
Efter at have haft sne fra starten af december 2010, er sneen stort set smeltet. Men mon ikke 
der vil komme mere sne i både januar og februar.
Har man ikke fået vinterdækket de sarte planter endnu, kan det stadigvæk være en god ide at bruge 
grene fra juletræet til dette; selvom det ikke kan udelukkes, at nogle planter har taget skade af den 
megen frost vi har haft. Brug blade og grangrene til formålet, men brug ikke sphagnum men da 
sphagnummen opfører sig som en svamp, som suger og holder på vandet. Hvilket er uheldigt, når det 
igen fryser. Da sphagnummen vil fryse til en isblok, som på ingen måde virker isolerende.

  

Pas på dine belægninger
I denne tid med frost/tø og til tider meget vand på belægningerne kan der nemt ske skader på 
belægningerne. Det skyldes, at der i det tynde afretningslag, som ligger lige under fliserne kan ophobes 
vand, hvilket er uheldigt, da det på den ene side betyder, at lagets bæreevne periodevis forsvinder, når 
det er vandmættet, og at det punktvis fryser. Er afretningslaget først vandfyldt deformeres belægningen 
nemt ved belastning/kørsel. Fryser vandet i afretningslaget, hæves belægningen og fliser kan  komme til 
at vippe på en frossen klump – hvorved den nemt knækker.

Er en sådan proces først begyndt, forstærkes den let, da fugerne mellem fliserne ødelægges som følge af de forskellige bevægelser, hvorefter endnu mere vand kan løbe ned i afretningslaget.

  

Pas på den tunge sne
Nu da sneen er smeltet kan man iagttage, at flere planter har taget skade af den megen sne vi har haft. 
Et tyk lag sne kan nemt opnå en vægt på 300 gram/liter, hvilket svarer til 30 kilo pr. kvadratmeter, hvis 
sneen ligger i et lag på 10 cm. Et sådant tryk er ikke uproblematisk for planterne, da ikke alle planter er 
gearede til det. For et par år siden oplevede jeg, at halvdelen af en stor skovfyr knækkede af pga. en 
meget stor mængde sne, som havde lagt sig på grenene. Medvirkende årsag til skaden var, at stammen 
delte sig i to med en meget spids grenvinkel imellem. Skaden var så stor, at jeg måtte fælde hele træet. 
Især stedsegrønne planter som rhododendron, thuja og buksbom og cypresser kan tvinges i knæ, og 
grenene kan flække og knække. Men også hække med en bred vandret flade, kan være udsatte – her 
tænker jeg specielt på liguster.
Derfor kan det være en god idé at gå ud med en blød kost at feje lidt af sneen af planterne eller forsigtigt ryste det af. Husk at starte fra neden og bevæg dig opad, så du ikke flytter yderligere sne ned på de underliggende dele af  
planten. 
Er din busk allerede bukket sammen, kan du måske hjælpe den lidt på plads med at binde lidt snor omkring den og dermed forhindre yderligere skade. Helt beskadigede planter må du klippe til, når sneen er smeltet bort.
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