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Hekkefrisør – en kort veiledning! 
 
I Hallagerbakken borettslag har vi ungdom som har sommerjobb. Dette skrivet inngår i opplæringen 
for de som skal praktisere som ‘hekkefrisører’ J  
 
 
Hva er egentlig reglene i borettslaget? 
Råd og føringer på diverse grønt-spørsmål finner man i Uteveilederen, men regelen angående 
busker og hekker finner vi i §8 i Husordensreglene:  Områder som disponeres av andelseier: 

a. Hekker og andre vekster skal ikke hindre fremkommelighet for ferdsel på områdets veier. 
De skal ikke henge utover veien og heller ikke dekke til gatelampene, da deres funksjon er å 
belyse gangveiene.  
Styret kan beslutte beskjæring eller fjerning av vekster som hindrer fremkommelighet eller 
belysning. 

b. Velstelte hekker gir borettslaget et tiltalende ytre og betyr mye for oss alle. Det er naturlig at 
beboerne har behov for en rimelig skjerming for innsyn utenfra, likevel er det ønskelig at 
hekken ikke vokser uhemmet i høyden. Det er ikke mulig å angi en norm for maksimum 
hekkehøyde, bl.a. pga. ulik utforming av terrenget. En antydning kan imidlertid være at man 
normalt ikke bør la hekken overstige gjennomsnittlig høyde til en voksen person. 

c. Felling og beskjæring av trær skal kun gjøres i styrets regi. 
d. Plattinger, gjerder og andre bygningsmessige utførelser må det søkes tillatelse om.  
e. Andelshaver er ansvarlig for vedlikehold av det disponerte uteområdet.  

 
Dersom vi skal ‘oversette dette’, hva betyr det i praksis: 
 
Høyden:  
Maksimum 180 cm over bakken, men en høy hekk er de fleste stedene når de er høyere enn 150 cm. 
Det mange ikke tenker på er at lys fra lyskildene på fasadene og lys fra noen vinduer inngår i det 
som skal gi tilstrekkelig med belysning av veiene og stiene. Dessverre er det flere steder hekker og 
annet i borettslaget som er alt for høye. 
 
På boder og lignende steder der det henger en lampe, skal hekken ikke være høyere enn 50 cm 
under lyskildens plassering.  
 
Ingenting skal ikke henge ut mot vei/sti:  
Hekker/busker skal ikke henge ut på veier/stier. I utgangspunktet skal hekkesiden maksimum gå ’90 
grader’ opp fra veikanten, og heller helle litt innover...   
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Noen uheldige eksempler: 

     
Mindre fremkommelighet, som skaper uheldige trafikksituasjoner... Man tenker ikke nødvendigvis 
over det før man ser bilen eller sykelisten som legger seg litt mer over til den andre siden på grunn 
av slike forhold. 
 
 
Greit å vite 

• Det er lov til å ha det rotete (som kan bety mye) utenfor egen bolig, men det er ikke lov til å 
bruke område som en generell lagringsplass eller ha ting der som kan medføre en risiko for 
andre eller bygningsmassen.  

  
 
 
 
Vanlig utstyr i bruk 
 

 
Eksempel på hekkesaks 

 
 

Eksempel på grensaks 

 
Eksempel på en sekatør (hage-/beskjæringssaks) 
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Generelle råd (kilde: www.stihl.no) 
Hva slags vær bør man helst klippe hekken i? 

• Det er best å klippe hekken når det er solskinn og frostfritt (ikke under -5°C). 
 
Når på året bør jeg klippe hekken? 

• Hekken bør beskjæres om våren, aller helst like før den springer ut. 
• Om sommeren kan du jevne ut ujevnheter som ikke var synlige før bladene vokste ut, slik at 

hekken holder på formen. 
• På sensommeren (august til september) kan du klippe bort svake skudd før vinteren. 
• Hvis du planlegger en foryngelsesbeskjæring av hekken, bør det gjøres sent om høsten eller 

om vinteren. 
 
Slik pleier og trimmer du hekken din 
Når hekken er plantet, er det viktig å trimme selv de unge plantene til den ønskede formen. Men 
hovedskuddene må være uskadet inntil hekken har nådd planlagt høyde. Alle andre skudd kan 
beskjæres til det halve. For å forhindre at de nederste grenene mister bark, bør hekken beskjæres i 
trapeslignende form. Hvis ikke får det nederste området av hekken for lite lys. 
 

 

Når hekken har vokst seg til, må den stelles regelmessig. 
Det kan være lurt å spenne opp tråder for å sikre rette 
linjer. Dersom hekken har mistet formen, er det ofte bare 
kraftig beskjæring som hjelper. Men vær forsiktig, ikke 
alle typer tåler det. Spesielt barvekster er ømfintlige for 
kraftige snitt i gammel ved. 

Hekker av sommergrønne busker og vintergrønne liguster får hovedbeskjæring om vinteren under 
vekstpausen. I begynnelsen av august kan man beskjære på nytt. For ikke å forstyrre fugler i 
hekketiden, bør man ikke velge noe tidligere tidspunkt. 
 
Eviggrønne hekker eller barhekker beskjæres kort før knoppskytingen om våren, og dessuten om 
høsten. Ved beskjæringen skal man bare redusere de nye årsknoppene, for å stimulere vekten av de 
andre kroppene mest mulig. Dermed får man tykk forgrening og god innsynsbeskyttelse. 
 
Håndtere middelshøye hekker («bryst høyde») med hekkesaks 
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Hvordan klippe hekken? (kilde: https://moseplassen.no) 
Generelt er det lurt å starte med å ta toppen (om hekken er utvokst nok til det). Har det gått litt vel 
lang tid siden forrige klipping så kan du med fordel bruke en grensaks for å få av de tykkeste 
grenene, før du tar frem hekkesaksen og lager det jevnt. 
 
Så klipper du sidene med en hekkesaks. Er hekken svært ung kan det være enklere og bedre å bruke 
en sekatør (beskjæringssaks) for å ta inn sideskudd enn hekkesaksen. Husk å sjekke ditt eget 
arbeide på avstand underveis, ta heller litt og litt enn for mye i ett jafs! 
 
Tuja, gran og barlind bør ikke klipppes innenfor der det er grønt, de lager nødig nye skudd. 
Løvfellende hekker kan klippes hardere, men tar du godt innenfor bladskuddene så er det slettes 
ikke sikkert det blir tett igjen, spesielt ikke på nordsiden av en hekk. 
 
NB: Spenn gjerne opp et tau før du begynner å klippe slik at du har en rett linje å gå etter. Spesielt 
for toppen, men også sidene kan være ok å ha en linje å rette seg etter. 
 
Rist hekken, (eller rak den med en rive,) for å få løs avklipppet. Gå over og fjern utstikkende tykke 
grenstubber med en hagesaks/sekatør. Og ved behov puss over med hekkesaks til slutt. 
 
 
Slik klipper du hekken ((kilde: https://hageland.no/planting-og-stell/slik-klipper-du-hekken/) 
Ulike typer hekk:  Det finnes mange ulike hekker du kan anlegge. 
Til halvhøye og høye hekker er de vanligste: angbøk, berberiss, barlind, gran, lind, hagtorn, 
sibirertebusk, mispel og tuja. Sistnevnte blir ofte blir omtalt som Norges nasjonalhekk. 
 
Til lave hekker brukes ofte sorter som: buksbom, buskmure, liguster, alperips, spirea, rynkerose og 
andre buskroser. 
 
Beskjæring av hekk – sommer eller vinter? Når du skal klippe hekken om sommeren er det lurt å 
velge en dag med tørt vær. Det er viktig at hekken er tørr og ikke har verken dugg eller regn i løvet. 
Dette vil gjøre jobben lettere, ettersom vått løv klistrer seg lettere fast i redskapene. 
 
Dersom du ønsker å forandre hele formen på hekken, kan det være praktisk å gjøre dette når løvet 
har falt. Da er det enklere å se grenene. I tillegg vil hekken trenge hvile etter beskjæringen – derfor 
er vinteren et fint tidspunkt å gjøre dette på. 
 
Slik klipper du hekken: Før du setter i gang med selve jobben, kan det være en fordel å vurdere 
hekken; hvordan den ser ut og hvilke behov den har. Er det snakk om en lett klipp, må hekken 
formes eller trenger den en skikkelig «overhaling»? Det finnes ulike fremgangsmåter basert på 
hekkens alder og type. 
 
Resultat: Hvordan vil du at hekken skal se ut når den er ferdig klipt? Du stimulerer veksten hver 
gang du klipper hekken. Klipper du den ofte, vil dermed hekken bli tettere. 
 
Hvordan klippe tujahekk?: Du kan klippe tujahekk hele året, men den beste perioden er fra frosten 
har gått og til september. Tujahekken bør beskjæres hvert år – helt fra den er liten. Når du klipper 
over en gren, «oppmuntrer» du den til å skyte nye skudd. 
 
Start med å klippe sidene på hekken. Ikke klipp i toppen før hekken har nådd ønsket høyde. 
Det kan lønne seg å ikke klippe innenfor siste skudd/blad.   Kilde: moseplassen.no 
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Tenk sikkerhet! 

 
 

1. Bruk verneutstyr 

2. Hold alle andre borte fra arbeidsområdet 

3. Forbudt mot lyd/musikk, - både direkte på ørene og på arbeidsområdet 

4. Hold øynene åpen – se deg rundt, se hvor saksen befinner seg tilenhver tid. 

5. Ikke la noe utstyr være uten oppsyn. 

 
 


