
ETABLERING 
AF BØGEHÆK

Gode råd om...



Etablering af bøgehæk

HÆKPLANTERNE
Planterne købes og plantes i perioden november - april. Bøgeplanter kan 
ikke flyttes når de er i vækst og har grønne blade. Det er derfor vigtigt at 
de er gravet op (af producenten) på det rette tidspunkt, efter løvfald og før 
løvspring. 

JORDEN
Bøgehæk trives på veldrænet, muldrig jord. Er jorden meget leret og tung, 
kan der evt. iblandes grus, spaghnum eller kompost. Er jorden meget let 
og sandet kan der tilføres en lerholdig muld. Der skal maksimalt tilføres 1/3 
nyt materiale.
Traktose: Hvis jorden har været udsat for tung kørsel, fx i forbindelse med 
byggeri, er der fare for at jorden er blevet så hårdt sammenpresset at van-
det ikke kan nedsive og derfor opstuves i jorden. Kun få planter kan trives 
i en situation, hvor der ikke er luft omkring rødderne. Bøgehæk kan ikke 
vokse under de forhold, og der kræves derfor grubning af jorden, dvs. gen-
nembrydning af de sammenpressede jordlag i 1 meters dybde. Dette gøres 
med en grubetand, som trækkes igennem jorden med ½-1 meters afstand 
på tværs af hækkens planterende (en græsplæne mistrives også under 
disse forhold og kan derfor bruges som indikator for hvor problemerne er). 
En minigraver med grubetand vil være egnet til formålet i en villahave.

PLANTNINGEN
Små hækplanter: Der skal bruges 4-5 planter pr. meter
Store hækplanter: Det er muligt at købe hækplanterne i færdig højde (fær-
dig hæk), de plantes 3 stk pr. meter.
Det er en fordel at grave en rende til planterne. Den skal være dyb nok til 
at rødderne kan være der uden at blive bukket og ca en spades bredde. Den 
opgravede jord kan evt iblandes jordforbedring jf. ovenstående afsnit.
Det er vigtigt at sætte planterne i den rette højde. De må ikke stå dybere 
i jorden end de gjorde i planteskolen. Dette kan man som regel se som et 
farveskift ved rodhalsen.
Jorden trædes fast til omkring rødderne, så planterne står stabilt og så der 
ikke er store luftlommer i jorden omkring rødderne.



PLEJE
Vanding: Det er vigtigt at vande hækken i den første vækstsæson, og det 
er derfor en god idé at udlægge en siveslange i hele hækkens længde. Det 
gør vandingen nem og overkommelig. Vanding i de senere vækstsæsoner 
kan fremme trivslen og væksten.
Lugning: For at sikre hækplanterne optimale betingelser luges ukrudtet 
væk, så det ikke konkurrerer med hækken om vand og næring.
Gødning: Hækken skal først gødes, når der er god vækst i planterne – 
typisk først det andet vækstår. Gødningen tilføres lige efter løvspring i 
foråret. Gødningsformen kan være et tyndt lag kompost 2-3 cm. eller alm. 
havegødning. Gødning doseres efter anvisning på pakken.
Beskæring: Hækken kan beskæres let i siderne de første år. Men toppen 
af hækken må først beskæres når hækken har nået sin færdige højde. Den 
færdige hæk klippes 1-2 gange om året, første gang typisk i juni måned, og 
evt. anden gang sidst på sommeren.

VIND
Hvis hækken står meget vindudsat, kan det hæmme væksten, idet de små 
rødder knækker, når planten bevæges meget. Dette kan afhjælpes med 
et trådhegn eller blot en tråd på stolper langs hækken, som støtter hæk-
planterne. Store hækplanter opbindes. Det anbefales at lade opbindingen 
stå mindst to år indtil planterne er vokset godt fast.

LUS
Bøgehække får, som så mange andre planter, ofte lus. Lusene kommer 
med vinden og er derfor svære at undgå. Det er kun i de første år af 
etableringsfasen at luseangreb bør bekæmpes, da planterne i denne periode 
kan tage skade af et kraftigt luseangreb. Senere kan bøgehækken sagtens 
tåle lusenes besøg. Der findes mange bekæmpelsesmidler til lus; bruges 
et sprøjtemiddel, som fx insektsæbe, er det vigtigt at lusene rammes af 
midlet, ellers dør de ikke.

Du kan læse mere om bøgehæk på internettet, bl.a. har Plantetorvet.dk 
en god vejledning.


