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Hvorfor lave et kvashegn?

En grenbunke er næsten et ’must’ i den miljøvenlige have. I den kan masser af
insekter og dyr gemme sig og overvintre. Bunken skal have en vis størrelse for at
fungere, mindst 2 x 2 m i bredden og 1 m i højden. En anden løsning er at lave et
kvashegn. Et kvashegn er både dekorativt og let at bygge. Og med et kvashegn
giver du havens nyttedyr gode betingelser for at kunne tage kampen op imod for
eksempel bladlusene i roserne og sneglene i salaten – helt uden brug af gift. Du
kan også bruge kvashegnet som en god lægiver eller som en rumdeler. Bredden
og højden bestemmer man selv. Men jo bredere det er, desto bedre plads er der til
pindsvin og andre smådyr og fugle. Der skal bruges rigtig mange grene til et kvashegn, så det er også en smart måde at komme af med sit grenaffald på.

Overvejelser inden du går i gang

Hvor skal hegnet være, og hvordan skal det se ud? Hvor højt, og skal det variere
i højden? Skal det være lige eller sno sig? Skal det dækkes helt eller delvist af
slyngplanter, fx kaprifolie eller blomsterkarse? Mange af svarene afhænger af, hvor
hegnet placeres. Er det i skel ud til en skov, som rumdeler i haven, eller ved terrassen? Hvis hegnet efter etablering skal have lov til lige så stille at formulde, kan det
godt dækkes helt med planter. Men skal hegnet også være der i samme højde og
drøjde om 15 år, så skal man jævnligt fylde nyt kvas på, og så kan planterne være
til besvær, fordi de er i vejen. Hvis hegnet placeres i bakket terræn, kan det være en
god idé, at det følger terrænet.

Sådan bygger du dit kvashegn

Når du skal i gang med dit kvashegn, er der mange måder at bygge det på. Det
vigtigste er, at hegnet får en vis bredde, ikke bliver for højt, og at det er let at lægge
sit haveaffald i. En god bredde er 80-100 cm, og en højde på 100-150 cm fungerer
godt. Du kan godt lave hegnet lidt mindre, men det er mest stabilt og bedst som
levested, hvis det har en vis størrelse. Alt har dog ret, også i små haver!

Hvad er godt at fylde i kvashegnet?

Som fyld kan du bruge næsten hvad som helst. Brug pinde og grene med en tykkelse som en tommelfinger og opefter for at skabe sammenhæng og grundlag for
variation. Du kan også blande fx mindre afklippede grene, græs, blade og visne
stauder i for at skabe variation. Læg de længste og tykkeste grene i ydersiderne af
hegnet, sådan at de mindst dækker mellem to stolper i længderetningen. Husk:
Der arbejdes i hegnets længderetning – ingen grene på tværs. Eventuelle sidegrene
klippes af med et ørnenæb, men bliver i hegnet. Næste lag stikkes skråt ned i de

foregående lag. Hegnet bliver pænest, hvis det er stampet godt. Gør det jævnligt,
mens du fylder op. Det øverste lag stampes ikke, og må godt være pænt og ensartede, fx med grene fra hængebirk. Vores erfaring er, at hegnet skal efterfyldes
hvert år med ca. 30 cm. Et arbejde der foregår om vinteren.

Hvis du vil gå stort og grundigt til værks

Økologiens Have har brugt afbarkede og halverede pæle af robinie.
Robinie er selvimprægnerende og kan holde i op til 35 år i jorden. De hegn der står
ved Økologiens Have er cirka 150 cm høje. Stolperne er banket 90 cm ned i jorden. De er sat med overhøjde, og savet af i den ønskede højde til sidst. I et stort
kvashegn er det en fordel, at man har noget at holde fast i, hvis man hopper på
kvaset for at stampe det sammen. Hvis du vil, kan du lægge en ’ukrudtsdug’ på,
når stolperne er banket på plads. Det gjorde vi: Man lægger dugen ud over de nedgravede stolper og laver hul i dugen, der hvor stolpen er. Først når man er nået et
godt stykke hen ad hegnet, presser man dugen helt ned over stolperne til jordoverfladen. Efter at hegnet er gjort færdigt, dækker man overskudsdug på hver side af
hegnet med et lag barkflis på godt 15 cm, som lægges ovenpå ukrudtsdugen. Vi
har undladt at bruge grene med torne, fordi de er ubehagelige at arbejde med. Vi
bruger heller ikke grene fra stedsegrønne planter, fordi vi synes, de er grimme i de
år der går, indtil de smider nålene. Det er nemmest at arbejde med friske grene. Der
er mange muligheder, men det let at komme i gang. Prøv jer frem – held og lykke
med kvashegnet.
TAK FOR LÅN AF TEKST TIL ØKOLOGIENS HAVE OG DANMARKS NATURFREDNINGS FORENING

Danmarks
største kvashegn

Renosyd vil sammen med dig der bor i
Odder Kommune bygge Danmarks største
kvashegn. Det vil vi, fordi vi her i Odder vil
passe på jordens ressourcer.
Du synes ikke det er smart, når vi bruger
flere ressourcer, end vi har til rådighed. Vi
er helt enige, og derfor skal vi tage ansvar.
Ansvar for det affald vi alle producerer.
Der er mange typer affald, som vi allerede
genanvender. Genanvendelse er dog ressourcekrævende både for vores penge og for
vores klima.
Haveaffald er det affald vi har mest af.
Haveaffald kan genbruges, og derfor er
det et godt sted at starte, når vi sammen
vil producere mindre affald. Hvis vi bygger
et kvashegn, af det affald vi laver i vores
haver, er det ikke længere affald.
Du kan være med, når vi bygger
Danmarks største kvashegn Det gør vi ved
Økologiens Have, Rørthvej 132 i Odder.
Kom og fyld på med dit hækafklip, dine
grene og dit kvas.

3.–4. juli eller d. 28.–29. august
– alle dage 10 - 17.
I fællesskab skal vi genbruge havens materialer og dermed skabe umiddelbar værdi
til glæde for jorden, naturen og klimaet. Ud
over at fylde kvashegnet og nå målet om
Danmarks største hegn, vil du også gå

hjem med konkrete råd til, hvordan du
laver dit eget kvashegn i din have.

SCAN KODEN
– OG SE EN SJOV FILM:

