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Pasning af nyplantet hæk.  
Så er den nye hæk klar, og det er nu op til dig at passe på den for at sikre at den 
bliver tæt og flot. 

Hækken har brug for at blive passet korrekt, da den ellers kan tage skade. For at 
gøre det nemt, har jeg samlet en række gode råd. 
 

Sådan skal hækken vandes 
 
Især i tørre perioder er det vigtigt at din hæk får rigeligt med vand. Det gælder især 
de første par år efter hækplanterne er blevet sat. Korrekt vanding er altafgørende for 
at din hæk kommer til at stå flot. 

Det kan være en god ide at lægge en siveslange langs hækken, så kan du nemt 
vande ved behov. Du kan også punkt-vande, som et alternativ, men det er vigtigt at 
gøre det forsigtigt og helt nede ved rødderne så du ikke spuler jorden væk.  
 
Det er vigtigt at en ny hæk ikke får vand på bladende under vandingen, da hækken i 
så fald vil tro at det regner, og dermed åbner sine porrer i bladene, hvorfor hækken 
så vil blive brændt af solen.  

Vand derfor ikke med en spreder, og overbrus ikke hækken. Generelt er det bedst at 
vande tidlig morgen eller sen aften hvor der ikke er direkte sol. 
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Generelt 
 
Hækken skal have masser af ro til at etablere sig. Hvis hækken skal konkurrere om 
næring fra jorden med ukrudt, risikerer du at hækken bliver skrøbelig eller går ud. 
Hvorfor det også er vigtigt at fjerne ukrudtet under hækken.  

Undgå dybdegående kultivering for ikke at knække nye rødder. 

Om vinteren kan du med fordel dække jorden omkring hækken med champost-jord. 
Det kan sikre den nye hæk mod alvorlige frostskader. 

Mange vælger at bruge et bunddække af flis under deres hæk for at mindske ukrudt, 
dette kan ikke anbefales da det for det første fjerner næring fra jorden og højner 
risikoen for både skimmelsvamp og rodhals larver. 

I stedet kan man bruge champost-jord der gavner din hæk på flere måder.  
Det fungerer som et beskyttende lag om vinteren (udlæg 3-5 cm), og er samtidig 
ukrudtshæmmende.  

Champost-jorden kan også bruges som et alternativ til gødning, og i så fald må du 
ikke gøde hækken yderligere da den ellers får for meget næring. 
 

Form på hækken 
 
Du må ikke klippe din hæk før den har fået den ønskede højde. Du må dog gerne 
beskære den i siderne, for at sikre en tæt hæk 

Når du klipper hækken, skal du gå efter at den skal være bredest for neden, og 
smallest foroven. Hækken skal klippes, så den er bredere forneden end foroven. Et 
eksempel kan være, hvis en en hæk skal være 180 cm. Høj, bør den have en bredde 
ved jorden på 30-40 cm. Foroven bør den være ca. 20-30 cm bred.  

Hvis du klipper din hæk på denne måde, så sikrer du optimalt lys og forhold til alle 
sideskud. Derved får hækken de optimale forhold den skal bruge for at blive tæt i 
hele højden. Klipper du med en smal top får du også den fordel om vinteren, at 
sneen ikke kan lægge sig på hækken og få en blød hæk til at vælte 

Klip den unge hæk til i takt med at den vokser, men husk, kun let beskæring som 
anvist. 
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Når hækken har nået sin endelige højde, kan du begynde at klippe i toppen. Her er 
det vigtigt at du altid klipper helt ned til klippestedet fra året før, når hækken har den 
form du ønsker. 
 

Dog med undtagelse af Liguster og Navr, som gerne må klippes i toppen for at opnå 
større tæthed. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvornår skal man klippe 
 
Løvfældende hækplanter (F.eks. avnbøg, bøg, navr og liguster) 
 
Har du en løvfældende hæk må du klippe den i slutningen af juni og helt hen til 
midten af august. Klipper du allerede i juni, vil du opleve at din hæk får nye skud hen 
over sommeren, hvorfor den evt. kan trænge til endnu en klipning i august. 

Hvis du gerne vil nøjes med at klippe en gang, anbefales det derfor at du venter til 
sidst på sommeren, her er hækken stort set stoppet med at vokse og kommer til at 
stå pænt resten af året. slut, så vil hækken stå stramt resten af sommer og efterår.  

Om du vil klippe en eller to gange om året, er helt op til dig. En hæk der bliver klippet 
to gange, kan ofte opleves som lidt tættere, men en gang er også nok. 

 

Stedsegrønne hækplanter (F.eks., taks, buskbom og thuja) 
 
Klip disse hække tidligst i slutningen af april, men senest i August. Her er det op til 
dig om du vil klippe en eller flere gange i løbet af sommeren. 
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Gødningsplan 

Alt efter hvilken gødning du vælger, skal din hæk gødes 1-2 gange om året. Vælger 
du organisk gødning, kan du nøjes med en gang, og du kan gøde når det passer dig 
bedst. 

Kunstgødning derimod, bør gives i maj-juni og endnu engang i august-september. 
Det er ikke en god ide at give alt gødningen på en gang, fordel det ud over en 
periode i stedet. 

Herunder kan du se et eksempel på en gødningsplan: 

Tidspunkt Kunstgødning 
April-Maj  NPK 14-3-15 
August- eller efter sidste klipning NPK 14-3-15 
  
Din anlægsgartner kan også hjælpe dig med at få en mineralsk langtidsvirkende 
gødning. Det giver mindre arbejde og er samtidig bedre for hækken 

Herunder kan du se et eksempel på en gødningsplan. 

Tidspunkt Mineralsk Gødning 
April-Maj  NPK 16-2-7 
August- eller efter sidste klipning NPK 16-2-7 
 

Brug af champost-jord i stedet for gødning: 

Tidspunkt Champost-jord 
Ved nyplantning eller tidlig forår (April)   Lag på 3-5 cm  
Sen August-September Lag på 3-5 cm 
 

Mængden af gødning 
Det er logisk at tænke at gødning er godt, men du skal dog ikke over gøde. En hæk 
der har stået et par år, har brug for mindre gødning end en nyplantet hæk. 

Til en nyplantet hæk skal du regne med 40-50 gram pr. meter. Når den har stået et par 
år, kan du som sagt godt skrue ned for mængden.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte din anlægsgartner hvis du har spørgsmål. 

Med venlig hilsen  
Alex Andersen – AD Anlæg 
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