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Sådan plejer du dit ny udlagte rullegræs 
 
Dit nye rullegræs er nu endelig lagt og tromlet. Tilbage er der at det skal passes og plejes, så 
det hårde arbejde ikke er spildt, og du har en flot græsplæne i lang tid. 

Du må endelig ikke tro at græsplænen er færdig og klar. For et godt og holdbart resultat er 
især de næste 2-3 ugers pasning af dit græs meget vigtigt. 

Vand rullegræsset 

Alle punkter i denne vejledning er er vigtige, men vi starter med det allervigtigste. At 
vande rullegræsset, bliver der ikke vandet, kan det hele nemlig være spildt 

I de første to uger skal der vandes dagligt, og som minimum 1 gang om dagen. Dette 
gælder hele plænen.  
 
Vand ca. 5-10 minutter pr. sted du vander. Det bedste tidspunkt at vande på, er midt 
på dagen når solen er fremme. Har du fået lagt rullegræs i en meget tør periode, kan 
det faktisk være nødvendigt at vande uafbrudt i de timer hvor solen står højt på 
himlen.  

Min anbefaling er at du anskaffer dig en såkaldt vippevander, det gør det nemmest at 
vande dit rullegræs, og den koster ikke alverden i et byggemarked. 

 

Dit græs har brug for ro 

Du må selvfølgelig gerne gå på det nyanlagte rullegræs, med måde. Dog bør du f.eks. 
ikke lade børn eller dyr lege en masse på græsplænen. Boldspil m.m. er et absolut no-
go i starten.  

For de bedste resultater, anbefaler jeg faktisk at græsplænen får absolut ro til at vokse 
og fæstne rødder i de første to ugers tid.  Efter ca. 8-10 dage vil jeg dog anbefale den 
første klipning, med en klippehøjde på omkring 4 cm. 

Sådan gøder du dit rullegræs  

Du må ikke give gødning lige efter at rullegræsset er lagt ud. Jeg anbefaler at du 
venter 3-4 uger. Grunden hertil er at, hvis du spreder gødning ud inden rullegræsset 
har taget fat med rødderne, vil rødderne ikke søge nedad som de skal, da der jo er 
næring i toppen af græsplænen. 
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Vent derfor en måneds tid, og spred en god NPK-gødning i høj kvalitet. 

Jeg vil anbefale både en mineralsk eller en NPK-gødning. Det er en fordel at bruge en 
gødningsspreder, så du får en jævn udspredning.  

Korrekt gødning giver græsset en sund og flot grøn farve, men derudover gør det 
også at dit græs bedre kan modstå ukrudt, da rodnettet bliver mere solidt og bedre til 
at udnytte næringen. 

Din græsplæne har brug for maks.6-7 kg gødning pr. 100 m2 pr. sæson, hvis du 
f.eks. bruger en bred NPK-gødning som f.eks. 14-3-15.  

Jeg anbefaler at du gøder over flere gange og deler det op i mindre portioner, da det 
giver det bedste resultat. 
 

Her kan du se et eksempel på en gødningsplan: 

Tidspunkt Kunstgødning Kg per 100 m2 

Midt i april  NPK 14-3-15 3,0  

Start af juni  NPK 14-3-15 2,0 

Start af august  NPK 14-3-15 1,5  

  

Hos din anlægsgartner kan du alternativt få en mineralsk gødning. Den er 
langtidsvirkende, hvorfor du kun behøver gøde 2 gange om året. 

Et eksempel på en gødningsplan med mineralsk gødning kan se sådan her ud:  

Tidspunkt Mineralsk Gødning Kg per 100 m2 

Midt i april  NPK 16-2-7 3,5-4,0  

Midt i juli  NPK 16-2-7 3,5-4,0 

 
 

Husk du kan altid spørge din anlægsgartner hvis du er i tvivl.  

God fornøjelse 

 

Med venlig hilsen 

Alex Andersen – AD Anlæg 
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