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ROSENHÆKKEN 

 

om og i 

 

ULLERØDPARK 
 

 

 

Når udearealer ikke passes, springer de i skov og krat. 
 

Ved grundejerforeningens seneste generalforsamling i februar blev der udkastet tanker om at udskifte 

rosenhækken, vist bl.a. fordi der havde været problemer med, at den voksede ud i tilgrænsende stier, 

og desuden forekom det besværligt at fjerne invaderede planter. Der blev nævnt et større beløb, som 

det ville kræve at fjerne den eksisterende hæk og plante en ny. Det blev foreslået, at et udvalg skulle se 

på mulighederne for fornyelse af hækken. 

 

Et par dage efter generalforsamlingen var Elisabeth Glasius i gang med at nedskære brombærgrene i 

den øst-vest gående rosenhæk langs Rypevænget. Elisabeth nævnte, at man efter generalforsamlingen 

havde talt om, at hvis nogle var villige til at bidrage til vedligeholdelse af hækken, var de meget vel-

komne. Elisabeth havde som jeg ikke lyst til at bruge et større beløb på en ny hæk. 

 

Nogle dage senere gik jeg ud til samme hækstykke for at fjerne de selvsåede løn (ahorn), som stod i 

hækken. Det kunne konstateres, at de fleste af disse løn tidligere havde været skåret ned til et stykke 

over jordoverfladen. Derfra var de så skudt op igen, og samtidig have deres rodsystem yderligere be-

fæstet sig. Nogle løn stod så tæt på rosenplanterne, at det ville skade rosenplanterne at opgrave lønne-

ne, så sådanne steder blev lønnene klippet tæt ved jordoverfladen. 

 

På baggrund af snakken ved generalforsamlingen gik jeg så senere ud til rosenhækken omkring Vag-

telvænget. Ved vejteet ved Ullerødgårdsvejs indkørsel til Vagtelvænget viste der sig en hel skov af 

løn, fra første års skud til ca. 5 m’s højde. De blev gravet op, hvorefter jeg fortsatte rundt om Vagtel-

vængets rosenhæk med at fjerne, så vidt muligt opgrave, de selvsåede og uønskede planter i rosen-

hækken, som omfattede løn, brombærplanter, hyld, tjørn, liguster og enkelte andre arter. 

 

Det kunne ses, at mange af disse selvsåede og uønskede planter tidligere havde været skåret ned, hvil-

ket må være sket i forbindelse med nedskæring af rosenhækken. De har altså stået der i mange år, hvor 

deres rodsystem har fået lov til at udvikle sig, og hvorved de er blevet endnu vanskeligere at grave op. 

Dette viser, at pasningen af rosenhækken har været ikke blot helt utilstrækkelig, men nærmest ikke 

eksisterende. Hvordan har det kunnet forekomme? Det må skyldes en total uvidenhed om planterne og 

om konsekvenserne af bare at lade stå til. 

 

Har jeg fået det hele med? Nej, der er planter, jeg har overset. De kraftigste hyldrødder har jeg ladet 

stå, man kan så fjerne de nye skud fra dem, og efterhånden vil rødderne blive trætte af at udsende nye 

skud. Brombærplanterne er sejlivede, hvis de har fået lov til at etablere sig i flere år. De formerer sig 

både ved bær, ved overhængende grene, der kommer i kontakt med jorden, og ved rodstængler, som 

sender nye skud op. Men ved konsekvent at fjerne livstegnene fra dem kan brombærplanterne også 

bekæmpes. 
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Rosenhækken fejler ikke noget, den er livskraftig, og den kan tåle de periodiske nedskæringer. Pro-

blemet er de selvsåede og uønskede planter, som har invaderet og invaderer rosenhækken. Hvis de 

fjernes inden for deres første leveår, vil opgaven dermed være meget let at overkomme. 

 

Hvordan kan vedligeholdelse af rosenhækken organiseres. En mulighed kunne være, at hvert af de fem 

vænger får ansvaret for at passe hver sit afgrænsende stykke af rosenhækken. Denne pasning kan fore-

gå ved, at nogle, en, to eller flere, fra hvert vænge to gange om året kontrollerer hækken og fjerner de 

nye selvsåede og uønskede planter. Det vil være en yderst overkommelig opgave, der som nævnt kan 

udføres af en eller to personer i løbet af en eller to timer. Når man kun udfører pasningen af rosenhæk-

ken en eller to gange om året, er der ingen grund til at interessere sig for det mindre urteukrudt, da en 

fjernelse af dette ikke vil kunne ses efter ca. tre uger. 

 

Hvis der i et vænge ikke findes personer, der vil udføre udlugningen, kan bestyrelsen lade en gartner 

udføre opgaven på bestyrelsens anvisninger og på vængets regning. 

 

På grund af bebyggelsens alder og den omstændighed, at flere beboere har været med hele vejen, er 

der en del beboere, som naturligt har nedsat bevægelighed og derfor ikke vil kunne bidrage til det til-

bagevendende pasningsarbejde. Andre har måske handikap i form af for mange tommelfingre. Det bør 

ikke føre til, at så lukker alle sig inde, opgaven er lille, den giver motion, og så er der mange penge at 

spare, som i stedet kan bruges på noget fornuftigt som f.eks. fester, kultur, opsparing, børns vilkår, 

ældresagen, folkekirkens nødhjælp og andre hjælpe- og interesseorganisationer. 

 

Grundejerforeningen er oprettet, for at den skulle varetage pasningen af bebyggelsens fællesareal. Den 

opgave har man svigtet i mange år, og det har ført til den mere vildtvoksende rosenhæk, som er blevet 

invaderet af flere slags selvsåede planter, som breder sig både i højden og vandret og derved kommer 

til at genere omgivelserne. Dette har fået bestyrelsen til at fremkomme med ideen om at udskifte hæk-

ken med noget andet, og man har også forsøgt at vurdere omkostningerne derved, som vil være flere 

hundrede tusinde kroner. 

 

Bestyrelsens ideer vakte min skepsis, de invaderede planter burde kunne fjernes, fejlede selve rosen-

hækken noget, og kunne vi derved slippe for de voldsomme ekstraudgifter? Derfor gik jeg i gang med 

at forsøge at vise, at der var et alternativ til bestyrelsens ideer. Jeg har vist altid følt, at de penge, som 

jeg måtte betale til grundejerforeningen, var de af mine penge, som var dårligst givet ud. Og her er 

projektet om foranstaltninger mod følger af klimaforandringer også et forfærdende eksempel på man-

gelfuld viden og omtanke. 

 

Forskellige indtryk synes at bekræfte, at nogle i og omkring bestyrelsen har haft besluttet, at rosen-

hækken med de besværlige tilkomne planter skulle erstattes af noget andet. Sådan behøver det ikke at 

gå. Bestyrelsen er muligvis ramt af bureaukratisme, bureaukrater rekvirerer penge, som de bruger på at 

få andre til at udføre arbejdet. 

 

Det har ikke mening at bruge langt flere penge på fællesarealet end, hvad man kan tænke sig at bruge 

på egen grund. Og hvilken ny type hæk bliver ikke dyrere at vedligeholde end rosenhækken? 

 

I øvrigt: Løntræerne spreder hvert år tusinder af frø, som villigt spirer, hvor de kan finde grobund. I 

fællesarealets sydlige del står ca. fem løn, det er dem, som har leveret langt det meste ukrudt til rosen-

hækken i dette område. Disse løn er velegnede til at blive til brændsel i beboernes brændeovne. 


