
Visste du at gressklipping av
mange oppfattes som en egen
kunstgren, og at det faktisk er
skrevet mangfoldige bøker i jak-
ten på den perfekte gressplen?

Enten du har ambisjoner om å få
en plen liknende hagene rundt
Versailles, eller du bare vil ha
grønne istedenfor brune tuster
foran huset: Her får du gode tips
fra Even Bratberg som til daglig er
plenekspert ved Norges Land-
brukshøgskole. 

1Det første du bør gjøre når
snøen forsvinner, er å begyn-

ne å kalke gresset for å gi jorda en
høyere PH-verdi i et forsøk på å
holde mose unna. Mose et er stort
problem fordi den tar knekken på
gresset. Det finnes mange egne
mosefjernere på markedet, men
disse fungerer ikke bedre enn
vanlig kalk. 

2 Du bør gjødsle plenen godt
gjennom hele sommeren. 

3 Plenen skal i utgangspunktet
vannes for å holde seg pen,

men for å spare vannressursene er

det bedre ikke å vanne. Gresset
har egenskaper som gjør at det vil
ta til seg vann igjen når regnet
kommer, og dersom du kan tåle
dager med gult gress midt på
sommeren, vil du igjen se gresset
bli grønnere når været endres. 

4 Gressklippere med oppsamler
gjør at man slipper å rake,

men det gjør ikke noe om man
slår gresset uten å rake, dersom
man slår så ofte at gresset ikke
legger seg i tørre rekker. Hvis man
klipper ofte og lar gresset ligge, vil
dette bare gi næring til plenen. 

5 Mange ser på ugress som et
stort problem, og for å få bukt

med det, er du nødt til å slå gres-
set ofte og bruke plantevernmid-
ler. Disse stoffene er skadelige for
miljøet, og dersom du kan tolerere
en plen med mindre skjønnhets-
feil, gjør du en god gjerning ved å
la ugresset gro. Alternativt kan du
gå til verks med dine egne hender
og røske opp det som måtte vokse
fram. 

Ugress er aldri farlig, men kan
se stygt ut. Det eneste ugresset
som kan skape problemer er hvit-

kløver. Disse spres raskt utover
hele plenen, og virker svært til-
trekkende på bier, som igjen til-
trekkes av små barnetær som
leker i gresset. 

6 Når høsten kommer, skal du
slutte og gjødsle så gresset

rekker å avmodne før snøen kom-
mer. Av samme grunn bør du hel-
ler ikke slå gresset etter slutten av
september. Dersom du klipper
gresset senere, blir det tvunget til
å vokse, og blir ikke herdet til vin-
teren. Problemet oppstår idet
gresset trekker til seg vann for å få
næring til å vokse. Når telen kom-
mer i jorda, blir vannet etter hvert
til is. Dermed kommer ikke oksy-
gen til, og plenen kan dø. For å
hjelpe på dette, kan man strø aske
på snøen når våren igjen nærmer
seg. Da smelter snøen raskere og
gresset får igjen tilgang på oksy-
gen. 

Lykke til!
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PRODUKTER
Vi har testet 12 motoriserte

gressklippere som alle finnes på det
norske markedet. 10 av klipperne
hadde fremdrift enten på for- eller
bakhjul, mens to av gressklipperne
ikke hadde noen form for fremdrift.
Åtte gressklippere hadde oppsam-
ler, mens fire var av typen mulcher
(uten beholder for oppsamling av
gress). Av de åtte som hadde opp-
samler, kunne fem brukes både
med og uten denne. 

GJENNOMFØRING
Testen er gjennomført av

Forbruker-rapporten i samarbeid
med våre søsterorganisasjoner i
Sverige, Finland og Danmark. Tes-
ten ble utført av SMP Svensk
Maskinprovning AB fra oktober
2003 til mars 2004. 

HVA ER TESTET
Gressklipperne er testet for

kapasitet ved ulike gresshøyder og
hvor tungt det er å dytte gressklip-
perne som ikke er selvgående. I til-
legg er arbeidsresultatet bedømt i
form av hvor grundig gresset ble
klippet, spredning av klippet gress,
oppmaling av klippet gress, oppsam-
ling og eventuell spordannelse på
plenen. Videre er klipperne vurdert
ut ifra hvor enkle de er å manøvrere,
bensinforbruk, støy og sikkerhet.  

KARAKTERGIVNING
Alle egenskaper er bedømt

fra en skala fra 1 (dårligst) til 5
(best). Hver av karakterene som
fremkommer i tabellen, represente-
rer et gjennomsnitt av karakterer
for en rekke spesifikke undertester.
Det hele vektes som vist i tabellen,
og settes sammen til en enkelt
karakter. Viking Lineas S MB 505
fikk en begrenset totalkarakter på
grunn av at den la igjen en stripe
uklippet gress. Klippekvalitet ble
lagt inn som en begrensende faktor
på totalkarakteren. 

LEVERANDØRER
Ginge: 

AL-KO Ginge AS, 64 86 25 50 
Honda: Berema AS, 64 86 05 00
Husqvarna: 
Electrolux Norge, 64 98 65 20
Jonsered: 
Electrolux Norge, 64 98 65 40
Klippo: Helge Søvde AS, 69 26 47 50
Partner: 
Electrolux Norge, 64 98 65 60
Stiga: Global Garden Products Nor-
way AS: 23 14 24 43
Viking: 
ANDREAS STIHL AS, 32 42 05 15

t e s t f a k t a
Slik får du den perfekte gressplen

afadas

Plenekspert Even Bratberg ved
Norges Landbrukshøgskole gir gode
råd for gressplenen.
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