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Sammendrag
For 100 år siden var dyrkning af spiselige afgrøder i private haver af stor betydning for mange
familiers økonomi og sundhed. Angreb af plantesygdomme og skadedyr medførte ofte store tab, og
ny viden om håndtering af planteskadegørere var
af stor betydning. I dag er interessen der stadig,
men de mange forskellige havetyper og måder at
dyrke have på kombineret med den økonomiske
velstand har betydet, at plantesygdomme og skadedyr nu oftest er af æstetisk betydning.
Ved gennemgang af spørgsmål og svar fra haveejere til Haveselskabet søges sandsynliggjort
hvilke plantepatologiske og zoologiske emner, der
har størst interesse. Der er store udsving fra år
til år, som især skyldes klimaet i den pågældende
sæson. Brugen af bekæmpelsesmidler i privathavebruget er i dag stærkt reduceret i forhold til
tidligere og belyses ved en oversigt over salget fra
Miljøstyrelsen 2011.
Gratis rådgivning fra Statens plantepatologiske Forsøg eksisterer ikke længere og statsstøttede
havekonsulenter hos haveselskaberne heller ikke.
I stedet er rådgivningen til private flyttet til eksterne personer tilknyttet haveselskabet eller sider
med haverelateret stof på nettet. Citizen Science,
hvor frivillige og ulønnede eksperter stiller deres
viden til rådighed for øvrigheden, vinder frem, og
forskningen flyttes fra støvede kontorer til hjemme
PC´en.
Det er derfor vigtigt, at den viden om plantesygdomme og skadedyr i Danmark, der gennem
de sidste 100 år er gerereret af medarbejdere hos
Statens plantepatologiske Forsøg, bevares og gøres tilgængelig for fremtidens generationer på
fremtidens elektroniske platforme.
Havebrug og havetyper
Havebrug er efter den korte definition processen,
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hvorved fødevarer frembringes ved intensiv dyrkning af planter. I en længere definition tilføjes den
æstetiske del. Et ønske om hele tiden at kunne styre plantedyrkningen i alle dens faser, hvor angreb
af plantesygdomme og skadedyr ofte kan være
helt afgørende for slutresultatet. I dag har havens
æstetiske fremtoning den helt overvejende betydning. Interessen for plantepatologi og havebrugszoologi er stadig i høj grad tilstede, men ofte set ud
fra andre indgangsvinkler end tidligere. Naturen
er vandret ind, og havelågen står vidt åben i biodiversitetens navn for de omkringboende dyr og
insekter. Vel at bemærke, når blot disse altså ikke
lander i rødvinen ved families grillarrangement.
Familieliv, børn og udekøkken er nøgleord i det
nære havemiljø. Havens funktion til afslapning og
afstressning er måske ikke ny. Nyt er dog, at haven
nu anvendes af terapeuter, der tilbyder forskellige
former for haveterapi.
Urban Gardening, hvor hustage på boligblokke
og andre bymæssige felter tages i brug til plantedyrkning, vinder frem. I et helt nyt tiltag arrangeret
af siden www.havenyt.dk lanceres fænomenet delehaver, hvor folk går sammen om at dyrke haven.
Køkkenhaven - ka’ det betale sig?
Dyrkning af frugt og grønsager i haver har de sidste
100 år eksisteret parallelt med den erhvervsmæssige produktion. Tidligere var disse fødevarer fra
landbohaver og kolonihaver af stor både økonomisk og sundhedsmæssig betydning for befolkningen. Fra 1960 til 1980 flyttede 1,5 mio. danskere i
parcelhus med egen haven1). I starten var køkkenhaven en selvfølgelighed i de fleste parcelhushaver.
Ønsket om at dyrke frugt og grønt ud fra økologiske
metoder er sidenhen kommet i fokus. Selvgjort er
velgjort er nøgleordene, og kvantiteten er ofte helt
uden betydning. Det gør ikke noget, der kun blev
et enkelt æble på træet. Resten kan jeg jo købe i

butikken. Det er tanken, der tæller. Køkkenhavens
areal er stærkt reduceret i forhold til tidligere og er
erstattet af nogle få højbede eller plantekasser med
de helt nødvendige urter. Der findes dog stadig havefolk, der kaster sig ud i store køkkenprojekter og
producerer både til venner og naboer.
Haveorganisationer
Viden om skadedyr og plantesygdomme er oftest
meget begrænset hos nyetablerede haveejere og
søges hos haveselskaber, på nettet hos haverelaterede hjemmesider eller de sociale medier som
f.eks. Facebook.
Haveselskabet i dag er et resultat af en sammenlægning af Det Danske Haveselskab – Øerne
(DDHØ), Det Jyske Haveselskab (DJH) og Det
Kgl. Danske Haveselskab (DKDH). Det har i øjeblikket ca. 36.000 medlemmer2). Kolonihaveforbundet har ca. 40.000 medlemmer. Websiden
www.havenyt.dk er Danmarks absolut mest populære haveside med 2,5 mio. besøgende i 20123).
Siden ejes og drives af Landsforeningen Praktisk
Økologi. Disse organisationer og tilknyttede sociale medier samt andre webbaserede hjemmesider
med haveemner har stor betydning for udveksling
af haveidéer og erfaringer.

Hvad interesserer haveejere?
En samling af 6004) typiske havespørgsmål der
over en årrække er stillet til Haveselskabet, viser, at ca. 13% vedrører emner inden for området
sygdomme og skadedyr i haven. En opgørelse af
spørgsmål for 20125) viser 231 mails om sygdomme
og skadedyr ud af 2756. På planteområdet udgør
prydbuske/træer 18% og frugt og bær 12%. Opdelingen på plantearter viser, at roser og æbler udløser flest spørgsmål. Inden for skadedyr topper
bladlus listen med i alt 29 spørgsmål ud af 6004).
Spredningen af spørgsmål inden for området
sygdomme og skadedyr er stor og helt afhængig af
klima og dermed hvilke sygdomme og skadedyr,
der udvikler sig i den pågældende sæson.
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i
privathaver
Udviklingen i havetyper fra den gammeldags køkkenhave til nyttehaver efter økologiske principper
og haver med rekreative formål og øget interesse
for miljøet har af helt indlysende grunde betydet
store ændringer i strategien for bekæmpelsen af
sygdomme og skadedyr. I dag anvendes kulturtekniske metoder og metoder, hvor man mekanisk
fjerner skadedyret eller smittekilden. Interessen

Figur 1. Spørgsmål på Havens hjemmesideover en årrække (www.haven.dk, 2012).
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Figur 2. Top 20 – Plantearter. Ud af 600 spørgsmål (www.haven.dk, 2012).

Figur 3. Top 10 – Skadedyr. Ud af 600 spørgsmål (www.haven.dk, 2012).

for brug af biologisk bekæmpelse og nytteog skadedyrs interaktioner samt deres placering
i naturen er stor. Brug af kemiske bekæmpelsesmidler er stærkt reduceret især inden for området
insekticider og fungicider6). Der er samtidig sket
er stor forskydning i retning af produkter, der ikke
er miljøskadelige.
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Havekemi
Fra 2007 til 2011 er salget af insektmidler til haver reduceret med mere end 50% til 1,7 tons aktivt
stof. Heraf er størstedelen kaliumoleat, som er
indholdet i insektsæber. Fungiciderne er i samme
periode reduceret med 70% til 0,05 ton aktivt stof.
Det største salg ligger inden for ukrudtsmidlerne og midler til bekæmpelse af mos. Glyphosat

Figur 4. Haveterapi - en mulighed for stressramte danskere.
og MCPA er populære, men fedtsyrer vinder efterhånden stor udbredelse.
En stor del af produkterne markedsføres som
”klar til brug midler” og hindrer derved overdosering og utilsigtet grundvandsforurening6).
Fremtiden
Havernes brug til æstetiske, sociale, naturmæssige og helsebringende formål vil helt sikkert præge
fremtiden. Ønsket om selv at fremstille sunde fødevarer på rigtig ”bonderøvs manér” er populært som
aldrig før. Det er in at signalere, at man har tid til
haven. Her i krisetiden søger vi tilbage til de gode
gamle dyder, fra før verden gik af lave. Det ses på
haveudstillingerne, hvor aluminiumsdrivhuse nu
erstattes af victorianske træhuse. Haveborde og
bænke i plast erstattes af forgængelige materialer.
Plantepatologi og havebrugszoologi er stadig
vigtige emner i havebruget og kommer i fokus, når
dyrkningsresultaterne ikke er som angivet på indpakningen.
Kendskabet til plantesygdomme og skadedyr
og brugen af kulturmæssige metoder til at undgå
planteskadegørere er af stor interesse for haveejere. Heldigvis er en stor del af denne viden tilgængelig i ældre litteratur, hvor en række betydningsfulde forfattere gennem de sidste 100 år har været
bidragsydere.
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Først og fremmest Anna Weber og Ernst Gram
med bogen Plantesygdomme fra 1940. Senere ’Haveplanternes Skadedyr’ af Bovien og Thomsen fra
1950. Ofte kan man i denne ældre litteratur finde
bæredygtige løsninger på nutidens problemer.
Den Grønne bog af Mogens H. Dahl, Frank
Hejndorf og Ole Bagger er redigeret utallige gange
og findes på mange haveejeres reoler.
På nettet findes et utal af muligheder for at
finde løsninger på skadedyrs- og sygdomsproblemer. Fænomenet Citizen Science, hvor frivillige og
ulønnede eksperter stiller deres viden til rådighed
på nettet, vinder frem. og forskningen flyttes fra
støvede kontorer til hjemme PC-en.
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