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Forming av trær og busker 
Mars og April er den perfekte tiden for å forme trær og 

busker du har i hagen, og her er noen lure tips til stell og 
beskjæring: 

 

 Du kan vår-beskjære helt frem til starten av Mai som regel, fordi det enda ikke har blitt 

varmt nok til at sevjen stiger. Dette må sees an på været, for så fort det blir varmere vil du 

merke at sagbladet setter seg fast og får et lett belegg – og dette betyr at sevjen har begynt 

å stige. Da må du ta en pause og vente til etter St.Hans. 

 Så, før du starter – sjekk når på året de ulike buskene og trærne du har i hagen skal 

beskjæres. Dette varierer og spørs på hva du har. For eksempel, steinfrukter som kirsebær 

og plommer, samt lønn og agnbøk, bør helst beskjæres fra Juli til September. 

 Det som er mest vanlig når du beskjærer busker, er å først ta bort de eldste grenene og de 

som er døde eller skadet. På den måten gir du busken nytt liv. 

 Noen typer busker, som vingebeinved og fagerbusk, vokser på en spesiell måte som gjør at 

de blir ødelagt dersom man skjærer alt for kraftig. På disse buskene er det lurt å bare fjerne 

det som er dødt og skadet. 

 Andre busker derimot, tåler tøffe tak og kan beskjæres helt ned til bakken om de har blitt 

glisne eller viltvoksende. Eksempler på slike busker er berberis, brudespirea og syrin. 
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Vent med å rydde og stelle i blomsterbed! 

Vi skjønner også så altfor godt at det begynner å krible i fingrene etter å rydde og stelle i 

blomsterbedet, men dette er det lurt å vente med – ja, selv om snøen snart er borte. 

Plantene bruker nå nemlig fjorårets visne blader som beskyttelse når det er kaldt, og dette 

skal ikke ryddes vekk før du ser at staudene begynner å spire for alvor. 

 


