
UKRUDT, SYGDOMME OG SKADEDYR
 a. Ukrudtsbekæmpelse, ikke kemisk ❏
 b. Ukrudtsbekæmpelse, kemisk ❏
 c.  Sygdom og skadedyrsbekæmpelse,   

ikke kemisk ❏
 d.  Sygdom og skadedyrs - 

bekæmpelse, kemisk ❏

OPMÅLING/AFSÆTNING
 a. Opmåling ❏
 b. Afsætning ❏
 c. Nivellering ❏
 d. Arbejde efter tegning ❏
 e. Jordberegning ❏

PLANTEARBEJDE MV.
 a. Planter, modtagelse og opbevaring ❏
 b. Plantning af træer og buske ❏
 c. Solitære træer, bl.a. opbinding ❏
 d. Barrodsplantning ❏

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER
 a. Minigraver ❏
 b. Fræser ❏
 c. Kædesav ❏
 d. Græsplejemaskiner ❏
 e. Såmaskiner ❏
 f.   almindeligt vedligehold af maskiner,  

olieskift mm ❏
 g.  Vedligeholdelse af el/hydrauliske  

anlæg på maskiner til græsarealer ❏

GRÆSETABLERING
 a. Jordbearbejdning ❏
 b. Finplanering ❏
 c. Græssåning ❏

PLEJE AF GRÆSAREALER
 a. Klipning af græsarealer ❏
 b. Vertikalskæring ❏
 c.  Luftning ved prikling, verti-dræning  

og verti-quake ❏
 d. Græsrenovering ❏
 e. Græstørvsarbejde ❏
 f.  Gødningsudbringning samt  

mængdeberegning ❏

BESKÆRING VINTER/SOMMER, SAMT PLEJE
 a. Udtynding af busketter ❏
 b. Solitære træer og buske ❏
 c. Læhegn ❏
 d. Hækklipning ❏

ANDRE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER
 a.  Vedligeholdelse af borde og bænke  

på baneanlægget ❏
 b.  Vedligeholdelse af banemarkeringer ❏
 c. Dræn ❏
 d. Vandingsanlæg ❏
 e. Ekstensive arealer ❏

PLEJE AF VANDHULLER OG VANDLØB – benyttes 
kun til specialet Greenkeeper 
 a. Pleje af vandhuller og vandløb ❏

KUNSTGRÆS – benyttes kun til specialet  
Groundsman
 a. Pleje og vedligeholdelse af kunstgræs ❏

Elevens aktivitetsoversigt
– afkrydses efterhånden, som der er rimelig fortrolighed med delemner med de faglige temaer
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