
Anlægsgartnerens gode råd om pleje af en nysået 

græsplæne

Spiring:
Spiring af græs afhænger af flere forhold: jordtemperatur, fugtighed, lys og 

hvilke græsarter der er sået. Ved en  jordtemperaturen på 8 grader og derover 

spirer græs efter 2 til uger 4 uger.  For meget fine og langsomt voksende 

græsarter er spirringstiden nærmere 3 - 4 uger.

Vanding: 
Hvis ikke andet er aftalt, afleverer anlægsgartneren græsarealet nytilsået. 

Som udgangspunkt bør vanding af en ny sået plæne undgås. Kommer der 

ikke regn indenfor den første uge efter såning, bør vanding igangsættes, og 

da i et omfang, så minimum de øverste 5 cm fremstår fugtige efter 

vandingen. Hvis vanding først er påbegyndt, er det vigtigt at fortsætte indtil 

der igen kommer nedbør i større mængde og græsset er etableret, dog 

maksimum med 3 dages interval og ikke før overfladen igen fremstår tør. 

Klipning: 
Når græsset og for dens sags skyld også ukrudtet er blevet 10 cm højt, skal 

det klippe første gang til ca. 5 cm højde. Først når græsset har etableret sig og 

er blevet tættere, kan klippehøjden gradvis sænkes. Optimalt set bør græsset 

ved klipning kun reduceres med en tredjedel til halvdelen af højden. 

6



Gødning:
Er der ikke blevet gødet i forbindelse med såningen, er det vigtigt at der 

gødes, når slåningen af græsplænen påbegyndes. Udbringning af gødning 

må kun foretages, når græsset er tørt og gerne lige før regn. Anvendt en 

plænegødning, � f.eks. NPK 16 � 3 -15.

Jævnhed: 
Plænen kan på sigt blive ujævn, hvis den underliggende jord blevet grubbet, 

vækstlaget udlagt eller jorden bearbejdet i mere end 10 � 15 cm umiddelbart 

før anlæggelsen af græsplænen. Det skyldes, at de løsnede grubespor falder 

sammen og jorden sætter sig. Afhængig af omfang, jævnes plænen  via 

topdressing eller udlægning af et tykkere lag muld (ved udlægning af tykkere 

lag vil der være behov for eftersåning). Mindre ujævnheder kan afhjælpes ved 

tromling i en fugtig periode. Skal ujævnhederne undgås, skal jorden have lov 

at lejre sig mellem grubning, bearbejdning og såning af græsset. 

Sten i overfladen:
Umiddelbart efter såning må der ikke forekomme sten større end 25 mm i 

over-fladen. Da frost mv. får sten til at vandre i jorden, kan det være 

nødvendigt at afsamle sten efter at græsset er sået.
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