
Haven i februar
Januar satte kulderekort
Januar 2010 sluttede mange steder i Danmark med kraftig snevejr og blev samlet set den koldeste måned i 23 år, med 
en middel gennemsnitstemperatur på 3,5 grader. Det blev den 11. koldeste måned i de 136 år DMI har registeret 
temperaturer. Kikker man på top 10 over kolde perioder, er der særligt 2 årtier, som skiller sig ud med henholdsvis 3 år i 
firserne og 4 år i fyrrerne. 
Selv om sneen nu ligger højt, står de første forårsbebudere lige på spring. I sidste uge så jeg både erantis og 
vintergækker stå med skuddene langt fremme. 

  

Rådyr i haven
Med den megen sne og frost har mange sikkert oplevet at få besøg af rådyr i haven, hvilket jo både er et smukt og 
spændende besøg. Men det er ikke altid, at vi som haveejer er så glade for dette besøg, da de gør skade i haverne ved 
at spise af planterne. Og er rådyrene først begyndt at komme i haven, er det min erfaring, at de kommer igen. 
Rådyrene er specielt glade for de nye skud på roser, samt krokus og tulipaner, men ellers spiser de et bredt udvalg af 
friske skud. Jeg har derimod også erfaret, at de ikke så gerne spiser kejserkroner, narcisser og en lang række 
krydderurter – sandsynligvis pga. af planternes kraftige duft og smag. Tilsvarende rører de ikke enebær. 
Ønsker man at beskytte nogle bestemte planter eller dele af haven, er den mest effektive måde at indhegne områderne. 
Af andre kendte huskeråd kan jeg nævne, at smøre planterne med hjortetaksolie (farver planterne,lugter), ophænge 
menneske-/hundehår, vindharper eller blanke genstande som CD’er. Om de forskellige råd virker, er der delte meninger 
om, og jeg har ikke selv afprøvet dem alle. 

  

Mistelten
Misteltenen er en af Europas mest spændende og fascinerende planter. Siden oldtiden har den været omgærdet med 
megen mystik og overtro og den er kendt fra talrige sagn og myter. I vore dage er den mest kendt som en fast del af 
juletraditionen, hvor grene med hvide bære hænges op i røde bånd. 
Misteltenen er en stedsegrøn snylteplante, som kan vokse på mange forskellige arter af løvtræer. Strengt taget er den 
kun halvsnylter, da den er grøn og selv klarer dannelsen af organiske stoffer ved fotosyntese. Værtsplanten forsyner kun 
misteltenen med vand og næringssalte. Misteltenen blomstrer i februar-april med små, gullige han- og hunblomster på 
hver sin plante. Hunplanterne får i oktober-december hvide, modne bær, som holder sig friske og spiredygtige til juni-juli 
det følgende år. 
Der findes ikke længere vildtvoksende mistelten i Danmark, men den er enkelte steder forvildet fra dyrkning i haver og 
parker. I Norge og Sverige findes livskraftige bestande, og arten er vidt udbredt i størstedelen af Europa syd for 
Danmark. 
Misteltenen er i sin spredningsbiologi så stærkt knyttet til misteldroslen, at den næppe i det lange løb ville kunne klare sig 



uden denne fugleart. 
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