
 

Landskabsukrudt, glansbladet hæg 
 
Formål: 
Formålet er at få kendskab til naturpleje, og hvordan man kan hjælpe skovens folk med 
bekæmpelse af invasive arter. 
 
Sted: 
Klithede og klitplantager. 
 
Klassetrin: 
12-14 år. 
 
Årstid: 
Forår, sommer, efterår. 
 
Forløb: 
Med naturpleje kan man hjælpe skovens folk med at bekæmpe planter, og man kan jo 
lige så godt få lidt sjovt ud af det. Derfor kan man skære en gren af en busk/træ af 
glansbladet hæg og lave et knivskaft. 
 

t  
Find en busk af glansbladet hæg og skær en passende gren af ca. 3 cm. tykkelse. Så er 
man klar til at lave en kniv, der gerne skal komme til at ligne den, der er på billedet. 
Sav et stykke af grenen, der passer til hånden og bor et hul med håndboret. Hullet skal 
ikke være for stort, men stort nok til at træet ikke flækker. 
 

    
Bank det løse knivblad ned i skaftet. Hvis man bruger frisk træ behøver man ikke lim. 
Nu er klingen sat på, så skal skaftet bare snittes til og dekoreres. 
HUSK at beskytte hænderne, når du holder om bladet og snitter. 
 



 

  
Du kan afbarke og forme skaftet eller bare lave mønster i barken. 
Hvis du ikke har en knivklinge, kan du lave en parkniv i stedet 
 
Forberedelse: 
Hvis man ikke passer på følsomme naturlandskaber, 
vil de tit gro til i træer. Nogle træer, er nogen, vi har 
plantet, og som ikke er hjemmehørende her i landet. 
Det kalder man landsskabsukrudt. 
En af planterne, som man bekæmper og undgår at 
plante, er glansbladet hæg. 

 
Det er et lille fingrenet træ eller en stor busk med 
sorte bær i september. Barken lugter stærk 
mandelagtigt og bærrene kan bruges i snaps, men er 
meget bitre at spise og kan virke afførende. 
 
Tidsforbrug: 
Ca. 2 timer. 
 
Materialeliste: 

 Håndbog så man kan kende glansbladet hæg 
 Håndbor m. træ bor 
 Grensaks 
 Knivblad (kan købes i mange internet butikker og hos 55nord) 
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