
Af og til bliver havearbejdet bare for meget. 

Mange vælger derfor at lægge mere og mere af 

haven ud som græsplæne, men det arbejdsbespa-

rende i den praksis kan diskuteres. Græs skal jo 

klippes mere jævnligt, end et bed skal luges. Men 

ligger græsplænen der allerede, kan der være en 

rigtig god portion arbejdsfri timer i at klippe 

græsset med forskellige intervaller og i forskellige 

områder. 

Et område kan man klippe som vanligt en 

gang om ugen. Et andet nøjes man med at klippe 

hver 14. dag eller måske hver 3. uge. 

Andre yderområder i haven kan klippes med 

endnu længere tid i mellem, men da begynder 

klipningen at kræve andre redskaber end en al-

mindelig græsplæneklipper. Lad os derfor bare 

holde os til idéen om at klippe med to forskellige 

intervaller. 

Kort og halvlangt

Bestem først hvilket område der skal bruges til 

lege- eller spadsereplæne. Her skal græsset hol-

des kort, og derfor klippes mindst en gang om 

ugen i sommertiden. Ud fra det område kan man 

klippe brede stier, der er til at færdes på, mens 

græsset udenfor stierne får lov at vokse længere, 

inden klipperen kommer over det. Under træer og 

i forkanten af buske lægger man løg, der får lov at 

blomstre foråret ud og visne ned, inden græsklip-

peren kommer på besøg. 

Metoden er ideel til haver, hvor man mangler 

en idé for at få de store græsarealer til at se lidt 

mere spændende ud. Samtidig får man med sti-

erne lagt en spadseretursrute ind gennem græs-

set. En sti af fint klippet græs animerer næsten til 

at gå turen. I særdeleshed hvis der vokser træer 

og buske hist og her, så stien forsvinder bag dem 

af og til.

Den bedste måde at fastholde de forskellige 

græslængder på er at bruge en cylinderklipper til 

de klippede stier en gang om ugen, mens en ro-

torklipper, der bedre klarer højt græs, æder sig 

gennem de større flader med 2-3 ugers mellem-

rum. 

 Spar tid på plænen
Velholdt plæne uden det tidskrævende 

klippearbejde over hele græsfladen.  

En sti klippet med cylinderklipper en  

gang om ugen markerer sig tydeligt i kontrast 

til det højere græs, der klippes med 

rotorklipper med 2-3 ugers mellemrum
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