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Nogle af de mest udbredte invasive planter i Danmark er:

Bortskaffelsesguide 
invasive 
haveplanter

Pileurt
Pileurt er en meget mod-
standsdygtig plante, som 
kan skyde op igennem 
bygningsfundamenter.

Bjørneklo
Bjørneklo skygger 
så voldsomt, at den 
oprindelige vegetation 
fortrænges. Plantens saft 
kan desuden forårsage 
eksemlignende udslæt.

Gyldenris
Gyldenris spreder sig let 
og danner tætte bevoks-
ninger, hvor ingen andre 
planter kan etablere sig.

Rynket rose
Rynket rose spreder sig 
invasivt langs mange af 
de danske kyster, hvor 
den fortrænger den 
naturlige flora.

Hvor haveaffaldet aldrig må ende
 

Smid aldrig dit haveaffald i naturen. 

Det ser ikke pænt ud, men endnu værre er det,  
at det kan indeholde både plante- og dyrearter,  

som ikke hører hjemme i dansk natur.



Bortskaffelse af plante materiale, der indeholder 
invasive arter.

Bekæmpelsen af invasive plantearter stopper ikke, 
når planterne er hevet op af jorden. For at undgå 
yderligere spredning af de invasive plantearter er 
det vigtigt, at de bekæmpede planter også efter-
følgende håndteres korrekt, således at de ikke får 
mulighed for at spredes yderligere eller formere 
sig. Man skal sørge for at håndtere plantemate-
rialet korrekt, både når planten bekæmpes, når 
plante materialet flyttes væk fra bekæmpelsesom-
rådet, og når det afleveres på genbrugspladsen.

Bekæmpelse af planten
Når planten bekæmpes, er det vigtigt, at spiredygtigt plante-

materiale ikke bliver lagt på bar jord, så det kan spire på ny. 

Sørg derfor for at smide plantematerialet på steder, hvor der 

ikke er mulighed for, at det kan spire, eller put det direkte i 

en pose, så det let kan transporteres til genbrugspladsen.

På genbrugspladsen
Proceduren for bortskaffelse af plantemateriale, der kan 

indeholde invasive arter, er forskellig fra kommune til 

kommune. Men hvis rødder og blomsterstande afleve-

res i en gennemsigtig affaldssæk til brændbart mate-

riale, vil de levedygtige enheder blive destrueret. 

Mange genbrugspladser bruger denne praksis, hvor 

plantematerialet fra invasive arter afleveres i en gennem-

sigtig affaldssæk til småt brændbart, hvorefter det vil 

blive destrueret på forbrændingen og derved ikke have 

mulighed for at overleve. Andre kommuner behandler 

de invasive haveplanter på samme måde som andet 

haveaffald, hvor det under milekompostering opnår 

høje temperature,  således at spredningen af levedygtigt 

materiale er minimal.

Haveaffald, som med sikkerhed ikke indeholder invasive 

arter, skal altid afleveres ved haveaffaldet og ikke i småt 

brændbart.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal aflevere invasive 

planter på genbrugspladsen, kan du spørge personalet 

eller din kommune.

Forsvarlig transport
Når invasive arter transporteres, øger det risikoen for, at 

 arterne kan spredes til nye steder. Sørg derfor for at trans-

porten sker på en måde, så plantematerialet ikke tabes på 

vejen til genbrugspladsen.
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Undgå yderligere  
spredning af  
invasive arter


