
Anlæg af ny græsplæne

Forberedelse 
Forberedelserne afgørende for succes når du skal så en ny 
plæne. Det betaler sig at være omhyggelig hvis plænen skal 
skabe glæde mange år fremover.

Vælg en fugtig periode
I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme overfor udtør-
ring. Det en god ide at vælge en fugtig periode til anlægsarbejdet 
men undgå perioder, hvor jorden er direkte våd. Samtidig er det en 
fordel, at jorden er lun, mindst 10 grader, for det fremmer både spir-
ing og rodvækst.

Gør jorden klar
Hvis jorden er sammenkørt, der hvor plænen skal anlægges, bør 
den løsnes i dybden ved en såkaldt grubning. En grubber kan lejes, 
eller en anlægsgartner kan udføre arbejdet. Før plænen anlægges 
skal jorden fræses eller graves i en dybde på 25 cm. Fræs først i 
den ene retning og derefter på tværs.
 

Fjern alt ukrudt
Før den nye plæne etableres, er det vigtigt at fjerne alt ukrudt. Især 
flerårigt rodukrudt skal man være omhyggelig med at luge, da det 
er vanskeligt at blive kvit mellem etablerede græsplanter. Sørg for 
at få hele roden samt eventuelle rodstumper med ved lugningen.

Planér jorden 
Riv jorden grundigt igennem, så klumper og knolde slås i stykker. 
Gå hele arealet igennem med små skridt så jorden bliver fri for 
luftlommer. Først på den ene led og derefter på den anden. Træk til 
slut en lang planke eller en stige hen over arealet, så du får en helt 
plan overflade. Riv efter med en fintandet rive, så de sidste sten og 
planterester fjernes, og de øverste par cm jord bliver fin og løs. 
 

Gød jorden 
Før etablering af plænen bør jorden grundgødskes, så de nye græs-
planter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt at gødningen 
fordeles helt jævnt over arealet. Der anvendes NPK gødning. Følg 
altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Vælg en stille dag
Det er svært at holde styr på de små frø i blæsevejr, og samtidig 
øges risikoen for udtørring, når det blæser. Hvis jorden er meget tør, 
skal den vandes grundigt igennem, før du sår.

Bland frøene
Frøene i kartonen har forskellig størrelse. For at få en jævn fordeling 
af store og små frø, skal du blande frøene grundigt, før du sår.

Så jævnt
Del frøene op i to portioner og så først på den ene led, derefter på 

den anden. Er arealet stort, betaler det sig at dele det op i felter med 
tilhørende frøportioner. 1 kg frø rækker til 40 m2. Du kan så med 
håndkraft eller leje en såmaskine.

Dæk frøene
Efter såning rives arealet let igennem, så frøene dækkes af ½ cm 
jord. 

Undgå vanding
Du skal ikke vande, når du har sået græsfrø. Frøene vil svømme 
sammen, og den jævne fordeling vil blive spoleret.

Klip rigtigt
Klip kun 1-2 cm af første gang, når græsset er ca. 6-8 cm højt. 
Derefter kan du gradvist sænke klippehøjden. Vejen til en tæt, smuk 
plæne er rigtig klipning fra sidst i april til først i oktober. Ved årets 
første og sidste klipninger, må du ikke klippe græsset kortere end 4 
cm. Midt på sommeren kan du sætte klippehøjden ned til 3 cm

Forny din plæne
En årlig eftersåning holder din plæne ung, frisk og 
konkurrencedygtig overfor ukrudt. Teknikken er enkel. Først 
klippes plænen helt tæt og rives grundigt igennem for mos og døde 
græsplanter. En vertikalskæring kan gøre underværker. Så derefter 
frøene jævnt over hele plænen. 1 kg frø strækker til 80 m2.  

Styrk din plæne
Prydplænen skal gødes tre-fire gange om året, efter devisen lidt 
men tit. Giv gødning om foråret, når væksten går i gang, til Skt. 
Hans, lige efter sommerferien i august og rund sæsonen af med et 
lille drys sidst i september. Hvis du bruger langtidsvirkende gødning 
og lader græsafklippet ligge efter klipning, skal du kun gøde to-tre 
gange om året. Dosering fremgår af emballagen.

Undgå vanding
Plænevanding er en uskik, der svækker græsplanterne, fordi rød-
derne ikke søger i dybden. Selv om plænen ser brun og vissen ud i 
meget tørre perioder, er der masser af liv i græsplanterne. Plænen 
bliver hurtigt grøn igen, når der kommer en byge.

Lad afklippet ligge
Når plænen klippes jævnligt, er der ingen grund til at rive 
græsafklippet sammen. Det indgår i naturens kredsløb og giver 
næring til græsplanterne.

Fjern visne blade
Hvis plænen dækkes af visne blade om efteråret, er det en god ide 
af rive dem sammen. Der opstår let skader på plænen, når bladene 
nedbrydes og undervejs lukker af for lys og luft til plænen.


