
 

 

Plant hæk med succes 

Skal du plante ny hæk og er du lidt i tvivl om, hvordan du håndterer planterne, 
og får planterne i jorden med den letteste arbejdsgang, så får du her vores trin 
for trin guide.  
 

Trin for trin – Sådan planter du en ny hæk.  
 

1. Som det første er det vigtigt at forberede stedet, hvor du vil plante din nye hæk. Når du vil 

plante barrodede planter skal jorden løsnes i spadens bredde og du skal omkring et spadestik 

i dybden. Planter du hækplanter med klump eller i potter, skal jorden løsnes i en halv meters 

bredde og lidt dybere end et spadestik. (Kan godt være mere afhænger af potteklumpens 

størrelse.)  

2. Et par dage før du vil plante, vandes jorden godt igennem.  

3. Når du har forberedt jorden, kan du spænde en snor ud mellem et par pæle eller lignende, så 

har du noget at sætte planterne ind til, så de bliver plantet på en lige række.  

4. Når du modtager dine hækplanter, er det vigtigt at rødderne holdes fugtige indtil de plantes i 

jorden. Hækplanter (barrodede) skal plantes i jorden hurtigst muligt og senest indenfor få 

dage, efter du har købt og modtaget planterne.  

Barrods planternes rødder skal indtil de plantes, beskyttes mod udtørring. Opbevar planterne 

i skyggen indtil de skal plantes. Lad dem blive i posen med fugtige rødder, overbrus evt. 

med haveslangen og dæk med et fugtigt klæde. 

Hækplanter med klump vandes godt.  

5. Nu skal du til at plante. Én eller flere hækplanter placeres i den allerede forberedte rende. 

Den letteste arbejdsproces er, hvis I er to om arbejdet. En til at holde planterne og en person, 

der fylder jord ned omkring.  

6. Planterne skal stå i samme dybde i jorden, som de har stået i på planteskolen. Du kan typisk 

se en farveforskel på planterne, hvortil de har stået i jord. Og ellers er en vigtig huskeregel at 



jorden maksimalt må gå 1-2 cm. over plantens rodhals. (Rodhalsen er overgangen mellem 

plantens stamme og roden). 

7. Planternes rødder må ikke bøjes. Hvis renden ikke er gravet dyb nok, må du løsne noget 

mere jord. 

8. Der fyldes jord ned omkring planterne og jorden trykkes godt til med foden.  

9. Ved plantning af hækplanter vil det være meget fordelagtig for væksten, at iblande jorden en 

sæk Komposteret Kogødning (Naturgødning) pr. 20 planter. 

10. Vand jorden godt igennem efter plantningen. 

11. Det er vigtigt at planternes rødder i det første års tid efter udplantning ikke mangler vand. 

Vand én gang om ugen og sørg for, at jorden er helt gennemvandet! Vand gerne med 

siveslange 

12. Ønskes der jorddække med den nye hæk, brug da kun bark ved nyetablerede beplantninger, 

ikke flis, da flis i mange tilfælde afgiver syrer, som kan være direkte væksthæmmende. 

Husk at give ekstra kvælstof, da barken forbruger meget kvælstof i formuldingsprocessen. 

13. Det første år efter plantningen er det vigtigt at holde hækken klippet godt ind i siderne, 

så den hurtig får højde. Toppen klippes ved færdig højde – ikke før. 

14. Visse hæktyper tåler kraftig tilbageskæring, Potentilla, Hypericum og lave Spiraea typer 

bliver tættere fra bunden ved at blive skåret helt til bage hver tredje eller fjerde forår, ca. 

ultimo marts. 
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