
  

Haven i december

I december og det meste af vinteren kan havens træer og buske beskæres - det gælder også 
hække. Har man en have med mange hække i haven, og har man ikke noget imod at hækkene 
er frodige og buskede i vækstsæsonen, kan klipning af de fleste hække uden problemer 
udskydes til vinterhalvåret. Det kan dog ikke lade sig gøre alle steder – mod f.eks. et fortov 
kan årets tilvækst måske spærre for færdslen på fortovet. Hvis en gammel hæk er blevet for 
bred/stor, vil jeg anbefale først at skære den ind/ned sidst på vinteren (marts), for ikke at 
skulle kikke den nedskårne/åbne hæk i lang tid. 

  

Blomster om vinteren     
Udover stedsegrønne planter i haven kan en enkelt blomstrende busk/træ være med at gøre haven smuk 
og spændende om vinteren. Der findes desværre kun ganske få træer/buske, som blomstrer her midt om 
vinteren, og som kan trives/overleve den lunefulde danske vinter. De mest almindelige er kejserbusk, 
vinterblomstrende kirsebær, julerose og vinterjasmin. 

Mere sjælden er vintersnebolle (Virburnum tinus).  Den udmærker sig ved at blomstre om vinteren, 
under heldige forhold uafbrudt fra oktober til maj.
Vintersnebolle er den eneste stedsegrønne plante, der blomstrer om vinteren, som jeg kender. Og så 
dufter den samtidig. Så har man en lun vokseplads eller bor man kystnært, kan vintersnebolle klare  sig 
– måske endnu bedre de kommende år, da klimaforandringerne forudser mildere vintre. Jeg kender selv 
et eksemplar, som gennem mange år har stået i landbohøjskolens have på Frederiksberg. 
Nogle vil måske kende planten, da den er almindeligt brugt i den uopvarmede vinterhave, der om 
vinteren er nogenlunde frostfri. 
Vintersnebolle trives  i halvskygge. 

Maling af sår     
Når store træer beskæres vil man fra tid til anden være nødsaget til at skære en stor gren af. Mange tror 
fejlagtigt, at ”såret” skal males eller behandles på anden måde, for at hindre at der opstår råd eller for at 
minimere fremvæksten af skud omkring såret. 



Som udgangspunkt fraråder jeg altid at male sårfladerne, da maling som udgangspunkt kan skade træet, 
og i bedste fald ikke har nogen betydning. Når dette er sagt, ved jeg også godt, at mange gartnere af 
den gamle skole fortsat maler og anbefaler at male sårene. Hvilket skyldes, at det har de lært og det har 
der være tradition for helt frem til slut firserne, hvor ny viden viste, at malingen i stedet for at hindre råd, 
fremmede råd ved at holde på fugten. 
Så hvis man absolut vil male sårfladerne, fordi man synes det ser pænt ud, skal man bruge en 
diffusionsåben træbeskyttelse. 
Maling af sårfladerne har heller ingen effekt på fremvæksten af de mange nye skud omkring såret. 
Ønsker man at minimere fremvæksten af de mange nye skud, vil jeg anbefale at lave så få snit så muligt 
– skær få, men større grene af, eller beskær midt på sommeren. 
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