
Snabbinfo klippning av häck 

Det är en konst att kunna klippa en häck snyggt, 
att kunna hålla den tät och kompakt samt i den 
höjden man vill ha den i. De flesta träd vill 
klippas under jas perioden (jas= månader som 
börjar på bokstaven tex januari, april mm) om 
man inte har speciella arter som blöder då ska 
man uteslutande klippa dom på hösten. Häckar 
brukar klara sig själva när den väl är etablerad. 
Är den nyplanterad får man passa på med 
vattningen som ska ske var 3 dag under den 
första månaden, annars behöver man bara 

vattna häcken vid riktigt torra väderlekar.  Gödsling av en häck sker på våren när man kan se 
knopparna börja brista, samt en omgång till vid midsommar i samband med tuktning. Gödsling gers 
för att få en tätare och mera välmående häck som tål hård klippning.  

Häckar klipps på 3 olika sätt på olika tidpunkter på året 
först ut kommer formklippning, 

 som betyder att man ska klippa bort nästan allt som har 
vuxit ut från föregående säsongs grundform. Detta görs 
när knopparna börja svälla och bli gröna, om man gör 
det i ett senare skede när bladen har slagit ut kan det 
hämma plantornas tillväxt.  

 

Tuktning är nästa steg, 

 detta sker vid midsommar när häcken har växt ca 10-
15cm och man ska gödsla. När man tuktar häcken 
klipper man av mer än hälften av den nya tillväxten, 
detta gör att plantan vill växa sig tätare med tiden. 

  

Sista steget är strukturklippning/förminskning  

som man oftast gör på hösten när bladen trillat av och 
växten går in i vila, men vissa arter ska man 
strukturklippa på våren. När man ska strukturklippa 
häcken måste man kolla upp vilken sort man har så man 
vet om man ska strukturklippa på våren eller på hösten 
när man minskar sin häck. Man klipper ur gammal döda 
grenar, sedan klipper man hårt ner grenarna till stumpar 
ca 10cm lägre än den höjden man vill att häcken ska sluta 

på.  Bästa slutform är en triangelform på häcken så snön trillar av och man slipper att häcken viker sig 
under snötyngden. Har man strukturklippt häcken på hösten så ska den bara tuktas till midsommar 
men formklippas på våren efter.  


