
Noter om hække fra A) Havens arkitekter og B) bestyrelsen efter hæk 
kursus d.4.juni 2016 

Ad A) Karen Dahl fra Havens arkitekter skriver: 

Generelt er det super fint at i har ensartet hæk ud mod parkering. Og også fint med 
træerne. Det giver tilsammen et smukt miljø.  

1.     Nogle  hække er brede og meget sammenfiltrede: 

Hvis disse hække ikke fornys, vil snetryk selv sørge for fornyelsen. De vil helt enkel 
vælte og knække. Det bedste er at klippe disse brede og sammenfiltrede hække helt 
ned til jorden i april måned. Dvs. ca. 10 cm over jorden. Det vil selvfølgelig bibringe 
en masse haveaffald og åbenhed. Men ligusteren vil hurtig skyde fra bunden. Så skal 
den efterfølgende klippes i siderne. Den klippes i toppen når den ønskede højde er 
opnået. Da de nedklippede hække har et godt rodnet, vil de hurtig vokse sig tætte 
og fine. Det er meget lettere end at plante helt ny hæk.  

2.     Nogle hække er klippet mere ind i den ene side. I disse tilfælde, vil hækken være 
ustabil og hælde den en vej. Der ikke andet at gøre, end at klippe helt ind og dermed 
måske få det helt opret igen. I nogle tilfælde kan man reducerer den i toppen med 
50 cm. Husk, den skyder derfra hvor man klipper. 

3.     Helt nye hække. De helt nyplantede hække skal selvfølgelig vandes. De skal klippes i 
siderne. Ikke i toppen, før den ønskede højde er nået. Der kan gødes de to første år 
med NPK forår og sommer. Derefter vil de ikke behøve gødning. Hvis de er lyse i 
bladene, kan det eventuelt gødes. Mængde af gødning som når du bruger salt til dit 
æg. I mellemgange er det muligt at plante andre hække end liguster, det kunne feks. 
være alm. bøg der beholder løvet om vinteren. Hvis man har hegn. Kan jeg anbefale 
klatrehortensia, den behøver ingen opbinding, men klatre ved hæfteskiver på 
grenene.  

4.     Gammelhæk der skal fornys uden at klippe helt ned. Hvis det er muligt, kan man 
fjerne de ældste grene helt ned ved jorden. Derved vil den skyde med nye grene 
derfra. Næste år kan man så nedklippe de næste tykke grene ved jorden og så 
fremdeles, til alle gamle grene er nedkippet. 

5.     Få en hækklip dialog med naboen og forsøg at finde en metode så i klipper lige 
tæt ind i hækken. 



6.     Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere 
trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden. 
En god bredde er 30-40 cm i toppen og 40-50 cm ved jorden. Hvis hækken er for 
bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en masse 
tung sne på den. Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere 
og bredere for hvert år, der går. Selvom hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig, 
bliver den hurtigt grøn igen. Det er lettest at klippe hækken nedefra og opad. På den 
måde ender de afklippede grene ikke i den del af hækken, som du skal til at klippe. 
Klip siderne først og toppen til sidst. Afklippet kan evt. klippes i mindre stykker og 
skubbes ind under hækken. Her vil det med tiden blive til kompost, som forbedrer 
jorden og giver næring til hækken.  
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B) Bestyrelsen har dertil følgende tilføjelser 

Uønskede buske og træer i hæk: 

1. Grav dem op 
2. Skær dem væk 
3. Giv dem til nød gift. (dette er imod Hyldebjergs principper) 

Hæk der ikke vil vokse pga. at rødderne står i vand: 

1. Led vandet væk. Lav evt. en faskine 

Skvalderkål og andet ukrudt i gammel høj hæk 

1. Skvalderkål og andet ukrudt under gammel høj hæk skader ikke, men skal fjernes under 
nyplantet hæk 
2. Afklippet græs kan lægges under hæk 
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