
Få svar på dine spørgsmål om 

Kvashegn



Hvad er et kvashegn?
Et kvashegn er et hegn hvor man banker pæle i jorden i to rækker og 
derimellem fylder op med grene fra fx haven og fra kommunens grønne 
områder. Det skaber levevilkår til insekter og smådyr som pindsvin og 
fugle og det mindsker den mængde haveaffald, som ellers skal 
transporteres og forarbejdes af Renosyd. 



Hvad er kvas?
Kvas er det meste, du klipper af havens buske og træer:

• Grene og kviste
• Træstubbe og træstammer
• Hækafklip

Kvaset lægges på den lange led i hegnet. Store grene yderst, mindre gre-
ne inderst.’



Hvad må ikke komme i kvashegnet?
Vi siger nej tak til:

• Roser, afklip fra tjørnehæk, og andet med torne – det kan børn stikke 
sig på, og man må meget gerne bruge kvashegnet til leg.

• Græsafklip – det rådner



Hvorfor kvashegn?
Et kvashegn er en del af løsningen på tre aktuelle problematikker:

• De stigende mængder affald
• Den truede biodiversitet i byzoner
• Den massive CO2-udledning

Vores affaldsmængder stiger. Renosyds seneste opgørelse viser, at hver 
af os indbyggere i Skanderborg og Odder, producerede 876 kg. affald i 
2021. De 134 kg var haveaffald. Vi skal have knækket affaldskurven. Vi 
kan jo starte med at give det en tanke; Er haveaffald overhovedet affald?

Samtidig er vores natur truet. Der er en række dyrearter, der gerne vil bo i 
et kvashegn. Det ved vi blandt andet fra det 30 år gamle kvashegn i 
Økologiens Have i Odder. Her bor solsorte, gærdesmutter, flere slags 
humlebier, mus og edderkopper og en række andre arter.

https://www.okologienshave.dk


Hvorfor kvashegn på skolen?
Med et kvashegn får skolen et biodiversitetlaboratorium lige uden for 
vinduerne. Det vil vi bruge i undervisningen. Det giver også anledning til 
læring om, hvad der er affald og hvad man kan gøre for at støtte naturen.

Desuden spiller kvashegnet sammen med Folkeskolens første formåls-
paragraf, hvor der står, at skolen skal bidrage til elevernes forståelse for 
menneskets samspil med naturen. Kvashegnet bliver også et godt sted at 
lege og hygge sig.

Vi har et ønske om, at skolen skal være et lokalt samlingspunkt. 
Det håber vi, at kvashegnet kan bidrage til. Kvashegnet er for alle  
i lokalområdet, uanset om man har børn på skolen eller ej. 

Med tiden bliver kvasthegnet et kraftcenter for biodiversiteten i lokalområdet 
– til glæde og gavn for livet i haverne og arealerne omkring.



Hvordan kommer jeg hen til et kvashegn og læsser af?
Her gælder der individuelle regler fra skole til skole. 



Hvor mange kvashegn bliver opført i lokalområdet?
I første fase bliver der opført kvashegn ved 21 skoler og fritidsarealer i 
Skanderborg og Odder Kommuner. Senere bliver der også hegn ved 
boligforeninger og andre kommunale arealer. 

Det bliver til 1 km kvashegn i alt for 2022. 



Hvornår bliver kvashegnene opført?
Hegnspælene ved skolerne 21 kommer i jorden i løbet af sommeren 2022. 



Hvorfor ikke køre på genbrugspladsen med haveaffald?
Det er ok at læsse haveaffald af på genbrugspladsen. Renosyd laver 
haveaffaldet til kompost. Men det er belastende for miljøet: 
Komposteringen foregår i Skårup. Det kræver kørsel med store lastbiler 
at fragte haveaffaldet rundt.

Den færdige kompost køres tilbage til genbrugspladsen, hvor man kan 
komme og købe det. Al den kørsel udleder CO2. Det samme gør de store 
maskiner, der forarbejder affaldet. 

Desuden udleder selve komposteringsprocessen metan. Derfor er det 
bedre at læsse haveaffaldet af i nærmeste kvashegn, hvor kvaset 
nedbrydes langsomt og binder CO2 i stedet for at udlede det.



Hvor meget CO2 binder hegnet?
1 m3 kvashegn kan binde 400 kg CO2 



Hvem må fylde kvas i hegnene?
Alle må fylde hegnene med kvas. Kom med grene og kviste fra haven i 
stedet for at fylde det i en affaldsbeholder eller køre det til genbrugs-
pladsen. Kommunens kvas fra pasning af grønne områder bliver også 
fordelt i kvashegnene.



Hvor længe må man fylde i?
Kvashegnet har altid åbent. Kom med kvas, når det passer dig – og skolen. 
Vi planlægger, at det skal stå der i mange år og du må meget gerne blive 
ved med at fylde oveni.



Hvem betaler kvashegnene?
Kvashegnene er den del af projektet Mere natur - Mindre affald, som er 
støttet af EU, Nordisk Ministerråd og Odder og Skanderborg Kommuner, 
med Renosyd som projektejer.



Hvordan kan skolen gøre kvashegnet ekstra godt?
Store sten holder på varmen i kvashegnet – det kan smådyr og 
sommerfugle rigtig godt lide. Det er derfor en god idé at lægge store 
mark sten hist og her i bunden og midt i hegnet. Største pinde yderst, 
mindre pinde og hækafklip inderst. Store mark sten i bunden.
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