
En vandret kant af havefliser omkranser anlægget her

En lodret betonkant holder effektivt græsset ude af 
anlægget. 

Kom godt fra start
- En lille kant rundt om det beplantede filteranlæg giver planterne ro til at vokse

Det beplantede filteranlæg er et lille stykke natur med lettilgængelige næringsstoffer og vand, så mange planter vil gerne slå rødder her. 
Når anlægget er nyetableret, er tagrør og iris ikke så store at de dækker hele filter-arealet. Planterne får bedst mulighed for at få at 
komme hurtigt i vækst og fylde anlægget ud, hvis de har arealet for sig selv og ikke kæmper mod senegræs, brændenælder osv. Du 
hjælper planterne på vej ved at luge, og kan desuden vælge at lave en lille kant rundt om anlægget, for at sikre det ikke invaderes af 
indtrængende ukrudt fra siderne. Her kan du se forskellige flotte løsninger og lade dig inspirere…….Hvordan skal DIT anlæg se ud ?

En kant af terrasse-brædder er her lagt rundt om 
anlægget

Et lodret bræt er effektivt, relativt billigt og enkelt at 
montere.

En lodret kant som går ned i jorden, vil hindre rødder i at sprede 
sig ind i anlægget. Den vandrette belægning skal have en vis 
bredde for at være effektiv mod rod-ukrudt.



En enkel løsning med et tykt lag ærtesten. Det 
kræver  man er opmærksom på at holde stenlaget fri 

for ukrudt

Kant med natursten giver flot og stabil afslutning på 
anlægget

Den skrånende jordvold er beplantet med Spirea
Betufolia. Når det er vokset til, vil det skygge for 

ukrudt og dermed beskytte anlægget.

Anlæg afsluttet med natursten og udvalgte planter, 
som er frodige og holder ukrudtet nede, men ikke 

breder sig ind i anlægget. Planterne der her er brugt 
er bl.a. Hosta og Sankthansurt.

NEJ, det er klart; Sprøjtegifte er naturligvis ikke en 
løsning, for der er rigelig med dokumentation på at 

de er skadelige for miljøet.
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