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Landskab  Driftsblad

Der findes mange måder at beskære buske på, 
men du kan typisk nøjes med at vælge mellem 
disse to:

   Gradvis foryngelse

Ved gradvis foryngelse udtyndes i grenene, så der hele 
tiden er noget af den oprindelige busk tilbage, samtidig 
med at den tvinges til at skyde med friske skud fra bunden 
af. 

Med et par års mellemrum klippes de længste og tykkeste 
grene af 10 - 15 cm over jorden. Omkring 1/3 af grenene 
fjernes. Husk at den nye vækst kommer, der hvor du skærer. 
Det er derfor du skal klippe tæt på jordoverfladen, så de 
nye skud kommer helt fra bunden af og busken dermed 
fornys. 

Denne metode vil holde busken mest blomsterende og tæt 
og er at foretrække for de fleste buske. Metoden bruges 
dog hovedsagelig til enkeltstående buske eller prydbusket-
ter, da den er mere tidskrævende end totalforyngelse.

Hvis der er gået lang tid uden pleje, kan du over tre år få 
busken helt fornyet ved at fjerne 1/3 af buskens ældste og 
tykkeste grene hvert år.

Beskæring af buske
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 Totalforyngelse
 
Ved totalforyngelse klippes hele busken ned til 10-15 cm 
over jordoverfladen. Afhængig af tidpunktet for beskærin-
gen vil buskene ofte springe en blomstring over og bedet 
vil være ret bart de første par sæsoner. I løbet af 1-2 år vil 
de fleste buske dog være blevet tætte igen. 

Denne metode bruges hovedsalig til større flader, der er 
dækket af fin-grenede buske, hvor en gradvis foryngelse vil 
være for tidskrævende.

Hvis større busketter er helt forvokset og er meget bare 
i bunden, kan de også fornyes på denne måde. Efter en 
total foryngelse er bunden åben for ukrudtsspirer. Der skal 
derfor lægges 10-15 cm. barkflis ud mellem buskene, for 
ikke at give ekstra lugearbejde.

Gradvis foryngelse 
Grenene udtyndes og der kommer nye skud fra bunden.

”Varmemesterbeskæring” bør ikke benyt-
tes, da du kun får nyvækst, hvor du klipper,  
men ikke i bunden. Blomster klippes af.


