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KLIPPT GRÄSYTA
G1
Prydnadsgräsmatta klipps av Svalövs kommun
G2
Bruksgräsmatta
HÖGVUXEN GRÄSYTA
G3
Sidoyta i park-, bostadsområden mm även slaghackning
G4
Gräsfält, vägslänt, restyta mm
Generella skötselkrav
Klippning av gräsytor får inte utföras vid väderleksförhållanden där gräsytorna
riskerar att skadas. Skada på gräsyta orsakad av ovarsam framfart med maskiner
ska omgående återställas.
Klippt gräs lämnas på plats, jämnt finfördelat över hela området. Klippt gräs får inte
ligga kvar i strängar.
På ytor mot stängsel eller dylikt, där gräsytans bredd inte medger klippning med
konventionell klippare används motorlie eller likvärdigt. Buskar, träd och annan
parkutrustning får inte komma till skada. Handputs utförs om risk för detta föreligger.
Gräs som vid klippning hamnar på kringliggande ytor eller fasader skall avlägsnas
direkt i anslutning till klippningstillfället.
Generellt gäller att utöver de områden som benämns bruksgräsmatta skall gräsytor i
anslutning till gator, GC-vägar, motionsslingor och andra hårdgjorda ytor klippas i ett
drag (ca 1,5 m bredd) ömse sidor, oavsett skötselklass. Skötselintensiteten är
densamma som för bruksgräs. Detta gäller ej om särskilt angivits.

KLIPPT GRÄSYTA
G2 Bruksgräsmatta
Robusta gräsytor i parker, bostadsområden mm. Främst avsedda för lek, bollspel,
vistelse etc. Gräset skall vara grönt vid normal väderlek. Ogräsinslag får förekomma
om det inte hotar gräsytans funktion.
Kantskärning vid behov, högst 1 ggn/år.
Vårstädning
Vårstädning utförs så att rationell skötsel underlättas, stenar, skräp och andra
främmande föremål tas bort. Ihopsamlade högar avlägsnas direkt så att de inte
skadar gräset. Döda fläckar rivs upp och hjälpsås eller repareras med färdigt gräs.
Städning och pappersplockning
Före klippning tas grenar, stenar och främmande föremål bort.
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Gräsklippning
Klippningsfrekvens planeras så att gräsytor hålls vårdade och välskötta under hela
säsongen. Under ett normalår, perioden april- oktober ca.12-13 klippningar.
Gräsets höjd får inte understiga 4 cm och inte överstiga 10 cm.
Putsklippning kring buskage, träd, kanter, belysningsstolpar och övriga hinder utförs
minst var tredje klippning.
Lövhantering
Lövräfsning eller lövblåsning skall utföras 1-2 ggr på hösten efter lövfällning
alternativt lövtuggning med rotorklippare.

HÖGVUXEN GRÄSYTA
G3 Sidoytor i parker, bostadsområden mm
Sidoytor i parker, bostadsområden mm som inte är avsedda att användas annat än
tillfälligtvis. Generellt ingen uppsamling av gräsklipp, undantag utgör områden nära
bebyggelse, där klippet ska samlas upp och bortföras.
Vårstädning
Vårstädning utförs så att rationell skötsel underlättas, stenar, skräp och andra
främmande föremål tas bort. Ihopsamlade högar avlägsnas direkt så att de inte
skadar gräset. Döda fläckar rivs upp och hjälpsås eller repareras med färdigt gräs.
Städning och pappersplockning
Veckostädning samt att grenar, stenar och främmande föremål bort innan klippning.
Gräsklippning
Klippning utförs med rotor- eller slaggräsklippare 5 ggr/säsong


Första klippningen skall vara utförd senast strax innan maskrosornas
fröspridning



Andra klippningen skall vara utförd innan juni månads slut



Tredje klippningen skall vara utförd innan juli månads slut



Fjärde klippningen skall vara utförd innan augusti månads slut



Femte klippningen skall vara utförd innan september månads slut

Putsklippning kring buskage, träd, kanter, belysningsstolpar och övriga hinder utförs
vid varje klipptillfälle.
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HÖGVUXEN GRÄSYTA
G4 Gräsfält, vägslänter, restytor mm
Gräsytor som inte är avsedda att användas annat än tillfälligtvis.
Ytorna slaghackas 2 ggr/ år. Första gången strax innan maskrosornas fröspridning
och andra gången före vinterns ankomst alternativt annan tid i samråd med
beställaren.
Främmande föremål och skräp städas bort innan ytan slaghackas.
Putsklippning kring hinder 1 ggn /säsong.

ÖPPEN NATURMARK
Mark vars huvudsakliga vegetation utgörs av gräs, ris och örter. Få träd och buskar.

TRÄDBEVUXEN NATURMARK
Ytor vars vegetation huvudsakligen utgörs av buskar och träd.
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