andet til at 
bruge på din egen grund, så er her link til de leverandører, 
vi har handlet hos:  http://legrej.dk og 
http:// www.dansk-skovkontor.dk

http://legrej.dk
http://www.dansk-skovkontor.dk

