
KOM AF MED UKRUDTET,
FØR DET KOMMER I GANG!

Det er med ukrudts-bekæmpelse 
som med kostpyramider: Man skal 
bruge mest fra bunden, mindre fra 
midten, og mindst fra toppen.

Mest
Forebyggelsen handler især om at 
dække jorden med flis eller tæt-
voksende bunddækkeplanter. Derved forhindres mange ukrudtsfrø i at spire. 

Det er også god forebyggelse at begynde lugningen allerede i de tidlige 
forårsmåneder Marts og April, hvor ukrudtsplanterne endnu er små og sårbare.

Mindre
I næste omgang – hvor ukrudtet alligevel har fået fat – er der ikke andet 

for end at være flittig med rive, skuffe- og hakkejern sommeren igennem. Hvis 
man kan gøre det til fast rutine at tage det værste ukrudt hver eller hver 
anden uge, kan man holde de fleste typer ukrudt effektivt nede.

Mindst
På fliser og andre belægninger kan det være en løsning at benytte 

ukrudtsbrænding eller –dampning, men ellers er det bedst at luge med 
håndkraft og lugejern eller en gammel kniv.

Slet ikke
Gamle husråd som eddike og salt kan derimod ikke anbefales. Det kan 

forvolde stor skade på rødderne af træer og andre planter. Og gammeldags 
gift skal man holde sig helt fra. Det gælder også Round-Up, som man har 
fundet rester af i grundvandet.

Hvis du vil vide mere:
Folderen ’Bekæmp dit ukrudt uden kemi’ kan fås ved henvendelse til Agenda 

Centret.
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Eksemplet Skvalderkål:
En af de bedst kendte – og mest hadede – 

ukrudtsplanter er nok Skvalderkål, og den illustrerer 
meget godt, hvilke muligheder der eksisterer for at 
bekæmpe ukrudtet uden gift:

Forebyggelse er bedre end kur…
Allerførst gælder det selvfølgelig om at undgå, at man får Skvalderkål ind i 

haven, hvis man ikke har den i forvejen. Og her skal man passe på, hvis man 
bytter planter med naboen eller svigermor, at der ikke følger ukrudtsrødder 
med i jorden.

De færreste ukrudtsplanter tåler græsklipning
Hvis man er meget energisk med hakkejernet, kan man godt sulte en 

Skvalderkål ihjel med hyppig lugning. Men det kræver virkelig sin mand eller 
kvinde. Et alternativ kan være at klippe den med græsklipperen, hver gang man 
klipper græs. Dette kan også være en effektiv måde at forhindre naboens 
skvalderkål i at sprede sig.

Selv den mindste rodstump vokser videre
Men hvis Skvalderkålen først har infiltreret staudebedet, er der næsten 

intet at stille op. Selv den grundigste gennemgravning vil efterlade små bitte 
rodstumper, som tillader planten at vokse videre. Hvis gravningen følges op 
med særdeles grundig og opmærksom lugning bagefter, kan projektet måske 
lykkes. Men ellers kan løsningen være simpelt hen at lave et nyt staudebed et 
andet sted i haven.

Man kan selvfølgelig også bare lade den være…
Og hvis Skvalderkålen har infiltreret hækken er den bedste løsning som 

regel at lade den være… Og måske at holde en klippet græssti langs med 
hækken, så den ikke spreder sig. Med mindre man selvfølgelig hygger sig godt 
med at håndluge hyppigt og omhyggeligt under hækken.

Braklægning og overdækning
I særlige tilfælde kan det også være en løsning, at rydde det ukrudts-

inficerede bed og dække jorden til med aviser og flis, eller sort plastik, indtil 
ukrudtet er blevet kvalt – og det kræver som regel et helt vækstår, fra marts-
april til oktober-november. Men det er til gengæld ret effektivt.
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