
Gør din have og 
fliser sprøjtefrie

10 gode råd til en
sprøjtefri have

Anlæg af nye plantebede og belægninger
1.  jorden skal være helt ren, inden du 

planter i et nyt bed eller laver en 
belægning

2.  undgå bar jord mellem planterne*
3.  undlad bede og arealer med skærver 

og ral**
4.  fuger mellem fliser skal være smalle og 

fyldte med fugemateriale
 
Renhold af plantebede og belægninger
5.  fjern ukrudtet ofte og helst lige når det 

spirer frem
6.  efterlad ikke ukrudtet i plantebedet 

eller på belægningerne
7.  rodstik mælkebøtter dybt, så de ikke 

skyder igen
8. accepter lidt ukrudt i græsplænen
9.  fej jævnligt fliser for jord og 

planterester
 
Bekæmpelse af skadedyr
10.  sørg for gode vilkår for fugle og 

insekter i din have***

* Plant bunddækkeplanter eller dæk jorden med barkflis

**  arealer med skærver og ral bliver på sigt vanskelige 
at renholde uden brug af sprøjtemidler. nedfaldløv 
og andet plantemateriale formulder nemlig imellem 
stenene og gør det til et fortrinligt såbed for ukrudt

***  Det gør du ved at have masser af blomster, 
fuglekasser og ved vinterfodring af fuglene. fugle og 
insekter hjælper til med at holde skadedyr væk. et 
mejsepar med unger spiser 5 kg insekter på et år

Denne folDer er uDarbejDet af kolDInG kommune 

I samarbejDe meD VanDVærkerne

RENT DRIKKEVAND ER GODT 
MEN IKKE EN SELVFØLGE
– SÅ GØR NOGET

I Danmark har vi 
noget, kun ganske få 
har – masser af rent 
og billigt drikkevand

Men vi har brug 
for din hjælp til at 
sikre fremtidens 
drikkevand



Hvor kommer 
drikkevandet fra?
��I dybe boringer pumpes vandet op fra 

vandfyldte lag i undergrunden 

��På vandværket filtreres og iltes 
 grundvandet

���I vandledninger sendes det ud som 
drikkevand til dig

Hvem sørger for 
at drikkevandet 
er rent?
Det gør dit vandværk

Vandværket sørger for: 
��driften af anlægget

���tager jævnligt analyser af vandet

���vedligeholder løbende anlægget

På www.kolding.dk kan du finde frem til, 
hvilket vandværk, der leverer drikkevand 
ud til dig

Er du klar over, at 
du bor ovenpå dit 
drikkevand?
��Drikkevandet hentes i undergrunden 

langt væk fra vandværket

���Grundvandsdepotet kan måske være lige 
under dig

���Det, du gør ovenpå jorden, kan få betyd-
ning for, hvor rent vores grundvand er

���Hvis grundvandet bliver forurenet, kan vi 
ikke længere få masser af rent og billigt 
drikkevand

borInG

IltnInGstraPPe

GrunDVanD

VanDleDnInG 

VanDVærk meD borInG

rentVanDsbeHolDer

fIlter

forurenInGskIlDer

fabrIk fuGle oG 
Insekter

mIljøVenlIG aDfærDVanDleDnInGer tIl forbruGere

DrIkkeVanD 

GrunDVanD

olIetank

forurenInG

bunDDækkePlanter
/flIs

Din indsats
Vær miljøvenlig:
��Gør din have sprøjtefri

��undlad brug af sprøjtemidler på 
 belægninger

��tjek jævnligt din olietank for utætheder

��opbevar olier, kemikalier og  sprøjtemidler 
forsvarligt

��� ring 1-1-2 hvis der sker et uheld


