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Klip hækken (igen) nu 

 
Klippede du din hæk i juni, så skal den igen studses for at 

bevare den kompakte og tætte form 



   

Danmark er berømt for sine mange kilometer hække, og mange haver står flot indrammet af 

flotte klippede hække.  

  

Ligusterhækken 
Ligusterplanten er en langsom forårsstarter. De nye skud begynder først at vokse, når vi 

nærmer os slutningen af maj og begyndelsen af juni måned. Til gengæld vokser 

ligusterplanten hele sommeren og ind i den første efterårsmåned. Har du derfor klippet din 

ligusterhæk til Sankthans, så trænger den til en tur igen her i slutningen af august.  

 

Bøgehækken 

Den nok mest plantede hæk i Danmark er bøgehækken. De fine forårsskud og de brune 

vinterblade har vundet mange haveejeres hjerte. Bøgehækkens tilvækst er stor i det tidlige 

forår. Mange klipper deres bøgehække omkring 1. juli, og det er ofte nok at klippe den denne 

ene gang. Her i sensommeren står bøgehækkene med korte nye skud - den har fået en lille 

pels. Du behøver ikke klippe de nye små skud af, men ønsker du en hæk med et stramt 

udseende, er det let at klippe dem af nu. 

   

Stedsegrønne hække 
Er du den heldige ejer af en taks-, cypres- eller tujahæk, så er det først nu, du skal klippe 

hækken. Til og med september er det korrekte tidspunkt at få klippet de nålebærende 

stedsegrønne hække. Her når planten at lukke såret og undlader at skyde med nye friske 

skud.  

 

  

 

Høje hække skal have lys i bunden for at bevare bladene. Figuren her viser, hvordan du skal 

klippe, så der kommer ekstra lys ned til bunden 



Uklippede hække 
Synes du at arbejdet med at klippe hække er lidt op ad bakke, så findes der andre løsninger. 

I stedet for at sætte et plankeværk op, så kan du også plante en hæk, der ikke skal klippes. 

De uklippede hække har et lidt mere vildt udseende og det passer jo meget godt ind i tidens 

trend. 

 

Forslag til planter, der ikke skal klippes, når de plantes som hæk: 

  

• Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' eller andre sorter af hybenrosen 

• Potentil 

• Spiræa 

• Blærespiræa 

• Syren 

• Rhododendron 

Hegnsloven 
Hegnslovens regler skal overholdes. Det er en generel lov, som anvendes, når der 

indimellem er stridigheder imellem naboer.  

• Det er lovligt at plante hæk i skel, når højden ikke overstiger 1,8 – 2 m, hvis naboen 

giver sit samtykke 

• En hæk eller hegn i fælles skel er et fælles anliggende; og man skal derfor dele 

udgifter og vedligeholdelse med sin nabo. 

• Vedtægter, som evt. er vedtaget i grundejerforening eller lignende, går forud for 

ovenstående 

• Vil man have sig egen hæk, skal man plante den på egen grund 

Læs hele hegnsloven på www.hegnsloven.dk 

 

  

 

 

 

 

 

https://danskehavecentre.us12.list-manage.com/track/click?u=5ac007193894b3075acea16c2&id=70e0a6e815&e=496456e6a0


Gød græsset nu? 
  

 

 
Grønne græsplæner kræver gødning 

  

 

Planterne vokser stadigvæk 
  

Selvom dagens længde er aftaget med mere end 3 timer, så er der masser af 

vækst i planterne. Det gælder også for græsset, som i år ikke er ødelagt af 

sommertørke, men netop står med flotte grønne blade. Udfordringen på 

denne årstid er, at græssets ugentlige klipninger kan være svære at finde det 

rette tidspunkt til. Græsset er nemlig fugtigt langt oppe af dagen, og så har 

himlen det jo med at åbne for sluserne. 

  



 

 
 

Gød græsplænen i august 

 

Et af de mest stillede spørgsmål i havecentrene handler om græsplænen og mos. Mos 
vokser i plænen, når der er plads, skygge og tilpas fugtigt. Vi kan ikke altid hindre fugten og 
skyggen, men vi kan forhindre at der er plads til, at mos kan gro. 
 
Det kan du gøre ved at gøde din plæne. Det er helt almindeligt at gøde græsset i foråret, så 
græsset kan få godt fat, men det er ikke alle, der vælger at give plænen gødning her i august 
måned, selvom det er faktisk er en ret god idé. 
 
 
  

Bioklip eller opsamling 
 

De fleste plæneklippere kan bioklippe græsset, men er det blevet for langt, så resulterer den 
funktion ofte i store totter af afklippet græs på plænen. Måske samler du afklippet op og 
hælder på komposten? Det er egentlig en form for høst af græs og dermed fjerner du næring 
fra plænen. Når der er mindre næring i jorden i efteråret, så bliver græsset presset og mos 
har større mulighed for at gro. Har du derimod god vækstkraft i græsset i efteråret, så 
mindskes muligheden for øget mosvækst og du får en pænere plæne. 
 
 
 
  

  

 
Brug denne vejledende gødningsplan til din plæne - så mindsker du mosvæksten 

 
 
 
 

Er du træt af græsplænen? 

 

Så kan du jo altid nedlægge hele eller dele af plænen og plante planter i stedet for. Har du 
brug for inspiration til at omlægge græsplænen, så kan du altid søge gode råd i dit lokale 
havecenter.  

  

 
  

 
 


