
 
 

När är det dags att klippa och beskära 

När skall vi klippa våra träd och växter? 

När ljuset ökar och det börjar droppa från taken blir det dags att fundera på vårens 

beskärningsarbeten. Var börja?  

 Våren för arter som rinner sav 

 Åren är olika. Även växterna är olika; en del är ömtåligare 

än andra. Principen är, att de arter som rinner sav tar man 

itu med allra först.  Dessa klipper man tidigt på vårvintern. 

Även granhäckar klipps på vårvintern.  

 Granhäcken  

 Granhäcken tar man itu med tidigt. Resten kan man lämna 

till ett senare skede.  

 Före knopparna kommer fram 

När frosten och kölden är förbi för vintern och temperaturen har stannat på plus sidan 

är det dags att börja putsa buskar och träd. Den bästa tiden brukar vara i mars – 

april. Beskärningen bör göras före knopparna kommer fram!  

 Till midsommaren 

Midsommaren är deadline för bergtallen. Bergtallen förblir 

tät och låg då man skär bort årsväxten strax före 

midsommar.  

 De som beskärs efter blomningen 

De arter som blommar från skott som kommit året innan 

skall beskäras först efter att de blommat ut, så att de 

hinner få nya skott för nästa sommar. Hybridspirea, kvastspirea, alpklematis eller 

midsommarros klipps ner först efter blomningen.  

Sensommaren och de som klipps på hösten 

Granhäcken har man traditionellt klippt på vårvintern före 

den börjar växa. Nuförtiden klipper man granhäcken också 

på sensommaren i juni/augusti då årsväxterna har hunnit 

utveckla sig.  

 

Om det finns behov kan man beskära arter som producerar sav även på 

sensommaren.  



 
  

 Varför klippa och beskära? 

 Blomningen blir bättre, eftersom växterna får bättre utrymme och ljus. 

Skörden blir större eftersom blomningen förbättras. 

 Luftcirkulationen förbättras och växten mår bättre. 

 Växten börjar växa kraftigare, eftersom beskärningen ger fart åt skotten 

 Växten hålls i styr med klippning 

De växter som man klipper regelbundet är snyggare och ger ett snyggt intryck av 

hela fastigheten! 


