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Jeg har af  og til stået i en have, 
hvor haveejeren ikke kan forstå at 
træerne ikke trives. De står skæve, 
de vokser ikke, eller de vælter efter 
en lille efterårskuling. 

Af  og til kan jeg endda skubbe til 

et 10 år gammelt træ, så jeg på det 
nærmeste kan lægge træet ned. 

Det skyldes udelukkende, at træet 
ikke er plantet i et tilstrækkeligt 
stort plantehul. Hvis man nøjes med 
at grave et plantehul, der lige passer 
til roden, som man så kan ploppe 
ned i hullet, vil træet stadig tro det 
står i en potte. 

Så »kører« røddernes nye vækst 
bare rundt og rundt nede i »potten« 
– og man får aldrig det stolte træ, 
der skulle pryde haven i mange år. 

Derfor denne lille planteguide til 
hvordan man planter alle træer og 
buske, så de føler sig hjemme i din 
have – og bliver til glæde i mange, 
mange år.

Ude & inde
Tre eksperter giver inspiration til løsninger i hjemmet og i 
haven og besvarer også spørgsmål fra læserne.
Har du et spørgsmål til panelet, så send det til ude&inde@
mja.dk. 
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Ude & Inde: Hvordan  
plantes træer og buske?

 | Før plantningen fjernes potten omkring plantens rodklump. Grav et hul, der er dobbelt så stort 
som roden – både i højde og i diameter. Løsn jorden i bunden af plantehullet med en havegreb, der 
stikkes ned og vrikkes fra side til side – flere steder. Er jorden meget sandet eller klistret og leret, 
kan det være nødvendigt at blande jorden med en mørk, smuldrende muldjord. 

 | Rødder i potter er ofte helt tætte og sammenbundne, fordi planten har fyldt potten ud i løbet 
af sæsonen. Brug fingrene til at løsne og rive lidt op i de trævlede rødder, så de slipper den runde 
form. Nu får rødderne mere ’lyst’ til at vokse ud i den jord, de bliver plantet i. Er rodklumpen ikke 
allerede fugtig, stilles roden i en spand vand 10-15 minutter. 

 | Smid noget af den opgravede jord tilbage i plantehullet, sådan at potteklumpens overflade 
kommer i samme niveau som jordoverfladen. Det er den korrekte plantedybde. Det kan godt være, 
at du må tage planten op og ned af plantehullet nogle gange indtil det passer.  Gabet mellem 
havens jord og potteklumpen skal nu fyldes op med jord. 

 | Hæld vand ned over den påfyldte jord. Vandet sørger for at jorden synker ned mellem rødderne i 
plantehullet hele vejen rundt. Når vandet er trukket væk, er der plads til mere jord.  Fyld på i gabet 
og læg kun nogle få cm hen over selve potteklumpens overflade. 

 | Træd til med foden hele vejen rundt dér, hvor gabet er fyldt op med jord. Ikke let, ikke hårdt – 
men tilpas. Det er en fornemmelsessag – der skal stadig være luft tilbage i jorden, så det handler 
ikke om at få jorden stampet sammen.  Træd ikke på selve rodklumpen, det maser bare luften ud af 
selve rodklumpen. 

 | Vand igen med rigeligt vand, der synker ned gennem rodklumpen i løbet af 5-10 minutter.  I 
de kommende måneder er det vigtigt at lægge en vandslange til roden, hvis der ikke er kommet 
tilstrækkeligt vand fra oven. Det er ofte ikke nødvendigt i efteråret, men ved forårsplantning er 
det alfa og omega at rødderne har det vand de skal bruge, for at forsyne bladene med vand. Fra 
bladene fordamper der vand hver eneste dag, især når solen skinner og hvis der er blæst. 


