
Efterårsklargøring i haven. 

Det er tid til at hjælpe haven i vinterhi og få foretaget en oprydning. Det er et godt tidspunkt at trimme og 

beskære, fordi planternes immunsystem stadig kører, så sårene efter beskæringen lukker sig hurtigt igen. 

Nyd blomstringen og vent med at klippe i busken til afblomstringen er sket. Når man beskærer handler det 

om at lægge et diskret snit nedad og væk fra synsfeltet. På den måde bliver sårfladen efter snittet ikke så 

synlige, og buske og træer tager sig pænere ud trods beskæringen. 

Thuja som busk eller hæk, skal klippes i slutningen af september, mens cypressen- med hængende topskud-

først er færdig med at gro i november, og den bør først klippes herefter. Har man bunddække mellem 

havens buske og træer, tager det heller ikke lang skade af at blive holdt lidt nede, skønt vinteren er på vej. 

De visne staudeblomsterstande kan godt være dekorative i vinterbilledet, så de kan godt blive stående. 

Ligesom i landbruget, hvor man flytter afgrøderne rundt fra år til år for ikke at udpine jorden og for at 

mindske sygdomme, har også havens planter godt af at blive flyttet, og efteråret er tidspunktet at gøre det. 

Husk at man ikke gøder efter august, for her er planterne på vej i vinterhi, og de er derfor ikke i stand til at 

optage gødningen. Fjern bladene fra græsplænen, men lad dem bare ligge i bedene. De blade der lægger 

sig oven på bunddækket mellem buskene formulder bare. 

Der er ligeså mange meninger som der er gartnere. Personligt hælder jeg til at man ikke skal fjerne de visne 

blomsterstande hos rhododendron.  Lad dem endelig sidde. Tager man dem af, kommer man alt for let til 

at ødelægge noget i forhold til den blomst der skal komme i næste blomstringsperiode. Tænk på de store, 

flotte rhododendronparker i  f.eks. Sofiero, Sverige.  Her går gartnerne ikke og ’nipser’ afblomstrede 

blomsterstande af de kæmpestore rhododendron.  De blomstrer da alligevel meget pænt året efter…. 
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