
 

 
 

FDV - Dokumentasjon Vekstjord. 
 
Vi anbefaler følgende for å oppnå et godt resultat ved utlegging av vekstjord og stell av 
gressplen og planter: 
 
Vekstjorda som leveres av Herremyr Gård AS består av 45 % velomdannet myrjord, 
50% sand og 5% leire. 
       

Vekstjord 
 

Nyanlegg: 
• Før utlegging av vekst / plante / plenjorden bør ugress på gammel plen / plantefelt 

fjernes / sprøytes med ugress middel, dette for å hindre at ugresset vokser gjennom 
jord laget. 

• På nyanlegg der det er mye stein / ujevnt underlag bør man legge et lag med 
leireholdig jord før man legger ut vekstjord/plenjord.  Leirjorda brukes til å forme og 
fylle opp i terrenget slik at terrenget og fallet blir riktig.  

• Vekstjorda/plenjorda bør legges ut i et 10-15cm tykt lag, før komprimering med 
plenrulle, dette for å få gode vekstforhold for gresset. 

• I plante felt bør det legges et 20-40cm tykt lag med plantejord. (avhengig av størrelsen 
på plantene)  

• Skal det plantes trær trengs det 80-100cm tykt lag med plantejord. 
• For å få riktig vekstvilkår for gress / planter må vekstjorden/plenjorden/plantejorden 

tilsettes gjødsel og kalk (ikke surjordsplanter). 
 Gressplen: 

• Før tilsåing av gressfrø / legging av ferdigplen må jorda tilføres gjødsel og kalk. Vi 
anbefaler at det tilsettes 4-5kg fullgjødsel 11-5-18 pr 100m2. Det bør også tilsettes 20-
30kg kalk pr 100m2. Dette for å oppnå jevn tilvekst og unngå mose i plenen.  Det 
anbefales å tilføre samme mengde gjødsel og kalk vært vår. 

• Kalksalpeter bør tilføres i Juni /Juli og da 3-4kg pr 100m2. Dette for å opprettholde 
god tilvekst på gresset. 

 
Plantefelt: 

• Til beplantning i plantefelt anbefaler vi å tilsette 1-2kg fullgjødsel pr m3 og 3-4kg 
kalk pr m3.  

• NB! Surjord panter skal ikke ha kalk, kun fullgjødsel. 
 
 
 

Generelt anbefales det å ta jord analyser hvert år for å kontrollere næringsstoffene i jorda. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

FDV – dokumentasjon Ferdigplen. 
 

Ferdig plenen som leveres av Herremyr Gård AS er spesielt sammensatt av gressfrø 
arter for blant annet å gi en slitesterk og overlevelses dyktig plen. 
 
Vi anbefaler følgende for å oppnå et godt resultat ved stell av ferdigplen: 

 
 

Ferdigplen: 
• Ferdig plenen er en fersk vare som må legges ut samme dag som den blir levert.  
• Ferdig plenen rulles ut på et ferdig opparbeidet underlag av god næringsrik 

vekstjord/plenjord (se nyanlegg og gressplen).  Start alltid på en rett side. Legg 
plenrullene helt inntil hverandre og bøy endene litt inn før neste rull legges helt inntil, 
bøy enden på denne også litt inn.  

• Når man har lagt ferdig alle plenrullene, kan man gå over med en plenrulle, for å få en 
jevn overflate. 

• Plenen gjødsles med 4-5kg pr 100m2 plen. 
• Start vanning umiddelbart etter at man har lagt ferdig plenen.    
• Vi anbefaler at det vannes 1 time hver dag i de først 3 ukene etter at gresset er lagt. I 

denne perioden bør det overgjødsles en gang, med 3-4 kg kalksalpeter. 
• Etter denne perioden trappes vanningen ned, sjekk at plenen har festet seg. 
• Klipp plenen etter 3-4 uker, klipp da ikke mer en 1/3 av totallengden på en gang. 
• Plenen kan deretter klippes oftere, anbefalt lengde 4-5cm. 
• Plenen skal kalkes med 20-30 kg pr 100m2 hver vår.  
• Plenen gjødsles med 4-5kg 11-5-18 pr 100m2 hver vår, 3-4 kg pr 100m2 juni/juli og 

evt. overgjødsling med halv mengde i august 
• Det anbefales å ta jord analyse for å kunne kontrollere næringsstoffene i jorda/plenen.  


