
Sensommer uden stik og uden gift 
 

Det milde sommervejr giver mange steder problemer med hvepse, der vil med til 

frokostbordet eller ødelægger skovturen. Det kan være fristende at finde giften frem 

– men der findes andre udveje. Med lidt forebyggelse og en hvepsefælde kan resten 

af sommeren blive både hvepse- og giftfri. 

Finder du et hvepseboet så beskyt dig selv med f.eks. regntøj, kom så en pose/sæk 

om boet, knæk det af og ned i posen med et hurtigt snuptag. Det er bedst sen aften, 

når de sover. Kom posen i fryseren et par dage eller drukn dem i regnvandstønden.  

Har hvepsene udset sig et særligt hjørne eller hulrum til at bygge bo, er det meget 

sandsynligt, at de vil vende tilbage til samme sted år efter år. Finder du først 

hvepseboet sidst på efteråret, er det ikke nødvendigt at ødelægge det, da hvepsene 

alligevel snart vil dø. Hvis det er muligt, kan du i stedet vente og spærre stedet af, 

når hvepseboet er dødt, så der ikke kommer et nyt hvepsebo næste år. Spærrer du 

vejen til hvepseboet før hvepsene er døde, bliver de aggressive, og de finder som 

regel alligevel en anden vej ind. 

Du kan også tage toppen af hvepseplagen ved at lave en hvepsefælde, der tiltrækker 

og fanger hvepsene. Sådan gør du: 

 Skær toppen af en stor sodavandsflaske.  

 Læg madding i bunden af flasken. Sidst på 

sommeren skal det være noget sødt som saft, sukker, 

syltetøj eller en bananskræl. Først på sommeren kan 

du også prøve med kød. 

 Hæld lidt vand i bunden sammen med et par dråber 

opvaskemiddel. Opvaskemidlet bryder vandets 

overfladespænding, så hvepsene drukner hurtigere. 

 Sæt toppen af flasken omvendt på, så flaskehalsen 

danner en tragt, der fører ned til maddingen. 

 Maddingen vil lokke hvepsene ned i fælden, hvor de 

drukner, fordi de ikke kan finde ud igen. Tøm flasken og indsæt frisk madding 

efter behov. 

Du kan læse mere om bekæmpelse af hvepse og andre skadedyr på Miljøstyrelsens 

hjemmeside: www.bekæmp.dk 
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