
Skötselplan
Innan plantering bör jorden tillföras organiskt material som kompost eller andra former av mull. För att öka dräneringen kan det också vara bra att tillsätta lite grus 
(exempelvis 4-8-grus). Under de första åren är det sedan viktigt att ge växterna god chans att etablera sig. Det kräver regelbunden vattning och ogräsrensning. 
Lägg gärna bevattningsslang i nyplanterade häckar och rabatter så underlättar det vattningen. Efter ett par år när växterna är etablerade minskar skötselbehovet. 
Då krävs endast vattning vid lite längre torka och ogräsrensning framför allt i början av säsongen. Nedan finns en skötselplan indelad i årets månader.

Mars-april Vårstädning - Klipp ner dött växtmaterial från perenner. Klipp gärna ner det 
rensade materialet i små bitar och lämna kvar. Snart syns det inte och tillför 
mull, vilket ökar jordens fukthållande förmåga. Vidjehortensian beskärs till ca 
60-70 cm i höjd och rosen Aspirin till ca 10-15 cm i höjd. Skedarosen kan 
beskäras något för snyggare form, gamla och döda grenar tas bort.

Gödsling - Gödsla på våren med ko- eller hästgödsel. Om ni lämnat det döda 
växtmaterialet enligt ovan så kan mängden gödsel minskas. Observera att 
lavendel endast vill ha lite gödsel och blåregn vill gärna ha benmjöl.

Vårtäckning – Skydda gärna buxbom med säckväv mot den starka vårsolen 
innan tjälen släppt.

Maj Ogräsrensning
•  År 1: Ogräsrensning varannan vecka. Se till att rensa bort ogräset innan det 
blommar och går i frö. När det gäller rotogräs är det viktigt att försöka få med 
hela roten vid ogräsrensning.
•  År 2: Ogräsrensning 2 ggr i månaden.
•  Löpande: Ogräsrensning första veckan i maj. Därefter sporadiskt vid behov. 
Tanken är att planteringen vid det här laget ska ha växt ihop och att ogräset 
därmed inte har någon chans att gro.

Vattning
•  År 1: Vattningsbehovet beror på vädret men behovet ses över en gång per 
vecka. Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner minst 30 cm djupt. 
•  År 2: Vattningsbehovet beror på vädret men behovet ses över varannan 
vecka. Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner minst 30 cm djupt.
•  Löpande: Vattningsbehovet beror på vädret. När växterna är etablerade är 
de lite mer tåliga men vid en längre periods torka bör vattning ske. Då ska 
vattnet liksom tidigare tränga ner minst 30 cm djupt.

Maj forts. Övrigt
• När gräsmattan vaknar mår den bra av att toppdressas och gödslas. 
Klippning av gräset sker någon gång i veckan.
• Beskär lavendeln till ca halva höjden.

Juni • Klippning av gräset sker någon gång i veckan.

I övrigt se ogräsrensning och vattning under maj.

Juli • Formklipp buxbomen.
• Beskär blåregn.
• Klipp bort vissna blomstänglar av kaukasisk förgätmigej.
• Klipp bort vissna rosor.
• Ta bort vissna lökblad och stjälkar. 
• Klipp gräset någon gång per vecka.

I övrigt se ogräsrensning och vattning under maj.

Augusti • Beskär ligusterhäck.
• Klipp bort vissna rosor.
• Klipp gräset någon gång per vecka.

I övrigt se ogräsrensning och vattning under maj.

September • Klipp bort vissna rosor.
• Klipp gräset vid behov.

I övrigt se ogräsrensning och vattning under maj, sannolikt är dock 
behovet av vattning och ogräsrensning mindre.

Oktober-
november

• Räfsa gärna in lite löv i planteringarna under hösten. Det skapar 
skydd åt växterna och förbättrar mullhalten i jorden.

Februari • Beskär blåregn.
• Beskär ligusterhäck.


