OPSAMLING PÅ
WORKSHOP OM BYNATUR
Onsdag d. 13. oktober 2021 afholdt Initiativgruppen Houlkær sammen med DN Viborg en velbesøgt, offentlig
workshop om bynatur. Workshoppen var organiseret og faciliteret af Nina Tofte Hansen fra den lille
naturformidlingsvirksomhed Rod. Omtrent 30 deltog i workshoppen, heriblandt flere medarbejdere fra kommunen.
Cirka halvdelen af deltagerne havde også deltaget i workshoppen for halvandet år siden.
Aftenen blev indledt af tre korte, inspirerende oplæg. Naturhavedesigner Anna Bonnichsen fortalte om, hvordan man
inviterer naturen indenfor i haven, baseret på hendes egne erfaringer og krydret med mange gode tips til at se haven
fra andre arters perspektiv. Kommunal projektleder Carina Pilgaard fortalte engageret om Viborgs indsats for at blive
landets vildeste kommune og informerede blandt andet om, hvordan borgere og foreninger kan få økonomisk støtte til
at få deres vilde ideer ud over rampen. Endelig fortalte dagens vært, Nina Tofte Hansen, om hendes arbejde med at
udarbejde bogen Bynatur, som udkommer i februar 2022, og gav eksempler på forskellige ildsjæle, hvis
bynatursprojekter er portrætterede i bogen.
Efter disse oplæg blev alle deltagere sat i arbejde med at udvikle ideer til, hvordan ord kan omsættes til handling, for at
skabe mere bynatur i Viborg. Vi tog udgangspunkt i forskellige arealer, som deltagerne personligt har mulighed for at
præge og dannede fire arbejdsgrupper, som arbejdede med følgende emner:

Egen have
Deltagernes drøftede deres egne haver, som var meget forskellige, og delte ideer til at gøre haverne mere
biodiversitetsvenlige. Én af de konkrete ideer, som det blev besluttet at følge op på, var fremover at gå efter at
beholde alt haveaffald på matriklen. I stedet for at køre det på genbrugspladsen kan haveaffaldet indgå i eksempelvis
kvashegn eller kvasbunker til gavn for pindsvin, insekter og andre smådyr. Gruppen fremførte den geniale idé at bruge
gamle juletræsstammer til at udgøre pælene i kvashegnet. Der burde være rig mulighed for at indsamle andres
”aflagte” juletræer efter jul. Det første skridt i at udføre denne plan er at finde ud af hvor kvasbunke og hegn kan
placeres og hvilke materialer, der kan indgå i dem.

Boligforeningens arealer
Gruppen vendte mange ideer, men havde særligt fokus på potentialerne for LAR (lokal afledning af regnvand) på
boligforeningernes arealer, og muligheden for her at kombinere mange interesser. Der findes eksempelvis LAR
løsninger til hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse store ideer vil kræve fondsansøgninger til eksempelvis
Realdania, og kræver at de enkelte bestyrelser og gartnere er med ind over. De første skridt handler derfor om at lave
en plan og kontakte bestyrelserne.
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Adoptér et område af kommunen
I andre byer, eksempelvis Aarhus, har borgere fået lov til at overtage driften af små, grønne områder i byen. Hvordan
ville man gøre noget lignende i Viborg? Gruppen fik den geniale idé at lade de enkelte små områder indgå i en større
sammenhæng, for at gøre det mere interessant og meningsfuldt for borgerne at adoptere området. Man kan således
skabe en sammenhængende rute mellem de enkelte områder og lade dem indgå i en oplevelsesrute i midtbyen.
Carina Pilgaard og Lotte Kunstmann, som deltog i denne gruppe, ønsker at gå videre med denne idé sammen med
Mette Boutrup. Første skridt er at kommunen skal se på arealer, som egner sig til ideen.

Byens træer
Den fjerede og sidste gruppe beskæftigede sig primært med byens træer og hvordan man, inspireret af Berlin og
andre storbyer, kan passe bedre på dem. De arbejdede med ideen om en grundigere registrering af alle byens træer
via GPS og ”nummerplader” til hvert træ. I denne proces kunne man med fordel involvere skoler, spejdergrupper og
andre borgere, foreslog gruppen, som ser projektet ”Grønne Sammen” som en god anledning. Første skridt står Marie
og Bodil for, som vil henholdsvis designe og finde sponsorer til nummerpladerne til træerne.

Har man spørgsmål eller kommentarer til denne opsamling eller til workshoppen generelt, er man velkommen til at
skrive til arrangør Nina Tofte Hansen på: nina@rodnet.org
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