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Få en flot og sund græsplæne med disse 4 trin 
1. Klipning 

 
2. Gødning 

 
3. Vertikalskæring 

 
4. Eftersåning 

  

1. Sådan klipper du din græsplæne 

Jævnlig klipning er faktisk det bedste du kan gøre for din plæne. Du kan faktisk ikke 
klippe for tit groft sagt. 

Når du klipper bliver græsset nemlig stimuleret, og vækster bedre. Græsset tåler, 
modsat alt det andet der gror i din plæne, en hyppig klipning, og vil derfor 
udkonkurrere ukrudt m.m.  

Når du klipper skal du dog være opmærksom på ikke at klippe for lavt. I så fald kan 
du nemlig stresse græsset, og ukrudtet får derved en fordel. Jeg vil anbefale dig at 
du klipper med en højde på 2,5 til 3 cm. 

I efteråret når slutningen på sæsonen er ved at være nået, skal du sætte 
klippehøjden yderligere op. Det beskytter dit græs mod frostskader. Her anbefaler 
jeg en klippehøjde på 3,5 til 4,5 cm. 

Når du klipper dit græs ofte, og lader det afklippede græs ligge, så sikrer du også 
tilstrækkelig gødning af din plæne, da de afklippede strå fungerer som gødning 

På den måde bliver plænen faktisk selvforsynende med gødning, for regnorme i 
plænen trækker græsstråene ned og omdanner dem til næringsstoffer som plænen 
herefter kan bruge. 

Det afklippede græs må dog heller ikke være for langt, såfremt det skal kunne 
omsættes. Bruger du opsamler, eller klipper du sjældent, så kan gødning til gengæld 
være en god ide. 
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2. Sådan gøder du græsplænen 

Om du vælger at gøde naturligt, via afklippet græs, eller bruge kunstgødning, så er 
korrekt gødning noget af det vigtigste, du kan gøre for at din græsplæne kommer til 
at stå flot. 

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  
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3. Vertikalskæring af græsplænen 

De fleste udfordringer eller problemer med græsplænen kan faktisk reddes. Derfor 
behøver du ikke anlægge en ny, selv om det står slemt til. Mangler der ventilation i 
din plæne vil den ofte blive svampet og ramt af mos. 

Her kan man med fordel bruge en vertikalskærer, også kaldet en plænelufter. Her 
bliver ukrudt som mælkebøtter og fuglegræs skåret over og mosset bliver samtidig 
kradset op. 

Sådan gør du: 

• Knivene indstilles så de kun lige kommer et par få millimeter ned i jorden. 

• Du kan med fordel køre både på kryds og på tværs af græsplænen. 

• Du må ikke vertikalskære, før græsset er begyndt at gro, altså efter du har 
klippet plænen de første par gange i løbet af foråret 

• Det er også en mulighed at vente til august med at give vertikalskære din 
græsplæne Hvis du gør dette, vil dine anstrengelser give resultat året efter. 

Når du vælger at bruge en vertikalskæring, så vil der efterfølgende være bare pletter 
der hvor mosset var. Her er det vigtigt at du sår nyt græs  

En vertikalskæring fjerner ikke mælkebøtter m.m. fuldstændigt, men deres vækst 
hæmmes kraftigt, hvilket giver græsset en ny chance 
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4. Sådan eftersår du i græsplænen 

Bare pletter efter vertikalskæring, eller efter anden ukrudtsbekæmpning eller skade i 
græsplænen skal helst fyldes hurtigst muligt. Det bedste er at vælge langsomt 
voksende plænegræs. 

Dette finder man i f.eks. Turflines græsfrøblandinger, eller en renere blanding som 
f.eks. Masterline Prodana. Sidstnævnte forhandles dog ikke i detailhandlen.  

Vil du undgå ukrudt, bør du også hurtigst muligt efterså hvis der har været 
vinterskader. 

For at beskytte græsfrøene mod at tørre ud, kan du topdresse din plæne. Dvs. 
drysse lidt sand, evt. blandet op med kompost ud efter såningen. 

Fordel sandet i et jævnt lag på et par mm. Hen over hele græsplænen, eller der hvor 
du har eftersået. 

Det er vigtigt for græsfrø at de får både varme og fugt for at kunne spire. Det vil sige 
at hvis jorden er kold, eller du sår frøene i en tør periode, så bliver resultatet også 
derefter. 

Frøene dør ikke af det, men ligger sig i dvale i jorden, og vil sandsynligvis spire igen 
når forholdende er til det. 

 

God fornøjelse 
 
Med venlig hilsen 

Alex Andersen – AD Anlæg 
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