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Have uden gift
– sådan gør du!
Haven er et fristed. Her slapper vi af, hygger og leger.
Her nyder vi skiftende årstider med farver, dufte og
fuglefløjt, og her kan vi dyrke vores egne blomster,
grønsager og frugt.
De fleste af os vil helst undgå at bruge sprøjtegift,
men alligevel bliver der hvert år brugt 30 tons gift mod
ukrudt og skadedyr i de danske haver. Sprøjtegift er
skadeligt for grundvandet, det går ud over det naturlige plante- og dyreliv, og det kan påvirke små og store
mennesker. Derfor vil vi give en hånd til dig, der gerne
vil undgå at sprøjte i haven.
Giften bliver tit brugt som den sidste udvej, når
mos, ukrudt, lus eller dræbersnegle gør livet i haven
for surt. Men i en have, hvor der bruges gift til at holde
orden og styr på skadedyr og sygdomme, er den naturlige balance mellem nyttedyr og skadedyr brudt.
Dette hæfte giver dig håndgribelige og praktiske råd
til, hvordan du passer og plejer din have helt uden gift
og gør haven til et levende åndehul, der giver dig glæde,
motion og aha-oplevelser.
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giftfri have

Hække, buske
og stauder
Flerårige planter som hække, buske og stauder er
vigtige elementer i haven, da de holder jorden dækket
det meste af året og giver føde og ly for havens
samarbejdspartnere i form af fugle og nyttedyr.

Planterne skal passe til haven
Når du køber flerårige planter, skal du vælge planter,
der hører naturligt hjemme i dit havemiljø. Haven kan
ikke tilpasse sig planterne, så det er vigtigt, at planterne
passer til haven med de vækstbetingelser, den tilbyder
i form af sol og skygge, fugt og tørke og jordtype. Det
giver et minimum af vedligeholdelse, og risikoen for
plantesygdomme og skadedyr er mindre.

vælg de rette bunddækkeplanter
eksempler på bunddækkeplanter til halvskygge/skygge:
Benved · bispehue · engelsød · guldjordbær · hasselurt
hosta · kulsukker · kæmpestenbræk · kærminde
lungeurt · skovjordbær · skovmærke · trædepude
vedbend · vintergrøn/liden singrøn

eksempler på bunddækkeplanter til sol/halvskygge:

vent med at klippe
ligusterhækken,
til den er
afblomstret
af hensyn til
insekter, og pas på
ynglende fugle.

Cotoneaster · krybende læbeløs · lammeøre · stenurt
lodden løvefod · lægeærenpris · pengebladet fredløs
storkenæb · krybende arter af timian · tæppepileurt

giftfri have
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flerårige
planter som
og
hække, buske
ige
stauder er vigt
elementer i
haven.

flerårigt ukrudt i bede og under hække
Flerårigt ukrudt som skvalderkål, padderokker og kvikgræs er vanskeligt
at slippe af med i bede og under hække, hvor deres rødder er infiltreret i
planternes rodnet. Her kan du ikke skygge det væk med plastik, og det kan
være svært at få tilplantning med bunddække til at lykkes. Det nemmeste er
at acceptere det og integrere det som en del af bedet. F.eks. får skvalderkål
smukke, hvide blomster og er et frodigt grønt bunddække. Du kan forhindre,
at det spreder sig ved at omkranse bedet med græs, der slås regelmæssigt.
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sådan undgår du ukrudt under
hæk, buske og stauder
Giv kompost: Når du etablerer et bed

Plant i flere niveauer: Bede med

med hæk, buske eller stauder, er der behov

ens beplantning eller stor afstand mellem

for næring fra kompost. Læg blot komposten

planterne giver bar jord, hvor ukrudtet får

ovenpå jorden. Regnormene vil så transpor-

plads og lys til at spire og vokse. Plant i stedet

tere det ned i jorden. På den måde forhindrer

mange forskellige planter, og udnyt de for

du ukrudtet i at spire i en periode.

skellige planters vækstform, så jorden dækkes
mest muligt.

Brug bunddækkeplanter: Plant lave,
krybende bunddækkeplanter under alle træer

Brug jorddække: Når planterne er

og buske, så de kan lukke huller med bar

veletablerede, behøver de ikke næring,

jord. Vær opmærksom på, at der er forskel på,

men jorden skal stadig holdes dækket for at

under hvilke forhold de forskellige arter tri-

forhindre ukrudtet i at spire. Du kan bruge

ves. Nogle kræver sol – andre trives i skygge.

visne blade, halvt omsat kompost, hø, halm,
friske grønne plantedele og græsafklip.

Vær tidligt ude: Lug effektivt i bedene

Udover at dække for ukrudtet mindsker det

og under hækken i foråret, og tag derefter

også fordampningen, beskytter jorden mod

ukrudtet løbende, før det smider frø. Det giver

vejr og vind, forbedrer jordstrukturen og giver

på sigt mindre ukrudt. På tørre og solrige dage

skjulesteder for en lang række nyttedyr.

kan du bruge en hakke og lade det ligge og tørre ud. På regnfulde dage kan det etablere sig

Brug barkflis: I et nyplantet bed eller

igen efter en hakning, hvor roden er kommet

under en nyplantet hæk vil der gå lidt tid, før

med op, så her må ukrudtet samles sammen.

planterne dækker jorden, så her kan du lægge
et lag med barkflis. Laget skal være mindst

Brug plastik eller ukrudtsdug til
flerårigt ukrudt: I bede med flerårigt

10 cm tykt for at forhindre ukrudtet i at spire.

rodukrudt som skvalderkål, padderokker eller

væk. Det vil trænge igennem, og det er vanske-

kvikgræs kan du skygge ukrudtet væk med et

ligt at luge væk i barkflisen, så det skal fjernes,

stykke sort plastik eller ukrudtsdug, der slut-

før flisen lægges ud. Barkflis er tungt omsæt-

ter helt tæt ved jorden, så der ikke trænger lys

teligt og stjæler en del næring fra jorden til

ind. Det skal ligge i en hel sæson, hvorefter du

omsætning, så især unge planter skal have

kan plante eller så.

kompost, når der ligger barkflis på bedet.
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Dog kan det ikke holde flerårigt rodukrudt
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hvidkløver
bidrager med
r
næring og gø
plænen mere
frodig.

Græsplænen
En græsplæne kan bestå af meget andet end græs. Og der
er mange fordele ved at se på plænen med nye øjne og give
mere plads til livet både over og under jorden. Blomster
i plænen er til stor glæde for dyrelivet, børnene og det
æstetiske udtryk.
Den slidstærke plæne, der skal holde til fodbold og leg,
kræver mere pleje end den blomstrende plæne. Men du kan
sagtens kombinere plænetyperne og variere mellem den
almindelige, tætslåede plæne og blomsterengen med stier,
der giver en spændende og indbydende effekt.

Den slidstærke græsplæne
Hvis du vil have en græsplæne, der næsten udelukkende
består af græs og har en høj slidstyrke, skal du forbedre
græssets vækstbetingelser, så det kan udkonkurrere mos
og andre mindre slidstærke vækster.
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sådan forbedrer du græssets betingelser
Giv naturlig gødning: Giv gødning to

Klip græsset 4 cm højt: I sæsonen klip-

gange om året med ½–1 centimeter velomsat,

pes én gang om ugen i 4 centimeters højde.

findelt kompost først i maj og i juni måned.

Det bedste resultat opnås med en plæneklip-

Den kommunale kompost fra genbrugs

per med bioklip, der findeler det afklippede

stationerne er velegnet til dette. Næringsfattig

græs, så det hurtigt komposterer i plænen og

jord skal eventuelt have gødning igen i august.

ikke ligger i store bunker og skygger for græs-

Er der bare pletter i plænen, kan du efter

set. Hvis du fjerner afklippet, fjerner du også

behov blande græsfrø i komposten.

værdifuld næring og forringer plænens vækst.

Kalk kun ved behov: Undgå at kalke,

Hæv klippehøjden ved tørke:

medmindre en jordprøve viser, at jorden har

Hæv klippehøjden til 6–8 centimeter, hvis

behov for det. Det er svært at sænke pH-vær-

der er udsigt til tørke. Jo længere græsset er,

dien igen, hvis jorden har fået for meget kalk.

jo mindre sårbart er det for udtørring.

Så de rigtige græsfrø: Brug græsfrø,

Gør plænen klar til vinteren: Lad

der passer til din jordtype og sol-skygge-

græsset være omkring 4 centimeter højt inden

forholdene på plænen. Bland cirka 10 %

vinteren, og undgå at gøde senere end august

hvidkløver i græsfrøene. Kløver tilfører

for at forebygge angreb af sneskimmel. Riv

gødning ved at binde kvælstof og giver et

visne blade sammen fra plænen inden vinte-

frodigt udseende selv i tørre perioder.

ren og læg dem ud i et bed som jorddække.

Ilt græssets rødder: Det er vigtigt for
græssets trivsel, at der kommer ilt til rødder-

Undgå at gå på plænen ved frost og
i vådt vejr: Skån så vidt muligt plænen for

ne. Du kan ilte græssets rødder ved at stikke

færdsel, når det er vådt, smattet eller frostvejr.

huller med en gravegreb i en tør periode om

Har du en rute, som du færdes meget på om

sommeren.

vinteren, kan du lægge trædesten.

Fjern mælkebøtter og tidsler:

Skab gode forhold for fuglene:

Du fjerner mælkebøtter og tidsler med mælke

Havens fugle er nyttige til bekæmpelse af lar-

bøttejern. Du kan begrænse s predningen af

ver fra specielt stankelben, der kan forårsage

mælkebøttens frø ved at tage hovederne af

stor skade på græsset ved at gnave i rødder og

straks efter blomstring.

blade. Især stæren er en aktiv larvejæger, og
det er en god idé at sætte stærekasser op.

giftfri have
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mos i plænen
Mos trives i fugt og skygge og på steder, hvor græsset er i dårlig trivsel på
grund af for hyppig slåning i lav klippehøjde, mangel på gødning eller for
sur jord. Hvis du ikke kan leve med mosset, og det er vanskeligt at ændre
på de faktorer, der gør, at det trives og vil komme igen selv efter grundig
rivning, kan du overveje at anlægge et bed med planter, der netop trives
i skygge og fugt ( eksempelvis hosta, bregne, hasselurt og skovjordbær ).

Den blomstrende plæne
Hvis plænen ikke skal bruges til fodbold
og leg, som kræver høj slidstyrke, kan
du gøre plads til et varieret blomsterflor
til gavn for os selv og de insekter, der
især i forårsmånederne mangler føde.
En mangfoldig plæne har en væsentlig
højere biologisk værdi end det alminde
lige, grønne græstæppe, og den kan
også sagtens være slidstærk uden at
kræve nær den samme indsats. Ud over
jordtypen og sol-/skyggeforholdene er
gødningsniveauet, klippehyppighed,
-højde, og -tidspunkt bestemmende for
hvilke planter, der dukker op i græs
plænen, og hvornår. Generelt kan man
sige, at jo mindre du plejer og giver din
græsplæne gødning, jo større er c hancen
for, at blomster finder vej og slår sig
ned, da græsset vil trives ringere og ikke
udgøre samme konkurrence.
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sådan får du flere blomster i plænen
Lad være med at gøde: På næringsrig

Sæt blomsterløg i plænen: Sæt løg af

jord kan du vælge at fjerne afklippet for at

f.eks. påske- og pinselilje, skovtulipan, små

tømme jorden for næring. Afklippet kom-

iris, vibeæg, vintergæk, krokus, dorotealilje,

posteres eller bruges som jorddække andre

snepryd og skilla. Fra løgene er færdige med

steder i haven.

at blomstre, skal der helst gå 6–8 uger, inden
du klipper græsset, da bladene fra løgene

Hæv klippehøjden: Hæv klippehøjden

skal være visnet helt ned, før løget har samlet

til mindst 6 centimeter, og vær forberedt på

energi til blomstring året efter. Vælg de tid-

at køre slalom med plæneklipperen i perioder

ligst blomstrende løg, hvis du ikke vil vente alt

med mange blomster.

for længe med at klippe plænen første gang.
Afklippet skal fjernes efter første slåning,

Plant lave, robuste planter i
plænen: Hvis du ikke har tålmodighed til

da det vil være så langt, at det skygger for

at vente på, at blomsterne dukker op af sig

for meget næring.

plænens forskellige planter og bidrager med

selv, kan du selv plante lavtvoksende arter.
F.eks. krybende læbeløs, anemone, romersk
kamille, røllike, kærminde, martsviol og lavtvoksende arter af timian.

giftfri have
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Roser

plant
duf tende
blomster
ved roserne.
de tiltrækker
nyttedyr.

Det kan være svært at se på, når rosen, der er så yndefuld og tillagt så stor symbolværdi, angribes af bladlus,
meldug, stråleplet og rust. Men du kan ruste rosen til at
klare problemerne selv ved at give den de bedste vækstbetingelser og omgivelser.
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sådan forebygger du
skadedyr og sygdomme i roser
Vælg robuste arter og s orter:

Giv kompost: Læg næringsrig kompost

Vælg r obuste og hårdføre roser, der passer til

omkring rosen i det tidlige forår (senest midt

den jordtype og de vækstbetingelser, du har i

i april). Gentag eventuelt efter første blom-

din have.

string alt efter typen af rose. Kompost sikrer
en god balance i jordens indhold af svampe,

Giv rosen den bedste placering:

giver levesteder til nyttedyr, og hvis du lægger

Placér rosen på en solrig og luftig plads. Når

det ovenpå jorden omkring planten, dækker

løvet tørrer hurtigt efter dug og regn, er der

det for overvintrede svampesygdomme. Dæk

mindre risiko for svampesygdomme. Hvis der

ikke jorden med barkflis lige omkring rosen.

er flere roser i haven, så undgå at plante dem

Det stjæler næring og øger smittetrykket,

lige op ad hinanden for at mindske spredning

fordi det giver overvintringsmuligheder for

af sygdomme og skadedyr.

svampesygdomme. Undgå at give for kvælstofholdig gødning (især kunstgødning), der

Plej jorden: Hold jorden omkring rosen

stimulerer væksten af de sprøde, saftige skud,

løs og veldrænet, så rødderne har de bedste

som bladlusene søger.

betingelser.

Tiltræk nyttedyrene: Plant kraftigt
Husk at vande: Undgå at rosen stresses

duftende planter i nærheden af rosen, der kan

af vandmangel. Især fra april til juni må roser

tiltrække nyttedyr – f.eks. lavendel, katteurt,

ikke mangle vand.

isop, citrontimian eller bjergmynte. Sørg
også for, at nyttedyrene har levesteder i form

Beskær korrekt: Beskær med det

af jorddække, krat og redekasser. I foråret

formål at fjerne dødt plantemateriale og at

er lusene en vigtig fødekilde for især mejser.

lede væksten væk fra rosens centrum, så der

Senere på sommeren er det især larverne fra

kommer lys og luft ind til rosen.

svirrefluer og mariehøns, der tager for sig af
lusene.

giftfri have
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vælg robuste arter og sorter af roser
Generelt er vilde arter af buskroser mest robuste og også mindst næringsog plejekrævende. De har en frodig vækst og kræver plads. Deres blomster
er oftest enkeltblomstrende. Det er en stor fordel for de insekter, der søger
nektar, og risikoen for svampesygdomme reduceres, fordi de lettere tørrer
op og ikke rådner efter regn. De storblomstrede roser er de mest pleje
krævende og mest modtagelige for svampesygdomme.

når lusene er flyttet ind
Hvis en rose er meget angrebet af bladlus,
kan du vælge at væbne dig med tålmodighed.
Nyttedyrene har som regel spist bladlusene,
før rosen springer ud. Du kan også gribe til
følgende muligheder:

Vær tidligt ude: Knus de først bladlus
mellem fingrene, da de er mødre til hele den
kommende bladlusekoloni.

Spul med koldt vand: Spul roserne over
med en kraftig stråle med koldt vand.

Ryst roserne: Ryst roserne, så blad
lusene falder af og kan spises af nyttedyr i



det omgivende bunddække.

Hent hjælp: Sæt alle de mariehøns,
du finder, til bords på planten, og sig værs’go’.
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plant dine
bærbuske på et
solrigt sted.

Bærbuske
At holde bærbuske kræver ikke ret meget andet end
plads i fryseren til overskuddet af høsten. Dyrkningen
er ret uproblematisk, men du skal plante buskene på et
solrigt sted og pleje dem med forebyggende tiltag for, at
de skal trives bedst muligt og blive modstandsdygtige
mod sygdomme og skadedyr.

giftfri have
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sådan forebygger du
sygdomme og s kadedyr i bærbuske
Vælg resistente sorter: Vælg sorter,

Brug siveslanger: Vand med s iveslanger

der er velegnede til dit lokale klima og er

frem for at overbruse buskene. Svampe

robuste mod plantesygdomme.

sygdomme trives i et fugtigt miljø.

Tynd ud i buskene: Hold buskene åbne

Kassér syge bær: Se jævnligt buskene

og luftige ved at klippe et par af de ældste

efter for syge bær og kassér dem, så det ikke

grene af ved jorden hvert forår. Det vil re-

spreder sig.

ducere meldug og andre svampesygdomme.
Fjern hindbærstængler, der er angrebet af

Fjern visne blade: Riv de visne blade

stængelsyge, og brænd dem. Efterårsbærende

væk under bærbuskene, så der ikke ligger

hindbær skal klippes helt ned, før de nye skud

blade til foråret med overvintrende sygdom-

kommer til foråret.

me og skadedyr.

Undgå for kraftig gødning: Brug ikke

Tjek solbærbuske: Hvis knopperne på

kunstgødning eller gødning med et højt ind-

solbærrene er store som ærter, før de springer

hold af kvælstof. Det øger risikoen for angreb

ud, er de sandsynligvis beboet af mikro-

af både lus, spindemider, meldug og andre

skopiske knopgalmider. Miderne overfører

svampesygdomme. En almindelig blandet

virussygdom og gør busken gold. Klip alle

havekompost er god til bærbuske.

grene med angrebne knopper af, og brænd
dem.

Sørg for afstand og dyrk i r
 ækker:
En våd og fugtig sensommer kan give store

Fjern grene med meldug: Meldug

problemer med gråskimmel i efterårshind-

på bærbuskene kaldes stikkelsbærdræber.

bær. Sørg for god afstand mellem buskene

De første skud, der springer ud med hvid

og dyrk i smalle rækker, så der kan komme

belægning, skal klippes af og brændes for

lys og luft ind mellem planterne. Dyrkning

at mindske angrebet.

i rækker gør det også lettere at luge og høste
fra begge sider.
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God hygiejne: Inficerede blade,
frugter og grene skal enten brændes eller
smides i skraldespanden. Hvis du lægger
det på komposten, risikerer du, at smitten
spredes igen. Hvis beskæresaksen har
klippet i syge grene, skal den desinficeres
med sprit mellem hvert snit og renses
grundigt, før den bruges på en anden
busk.

Fjern ukrudt: Ukrudt øger luftfugtig
heden og dermed risikoen for svampesygdomme. Læg i stedet et lag af blandet
havekompost under buskene for at lukke
af for ukrudtet.

Plej nyttedyrene: Sæt fuglekasser
op til mejser og musvitter. De er gode til
at æde skadedyr i bærbuskene. Sørg for,
at der er kost og logi til nyttedyr (marie-

når bærbuskene
er angrebet af
skadedyr

høns, guldøjer, svirrefluer, rovmider og
snyltehvepse) i form af en mangfoldighed

Fjern lus og larver:

af blomstrende planter og kvasbunker.

Larver fra stor stikkelsbærbladhveps kan
indsamles manuelt eventuelt ved at ryste

Hold høns: Fritgående høns under

planten og samle dem op på et underlag.

bærbuskene spiser blandt andet hindbær-

Eller de kan spules af med en kraftig

biller, nøddesnudebiller og bladhvepsens

stråle med koldt vand. Dette gælder

larver.

også for lus.

giftfri have
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Frugttræer
Når først et frugttræ er etableret, deler
det gavmildt ud af sit overskud, og med
få forholdsregler kan du sikre et godt
udbytte år efter år.

Giv de bedste
vækstbetingelser
For at styrke træets modstandskraft mod
sygdomme og skadedyr skal du give det
gode vækstbetingelser. Frugttræer trives
i læ og sol og i en veldrænet jord. Yngre
træer, der står i græsplæner, har stor
gavn af at få fjernet græsset i en radius
på mindst en halv meter omkring træets
stamme. Græs er grådigt og stjæler både
vand og næring fra træet. Omkring træet
kan du plante nøjsomme planter som
krydderurter (f.eks. timian og salvie),
der vil tiltrække nyttige insekter. Når der
er et bed omkring træet, undgår du også
at støde på træets stamme med plæne
klipperen, hvilket kan forårsage store
sår, der svækker træet.

giftfri have

plant
urter som
timian rundt
om frugttræet
.
det tilrækker
nyttedyr.

beskæring
Beskæring skader træet og
forkorter dets levetid. Derfor
bør du beskære nænsomt og kun
efter behov. Beskær grene, der
gnider mod hinanden eller mod
et hustag, og som ødelægger
barken.
Du kan forebygge svampe
sygdomme ved at beskære træet,
så der kommer lys og luft ind i
kronen. Jo bedre udluftning, jo
hurtigere tørrer kronen efter
nedbør, og jo dårligere trives
svampesygdommene. Beskær
kun i tørvejr, og når træet er i
god vækst (juli og august måned
er optimale), så har det lettest
ved at indkapsle sårene, og risikoen for infektioner mindskes.
Skær grenene af lige uden for
grenkraven, som er det punkt,
hvor grenen hæfter på en større
gren eller stammen.
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sådan forebygger du sygdomme
og skadedyr i f rugttræer
Fjern visne blade: Svampesygdommen

Undgå for kraftig gødning: Brug ikke

skurv rammer ofte æbler og pærer og giver

kunstgødning eller anden gødning med et

pletter på frugten. Kun i sjældne tilfælde

højt indhold af kvælstof. Det øger risikoen for

påvirkes frugten dog så meget, at den er

angreb af både lus, spindemider, meldug og

uegnet til spisning. Smitstoffet fra skurv over-

svampesygdomme. En almindelig havekom-

vintrer i visne blade, som derfor skal fjernes

post er god til unge frugttræer. Gamle, vel

eller nedbrydes, hvis du vil mindske risikoen

etablerede frugttræer behøver ikke gødning.

for smitte. Bladene nedbrydes ved, at du
vender dem ned i jorden omkring træet eller

Tynd ud i frugterne: Midt i juli tyndes

ved at tilføre kompost ovenpå de visne blade

ud i frugterne ved at ryste træet, så de ringeste

i det tidlige forår. Skurv kan også overvintre

falder af af sig selv. Gå derefter træet igen-

på grene og få barken til at revne og sprække,

nem og fjern alt, der er angrebet af sygdomme

så grenene bliver ujævne med små vabler,

og skadedyr eller på anden måde mistrives.

der efterhånden brister og bliver til sår.

Fjern visne skud og grene: Hvis du ser visne

Klip angrebne grene af og brænd dem.

skudspidser på kirsebær, blomme, pære og
æble lige efter løvspring og blomstring, skal

Fjern frugtmumier: Svampesygdom-

du skære dem af, indtil snitfladen fremstår

men gul monilia overvintrer som indtørrede

sund og frisk. På den måde forebygger du grå

frugter på træet, hvorfra den kan sprede sig

monilia, ildsot og bakteriekræft, som i værste

igen. Fjern frugtmumier fra træet og jorden

fald kan tage livet af hele træet.

omkring træet og smid dem i skraldespanden.
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God hygiejne: Inficerede blade, frugter og grene skal fjernes fra frugthaven
og enten brændes eller smides i skraldespanden. Lægger du det på komposten,
risikerer du, at smitten spredes igen. Hvis
du har klippet i syge grene, skal du desinficere beskæresaksen med sprit mellem
hvert snit og rense den grundigt, før den
bruges på et andet træ.

Kost og logi til insekterne:

når frugttræet er
angrebet af skadedyr

Sørg for, at der er kost og logi til nytte

Spul med vand: Er et ungt træ angrebet

dyr ( mariehøns, guldøjer, svirrefluer,

af lus eller bladhvepsens larver, kan du spule

rovmider og snyltehvepse) i form af en

bladene med en kraftig stråle koldt vand. For

mangfoldighed af blomstrende planter og

ældre træer betyder et angreb mindre.

kvasbunker. Det giver også bedre forhold
for vilde bier, der er med til at bestøve

Sæt fælder op: Du kan købe feromon

frugttræerne.

fælder, der er små, trekantede bokse med en
limplade i bunden, som hænges op i træet

Plej fuglene: Sæt fuglekasser op til

tidligt om foråret og afgiver et duftstof, der

mejser og musvitter. De er gode til at æde

tiltrækker enten blomme- eller æbleviklere.

skadedyr i frugttræerne.

På den måde kan du begrænse antallet af larver, som gnaver sig ind i frugten og gør skade.

Hold høns: Fritgående høns under
frugttræerne rydder op i nedfalds

Udsæt nyttedyr: Nyttedyr kan købes til

frugterne, ukrudtet og reducerer

biologisk skadedyrsbekæmpelse. De sættes

mængden af skadedyr.

oftest ud som æg på det angrebne træ. Det
kan for eksempel være bladlusgalmyg, der

Vælg robuste sorter: Vælg robuste

er fremragende til at rydde op i et bladluse

sorter, der er velegnede til dit lokale klima.

angreb, eller rovmider, der er effektive til at
æde frugttræspindemider.

giftfri have
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Terrasser,
indkørsler
og havegange

fej jævnligt
fliserne med en
stiv kost. så un
dgår
du, at ukrudtet
etablerer sig.

Mange terrasser, havegange og indkørsler er anlagt
med ukrudtsdug og fliser i troen på, at det kræver
mindre lugning end bede med planter. Men uanset, om
der er en ukrudtsdug under belægningen eller ej, så vil
ukrudtet komme. Frøene kommer oppefra, og selv den
mindste sprække er en åben invitation til frøene om at
etablere sig. Start derfor med at overveje, om du kan
gøre flisearealet mindre til fordel for bede med buske,
stauder eller k
 rydderurter eller inddrage noget af det
til græsplæne.
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myrer i belægningen
Myrer er en del af fødekæden i den danske natur og derfor også en del af
livet i vores haver. De holder af at leve, hvor det er varmt og tørt, og derfor
er det ideelt for dem at slå sig ned i sandet under flisebelægninger. Ønsker
du at slå dem ihjel, kan du forsøge dig med kogende vand. Som en del af
myrernes formering producerer de hvert år omkring midsommer myrer
med vinger, som mange fugle er ret begejstrede for. Derfor kan antallet af
myrer også reduceres ved at forbedre vilkårene for havens fugle.

sådan holder du din
belægning fri for ukrudt
Fej og riv jævnligt: Fej med en stiv kost

Fyld fugerne: Fyld fugerne helt op til

én til to gange ugentligt fra forår til efterår

flisekanten med stenmel efter rensning. Når

for at undgå, at ukrudtsfrø etablerer sig. Grus

fugerne er fyldte og i niveau med fliserne, har

og skærver rives én gang ugentligt for at tage

ukrudtet sværere ved at etablere sig. Det slides

ukrudtet i kimbladsstadiet.

af, når du går på fliserne.

Rens fugerne i fugtigt vejr: Brug en
fliserenser, en lille lommekniv eller et bøjet

Flerårigt rodukrudt bekæmpes
med ukrudtsdug: Flerårigt rodukrudt

søm på et skaft til at komme ned i sprækkerne

som padderokker, skvalderkål og tidsler kan

på de helt smalle flisefuger, når der skal luges.

bedst bekæmpes i anlæggelsesfasen ved at

Det er lettere at luge lige efter regnvejr, så

lægge en ukrudtsdug under fliserne. Hvis

følger rødderne med op.

problemet har taget overhånd, bør du lægge
belægningen om og nytænke den.

Lug, før ukrudtet smider frø: Sørg
for at luge, før ukrudtet smider frø, så vil der
efterhånden komme mindre ukrudt.

giftfri have
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Belægning med
planter i fugerne
Hvordan du plejer belægningen, hænger nøje
sammen med, hvad formålet med belægningen er.
På terrasser og gangarealer, hvor der kun færdes
mennesker, kan du nøjes med selektivt at luge
det kraftige ukrudt væk. Du kan eventuelt plante
nøjsomme fugeplanter, der netop egner sig til det
barske liv mellem fliserne, og som på sigt giver
en mindre vedligeholdelseskrævende belægning.
Fugeplanter er især velegnede i belægninger med
chaussesten, brosten, brudfliser og piksten, hvor der
naturligt vil være afstande på 10–20 mm mellem
stenene. I belægninger med betonfliser, der ligger
helt tæt, er det vanskeligt at etablere andet end mos.
Planter i flisefugerne hører ikke hjemme i indkørsler og lignende steder, der skal holde til en høj
belastning. Den kraftige ukrudtsvækst vil ødelægge
bæreevnen.

den nemme, klimarigtige belægning
På grund af klimaforandringerne kan vi i fremtiden forvente mere nedbør
og flere tilfælde af ekstreme regnskyl. Hvis du vil undgå, at vandet ender i
huse, garager og kældre, er det en god idé at bruge belægninger, som vandet
kan trænge igennem. Til indkørsel, terrasse og gangareal findes der græs
armeringssten, hvor regnvand let kan sive gennem, og som sidegevinst skal
sådan en belægning ikke luges. Fliser til gangarealer og terrasser kan også
lægges i græsplænen med meget brede fuger, hvor græsset kan holdes nede
med plæneklipper eller en græstrimmer.
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ukrudtsbrænding

sådan plejer du
en belægning med
planter i fugerne
Fjern stort ukrudt: Lug selektivt
– især græs og mælkebøtter skal fjernes.

Så eller plant fugeplanter: Så eller
plant fugerne til med lave, krybende planter,
der er hårdføre over for slid, tørke og frost.
For eksempel almindelig tusindfryd, bidende
stenurt, brunelle, sylbladet firling, trædepude
eller romersk kamille. Vær tålmodig og vent
på, at de selv etablerer sig.

Mos forsegler fugerne: Der vil ofte
komme mos helt af sig selv, som du skal værne
om ved ikke at kradse fugen helt op. Mos giver
en smuk patina og hæver og forsegler fugerne,
så andet ukrudt ikke kan komme op.

Undgå ukrudtsbrænding:

En gasbrænder er især effektiv
på granitskærver og grus, hvis
du er tidligt ude, før ukrudtet
bliver for stort. Ukrudtet skal
ikke brændes helt væk. 2–3
sekunders blanchering er
nok til at ødelægge en plantes
vækstpunkt. Du kan se, om
ukrudtsplanten har fået nok
varme ved at klemme på et
blad med fingrene og se, om
der kommer et aftryk. Gentag
behandlingen hver anden uge
i sæsonen, eller før ukrudtet
måler maksimum 3 cm. Undgå
at bruge gasbrænderen i tørke
perioder og i blæsevejr på grund
af brandfare. Vær opmærksom
på, at gasbrænderen udleder
CO2 og derfor kun bør anvendes,
hvis andre muligheder er
udelukkede.

Brug ikke gasbrænder. Den vil også tage livet
af de ønskede planter.

giftfri have
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Køkkenhaven
Med rettidig omhu og forebyggende tiltag kan du
sagtens dyrke køkkenhaven uden at skulle dele alle dine
gulerødder og kål med larver og bruge alt for meget tid
og kræfter på at luge.

Sund jord giver sunde planter
Kvaliteten af dine afgrøder og deres evne til at modstå
angreb af sygdomme og skadedyr kommer fra den pleje,
du giver dem fra frø til plante, og i særdeleshed fra den
jord, som du dyrker i. Du passer på jorden ved at undgå
unødig færdsel, som presser jorden sammen, ved årligt
at tilføre organisk materiale i form af kompost fra planter eller dyremøg og ved at holde jorden dækket hele året
enten med planter eller jorddække.

24

giftfri have

sådan begrænser du ukrudtet i køkkenhaven
Vær ude i tide: Lug effektivt i foråret, og

Brug blandingskultur: Når du blander

tag herefter ukrudtet løbende, før det smider

rækker af forskellige afgrøder ved siden af

frø. Så begrænser du mængden af ukrudt på

hinanden, kaldes det blandingskultur. På

sigt. Lige efter regnvejr følger rødderne lettest

den måde udnytter du planternes forskel-

med op.

lige vækstformer, og pladsen med bar jord
mellem planterne minimeres. Et eksempel er

Undgå bar jord: Bar jord på stier mellem

gulerødder og løg, der er sået/plantet i rækker

bedene og huller efter høstede grønsager

ved siden af hinanden. Løg dyrket alene er

giver ukrudtsfrøene lys til at spire. Jorden skal

en meget åben afgrøde, der efterlader meget

derfor holdes dækket enten af planter eller

plads til ukrudtet.

jorddække. Hvis der opstår huller i rækkerne
efter døde eller høstede planter, kan der

Hold græsset ude: Meget ukrudt er græs,

plantes efter med sommerblomster eller sås

der breder sig fra bedenes kanter. Derfor er

efterafgrøder. Hold stierne mellem bedene

det en fordel at dyrke i såkaldte højbede, der

så smalle som muligt af hensyn til vedlige

indrammes af brædder. Dyrker du ikke i høj-

holdelse. De kan belægges med fliser eller

bede, skal kanterne til omgivende græsarealer

dækkes med halm eller barkflis.

stikkes én til to gange årligt.

hvad er efterafgrøder ?
Når du har høstet de tidlige afgrøder, og jorden ligger bar, kan du enten
dyrke en hurtig afgrøde som radiser eller spinat, eller du kan helt frem til
september så efterafgrøder, som er en blanding af hurtigtvoksende planter.
Formålet er at holde jorden dækket, så der ikke etableres ukrudt, og at holde
på jordens næringsstoffer. Eksempler på efterafgrøder er havre, rug, vintervikke, boghvede, honningurt og forskellige arter af kløver.
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sådan begrænser du sygdomme
og skadedyr i køkkenhaven
Vand afgrøderne: Undgå at afgrøderne

Brug insektnet eller fiberdug:

stresses af vandmangel, især i etablerings-

Du kan forhindre angreb fra gulerodsfluens

fasen, da det gør dem mere modtagelige for

og kålsommerfuglens larver ved at dække

angreb.

afgrøderne med et finmasket insektnet. Dæk
afgrøderne, så snart de er sået eller udplan-

Skab mangfoldighed: Ved at dyrke

tet. Nettet skal slutte helt tæt ved jorden,

mange forskellige afgrøder og blande dem

dainsekterne ellers kan komme ind og har

med sommerblomster og måske endda

frit spil. Du kan også bruge fiberdug, som er

flerårige bærbuske eller stauder giver du

et tyndt stykke kunststof, der lader lys og

nyttedyrene bedre forhold, og du minimerer

vand trænge igennem og også virker isole-

risikoen for, at skadedyrene finder vej og gør

rende. Kål skal ikke have fiberdug over sig

stor skade.

i højsommeren, da den vil få det for varmt.

Hyp gulerødderne og fjern
udtyndede planter: Gulerodsfluen tiltrækkes af lugten fra gulerødderne og lægger
sine æg lige i jordoverfladen. Æggene bliver til
sultne larver, og derfor er det vigtigt at fjerne
resterne efter udtynding og hyppe jorden op
omkring gulerodens rodhals, så larverne ikke
kan komme til.

Saml kållarverne og fjern æg: Har
du kun få rækker kål, er det overskueligt at
fjerne kålsommerfuglens larver et par gange
om ugen og fodre dem til fuglene. Små børnefingre er gode til den slags. Kålsommerfuglen
lægger sine små æg bag på kålbladet, hvor
man kan se dem enten enkeltvis (lille kålsommerfugl) eller i gule hober (stor kålsommerfugl) og klemme dem mellem fingrene.
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hvad er jorddække ?
Når du dækker den bare jord
mellem køkkenhavens afgrøder,
skærmer du af for ukrudt.
Du holder jorden omkring
planterne fugtig, laver levesteder
for nyttedyr og tilfører jorden
organisk materiale. Et jorddække
kan bestå af visne planter eller
blade, kompost fra planter eller
dyremøg, græsafklip eller halm.
Har du adgang til tang, er det
særdeles effektivt og har en meget
gavnlig effekt på kål, selleri og
asparges, der netop har deres
oprindelse på stranden.
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dyrk blomster
mellem
grønsagerne.
det tiltrækker
nyttedyr.

Brug kompost: Brug kompost lavet af
dyremøg eller planteaffald til din køkken
havejord. Det gør jorden frugtbar. Brug ikke
kunstgødning, hvis indhold af kvælstof
stimulerer væksten af de sprøde saftige skud,
som bladlusene søger, og som hæmmer fore-

Flyt rundt på afgrøderne: Afgrøderne

komsten af vigtige svampe i jorden.

i køkkenhaven tilhører forskellige familier.
En del sygdomme og skadedyr er knyttet til

Vælg resistente sorter: Vælg sorter med

bestemte familier. Hvis du hvert år veks-

høj sygdomsresistens, og hvis det er muligt,

ler mellem, hvor du dyrker afgrøder fra de

så vælg de økologiske frø og planter, der netop

forskellige familier, så mindsker du risikoen

er egnet til dyrkning uden brug af gift.

for, at skadedyr og sygdomme opformeres i
jorden. Det kaldes sædskifte eller vekseldrift.

Fjern sygt plantemateriale:

Afgrøder af samme plantefamilie bør kun

Sygt plantemateriale – f.eks. porrer med rust

dyrkes hvert fjerde år på samme stykke jord.

– skal fjernes helt fra køkkenhaven, da det

Kål og ærter helst kun hvert sjette år.

kan videreføre sygdomme til næste år.
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Drivhuset

dyrk direkte
i jorden.
ere
det giversund
r
drivhusplante

Med en forebyggende indsats og enkelte forholdsregler
sæsonen igennem, kan du styre udenom følgerne af de
sygdomme og skadedyr, der tiltrækkes af drivhusets
varme og fugtige miljø. En stor del af plantesundheden
og dermed forebyggelsen kommer fra jorden. Det er en
stor fordel, at planterne vokser i jord frem for plante
sække, hvor mulighederne for at få alsidige nærings
stoffer er begrænsede. Drivhusplanter kvitterer med
god modstandskraft, hvis de plantes i en næringsrig
og porøs jord med masser af kompost.

sådan forebygger du sygdomme
og skadedyr i drivhuset
Vælg resistente sorter: Vælg sorter med

Plant blomster under afgrøderne:

høj sygdomsresistens, og hvis muligt, så vælg

Tagetes, koriander og blomsterkarse trives

økologiske frø og planter, der netop er egnet

rigtig godt under åbne afgrøder som agurker

til dyrkning uden brug af gift.

og tomater og har en positiv effekt på tiltrækning af nyttedyr og på jordens kvalitet.

Grundig rengøring: Fjern døde planter
og planterester om efteråret, og vask driv

Undgå kunstgødning: Brug ikke

huset grundigt. Lav en kraftig blanding af

kunstgødning, da det har et højt indhold af

brun sæbe, og sæt drivhuset i blød. Sørg for

kvælstof. Det stimulerer væksten af de sprøde

at komme godt ind i alle hjørner, kroge og

saftige skud, som bladlusene søger. Kunst

sprækker, og spul herefter med vand. Behand-

gødning hæmmer desuden forekomsten af

lingen gentages eventuelt igen i det tidlige

vigtige svampe i jorden.

forår, før drivhuset tages i brug.
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når planterne i drivhuset er a
 ngrebet
af sygdomme og skadedyr
Eftersyn: Hold øje med planterne for at

Sæt planterne ud: Hvis en peberfrugt,

tage skaderne i opløbet. Bladlus formerer sig

chili eller aubergine er plantet i en krukke

f.eks. hurtigt, og et angreb kan derfor stoppes

og bliver angrebet af lus, kan du stille den

ved at knuse de første lus.

udenfor til fri eksponering for nyttedyrene.
Stil den gerne i et blomsterbed, men kun i høj

Spul med koldt vand mod lus: Spul

sommeren, da planten ellers vil få et kulde-

angrebne planter med en kraftig stråle koldt

chok. Undgå også direkte sollys i starten, da

vand. Vær forsigtig med de spinkle planter.

det kan solskolde planterne.

Udsæt nyttedyr: Nyttedyr kan købes til

Hygiejne: Smid alt plantemateriale

biologisk skadedyrsbekæmpelse. De sættes

med enten sygdomme eller skadedyr i

oftest ud som æg på den angrebne plante. Du

skraldespanden. Kommes det på komposten,

kan f.eks. købe bladlusgalmyg eller snylte

risikerer du, at smitten spredes igen

hvepse til at bekæmpe bladlus og rovmider til
at bekæmpe spindemider.

Brug jorddække: Dæk den bare jord

Vand med omtanke: Vand planterne om

med halvt omsat kompost fra sidst i maj, hvor

morgenen på solrige dage, så de kan nå at tør-

jorden er blevet godt varm. Jorddækket ned-

re til om aftenen. Vand ikke på selve planten,

sætter fordampningen fra jorden og forbedrer

men på jorden. Pas på med at vande for meget

livet for nyttedyrene.

og for ofte. For meget vand får tomaterne til at
sprække, og konstant våd jord i drivhuset øger

Udluftning: Hold drivhusvinduerne åbne

risikoen for svamp. Brug evt. siveslanger.

dag og nat efter den 1. juli for at undgå dug og
mindske risikoen for især agurkeskimmel.

Tynd ud i bladene: Ved at klippe de

Luk kun om natten, hvis temperaturen når

nederste og ældste blade af efterhånden som

under 10 grader, og husk at åbne igen tidligt

planterne vokser, øger du luftcirkulationen

om morgenen.

omkring planterne og mindsker risikoen for
svamp.
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Kompost
Sammen med mangfoldighed er kompost den vigtigste
medspiller i en have, hvor der er fokus på forebyggelse.
Når du løbende tilfører kompost, vedligeholder du jordkvaliteten på langt sigt og sikrer, at planterne får den
nødvendige næring og er modstandsdygtige overfor
sygdomme og skadedyr.

Hvad er kompost?
Kompost er nedbrudt organisk materiale, som
stammer fra dyremøg, plantematerialer og grønt
husholdningsaffald.

Hvorfor ikke kunstgødning?
Kunstgødning er kemisk fremstillet gødning, der ikke
stammer fra organiske processer. Det tilfører planterne
næring i en meget lettilgængelig form, så de hurtigt
vokser sig store og ser ud til at trives. Men den store
mængde lettilgængelige næring svækker planternes
naturlige forsvarsmekanismer og gør dem modtagelige for angreb af især skadedyr og svampesygdomme.
Kunstgødning nedbryder desuden på langt sigt jordens
frugtbarhed, da det ikke tilfører føde til livet i jorden.

kompost
øger planters
modstands
dygtighed over
for
sygdomme og
skadedyr.

To komposteringsmetoder
Der er overordnet to måder at kompostere på. De er
lette at håndtere for haveejere med en almindelig
parcelhusgrund. Du kan enten bruge orm i en lukket
beholder eller varmekompostere i en stor bunke.
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Ormekompostering
Ormekompostering foregår mest effektivt i en lukket beholder. Her er det
først og fremmest kompostorm (også
kaldet brandorm), der omdanner materialet. Ormene skaffer du ved at snuppe
en håndfuld fra en anden beholder
eller købe dem f.eks. på nettet. Nogle
genbrugsstationer uddeler dem gratis
i perioder sammen med gode tilbud på
kompostbeholdere.

sådan passer du en
ormekompost
Den rette temperatur: Ormene
arbejder bedst ved temperaturer mellem 5 og 25 grader, så beholderen skal
stilles uden for direkte sollys og i læ og
eventuelt dækkes til om vinteren.

God ormeføde: Ormene fodres
med alle egnede rester fra hushold
ningen: Frugt- og grønsagsrester,
kaffegrums, tefiltre, æggeskaller m.m.
Tilfør kun i mindre omfang haveaffald
som visne plantedele og hækafklip.

sådan bruger
du den f ærdige
ormekompost

Undgå madrester som mælkeprodukter,
kød, sovs og fedt, der vil få komposten
til at lugte grimt og tiltrække rotter og
fluer. Undgå også rester af sprøjtede
frugter (især citrus), da svampegiften på
frugtens overflade har en dårlig effekt

Den færdige ormekompost er helt
omsat og derfor ret kraftig kost.
Den bruges derfor til større planter i
god vækst. Da ormekomposten ikke
udvikler varme, kan den indeholde
plantesygdomskim, skadedyr og
spiredygtige ukrudtsfrø, der er
uhensigtsmæssige at få i køkken
haven. Ormekompost er bedst at
bruge i en blanding med jord og
sand til altankasser og krukker.
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på komposteringsprocessen.

Tilsæt tørt materiale:
Husholdningsaffald indeholder meget
væske, der gør komposten for fugtig og
iltfattig, hvis du ikke også tilfører tørt
groft materiale som halm, fintklippede
staudetoppe eller savsmuld.
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Varmekompostering
I en varmekompost er det svampe
og bakterier, der omdanner plante
materialet. Varmekompost er
velegnet, når man har store mængder
haveaffald, staudetoppe, visne blade,
græs- og hækafklip og mindre kviste.

sådan laver du en varmekompost
Saml mindst en kubikmeter:

Sørg for ilt og fugt: Kompostbunken

Materialet kan enten lægges direkte på jorden

skal være så våd, så du lige akkurat kan vride

eller i en trækasse. Det skal mindst fylde en

en dråbe vand ud af en håndfuld fra bunken.

kubikmeter for at komme op på 60 grader i

Hvis materialet er meget findelt, kan du ruske

midten, så sygdomskim og ukrudtsfrø dør.

op i det med en greb for at tilføre ilt. Er det så
groft, at der er store luftlommer, kan du træde

Bland materialet: Det er vigtigt at

i det. Kompostbunken skal dækkes til med

blande materialer med forskelligt indhold af

et gammelt tæppe, halm eller fiberdug for at

kulstof og kvælstof. Er der for meget kulstof

holde på varme og fugt, og for at næringsstof-

i materialet (halm, kviste og savsmuld ), går

ferne ikke vaskes ud i regnvejr.

processen i stå, og er der for meget kvælstof
(græsafklip, friske blade og grønne planter,

Stik bunken om: Alt efter årstiden vil det

dyremøg og husholdningsaffald ), vil det

tage mellem 2–5 måneder at lave en færdig

brænde sammen. Du skal derfor lægge

kompost. Materialet i midten vil være mere

de to slags materialer i lag for at få gang i

omsat end det udenpå, så hvis du ønsker det

komposteringsprocessen.

hele omsat, skal den stikkes om, så det yderste
kommer inderst.
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genbrug haveaffaldet

sådan anvender
du den færdige
varmekompost

Den færdige varmekompost er ofte
noget grovere end den færdige
ormekompost. Er materialet m
 eget
groft eller kun delvist omsat og
stadig indeholder genkendelige dele,
skal det ikke bruges i køkkenhaven,
hvor der skal sås. Det kan i stedet
bruges som jordforbedring eller
som jorddække mellem buske og
stauder og store køkkenhaveurter,
hvor det beskytter jorden mod vind
og vejr og dækker for ukrudtet. Halvt
omsat kompost holder gang i jordens
mikroliv og sikrer, at der er gødning
til planterne senere på sæsonen.
Er materialet fint og helt omsat, kan
det bruges med det samme i køkken
havens bede, også inden såning, hvor
det indarbejdes i det øverste jordlag.
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Haveaffaldet er en ressource, som
kan genbruges. Prøv at lade alt
organisk materiale blive i haven.
Lav et kvashegn af grene og groft
materiale til gavn for smådyrene.
Fladekomposter ved at lægge visne
blade, staudetoppe og græsafklip
direkte på bedene, eller send det
en tur igennem kompostbunken/
-beholderen (sammen med grønt
husholdningsaffald og andet
organisk affald), og læg det derefter
ud i bedene som færdig kompost.

kompost fra
genbrugsstationen
Hvis du ikke selv vil lave kompost,
kan du hente det på landets
genbrugsstationer. Det kommer fra
alt det haveaffald, der kasseres fra
de danske haver, så det er vanskeligt
at sige noget entydigt om kvaliteten,
ud over at det oftest ikke indeholder
meget næring. Det kan bruges som
jordforbedring, og da det er findelt,
er det let at strø ud på en græsplæne
eller i et bed med stauder og buske.
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Nyttedyr og
skadedyr
Et sundt havemiljø er den bedste måde at forebygge
skadedyr på. Du kan aldrig få en have helt uden skadedyr.
Den kamp er tabt på forhånd. Skadedyrene er en vigtig del
af fødekæden, og uden dem var der heller ingen nyttedyr.
Bruger du gift, rammer du også nyttedyrene og skaber
ubalance mellem skadedyrene og deres naturlige fjender.
Men hvis du forbedrer betingelserne for nyttedyrene,
genopretter du balancen mellem skadedyr og nyttedyr.
I en have, hvor der er balance mellem nytte- og skadedyr,
kan du blot lægge dig i hængekøjen og glæde dig over, at
luseangrebet klares af mariehønens og svirrefluens sultne
larver eller musvitter på jagt efter føde til deres unger.

Sørg for gode vækstbetingelser
Sygdomme og skadedyr gør størst skade på svage planter.
Sunde planter angribes også, men skaden er minimal. Når
vækstbetingelserne er dårlige, og planterne er svækkede
af vandmangel eller for meget gødning, har sygdomme og
skadedyr gode muligheder for at trives. Du kan derfor også
forebygge angreb ved at sørge for tilpas med lys, vand og
gødning til planterne.
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nytte- eller skadedyr?
Nyttedyrene hjælper os med bestøvning og med at holde skadedyr væk fra
vores pryd- og nytteplanter. Det er dyr som bier, edderkopper, flagermus,
guldøjer, frøer og tudser, løbebiller, mariehøns, musvitter og mejser, pind
svin, rovmider, rovtæger, skolopendre, snyltehvepse, stære og svirrefluer.
Disse dyr spiser de lus, larver, snegle og mider, som angriber vores roser,
kål, gulerødder og frugttræer og -buske. Nogle dyr er både nytte- og skade
dyr. F.eks. ørentviste, der spiser mange skadedyr og deres æg, men som
også spiser unge blade og knopper, før de springer ud. Vi betragter f uglene
som nyttedyr, når de spiser lus og larver, men når duerne hiver vores
udplantningsplanter op, og solsorten spiser vores jordbær og kirsebær,
er de skadedyr. Du forebygger bedst ved at skabe plads til alle.
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sådan opnår du en mangfoldig
have til gavn for nyttedyrene
Forskellige og hårdføre p
 lanter:

Sæt fuglekasser op: Sæt rigeligt med

Plant så mange forskellige planter (løgvæk-

fuglekasser op. Især stære, mejser og musvit-

ster, stauder, buske og træer) som muligt i

ter er flittige skadedyrsbekæmpere.

haven og undgå at tilplante store arealer med
samme plante. Vælg hårdføre arter og sorter,

Lang blomstringstid: Insekterne har

der hører hjemme og trives i vores klima.

brug for mad hele sæsonen. Sørg derfor for,
at der også er blomstrende planter i yder

Hold jorden dækket: Hold jorden

sæsonerne. De tidligste er blomsterløg som

dækket enten med planter eller dødt plante

vintergækker og krokus, og sidst på sæsonen

materiale. Nedbrydningen af dødt plante

er sankthansurt rigtig god. Blomsterne bør

materiale fremmer et rigt dyreliv både under

være enkeltblomstrende, da det er for svært

og over jorden. Jorddækket er levested og

for insekterne at komme til at hente pollen

spisekammer for nogle effektive hjælpere

og nektar i de fyldte. De fyldte er også ofte så

som edderkopper, mariehøns, rovtæger og

forædlede, at nektarproduktionen er blevet

ørentviste.

reduceret eller gået helt tabt. Lad endelig
blomsterne sætte frø, og lad frøstanden blive
vinteren over til føde for fuglene.
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insektvenlige planter
Mange vækstslag og variation af
lys: Flere vækstlag giver mere variation i
lys og skygge og tilgodeser flere behov og
livet i flere lag. Lav et højt lag med træer,
et mellemlag med buske og nederst stauder og bunddækkeplanter og et helt åbent
sted med græsplæne.

Tilgængeligt vand: Vand er det
haveelement, der tiltrækker mest liv. Det
kan være alt fra en gammel bradepande
eller underskål til et bassin, en lille sø
eller et regnvandsbed. Kom lidt grus eller
nogle flade sten i vandet, så insekterne har
noget at sidde på, mens de drikker.

Undgå kunstgødning: Brug ikke
kunstgødning. Indholdet af kvælstof stimulerer væksten af sprøde, saftige skud,
som bladlusene søger, og som hæmmer
forekomsten af vigtige svampe i jorden.

Levesteder: Det gælder om at lave
så varieret et udbud af levesteder som
muligt. Det kan være et helt træ eller en
stamme, der får lov at ligge, en brændestak, en stor grenbunke, et kvashegn af
havens kviste og grene eller en stenbunke,
der holder godt på varmen. Lad også gerne
et stykke af græsplænen være uklippet. Du
kan også selv bygge et dekorativt insekt-

eksempler på insektvenlige stauder:
Anemone · anisisop · asters · daglilje
blåpude · fennikel · fingerbøl
havemarguerit · havemerian
timian · hestehov · hjortetrøst
hulkravet kodriver · isop · julerose
katost · kattehale · katteurt
kløverarter · kæmpejernurt
lavendel · mynter · mælkebøtte
pragtskær · sankthansurt · salvie
solhat · stokrose

eksempler på insektvenlige
træer og buske:
Ahorn · almindelig røn · blomme
blåbær · brombær · bærmispel
hassel · hestekastanje · hindbær
hvidtjørn · hæg · kirsebær · æble
kvæde · lind · mirabel · pil · slåen
sommerfuglebusk · surbær · tørst

eksempler på insektvenlige
enårige blomster:
Man kan ofte købe frøblandinger
med insektvenlige enårige blomster
som blodkløver, boghvede, dild,
valmue, hjulkrone, honningurt,
koriander, kornblomst, kosmos,
solsikke, hør og morgenfrue.
Mange af dem vil så sig selv og
dermed opføre sig som flerårige.

hotel med et varieret udvalg af boligtyper.
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Dræbersnegle
Dræbersneglen er ikke naturligt forekommende i
Danmark, men er utilsigtet blevet indført og har spredt
sig over det meste af landet siden 1990’erne. Dens
største fjende er tørke, og derfor trives den rigtig godt
i vores fugtige klima.

Gå på jagt i fugtigt vejr
Det er bedst at fange dræbersnegle på regnfulde dage,
tidligt om morgenen eller om aftenen, når duggen
falder. Klip dem over lige omkring åndehullet, eller
overhæld dem med kogende vand. Brug handsker, hvis
du indsamler med hænderne, da sneglenes slim kan
indeholde colibakterier.

den sneglefri have
Hvis du er så heldig,
at du endnu ikke har
fået dræbersnegle
i din have, skal du
passe på ikke selv
at bringe den ind
med nye planter.
undersøg planterne
og deres rødder for
snegle og snegleæg.
skyl eventuelt
rødderne og kassér
jord og spildevand.

sneglehegn
 r problemet med d
E
 ræbersnegle
stort, kan du investere i et sneglehegn
omkring de spiselige afgrøder. Det
er et samlesæt af plader og hjørner i
galvaniseret jernblik, der foroven er
vinklet 55 grader, som vender væk fra
køkkenhaven. Denne vinkling forhindrer sneglene i at passere. Sneglehegn
kan købes på nettet, eller du kan få en
lokal smed til at lave det.
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sådan reducerer du
mængden af dræbersnegle
Sæt tidligt ind: Jo tidligere på året du

Forkæl nyttedyrene: Tudser, firben,

sætter ind med sneglejagten, jo bedre. Så

løbebiller og fugle spiser snegleæg og små

undgår du, at de når at formere sig.

dræbersnegle. Den fuldvoksne snegls
naturlige fjender er pindsvin og nogle få fugle.

Vand om morgenen: Vand planterne

Sørg derfor for at have gode forhold for nytte

om morgenen, så de når at tørre inden aften,

dyrene. F.eks. uforstyrrede grenbunker til

hvor sneglene kommer frem.

pindsvin og krat til fugle og smådyr.

Brug lokkesteder: Du kan let indsamle

Gå flere sammen: Uanset hvor ihærdigt

dem ved at lave lokkesteder. Et lokkested kan

du bekæmper dræbersneglene på din egen

være en tallerken med øl, mælk, et halvråd-

grund, nytter det ikke, hvis ikke naboerne

dent salathoved, udpressede appelsinskræller

også er med. I områder med mange dræber-

eller døde artsfæller.

snegle kan det derfor betale sig at involvere
lokalmiljøet, så der laves en målrettet, fælles

Læg fælder ud: Brædder, træplader

indsats.

og presenninger, der holder på fugten, er
glimrende skjulesteder for sneglene. Du kan

Hold fjerkræ: Hvis du har mulighed for at

lægge dem ud i bedene og løfte dem dagligt og

holde fjerkræ, er de gode allierede i snegle-

indsamle sneglene på undersiden.

kampen. I haver med høns er der en del færre
snegle, fordi de spiser æggene og de nyud-

Lav forhindringer: Sneglene bryder sig

klækkede snegle først på året. De fuldvoksne

ikke om at passere ru og kantede overflader

snegle tager hønsene dog ikke. Moskusænder

som mos, grannåle, knuste muslingeskaller

eller indiske løbeænder er nogle af de få

eller savsmuld.

husdyr, der spiser det proteinrige måltid med
velbehag.

Find æggene: Sneglenes æg ligger i
klumper med 20–30 æg. De er hvidlige, runde
og omkring 2–4 mm store. De findes sidst på
sommeren og om efteråret under bunker af
planteaffald og i skyggefulde bede med tæt
vegetation. De kan indsamles og ødelægges.
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indhold
hække, buske og stauder
græsplænen
roser
bærbuske
frugttræer
terrasser, indkørsler og havegange
køkkenhaven
drivhuset
kompost
nyttedyr og skadedyr
dræbersnegle
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læs mere
giftfri-have.dk

dn.dk

Registrér din giftfrie have på
www.giftfri-have.dk og vær med til
at spare grundvand, natur og dig
selv for påvirkning fra 30 tons gift
om året.

Her kan du læse mere om Danmarks
Naturfredningsforenings arbejde
for at beskytte vores grundvand og
drikkevand.

havenyt.dk

Her kan du læse mere om, hvordan
Landsforeningen Praktisk Økologi
arbejder for at fremme økologisk
dyrkning og levevis i praksis.

Her kan du få en masse inspiration
til at dyrke din have på en mere
miljøvenlig måde.
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støttet af kulturstyrelsen
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