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Litt om meg
• Hans Otto Benterud
• 51 år
• Jobber nå i SVV, trolig IFK fra nyttår
• Park og hagedrift på VEA i 2008-2011
• Fokus på lettstelte hager, ta vare på det som er
• Kan ikke på langt nær alt, og tabber meg også ut

Stell av hekker
• For å bli tette må det klippes helt ned til basis, da vil det skyte skudd
fra rota og ikke bli «koster» Klipp ut f eks 1/4 av hekken på våren
hvert år, da er hekken fornyet etter 5 år.
• Klipping av høyde bør ikke gjøres før hekken har nådd ønsket høyde,
inntil da klippes kun sidene – husk pyramideform (gjelder også tuja).
Hekker kan trimmes på våren og i juni/juli. Ikke særlig senere siden de
må ha tid til å anlegge blader før høsten(næring)

Når skal de ulike plantene klippes/beskjæres?
• Brudespirea, syrin og andre tidligblomstrende klippes på
forsommeren straks de har avblomstret
• Potentilla og andre sentblomstrende klippes på våren, ta ut ca 1/3
ned til basis
• Japanspirea, snøbærbusk og andre kraftigvoksende skjæres helt ned
på våren.

Plenarealer
• Veksten kommer an på jordsmonn og næring, men klipp den ikke for
lavt. Plen bør ikke klippes lavere enn 3-4 cm. Ugress i plen er et stadig
tilbakevennende tema men ugress er ikke annet enn planter på litt feil
plass…… F eks løvetann er viktig for tidligflyvende insekter så la den
blomstre og fjern den evt mekanisk utpå sommeren. Ved reparasjon
av isbrann eller andre skader bør det freses/rakes opp litt, legges på
et lag med ny jord og såes i plenfrø. VANN!!!! Det kan også benyttes
ferdigplen men uansett metode må det vannes rikelig. I bratt terreng
foretrekkes ferdigplen siden den rotfester seg fortere.

Friarealer
• Nesten eneste mulighet er å holde krattskogen borte ved hjelp av
mekanisk utstyr. Om en setter igjen litt så vil det bli litt skygge på
bakken som vil dempe litt ettervekst. Om løvkratt hogges ned i slutten
av august vil også dette dempe etterveksten. Hva friareal evt skal
brukes til må det en mer langsiktig plan på. Tips: Lekeapparater på
offentlig sted er underlagt strenge bestemmelser både mhp
utforming og kontroll. Store trær bør uansett fjernes om de står tett
på bygninger eller kan volde skade om de faller ned. Trær blir ikke
bedre og bedre dess eldre de blir(det er faktisk noen som tror
det…….) Vel, store gamle trær kan være veldig majestetiske og flotte
men da må de stå et sted der det er plass til dem og ikke i et boligfelt.

Grøfter, skråninger, fremmede arter
• Synes de er fint vedlikeholdt men det er noe innslag av lupin. Lupin er
en fremmed og svartelistet art og skal bekjempes. Helt ok at den får
blomstre(insektvennlig) men for at den ikke skal frø seg må de
avblomstrede blomsterstandene klippes av og kastes i restavfallet,
IKKE i komposten.
• Andre fremmede arter som er «vanlige» herover men uønsket er
kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), kanadagullris (Solidago
canadensis) og kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum).
Andre hageplanter kan også forville seg – kast derfor ikke hageavfall i
naturen.

Kom også over et eksemplar
av en slirekne art. Dette er
også en uønsket art og den
har et veldig dypt rotsystem.
Jorden der denne vokser må
ikke fraktes bort slik at
planten får spre seg. Planten
må skjæres ned ofte og
plantedelene må i restavfallet
eller brennes, siden små biter
av stengelen slår rot om de
får kontakt med jord.

Fjerne ugress fra hageganger etc

Fjerne ugress fra hageganger etc

Brunsnegler……..
• Kan være brysomme å få vekk om de først har etablert seg men det
finnes noen enkle forhåndsregler å følge: Sakset fra Hagelands
hjemmeside

Gode tips om hvordan holde brunsneglen unna
Det finnes mange kjerringråd og produkter for å hjelpe deg godt på vei, men en kombinasjon av å plukke og drepe dem,
samt holde hagen ryddig er mest effektiv. Det er bare å rulle opp ermene og sette i gang:
1. Plukk og ta livet av dem
Det er definitivt det viktigste punktet. Bruk en pølseklype, stor pinsett eller hansker, og en bøtte, når du skal plukke
snegler. Dersom det er opphold kommer de først frem fra gjemmestedene sine når det blir dugg i gresset på kvelden. På
regnværsdager kan du plukke hele dagen. Det anbefales å plukke fire kvelder på rad med lykt. Slik blir du mest sannsynlig
kvitt de fleste for et par måneder.
2. Sett ut sneglefeller
For å få sneglene til å samles kan du bruke oppbløtet katte- eller hundefôr blandet med hvetekli i en isboks som
lokkemiddel. Øl kan også fungere. Da vil sneglene slite med å komme seg ut og drukne.
3. Bruk snegler som felle
Når du først har fanget snegler i isboksen, kan du bruke dem til å drepe flere snegler – de tiltrekkes nemlig av lukten av
sine døde kamerater. Bruk gjerne sneglemiddelet Nemaslug. Det er nematoder som tilsettes oppsamlede og døde snegler
for å infisere andre snegler, og produktet er ikke skadelig på noen måte. Nemaslug får du kjøpt i din nærmeste Hageland.

4. Human død
Det beste måten å ta livet av sneglene på er å klippe dem i to med en saks, rett bak hodet eller legge dem i glovarmt
vann. Deretter kan de graves ned i hagen og bli en del av jorden igjen.
5. Hold hagen ryddig
Pass på at sneglene ikke har noen gjemmesteder. De liker nemlig å gjemme seg der det er fuktig og mørkt, så fjern
derfor råtne blader og kvister. Bearbeid også jorda i kjøkkenhagen og bed når det blir tørt ute. Sneglene misliker å
komme opp i jordoverflaten og bli utsatt for sol og tørke.
6. Gjør hagen mindre sneglevennlig
Selv om de er altetende, har de sine favorittplanter. Så for at de skal ha lite å spise kan du velge planter de ikke liker.
Brunsneglene unngår aromatiske kryddervekster og busker. I tillegg er planter som rododendron, roser, begonia, eføy,
lavendel, pelargonia og løvemunn svært lite populære hos sneglene.
7. Allier deg med naboen
Det kan være lurt å ta en prat med naboen for å sjekke om han gjør det samme som deg, for å unngå at snegler og
soppsykdommer kommer over til deg fra hagen hans.
Gjør det til en rutine å rense hagen din for de skadelige sneglene, så bevarer du en flott hage i mange år fremover.

Tusen takk for meg!!

