Den gode kvasbunke
En kvasbunke er meget nem at lave,
og jo større en bunke man kan lave, jo
bedre. Fyld grene, kviste, blade og andet plantemateriale på, for jo mere materiale, der er på bunken, jo mere varmt
og tørt bliver der inde i midten af den.
Sørg gerne for en god afstand til huset.
Hvis du synes, det skal se lidt ordentligt
ud, kan du stable det pænt, lave et lille
hegn omkring eller plante fx. blomsterkarse til at klatre op af bunken.
Det er både pænt og spiseligt og giver
lidt ekstra mad til vilde bier og sommerfugle.

Man kan nemt lave kvasbunken til et grenhegn i haven, og bruge
det til at lave rum eller afgrænsninger. (Foto: Habitats)

Dyrene er dog ligeglade med, om kvaset er lagt i sirlige bunker. Alt det træ
og kvas, man beholder i haven binder
CO2, så kvasbunker hjælper også en
lille smule i klimaregnskabet.
Lys jordhumle er en meget almindelig humlebi. Den henter
nektar og pollen i vilde blomster og søger ly og læ i kvasbunker.
(Foto: Lars Brøndum)

Nældens takvinge soler sig på en lun kvasbunke. (Foto: Lars Brøndum)

Naturen i kvasbunken
Kvasbunker bliver let opfattet som
noget rod, der råber på at blive kørt til
genbrugsstationen. Men ”rod” i form
af variation og strukturer giver plads
til liv, og det er et godt levested og fødekilde for et utal af insekter, svampe,
fugle og pattedyr som fx. salamandre,
sommerfugle, træbukke, mariehøns og
vilde bier.

En god stor kvasbunke er et meget
bedre skjul end de små færdiglavede
insekthoteller, man kan købe. Kvas er
større og har flere små hulrum, som
dyrene kan bruge til at gemme sig i.
Kvasbunken er desuden det bedste vinterhi et pindsvin kan tænke sig.

Pasning
Når kvasbunken er lavet, skal den bare have lov til at passe sig selv. Bunken
vil synke sammen efterhånden som kvaset langsomt bliver omsat til jord,
og du kan fylde på igen hver sommer, når hækken skal trimmes eller æbletræet beskæres. Det er en god ide at lade bunkerne ligge de samme steder,
så dyrene ikke skal flytte hvert år.
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Naturen i din have: Kvas og dødt træ i haven

