
Gode råd til private 2022 

Ukrudtsbrænding
Sikkerhed kommer først
 •  Brug kun ukrudtsbrænderen, når planter og 

jord er fugtig.
 •  Pas på i tørre perioder, eller når det blæser 

meget.
 •  Hold god afstand til letantændeligt materiale 

f.eks. hække, træskure, plankeværk  
og bunker af tørre blade.

 •  Sørg altid for at have en vandslange med 
rundt, når du brænder ukrudt.

 •  Tjek efterfølgende for gløder. Er der gløder, 
skal de slukkes.

 • Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder.
 •  Stil den slukkede, varme ukrudtsbrænder på 

et underlag, der kan tåle varme, og  afmonter 
gasflasken.

 •  Tjek altid, om der er fastsat særlige regler om 
brug af ild i området, hvor du skal  benytte dig 
af ukrudtsbrænderen.

Sådan brænder du korrekt
Ukrudtet skal kun svitses kort  
– ikke brændes helt af 
Hold ukrudtsbrænderen ca. 10 cm over ukrudtet, 
så planten varmes op, men ikke brændes af. Det 
gør at cellerne sprænger indefra og planten visner i 
løbet af et par dage. Brænder du derimod planten 
væk, kan roden lettere overleve og sætte nye skud.

  Kom i gang i foråret - og fortsæt til  
slutningen af efteråret 
Det er vigtigt, at du begynder behandlingen tidligt 
om foråret, inden ukrudtet  blomstrer og spreder 
frø. Vi foreslår hver 2. uge fra april til juni og hver 
3. uge i juli og til september. Men da mange 
ukrudtsplanter vokser til langt inde i efteråret, er 
det en god ide også at gå haven igennem med 
brænderen en sidste gang lige før vinter.

Beskyt grundvandet 
Kemiske ukrudtsmidler er en 
hurtig og effektiv løsning, men 
ikke en god løsning for miljø-
et. Vil du undgå gift i din have  
- og vil du samtidig skåne 
grundvandet - så vælg gas.

Find flere 
gode råd på primagaz.dk/tips

Tjek om gasslangen er tæt
Tjek gasslangen hver gang du skifter gasflaske og mindst én gang om året. Hvis slangen 
er mørnet og har sprækker, skal den skiftes. Anvend en lækagespray eller sæbevand for 
at tjekke for utætheder.


