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Giv det en tanke –
Er haveaffald overhovedet affald eller er det natur?
Vil du gerne have mere natur og mindre affald? Og har du have?
Så har du allerede fundamentet til et kvashegn.
Det er en ren win-win:
Et kvashegn gavner biodiversiteten, og du kan spare køreture til genbrugs
pladsen med haveaffald.

Hvad er et kvashegn?
Når man laver et kvashegn, slår man pæle i jorden i to rækker. Så fylder man op
med grene, kviste og stubbe og stammer. Det skaber levevilkår for insekter, fugle
og s mådyr som fx pindsvin.

Sådan gør du:

1

Find et egnet sted i haven, hvor det er ok, at det ser lidt vildt ud.
Du kan også overveje at lave et kvashegn som rumdeler i haven.

2

Bank nogle pæle eller tykke grene fra haven i jorden, fx med 75 cm’s
afstand – jo tættere de står jo færre grene falder ud af dit hegn.
En god bredde på et kvashegn er 80-100 cm. Højden bør minimum
være 100 cm, så pælene skal være højere end det.

3
4

Har du nogle store sten, vil det være rigtig godt at lægge ind hist
og her bunden af hegnet – det holder på varmen i hegnet, og det
kan sommerfuglene og smådyrene lide.
Fyld hegnet med grene, kviste og hvad du klipper af i haven.
Placer kvaset på langs i hegnet.

5

Du kan stampe kvaset sammen, så der er plads til mere.
Men husk at tage hensyn til eventuelle fuglereder og dyr.

6

Bliv ved med at fylde på året rundt, år efter år. Du skal regne med at
kvaset synker cirka 30 centimer om året. Hvis du sår tallerkensmækkere
langs hegnet, bliver det pyntet med med flotte gule og røde blomster.

Når du bygger et kvashegn, sker der fire gode ting. Mindst:
1.

Du styrker biodiversiteten – et kvashegn bliver bolig for insekter.

2.

Du er med til at reducere CO2-udledningen – det udleder CO2 og metan, når
haveaffald skal forarbejdes på komposteringsanlægget.

3.

Dit kvashegn binder CO2 når kvaset får lov at nedbrydes langsomt.
1 m3 kvas binder 400 kg CO2.

4.

Du passer på vores fælles økonomi – Renosyd bruger i dag mange
ressourcer på at forarbejde haveaffald.

Ja tak til kvashegn, men bare ikke lige i din have?
Ønsker du mere natur og mindre affald, men er ikke parat til et kvashegn i haven?
Så kan du og dit kvas alligevel bidrage.
Ved 21 skoler og fritidsordninger i Odder og Skanderborg Kommuner har vi
opført offentlige kvashegn til glæde for biodiversiteten i lokalområdet og for
undervisning i natur og affald på skolerne. Du er meget velkommen til at fylde
dit kvas i et skolehegn i stedet for at køre det til nærmeste genbrugsplads.
Invitationen gælder alle.
Kvashegnet har aldrig lukket – i modsætning til genbrugspladsen

SKOLENS
KVASHEGN
GENBRUGSPLADSEN

Vil du se et flot, 30 år gammelt kvashegn?
Så kør til Økologiens Have i Odder, hvor
de har arbejdet med kvashegn i årtier.
Her kan du også se Danmarks største
kvashegn, som borgere i Odder var med
til at bygge i 2021. Det kan du også se på
folderens forside.

Vil du vide mere om projektet
Mere Natur – Mindre affald?
Kig forbi renosyd.dk

Se vores korte film
om kvashegn

