
Drop  giften i haven
– og vær med til at spare 
 grundvandet,  naturen og  
dig selv for  påvirkning fra  
21 tons  sprøjtegift om året. 

Registrer din  giftfrie have på   
www.giftfri-have.dk.

 Skab gode vilkår for havens fugle, 
så de kan hjælpe med at holde 
 skadedyrene nede.

 Undgå kunstgødning, der svækker 
 planternes modstandskraft over 
for  sygdomme og skadedyr.

 Brug kompost, der virker som  
en vitaminpille for  jorden og 
 forbedrer  planternes 
 immunforsvar.

 Hold al jord dækket af 
 planter  eller  organisk 
 materiale, så ukrudtet  
ikke får plads til at spire.

 Vælg robuste planter, der   
passer til havens sol og 
 skygge, fugt og tørke og 
 jordtype.

 Begræns områder med fliser  
og grus.

 Vær tidligt ude med lugning,  
så ukrudtet ikke  smider frø.

Du kan forebygge 
 sygdom og undgå 
mange  skadedyr  
ved at  genoprette  
havens balance:

Det er helt gratis, og 
du får vores  havebog 
fyldt med konkrete 
råd og tips om, hvor-
dan du holder din 
have uden gift, et 
 månedligt nyheds-
brev og et klister-
mærke til postkassen, 
hvis du vil vise andre, 
at din have er giftfri.

Registrer din  
giftfrie have :
www.giftfri-have.dk

Vil du helst undgå at bruge  
gift i haven?

Vil du have flere tips og tricks til 
din giftfrie have?

Vil du støtte vores arbejde for 
100.000 sprøjtefrie haver?

praktiske råd til  

pleje og pasning  

af den  giftfrie have
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Have uden gift 
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, 
grøntsager og frugt.

De fleste af  os vil helst undgå at bruge sprøjtegift i 
haven, men alligevel blev der i 2015 brugt 21 tons gift 
mod ukrudt og skadedyr i de danske haver. For mange 
er sprøjtegift den sidste udvej, når mos, ukrudt, lus eller 
dræbersnegle gør livet i haven for surt. Men sprøjtegift 
er skadeligt for grundvandet, det går ud over det natur-
lige plante- og dyreliv i haven, og det kan påvirke små 
og store mennesker, når vi er i haven.

Når du bruger gift til at holde orden og styr på 
ukrudt, skadedyr og sygdomme i din have, rammer du 
ikke kun skadedyr og ukrudt. Du bryder den natur-
lige balance mellem nyttedyr og skadedyr. Du svæk-
ker planternes naturlige immunforsvar og forringer 
levevilkårene for havens øvrige fugle og dyr. Sprøjtegift 
rammer hele havens øko-system.

Når du stopper med at bruge gift, så genskaber 
du balancen mellem nyttedyr og skadedyr. Du hjælper 
planterne med at oparbejde et immunsystem, der gør 
dem i stand til at klare sig mod sygdomme og skadedyr. 
Og du skaber levesteder for kryb og kravl, som havens 
fugle og dyr lever af.

God have-kemi
God have-kemi handler om at lade havens egen 
kemi arbejde for dig. Blade, der falder på jorden, vil 
 kompostere og styrke jordens frugtbarhed. Skadedyr 
bliver ædt af  nyttedyr. Kryb og kravl er en betingelse 
for at have stærke og modstandsdygtige planter og for 
at høre fuglesang og frøernes kvækken. Du kan hjælpe 
med at genskabe, opretholde og styrke havens naturlige 
balance.

hjælp med 

at genskabe, 

opretholde og styrke 

havens naturlige 

balance.


