Er du traet af at male stakittet?

Plant en

levende hæk

Se og læs hvordan
du vælger din nye hæk – du forbereder dig – du planter

www.homeandgarden.dk
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Klippede hække
Bøg

4-5 planter pr. meter. Klip først, når hækken
har opnået sin ønskede højde, men den kan studses
på siderne. Hækbøgeplanter er udvalgt i en kvalitet,
så der er ekstra mange sidegrene. En klippet bøgehæk beholder efterårets visne blade frem til løvspring.
Vindfast og tåler byklima. Almindelig til leret jord,
lettere tørketålende, men tåler ikke fugt.
Sol eller halvskygge.

Plantevalg
En hæk er kendetegnet ved at
være en linjeformet plantning af
træer eller buske af samme art.
En hæk skal være tæt, så den
adskiller arealerne på hver side.
Tætheden får man bedst, når man
vælger at plante en hæk, der skal
klippes.

Liguster

4-5 planter pr. meter. Findes i flere forskellige sorter, men fælles for dem alle er, at de er nøjsomme,
tåler vind, er hårdføre og kan tåle byklimaet. ’Atros’ er en kraftigtvoksende, tæt og opretvoksende
sort med mørkegrønne blade, der sidder frem til et nyt hold afløser hvert forår. Tåler en del
vind, vokser i mager og leret jord, lettere tørketålende, men tåler ikke fugt. Sol eller skygge.
’Liga’ er kraftigtvoksende, tæt og opret med matgrønne blade – er næsten stedsegrøn. Nogenlunde
vindfast og plantes i mager, almindelig eller leret jord. Kan stå relativt tørt, men må ikke stå i
fugtig jord. Sol eller skygge. ’Listrum’ er løvfældende og kaster alle bladene i november, men
får friske nye det følgende forår. Plant i al slags jord, men må ikke stå for fugtigt. Sol eller skygge.

Taks

1-3 planter pr. meter afhængigt af, hvor store planter du køber. Tåler særdeles kraftig tilbageskæring
og vil fremstå som en solid og meget mørkegrøn hæk. De almindelige taks er frøplanter og
to planter er ikke ens. Ønsker du en ensartet takshæk, kan følgende sorter anbefales:
’Farmen’ 1,5 – 2 m høj med en årlig tilvækst på 8 – 10 cm.
’Hillii’ bred opret busk, der bliver 3 – 4 m med en årlig tilvækst på 8 – 12 cm – får ikke bær.
’Hicksii’ bred søjleformet vækst som bliver 3 – 4 m høj med en årlig tilvækst på 10 – 15 cm.
Alle taks tåler både sol og dyb skygge, vokser i almindelig næringsholdig jord, er robuste og
tåler endog nogen salt.

Tuja

1-3 planter pr. meter afhængigt af, hvor store planter du køber. Tuja er en velkendt hækplante
som fås i flere forskellige sorter. Kan blive meget høje. Tuja er stedsegrønne og giver masser
af ly for havens fugle om vinteren. Tuja vokser i både mager, almindelig og leret jord, tåler
både lettere udtørring og nogen fugt. Er vindstærk og trives både i fuld sol og dyb skygge.

Kirsebærlaurbær

er en meget bred voksende busk, der flere steder plantes som hæk. De kraftige planter er
relativt brede og skal klippes hvert år for at bevare deres form. Kirsebærlaurbær kan få vinterskader, som viser sig som visne plantedele det følgende forår. Disse døde plantepartier skal
klippes tilbage til frisk ved, så skyder planten med nye friske skud. I planteskolen kan du vælge
mellem flere sorter af kirsebærlaurbær, og sorten kan være med til at bestemme, hvor kraftig/
høj/bred din nye hæk skal være. Plantes i almindelig og leret havejord i sol eller dyb skygge.
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Uklippede hække
Lavendel

5 planter pr. meter. Elsket lav hæk med et væld af smukke blå,
hvide eller svagt rosa blomster hele sommeren. Lavendelhække
er mest anvendt inde i haverne, men klæder også forhavens
lave hæk mod fortovet. Lavendel bør hvert forår klippes tilbage
for at bevare den tætte vækst fra bunden. Dejlig staude, der er
særdeles tørketålende og elsker fuld sol.

Hækspiræa

eller snedrivebusk. 3-4 planter pr. meter. Er umådelig skøn i det
sene forår, når dynger af hvide blomster bruser som et vandfald.
Meget robust til både sol og halvskygge. Vokser i almindelig
havejord og holder skam også til en nænsom klipning uden det
går ud over næste års flor.

Buskpotentil

3-4 planter pr. meter. Velkendt som gulblomstret hæk og mindre
velkendt med hvide, rosa eller røde blomster, men det findes
skam. Buskpotentil blomstrer fra begyndelsen af juni måned og
frem til efterårets komme. Det er nøjsomme, tørketålende og
solide buske, der kan klare næsten alt. Du kan forynge ved at
fjerne de ældste og tykkeste grene ved jordens overflade
– sådan opnår du endnu flere blomster til næste år.

Bambus

2 planter pr. meter. Nye sorter af velegnede bambus til hæk
forhandles i din planteskole, hvor du også kan få vejledning i,
hvor høje de enkelte sorter bliver. Bambus holder bladene om
vinteren og vækker en masse sanser, når den er plantet som
hæk. Fuglene elsker også at gemme sig i de tætte skud, der
strækker sig fra bunden. Plantes i almindelig jord i både sol
og halvskygge.

Rododendron

1-2 planter pr. meter. De stedsegrønne rododendron er fantastiske
som hække. Med de overdådige blomsterklaser i foråret sættes
der trumf på planternes fylde, og resten af året holdes hækken
skinnende mørkegrøn. Mange sorter af rododendron bliver brede,
men du kan sagtens beskære efter blomstringen. Nye sorter er
specielt udvalgt som hæk. Rododendron er surbundsplanter og
skal derfor plantes i spagnum.

Plantekvalitet
I planteskolen kan du vælge mellem
mange forskellige størrelser af
hækplanter.
– Du kan købe en færdigklippet
hæk, der vil fremstå som fuldt
udvokset hæk, når den er plantet.
– Du kan købe halvfærdige hækplanter, som er dyrket i potter og
kan plantes året rundt
– Størstedelen af de solgte hækplanter sælges dog som det vi kalder
barrodede planter. Det betyder, at
planterne har vokset 2-4 år i en mark,
hvorefter de er løftet op med en
traktor, sorteret og bundtet. Du
modtager planterne uden jord på
rødderne

Hvad siger loven?
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 et 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 sin egen hæk, skal
man plante den på egen grund
Læs hele hegnsloven på
www.hegnsloven.dk
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Kom godt i gang
Forberedelser
Uanset om det er et gammelt hegn, stakit eller en gammel hæk der skal erstattes, eller blot
en helt ny hæk rundt om et nybygget hus, så er det nødvendigt at forberede plantningen
af en ny hæk.
– Fjern stolper, planter, rodukrudt (tidsler, brændenælder, kvikgræs) og store sten
– Træk en snor, der kan spændes stramt så midten af hækken markeres tydeligt
– Bearbejd jorden i en bredde på ca. 1 m og ibland Plantestarter så den er plantevenlig
– Spænd igen snoren ud og mål længden af hækken op

Plantning
En færdighæk leveres i potter eller med rodklump.
1. grav en rende eller grav enkelthuller til hver plante
2. fjern potte/løsn klumplærred omkring basis på planten
3. plantedybden er den samme, som planterne hidtil er blevet dyrket i. Planter du for
dybt, vil planterne have sværere ved at komme i gang med at gro
4. vand godt til – også selvom jorden er fugtig. Vandet sørger for god kontakt mellem
rodspidser og jord
5. læg siveslange ud, så du hurtigt og effektivt kan punktvande, når hækken til foråret
trænger til vand
Barrodede hækplanter leveres i poser, som beskytter rødderne mod udtørring.
1. sørg for at rødderne holdes fugtige indtil de plantes
2. grav en rende eller grav enkelthuller til hver plante
3. sørg for at alle rødderne er dækket af jord
4. plantedybden er den samme, som planterne hidtil er blevet dyrket i
5. træd planterne godt til, så kontakten med jorden er optimal
6. vand godt til – også selvom jorden er fugtig i forvejen
7. læg siveslange ud, så du hurtigt og effektivt kan punktvande, når hækken til foråret
trænger til vand
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