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Forord
Kvalitetsnormer og -standarder for indendørs beplantning beskriver hvad faget betragter
som fagmæssigt korrekt inden for fagets mest almindelige opgaver herunder levering af
planter og krukker samt pleje af indendørs beplantninger. Ideen er, at præsentere dette i en
samlet og overskueligt skrift.
Normerne har til formål at højne kvaliteten inden for branchen, samt gøre det lettere at
vurdere, hvornår det leverede materiale og den løbende vedligeholdelse af planterne er i
orden.
Målgruppen er både udførende og kunder.
Normerne indeholder kvalitets- og minimumskrav for henholdsvis produkter og for service.
Det første afsnit kvalitetskrav der stilles til produkterne ved levering, hvordan produkterne
skal beskrives, plantegaranti, krav til placering af plantegrupper og æstetik. Det andet afsnit
beskæftiger sig med de krav der stilles til service og drift og hvordan den skal gennemføres.
Kvalitetsnormer og -standarder kan anvendes som et arbejdsredskab for de udførende og
kan fungere som juridisk grundlag i forbindelse med tvister og uoverensstemmelser.
De danske kvalitetsnormer og -standarder for indendørs beplantning tager udgangspunkt i
”Kvalitetsnormer och standarder för medlemmer og aktorisation, 2006 udarbejdet Jon Lans
for SVIR (Brancheorganisation for Skandinaviske Växtinredare). Den danske udgave er
revideret og tilpasset danske forhold i branchen.
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1.1 Produkter - Planter generelt
Dette afsnit omhandler de kvalitetskrav der stilles til produkterne ved levering, hvordan
produkterne skal beskrives, plantegaranti, krav til placering af plantegrupper og æstetik.

Planter generelt
Blade og skud,
stammer og
stængler

Planterne skal være fri for skadedyr, svampe og bakterieangreb.
Planterne skal være uden mekaniske skader og fri for belægninger af
sprøjterester og kalk.
Planternes skud og blade skal en for arten normal farve.
Udendørs dyrkede planter skal være akklimatiserede og solblade skal være
erstattet af skyggeblade.

Rødder

Rødderne skal være friske og have hvide rodspidser.
Rødderne skal være jævnt fordelt i potten og være synlige på klumpens
yderside.
Hydrokulturvækster, som er omplantede fra jord skal have dannet et nyt
rodsystem i vækstsubstratet og atter være i god tilvækst.
Planten skal være gennemgroet og rodfast.
Rodsnøring må ikke forekomme. Planten skal være placeret i midten af en
substratfyldt potte uden synligt ukrudt.
Rødderne må ikke vokse uden for potten, hvis planten kan skades ved
etablering.

1.1 Produkter - Planter generelt
Planter generelt
Opbinding

Gamle og korte opbindingspinde fra tidligere dyrkning eller anden unødig
opbinding må ikke forekomme.
Opbinding må ikke gnave ind i barken. Planter som almindeligvis dyrkes
uden opbindingspinde må ikke leveres med disse.

Vand og næring

Substratet skal være fugtigt (som minimum i den nederste halvdel).

1.1 Produkter – Vækstform palmer
Palmer - Vækstform
Vækstform

Enkeltstammet

Flerstammet

Højde

Højden måles fra krukkens bund til højeste horisontalt liggende blad.

Bredde

Bredde eller diameter måles på det bredeste sted. De yderste bladspidser medregnes ikke.

Antal

Ved sammenplantning angives antallet af stammer og planter.
Ved flerstammede palmer angives antallet af stammer

1.1 Produkter – Vækstform træer/buske
Træer og buske - Vækstform
Vækstform

Opstammet

Højde

Flettet stamme

Skruet stamme

Højden måles fra krukkens bund til den øverste gren.
Er stammen højere en 180 cm måles diameteren 100 cm over jord/
leca niveau.
For planter med hængende topskud (fx Ficus benjamina) skal højden
måles, hvor toppen har sit naturlige fald. Topskuddet må ikke være
opbundet på et unaturligt sted for at få større højde på planten.

Bredde

Bredden måles på det bredeste sted, men de yderste blade og grenspidser medregnes ikke.

Antal

Stammediameter måles på midten af stammen, hvis stammelængden
mellem jord/leca til kronens nederste del er mindre end 180 cm

1.1 Produkter – Vækstform hæng-/klatrende
Hængende, klatrende og opbundne - Vækstform
Vækstform

Mosstok:

Pind:

Pyramide:

Ranker opbundet til.

Ranker opbundet til.

3-4 sammenbundne pinde

Søjle:

Bøjle:

Ampel:

Danner en cylinder.

Sammenbundne med
med ståltråd i top.

Fritvoksende,
hængende ranker.

1.1 Produkter – Vækstform hæng-/klatrende
Hængende, klatrende og opbundne - Vækstform
Vækstform

Espalier:
Dyrket og opbundet på espalier.

Højde

Højden måles fra krukken bund til pindens eller mosstokkens top.

Længde

Et skud skal vokse over toppen af mosstokken. Det gælder for alle
opbundne planter.
For ampelplanter angives længden på de dominerende ranker.

1.1 Produkter – Vækstform dracaena/yucca
Dracaena, yucca m.fl. - Vækstform
Vækstform

Enkelt stamme

Flerstammet/:
sammenplantning.

Top

Forgrenet:

Forgrenet:

Forgrenet:

Stammer beskåret, så
forgrening er opnået.

Forgrenet stamme med
med kraftig basis.

Stammen deler sig
i et mindre antal
grene og har en
har en kraftig basis

1.1 Produkter – Vækstform dracaena/yucca
Dracaena, yucca m.fl. - Vækstform
Højde

Højde måles inklusiv krukke.
Højden på enkeltstammer og sammenplantninger angives dels med
totalhøjden inkl. krukke og dels med stammens længde.
Den stammelængde, som angives er den længde stammen har, når
den tages i dyrkning hos producenten.
Eks. En stamme angives til 90 cm i beskrivelse måler i virkeligheden
80 cm fra jordoverfladen til forgrening, de resterende 10 cm er
stammen under jorden.

Eksempel

En korrekt beskrivelse af Dracaena kan fx være:
Dracaena ´Janet Craig´
- sammenplantning
- total højde 140 cm
- stammer 90-60-30 cm

1.1 Produkter – Planter i krukker mv.
Planter i krukker
Højde

For planter i krukker måles højden fra top til bund inkl. Krukkens
højde.

Bredde

Bredden måles på det bredeste sted. Enkelte grene, der stikker ud,
regnes ikke med.

Færdige plantegrupper
Højde

Ved færdige plantegrupper måles højden fra gulvet.

Større planter
Højde

Ved større planter angives den samlede højde over dyrkningssubstratet.

1.2 Produkter – Krukker.
Krukker
Størrelse

Krukkerne skal være tilpasset til plantens størrelse, rod- og vandingssystem.
Planten skal kunne vokse i krukken i lang tid.
Dimensionering af vandingssystemet skal kunne klare min. 3-4 ugers vandingsinterval.
Størrelsen af krukken skal angives med diameter/længde/bredde samt højde.

Kvalitet

Der må ikke forekomme skader på krukkerne (buler, sprækker mv.).
Krukker og/eller indsatser skal være permanent vandtætte.
Krukkernes underside skal have gulvbeskyttelse i form af hjul eller møbeldippedutter for ikke at skade gulvet eller danne kondens.
Ved aflevering skal krukkerne være rene.
Kunden skal have den vejledning, som er nødvendig for valg af krukker i
relation til de egenskaber som kræves for at klare sig i det miljø, som krukken
placeres i.

Vækstsubstrat

Plantejorden skal være strukturstabil og have et balanceret gødningsindhold
Hydrokultur: Det angives hvilket vækstmedie der anvendes fx seramis,
pimpsten.
Dækmaterialer skal være i niveau med krukkens kant , og dyrkningsmedier
må max. være 1 cm under kanten (tolerance:+/1 cm).

1.3 Tilbud og levering
Tilbud og levering
Plantegaranti

Planterne skal leveres med garanti mod skjulte skader og sygdomme.
Produkter bør udover beskrivelse præsenteres med billedmateriale.

Levering

Levering af planter skal ske på en måde, så det generer kundens virksomhed
mindst muligt.

1.4 Placering af plantegrupper
Placering af plantegrupper
Vækstkrav

Ved placering af plantegrupper skal tages hensyn til alle fysiske
faktorer såsom:
- lysstyrke, lysindfald
- temperatur
- relativ luftfugtighed
- risiko for mekaniske skader
- træk m.m.

Placering i
lokalet

Ved projektering og placering af planter skal tages hensyn til lokalets
anvendelse og gangstrækninger. Planterne må ikke stå i vejen for den
almindelige færdsel.
Brandredskaber og flugtveje må ikke blokeres. I tvivlstilfælde kontaktes
brandmyndighederne.
I lokaler med overvågningskameraer skal tages hensyn til planternes
placering og størrelse i forhold til kameravinkler.

1.5 Beplantninger og udestuer
Beplantninger og udestuer
Vanding

Beplantningerne bør være forsynede med vandingssystemer for langtidsvanding

Dræn

Ved plantning i jord skal dræningsslanger anvendes.

Rum til vækst

Planterne skal være tilpasset rummet og have mulighed for en fremtidig
vækst af rødder, blade og grene.

1.6 Æstetik
Æstetik
Helhedsindtrykket skal være godt og holde et højt æstetisk niveau.
Proprotionerne bør være i balance mellem planter, krukker, omgivelserne og
lokalet.
Placeringen skal tage hensyn til den øvrige dekoration, indretning og design.

1.6 Æstetik
Æstetik
Helhedsindtrykket skal være godt og holde et højt æstetisk niveau.
Proprotionerne bør være i balance mellem planter, krukker, omgivelserne og
lokalet.
Placeringen skal tage hensyn til den øvrige dekoration, indretning og design.

2.0 Service
Dette afsnit omhandler de krav der stilles til service og drift og hvordan den skal gennemføres.

2.1 Service af planter – vanding, lys mv.
Planter- vanding, næringsstoffer, lys og belysning
Vanding

Mængden af vand skal tilpasses til planten, placeringen, temperaturen og årstiden.
Vanding bør kun ske med rumtempereret vand.
Niveaumåler og udluftningsrør bør holdes i funktionsdygtig stand.
Ved mistanke om næringsmangel/overskud måles ledningstallet (Lt).

Næringsstoffer

pH holdes inden for hver sorts rammer. pH skal kontrolleres regelmæssigt,
hvis der er risiko for afvigelse.
Gødning skal tilpasses planteart, årstid og placering.
Ved service kontrolleres om lyskilden fungerer og lyset rammer planterne.
Indstilling af evt. tidsur kontrolleres med jævne mellemrum.

Lys og
belysning

Hvis planten flyttes til en dårligere placering en den havde fra begyndelsen
skal dette tages op med kunden.

2.1 Service af planter

- beskæring

Planter- beskæring
Beskæring

Beskæring skal kun foretages for at tilpasse form og størrelse.
Planten må ikke støde mod vægge, loft m.m. eller hindre færdsel.
Indgreb skal udføres i god tid, så prydværdien ikke ødelægges.
Beskæring udføres på den årstid, som sikrer den bedste genvækst.
Kan være nødvendigt med små indgreb ved hvert servicebesøg og større
indgreb nogle gange om året.
Kunden bør informeres inden større beskæringer.
Frit voksende vækster: Naturlig form skal fremhæves.
Formklippede planter: Formen. Bør bevares.
Gulv og omkringstående møbler bør afdækkes inden arbejde starter.
Afpudsning skal ske ved hvert servicebesøg.
Samtidig med beskæring bør rengøring og skadedyrsbekæmpelse finde
sted.

2.1 Service af planter

- opbinding mv.

Planter - opbinding, rengøring, vækstsubstrat
Opbinding

Opbinding skal ske kontinuerligt af planter som vokser på espalie,bøjler el.
lign.
Gamle opbindingstråde skal tages bort, så de ikke vokser fast i stammer og
grene.
Overflødige pinde tages bort, når de ikke længere har nogen funktion.

Rengøring

Service skal indeholde rengøring af blade.
Overdreven brug af bladglans må ikke forekomme.
Vandspild og dryp efter overbrusning skal fjernes.
Ved større behandlinger skal møbler og følsomme arealer overdækkes inden
arbejdet starter.

Vækstsubstrat

Vækstsubstrat skal holdes fri fra algevækst og udfældninger.
Er vækstsubstratet omsættelig (sphagnum mv.) suppleres med dette eller
dækmateriale, når overfladen er højst være 4 cm under krukkens kant. Er
vækstsubstratet ikke omsættelig suppleres allerede ved 2 cm.

2.1 Service af planter

- sundhed mv.

Planter - sundhed, plantegaranti
Sundhed

Skadedyr og sygdomme må ikke forekomme i et omfang, som
alvorligt påvirker planternes prydværdi.
Skadedyrsbekæmpelse må kun ske med et til formålet godkendt
bekæmpelsesmiddel.

Plantegaranti

Dårlige planter skal udskiftes.
Hvis ikke andet er aftalt, skal de nye planter modsvare de oprindelige
i værdi, størrelse og udseende.
Findes plejekontrakt på blomstrende planter skal disse byttes ud på
de forud aftalte tidspunkter.

2.1 Krukker

- størrelse, kvalitet

Krukker
Størrelse

Krukkerne skal være tilpasset til plantens størrelse, rodsystemet og
vandingsstem.

Kvalitet

Det kontrolleres, at krukkerne ikke lækker eller afgiver kondens, som
kan skade gulvet.
Hvis krukkernes ikke har hjul, skal de være forsynede med en anden
slags gulvbeskyttelse for at lave en luftspalte mellem krukke og gulv.
Krukkerne skal holdes rene for støv, spild fra vinding og gødskning.
Aftryk og smudsmærker skal så vidt muligt tages bort.

2.3 Udførsel af arbejdet
Udførsel af arbejdet
Opførsel

Servicepersonalet skal have en god opførsel.

Beklædning

Servicepersonalet skal bære professionelt tøj.

Regler

Servicepersonalet forpligter sig til at følge kundens regler og
sikkerhedsforskrifter.

Identifikation

Personerne skal kunne identificere og legitimere sig.

2.4 Placering af plantegrupper
Placering af plantegrupper
Vækstkrav

Undersøg, at planternes opstillingsplads ikke nævneværdig forværres/
ændres, når det gælder lys, temperatur eller mekaniske skader.

Placering i
lokalet

Kontrollér, at panternes placering eller størrelse ikke udgør hindringer for
flugtveje, brandredskaber, overvågningskameraer og gangstrækninger.

2.5 Beplantninger og havestuer
Beplantninger og havestuer
Ændring af
vækstforhold

Ved flytning eller ændrede forhold omkring lys, temperatur m.m tages stilling
til om forhold for plantevækst forsat er optimal.
Vækstmediet skal holdes fri for aflejringer, affald og blad.

2.6 Reklamationer
Reklamationer
Politik

Der bør findes en politik for håndtering af reklamationer i virksomheden.

Besvarelse

Reklamationer bør besvares senest og ikke senere end 3 dage fra
anmeldelsen.

