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Forord
Hvordan får man på samme tid hjemmedyrkede tomater, bedre naboskab og
grønnere bydele? Inspireret af community gardens i amerikanske og europæiske
storbyer sætter denne undersøgelse fokus på, hvordan det frivillige engagement i
byer og boligområder kan styrkes gennem etableringen af fælles byhaver.
I Danmark er byhaver stadig et relativt ukendt fænomen, men der er tegn på en
spirende interesse blandt byboere herhjemme for at få jord under neglene og for
at sætte sit eget præg på nabolaget og byen.
Gennem eksempler fra både Danmark, Holland, England og Tyskland beskrives
potentialer og udfordringer med etablering af fælles byhaver. Undersøgelsen viser,
at fælles byhaver kan etableres mange forskellige steder i byen: På et hjørne af en
plads, i et gårdrum i tæt bebyggelse, på tidligere industrigrunde eller på taget af
en bygning. Fælles byhaver giver ikke bare grønnere byer, men kan bruges som et
strategisk redskab til udvikling af by- og boligområder, da de kan fungere som nye
mødesteder, styrke fællesskab og naboskab, aktivere og udnytte restområder i
byen og give beboere og borgere mere ejerskab til byens grønne områder.
Undersøgelsen er finansieret af byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler under
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er gennemført af rådgivningsfirmaet
Hausenberg med bidrag fra et tværfagligt panel af eksperter og praktikere.
Rapporten her henvender sig til alle, der arbejder med områdefornyelse,
byudvikling, grønne områder og inddragelse af frivillige. I tilknytning til rapporten
er udgivet pjecen Dyrk dit nabolag – guide til at etablere fælles byhaver målrettet
borgere, der gerne selv vil etablere en fælles byhave.
Vi håber, at de mange eksempler og anbefalinger i rapporten kan inspirere
til etablering af flere fælles byhaver og til nye måder at involvere frivillige i
byfornyelsen på – og derigennem bidrage til fortsat udvikling af landets by- og
boligområder.

God læselyst!
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Introduktion
Byfornyelse og frivillighed i fælles byhaver
Dyrk din by. Fælles byhaver og frivillighed i byfornyelsen er en undersøgelse af
fænomenet community gardens, på dansk fælles byhaver. Undersøgelsen henter
inspiration i europæiske community gardens for at se, hvad vi i Danmark kan lære
af de udenlandske erfaringer med at involvere frivillige i at udvikle byens grønne
områder. Undersøgelsen dykker ned i danske eksempler på fælles byhaver for at
se, hvordan fænomenet fungerer i en dansk kontekst.

Hvad er en frivillig?
Hver tredje dansker er frivillig, og antallet af frivillige
er steget de sidste 20 år. Der findes mange definitioner
på begrebet frivillig, og en af forklaringerne på det
stigende antal frivillige er, at vi udvider grænserne for,
hvad vi opfatter som frivillighed.
Rapporten anvender et meget bredt frivillighedsbegreb inspireret af frivillighedsforsker Ulla Habermann,
som skriver, at frivillighed er ”en samlebetegnelse for
såvel det engagement, der bæres af en ide eller interesse, som for den samfundsrettede indsats, der – af
engagement og fri vilje og i princippet ulønnet – opstår blandt individer og grupper. Frivillighed indebærer altså både engagement og handling”.
Mange havedyrkere opfatter ikke sig selv som frivillige. De ser sig selv som aktivister, urbane pionerer eller
mennesker, der bare sætter pris på havearbejde. Men
set ud fra et byudviklingsperspektiv tilfører de byen
noget nyt og godt uden at få betaling for det. Og det
er i den betydning, de her ses som frivillige. I teksten
omtales de frivillige med forskellige begreber som
initiativtager, nøgleperson, ildsjæl, medlem og bruger.

Fænomenet, der på engelsk er kendt som community gardening, kobler frivilligt
engagement til byudvikling. I USA og i flere af vores europæiske nabolande vrimler det med gode eksempler på, hvordan engagerede frivillige dyrker haver i byen
og dermed skaber positive forandringer for både dem selv og lokalsamfundet.
I Danmark har havedyrkning i byen overvejende været forbundet med kolonihaver. Men der er stadig flere tegn på en spirende interesse for havedyrkning
andre steder. De senere år er nye former for haveinitiativer dukket op rundt om i
danske byer, og i pressen kan man jævnligt læse om fænomener som community
gardening, urban farming og guerilla gardening.
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haver med og uden hegn
Ordet have betyder ’det indhegnede’, men fælles
byhaver findes i mange variationer med og uden
hegn. Nogle haver er omgivet af høje trådhegn og
er aflåst uden for åbningstid for at undgå tyveri og
hærværk. Andre haver er helt åbne og kan besøges
døgnet rundt. På billedet ses en åben byhave,
der ligger uden for rådhuset i London. Det er
medarbejdere på rådhuset, som driver haven, der
består af en enkelt plantekasse og ligger ud til en
offentlig promenade. Formålet med haven er netop
at vise, at det er muligt at dyrke grøntsager mange
forskellige steder i byen.
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Lokalområdet
Renere luft, Grønne mødesteder,
Ejerskab, Identitet, Naboskab,
Sammenhængskraft

Individet

Samfundet

Gulerødder, Frisk luft,
Motion, Venner, Netværk,
Indflydelse

Miljøforbedringer,
Folkesundhed, Beskæftigelse,
Medborgerskab, Integration

Værdien af fælles byhaver set fra tre forskellige perspektiver

Fælles byhaver skaber værdi for mange
Fælles byhaver giver værdi både for individet, for lokalområdet og for samfundet
som helhed. Og dét for relativt få midler.
For individet er byhaven en mulighed for at dyrke egne grøntsager, få motion,
luft og dagslys. Nogle oplever havearbejdet som terapi mod stress, demens eller
depression. At dyrke en fælles byhave kan være vejen til at engagere sig i lokalområdet, møde naboerne, lære noget nyt og få netværk og indflydelse. Den fælles
byhave kan samtidig være et personligt redskab til at handle lokalt på globale
dagsordener som eksempelvis klimaforandringer.
For lokalområdet kan en fælles byhave betyde renere luft og et nyt grønt mødested, med grobund for nye fællesskaber og godt naboskab. En fælles byhave kan
give beboere ejerskab til deres boligområde, og den kan skabe stolthed og ændre
et områdes identitet og image.
For samfundet som helhed kan fælles byhaver være med til at forbedre miljøet
og folkesundheden, og de kan skabe meningsfuld beskæftigelse for arbejdsløse.
Byhaver kan fungere som udendørs klasseværelser og give både skolebørn, unge
og voksne en større forståelse for natur og miljø. Set fra politikeres og offentlige
myndigheders vinkel kan byhaver også være et redskab til at styrke frivillighed og
medborgerskab i samfundet.
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Hvad er en community garden?
Der findes ingen dansk betegnelse for det engelske
udtryk community garden, ej heller en klar definition
af begrebet. Helt overordnet er en community garden
en have, hvor der dyrkes i fællesskab. Oftest finder man
community gardens i større byer. Typisk er det lokale
beboere, der selv passer haven, og i de fleste haver dyrkes der grøntsager, blomster og krydderurter. Graden af
fællesskab, og hvad og hvordan der dyrkes, kan variere.
Community garden er her oversat til fælles byhave, et
begreb, der også inkluderer haver, hvor fællesskabet
består i, at alle dyrker hver sin jordlod i en fælles have,
som vi kender det fra de danske kolonihaver.
For læsevenlighedens skyld veksles i teksten mellem betegnelserne fælles byhaver, byhaver eller blot haver.

Rapporten kort: Potentialer og udfordringer i fælles byhaver
Det er nemt at blive begejstret for ildsjælenes interesse for at få jord under
neglene, deres ønsker om at gøre en forskel for klimaet, sætte deres præg på de
grønne områder og tage ansvar for lokalsamfundets og byens udvikling. Men hvad
sker der, hvis borgere og beboere overlades flere opgaver og får mere ansvar for
det grønne i deres lokalområde? Hvilken værdi har det for lokalområdet, byen og
samfundet? Og hvilke udfordringer giver det i forhold til drift og vedligeholdelse
på længere sigt? Hvordan kan ansvaret for byens grønne områder fordeles på nye
måder, og hvordan kan kommuner og boligforeninger få et godt samarbejde med
de borgere og beboere, der gerne vil tage ansvar? Det er spørgsmål, der udforskes
i denne rapport, som er opdelt i tre dele: Inspiration, udfordringer og anbefalinger.
INSPIRATION
I rapportens første del, INSPIRATION, præsenteres 10 eksempler på fælles byhaver
i udlandet og i Danmark. De udenlandske eksempler i kapitlet Fire europæiske
byer viser, at fælles byhaver kan kobles til overordnede politiske målsætninger
og indgå som et strategisk redskab i planlægning og bypolitik. Miljøprofilering og
sundhed er et eksempel på målsætninger, som i London udmøntes gennem støtte
til etablering af 2.012 nye, fælles byhaver inden Olympiaden i 2012. Uddannelse og
socialt løft i udsatte boligområder kan også være det politiske sigte med at støtte
fælles byhaver, som i for eksempel Manchester. Medborgerskab og frivillighed er
en anden politisk målsætning, der kan styrkes gennem fælles byhaver, som i eksempelvis Utrecht. Endelig er midlertidig anvendelse og udvikling af nye områder
i byen et mål, der kan understøttes gennem fælles byhaver, hvilket Berlin er et
inspirerende eksempel på.
I Danmark er der ikke samme strategiske og politiske fokus på fælles byhaver som
i udlandet. Kapitlet Fire danske haver går derfor tættere på livet i haven, viser
forskellige former for fælles byhaver i Danmark og undersøger betydningen af de
forskellige bymæssige sammenhænge, de indgår i.
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Haveforeningen Oasen i Avedøre og Fælleshaven i Beder vidner om en stærk tradition
for haveforeninger i Danmark. Begge ligger i forbindelse med et alment boligområde,
og begge har karakter af nyttehaver, hvor formålet er at give lokale beboere mulighed
for at dyrke egne grøntsager i fællesskab. Oasen er en integreret del af boligområdet
og fungerer som uformelt mødested på tværs af kultur, køn og alder. Fælleshaven i
Beder udnytter et restareal på en mark uden for boligområdet og har fokus på effektiv
grøntsagsdyrkning, som kræver en hvis organisering og forpligtelse af medlemmerne.
Beboerhaven på Enghave Plads i København er et eksempel på en fælles byhave,
der er opstået på en offentlig plads i forlængelse af en byfornyelsesindsats. Her er
der fokus på haven som mødested for lokale beboere på en plads i et tæt befolket
byområde, hvor der kan opstå kamp om pladsen.
Prags Have er et af flere nye, midlertidige haveinitiativer i København. Prags Have
ligger på en tidligere industrigrund, hvor forurening er en stor udfordring. Prags
Have kan ses som del af en tendens blandt især unge til at bruge byens rum mere,
involvere sig på nye måder og øve direkte indflydelse på byens udvikling gennem
eksempelvis midlertidige eksperimenter i byrummet.
UDFORDRINGER
Det er ikke uden udfordringer at etablere og drive en fælles byhave. På tværs af de
danske og udenlandske byhaver ses en række fælles udfordringer. Rapportens anden
del, UDFORDRINGER, dykker ned i tre af de væsentligste udfordringer: At finde et sted
at dyrke have, at motivere og fastholde de frivillige og at skabe en robust organisering.
Fælles byhaver kan etableres i en park, på et friareal i et boligområde eller på en
tidligere industrigrund. Stedets karakter, omgivelser og historie giver forskellige
muligheder og begrænsninger for en byhave. Kapitlet HVOR dyrkes fælles byhaver?
gennemgår potentialer og udfordringer ved at etablere byhaver på syv forskellige
typer af steder i byen.
Frivillige har forskellige motivationer, og deres engagement og tidsforbrug i haven
varierer meget, hvilket kan være en udfordring både for fællesskabet og i forhold
til at passe en have. Kapitlet HVEM dyrker fælles byhaver? sætter fokus på motivationen hos havedyrkerne og beskriver fire forskellige arketyper: grøntsagsdyrkeren, fællesskabsdyrkeren, eksperten og projektmageren.
Havedyrkning kræver vedholdende og stabilt engagement, hvis afgrøderne skal
blomstre, men det kan være svært at få frivillige til at forpligte sig og skabe en
robust organisering i haven. Kapitlet HVORDAN organiseres en fælles byhave?
viser styrker og svagheder ved fire typer organisering af byhaver: havegruppen,
netværket, foreningen og den socialøkonomiske virksomhed.
ANBEFALINGER
Rapporten afsluttes med 12 anbefalinger til, hvordan politikere, planlæggere, medarbejdere i områdefornyelsen og andre, der arbejder med byudvikling, kan støtte udviklingen
af fælles byhaver ved at sætte byhaver på den politiske dagsorden og udvikle samarbejdet med de frivillige, der gerne vil i gang med at dyrke deres by eller boligområde.
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Fælles byhaver har potentialer til at:

Udfordringer i fælles byhaver er at:

• give beboere og borgere mere ejerskab til byens
grønne områder

• finde et egnet sted i byen

• aktivere og udnytte restområder i byen

• skabe forankring i og værdi for lokalsamfundet

• fungere som nye mødesteder på tværs af kultur,
køn og alder

• beskytte afgrøder mod hærværk og tyveri

• styrke fællesskab og naboskab
• styrke image og identitet i en by eller et
boligområde
• være omdrejningspunkt for læring om dyrkning,
fødevarer, sundhed og miljø
• give beskæftigelse, netværk og nye kompetencer
til unge og arbejdsløse
• styrke netværk blandt ældre og ensomme
• virke som terapi for stressramte, deprimerede og
demente.

• håndtere forurenet grund

• rekruttere og oplære nye frivillige
• fastholde stabilt frivilligt engagementet i haven –
også over vintersæsonen
• samarbejde med offentlige myndigheder om
støtte og tilladelser.
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Kolonihaver – en dansk tradition
Havedyrkning i byen er ikke et nyt fænomen. Kriser, krige og eksplosiv befolkningsvækst har gennem historien givet anledning til forskellige bevægelser af havedyrkning i byer verden over. Her er et kort historisk kig tilbage på traditionen for
kolonihaver i Danmark og på udviklingen af community gardens i USA.
Traditionen for urban havedyrkning i Danmark går langt tilbage. I København var
der allerede i slutningen af 1500-tallet haver uden for voldene. Her måtte jorden ikke
anvendes til bebyggelse, da der skulle være frit skudfelt fra volden. I stedet for bebyggelse, blev der anlagt såkaldte frihaver som en form for fattighjælp til de dårligst stillede. Samtidig skulle haverne afholde folk fra at drikke og sørge for, at den voksende
arbejderklasse fik frisk luft, frugt og grønt. Kolonihavebevægelsen, som vi kender den
i dag, er imidlertid et relativt nyt fænomen, der knytter sig til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Den drastiske befolkningsvækst i byerne i denne periode gjorde,
at folk boede meget tæt i små, uhygiejniske lejligheder. Mens dyrkning af baghaverne
i mange danske købstæder var en vigtig daglig forsyningskilde til mad, blev der i de
store byer anlagt kolonihaver på kanten af byen som kompensation for de dårlige
boligforhold. I 1908 blev Kolonihavelejerforeningernes Forbund i Danmark oprettet.
Kolonihaverne havde deres storhedstid i efterkrigsårene, hvor der var op mod 100.000
kolonihaver i Danmark.

Det er ikke længere en
økonomisk nødvendighed at
dyrke grøntsager i haven for
at supplere den daglige kost,
og kolonihaven fungerer heller
ikke længere som et værn mod
ledighed og usund livsstil, som
den gjorde tidligere.

Der findes i dag tre typer haveforeninger i Danmark: Nyttehaver, hvor jorden lejes,
og det ikke er tilladt at bygge. Andels- eller parcelhaver, hvor jorden opkøbes og
ejes af foreningen eller af den enkelte kolonist samt kolonihaver, hvor jorden er
ejet af kommunen, og hvor det er tilladt at opføre små huse. Her ejer kolonisten
huset, havens materiale og produkter, mens grunden lejes. I dag er der 60.000
kolonihaver i Danmark, og kolonihaverne har på mange måder bevæget sig væk
fra deres udgangspunkt. Det er ikke længere en økonomisk nødvendighed at dyrke
grøntsager i haven for at supplere den daglige kost, og kolonihaven fungerer heller
ikke længere som et værn mod ledighed og usund livsstil, som den gjorde tidligere.
Inden for de sidste 20 år er nye typer byhaver opstået i Danmark. På forskellig vis
er de inspireret af både den danske kolonihavetradition, de amerikanske community
gardens og 1970’ernes politiske havebevægelse. I 1994 dukkede den første beboerdrevne byhave op på Enghave Plads på Vesterbro – den første af sin art i Danmark. Kort efter kom tilsvarende københavnske initiativer på Nørrebro, heriblandt
’Have på en nat’ i Guldbergsgade. I 1995 blev foreningen ByhaveNetværket dannet.
Foreningen har siden ydet starthjælp til en række beboerdrevne byhaver. De sidste
par år er nye typer grønne urbane initiativer opstået, eksempelvis Ørestad Urbane
Haver, Prags Have og DYRK Nørrebro i København.
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BYHAVE PÅ SKOLENS TAG
Et netværk, der kalder sig DYRK Nørrebro,
anlagde i foråret 2011 en fælles byhave
på taget af Blågårds Skole på Nørrebro i
København. Taghaven er et af de nyeste
eksempler på fælles havedyrkning i byen
i Danmark.
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Community gardens – en amerikansk historie
I USA går historien om havedyrkning i byen tilbage til 1890’ernes økonomiske krise.
I 1893 blev såkaldte potato parks i stor stil anlagt med offentlige midler i byer
som Detroit, New York og Philadephia. Kartoffelparkerne skulle dæmme op for
sulten og den ulmende politiske uro ved at give de mange arbejdsløse en fornuftig
beskæftigelse og mad på bordet. Fra begyndelsen af 1900-tallet opstod school
garden-bevægelsen, som var baseret på en ide om naturens helende egenskaber
på bymennesket, især børn.

Community gardens har været
med til at udvikle newyorkernes
bevidsthed om bæredygtighed,
økologi, sund mad, social sam
menhængskraft og naboskab.
Og de er inspiration for de have
dyrkerbevægelser, der i dag har
fået fornyet energi og har gjort
sit indtog i Europas storbyer.

Under de to verdenskrige blev havedyrkningen sat i system med en ny betydning.
Byboerne blev opfordret af landets regering til at dyrke mad i deres by. Formålet
var at frigøre soldater og logistiske ressourcer til fronterne. Havene, der skød op i
tusindtal, blev under 1. verdenskrig døbt liberty gardens. Under 2. verdenskrig tog
de navneforandring til victory gardens. Haverne blev også brugt til at styrke den
nationale bevægelse bag fronten – med navnet The Land Army.
Når der ikke var krig, forsvandt haverne stort set. Men også de økonomiske kriser
gjorde haverne aktuelle. Under depressionen i 1930erne voksede havebevægelsen igen i de amerikanske byer. Det var de såkaldte releif gardens, der på samme
måde som kartoffelparkerne havde et dobbelt formål. Det handlede både om mad
og beskæftigelse til befolkningen for at undgå hungersnød og politisk opstand.
Dyrkningen blev sat i system af præsident Roosevelt, der som en del af New Dealpolitikken betalte arbejdsløse for at være gartnere og gav støtte til etablering af
såkaldte welfare gardens.
I 1970’erne opstod en ny bevægelse inden for urban dyrkning i USA. Denne gang
blev haverne anlagt på folkeligt initiativ. Bevægelsen opstod i New York på grund
af den dybe krise, der ramte byen i midten af 1970’erne, hvor byen var ved at gå
bankerot. Der blev skåret dybt i den offentlige velfærd, og mange fra middelklassen flyttede til forstæderne. Store byområder gik i opløsning, bygninger stod tomme, brande hærgede, arbejdsløsheden var høj, og bander og narko gjorde gaderne
utrygge. Mange blev dog boende i byen, overladt til sig selv og en by i opløsning,
og med afsæt i de mange tomter, udbrændte bygninger og affald startede de en ny
politisk bevægelse af community gardeners.
I de community gardens, der opstod i 1970’erne og 80’ernes New York, brugte de
lokale beboere dyrkningen til at genvinde fodfæste i deres bydele. Haverne blev
trygge heller, der fungerede som små offentlige rum og mødesteder. Initiativet
havde skiftet side. Mens dyrkning tidligere havde været et redskab for skiftende
regeringer, bystyrer og offentlige organer til at reagere på kriser og nød, var haverne nu en folkelig græsrodsbevægelse, der handlede og tog ansvaret for udviklingen af New York. Siden slutningen af 1990’erne har der været en stående konflikt
mellem haverne og bystyret, der har ønsket at sælge en del af haverne som byggegrunde. En del haver er stadig truede.
Ud af New Yorks community gardens voksede forskellige dagsordener og ideologier. Community gardens har været med til at udvikle newyorkernes bevidsthed
om bæredygtighed, økologi, sund mad, social sammenhængskraft og naboskab. Og
de er inspiration for de havedyrkerbevægelser, der i dag har fået fornyet energi og
har gjort sit indtog i Europas storbyer. 
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Eagle Street Rooftop Farm
Med en storslået udsigt over New Yorks skyline ligger
Eagle Street Rooftop Farm på taget af en lagerbygning
i Brooklyn. Her dyrkes økologiske grøntsager, som
sælges på taghavens eget marked og til nærliggende
restauranter, der får leveret grøntsagerne med
budcykel. Taghaven fungerer som inspiration og model
for, hvordan byens tage kan bruges på nye måder.
Og den viser, hvordan byboere kan dyrke grøntsager
lokalt. Haven samarbejder med organisationen
Growing Chefs og kører forskellige læringsforløb og
programmer for frivillige.
Læs mere på www.rooftopfarms.org
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Sådan er rapporten blevet til
Undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten, har hentet inspiration, viden og
erfaringer i fire danske og seks udenlandske fælles byhaver. På trods af, at community gardening som fænomen især er kendt fra USA, har undersøgelsens udenlandske fokus været på vores europæiske nabolande, hvor samfundsforholdene ligner
danske forhold mere end i USA, og hvor erfaringerne derfor er mere overførbare
til en dansk kontekst. Undersøgelsens resultater er løbende blevet kvalificeret
gennem møder og interviews med et tværfagligt panel af eksperter og praktikere
inden for havedyrkning, frivillighed, byfornyelse og byudvikling. 

Vidensindsamling
Vidensindsamlingen har bestået af:
// Kvalitative interviews med initiativtagere,
koordinatorer, frivillige og besøgende i fælles byhaver.
// Observationer med registrering af frivillige og
besøgende, aktiviteter og liv i haverne.
// Interviews med kommunale medarbejdere, for eksempel
embedsmænd og gartnere.
// Research på de udvalgte cases med fokus på havernes
historie, udvikling og medieomtale.

Valg af cases
I udvælgelsen af cases er der lagt vægt på at sikre bredde og
nuancer ved at vælge:
// Haver i forskellige nationale kontekster – med forskellige
traditioner for havedyrkning og organisering af frivilligt
arbejde.
// Haver i forskellige byer – med forskelle i historie,
demografi, tæthed, politisk styring og sociale problemer.
// Haver placeret forskellige steder i byen – fra hjørnet af
den offentlige park og den tidligere industrigrund til bar
mark i udkanten af byen.
// Haver med forskellige tidsperspektiver – både
permanente og midlertidige haver og nyetablerede og
ældre haver.
// Haver med forskellige formål og fokusområder – fra økologi,
miljø og fødevarer til sociale eksperimenter og aktiviteter.
// Haver med forskellige typer af organisering – fra
havegrupper og foreninger til socialøkonomiske
virksomheder og netværk.

19

_ introduktion

Tværfagligt ekspertpanel
// Marijke Zwaan, permakulturlandskabsdesigner,
initiativtager til ByhaveNetværket.
// Peter Schultz Jørgensen, byplanlægger og konsulent,
igangværende projekt om community gardens i New
York City.
// Birgitte Mazanti, ph.d. og centerleder, Center for
Boligsocial Udvikling.
// Mads Uldall, projektchef, Områdefornyelse i Sankt
Kjelds Kvarter.
// Lærke Knudsen, landskabsarkitekt, Center for Parkog Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen, Københavns
Kommune.
// Kaspar Villadsen, ph.d. og lektor ved Institut for Ledelse,
Politik og Filosofi på Copenhagen Business School,
forskning med fokus på frivillighed.
// Ulla Habermann, dr. phil. og forhenværende leder af
Center for frivilligt socialt arbejde, forskning med fokus
på frivillighed.

Kilder
// Bynaturen i hverdagslivet, Danmarks
Miljøundersøgelser, Århus Universitet, 2011.
// En postmoderne helgen – om motiver til frivillighed, Ulla
Habermann, Museum Tusculanums forlag, 2007.
// Den frivillige sektor i Danmark, redigeret af Thomas P.
Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen, SFI, 2006.
// City Bountiful – A century of community gardening in
America, University of California Press, 2005.
// Ned på jorden, speciale af Christine Cool, Institut for
Antropologi, 2009.
// Interview med byudvikler Peter Schultz Jørgensen,
oktober 2011.
// Interview med frivillighedsforsker dr.phil. Ulla
Habermann, august 2011.
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Hulme community garden centre / Manchester

growing communities / London
styles house / London
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fælleshaven i beder / Beder
beboerhaven PÅ enghave plads / Vesterbro
Prags have / Amager
haveforeningen oasen / Avedøre

prinzessinnengarten / Berlin
Allmende-kontor / Berlin

de bikkershof / Utrecht

Inspiration

På de følgende sider præsenteres eksempler på fælles byhaver i England, Holland, Tyskland og Danmark. Byhaverne har vidt forskellige
formål og fokus, organiseringen varierer, og stederne, der dyrkes, har
forskellig karakter.
Der er haver, hvor formålet er effektiv grøntsagsdyrkning, haver, hvor
fællesspisningen er omdrejningspunkt, og haver, hvor det handler om at
give lokale beboere en anledning til at komme ud af deres lejlighed og
møde naboerne. Nogle haver ligger på tidligere industrigrunde i tæt befolkede bydele, nogle dyrkes på tidligere landbrugsjord, og andre ligger
på et hjørne af en offentlig park eller plads.
Eksemplerne spænder fra 25 år gamle veletablerede haver til helt nystartede og løst organiserede projekter. Tilsammen giver de 10 eksemp
ler et billede af de mange muligheder og udfordringer, der ligger i at
dyrke fælles byhaver.
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Fire europæiske byer

Flere af vores europæiske nabolande har længere og anderledes traditioner for frivillighed og fælles byhaver, end vi har i Danmark. Især de engelske byhaver skiller sig
ud. Her ses eksempler på meget professionel organisering af de frivillige kræfter med
fokus på effektiv oplæring og salg af havens afgrøder og en målsætning om at blive
økonomisk uafhængige af offentlige midler.
I det følgende kapitel præsenteres eksempler på fælles byhaver i fire europæiske byer:
London, Manchester, Utrecht og Berlin. De fire byer er meget forskellige, men har det
til fælles, at de alle har integreret fælles byhaver som et strategisk redskab i byudviklingen – dog med meget forskelligt fokus. Eksemplerne er hentet i samfund, som på
mange måder adskiller sig fra det danske. Men koblingen mellem byhaver og politiske
mål som bedre miljø, sundhed, medborgerskab og aktiv deltagelse i byudviklingen er
ikke desto mindre relevante i danske byer og boligområder.
Så trods forskellene kan der være inspiration at hente i eksemplerne i forhold til at
tænke fælles byhaver ind som et redskab i byfornyelse og byudvikling i Danmark.
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London – fødevarer og fællesskaber
London har været foregangsby, når det handler om at sætte politisk fokus på
dyrkning af fødevarer i byen. I 2004 nedsatte byen et London Food Board, der er en
gruppe uafhængige interesseorganisationer og eksperter, der skal rådgive og følge
byens politik på området. I 2006 blev den første samlede fødevarestrategi for byen
vedtaget. Mange haveaktivister i London drømmer om at ændre fødevaresystemet
og blive selvforsynende med grøntsager. Men fra politisk side handler støtten til
dyrkningshaver i London i højere grad om at genskabe forbindelse mellem mennesker og mad. At få flere – ikke mindst byens børn – til at forstå, hvor den mad,
vi spiser, kommer fra, og hvad der er sundt at spise. Det handler også om at gøre
byen mere grøn, at fremme lokale fællesskaber omkring det at dyrke have og få
flere borgere til at engagere sig i deres lokalområde.

London har været foregangsby,
når det handler om at sætte
politisk fokus på dyrkning af
fødevarer i byen.

På de følgende sider beskrives tre meget forskellige projekter i London, der på
hver deres måde illustrerer det store frivillige engagement og de mange lokale fællesskaber, der findes omkring urban havedyrkning i London. Det første er projektet Capital Growth, der skal sikre etablering af 2.012 nye byhaver i London inden
Olympiaden i 2012 gennem økonomisk støtte, netværk og rådgivning. Det andet er
den sociale virksomhed Growing Communities, der har etableret tre community
gardens, hvor frivillige på meget professionel vis hjælper med at dyrke salat til en
grøntsagskasse-ordning. Helt uden at smage salaten selv. Det tredje er en nyetableret dyrkningshave for beboerne i den blandede boligbebyggelse Styles House,
hvor det er lykkedes at omdanne et restområde til omdrejningspunkt for godt
naboskab. 
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Capital Growth – en kampagne for nye byhaver
På vej mod 2.012 nye haver i byen
Et konkret eksempel på, hvordan Londons fødevarestrategi bliver ført ud i livet,
er kampagnen Capital Growth. Ud over det konkrete mål om at etablere 2.012 nye
byhaver i byen inden Olympiaden i 2012 skal kampagnen være med til at genskabe
forbindelsen mellem mennesker og mad, bidrage til at gøre London grønnere,
bringe folk sammen om at dyrke have og gøre London lidt mere selvforsynende
med grøntsager.

Capital Growth
// Capital Growth er en kampagne, der støtter etablering
af 2.012 nye byhaver i London inden udgangen af 2012.
Kampagnen blev indledt i 2008.
// Kampagnen er et partnerskab mellem netværket
London Food Link, Londons Borgmester, Boris Johnson
og den engelske lotterifond og gennemføres af
organisationen Sustain.
// Capital Growth har et budget på ni millioner kroner,
hvoraf cirka halvdelen går til at støtte etablering af nye
byhaver.
// En fælles byhave defineres af Capital Growth som et
område, hvor der dyrkes grøntsager, og hvor byhaven
involverer og bidrager til lokalsamfundet.
// Kampagnen er en politisk succes, der i løbet af to år har
involveret mere end 35.000 borgere i London. Til og med
november 2011 har kampagnen støttet 1.308 haver, og
på hjemmesiden opdateres tallet løbende, i takt med at
nye haver åbner.
// Læs mere om Capital Growth på hjemmesiden: www.
capitalgrowth.org

Capital Growth er ikke blot en pulje, der kan søges penge fra, men et netværk, man
kan blive en del af. På hjemmesiden er der en ’stedfinder’, hvor man kan søge efter
fælles byhaver i sit lokalområde og finde navne på kontaktpersoner, hvis man vil
melde sig som frivillig i en have. Netværket støtter etablering af nye haver på tre
måder: Dels med penge til jord, plantekasser, frø og lidt forplejning ved events i
haverne, dels med rådgivning om, hvordan lokalområdet bedst involveres i haven,
dels med adgang til materialer og kurser. Tidligere kunne en enkelt have få op til
1.500 pund i støtte, men nu er tilskuddet pr. have nede på 500 pund. Det skyldes,
at der er mange haver at støtte, men også den erfaring, at det ofte ikke er store
beløb, de lokale initiativtagere mangler. Det er i højere grad viden om, hvordan
man kommer i gang, og hjælp til at løse problemer. Mange havegrupper har endnu
ikke brugt alle de penge, de har fået lovning på.
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Der er eksempler på grupper,
som formår at tigge, klunse og
låne sig til de materialer, de
har brug for. De skal bare have
100 pund til at købe frø, løg og
planter for. Så er de i gang.
Seb Mayfield, projektleder i Capital Growth,
London.
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For at få hjælp og støtte fra Capital Growth skal byhaven være nyetableret og
mindst fem kvadratmeter samt involvere mindst fem personer, der ikke er fra
samme familie, og havegruppen skal have tilladelse til at bruge det valgte sted til
byhave. I praksis er det dog ikke muligt at kontrollere, at der er tilladelse fra ejeren. Her vælger organisationen Sustain, der har ansvar for gennemførsel af Capital
Growth, at stole på initiativtagerne. Som en del af kampagnen har Sustain aftaler
med et korps af frivillige, der tager ud og besøger haverne og ser, hvordan det går,
og hvad de har brug for. Det er Sustains erfaring, at det er forskelligt, hvilken hjælp
de forskellige haver har brug for, og hjælpen tilpasses derfor den enkelte initiativgruppe og have.

Støtte gennem kurser og lejekontrakter
Der er en række udfordringer, der er generelle for nye haver i byen. Den største er
at lave aftaler med jordejerne. Sustain har i samarbejde med Transport for London
udarbejdet en standard-lejekontrakt for midlertidig brug af arealer til fælles
haver. Transport for London ejer mange af de restarealer i byen, der egner sig til
midlertidige fælles byhaver. Men kontrakten kan også bruges mellem havegrupper
og andre ejere og er et eksempel på, at Sustain hjælper med konkrete værktøjer,
der gør det nemmere at etablere en ny have i byen. En anden udfordring, Sustain
kan hjælpe med, er afsætning af produkter. Her kan Sustain hjælpe med at udvikle
en forretningsplan for haven eller give gode råd om, hvordan man får lov at
etablere en særlig stand foran det lokale supermarked med salg af produkter fra
haver baseret på frivillig arbejdskraft. Sustain tilbyder desuden kurser i, hvordan
man laver kompost, sikrer næringsrig jord eller bekæmper sygdomme uden brug
af sprøjtemidler. Mange kurser og workshops afholdes i projektets fire demonstrationshaver, så medlemmerne i Capital Growths netværk kan afprøve løsningerne i
praksis.

En politisk succes
Fra politisk side opfattes Capital Growth som en stor succes: Over 35.000 mennesker har været involveret i Capital Growth i løbet af de to første år, og kampagnen
er et godt eksempel på, at folk gerne vil tage ansvar for deres lokalområder og arbejde frivilligt. Kampagnen har også haft stor bevågenhed i medierne. Projektets
enkle og målbare mål – 2.012 nye haver inden Olympiaden i 2012 – har gjort det
nemt at kommunikere og få budskabet ud. Til gengæld har det fra politikernes side
givet ekstra fokus på antallet af haver, frem for på livet i og effekten af den enkelte
have for lokalområderne. 
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Growing communities – sammen om at dyrke en bedre
verden
”Grøntsagsdyrkningens hellige gral i London”. Sådan betegner embedsmanden Jonathan Pauling den socialøkonomiske virksomhed Growing Communities, der står
bag tre fælles byhaver i Hackney i det nordøstlige London. Jonathan arbejder for
Londons bystyre og har ansvaret for Londons fødevarestrategi, så han følger udviklingen i de fælles byhaver nøje. Det særlige ved Growing Communities er, ifølge
Jonathan Pauling, at de har formået at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der
uden at være afhængig af offentlig støtte udvikler de frivilliges kompetencer og
omdanner ubenyttede områder i byen til produktionsjord.

Growing Communities
// Growing Communities er en socialøkonomisk
virksomhed etableret i 2000 med formålet at
forandre fødevareproduktionssystemet gennem
fællesskabsorienteret handel.
// Organisationen driver en abonnementsordning med
salg af kasser med økologisk frugt og grønt og står bag
Stoke Newington Farmer’s Market, hvor der sælges
økologiske varer.
// Growing Communities driver tre fælles byhaver i
Hackney: Allens Garden, Springfield Park Garden og
Clissold Park Garden. De tre haver er tilsammen cirka
2.000 kvadratmeter.
// Der er cirka 20 ansatte og mere end 100 frivillige i
organisationen.
// Hver have er kun åben en dag om ugen, hvor
frivillige arbejder i haven under ledelse af en lønnet
dyrkningsleder. Haverne er lukkede og aflåste resten af
ugen.
// Der dyrkes økologisk i højbede med ny jord og underlag.
Der er fokus på økologi, biodiversitet og systematisk
afgrøderotation.
// Alle afgrøder går til grøntkasserne, og der er ingen
privat høst.
// Jorden ejes af kommunen og lejes for et symbolsk beløb.
// Læs mere om Growing Communities på organisationens
hjemmeside: www.growingcommunities.org

Projektleder Seb Mayfield fra byhavekampagnen Capital Growth fortæller, at
Growing Communities er et eksempel, som andre fælles byhaver kan lære meget
af, ikke mindst fordi de har en meget professionel organisering og en systematisk
oplæring af frivillige: ”Vi henviser ofte nye havegrupper til Growing Communities.
Her kan de få gode råd og lære om alt fra dyrkningsmetoder til organisering og forretningsudvikling. Growing Communities afholder også kurser for nye havedyrkere
med støtte fra Capital Growth”, fortæller Seb Mayfield.

Frivillig uden at smage
De tre byhaver, hvor salaten til grøntsagskasserne dyrkes, er placeret forskellige
steder i bydelen Hackney. Haverne er placeret i grænseland mellem boligbebyggelser og grønne områder, der tidliger lå ubenyttet hen. Haverne er meget profes-
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sionelt anlagt, organiseret og styret – og helt afhængig af frivillig arbejdskraft for
at kunne dyrke salat nok til abonnementsordningen. Salatdyrkning er netop valgt,
fordi det dyrkes bedst lokalt, er arbejdskraftintensivt og en god mulighed for at
udnytte de mange frivilliges hjælp.
For at være frivillig i Growing Communities skal man gennemgå en tre timers introduktion i en af byhaverne, hvor en dyrkningsleder fortæller om havens værdier, opbygning
og forventningerne til de frivillige. Ved introduktionen udfylder man et skema med
personlige oplysninger, motivation, forventninger til det at være frivillig og et gæt på,
hvor meget man gerne vil bidrage. Derefter kan man frit komme som frivillig i alle tre
haver. Arbejdes ledes af en dyrkningsleder, der er en lønnet medarbejder med ansvar
for haven. I Allens Garden og Springfield Garden er det Sara Davies, der er dyrkningsleder. ”Jeg kan ikke på forhånd vide, om der kommer to eller 10 frivillige. Så det kræver
langsigtet planlægning og overblik, når man skal være sikker på at have salat klar til
kasserne hver tirsdag”, fortæller Sara Davies.

Sherylin på 62 år er fra USA, men har boet i Lon
don i mange år.
Sherylin har arbejdet som kok, men er nu pensione
ret. Hun har været til introduktion og er nu startet
som frivillig i Springfield Garden. Sherylin kan lide
havearbejdet og regner med at komme fast en gang
om ugen. ”Når jeg er her, er det bare mig og plan
terne. Det er meget fredfyldt og tilfredsstillende.
Men det handler også om at give noget tilbage til
det samfund, jeg er en del af, og om at udnytte de
kompetencer, jeg nu har”.

Man kan undre sig over, hvordan det i Growing Communities’ byhaver er muligt at få
folk til ulønnet at dyrke grøntsager, uden at de får del i høsten og end ikke må smage
på afgrøderne. At det giver mening for folk at arbejde frivilligt for at dyrke grøntsager,
som skal sælges. Men de frivillige oplever det ikke som en barriere. De er i haven for
at lære at dyrke, få fingrene i jorden, bruge deres krop, være udendørs og ikke mindst
bidrage til en god sag, som de tror på. Det giver rigtig meget mening for dem.

Forpligtende og udviklende frivillighed
Der er meget fokus på, at de frivillige skal lære noget. Introduktionen til de frivillige er
omfattende og systematisk. Der er opstillet skilte med forklaringer ved alle bede og
ved komposten. Det er desuden muligt at komme i mesterlære i haven. Lærlingene er
frivillige, der udvælges på baggrund af ansøgninger en eller flere gange om året. De
forpligter sig til at arbejde i haven minimum halvanden dag om ugen og til at deltage
i kurser og workshops for at lære at dyrke have. De får ikke løn, men efter et år får
de mulighed for at starte deres egen have med rådgivning fra og løfte om afsætning
via Growing Communities. De haver, de tidligere lærlinge etablerer, kalder Growing
Communities patchwork -haver, og der er nu fem patchwork-haver i det østlige London. 
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Styles House – fra restområde til nabohave
Udviklingen af Styles House fra en helt almindelig og lidt trøstesløs boligbebyggelse til et sted med blomster og grøntsager begyndte med, at en af beboerne, Karen,
tog initiativ til at plante blomster på det grønne fællesareal foran bygningen. I
løbet af et par år fik hun omdannet en slidt græsplæne til en frodig blomsterhave,

Fælles byhave ved Styles House i London
// Styles House Garden er etableret i 2009 med støtte fra
Capital Growth.
// Haven ligger nær Southwark Tube Station i det sydlige
London.
// I haven passer 36 beboere fra bebyggelsen hvert deres
højbed. Alle beboere i boligbebyggelsen er velkomne til
at være i haven.
// Et helt bed koster ti pund om året, og et halvt bed seks
pund.
// Haven er indhegnet og låst med hængelås, som alle
beboere har koden til.
// Man bestemmer selv, hvad og hvordan man vil dyrke.
// Alle høster deres egne afgrøder.
// Jorden ejes af Transport for London og lejes af beboerne
for en 5-årig periode.
// Haven af støttet økonomisk af Capital Growth.

som man lægger mærke til fra vejen. Da bygningen for et par år siden skulle renoveres, skulle containerne til håndværkerne stå på en del af det område, der var blevet en værdsat blomsterhave. Det gav anledning til at gå i dialog med Transport for
London, der ejer det stykke jord, der ligger mellem boligbebyggelsen og jernbanen.
Tidligere blev området brugt af stofbrugere til at indtage stoffer eller overnatte,
og beboerne oplevede det som et utrygt område at passere efter mørkets frembrud. For at undgå denne form for brug af området satte Transport for London et
højt metalhegn op rundt om området. Det betød, at det lå ubenyttet hen, indtil det
lykkedes en gruppe af beboerne at få en aftale med Transport for London om at
leje jorden i fem år og få tilladelse til at indrette en byhave for beboerne.
I dag er der 36 beboere fra bebyggelsen, der hver har et bed i haven. Der er forskellige størrelser at vælge imellem, og et par af bedene er hævet ekstra meget, så
de ældre ikke behøver at bukke sig så langt ned. ”Vi tager hensyn til folks særlige
behov”, fortæller 63-årige Susan Dellet, der viser haven frem på en hverdag i juli.
Susan har været med siden starten for to et halvt år siden og synes, at haven er
en stor succes. ”Alle i bebyggelsen er velkomne hernede. Det er mest dem, der har
haver, der kommer her. Og det er meget forskelligt, hvor meget folk passer deres
haver. Nogle sår bare og glemmer at høste. Andre er her meget jævnligt”.
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En ny form for naboskab
Der er forskellige ejerformer i bebyggelsen. Nogle er lejeboliger, der udlejes af kommunen som en slags almene boliger med anvisningsret, mens andre er solgt til lejerne og nu fungerer som ejerboliger, hvor folk enten selv bor eller lejer ud til andre.
”Der er mange forskellige slags mennesker i bebyggelsen og mange forskellige slags
mennesker, der bruger haven”, forsætter Susan. ”Her er folk i arbejde, arbejdsløse og
pensionister. Her er muslimske kvinder, ateister, og jeg selv er buddhist”. 

PHILIPPE OG TERRY bor i Styles House og er meget begej
strede for haven.
De er stolte af deres have, der har givet naboerne et sted at
lære hinanden at kende og anledning til at hjælpe hinanden.
”Før talte vi ikke med de andre i bygningen. Vi hilste kun. Det er
jo en stor by, hvor folk ikke lærer hinanden at kende så nemt.
Men nu kender folk hinanden og hjælper hinanden”, fortæller
Philippe, som har planer om at holde bier i haven, og han drøm
mer om mange flere af denne slags haver i Europas storbyer.
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Manchester – byhaver som social løftestang
“I en by som Manchester er det ikke et problem at finde et stykke jord at etablere
have på”, fortæller Christine Raiswell, leder af Manchester Food Future Programme, og hentyder til de mange byggetomter, der præger billedet i den tidligere
industriby. Siden Manchesters storhedstid er indbyggere og særligt virksomheder
flyttet fra byen i stort antal. Byen er præget af, at mange bygninger og byggegrunde står tomme i byen, også i byens centrum. Derudover er Manchester en fattig by
med arbejdsløshed og massive sociale problemer.

Med Food Futures prøver vi
særligt at hjælpe haveprojek
ter i gang i de store områder
af Manchester, der er præget
fattigdom. Vi ønsker at give
dem et socialt løft.
Christine Raiswell, leder af kommunens
fødevareprogram Food Futures,
Manchester.

Manchesters bystyre har i lighed med Londons formuleret en strategi for fødevarer kaldet Food Futures, der beskriver de mange fordele ved at producere fødevarer lokalt. Strategien kæder problemer med ungdomskriminalitet, skoletræthed og
overvægt sammen med behovet for sundere fødevarer, beskæftigelse og læring.
Her ses fælles byhaver som en oplagt, konkret løsning på de sociale udfordringer.
Haveprojekter og lokal fødevareproduktion er en billig og meningsfuld måde at
aktivere arbejdsløse på. Samtidig kan fælles byhaver være med til at forbedre
sundheden og den generelle levestandard blandt byens borgere. Det er særligt
fælles byhaver med sociale formål, der støttes af kommunen. ”Med Food Futures
prøver vi særligt at hjælpe haveprojekter i gang i de store områder af Manchester,
der er præget af fattigdom. Vi ønsker at give dem et socialt løft. Vi arrangerer for
eksempel workshops for beboerne i deres lokalområder, hvor de lærer de basale
elementer i havedyrkning. Vi lærer dem at arbejde med dyrkning, men også hvordan man økonomisk driver en have og styrker projektets profil i forhold til sundhed, sikkerhed eller organisering af frivillige”, fortæller Christine Raiswell, der er
leder af Food Futures.
Hulme Community Garden Centre i Manchester har eksisteret i 14 år og er blevet
et socialt omdrejningspunkt og en dynamo for positiv udvikling i lokalområdet.
Haven har fået status som demonstrationsprojekt og bruges som inspiration til
bæredygtig byudvikling i hele Manchester. 
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Hulme Community Garden Centre
Hulme Community Garden Centre er
først og fremmest et socialt projekt. Her
kommer områdets skolebørn for at blive
klogere på havedyrkning og fødevarer.
Arbejdsløse får hjælp til at komme tilbage
på arbejdsmarkedet, områdets ældre og
ensomme får styrket deres sociale netværk i
de grønne omgivelser.
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Hulme Community Garden Centre – socialt
omdrejningspunkt i udsat boligområde
Trods en omfattende byfornyelsesindsats i 1960’erne og igen i 90’erne er Hulme i
det sydlige Manchester fortsat præget af høj arbejdsløshed, ungdomskriminalitet
og stofmisbrug. Men kvarteret har samtidig udviklet sig til et farverigt kvarter, der
tiltrækker kunstnere, hippier og bohemer med lyst og energi til at skabe noget nyt
i området. De nye indbyggere har været med til at skabe alternative boligformer
og et blomstrende socialt liv i bydelen.

Hulme Community Garden Centre
// Haven ligger på en tidligere byggetomt på Old Birley
Street i Hulme i det sydlige Manchester.
// Haven blev etableret i 1998 på initiativ fra lokale beboere.
// Haven er cirka 2.000 kvadratmeter og udvides snart til
det dobbelte.
// Hulme Community Garden Centre er inddelt i et
plantecenter med salg af planter og blomster og en
community garden til workshops og fællesaktiviteter.
Derudover er der tre containere med butik, kontor,
opholdsrum og køkken og fire drivhuse til forspiring.
Et halmhus med nyt undervisningslokale er under
opførsel. Der er ingen private jordlodder i haven.
// Der dyrkes økologisk både direkte i jorden, i højbede og
i en taghave. Der dyrkes primært blomster, planter og
frugttræer. Grøntsager dyrkes symbolsk i forbindelse
med workshops.
// Haven er åben hver dag i tidsrummet 10-17 hele året
rundt.
// Haven drives som en socialøkonomisk virksomhed
med 11 ansatte, cirka 160 frivillige og en bestyrelse
af frivillige fra lokalmiljøet. Haven havde 150.000
besøgende i 2010.
// Grunden leges for et symbolsk beløb af Manchester
Cooporate Property, der administrerer bystyrets
ejendomme.
// Læs mere på: www.hulmegardencentre.org.uk

Hulme Community Garden Centre har spillet en afgørende rolle i bydelens udvikling. Haven blev etableret i 1998 af fem lokale ildsjæle, der ønskede at skabe social
forandring i bydelen ved at skabe et grønt område for alle kvarterets beboere. I
dag har haven udviklet sig til en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder workshops, aktivering og undervisning til kvarterets udsatte beboere – med finansiering fra fonde og offentlige puljer. Her kommer skolebørn med indlæringsvanskeligheder for at få succesoplevelser, sociale kompetencer og viden om miljø og sund
mad. Her udvikler arbejdsløse nye kompetencer og får hjælp til at komme tilbage
på arbejdsmarkedet. Her får ældre og ensomme styrket deres sociale netværk. Ud
over at drive de sociale aktiviteter i haven hjælper de ansatte nye haveprojekter i
gang andre steder i Hulme og i resten af Manchester.
I de 14 år, Hulme Community Garden Centre har eksisteret, er centret blevet rollemodel for byhaver i Manchester. Havens leder, Jamie Dickinson, er sikker på, at
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haven også er med til at skabe et mere positivt image af byen udadtil: ”Manchester
er blevet god til at sælge sig selv, og de bruger os som det gode eksempel”, fortæller han stolt. Sidste år var der 150.000 besøgende i haven, 1.500 skoleelever modtog
undervisning i haven, og 1.500 voksne med særlige behov deltog i læringsforløb
og workshops. Jamie har haft fokus på at skabe en økonomisk bæredygtig organisation med et forgrenet netværk og mange forskellige aktiviteter, der supplerer
hinanden. Alene sidste år samarbejdede haven med omkring 200 organisationer.
”Ligesom et fly med fire motorer er mere sikkert end et fly med én motor, handler
det i haven om at sprede sine aktiviteter ud og gøre sig økonomisk uafhængig, så
man står bedre i krisetider”, fortæller Jamie.

Richard er 74 år og pensioneret kemiprofessor.
Richard kommer dagligt i Hulme Community Garden
Centre, dels på grund af havearbejdet, dels for at
møde andre mennesker fra nabolaget. Richards
familie bor langt væk, og haven er Richards måde at
engagere sig i det sociale liv i lokalområdet. Frivillig
hedskoordinator Hélène Rudlin fortæller, at Richard
lider af sygdommen Alzheimers, og at arbejdet i
haven virker som en slags terapi, der giver ham ro.

Her ydes efter evne og interesse
I haven i Hulme yder man efter evne – og efter interesse. Der er en klar ansvarsfordeling blandt ansatte såvel som blandt de frivillige. Mens Jamie Dickinson står for
at sælge havens gode budskab udadtil, danne partnerskaber og sikre den økonomiske bundlinje, har 28-årige Katherine Moore ansvar for at køre skoleprojekterne
og lave opsøgende arbejde i bydelen. Den midaldrende Hélène Rudlin er ansat til
at tage sig af de frivillige.

Haven er med til at få unge ud
af kriminalitet, få arbejdsløse i
arbejde, give ældre en mening
med tilværelsen og lære
børnene, at deres chips er lavet
af kartofler, som vokser i jorden.
Jamie Dickenson, manager, Hulme
Community Garden Centre, Manchester.

I Hulme skelner man mellem dem, der primært giver noget til haven, og dem, der
primært får noget ud af at være i haven og dermed skal tænkes ind i et af havens
finansierede projekter. En vigtig del af Hélènes arbejde består derfor i at vurdere,
om nytilkomne er frivillige eller servicebrugere. Hélène understreger, at det er
vigtigt, at opgaverne fordeles, så der er en sammenhæng mellem evne og ansvar.
Evner og ansvar kan sagtens ændre sig over tid, og kategorierne frivillig og servicebruger er derfor ikke statiske. ”En servicebruger kan godt på sigt blive selvkørende
som almindelig frivillig”, fortæller Hélène. Den 74-årige Richard, der gennem 10 år
har været frivillig i haven, er omvendt på grænsen til at være servicebruger. Han
har i det meste af havens levetid stået for oplæring af mange nye frivillige, men
efter at han har udviklet Alzheimers, er hans ansvar langsomt blevet trappet ned,
så han i dag har nogle mere afgrænsede opgaver. 
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Utrecht – grønt samarbejde
Utrecht er som de fleste hollandske byer udfordret af høj befolkningstæthed og
relativt få offentlige arealer. Byen huser adskillige universiteter og mange vidensarbejdspladser, der tiltrækker studerende og borgere fra den veluddannede,
højere middelklasse. Blandingen af ressourcestærke borgere og knapheden af offentlige rum i byen har gennem tiden udløst kampe og demonstrationer om retten
til pladsen, hver gang en fabrik lukkede, eller et areal på anden måde blev frigjort.
Kommunens planafdeling har udviklet en meget åben tilgang til de aktive og frivillige kræfter og har i dag en strategi for de offentlige arealer, der i høj grad baserer
sig på samarbejde med frivillige. Det overordnede formål med strategien er at øge
borgernes medbestemmelse og deltagelse i byens udvikling og ad den vej skabe
øget livskvalitet for byens borgere.

Udbud og efterspørgsel er
meget afgørende for en bys
udvikling. Her i Utrecht er der
stor efterspørgsel på offentlige
arealer, men ikke så stort et
udbud. Så gælder det om at
tilfredsstille kunderne så godt
vi kan, med de varer, vi nu har.
Det kan vi gøre ved at give dem
medbestemmelse på de arealer,
der er til rådighed.
Willem Addink, planchef i Utrecht nordnordøst-distrikt.

I praksis betyder det, at kommunens distriktsopdelte driftsafdelinger har tæt
dialog med de frivillige, og at der er en udbredt lydhørhed over for de frivilliges
ønsker til forvandling af byen. Driftsafdelingerne har i høj grad indtaget rollen
som facilitatorer for de engagerede kræfter. De strækker sig langt for ikke at kvæle
engagementet, når det er der, og har udviklet modeller for samarbejde omkring alt
lige fra gårdrum og vejrabatter til offentlige parker og fredede områder. Støtten til
de frivillige findes i mange varianter fra penge til redskaber, kurser og kommunale
gartnertimer. Samarbejdet er ikke uden problemer og kræver tæt dialog og en god
portion tillid hos kommunen, som fokuserer på kun at håndhæve et minimum af
sikkerhedskrav og så ellers give de frivillige så stort råderum som muligt.
Her præsenteres erfaringer med grøn byudvikling med frivillige hænder – hentet fra Utrecht Kommunes nordøstlige distrikt og illustreret med tre forskellige
eksempler. Desuden præsenteres De Bikkershof, der er kendt for sin gennemførte permakultur, og som var en af de første fælles byhaver, der blev etableret i
Utrecht. 
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Utrecht
”Borgerne skal føle, at kommunen
arbejder for dem , og at det er deres by.
Det gør de, når de selv kan bestemme og
passe et område”, siger Willem Addink
der er planchef i Utrecht Kommunes
nord-nordøst-distrikt.
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Utrecht nord-nordøst – en bydel dyrker haver
Utrecht er kendt i Holland for sit store frivillige engagement i fælles byhaver og i de
grønne og offentlige områder. Willem Addink er planlægningschef i Utrecht Kommunes nord-nordøst-distrikt og ansvarlig for vedligeholdelse af offentlige arealer.
Det gør ham ikke alene til chef for distriktets gartnere og vejarbejdere, men også til
koordinator for de hundredvis af aktive frivillige i bydelen. Efterspørgslen på støtte
til at dyrke fælles byhaver er stigende, og kommunen støtter så mange som muligt.
”Når folk engagerer sig i byhaver og grønne områder, tager de sig af dele af de offentlige arealer. Det er en måde at få borgerne til at deltage i arbejdet med at udvikle og
vedligeholde byen”, siger Willem Addink. Samtidig styrker fælles byhaver det sociale
sammenhold i kvartererne, fordi folk arbejder sammen mod et fælles mål.

456 haver på kontrakt

Når folk engagerer sig i byhaver
og grønne områder, tager de sig
af dele af de offentlige arealer.
Det er en måde at få borgerne
til at deltage i arbejdet med at
udvikle og vedligeholde byen.
Willem Addink, planchef i Utrecht
kommunens nord-nordøst-distrikt.

I Utrecht bruges community gardens som betegnelse for en bred vifte af haver og
grønne områder med forskellige slags samarbejde mellem frivillige og kommune.
Nogle haver er fælles køkkenhaver, der er åbne for alle, men medlemsbaserede.
Andre er offentlige legepladser, der vedligeholdes af beboerne. Endnu andre er
offentlige blomsterstande, som de lokale har ’adopteret’ og sørger for at passe og
udvikle. I nogle tilfælde udarbejder kommunen kontrakter på haveprojekterne. I
nord-nordøst-distriktet har kommunen samarbejdskontrakter med 456 frivillige
byhavegrupper. Tallet dækker langt fra alle haver og grønne projekter med frivillige i distriktet, da der er mange initiativer, der ikke har kontrakt med kommunen.
Overordnet har kommunen den indstilling, at de helst ikke vil blande sig i, hvad
folk planter, og hvordan de indretter haverne: ”Vi er liberale. Så længe sikkerheden
er i orden. Det er kun, hvis der virkelig er behov for det, at vi laver en kontrakt.
Nogle gange er det de frivillige, der gerne vil have kontrakten”, siger Willem.

Tæt samarbejde mellem gartnere og frivillige
Kommunen foretrækker at støtte haveprojekterne gennem den almindelige
drift. Det kan være gennem med arbejdskraft og viden fra de kommunalt ansatte
gartnere. Gartnerne holder også kurser for havegrupperne, hvor de frivillige lærer
at betjene kommunens store maskiner, som de så efterfølgende selv kan låne og
bruge. Nord-nordøst-distriktet har desuden en mindre pulje på 100.000 kroner om
året, som byhaverne kan søge til for eksempel arrangementer og materialer. Nogle
haver har gennem en årrække modtaget et mindre beløb i driftsstøtte, men i øjeblikket er kommunen udfordret af finanskrisen, og driftsstøtten til en række haver,
deriblandt De Bikkershof, er blevet skåret ned eller helt fjernet.
Roeland Gulikers er projektleder i kommunens driftsafdeling i den østlige del af
Utrecht. Roeland har daglig kontakt med mange forskellige frivillige. Den tætte kontakt er afgørende for, at kommunen kan overlade så meget ansvar til de frivillige, som
de gør: ”Der er nogle, der tror, at frivillige bare tager tid og ressourcer, fordi de ringer
ofte og klager. Men de frivillige lægger et reelt stykke arbejde, og det har stor værdi for
os”, siger Roeland og forklarer, at mange af kommunens gartnere synes, det er motiverende at arbejde sammen med frivillige, fordi de kommer med nye forslag til, hvordan
de grønne arealer skal se ud, bruges og udvikles. Willem Addink mener ikke, man skal
undervurdere værdien af de frivilliges arbejde – både konkret i forhold til vedligeholdelse og udvikling af de grønne områder, og i forhold til det demokratiske og politiske
niveau: ”Borgerne skal føle, at kommunen arbejder for dem, og at det er deres by. Det
gør de, når de selv kan bestemme over og passe et område”, siger Willem. 

39

BLOEYENDAEL PARK – biodiversitet i byen
Bloeyendael er en park i et erhvervs- og
kontorkvarter i udkanten af Utrecht. Parken
blev etableret i 1990 og er drevet som en fond
i samarbejde med kommunen. Parken blev
til efter massive folkelige protester mod byg
geplaner på grunden. Parken vedligeholdes
primært af en gruppe på op til 60 frivillige,
der arbejder i parken 10 lørdage om året, og
som er registreret i et frivillighedsregister.
De frivilliges arbejde koordineres af den
pensionerede biolog Theo de Ronde, der ud
fra principper om biodiversitet organiserer og
instruerer de frivillige.

GRIFTPARK – ældrevenlig væghave
Griftpark ligger på en grund, der tidligere
blev brugt til gasproduktion. For 10 år siden
besluttede kommunen at rense jorden og
sælge grunden til en developer. Lokale
beboere demonstrerede for at få en offentlig
park i stedet. I dag er parken drevet som et
samarbejde mellem kommunen, universite
tet, private virksomheder og frivillige. Langs
kanalen, der løber gennem Griftpark, står en
såkaldt vegetatiemuur, en vertikal væghave
med oprindelige vilde planter fra Holland.
Væghaven drives af 15 faste frivillige, primært
ældre, og ledes af Sofus, som er en pensioneret
læge på 70 år, med stor interesse for planter.
Væghaven er bygget op af mursten og en sær
lig slags cement, som planter kan gro i, og der
er indbygget et automatisk vandingssystem.
Griftparks væghave er velbesøgt, og mange øn
sker at kopiere konceptet med haver til ældre,
der kan stå op og passe planterne.

WILHELMINA PARK – langsigtet udvikling
Wilhelmina park er en park i den dyreste
del af Utrecht. En gruppe på cirka 300 lokale
velhavende husejere har organiseret sig for
at få indflydelse på parkens udvikling. De
har sammen med kommunen udarbejdet en
10-års-plan for parkens udvikling. Kommunen
tager sig af den generelle vedligeholdelse af
parken, og gruppen er engageret i specifikke
projekter, som eksempelvis at holde træerne
fri fra bestemte skadedyr. Gruppen har
desuden selv finansieret skiltning til parkens
træer.
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De Bikkershof – fra autoværksted til frodig have
Før De Bikkershof blev til en frodig have, lå der to autoværksteder på grunden,
og jorden var meget forurenet, da kommunen overtog den. Man fjernede en
meter jord og begyndte at rense jorden, – en proces, der tog flere år. Kommunen
havde planer med grunden, der skulle omdannes til en lille offentlig park. Men
en gruppe lokale beboere havde andre ønsker. Gruppen udarbejdede en plan for,
hvordan grunden kunne udvikles efter princippet om permakultur. Joyce Parevliet fra bestyrelsen i De Bikkershof fortæller, at det var en lang og sej proces at få
overbevist kommunen om projektet, men da det lykkedes, fik initiativgruppen en
portion penge til at etablere haven og som løn for lidt af den arbejdstid, de lagde
i projektet.

De Bikkershof
// De Bikkershof ligger som et gårdrum mellem
bebyggelsen på Bekkerstraat og Goedestraat i det
nordøstlige Utrecht.
// Haven blev etableret i 1986 og er 3.000 kvadratmeter.
// Haven er opdelt i et naturområde med oprindelige
plantearter og et kulturområde med 11 private
nyttehaver, en fælles frugtlund, urtehave og drivhus.
I haven er desuden en indhegning med høns, kaniner
og gæs og en legeplads, som bruges af børn fra en
daginstitution i bebyggelsen og børn fra kvarteret.
// Der er offentlig adgang til haven gennem en port i
bebyggelsen. Porten låses klokken 18.
// De Bikkershof er en medlemsbaseret forening. Man er
automatisk medlem, hvis man flytter ind i bebyggelsen,
der omgiver haven, og folk udefra kan også blive
medlem. Der er cirka 20 aktive medlemmer.
// Der dyrkes direkte i jorden. Jorden var meget forurenet,
men er blevet oprenset og tilført ny muldjord.
// Haven dyrkes efter permakulturprincippet, der handler
om at forbedre miljøet for planter, dyr og mennesker ud
fra økologiske og holistiske principper.
// Utrecht Kommune ejer grunden, men har givet beboerne
permanent brugsret.
// Læs mere (på hollandsk) på: www.debikkershof.nl

De Bikkershof var en af de første fælles byhaver i Utrecht og er blevet et kendt
eksempel både i Holland og i udlandet på gennemført permakultur. De Bikkershof
er blevet indtegnet på officielle byvandringskort, som uddeles på de lokale turistbureauer i Utrecht, og folk kommer fra mange forskellige steder i verden for at se
permakultur i praksis.
Mens haven er et godt eksempel udadtil, er der problemer med opbakningen
indadtil. Haven ligger i et gårdrum omkranset af boliger, en børnehave og et par
erhvervslejemål . Det synes umiddelbart som et godt fundament for rekruttering
og fastholdelse af medlemmer, der bor lige i nærheden og har udsigt til haven. Men
trods nærheden til beboerne har haven problemer med at rekruttere og fastholde
frivillige.
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Det går, som det går
Ved indgangen til De Bikkershof står et lille monument med indskriften ”Det går,
som det går”. Joyce fortæller, at det er gruppens motto og tilgang til det at holde
en fælles have. I De Bikkershof er man ikke tilhænger af en stram organisering, og
bestyrelsen kæmper med at rekruttere aktive medlemmer til haven. Man er automatisk medlem, når man bor i den bebyggelse, der omkranser haven. Tilflyttere får en
velkomstmail fra havens bestyrelse, og alle beboere opkræves et årligt kontingent
på fem euro. Fire gange om året sender bestyrelsen et trykt nyhedsbrev om havens
aktiviteter ud til alle medlemmer. Alligevel er mange ikke klar over, at de er medlemmer af haven. De kommer ikke i haven og betaler ikke kontingentet. Trods manglende betaling og opbakning fra beboerne er det lykkes at fastholde et nogenlunde
stabilt antal aktive medlemmer på omkring 20 personer. De fleste er over 50 år.
Marion, der er kasserer og bestyrelsesmedlem, siger, at man bør gøre mere for at
invitere folk til at komme ned i haven. For selvom alle beboere er medlemmer, kommer de sjældent i haven. Marion har boet i området i 10 år, men der gik lang tid, før
hun opdagede, at hun frit kunne bruge den fælles have. ”Haven virker måske lidt
privat, når man kommer udefra og ikke er en del af fællesskabet. Og der er mange
uskrevne regler”, forklarer Marion. Hun mener, at forskellige arrangementer og
workshops med eksempelvis haveeksperter udefra kan være en vej til at hjælpe
nye medlemmer ind i fællesskabet. Nogle har haft nyttehaverne længe, og bestyrelsen har diskuteret, om der skal være en tidsbegrænsning på, hvor lang tid man
kan have en have, så nye folk kan få muligheden. 

Marion er 43 år og bor i en lejlighed med have og
direkte adgang ud til De Bikkershof.
Marion har fuldtidsarbejde og har siddet i De Bik
kershofs bestyrelse i to år. ”Jeg går en lille runde
i haven hver morgen. Haven giver et helt andet
nabofællesskab og et andet kvarter. Det gør, at vi for
eksempel kan mødes en aften og drikke et glas vin
sammen og lære hinanden at kende. Jeg kender flere
mennesker nu, end da jeg boede i en lille landsby”.
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Berlin – urbane eksperimenter
”Fattig, men sexet”. Sådan lød borgmester Klaus Wowereits berømte karakteristik af Berlin fra 2004. En by med høj arbejdsløshed, men med et rigt kulturliv og
mange kreative initiativer. Virkelysten og kreativiteten gør sig også gældende, når
det kommer til haver. Berlin er en by med god plads og mange tomme grunde, der
blandt andet tages i brug til mere eller mindre midlertidige haver. Ifølge Elisabeth
Renschausen, der er sociolog og initiativtager til en række haveprojekter i byen, er
der godt 75.000 nyttehaver spredt ud over Berlin. I løbet af de sidste 20 år har byen
desuden fået en stribe gemeinschaftsgärten, inspireret af community gardens i
New York, og aktivistiske guerilla gardening-grupper har omdannet tomme byggegrunde til haver og etableret haver i skolegårde, hvor de er med til at skabe liv
og tryghed.
Et af de nyeste eksempler på den grønne udvikling i Berlin er Tempelhofer Park.
Parken kommer til at udgøre kernen i det store udviklingsområde Tempelhofer Freiheit, på den tidligere Tempelhof-lufthavnsgrund. Udviklingen af området forventes
at tage mange år, og et af virkemidlerne til at skabe nyt liv og afprøve nye funktioner
er såkaldte pionerområder, hvor ildsjæle har mulighed for at igangsætte midlertidige projekter, blandt andet fælles byhaver. Tanken er at lade borgerne i området
selv komme med ideer til udviklingen og afprøve dem i praksis gennem midlertidige
projekter. Derved bliver området indtaget og genfortolket af dem, der efterfølgende
kommer til at bruge det. Borgerne bliver med andre ord inddraget i idefasen for at
kvalificere udviklingsplanerne og gennem aktiviteter lave mental byomdannelse, før
spaden stikkes i jorden og der skabes varige fysiske forandringer.
Den høje arbejdsløshed i Berlin betyder, at der er folk, der har tid til at engagere
sig i haveprojekter. Mange haver i Berlin er startet som beskæftigelses- og integrationsprojekter med fællesbetegnelsen ’interkulturelle haver’ – haver, der særligt
retter sig mod byens mange indbyggere med anden etnisk baggrund. Generelt er
der i mange af Berlins haveprojekter fokus på det sociale liv i haven frem for på
dyrkningen og udbyttet. Organiseringen er mere uformel. Nogle steder er det et
ideal ikke at være professionelle, men at prøve sig frem. I stedet for at få oplæring
bliver de frivillige opfordret til at kaste sig ud i havearbejde uden forudsætninger
og lære af deres egne erfaringer.
Her præsenteres to eksempler på fælles byhaver i Berlin. Den ene have, Prinzessinnengarten, har siden etableringen i 2009 fået stor international opmærksomhed
og høstet anerkendelse i medier verden over. Den urbane have er placeret på en
tom byggegrund i Kreuzberg og er i løbet af kort tid blevet inspirationskilde til
en række andre projekter både i og uden for landets grænser. Den anden have,
Allmende-kontor, er et af de sidste skud på stammen blandt byens haveprojekter
og udgør ét af mange midlertidige pionerprojekter i det nyetablerede parkområde
Tempelhofer Freiheit. 
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Prinzessinnengarten – en mobil have slår rødder
Det regionale hotspot
Prinzessinnengarten er på mange måder en succeshistorie. På en tom byggegrund på
et hjørne af den trafikerede Moritzplatz i Kreuzberg satte to unge iværksættere sig
for at skabe en have, hvor de kunne udleve deres tanker om bæredygtighed, global
ansvarlighed og lokal fødevareproduktion. Det var i 2009. Dengang var grunden fuld af
byggeaffald, og omkring 150 frivillige hjalp til med at tømme grunden og gøre den klar til
havebrug. I dag har haven været omtalt i en lang række medier både i og uden for Tyskland – landets grænser. Prinzessinnengarten er på kort tid blevet et hotspot inden for
urban gardening i Europa, og haven har stor tiltrækningskraft på frivillige, der valfarter
til Berlin for at være med til at arbejde for sagen og blive en del af livet i haven.

Prinzessinnengarten
// Prinzessinnengarten ligger på en tom byggegrund på et
hjørne af Moritzplatz i bydelen Kreuzberg i Berlin.
// Haven er etableret i 2009 på initiativ af to iværksættere.
// Haven er 6.000 kvadratmeter og rummer en restaurant,
en lille butik og et overdækket bibliotek med havebøger
samt en skurvogn med toiletter.
// Der er åbent i sommerhalvåret alle dage klokken 11-22.
// Haven fungerer som en socialøkonomisk virksomhed.
De to initiativtagere får løn ligesom personalet i havens
restaurant. Omkring 12 frivillige kommer regelmæssigt
i haven. Der er stor udskiftning blandt de frivillige, og
haven har cirka 100 besøgende dagligt i sæsonen.
// Der dyrkes efter økologiske principper, og der er ingen
dyrkning direkte i jorden.
// I haven dyrkes en stor variation af grøntsager, blomster
og planter efter et ideal om at fremme biodiversitet.
// Afgrøder sælges til besøgende og til nedsat pris til de
frivillige og bruges derudover i havens restaurant.
// Jorden er kommunalt ejet, og Prinzessinnengarten
betaler et symbolsk beløb for leje af grunden.
// Haven samarbejder med Friedrichshain-Kreuzbergs
borgmester, Franz Schulz. Øvrigt samarbejde med
kommunale myndigheder er begrænset.
// Læs mere om Prinzessinnengarten på havens
hjemmeside: http://prinzessinnengarten.net

De to unge mænd, Robert Shaw og Marco Clausen, der tog initiativ til Prinzessinnengarten, havde ingen erfaring med at dyrke grøntsager, da de gik i gang . For dem er ’learning
by doing’ en vigtig motivationsfaktor – både i forhold til dyrkningen og i forhold til det
sociale fællesskab. Det er ikke den effektive produktion, der er i højsædet. Et af målene
med haven er at vise andre, at alle kan gøre noget tilsvarende i deres lokalområde uden
at have viden om havedyrkning og professionelle forudsætninger på forhånd.

En åben svingdør til haven
Det er let at komme som besøgende til haven. Metrostoppet er lige uden for
døren, på et skilt ude på vejen frister havens restaurant med dagens varme ret til
fem euro, haven har offentlige toiletter, og i den lille butik kan man købe lokalt
dyrkede grøntsager. Og haven har mange besøgende. Nogle arbejder i nærheden
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og kommer forbi i frokostpausen, andre er studerende og har skiftet læsesalen ud
med denne stille oase. Familier tager på udflugt til haven, og turister, der har læst
om den hippe have, kigger nysgerrigt indenfor. Her er hele tiden folk og konstant
udskiftning. Også blandt de frivillige. Der er ikke mange af de frivillige, der var med
til at starte haven for to år siden, som stadig er med. ”Folk kommer her, fordi de
er nysgerrige. De har store planer for alt det, de gerne vil lave i haven, men efter
to-tre uger mister de ofte interessen. Så halter motivationen”, fortæller Marco og
erkender, at det kan være en organisatorisk udfordring at drive en åben have, hvor
man ikke ved, hvor mange frivillige, der dukker op i morgen.

Fra picnic til caffelatte
Åbenheden i haven er blevet udfordret i løbet af de tre sæsoner haven, har eksisteret. I
etableringsfasen krævede det ikke så mange kvalifikationer at være frivillig. Der skulle
mest slæbes og bygges. Senere er organiseringen blevet mere kompliceret. Aflønningen af Marco, Robert og personalet i restauranten stiller øgede krav til, hvordan haven
drives som virksomhed, med alt hvad det indebærer af fondsansøgninger, økonomistyring og kommunikation. Samtidig er der, i takt med at havens jord er blevet opdyrket, opstået behov for øget kendskab til dyrkning af de forskellige typer afgrøder.
Haven kan endnu ikke løbe rundt økonomisk, men det er blevet en målsætning.
Brugerne af haven har også ændret sig, i takt med at haven er blevet mere etableret og har fået stor medieopmærksomhed. Initiativtager Robert fortæller, at en
del af lokalområdets kvinder med tyrkisk baggrund kom meget i haven forrige
sommer. De dyrkede afgrøder i haven og spiste deres medbragte mad i de grønne
omgivelser. I år er de ikke kommet tilbage. Robert mener, det hænger sammen
med det professionelle udtryk, haven har fået. I dag kan man købe mad og kaffe i
restaurantens udeservering, og det er ikke lige så oplagt at tage sin egen mad med
og slå sig ned med en picnickurv.

Midlertidighed er en udfordring
Med Prinzessinnengarten føler Marco, at han bidrager til byens udvikling og skaber
kvalitet i lokalområdet, socialt og miljømæssigt. Men Marco er frustreret over, at
kommunen ikke kan se, hvilken lokal værdi haven er med til at skabe. Det hænger
ifølge Marco sammen med havens midlertidige status. Prinzessinnengarten var i
udgangspunktet en mobil have, men en af de erfaringer, Marco har gjort sig, er, at
havedyrkning tager tid. Han har et ønske om, at haven skal have lov at blive, hvor
den er, og derfor spiller myndighedernes anerkendelse og opbakning en stor rolle. 

Christian på 22 år er praktikant i haven.
Christian kommer fra Erfurt, studerer havebrug og
fandt Prinzessinnengarten på internettet. Christian
er i haven for at supplere sin teoretiske viden om
havedyrkning med praktisk erfaring. Han ser haven
som et sted, hvor han kan møde andre med interesse
for havedyrkning. Samtidig vil Christian gerne være
med til at skabe et kreativt miljø i haven og få flere
folk til at komme i haven.
”Jeg har oplevet, hvor sjovt det kan være at arbejde
sammen med mange forskellige mennesker”.
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Allmende-kontor – haven som eksperiment
Del af en langsigtet strategi
”Allmende-kontor er del af et byudviklingseksperiment. De er pionerer”, fortæller
parkforvalter for den kommende Tempelhofer Park, Michael Krebs. Over de næste
20 år skal den tidligere Tempelhof-lufthavn udvikles til en ny bydel, med boliger,
hospital, kontorbyggeri og en stor park, Tempelhofer Park, i midten. I mellemtiden
er der reserveret områder til pionerprojekter. Den fælles byhave Allmende-kontor
er ét ud af i alt 16 pionerprojekter. Der er ikke meget andet end de brede asfalterede landingsbaner, der løber gennem nogle kæmpemæssige græsarealer, men
det vrimler med folk, der står på rulleskøjter, skateboard, cykler, løber, flyver med
drage og nyder solen en eftermiddag i august.

Allmende-kontor
// Allmende-kontor ligger i den østlige del af Tempelhofgrunden, mellem bydelene Kreuzberg og Neukölln.
// Haven er etableret i april 2011 på initiativ af
græsrodsgruppen Urbanacker. Beboere fra
lokalområdet har bygget omkring 250 plantebede.
// Haven er ikke indhegnet og har flydende grænser i
forhold til resten af parken.
// Haven er åben i dagtimerne ligesom det øvrige
Tempelhofer Freiheit.
// Der er cirka 400 brugere i haven. Hertil kommer
de mange besøgende, der kommer tilfældigt forbi
Tempelhof.
// Nye brugere i haven får tildelt en plads og et nummer
og bygger selv en kasse. Der er ingen dyrkning direkte i
jorden, da jorden er forurenet.
// Allmende-kontor har en tre-årig kontrakt med Grün
Berlin, en privat non-profit-organisation, der forvalter
parkområdet på vegne af kommunen.
// Haven betaler 5.000 euro om året for leje af grunden og
for vand efter forbrug.
// Læs mere om Allmende-kontor på Urbanackers
hjemmeside: www.urbanacker.net og om Tempelhofer
Freiheit på www.tempelhoferfreiheit.de

Planen er, at der skal være boligbyggeri der, hvor Allmende-kontor byhaven ligger
i dag. Men hvis projektet viser sig bæredygtigt, kan det måske tænkes ind i den
nye Tempelhofer Park midt på grunden, mener Michael Krebs. ”Konceptet for alle
pionererne er, at de er her i tre år. Undervejs gør vi os erfaringer, ligesom de også
gør det. Til sidst ser vi på, hvem af pionererne der er interessante for udviklingen
af hele parken, og lader dem blive her”.
Rammerne for projektet er enkle, ligesom faciliteterne er det. Vand betales efter
forbrug og må ikke drikkes, da det er grundvand, der ikke er renset, og det er
forbudt at dyrke direkte i jorden, der er forurenet. ”Hvis de ville spise det, der
kommer op direkte af jorden, ville det være nødvendigt at lave en undersøgelse af
jordforureningen, og det er dyrt. At plante i kasser er også efter min mening en billig og god måde at lave urban gardening på – det er charmen ved projektet”, siger
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Michael Krebs. Pionerprojekter som haveprojektet Allmende-kontor skaber positiv
opmærksomhed omkring udviklingsområdet og skaber samtidig værdi for lokalområdet på enkle præmisser, uden store økonomiske omkostninger.

Pionerprojekterne bidrager med
ideer til, hvordan parken kan
bruges på forskellige måder.
Pionererne er her i tre år, og
undervejs gør vi os erfaringer. Til
sidst i perioden ser vi, hvem af
pionererne der er interessante
for udviklingen af hele parken,
og lader dem blive her.
Michael Krebs, parkforvalter, Grün Berlin.

Mødested i et blandet kvarter
”Vi bliver nødt til at lave nogle regler”, siger Elisabeth, der siden havens etablering i april 2011 har ledet organiseringen af haven. Om lørdagen bliver der afholdt
workshops, hvor folk kan komme og være med til at bygge bede og dyrke. Initiativgruppen har sørget for jord og vand og står klar til at vejlede om, hvordan
man bygger højbede og dyrker grøntsager. De fleste af de folk, der bruger haven,
kommer fra den etnisk blandede bydel Neukölln. Det afspejler sig i haven, hvor bedene tager sig meget forskelligt ud. Nogle har bygget små højbede med blomster,
andre har bygget store bede af gamle skabslåger og døre med henblik på ambitiøs
grønsagsdyrkning. Men alle, der bygger et bed, bliver registreret, og bedene bliver
tegnet ind i planen over haven og får et nummer. Haven har en mailingliste på 400
personer, og Allmende-kontor har oprettet en venteliste, der vokser og vokser.
Den overvældende interesse er en udfordring i organiseringen af haven. Et af Elisabeths ønsker har været, at folk fra lokalområdet skulle lære hinanden at kende
gennem havearbejdet. ”Men man kan ikke overskue at lære 400 mennesker at
kende”, fortæller hun. Derfor er det nu tanken at inddele haven i mindre grupper,
så man kun skal forholde sig til 40 personer i stedet for 400. Elisabeth opfatter alle
bede som fælles, men mange af brugerne er i fuld gang med at markere skel og
indrette private bede. Der er ikke helt enighed mellem initiativtagere og brugere
om, hvor grænserne mellem privat og fælles går.

osman er 52 år og arbejdsløs.
Osman bor lige rundt om hjørnet og er kommet i ha
ven hver dag, siden han for tre måneder siden fik sin
jordlod: ”Jeg er vild med at komme her. Jeg kommer
her ikke kun for at dyrke grøntsager, men også for at
høre musik, nyde solen, slappe af, drikke kaffe, spille
backgammon og tale med naboerne”. Osman er godt
klar over, hvor grænsen mellem hans og naboens
bede går, men understreger, at der bestemt er et fæl
lesskab i haven,≠ selvom alt ikke er fælles.

48

_ Dyrk din by

_ inspiration

49

_ fire europæiske byer
_ fire danske haver

_ london
_ manchester
_ Utrecht
_ berlin
_ oasen
_ fælleshaven
_ beboerhaven
_ prags have

Fire danske byhaver

I Danmark er fælles byhaver især forbundet med nyttehaver og kolonihaver. Typisk er haverne organiseret som foreninger, hvor medlemmerne
betaler kontingent og dyrker hver deres jordlod. Men også i Danmark er
der eksempler på andre typer byhaver, som Prags Have på Amager, hvor
alt jord dyrkes i fællesskab, og fællesspisning er det, der trækker besøgende og frivillige til.
I det følgende kapitel præsenteres fire fælles byhaver i Danmark, som
på meget forskellig vis skaber værdi for det lokalområde, de ligger i.
Haverne er organiseret på forskellige måder og slås med forskellige
udfordringer, der handler om alt fra forurenet jord til nabokonflikter og
dalende engagementet i haven.
De fire eksempler viser, at fælles byhaver i Danmark, ligesom i udlandet,
fungerer som mødesteder og styrker fællesskab og naboskab. Flere af
haverne har også et ideologisk sigte om at fremme økologi og miljø.
Tilsammen giver de fire haver en bred indsigt i forskellige typer fælles
byhaver i Danmark.
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Haveforeningen Oasen – kulturmøde i nyttehaven
En grønt mødested i boligområdet
Haveforeningen Oasen ligger godt gemt bag høje buske i den nordlige del af den
store almene boligbebyggelse Avedøre Stationsby. I Oasen kan man dyrke, hvad
man har lyst til, og som man har lyst til. Kigger man ud over nyttehaverne, er det
slående, hvor forskellige lodderne fremstår. Havedyrkerne i Oasen afspejler den
blandede beboersammensætning i stationsbyen, og medlemmerne har meget forskellige motivationer for at komme i haven: Birger Jelsborg er bestyrelsesformand
i Oasen. Birger er i starten af 60’erne og kommer mest i haven for at møde vennerne, nyde solen og en øl på bænken og hive et par kartofler op i ny og næ. Necati,

Haveforeningen Oasen
// Haveforeningen Oasen ligger på Avedøre Tværvej i
Avedøre Stationsby i Hvidovre.
// Oasen er etableret i 1990 på initiativ af beboere
i Avedøre Stationsby og med støtte fra Glostrup
Kommune boligselskab.
// Oasen er cirka 1.500 kvadratmeter og består af 28
private jordlodder og et par græsarealer med borde og
bænke til fælles brug.
// Haven er afgrænset af høje buske og hegn med en låge,
der står åben året rundt.
// 28 medlemmer dyrker hver deres jordlod i haven.
Mange deler et jordlod med deres partner eller familie.
Et jordlod koster 250-350 kroner om året afhængigt af
størrelsen.
// Havens årlige driftsbudget består af kontingenter og er
på 6-7.000 kroner.
// Der dyrkes direkte i jorden. Der er ingen forurening på
grunden, hvor der tidligere har ligget et gartneri. Der er
ingen fælles retningslinjer for dyrkningen.
// Haven er organiseret som en forening med en
bestyrelse. Man skal bo i Avedøre Stationsby for at blive
medlem.
// Avedøre Boligselskab ejer jorden og stiller den gratis til
rådighed til havebrug.
// Haveforeningen Oasen har ikke nogen hjemmeside.

en mand i 40’erne med tyrkisk baggrund, har sammen med sin kone dyrket have i
Oasen i syv år. Necati er lige blevet medlem af Oasens bestyrelse, og han og hans
kone og datter kommer i haven næsten hver eftermiddag. De synes, det er dejligt
at få frisk luft og kunne høste egne grøntsager. Vibeke er i 40’erne og er tidligere
gartner. Hun kommer ofte i haven for at dyrke sine egne økologiske grøntsager.
Hendes jordlod er stort og velplejet. Mogens er en ældre mand i kørestol. Han bor
i en lille lejlighed og kommer i haven næsten hver dag for at komme ud og møde
andre mennesker. Rashid og Fatima er et ægtepar i 50’erne, der har set muligheden for at fortsætte deres tyrkiske families tradition for havedyrkning i Danmark.
Deres have bugner af grøntsager, og Rashid fortæller, at de er stort set selvforsynende i sommerhalvåret.
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Merete Mader, der arbejder på ejendomskontoret i Avedøre Nord, er ikke i tvivl om,
at haven har en særlig værdi for området: ”Oasen er i modsætning til flere af de
andre klubber og foreninger her i området et sted, der tiltrækker mange forskellige
mennesker. Lysten til at dyrke have er åbenbart bredere end lysten til at mødes i et
lokale, som mange af klubberne gør. På den måde, kan man sige, er haven et mødested for beboere med forskellig kulturel baggrund”, siger Merete Mader.

Fælles til hverdag og fest
Omkring halvdelen af medlemmerne i Oasen har anden etnisk baggrund end
dansk. Bestyrelsesformand Birger kender de fleste af medlemmerne godt og
fortæller, at der er mange fra Tyrkiet. ”Alle de flotte haver, der bugner af grøntsager, er de fremmedes haver. De er gode til at holde have. Og de hjælper hinanden
om sommeren, hvor mange rejser hjem til Tyrkiet på ferie. Vi andre passer bare os
selv”, fortæller Birger.

Rashid og Fatima er et kurdisk ægtepar i
50’erne.
De er oprindeligt fra Tyrkiet, kom til Danmark i 1998
og har boet i Avedøre Stationsby siden. Rashid har
fuldtidsarbejde, og Fatima er hjemmegående og
tager danskkurser. De har haft jordlod i Oasen i syv
år og kommer her næsten hver dag i sæsonen og dyr
ker mange forskellige grøntsager og krydderurter.
Fatimas familie i Tyrkiet har tradition for havedyrk
ning, og hun er eksperten af de to: ”Det er min kone,
der ved mest om at dyrke have, og det er hende, der
bestemmer, hvad vi skal dyrke”.

I Oasen er der ikke nogen fælles principper for dyrkningen, og mens Birger beundrer de tyrkiske medlemmers evne til at dyrke have, bemærker gartneren Vibeke,
der går ind for økologi, at der bliver brugt rigeligt med sprøjtemidler. I det daglige
er kulturforskellene ikke større, end at medlemmerne accepterer hinandens forskelligheder og hjælper hinanden med gode råd om havedyrkning. Nogle kommer hver dag for at plante, luge og høste, andre kommer, når vejret er godt, for at
mødes med vennerne og drikke en øl. Men ved festlige lejligheder, som den årlige
standerhejsning i foråret, bliver fællesskabet udfordret af kulturforskellene. Ved
det sidste arrangement havde Birger købt kyllingepølser og separate engangsgrill
for at sikre, at medlemmerne, der ikke spiser svinekød, også kunne tage del i arrangementet. Men fællesspisningen blev alligevel ikke helt så fælles, som Birger
havde håbet. Medlemmerne delte sig i to grupper: Den ene gruppe sad ved bænke
og spiste svinepølser, den anden flyttede de indkøbte engangsgrill om på den
anden side af hækken og satte sig på græsset og spiste kylling. ”Der var nogen, der
blev lidt fortørnede over, at de andre rykkede om på den anden side af hækken.
Men sådan er det. Vi er forskellige, og vi skal alle sammen være her”, siger Birger.

Nem adgang – opdelt fællesskab
Oasen er en klassisk forening med bestyrelse og medlemskab. Formanden, Birger,
indkalder til det, han kalder ’pligtarbejde’, for at få alle medlemmer til at hjælpe
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med at holde de fælles arealer.”Sidste gang mødte der kun seks-syv stykker op”,
fortæller Birger og tilføjer, at der er bøde til dem, der ikke kommer og glemmer at
melde afbud. Men bøden er vist aldrig blevet indkrævet. Introduktionen til nye
medlemmer, formidlingen af ansvarsområder og regler for brugen af redskaber og
andre ting foregår fra mund til mund. Som regel er det formanden, der tager sig
af det. Man får det indtryk, at det kun er få, der kender til de fælles forpligtelser
i haven. Flere af medlemmerne fortæller, at det er en af boligområdets gartnere,

Birger Jelsborg på 61 år er på efterløn.
Birger har boet i Avedøre siden 1994 og blev medlem
af Oasen, kort tid efter han var flyttet til området.
Birger er formand for Haveforeningen Oasen og har
en af de store haver på 85 kvadratmeter, men han
har lånt halvdelen ud, fordi han ikke synes, han har
tid til at dyrke den. På sin jordlod har Birger en ligu
sterhæk og bag den et bord med stole og en parasol.
”Jeg dyrker lidt kartofler, gulerødder og jordbær,
men efterhånden kan jeg nu bedst lide at sidde og
slappe lidt af og drikke en øl med en kammerat – det
er derfor, jeg har plantet hækken”.

der vedligeholder buskene og de fælles arealer. Birger fortæller, at det altid har
været bestyrelsen, der har taget sig af hækken og græsset, og mener, at de gamle
medlemmer burde vide det. Birger føler et stort ansvar for haven, men er blevet
lidt alene om formandsarbejdet, efter at hans gode ven og næstformand i foreningen er blevet syg og derfor ikke er så aktiv mere. ”Før var det noget, vi kunne gøre
sammen. Nu hænger det hele lidt på mig. Og hvis ikke jeg gør det, er der ingen, der
gør det, og så ville haven måske gå i stå. Det synes jeg ville være meget ærgerligt”,
siger Birger.
Den uformelle organisation og de få regler gør det nemt at blive medlem i Oasen:
Du møder op, får en nøgle og et girokort og får anvist en have. Værsgo at gå i gang.
Det giver mulighed for, at folk med forskellig baggrund engagerer sig i haven,
møder hinanden igen og igen og er sammen om at dyrke jorden. På den anden
side er der i Oasen udfordringer i forhold til at være fælles om både den praktiske
vedligeholdelse og de festlige lejligheder. Her er det en stærk formand, bakket op
af bestyrelsen og et par medlemmer, der holder foreningsfællesskabet i gang. 
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Fælleshaven i Beder – dyrkningsfællesskab med faste
rammer
Kartofler og gulerødder i snorlige rækker
I udkanten af Beder, en lille stationsby syd for Århus med 4.300 indbyggere, ligger
Fælleshaven mellem det almennyttige boligbyggeri Egelundsparken og marker
med græssende køer. I bogstaveligste forstand mellem land og by. Man skal vide,
at haven er her, for at finde den. På en solrig eftermiddag i pinsen går otte personer rundt og passer haven. Leif på 55 år skubber en trillebør mellem bedene, Dan
på 35 år er trukket i arbejdstøjet og bærer rundt på nogle haveredskaber, og Rigmor, Gurli og Jens, der alle er i 50-erne, sidder foroverbøjet på jorden og luger ud i

Fælleshaven i Beder
// Fælleshaven i Beder ligger på Byagervej 316 i Beder syd
for Århus.
// Haven blev etableret i 1995 på initiativ fra to lokale
beboere. Den nuværende forening blev dannet i 1999.
Fælleshaven har modtaget 65.000 kroner fra Den Grønne
Fond, 25.000 fra Friluftsrådet og 10.000 kroner fra den
almene boligforening Egelundsparken, der er nabo til
haven.
// Fælleshaven i Beder er cirka 6.500 kvadratmeter og
består af 42 bede, der alle er fælles.
// Haven er altid åben. Intet er aflåst.
// 40 voksne mellem 30 og 70 år kommer regelmæssigt og
dyrker i haven.
// Der dyrkes direkte i jorden efter økologiske principper.
// Fælleshaven er organiseret som en forening med en
medlemsbaseret bestyrelse.
// Århus Kommune ejer grunden, som skal beskyttes af
hensyn til grundvandet. Kommunen udlejer jorden på
betingelse af, at arealet holdes sprøjtefrit.
// Læs mere om Fælleshaven i Beder på hjemmesiden:
www.faelleshaven.dk

de lange, snorlige rækker af sirligt plantede grøntsager. I Fælleshaven finder man
omkring 100 forskellige afgrøder, og mange af dem ved at komme op af jorden. Rigmor, der er bestyrelsesmedlem i foreningen, mener, her er omkring 50 forskellige
afgrøder, alle med fine, små laminerede skilte, der informerer om art og anvendelse: ”Spinat – høst de enkelte blade eller udtynd mellem planterne ved at høste hele
planter. Bruges i stuvning, lasagne, salater og til laks. Rig på C-vitamin”.

Et forpligtende dyrkningsfællesskab
Omdrejningspunktet for fællesskabet i haven er dyrkningen. Og her bliver dyrket systematisk i stor skala. Det er en udtalt målsætning i foreningen at blive
selvforsynende med økologiske grøntsager. Dels i løbet af sæsonen, men også i
vinterhalvåret, hvor rodfrugter og andre afgrøder gemmes i en nedgravet, gammel togvogn, der står i et hjørne af haven. Som medlem af Fælleshaven har man
ansvaret for et bestemt bed og skal derudover deltage i nogle fællesopgaver, der
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udføres sammen med en arbejdsgruppe. Nye medlemmer af foreningen bliver sat
i arbejdsgrupper med medlemmer, der har erfaring med dyrkning i haven. På den
måde bliver viden og erfaring overleveret, og Fælleshaven sikrer en stor produktion af grøntsager, der kommer alle medlemmer til gode. Kirsten, der er kommet
med i foreningen i år, mener, at ”når man kommer som ny, er det rart, at der er nogen, der har besluttet, hvordan det skal være”. Foreningens hjemmeside fungerer
som retningslinje og vidensbase for medlemmerne af Fælleshaven. Her kan alle gå
ind og se, hvem der har ansvaret for hvilke bede, og hvad der skal dyrkes hvor og
hvornår i forhold til sædskifte. ”Man behøver ikke sætte sig ind i alt for meget ad
gangen. Jeg skal kun passe kartofler, men kan tage mig af alt det her”, siger Gurli
og peger begejstret ud over bedene.
Som medlem af Fælleshaven forpligter man sig til at komme i haven mindst en
gang om ugen for at pleje sine bede. Indimellem opstår sociale arrangementer,
som da en gruppe gerne ville fejre Skt. Hans i haven, men de fleste kommer primært i haven for at arbejde og for at høste afgrøder til aftensmaden. Det kræver
organiseret dyrkning at sikre kontinuitet og høj produktivitet af grøntsager, og
havens succes er afhængig af et stabilt engagement fra medlemmerne. Af samme
grund har man fortrinsret til at blive medlem, hvis man bor i lokalområdet. Rigmor
fortæller, at det er vanskeligt at opnå helt det samme engagement hos medlemmer, der ikke bor i nærheden. På grund af den længere transport kan de have svært
ved at komme i haven flere gange om ugen, når det indimellem er nødvendigt, og
de får måske heller ikke høstet så meget, som de medlemmer, der bor tættere på.

Kirsten er 52 år og arbejder som pædagog.
Kirsten har boet i Beder i fire år og ser mange fordele
ved at komme i haven: ”Det er rart at være med i en
gruppe, hvor man ordner opgaverne i fællesskab.
Det er også en god måde at lære nogen at kende i
byen. Og en god måde at lære noget om nye afgrøder
og få nye ideer til, hvad man kan bruge dem til. Det
er som en slikbutik. Og så kan man se resultatet af
det, man har sået”.

En have med plads til de villige
Fælleshaven er åben for alle og er ikke indhegnet, men alligevel virker den privat. Dels fordi haven ligger afsides – man kommer ikke lige forbi – dels i kraft af
dyrkningsfællesskabet, der binder foreningens medlemmer sammen. I den ene
ende af haven, hvor krydderurterne vokser i lange rækker, kan ikke-medlemmer få
del i Fælleshavens afgrøder. Til denne del af haven kan ikke-medlemmer købe et
plukkekort for 300 kroner, der giver adgang til et års frit forbrug af salat, rosmarin,
basilikum, timian og en række andre krydderurter.
En kvinde med plukkekort fortæller, at hun selv har en nyttehave lige ved siden
af Fælleshaven. Hun kan ikke forstille sig at blive medlem af fælleshaven.”Jeg kan
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passe min have i mit eget tempo, i stedet for at det skal være en træls pligt. At være
engageret i Fælleshaven ville kræve for meget arbejde”, mener hun.
At være medlem af Fælleshaven i Beder kræver, at man deltager i en arbejdsgruppe
og lægger sin del af arbejdet. Effektiviteten i haven er afhængig af en relativt lukket kreds. Leif, der har været engageret i haven siden etableringen for mere end
15 år siden, fortæller, at han flere gange har luftet tanken om en mere social profil
i haven. Han så gerne, at Fælleshaven kunne rumme for eksempel projekter for
sindslidende eller andre udsatte grupper. Men når han har taget det op på generalforsamlinger i foreningen, har han mødt modstand fra de øvrige medlemmer i
foreningen, der primært kommer i Fælleshaven for at dyrke grøntsager og ikke for
at være del af et socialt projekt. Udbyttet af afgrøder er i højsædet. ”Det er vigtigt,
at alle leverer lige meget til fællesskabet, ellers skal de øvrige arbejde mere”, lyder
det fra Rigmor, der sætter ord på mantraet i Fælleshaven. Her bliver der stillet krav
til deltagelsen i fællesskabet, og spørger man Rigmor, forklarer det også havens
succes. 

Natasja er 35 år og er folkeskolelærer.
Natasja kommer i haven sammen med sin kæreste,
Dan, og deres to børn på fire og elleve. De bor lige
ved siden af haven, i den almene boligforening Ege
lundsparken. De blev medlemmer efter at have stået
på venteliste et år. Natasja giver udtryk for, at haven
for hende er et vigtigt sted at komme og slappe af.
”Det er ikke, fordi jeg har det så stresset i min hver
dag, men det er rigtig rart at komme her”.
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Beboerhaven på Enghave Plads – permakultur på
pladsen
Haven som del af byfornyelsen
Enghave Plads på Vesterbro i København er en plads fuld af liv og meget forskellige
brugergrupper. Her kommer skatere, cafégæster, øldrikkere og havedyrkere. I et
hjørne af pladsen, skjult mellem en børneinstitution, en tidligere hundelufterpark
og nogle indhegnede boldbaner, finder man den økologiske beboerhave. Haven
er startet på initiativ af en gruppe beboere fra lokalområdet. Deres ønske gik på
at omdanne Enghave Plads til et mere grønt opholdsareal i kvarteret. Da Køben-

Beboerhaven på Enghave Plads
// Beboerhaven på Enghave Plads ligger på Vesterbro i
København.
// Haven er etableret i 1994, som led i byfornyelsen
omkring Enghave Plads.
// Haven er cirka 400 kvadratmeter og består af 12
individuelle jordlodder og en fælleshave.
// Haven er afgrænset af et lavt stakit med en låge, der
står åben. Besøgende er velkomne, også når der ikke er
nogen i haven, men på et skilt står der, at besøgende
ikke må plukke blomsterne og spise afgrøderne.
// Beboerhaven på Enghave Plads har omkring 12 faste
brugere. Primært unge par og familier.
// Der dyrkes direkte i jorden efter økologiske principper.
// Haven er organiseret som en forening med bestyrelse,
vedtægter og målsætning. Bestyrelsen består af tre
personer.
// Jorden ejes af Københavns Kommune. Parkafdelingen
i kommunen har finansieret anlæggelsen af haven og
bistår med ad hoc-gartnerhjælp.
// Beboerhaven samarbejder med forskellige forvaltninger
i Københavns Kommune.

havns Kommune i 1992 i forbindelse med byfornyelsen i kvarteret besluttede at
renovere pladsen, fik beboerne lov til at overtage en nedslidt legeplads i et hjørne
af pladsen. Her etablerede de den økologiske beboerhave. At etablere haven i
sammenhæng med byfornyelsen og renoveringen af Enghave Plads gav mange
fordele: Kommunen finansierede rydningen af den forurenede jord i haven, stillede
redskaber og maskiner til rådighed og finansierede aflønningen af Marijke Zwaan,
som var en af de lokale initiativtagere og projektleder i havens etableringsfase.
I de små 20 år, den økologiske beboerhave har eksisteret, har Marijke Zwaan
oplevet flere op- og nedgange i de frivilliges engagement i haven. ”I tider med
høj ledighed har folk mere tid til havearbejdet. Når der er højkonjunktur, er det
sværere at engagere folk”. Marijke har oplevet, at det med tiden er blevet sværere
at skabe et liv i haven, der rækker ud over de fælles arbejdsdage. ”For tiden er her
mange ressourcestærke brugere i haven. De har høje ambitioner, men svært ved at
finde tiden til at engagere sig stabilt. Her kommer travle unge, der kun er med kort
tid, og familier, der senere flytter i villa for at få egen have”. Erfaringen fra Beboer-

57

_ fire europæiske byer
_ fire danske haver

_ london
_ manchester
_ Utrecht
_ berlin
_ oasen
_ fælleshaven
_ beboerhaven
_ prags have

haven på Enghave Plads er, at det er vigtigere, at de frivillige har tiden til at være i
haven, end at de bor lige om hjørnet, og derfor har bestyrelsen besluttet at fjerne
kravet om, at man som medlem skal bo på Vesterbro.

Marijke Zwaan er 62 år og landskabsarkitekt.

Marijke er initiativtager til Beboerhaven på Enghave
Plads og medstifter af ByhaveNetværket, der arbej
der for at få principper om permakultur og økologi
rodfæstet i byen. ”Jeg har tidligere været med til at
etablere grønne gårdhaver, og jeg så muligheder i at
etablere et haveprojekt ude i det offentlige rum. Jeg
blev motiveret af at kunne indgå i den demokratiske
proces og af muligheden for at få indflydelse på,
hvordan vi indretter grønne områder i vores by”.

Havedyrkere, hundeluftere og øldrikkere
Det er ikke uden udfordringer at lave en fælles byhave på en central plads med
mange forskellige brugere. Beboerhaven på Enghave Plads har i årenes løb haft et
godt forhold til pladsens øvrige brugere, men da metrobyggeriet lagde store dele
af pladsen øde bag afspærringer, blev der pludselig kamp om pladsen. Øldrikkerne,
der tidligere opholdt sig midt på pladsen under det store kastanjetræ, flyttede
til området, der støder op til Beboerhaven. Det fik konsekvenser for livet i haven:
”Nogle benyttede haven til overnatning, som toilet og til at gemme narko i. Og der
lå flasker, madaffald og pizzabakker over det hele. Når haven ikke længere ser tiltrækkende ud, og havebrugerne skal rydde op, hver gang de kommer, for eksempel
fjerne menneskeafføring, så skal man være en meget stærk haveildsjæl, for ikke at
løbe skrigende bort, hvilket de fleste også gjorde”, fortæller Marijke Zwaan.
Københavns Kommune arbejder for at gøre plads til alle. For at skabe lidt mere
fysisk afstand mellem grupperne har kommunen midlertidigt givet øldrikkerne
et hjørne af hundelufterparken. Paul Plettinx, der er parkforvalter på Vesterbro,
fortæller også, at det er planlagt at lave en buffer-beplantning mellem haven og
hundelufterparken. Marijke Zwaan peger på, at problemerne på pladsen er komplekse: ”En offentlig plads som Enghave Plads rummer mange mere eller mindre
løst definerede grupper og enkeltpersoner, som langt fra alle er særlig synlige.
Da øldrikkernes sted blev defineret meget tydeligt, opstod der problemer med en
gruppe af indvandrerdrenge, der tilsyneladende blev provokeret af, at øldrikkerne
nu har deres eget sted, mens de ikke har et sted”.
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Ildsjæle i haven – og i kommunen
Siden 2004 har parkforvalter Paul Plettinx fungeret som havens direkte forbindelse til kommunen. Hans rolle er at stille redskaber og gartnerhjælp til rådighed.
”Det kan for eksempel være at købe materialer til haven såsom skovle og græsslåmaskiner. Eller komme forbi i bilen og fjerne affald og ukrudt”. Der er ikke afsat
midler til Pauls arbejde i haven, men han understreger, at det er meget små beløb,
der er tale om. Ifølge ham bruger han allerhøjst 1.000 kroner om året på materialer
til haven. Paul og hans kolleger har heller ikke mulighed for at rykke ud alene for at
hjælpe til i den økologiske beboerhave. ”Men vi prøver at være fleksible”, som han
udtrykker det, og derfor plejer det at kunne lade sig gøre at komme forbi haven,
”når man alligevel skal den vej”.
Såvel Marijke Zwaan, der er initiativtager til haven, som Paul Plettinx fra kommunen giver udtryk for, at samarbejdet mellem de to parter generelt fungerer godt.
Forklaringen er blandt andet, at der både i haven og i kommunen er nogle ildsjæle,
der brænder for projektet. Den personlige kontakt mellem kommune og have er
afgørende for havens succes. Tilsvarende kan ændringer i kommunens forvaltning
let få konkrete konsekvenser for haven. Et eksempel er den bygning, som støder
op til haven, som tidligere var opholdsrum for Park og Naturs ansatte. Dengang
brugte Beboerhaven bygningens tag til at opsamle regnvand til vanding. Da bygningen blev omdannet til børneinstitution, overgik den til en anden forvaltning,
hvor det ikke var muligt at etablere et lignende samarbejde. I dag opsamles der
derfor ikke længere regnvand fra taget. 
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Prags Have – byudvikling med haven som middel
Med måltidet som samlingspunkt
Det grønne flag er hejst, Prags Have er åben, og sidst på en solrig eftermiddag i
juli er haven fuld af liv. En gruppe børn løber rundt mellem plantekasserne, der
står spredt ud over den grusbelagte tidligere fabriksgrund, og leder efter modne
grøntsager. Det er onsdag og tid til fællesspisning, og invitationen om mad til en
10’er trækker folk til. I løbet af sommeren har den ugentlige fællesspisning fået
en central rolle for det sociale liv i haven. Middagene giver anledning til, at nye
nysgerrige kan komme forbi, og til at de, der allerede er engageret i haven, kan

Prags Have
// Prags Have ligger på den tidligere Sadolin-fabriksgrund
på Prags Boulevard 43 på Amager i København.
// Prags Have er etableret i foråret 2011 med tilskud på
98.000 kroner fra Amager Øst Lokaludvalg og 6.500
kroner fra Københavns Kommunes Snabslanten-pulje.
// Haven er cirka 230 kvadratmeter og består af omkring
140 fælles plantekasser.
// Porten er åben hver onsdag og søndag, og der er
fællesspisning hver onsdag i sæsonen. Alle kan komme
og dyrke, høste og spise i haven.
// En initiativgruppe på 10 personer startede haven, som
i sensommeren 2011 blev til Foreningen Prags Have.
40-50 personer kommer regelmæssigt i haven, og til
fællesspisningen deltager 50-80.
// Grunden er forurenet, og der dyrkes i plantekasser med
vækstmuld udefra.
// Grunden er privat ejet og udlånt til projektet Givrum.nu,
som lejer det udendørs område ud til Prags Have for
1.250 kroner om måneden i sommerhalvåret og 625
kroner om måneden i vinterhalvåret. Lejekontrakten
udløber ved udgangen af 2012.
// Prags Have har haft dialog med grundejeren af Prags
Boulevard 43, Københavns Kommunes Center for Park
og Natur og Center for Miljø for at få adgang til grunden
og godkendelser til at dyrke have.

møde hinanden med måltidet som samlingspunkt. Her er mange unge og et par
børnefamilier. De fleste er naboer til haven, og for dem er haven en stor kvalitet
for området. Da maden bliver serveret, er det ikke et stort måltid, men folk er
begejstrede over at være samlet og over at høre, hvilke af havens grøntsager der
indgår i dagens menu. I Prags Have handler det ikke kun om udbyttet af plantekasserne. Det handler lige så meget om at bringe beboerne i lokalområdet sammen på
nye måder. Marie Toft fra initiativgruppen fortæller: ”I Prags Have handler det om
at gøre noget sammen. Måske er det derfor, det er lykkedes os at få fat i børnefamilierne og beboerne med anden etnisk baggrund end dansk. Her kommer beboere,
som det ellers kan være vanskeligt at få til at deltage i byudviklingen og få til at
møde op til traditionelle borgermøder. De fleste frivillige oplever sandsynligvis
ikke deres engagement i haven som et bevidst ’statement’. Men det at være med til
at plante, bygge og deltage i fællesspisning kan også være en måde at forholde sig
konkret til sin by eller sit boligområde”.

60

_ Dyrk din by

_ inspiration

Midlertidighed som drivkraft og barriere
I udgangspunktet var planen, at Prags Have blot skulle overleve et par sæsoner, og
havens midlertidige status har været en væsentlig motivation for initiativgruppen.
Haven har været et socialt eksperiment drevet af en gruppe unge københavnere, der
havde tiden og lysten til at gøre en forskel i og for byen uden ønske om at forpligte
og engagere sig langt ud i fremtiden. Initiativtagerne er enten i gang med en universitetsuddannelse, har fuldtidsjob eller arbejder med andre midlertidige projekter på
fuld tid. De er projektmagere, der gennem Prags Have på forskellig vis har fået plads
til at udfolde vilde ideer og mulighed for at skabe forandringer i et kvarter med
sociale udfordringer og få grønne områder. Prags Have er blevet godt modtaget af
de lokale beboere. Interessen for at komme og dyrke og mødes med sine naboer på
en ny måde har ifølge Marie Toft være overvældende, og mange af de lokale beboere,
der kommer i haven, glæder sig allerede nu til den kommende sæson.
Men det er ikke alle, der ønsker at være frivillige i en byhave, hvis levetid kan være
kort. 51-årige Pernille bor i nærheden af Prags Have og kom her et par gange i starten af sæsonen. Hun er begejstret over projektet, men ærgerlig over Prags Haves
midlertidige status. ”Jeg nyder at køre forbi og se grøntsagerne gro og se, at der er
lidt liv i den gamle fabrik. Men nye ting tager tid, og initiativgruppen har kun fået
to år! En have skal have tid til at gro, og efter mine besøg i Prags Have sætter jeg
meget pris på de 100 år gamle træer i min egen kolonihave”.

Marie Toft er 28 år, nyuddannet antropolog og
en af initiativtagerne til Prags Have.
Maries engagement i projektet overlapper med hen
des faglige interesse for byudvikling, midlertidighed
og inddragelse af forskellige brugergrupper. Marie
har derfor særligt været inde over inddragelsen af
de lokale beboere og stået for en stor del af kontak
ten til Københavns Kommune over sommeren. Det
har været lærerigt og motiverende for Marie, at hun
selv har været med til at tage initiativ til haven. ”Jeg
kommer til at engagere mig på lavere blus næste år,
men jeg kommer ikke til at kunne slippe det helt. Jeg
vil gerne stadig have noget at sige i forhold til udvik
ling af haven og i forhold til at engagere og involvere
andre i det omfang, jeg nu har tid”.

Fra projekt til forening
Et åbent fællesskab med løs organisering har været en grundværdi i Prags Have fra
starten. Initiativtagere har løbende reflekteret over, hvordan haven bedst kunne
organiseres. Nogle frygtede, at en traditionel forening med bestyrelsesmøder,
generalforsamling og referater kunne virke demotiverende på folk. Men i takt med
den stigende interesse fra beboere i lokalområdet oplevede initiativgruppen alligevel et behov for en mere formel organisering af haven, og i sensommeren 2011
blev Foreningen Prags Have stiftet. For initiativgruppen at se giver en forening
bedre muligheder for at engagere flere lokale beboere i udviklingen og driften af
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Prags Have og for at overdrage ansvaret for haven til beboerne selv. Samtidig ser
initiativgruppen etableringen af en forening som en mulighed for at nedskrive et
sæt vedtægter, der sikrer, at haven forsætter i samme ånd som hidtil. For eksempel
er det vigtigt for dem, at haven forbliver et åbent mødested med plads til eksperimenter, at plantekasserne bliver ved med at være fælles, og at haven ikke udvikler
sig til en nyttehaveforening med private jordlodder.

Forurening skaber problemer
Prags Have, som den ser ud i dag, er resultatet af en længere proces. I efteråret
2010 gik en gruppe sammen for at starte et haveprojekt. De lavede en uformel
aftale med interesseorganisationen Givrum.nu om at bruge grunden på Prags Boulevard. Da projektet var i den spæde opstart, tog gruppen kontakt til Center for
Miljø i Københavns Kommune for at undersøge forureningsforholdene på grunden.
Her fik de at vide, at grunden var oprenset. Denne melding blev af initiativgruppen

Gabriella er 65 år og pensionist.
Gabriella kommer jævnligt i Prags Have, enten alene
eller sammen med sin søn og børnebørn. Gabriella
kommer i haven på grund af det gode sammenhold
og fællesskabet. ”Prags Have adskiller sig fra min
nyttehave. Der kan jeg ikke på samme måde tale
med de andre havedyrkere”, fortæller hun og hvisker
grinende: ”Det er bedre end at komme i en eller
anden pensionistklub”.

opfattet som en tilladelse til at gå i gang med at bygge højbede. I forsommeren fik
initiativgruppen bevilget penge fra Center for Park og Naturs pulje til grønne initiativer under forudsætning af, at alle formelle myndighedskrav var opfyldt. I løbet
af sommeren blev Prags Have kontaktet af Center for Miljø, der gjorde opmærksom
på, at oprensningen af jorden kun var godkendt til industriel brug, og ikke til ’følsom anvendelse’ som havedyrkning. Prags Have ansøgte om tilladelse til at ændre
anvendelsen af grunden fra industriel brug til havebrug. Af Center for Miljø fik de
besked på enten at dække jorden med belægning eller udskifte det øverste jordlag.
Det koster langt mere end de penge, det er lykkedes Prags Have at skaffe til haven.
Prags Have arbejder nu på at finde en løsning, der kan leve op til Center for Miljøs
krav, uden at det bliver for dyrt. Eksemplet illustrerer, hvordan udmeldinger fra to
forskellige kommunale centre kan komplicere kommunikationen mellem initiativgruppe og kommune. Erfaringen for både kommune og initiativgruppe blev, at en
klar kommunikation og fleksibel sagsbehandling er vigtig for at etablere et godt
samarbejde. 

HVOR dyrkes
fælles byhaver?

HVORDAN
organiseres en
fælles byhave?

HVEM dyrker
fælles byhaver?

Udfordringer

ved at dyrke fælles byhaver
Eksemplerne på de foregående sider viser, at der er mange positive effekter
af fælles byhaver – både for den enkelte frivillige, lokalområdet og samfundet
som helhed. Men eksemplerne viser også en række udfordringer ved fælles
havedyrkning i byen.
For det første er det ikke lige meget, hvor man etablerer fælles byhaver. I
nogle haver slås de frivillige med forurenede grunde og midlertidige kontrakter. Andre haver ligger afsondret fra byen eller i områder, hvor det er svært at
rekruttere frivillige. For det andet har de frivillige i fælles byhaver forskellige
grunde til at etablere sig. Det kan give anledning til konflikter. For det tredje
kræver det en vis grad af organisering at skabe kontinuitet og stabilitet i
haven. Men det kan være vanskeligt at finde en organiseringsform, der både er
robust og fleksibel i forhold til de frivilliges motivation og behov. Eksempelvis
kan det være svært at sikre stabilt engagement i en løst organiseret initiativgruppe, og det kan være svært at tiltrække nye kræfter til en gammel organisation med faste regler og rutiner.
På de følgende sider præsenteres udfordringerne ved fælles byhaver ud fra
temaerne HVOR dyrkes fælles byhaver?, HVEM dyrker fælles byhaver? og HVOR
DAN organiseres en fælles byhave?
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Hvor

dyrkes fælles byhaver?
Både i Danmark og i udlandet er der eksempler på, at fælles byhaver
kan etableres mange steder i byen. Det kan være på taget af den lokale
skole, i et gårdrum, i et hjørne af en eksisterende plads eller på en tidligere industrigrund. Men en fælles byhave har vidt forskellige muligheder og udfordringer, alt efter hvilken type by og kvarter den ligger i.
Det har også betydning, hvad grunden tidligere har været brugt til, og
hvad udviklingsplanerne er. På tidligere industrigrunde er forurening
ofte et dyrt og besværligt problem – især hvis der skal dyrkes grøntsager. På pladsen kan der opstå konflikter med andre brugergrupper, og i
gårdrummet kan støj og skygge give anledning til naboklager. For kommuner eller boligorganisationer, der vil tænke byhaver ind i byfornyelse
eller byudvikling, er det en fordel at kende vilkårerne for fælles byhaver
forskellige steder i byen.
I det følgende kapitel præsenteres de udfordringer og muligheder, der
er ved at dyrke fælles byhaver syv forskellige steder i byen.
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Byhaver på syv steder
Undersøgelsen har identificeret syv typer af steder med forskellige
muligheder og udfordringer for at dyrke fælles byhaver i Danmark. Hvert
sted belyses gennem et dansk eksempel. De første fire eksempler er foldet
ud i inspirationsdelen, mens resten kun er nævnt i dette kapitel.

Hjørne af plads eller park

Tidligere industrigrund

eksempel

eksempel

• Beboerhaven på Enghave Plads

• Prags Have

potentialer

potentialer

• Besøgende i forvejen og samarbejde med gartnere

• Udnyttelse af tomme grunde

udfordringer

udfordringer

• Grænsedragning mellem brugere og mellem
offentligt og privat

• Dyr håndtering af forurening

Friareal i alment boligområde

Tidligere landbrugsjord

eksempel

eksempel

• Haveforeningen Oasen

• Fælleshaven i Beder

potentialer

potentialer

• Aktivering af beboere i boligområde

• God plads og gode jordforhold

udfordringer

udfordringer

• Privatisering af det fælles

• At sikre lokalt engagement
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Ny by på bar mark

eksempel

eksempel

• Gårdhave i boligforeningen Mariaborg

• Ørestad Urbane Haver

potentialer

potentialer

• Grønt åndehul i tæt by

• Positiv opmærksomhed og identitet til område
forud for byggeri

udfordringer
• At blive enig med naboerne om, hvordan haven skal
udformes og bruges

Taghave
eksempel
• DYRK Nørrebro
potentialer
• Udnyttelse af tomme arealer i byen og lokal opsamling
af regnvand
udfordringer
• Afhængighed af husets brugere

udfordringer
• Midlertidighed og mobilitet begrænser, hvad
der kan dyrkes og bygges
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Hjørne af park eller plads
En byhave kan etableres i et uudnyttet hjørne af en park i byen eller på en stor eller lille offentlig plads, der mangler vedligeholdelse og aktivering.

Muligheder
Byhaver kan supplere byens parker og pladsers eksisterende grønne miljø. Her er
jorden ofte mindre eller slet ikke forurenet, og da parker og pladser er offentlige
rum, er folk allerede vant til at komme og bruge dem. Det eksisterende liv i parken
eller på pladsen kan være med til at sikre, at der kommer liv i haven. Samtidig kan
haven skabe mere liv på pladsen og i parken. Et stort potentiale ligger i samarbejdet mellem de frivillige i haven og områdets gartnere eller driftsansvarlige. De
frivillige kan aflaste gartnerne, som omvendt kan bistå haven med vidensdeling,
redskaber og hjælp til anlæggelse af haven.

Udfordringer
Her er ofte mange brugere, og det kan give anledning til konflikt som eksempelvis
mellem øldrikkere og havedyrkere på Enghave Plads. Trækkes grænserne tydeligt
op, får haven en privat karakter, som udfordrer pladsens eller parkens status som
offentligt sted. Gartnere og driftsansvarlige kan frygte, at deres arbejde bliver
overtaget af uprofessionelle frivillige, eller at de skal til at koordinere de frivilliges
indsats. Stramme retningslinjer i eksempelvis fredede parker kan gøre det vanskeligt at slippe de frivillige kræfter løs. 

På Enghave Plads på Vesterbro i
København har en gruppe beboere
etableret en byhave. De har gjort et
hjørne af pladsen grøn og frodig siden
1994 og udgør én af pladsens mange
forskellige brugergrupper. Her kommer
også cafégæster, skatere, øldrikkere og
børnefamilier, og det er ikke uden kon
flikter at dyrke have på en plads med så
alsidigt et byliv. Læs mere om Beboer
haven på Enghave Plads på side 56.
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Tidligere industrigrund
På byggetomter, banearealer eller uudnyttede arealer i byen, der venter på at
skulle udvikles, kan byhaver aktivere og forgrønne området i en længere eller
kortere periode.

Muligheder
Midlertidig havedyrkning på tidligere industrigrunde er en mulighed for at udnytte
arealer, der ellers ligger tomme og grimme hen. Her skaber byhaver værdi for flere
end havedyrkerne selv. De giver lokale beboere noget grønt at kigge på og skaber liv
og tryghed på ellers mennesketomme områder. Banearealer fletter sig tit ind midt i
byen og rummer derfor et potentiale for mange brugere af haven. Den midlertidige
præmis, der gælder på tidligere industrigrunde, kan være med til at motivere unge
iværksættere, der gerne vil undgå at forpligte sig på langsigtet basis.

Udfordringer
Tidligere industrigrunde er som udgangspunkt stærkt forurenede, og kommunen
stiller derfor særlige krav til anvendelse. I Prags Have har Center for Miljø vurderet, at forureningen er så massiv, at det kræver en oprensning eller befæstning af
grunden med asfalt, fliser eller anden belægning. En udgift, der kan give dødsstødet til et lille haveprojekt. Midlertidigheden er en udfordring i forhold til havedyrkning på tidligere industrigrunde, dels i forhold til at plante træer og skabe skygge
på grunden, dels i forhold til at få engageret beboerne i lokalmiljøet. 

Det spirer og gror på den gamle
Sadolin- fabriksgrund på Prags
Boulevard på Amager. Her rykkede
en gruppe unge københavnere
midlertidigt ind i maj 2011. Sammen
med områdets beboere dyrker
de grøntsager i plantekasser, da
grunden er forurenet. Læs mere om
Prags Have på side 59.
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Friareal i alment boligområde
Almene boligområder har ofte tilhørende grønne fællesarealer, der er mere eller
mindre udnyttede. Friarealerne er typisk størst i almene bebyggelser i forstæder eller på kanten af byen, men også i tæt by kan friarealer i almene boligområder findes
og anvendes til havedyrkning.

Muligheder
En byhave kan få beboerne ud af deres lejligheder og engageret i deres boligområde. Haven kan skabe tryghed på områdets udearealer. I haven kan beboere på
tværs af baggrunde udveksle og udvikle deres viden om dyrkning. Erfaringer med
havedyrkning går på tværs af sociale og kulturelle skel. Et haveprojekt kan fungere
som familieaktivitet eller indgå i større indsatser for aktivering, beskæftigelse eller
andre sociale projekter i området.

Udfordringer
Friarealer i almene boligområder er som udgangspunkt fælles for beboerne, og
det kan være en udfordring at beslutte, hvem der har lov til at dyrke, og hvordan
havefællesskabet afgrænses. Samtidig kan det være problematisk at støtte haven
gennem byfornyelsen, da kravet om almen tilgængelighed er svært at efterleve i et
område, der er ejet af en boligforening og forbeholdt beboerne. Foreningsdannelse
kræver, at ressourcestærke nøglepersoner tager ansvar, og i områder med mange
ressourcesvage beboere kan opbygningen af det sociale fællesskab og vedligeholdelsen af haven blive en udfordring. I udsatte boligområder med sociale problemer
og kriminalitet kan hærværk og tyveri af afgrøder være en udfordring, der svækker
engagementet og ejerskabet blandt de aktive i haven. 

I det nordlige hjørne af den store,
almene bebyggelse Avedøre Stationsby
dyrker omkring 20 beboere grøntsager
og blomsterbede i Haveforeningen
Oasen. Siden 1991 har haven fungeret
som åndehul og mødested på tværs af
kultur, køn og alder. Her dyrkes alt fra
kartofler til koriander, og beboerne
udvikler det gode naboskab over
bedene. Læs mere om Oasen på side 50.
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Tidligere landbrugsjord
Byhaver kan etableres på større eller mindre jordstykker i udkanten af byer, forstæder eller landsbyer. Her kan grunden være del af eksempelvis tidligere landbrug,
skovområder eller marker med dyrehold.

Muligheder
Hvis en byhave etableres på tidligere landbrugsjord, kan afgrøderne dyrkes direkte i
jorden. En byhave i udkanten af et byområde kan være med til at sikre grønne områder tæt ved byen, og den kan som Fælleshaven i Beder være med til at sikre et areal
mod anden forurenende brug. Her er god plads til store bede og rotation mellem
afgrøder og ikke samme kamp om byens rum, som haver, der etableres i tæt by, oplever. I et område som Beder, hvor mange har private haver, kan en stor byhave tilbyde
nye muligheder for dyrkning og fungere som socialt samlingspunkt i byen.

Udfordringer
I områder med lav befolkningstæthed kan det være svært at engagere nok lokale
beboere til at sikre byhavens levedygtighed. Samtidig kan det være vanskeligt at få
folk til at komme ofte og regelmæssigt, hvis de bor langt væk. I haver langt fra øvrig
bebyggelse kan praktiske foranstaltninger som toiletter og adgang til vand blive en
udfordring og en dyr udgift for havedyrkerne. 

I udkanten af Beder, en sydlig forstad
til Århus, er omkring 40 beboere stort
set selvforsynende med grøntsager
året rundt. Fælleshaven i Beder ligger
på et stykke tidligere landbrugsjord,
som Århus Kommune har inddraget for
at beskytte grundvandet i området.
Fælleshaven lejer grunden på betingelse
af, at arealet holdes sprøjtefrit.
Læs mere om Fælleshaven i Beder på
side 53.
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Gårdrum i tæt byrum
Åbne eller aflukkede gårdrum i eller mellem boligkarréer kan være velegnede
placeringer til fælles byhaver. Haverne kan udgøre dele af fælles gårdanlæg og kan
etableres i sammenhæng med byfornyelsesprojekter.

Muligheder
En gårdhave drevet af beboernes engagement kan styrke fællesskabet i en boligkarré. Organiseringen af beboerne forenkles, når fællesskabet er naturligt afgrænset af boligkarréen. I en gårdhave kan alle beboere for eksempel indkaldes til fælles
arbejdsdage, og kontingentet til haven kan betales automatisk over huslejen. Hvis
beboerne deltager i anlæggelse og vedligeholdelse, er der penge at spare – dels for
kommunen – dels for beboerne, der ellers skal finansiere en gårdmand.

Udfordringer
Et gårdrum i en boligkarré har en lukket og privat karakter, og det kan give anledning til konflikter mellem brugerne, der føler et stærkt ejerskab til den fælles have.
Haven kan have svært ved at tiltrække nye brugere, hvis tilslutningen blandt beboerne falder. Etableringen af en gårdhave skaber mere liv i gårdrummet, og i bebyggelser, hvor naboejendomme støder op til gårdhaven, kan der opstå konflikter om
støj og grønt, der skygger eller vokser ind på andre beboeres områder. 

Andelsboligforeningen Mariaborg
på Østerbro i København kontaktede
Marijke Zwaan fra ByhaveNetværket
i 2001, med henblik på at etablere en
beboerdrevet gårdhave. Beboerne
deltog aktivt i projektet, blandt andet
ved at bygge højbede til vilde planter
og krydderurter samt et bassin til
opsamling af regnvand. Højbedene blev
bygget af genbrugssten og fliser fra
gårdens tidligere indretning. Der blev
også plantet frugttræer, bærbuske og
andre spiselige ting i gårdhaven, som
beboerne bidrager til vedligeholdelsen
af. Gårdhaven rummer flere muligheder
for lokal afledning af regnvand.
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Ny by på bar mark
Byhaver kan indgå i udviklingen af nye byområder. Haverne kan aktivere ellers
tomme byggegrunde, der afventer investorer og finansieringsgrundlag til opførsel
af nybyggeri. Haverne har ofte midlertidig og mobil status, så de kan tilpasses den
øvrige udvikling i området.

Muligheder
Byhaver kan skabe positiv opmærksomhed og lokalt tilhørsforhold i et område,
der endnu ikke har identitet og historie. Set med udviklernes øjne kan haveprojekterne også være med til at sikre, at områderne stiger i værdi, fordi de bliver brugt. I
Ørestad Urbane Havers tilfælde har forurening vist sig ikke at være et problem på
byggegrunden, da her tidligere har været naturområde.

Udfordringer
Det kan være en udfordring at sikre en stabil brugergruppe, fordi mange må rejse
langvejs fra, hvis der ikke er bygget beboelse i nærheden. Havens ofte midlertidige
og mobile status begrænser, hvad der kan dyrkes og bygges i haven både i forhold til
indhegninger, opbevaringsskure og eksempelvis toiletter. En anden udfordring kan
være at få en tilstrækkelig langsigtet lejeaftale med en grundejer, der kan frygte, at
brugerne vil gøre krav på området, selvom aftalen er midlertidig. 

I Ørestad Syd på Amager i København
blev Ørestad Urbane Haver etableret i
2005 i et samarbejde mellem Miljø
punkt Amager, By & Havn og en gruppe
beboere. En betingelse for haveprojek
tet var fra starten, at haven skulle være
mobil. Brugerne har brugsretten til jor
den ét år ad gangen og skal være klar til
at flytte, hvis grundstykket bliver solgt.
Siden havens etablering i 2005 er den
flyttet et par gange. .
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Taghave
Byhaver kan etableres på tage af bygninger med eksisterende terrasser eller plads
til udbyggelse. Ejendommene kan rumme beboelse eller være offentlige bygninger
med skole- eller kontorfunktioner.

Muligheder
Taghaver skaber byliv i højden og udnytter ellers tomme arealer i byen. Taghaver
forbedrer klimaet i byen gennem lokal afledning af regnvand. Brugerne af huset
kan indgå i havearbejdet, hvad enten de er skolebørn, medarbejdere, patienter eller beboere og sikre et stabilt liv i haven. At anlægge haven på et tag af en bygning
letter adgangen til vand, elektricitet og toiletfaciliteter. Loftsrum og lignende kan
anvendes til opbevaring af redskaber og fungere som fælleslokaler.

Udfordringer
Det kan være vanskeligt at gøre brugere udefra opmærksomme på taghaven. Den er
ikke umiddelbart synlig for forbipasserende i gadeplan, og DYRK Nørrebro har gjort
sig den erfaring, at det kræver ekstra formidling, hvis man vil række bredere ud end
til husets brugere. Særligt hvis haven henvender sig til børn, skal man være sikker
på, de ikke kan falde ned. Det kan give konflikter at ligge tæt op ad husets øvrige
brugere i forhold til støj, overskridelse af grænsen mellem offentligt og privat eller
svineri med jord og planter i en kontekst, der ikke kan rumme det. 

På taget af Blågårds Skole på Nørrebro
i København har tre unge iværksættere
startet et midlertidigt haveprojekt.
I DYRK Nørrebros taghave dyrkes
økologiske grøntsager og planter i
kasser, gamle bildæk og andre kreative
løsninger. De tre initiativtagere tog
kontakt til skolens rektor i foråret
2011, og med hans tilladelse og
de lokale beboeres hjælp har de
forvandlet den betongrå tagterrasse til
en grøn oase.
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Hvem

dyrker fælles byhaver?
De frivillige, der engagerer sig i fælles byhaver, er meget forskellige og har forskellig
motivation for at komme i haverne. I byhaver i Danmark og i udlandet møder man
unge og ældre, mænd og kvinder, enlige, arbejdsløse, fuldtidsbeskæftigede og travle
børnefamilier. Nogle kommer mest for at dyrke det sociale fællesskab, nogle for at
dyrke grøntsager og økologi, mens andre ser haven som et midlertidigt eksperiment.
At fælles byhaver tiltrækker så mange forskellige typer mennesker er et stort potentiale i forhold til at skabe frivilligt engagement. Men i den enkelte have kan det være
svært at håndtere forskellene. Er formålet med haven fællesskab eller grøntsager?
Skal haven være åben for alle og løst organiseret, eller kræver formålet et forpligtende medlemskab? Skal der dyrkes økologisk, eller er kunstgødning i orden? Skal haven
være organiseret som en forening eller en virksomhed? Og skal nogen have løn for
deres arbejde? Det er diskussioner, der let opstår mellem frivillige med forskellig
motivation. En byhave bliver kun styrket af at have mange forskellige typer frivillige.
Som medarbejder i områdefornyelsen, en kommune eller en boligforening er det
derfor en fordel at kende de forskellige typer frivillige og deres behov for støtte. Det
kan hjælpe til at målrette støtten og gøre plads til, at forskellige typer af frivillige
kan engagere sig, som de gerne vil. I dette kapitel præsenteres fire forskellige typer
frivillige i byhaver, og deres kendetegn og behov for støtte beskrives.

78

_ Dyrk din by

_ udfordringer

Fire typer frivillige i fælles byhaver
Ud fra mødet med mere end 50 frivillige i de forskellige fælles byhaver, der
indgår i undersøgelsen, tegner der sig et mønster af fire overordnede typer
af frivillige. Typerne er udviklet ved at se på ligheder og forskelle blandt de
frivilllige. Der er tale om arketyper, hvor centrale kendetegn ved en gruppe af
havedyrkere er fremhævet og eksemplificeret med et citat og et billede. Under
alle typer findes både mænd og kvinder, men her eksemplificeres to typer som
mænd og to typer som kvinder.

Grøntsagsdyrkeren
Grøntsagsdyrkeren er i haven for at dyrke grøntsager enten på en privat jordlod eller i fælles bede
med klar ansvarsfordeling. Han vægter effektiv
dyrkning af grøntsager højt og kommer regelmæssigt og stabilt i haven.

Fællesskabsdyrkeren
Fællesskabsdyrkeren er primært i haven for det
sociale fællesskabs skyld. Fællesskabsdyrkeren har
ikke behov for at have sin egen have, men er motiveret af at mødes med andre om noget praktisk og
konkret. Derfor er havedyrkning og fælles måltider
attraktivt.

Formål
• Grøntsagerne

Formål
• Fællesskabet

Dyrkning
• Effektiv produktion

Dyrkning
• Går som det går – vigtigst at have det sjovt

Organisering
• Vil hellere bruge tiden i haven

Organisering
• Åbent og pragmatisk – ikke for skrappe regler

Viden
• Vil gerne have vejledning og lære nyt om
havedyrkning

Viden
• Ikke specielt interesseret i at lære noget nyt om
havedyrkning

Myndigheder
• Nødvendig samabejdspartner

Myndigheder
• Neutralt forhold

Behov for støtte
• Støt med viden og vejledning om dyrkning og
organsering – giv eksempel på vedtægter

Behov for støtte
• Skab gode rammebetingelser, og anerkend den
sociale indsats – giv tilladelse og støt forplejning
til havedage og høstfester
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Eksperten

Projektmageren

Eksperten brænder for havedyrkning og for økologi, biodiversitet og permakultur. Han ser sig selv
som en del af en større miljøbevægelse. Eksperten ønsker at afprøve økologiske og bæredygtige
dyrkningsprincipper og se dem fungere i praksis.
Eksperten er idealistisk, vil gerne lære nyt og har
stor respekt for ekspertviden inden for dyrkning,
økologi og biodiversitet.

Projektmageren ser haven som et middel til noget
andet. Og hun har typisk flere formål med at engagere sig i haven. Formålene kan være at styrke
lokalt fællesskab og naboskab og fremme økologiske principper og bæredygtig fødevareproduktion.
Projektmageren ønsker at inspirere andre til at
ændre holdninger og adfærd gennem konkret og
lokal handling.

Formål

Formål

• Økologi og miljø

• Haven som middel

Dyrkning

Dyrkning

• Professionelt med fokus på naturens principper

• På mange måder med plads til eksperimenter

Organisering

Organisering

• God organisering nødvendig

• Plads til det frie intiativ og nye ideer

Viden

Viden

• Vil gerne lære nyt og lære fra sig

• Viden er mange ting – behøver ikke handle om
planter

Myndigheder
• Ligeværdig samarbejdspartner

Myndigheder
• I opposition

Behov for støtte
• Respekter fagligheden, og undgå indblanding i
dyrkningen – støt driften af haven

Behov for støtte
• Gør det nemt at komme i gang, giv tilladelser,
anerkendelse og opmærksomhed – støt op om
ideer og henvis til andre puljer
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Grøntsagsdyrkeren
Profil
Grøntsagsdyrkeren er i haven for at dyrke grøntsager enten på en privat jordlod eller i fælles bede med en klar ansvarsfordeling. Han vægter effektivitet i produktionen højt og kommer regelmæssigt og stabilt i haven. Det er forskelligt, om grøntsagerne dyrkes økologisk eller med sprøjtegift. Formålet er at opnå en så stor høst
som muligt på de valgte præmisser. For grøntsagsdyrkeren skal arbejdet nytte
noget, det skal kunne betale sig. Grøntsagsdyrkeren måler sin succes på, hvor høj
grad af selvforsyning han opnår, eller hvor gode hans hjemmedyrkede grøntsager
er i forhold til dem, han kan købe. Ofte er han vokset op med have, og det føles
naturligt for ham at dyrke sine egne grøntsager frem for at købe dem. Haven skal
helst ligge tæt på boligen og fungerer for grøntsagsdyrkeren som en erstatning for
eller supplement til egen have. Blandt grøntsagsdyrkerne findes både etniske danske, men også mange andre etniske grupper. Grøntsagsdyrkeren er pragmatiker og
ikke så ideologisk som hverken projektmageren eller eksperten. Grøntsagsdyrkeren sætter pris på, at man hjælper og lærer af hinanden, deles om redskaber og har
en klar arbejdsdeling, der fremmer effektiviteten, for eksempel ved at man passer
hinandens jordlodder i ferieperioder. Fællesskabet er for grøntsagsdyrkeren mest
et middel til at optimere grøntsagsproduktionen og således ikke et mål i sig selv.
Kompetencer
Grøntsagsdyrkeren har viden og kompetencer inden for havebrug, som er tillært
gennem erfaring. Han er ikke bange for at kaste sig ud i nye ting, prøve sig frem og
se, hvad der virker. Hvis grøntsagsdyrkeren er i tvivl om noget, søger han enten
viden på nettet, i havebøger eller spørger naboen.

Vi kommer her for at dyrke
grøntsager. Vi behøver næsten
ikke købe grøntsager hele
sommeren, fordi vi selv dyrker
dem her.
Rashid, 50 år, havedyrker i Haveforeningen
Oasen, Avedøre Stationsby

Organisering
Grøntsagsdyrkeren er ikke den store tilhænger af hverken bestyrelses- eller arbejdsgruppemøder. Han prioriterer at bruge tiden i sin egen have frem for at holde
møder og diskutere organisering.
Forhold til myndigheder
Grøntsagsdyrkeren ser myndigheder som en nødvendig samarbejdspartner. Han
forventer, at kommunen giver de nødvendige tilladelser til at dyrke jorden, og han
ser gerne, at de giver støtte. Grøntsagsdyrkeren er åben over for al slags støtte
fra kommunen, der kan fremme produktionen – økonomisk støtte, organisatorisk
støtte, faglig rådgivning og praktisk hjælp med for eksempel at lægge ny jord eller
skaffe plantekasser. 
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Fællesskabsdyrkeren
Profil
Fællesskabsdyrkeren er primært i haven for det sociale fællesskabs skyld. Hun
har ikke behov for at have sin egen have, men er motiveret af at mødes med andre
om noget praktisk og konkret. Derfor er havedyrkning og fællesmåltider attraktivt. Fællesskabsdyrkeren værdsætter et godt naboskab, solidaritet og integration frem for en stor høst. Hun lægger vægt på, at der i fællesskabet er plads til
forskellighed: Alle skal være velkomne, og fællesskabsdyrkeren sætter pris på at
møde mennesker, hun ikke ville møde uden for haven. For fællesskabsdyrkeren
er byhaven et samfund i miniformat med de forskellige typer af mennesker og
konflikter, det indebærer. Den største trussel for fællesskabsdyrkeren er folk, der
udelukkende kommer for at dyrke deres egne private jordlodder og ikke synes, at
fællesskabet er vigtigt. Fællesskabsdyrkeren er typisk en lokal ildsjæl, der også er
engageret i andre foreninger og fælles aktiviteter i området.
Kompetencer
Fællesskabsdyrkeren har veludviklede sociale kompetencer, hun er åben og
imødekommende og initiativtager til sociale arrangementer. Hun tager ansvar for
fællesområderne i haven og er særligt opmærksom på at byde nye medlemmer velkomne og integrere dem i havens liv. Fællesskabsdyrkeren kender de fleste i haven
og bruger meget af sin tid på at tale med forskellige medlemmer.

Haven er et interkulturelt
mødested, her kommer folk fra
hele verden, og det giver en
særlig stemning, jeg godt kan
lide.
Lisa, 33 år, Prinzessinnengarten, Berlin.

Organisering
Fællesskabsdyrkeren går op i, at organiseringen understøtter det åbne og inkluderende fællesskab. Hun er ikke tilhænger af for mange formelle krav og sanktioner
og har en pragmatisk tilgang til regler og vedtægter. Hun foretrækker at tale med
folk frem for at skrive til dem. Det er lysten, der driver værket i haven, og fællesskabsdyrkeren tror på, at alle tager et medansvar – efter bedste evne. Det skal
først og fremmest være hyggeligt at komme i haven.
Forhold til myndigheder
Fællesskabsdyrkeren har et neutralt forhold til myndighederne. Hun ser helst, at
de ikke blander sig i, hvordan fællesskabet organiseres, men er åben for at modtage støtte i form af penge, viden og rådgivning. 
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Eksperten
Profil
Eksperten brænder for havedyrkning og for økologi, biodiversitet og permakultur.
Han ser sig selv som en del af en større miljøbevægelse. Eksperten ønsker med haven at afprøve økologiske og bæredygtige dyrkningsprincipper og se dem fungere i
praksis. Eksperten er idealistisk, vil gerne lære nyt og har stor respekt for ekspertviden inden for dyrkning, økologi og biodiversitet. Han har en ydmyg holdning til
havearbejde: Det er en kunst at skabe en have på bæredygtige principper, og det
kræver tid og tålmodighed. Han lægger derfor også et regelmæssigt dedikeret
engagement i dyrkningen. Eksperten ønsker ligesom projektmageren at forbedre
verden, men med udgangspunkt i det grønne. Han vil ikke kaldes missionerende,
men har ofte et meget klart ideologisk standpunkt, som han har et stærkt ønske
om, at andre tager til sig. Eksperten er ofte politisk engageret ud over i haven.
Denne type frivillige kan være studerende i praktik eller pensionister, der har lyst
til at holde deres viden og kompetencer ved lige og give noget videre til den næste
generation.

Jeg er her for at lære om dyrk
ningsmetoder, og så kan jeg godt
lide at arbejde sammen med
frivillige. At tilrettelægge dyrk
ningen, så det er motiverende
for alle. Jeg kunne godt finde på
at starte min egen have på et
tidspunkt. Jeg vil gerne gøre det,
jeg tror på og holder af, til min
levevej.
Jack, 24 år, lærling i Springfield Garden,
London.

Kompetencer
Eksperten har ofte meget specialiseret viden inden for eksempelvis havebrug,
dyrehold, gartneri eller biologi. Hans viden kan være opnået gennem uddannelse
eller gennem mange års erfaring med havedyrkning i andre sammenhænge. Nogle
eksperter er derfor teoretisk funderede og arbejder med at teste principper i praksis, mens andre er eksperter, fordi de har praktisk erfaring.
Organisering
Eksperten har den overbevisning, at succesfuld, økologisk havedyrkning kræver faste rammer og rutiner. Eksperten er dog åben over for, at ikke alle havens frivillige
behøver være haveeksperter. Han er åben over for forskellige organiseringsformer,
så længe kvaliteten af dyrkningen er i højsædet.
Forhold til myndigheder
Eksperten ser ingen begrænsning i at få støtte fra myndigheder. Han ser ikke sig
selv i opposition til kommunens støttekroner. Flere eksperter kan dog bedst lide
selv at kende de langsigtede muligheder. Nogle vil foretrække en økonomisk uafhængighed. Eksperterne bliver typisk respekteret af kommunen. Hvis der optræder konflikter i forhold til myndigheder, vil de typisk dreje sig om den manglende
anerkendelse af ekspertens viden og faglighed over for kommunens hensyn. 
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Projektmageren
Profil
Projektmageren ser haven som et middel til noget andet. For projektmageren er
der typisk flere formål med at engagere sig i haven. Formålene kan eksempelvis
være at styrke lokalt fællesskab og naboskab og samtidig fremme økologiske
principper og bæredygtig fødevareproduktion. Projektmageren ønsker at udbrede
tanker og metoder uden at være belærende. I stedet vil hun inspirere til at ændre
holdninger og adfærd blandt de øvrige frivillige gennem konkret og lokal handling.
Projektmageren vil ofte være en del af et netværk af ligesindede, som hun ønsker
skal sprede sig og sætte nye og flere projekter i gang. Projektmageren har ofte en
interesse for byudvikling og en eksperimenterende, legende, kortsigtet og projektorienteret tilgang til haven. Hun ser i mange tilfælde haven som en forlængelse
og konkret udmøntning af sin identitet. Haven er ikke nødvendigvis i projektmagerens lokalmiljø. Projektmageren ser sig selv som pionér og opsøger steder, hvor
der er noget på spil, hvor der er rum for forandring, og hvor hun for en kortere periode kan slå sig ned og sætte spor. Projektmageren ser ofte muligheder dér, hvor
andre ser barrierer. Projektmageren er typisk unge eller aldrende aktivister.
Kompetencer
Mange tager faglighed med fra andre verdener. Projektmageren kan eksempelvis
have erfaring med brugerinddragelse, kommunikation eller cafédrift. Projektmagerne har ofte ikke stor havefaglighed, men kaster andre former for viden ind i
udvikling af haven.

Jeg ser haven som et ekspe
riment og som en ny måde at
mødes på i det offentlige rum.
Haven kan være med til at
udfordre den måde, vi bruger og
forstår byen på, og muliggøre
nye og anderledes fællesskaber,
eksempelvis gennem fællesspis
ningen.
Marie, 28 år, initiativtager, Prags Have,
Amager.

Organisering
Projektmageren vil hellere være i et netværk end i en forening. Hun vægter det
frie initiativ højere end faste, demokratiske procedurer og undgår langsigtede
forpligtelser – frem for alt medlemskontingenter. Hun har en pragmatisk indstilling til organisering. Haven skal være let tilgængelig, let at deltage i og let at sætte
sit præg på. Nogle accepterer hen ad vejen foreningsorganisering for at gøre
projektet mere demokratisk og levedygtigt, andre vælger organisering med mere
topstyring for at opnå effektiv drift. Projektmageren er igangsætter, men har ofte
et ønske om at motivere andre frivillige til et mere langsigtet engagement, der kan
sikre, at hendes ideer og initiativer forankres lokalt og på længere sigt.
Forhold til myndigheder
Projektmageren ser typisk sig selv i opposition til myndighederne, og hun kan
opleve, at hendes integritet bliver truet, hvis kommunen blander sig. At få penge
fra kommunen kan være problematisk for projektmageren, fordi det kan kræve
etablering af en forening, kan betyde afgivelse af autoritet og krav om regler og
målbare resultater. 
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Hvilken støtte har værdi for de fire typer?
Det er en fordel at skelne mellem de forskellige typer af frivillige i fælles byhaver.
Ved at være opmærksom på de fire typer kan medarbejdere i kommuner, områdefornyelsen og boligforeninger bedre imødekomme de frivilliges forskellige behov
for støtte og anerkendelse. Kendskab til de fire typer kan også hjælpe nøglepersoner i fælles byhaver med at forstå de frivilliges forskellige motivation. Det kan
være en hjælp i deres arbejde med at rekruttere, motivere og fastholde forskellige
typer frivillige i haven. Her beskrives, hvilke former for støtte der har værdi for de
fire typer frivillige i fælles byhaver. Afsnittet er henvendt til kommunale medarbejdere, men er relevant for alle, der arbejder med at støtte og udvikle fælles byhaver.

… for grøntsagsdyrkeren
For grøntsagsdyrkeren er kommunen i udgangspunktet en ressource, som kan
hjælpe på mange forskellige fronter. Grøntsagsdyrkeren har stor respekt for faglig
viden, men vil gerne have plads til selv at bestemme, hvad og hvordan han skal
dyrke i haven. Han kan i flere sammenhænge få brug for ekspertviden udefra og
samarbejder gerne med kommunens medarbejdere, der kan hjælpe ved at stille
viden og ressourcer til rådighed. Det kan eksempelvis være ved at afholde ekspertworkshops om dyrkningsmetoder eller ved at udlåne maskiner og redskaber, der
effektiviserer dyrkningen. Det kan også være ved at tilknytte en kommunalt ansat
gartner til haven, som kan hjælpe til i det daglige og give vejledning i forhold til
specifikke udfordringer med dyrkningen.

… for fællesskabsdyrkeren

I de over 1.000 haver, vi har støt
tet, er den store udfordring den
samme: Hvordan man engagerer
lokalsamfundet og fastholder
motivation, også når nyheds
værdien er væk. En del af enga
gementet er personafhængigt,
men vi hjælper, så godt vi kan.
Vores støtte sikrer fokus, omtale
og prestige til projektet og kan
på den måde styrke opbaknin
gen i lokalsamfundet.
Seb Mayfield, Capital Growth, London.

Fællesskabsdyrkeren har brug for de bedst mulige rammer for at skabe et godt
socialt liv i byhaven. Kommunen kan hjælpe ved at give økonomisk støtte til forplejning og andre udgifter til sociale events. Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere forstår fællesskabsdyrkerens rolle som ressource i forhold til at styrke et
lokalområdes sociale sammenhold – og anerkender hendes sociale engagement.
Det kan være ved at være imødekommende og fleksibel og eksempelvis gøre det
let af få tilladelser til at afholde events i haven. Fællesskabsdyrkeren er afhængig
af, at haven ligger i et synligt, åbent og inviterende miljø. Kommunens medarbejdere kan hjælpe med at finde en god placering, der giver fællesskabsdyrkeren gode
muligheder for at rekruttere frivillige.

… for eksperten
Eksperten forstår i mange tilfælde en kommunes logikker og de hensyn, det
offentlige er nødt til at tage. Eksperten har forståelse for kommunens faglige
vurderinger, eksempelvis af jordforureningen eller lignende. Han vil gerne i dialog
med kommunen, men på et niveau hvor kommunen støtter de overordnede formål,
eksperten har med haven. Eksperten er påpasselig med, at kommunens medarbejdere ikke blander sig for meget, særligt når det kommer til indretning af og dyrkning i haven. Her er eksperten netop ekspert og har brug for at blive anerkendt
og respekteret for sin faglige viden. Eksperten ser kommunen som en ligeværdig,
ekstern sparringspartner frem for rådgiver. Derfor foretrækker eksperten også
driftsstøtte frem for projektstøtte.
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… for projektmageren
Projektmageren vil ofte være initiativtager, og derfor er det afgørende, at kommunen gør det enkelt at komme i gang med dyrkningen. Projektmageren har brug
for én indgang til kommunen med én fast kontaktperson, der kan forholde sig til
projektmagerens ønsker og ideer og løse problemer på stedet. Projektmageren
har brug for anerkendelse udefra, også fra kommunen. Kommunens medarbejdere
kan yde støtte ved at give projektmageren positiv opmærksomhed, eksempelvis i
form af prisuddelinger eller presseomtale. En anden måde at anerkende projektmageren på er ved at tydeliggøre mulighederne for at søge puljemidler eksempelvis inden for kultur, sundhed eller uddannelse. Projektmageren er energisk og er
drevet af lysten til at gøre en forskel. Hun kan skræmmes væk, hvis hun oplever at
blive kontrolleret eller belært, eller hvis der er for mange administrative besværligheder. 

Hvordan

organiseres en fælles byhave?
Organisering er afgørende for en fælles byhave. Organiseringen af
haven skal understøtte lysten til at gå i gang, når ideer opstår, og
samtidig fastholde et stabilt engagement. Organisationen skal kunne
klare udskiftning i medlemsskaren og være i stand til at rekruttere nye
medlemmer. Endelig er det en fordel, at haven er formelt organiseret,
hvis den skal samarbejde med myndigheder eller modtage støtte fra
fonde og offentlige puljer.
I praksis kan fælles byhaver organiseres på mange forskellige måder,
og organisationen ændrer ofte form, som haven udvikler sig. Mange
byhaver startes af en uformelt organiseret initiativgruppe, som efterhånden organiserer sig mere formelt, for eksempel ved at danne en
forening.
Der er ikke én opskrift på den gode organisering af en fælles byhave.
Men forskellige former for organisering har forskellige styrker og
svagheder, som det er godt at være opmærksom på, når nye byhaver
skal etableres, eller eksisterende byhaver skal udvikles. I dette kapitel
beskrives styrker, svagheder og eksempler på fire forskellige typer af
organisering af fælles byhaver.
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Fire typer organisering
Der er fire typer organisering, der går igen i fælles byhaver. De involverede kan være
organiseret i en havegruppe, et netværk, en forening, eller de kan etablere en socialøkonomisk virksomhed. Havegrupper og netværk vil typisk være mere uformelle, mens foreninger er mere formelt organiserede med vedtægter, kriterier for medlemskab, måske
medlemskontingent og veldefinerede ansvarsområder. Her beskrives styrker og svagheder ved fire typer organisering af fælles byhaver. Under hver type er nævnt eksempler på
byhaver med den type organisering. Nogle haver har flere typer organisering. Det gælder
for eksempel growing communities, som er en socialøkonomisk virksomhed, der samtidig
fungerer som et netværk af haver og frivillige.

Havegruppe
• Uformelt
• Engageret initiativgruppe
• Fokus på projektet og ofte tidsbegrænset i denne
form

Netværk
• Uformelt
• Uforpligtende deltagelse

• Typisk fokus på at etablere have ét sted

• Typisk fokus på havens betydning for
lokalområdet/byen

Styrker

• Ønske om at udbrede havekonceptet til flere
steder

• Nemt at etablere
• Plads til iværksættergejst

Styrker

• Plads til forskellige kompetencer i gruppen

• Stor berøringsflade

• Medlemskab ikke nødvendigt – nemt at komme
og være med

• Udveksling af viden
• Mulighed for at vælge den have at dyrke i, der
passer den enkelte bedst

Svagheder
• Potentiel uklar ansvars- og rollefordeling

Svagheder

• Manglende robusthed ved udskiftning i gruppen

• Potentiel uklar ansvars- og rollefordeling

• Tendens til at etablere gruppe af folk, der ligner
hinanden

• Tendens til at etablere netværk af folk, der ligner
hinanden

eksempler
• Initiativgruppen i Prags Have

• Mindre forpligtende
eksempler
• DYRK Nørrebro
• Growing Communities, London
• Capital Growth, London
• ByhaveNetværket
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Socialøkonmisk virksomhed

• Formelt

• Professionelt

• Juridisk enhed

• Økonomisk enhed, agerer på markedsvilkår

• Fokus på at få fællesskabet og dyrkningen i den
enkelte have til at fungere

• Fokus på et socialt eller almennyttigt formål
gennem salg af afgrøder og/eller ydelser

• Har medlemmer, bestyrelse, formand, vedtægter
og generalforsamling

• Geninvesterer eventuelt overskud i
virksomheden

Styrker

Styrker

• En indgang for samarbejdspartnere

• Mulighed for egen indtægt/være uafhængig af
offentligt tilskud

• Nemmere at søge støtte og samarbejde med
kommune

• God ramme for social innovation

• Robusthed, stabilitet og kontinuitet
• Potentielt klar rolle- og ansvarsfordeling

Svagheder

Svagheder

• Udfordring, når nogle er lønnede og andre
ulønnede

• Dårligt image blandt iværksættere, frygt for
fastlåsning og træghed

• Kræver enighed om formålet med virksomheden

• De administrative opgaver kan slukke det
frivillige engagement

• Afhængighed af indtægter
eksempler
• Hulme Community Garden Center, Manchester

eksempler

• Growing Communities, London

• Haveforeningen Oasen i Avedøre

• Prinzessinengarten, Berlin

• Fælleshaven i Beder
• Beboerhaven på Enghave Plads
• Prags Have
• De Bikkershof, Utrecht
• Allemende-kontor, Berlin
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Havegruppe
Havegruppen er særligt velegnet i opstarten og etableringen af en fælles
byhave. I opstarten er det vigtigt, at organiseringsformen giver plads til
energien og lysten til at gå i gang. Gejst og energi hos initiativt agere kan
hurtigt blive kvalt i bestyrelsesmøder, vedtægter og regler, endda bare tanken
om en forening kan virke skræmmende på mange. Her skal være plads til
projektmagerens umiddelbare og åbne tilgang til havedyrkning.

Jeg har som udgangspunkt ikke
lyst til at være med i en besty
relse, hvor jeg skal varetage hele
foreningens interesser på vegne
af en masse frivillige. Så er det
ligesom at være med i bestyrel
sen for min andelsboligforening.
Det er ikke så sjovt.
Marie Toft, en af intiativtagerne til Prag
Have, Amager.

”Jeg kan godt være bekymret for at etablere en forening. Hvis det bliver for
formaliseret og styret, bliver eksperimenterne og de impulsive ideer måske kvalt
undervejs”, forklarer en af initiativtagerne til Prags Have, Marie Toft. ”Jeg har som
udgangspunkt ikke lyst til at være med i en bestyrelse, hvor jeg skal varetage hele
foreningens interesser på vegne af en masse frivillige. Så er det ligesom at være
med i bestyrelsen for min andelsboligforening. Det er ikke så sjovt”. Men der kan
hen ad vejen være behov for en mere formel organisering. Det kan være svært at
agere i forhold til eksterne samarbejdspartnere som for eksempel kommunen,
involvere flere naboer og andre interesserede havedyrkere og at tilrettelægge
dyrkningen uden en formaliseret ramme omkring haven. Det er netop oplevelsen
i Prags Have, hvor der efter et halvt års tid blev etableret en formel forening, Foreningen Prags Have. 

Prags Have
Initiativgruppen i Prags Have på Amager vil
gerne holde haven åben og eksperimenterende,
men skal samarbejde med en kommune, som
har lettere ved at støtte en forening.
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Netværk
Netværket har potentiale til at nå bredere ud og få fat i flere end bare dem, der bor
i nabolaget til en bestemt have. I København har et netværk som DYRK Nørrebro
etableret en have på taget af Blågård Skole, men målet er at etablere haver mange
andre steder i bydelen. ByhaveNetværket har været med til at etablere en lang
række byhaver, herunder Beboerhaven på Enghave Plads. Denne type netværk
giver gode muligheder for at overføre erfaringer fra et projekt til det næste.

Capital Growth inviterer os
til havearrangementer. Vi er
glade for at være en del af noget
større.
Susan Dellet , Styles House, London.

I London har netværk som Capital Growth og Growing Communities skabt forbindelse og udveksling af viden mellem haveinteresserede på tværs af London.
”Capital Growth inviterer os til havearrangementer. Vi er glade for at være en del
af noget større”, forklarer Susan Dellet fra Styles House, hvor etableringen af en
byhave er en del af Capital Growth i London. Growing Communities har byhaver
tre forskellige steder i bydelen Hackney, og frivillige kan fra gang til gang frit vælge, hvor de vil arbejde. En af svaghederne ved netværk er, at det kan være svært
at fastholde interessen og engagementet blandt de frivillige, hvis de ikke oplever
en forpligtelse ved at dyrke i en bestemt have og jævnligt møder en fast gruppe af
andre frivillige i haven. Det kræver god og kontinuerlig kommunikation mellem de
involverede at bevare fokus og engagement. 

Growing Communities
I Hackney i det østlige London har organisationen
Growing Communities opbygget et stærkt
netværk af frivillige, der kommer fra hele London
for at dyrke grøntsager til salg.
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Forening

Vi bliver nødt til at have
sikkerhed for, at vores penge
bliver brugt til formålet, og
at formålet er alment og ikke
privat. Det kan være svært at
sikre, hvis pengene uddeles til
en privatperson. Derfor er en
forening en god ide.
Centerchef Jon Pape, Center for Park og
Natur, Københavns Kommune.

Foreninger kan fungere som en juridisk enhed. Det er en klar fordel i samarbejdet
med kommuner og andre myndigheder. Samtidig kan en forening give en robusthed og nogle klare regler for fællesskabet, ansvarsfordelingen og dyrkningsmetoderne, som det er tilfældet i Fælleshaven i Beder i Århus. Men det kan være svært
at få medlemmerne til at engagere sig i det administrative arbejde i en forening.
Det gælder for eksempel i Beboerhaven på Enghave Plads på Vesterbro i København, hvor det administrative arbejde varetages af en meget lille kerne af havens
brugere. Flere af de haver, der på papiret er organiseret som foreninger med vedtægter og regler for havens drift, fungerer i praksis som mere løst strukturerede
interessefællesskaber med uskrevne regler og få sanktioner.
Det kan efterlade formanden for foreningen eller dem, der i praksis tager ansvar
for havens drift, med et uklart ledelsesansvar. I Haveforeningen Oasen i Avedøre,
indkalder formanden, Birger, jævnligt til ’pligtarbejde’ for at få medlemmerne til
at hjælpe med at klippe hæk, slå græs og luge på de fælles arealer, men Birger oplever, at han hænger på ansvaret, og han værger sig ved at bruge de formelle regler
og sanktionsmuligheder, fordi haven i praksis mere er et familiært interessefællesskab end en formel forening. 

Haveforeningen Oasen
Det er jo ikke sådan, at jeg vil smide folk ud af
haven, fordi de ikke kommer til pligtarbejdet.
De har jo også deres at se til”, fortæller
formand i Haveforeningen Oasen, Birger. I
princippet har foreningen indført, at man
får 100 kroner i bøde, hvis man bliver væk fra
pligtarbejde uden at melde afbud. Men kravet
bliver sjældent håndhævet i praksis.
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Socialøkonomisk virksomhed

Restauranten var en stor
investering i haven, og der
kommer til at gå nogle år, før vi
har overskud derfra, men det
var en risiko, vi valgte at tage.
Vi håber, vi kan blive her på
grunden så længe.
Marco Clausen, Prinzessinnengarten, Berlin.

Byhaven som socialøkonomisk virksomhed forfølger et socialt eller almennyttigt formål
gennem salg af afgrøder eller ydelser. Selvom interessen for socialt iværksætteri og
socialøkonomiske virksomheder er stor i Danmark, har fænomenet endnu ikke bredt sig
til danske fælles byhaver. Her kan vi måske lære af udlandet. Eksemplerne fra London,
Manchester og Berlin viser, at socialøkonomiske virksomheder kan fungere som en
smidig og bæredygtig ramme for havedyrkning. Først og fremmest har en byhave, der
drives som virksomhed, mulighed for at skabe indtægter frem for at være afhængig af
økonomisk støtte. Ifølge embedsmanden Jonathan Pauling fra London Greater Authority er det netop forklaringen på, at Growing Communities i Hackney er blevet til sådan en
succes: ”I modsætning til mange andre har Growing Communities fokus på afsætningen
af deres varer, og det er stort set lykkedes dem at gøre sig uafhængige af offentlige tilskud. Det gør dem til en stor inspirationskilde for os”. Økonomisk selvstændighed giver
byhaven mulighed for at lægge langsigtede fremtidsplaner og kan sikre kontinuiteten.
Prinzessinnengarten i Berlin er også organiseret som en socialøkonomisk virksomhed. Her har initiativtagerne på trods af havens midlertidige status valgt at
investere i en butik og restaurant, hvor havens afgrøder sælges. Planen er på sigt
at gøre haven økonomisk uafhængig, men der er et stykke vej endnu, og havens
midlertidige status er en udfordring. Initiativtageren Marco Clausen fortæller:
”Restauranten var en stor investering i haven, og der kommer til at gå nogle år, før
vi har overskud derfra, men det var en risiko, vi valgte at tage. Vi håber, vi kan blive
her på grunden så længe”. 

PRINZESSINNENGARTEN
Initiativtagerne til Prinzessinnengarten i Berlin
håber, at havens restaurant med tiden kan
generere et overskud til haven. Restaurantens
serveringspersonale er aflønnet, ligesom de to
initiativtagere er det. Tilsyneladende uden at
det giver anledning til konflikt med de mange
frivillige i haven.
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Anbefalinger

Fælles byhaver har et stort potentiale for at forbedre livet i byen. I
Danmark er fælles byhaver endnu ikke så udbredt, og potentialet
desto større.
De danske og udenlandske byhaver præsenteret her i rapporten
er kilde til 12 anbefalinger til, hvordan fælles byhaver for alvor
kan blive udbredt og skabe positive forandringer i danske byer.
Anbefalingerne er især henvendt til områdefornyelsen og den
kommunale verden, men det er håbet, at de kan inspirere alle, der
arbejder med byudvikling, frivillighed og grønne områder, til at
støtte udviklingen og udbredelsen af fælles byhaver.
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12 anbefalinger til udvikling af fælles byhaver
1.	Se muligheder i fælles byhaver
2.	Brug fælles byhaver som redskab i byudviklingen
3.	Se støtte til fælles byhaver som en god investering
4.	Sæt tid og kræfter af til samarbejdet med de frivillige
5.	Skab plads til flere byhaver
6.	Styrk samarbejde, og dyrk netværk
7.	Gør det let at være frivillig
8.	Brug de frivilliges forskellighed
9.	Skab plads til ejerskab og gæstfrihed
10.	Anerkend byhavernes betydning for byen
11.	Lav evalueringer, der giver mening
12.	Giv viden videre – brug guiden
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1. Se muligheder i fælles byhaver
Fælles byhaver kan gøre livet i byen bedre og rummer potentiale for mange politikområder. Ved at gøre havedyrkning i byen til et politisk prioriteret indsatsområde på tværs af politikområder, sektorer, forvaltninger og fagområder kan dette
potentiale udfoldes til gavn for borgere, lokalsamfund og myndigheder.
Brug fælles byhaver til at skabe en levende og attraktiv by
I fælles byhaver kan borgerne sætte deres præg på omgivelserne og deltage i byens
udvikling. Haverne kan fungere som mødesteder, der styrker lokale fællesskaber og
skaber tryghed. Byhaver kan være et alternativ til legepladsen for børnefamilier, og
de kan tilføre eksisterende parker, pladser, gårdrum og udearealer i boligområder nye
funktioner og nyt liv.
Gør uddannelsesforløb praktiske gennem havedyrkning
En prioritering af fælles byhaver på uddannelsesområdet kan gøre det muligt at tilbyde børn med indlæringsvanskeligheder en ny måde at lære på og give dem succesoplevelser uden for klasseværelset. Fag som biologi og hjemkundskab kan gøres praktiske
i en have, og børn kan få større forståelse af, hvor deres fødevarer kommer fra.
Lad fælles byhaver danne rammen om sociale projekter
Beskæftigelse af ledige og aktivering af ældre, syge eller ensomme kan med stor
succes foregå i fælles byhaver. Fælles byhaver kan desuden være ramme om innovative projekter og socialøkonomiske virksomheder.
Styrk bevidstheden om fødevarer gennem dyrkning i byen
Flere fælles byhaver kan øge den økologiske bevidsthed blandt byens borgere, give
mulighed for at producere grøntsager lokalt og skabe bedre forståelse for fødevarernes vej fra jord til bord.
Tænk fælles byhaver ind i strategier på miljøområdet
Fælles byhaver kan indgå som redskab i kommunens miljøinitiativer. Haver kan
bidrage til byens klima ved at forbedre jord- og luftkvalitet og er et oplagt redskab
i bestræbelserne på at forbedre muligheden for lokal afledning af regnvand (LAR).
Brug fælles byhaver til at forbedre folkesundhed
Fælles byhavers virkninger på sundhedsområdet strækker sig fra at tilføre byen
nye muligheder for bevægelse, udfoldelse og udendørsaktiviteter, til at ældre kan
være med til at dyrke deres egne grøntsager og måske genvinde den lyst til mad,
der for mange går tabt med alderen.

2. Brug fælles byhaver som redskab i byudviklingen
Fælles byhaver kan blive en naturlig del af byudviklingen ved at gøre fælles havedyrkning til et prioriteret indsatsområde i lokale strategier og udviklingsplaner og
i byfornyelse og områdefornyelse.
Tænk havedyrkning ind i strategier for byen eller bydelen
Byhaver kan skabe værdi på mange områder. Udviklingen af haver kan derfor understøttes i strategier for brede indsatser i byen. Fælles byhaver kan aktivere by-
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områder, skabe tryghed i socialt udsatte boligområder og øge ejerskab og tilknytning mellem beboere og deres lokalområde. Med en politisk prioritering skabes de
bedste rammer for de embedsmænd, som på tværs af forvaltninger og centre skal
støtte og hjælpe projekterne på vej. Den politiske prioritering har desuden signalværdi i forhold til at få flere frivillige involveret i havedyrkning.
Gør byhaver til indsatsområde i områdefornyelse
Fælles byhaver kan støtte op om områdefornyelsernes målsætning om at skabe
social, kulturel og fysisk udvikling i byområder. Haver giver beboerne mulighed for
at deltage aktivt i udviklingen af deres lokalområde. Reserver områder, der egner
sig godt til fælles havedyrkning. Tænk over, hvordan det kan gøres spændende
at involvere sig i haveprojekter. I kan eksempelvis arrangere studietur til andre
byhaver, invitere ildsjæle fra andre byhaver til at dele ud af deres erfaringer, eller
I kan dele frøposer ud i opgangene i området. En mulighed kan også være at lave
en haveevent, hvor familier kan komme og plante frø, og børnene kan få fingrene i
jorden.

3. Se støtte til fælles byhaver som en god investering
Haveprojekter kan have brug for økonomiske tilskud for at komme godt fra start.
Men omkostningerne behøver ikke være store, og selv mindre tilskud kan gøre stor
gavn i en fælles byhave.
Støt etablering af fælles byhaver
En byhave kan etableres for mellem 10.000 og 100.000 kroner alt afhængig af
lejebetingelser, størrelse og ambitionsniveau blandt de frivillige. En plantekasse
af europaller og rammer med jord og planter koster omkring 1.000 kroner. Bygges flere kasser samtidig, koster det væsentligt mindre. Alle eksempler i denne
rapport viser, at frivillige, der etablerer fælles byhaver, er gode til at finde kreative
løsninger ved for eksempel at bruge genbrugsmaterialer eller låne sig frem til
redskaber. Offentlige tilskud til haveprojekter er således godt givet ud, uanset om
projektet er større eller mindre i omfang.
Reserver midler til driften
En stor udfordring for en fælles byhave kan være, at de økonomiske tilskud er
øremærket etableringsfasen. Nogle af de større omkostninger ved fælles byhaver
såsom leje af grund, vandforsyning og eventuel aflønning af ansatte er knyttet til
driften af haverne. At reservere penge til denne type udgifter kan sikre havernes
levedygtighed på længere sigt.
Støt livet i haven
Det kan være vanskeligt at give offentlige tilskud til forplejning til arrangementer
i en fælles byhave. Ikke desto mindre kan netop lidt saft eller hjemmebag gøre
en stor forskel for dem, der kommer i haven. En mulighed er at uddele priser på
mindre beløb for gode initiativer, som de frivillige selv forvalter, eller give tilskud
til høstfester, havedage eller lignende.
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4. Sæt tid og kræfter af til samarbejde med de frivillige
Det tager tid at samarbejde med frivillige, så flere og bedre byhaver kræver, at der
internt i kommunen afsættes tid til at udvikle og støtte projekterne i samarbejde
med de frivillige havedyrkere.
Sæt medarbejdertimer af internt i kommunen
De kommunalt ansatte i forvaltninger og centre spiller en central rolle i forhold til
at udvikle mulighederne for at dyrke have i byen, motivere frivillige til at etablere
byhaver og hjælpe haverne efter etableringsfasen. Nok kan det være billigt at
etablere haver, men det kræver tid og kræfter at samarbejde med frivillige.
Etablér én indgang til kommunen
Et godt samarbejde mellem kommune og frivillige er afgørende for, at en fælles
byhave kommer godt fra start. Det er lettere for de havefrivillige at navigere i det
kommunale system, hvis der er én medarbejder i kommunen, der kan fungere som
den primære kontaktperson og koordinere kontakten til andre relevante personer
i kommunen. Kontaktpersonen skal tage ansvaret for at finde løsninger, som alle
dele af forvaltningen kan bakke op om.
Lad kommunale ildsjæle stå i spidsen for samarbejdet med de frivillige
Find de medarbejdere i kommunens forvaltninger, der brænder for haver og frivillighed, og opbyg et tillidsfuldt forhold mellem kommune og frivillige gennem dem.
Løbende dialog mellem kommunens medarbejdere og de frivillige kan hjælpe kommunen til at identificere og forstå de konkrete barrierer for dyrkning i byen. Den
viden kan spilles tilbage i kommunen og give mulighed for fleksibilitet og løsningsorienterede fortolkninger af regler og love eksempelvis i forhold til midlertidig
brug af byggegrunde.
Find den bedste model for organisering internt i kommunen
Hvad skal der til for at understøtte de frivilliges engagement? En mulighed kan
være en kommunal koordinator, en anden mulighed kan være en taskforce, der arbejder på tværs af kommunens afdelinger, og som har tæt kontakt til de frivillige.
Taskforcen kan eksempelvis være forankret i et sekretariat, der har armslængde
til de øvrige kommunale aktører. En tredje mulighed er at lade en ekstern samarbejdspartner uddele penge til haverne og stå for kontakten til de frivillige. Den
model bruges i London, hvor organisationen Sustain administrerer etableringen
af 2.012 nye byhaver og selv kan tiltrække frivillige til at hjælpe de lokale havedyrkere i gang.

5. Skab plads til flere fælles byhaver
De fleste byer har store og små tomme eller dårligt udnyttede arealer, der kan
blive mere grønne og levende ved at blive brugt til permanente eller midlertidige
fælles byhaver. Det handler om at se muligheder og om at give lov.
Se potentialet i at dyrke forskellige steder i byen
Fælles byhaver kan etableres mange steder i byen, og de fleste byer har tomme
eller dårligt udnyttede arealer til rådighed. Som eksemplerne i rapporten viser,
kan en fælles byhave etableres i et hjørne af en park eller en plads, på en tidligere

104

_ dyrk din by

_ anbefalinger

industrigrund, på et friareal i et alment boligområde, på tidligere landbrugsjord,
i et gårdrum i tæt by, på taget af en skole- eller kontorbygning eller på bar mark i
nye byområder.
Opret en stedbank, der synliggør mulige steder at etablere nye byhaver
Kommunens planafdeling kan hjælpe dyrkningen på vej ved at synliggøre de
områder, der egner sig til dyrkning, og ved at gøre det enkelt for de frivillige at få
adgang og tilladelse til at udnytte dem. Mange byområder bliver kortlagt i forhold
til graden af forurening, og en kortlægning kan bruges til aktivt at vejlede frivillige
i, hvor det er mere eller mindre oplagt at etablere en have.
Sæt fokus på forurening, og hjælp de frivillige med at overkomme udfordringer
I mange byer er det meste jord mere eller mindre forurenet, og det kan være en
uoverkommelig udfordring for en gruppe frivillige selv at skulle stå for at undersøge forholdene og håndtere jordbundsprøver og oprensning eller befæstning af
jord. Hjælp de frivillige med at finde pragmatiske løsninger. Det kan i nogle tilfælde
være tilstrækkeligt at plante i kasser i stedet for direkte i jorden. Andre gange skal
grunden befæstes. Hjælp da med at finde en billigere løsning end asfalt eller fliser.

6. Styrk samarbejde, og dyrk netværk
Der kan etableres flere og bedre fælles byhaver ved samarbejde og partnerskaber
med lokale foreninger, organisationer og boligafdelinger og netværk med eksperter og frivillige.
Lav partnerskaber med lokale foreninger, organisationer og boligafdelinger
Foreslå fælles byhaver som redskab i udviklingen af problemramte boligområder,
for eksempel i forbindelse med en områdefornyelsesindsats. Her kan havedyrkning være med til at aktivere tomme friarealer og styrke fællesskab og tilhørsforhold i lokalområdet.
Samarbejd med institutioner
Det kan være lokale skoler, børnehaver, plejecentre, hospitaler, asylcentre, døgninstitutioner eller jobcentre, der kan være med til at etablere, drive og bruge fælles
byhaver. Byhaver kan bidrage til flere forskellige politiske målsætninger på én
gang i forhold til eksempelvis miljø, beskæftigelse, integration, sundhed og uddannelse, så der er et stort potentiale for samarbejde.
Træk på den eksisterende viden
Faglige netværk med viden om dyrkning eller organisering af frivillige kan både
bidrage med erfaringer og viden, men kan i høj grad også være med til at styrke
den politiske synlighed og skabe opbakning om sagen ved at rekruttere frivillige i
deres netværk.
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7. Gør det let at være frivillig
Det er vigtigt for de frivillige, der etablerer byhaver, at have en god samarbejdspartner i kommunen, der kan hjælpe med at finde pragmatiske løsninger, som
fungerer godt i de enkelte haver.
Udarbejd standardkontrakter for midlertidig brug
Frivillige initiativtagere kan have stor glæde af standardkontrakter, som de frit
kan bruge og tilpasse. I London er der gode erfaringer med en standardkontrakt
for midlertidig brug af områder til havedyrkning. Den er udarbejdet i samarbejde
med Transport for London, der ejer mange af de ledige grunde i byen, men den kan
også bruges til aftaler med private grundejere. Der kan også med fordel laves en
standard-brugsretsaftale for fæles byhaver på kommunal grund. Kontrakterne
kan eksempelvis skitsere retningslinjer i forhold til beplantning i jorden eller i kasser, bebyggelse på grunden, vedligeholdelse, hensyntagen til naboer og omgivelser og opsigelsesvarsel. Af hensyn til havens vækst og de frivilliges engagement er
kontrakter, der løber over minimum tre-fem år mest hensigtsmæssige. Det tager
tid at engagere frivillige og få en have til at gro.
Hjælp med at etablere en god vandforsyning
Vand er altafgørende i en have. Særligt midlertidige haver med plantekasser er
sårbare og kræver hyppig vanding. En mulighed er at samle vand fra nærliggende
tage på skure eller bygninger. Det kræver en dialog med naboerne til haven, som
kommunen kan hjælpe de frivillige med at etablere. En anden mulighed er at lave
en aftale med kommunens gartnere om regelmæssigt at køre forbi haven og fylde
en 200-liters-tønde med vand, når de er rundt med tanke for at vande byens vejtræer og grønne områder.
Stå klar med mandskab og maskiner
Kommunens gartnere og driftsafdelinger kan være behjælpelige med redskaber,
viden og arbejdskraft, når haven skal etableres. Det, der synes som småopgaver
for kommunens driftsansvarlige, kan være til stor gavn i en fæles byhave. I flere
haver er transport af jord og materialer en stor udgift, der ofte kommer som en
overraskelse. Her kan kommunens gartnere bistå de frivillige med en ladvogn eller
kassebil til transport af jord og paller til plantekasser, en jordfræser til at vende
jorden eller en trailer til at køre ukrudt væk fra grunden.

8. Brug de frivilliges forskellighed
Grøntsagsdyrkeren, fællesskabsdyrkeren, eksperten og projektmageren. De er typer af frivillige med forskellige behov for støtte og vejledning. Sørg for at tilpasse
samarbejdet til de forskellige frivillige.
Kortlæg de frivilliges behov for støtte og vejledning
Udarbejd for eksempel et ansøgningsskema som havegrupper, der søger støtte,
skal udfylde. Skemaet kan hjælpe til at afklare, hvilke ressourcer og behov de frivillige har. Den rette støtte i etableringsfasen kan være med til at sikre, at haveprojekterne bliver levedygtige, og at støtten i sidste ende betaler sig. Giv vejledning i
det omfang, der er behov for det, og hvor det er ønsket af de frivillige. Sørg for ikke
at tage engagementet fra dem, der vil selv, og støt dem, der beder om det.
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Hjælp de frivillige med dyrkningen
Nogle frivillige har behov for faglig vejledning om valg af afgrøder, håndtering af
ukrudt, sædskifte eller kompostering. Her kan kommunen hjælpe ved at få de frivillige ind i et netværk af andre haveinitiativer, der har større faglig viden, eller selv
stille en gartner til rådighed, der kan komme på besøg i haven og give viden fra sig.
Hjælp de frivillige med organiseringen
I nogle tilfælde er der behov for organisatorisk støtte eksempelvis til at motivere
og fastholde de frivillige, etablere en forening eller styre og fordele arbejdsopgaver i haven. En kommunal kontaktperson med kendskab til havens brugere kan
give støtte til styring og ansvarsfordeling i haven, så de frivillige ikke falder fra på
grund af manglende ledelse. Find eller lav et sæt standardvedtægter, som passer
til en byhaveforening, og som de frivillige frit kan bruge og tilpasse.
Behov for materialer og manuel arbejdskraft
I en have som Beboerhaven på Enghave Plads ved havens frivillige allerede meget
om dyrkning og om at organisere de frivillige. Her er behovet for kommunal støtte
snarere maskiner og mandskab. Haven får et til to årlige besøg fra en driftsansvarlig gartner. Ikke desto mindre har hjælpen stor værdi for haven. Når en haves træer
eller buske skal beskæres, og når ukrudt og affald skal transporteres væk, kan en
gartner fra kommunen, der bruger et par timer på at køre forbi og hjælpe, være lige
netop den støtte, den enkelte have har brug for.

9. Skab plads til ejerskab og gæstfrihed
Byhavernes levedygtighed sikres bedst ved både at tillade en grad af ejerskab og
privatisering og samtidig hjælpe åbenheden og gæstfriheden på vej.
Giv plads til det private ejerskab i fælles byhaver
En delvis privatisering af et område vil ofte være en forudsætning for, at frivillige
vil påtage sig ansvaret for at etablere og drive en have. Der skal være plads til, at
frivillige sætter hegn og låse på fælles byhaver for at afgrænse haverne og passe
på deres afgrøder. Tydelige fysiske grænser signalerer, at nogen bekymrer sig om
området, og sikrer, at haven bliver respekteret af besøgende og forbipasserende.
Stil krav til offentlig tilgængelighed
Det er vigtigt, at kommunalt støttede haveprojekter kommer mange i lokalområdet til gavn. Kommunen skal derfor stille krav til åbenheden i de fælles byhaver.
Det er ikke tilstrækkeligt at lade haverne være åbne for besøgende to timer en dag
om ugen. Forankringen i lokalsamfundet er afgørende for værdien af haven for
byen. Det er vigtigt at opmuntre de enkelte havers initiativtagere til at blive ved
med at gøre noget for at tiltrække nye frivillige på sigt.
Synliggør haven gennem events og omtale
Kommunen kan være med til at sikre havernes åbenhed og levedygtighed ved at
give støtte til events og hjælpe med at annoncere, rekruttere og formidle viden om
haven i kvarteret for eksempel ved at bruge kommunens, bydelens eller boligområdets hjemmeside. Synligheden er afgørende for, at nye frivillige melder sig, når
folk flytter fra området, eller hvis engagementet blandt de frivillige daler.
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10. Anerkend byhavernes betydning for byen
Anerkend de frivilliges indsats, og husk at sige tak for det, de giver til byen. Vis
over for de frivillige og resten af byens borgere, at de enkelte haver er med til at
gøre byen til et bedre sted at bo.
Få de frivillige til at føle sig som del af noget større
Det kan være ved at etablere et netværk mellem de fælles byhaver eller ved at inddrage dem i udarbejdelsen af de politiske strategier, de tænkes ind i. Mere konkret
kan det være ved at have et bykort på kommunens hjemmeside, der viser alle byens fælles byhaver med beskrivelser af og kontaktinformation til de enkelte haver.
Lad de frivillige få æren for deres bidrag til byen
En succesrig byhave kan give positiv opmærksomhed til kommunen. Den kan blive
omtalt i aviser og tv, og kommunen kan bruge den som et godt eksempel, som kan
vises frem, når der er besøg udefra. Her kan kommunen sørge for, at opmærksomheden kommer de frivillige nøglepersoner i haven til gode, så de ikke oplever, at
kommunen tager æren for deres arbejde. Lad de frivillige forstå, at deres arbejde
gør en forskel i en større sammenhæng.
Brug anerkendelsen til at sikre havernes levedygtighed
Mange frivillige bliver motiveret i etableringsfasen af et haveprojekt, hvor alt er
nyt og spændende. Når udfordringerne med at fastholde de frivillige indtræffer,
kan anerkendelsen bestå i en lettilgængelig kontaktperson i kommunen, tilbud
om gartnerhjælp eller organisatorisk støtte. En mulighed for at vise anerkendelse
kan også være at afholde prisuddelinger på rådhuset med præmier til årets have,
årets havefrivillige og andre kategorier. Indsatserne kan være med til at sikre, at
de frivillige ikke kører sur i projektet, at engagementet fastholdes, og at projektet
ikke dør ud.

11. Lav evalueringer, der giver mening
En kommune, der giver offentligt tilskud til fælles byhaver, kan stille krav til
kvaliteten af de støttede projekter. Ved at stille krav på de frivilliges præmisser,
kommer mål og succeskriterier til at give mening også for de frivillige.
Lav konstruktive evalueringer med et formål
Evalueringer af fælles byhaver kan være et konstruktivt redskab til at synliggøre
resultater og de gode historier i haverne. Det kan give input til det fremadrettede
arbejde i de enkelte haver og til kommunens strategiske arbejde med byhaver.
Opstil mål og succeskriterier, de frivillige kan genkende
Evalueringer kan være en klods om benet på de frivillige, hvis de føler et pres for at
leve op til krav og målsætninger, de ikke kan se meningen med. Find derfor frem til
mål, succeskriterier og krav til kvaliteten af de frivilliges arbejde, som de selv kan
se en mening med. Eksempler kan være havens evne til at tiltrække lokale beboere,
nytænke aktiviteter for besøgende i haven eller samarbejde med andre haveprojekter eller lokale institutioner.
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12. Giv viden videre – brug guiden
Som en sidste anbefaling opfordres til at udbrede viden og praktiske råd om, hvordan man konkret etablerer og driver fælles byhaver.
Guid de frivillige
Ud over denne rapport har undersøgelsen af fænomenet community gardens også
resulteret i en kortfattet pjece med titlen Dyrk dit nabolag – guide til at etablere
fælles byhaver. Guiden er henvendt til de praktikere og frivillige, der gerne selv
vil i gang med at dyrke. Her gives en række konkrete råd til etablering og drift af
byhaver med alt, hvad det indebærer af rekruttering og fastholdelse af frivillige, at
finde et sted, at danne en forening og at sikre livet i haven på sigt. Brug guiden som
håndsrækning til borgere og beboere, der viser interesse for at komme i gang selv.
Guiden kan downloades fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: www.mbbl.dk
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