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ALTERNATIVER til SPRØJTEGIFTE 

Som support til kampagnerne Giftfri Have og Giftfri Kommune findes mange 

alternative metode til at vedligeholde smukke haver og kommunale arealer 

uden brug af sprøjtegift til gavn for biodiversiteten, grundvand og helbred. 

 

Tips til alternativer i stedet for brug af sprøjtegift mod... 

Alger: mix 50/50 blanding af sand og vand som skurepulver der skures med stiv børste 

Bladlus: sprøjt med kærnemælk eller blanding af 2dl vand/½dl sprit/1 tsk krystalsæbe; udsæt mariehøns 

Dræbersnegle: klip dem over og saml dem op; behold kvasbunke i hjørne af haven for at tiltrække 

pindsvin  de spiser æg og de nyudklækkede unger fra dræbersnegle (iberiske skovsnegl) 

Fliseukrudt: placer dug under fliserne, brug fliseskraber mellem fliserne og fej fliserne hyppigt 

Hvepse og på fliser i stedet for Roundup: eddike (dræber også insekter men går ikke i grundvandet) 

Invasive arter*: slåning eller græsning; Rent a Cow tilbyder naturlig og bæredygtig afgræsning af grønne 

arealer samt naturpleje 

Mos: brug en mosrive, gød græsplænen 1-2x/året (maj og aug), klip græsset i max 4 cm højde og lad 

afklippet ligge 

Myrer: kanel eller blanding af vand, gær og sukker; forstyr boet ved at grave/hælde kogende vand i boet 

Skadedyr generelt: skab gode forhold for fugle og nyttige insekter (fuglekasser/fodder, blomster/bær, 

bunker af kvas/insekthoteller) 

http://www.rentacow.dk/ 

https://græsning.dk/laan-en-ko.aspx 

 

Tips fra hjemmesider vedr. alternativer til sprøjtegift 

Grøn Forskel - https://groenforskel.dk/skadedyr/ 

Havenyt https://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygdomme/ 

Haveselskabet – kontakt Louise Møller https://haveselskabet.dk/ 

Miljø og Fødevareministeriet https://mst.dk/kemi/pesticider/private-haveejere/tips-til-faerre-

pesticider/ 

Praktisk Økologi - https://www.oekologi.dk/ 

Økologiens Have, Odder – kontakt Sanne Rubinke https://www.okologienshave.dk/havebrug 
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Tilladte alternative stoffer jf. Miljøstyrelsen 

Alternative sprøjtemidler som udgør en relativ lille belastning på miljø og 

sundhed inddeles i to hovedgrupper: 

Basis-stoffer fx agerpadderok, chitosan-HCl, eddike, lecithiner, leret trækul, 

løgolie, nælde, pilebark m.fl. 

 

Video tips til at undgå ukrudt, dyrke økologisk og samtidigt beskytte vores grundvand 

Furesø Kommune, drop gift i haven: 

https://www.youtube.com/watch?v=4j9UWY_pnBw 

Miljøstyrelsen – tips til at undgå ukrudt uden pesticider:  

https://www.youtube.com/watch?v=VAOmpqmGEV4 

Miljøstyrelsen - beskyttelse af overfladevand:  

https://www.youtube.com/watch?v=NtI01d2Co8k 

Vandværker i Århus:  

https://www.aarhusvand.dk/vpu-aarhus/sprojtefri-have/ 

Grundvandskampagne fra Viborg:  

https://www.youtube.com/watch?v=OaUXlvrqFOU 

Økologisk landsforening, vælg økologi og beskyt natur og grundvand: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4UeIBtMpk0  
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