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BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG
REGNBEDE I PRIVATE HAVER
Green Cities stiller op til Naturmødet senere i maj, hvor fagmedarbejdere på Green Cities standen vil give de besøgende
gode råd om, hvordan de kan skabe mere biodiversitet i haven.
- Den private haveejer kan gøre en række ting for at få flere dyr, insekter
og fugle i haven og dermed styrke den biologiske mangfoldighed, understreger Henning Roed, formand, Danske Planteskoler.
- Men det kan måske være lidt svært at overskue, hvor man skal begynde, og hvordan man kan gøre det, så derfor tilbyder vi gratis rådgivning i
forbindelse med Naturmødet i Hirtshals den 23-25. maj.
Formanden opfordrer folk til at medbringe et billede eller en tegning af deres have, og så vil fagfolkene på standen vejlede om såvel øget biodiversitet og om, hvordan man kan anlægge et regnvandsbed i haven – også
kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
LAR har vist sig at have stor betydning set i forhold til at håndtere de massive regnskyl, da de offentlige kloakker ikke kan gøre det alene.
Derved er regnvandsbede i private haver en vigtig del af klimatilpasningen

FAKTA
• Se pjece med gode råd om
øget biologisk mangfoldighed
i her
•

Se pjece med gode råd om
regnvandsbede i haven her

•

Følg Green Cities på LinkedIn
her og bliv opdateret på vores
aktiviteter, artikler m.v.

•

Green Cities deltager også
i Have & Landskab 28. – 30.
august i Slagelse.

Hvis du har gode ideer, forslag
til emner, aktiviteter eller andet til
Green Cities arbejdet, er du
velkommen til at kontakte
projektleder Birte Kennedy,
info@kennedy-kommunikation.nu

Der vil være masser af planter på Green Cities standen på Naturmødet,
så de besøgende kan se, dufte og mærke på planterne og samtidig få et
indtryk af, hvordan de kan bruges derhjemme i haven.
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Det vil også være muligt for de besøgende at få scoret deres have.
- Via et scorekort kan vi hjælpe de besøgende med at score deres have for
mængden af biologisk mangfoldighed, fortsætter Henning Roed, der ser
frem til at komme i dialog med forhåbentlig mange besøgende på Green
Cities standen, der gennem hele Naturmødet vil være bemandet med
fagfolk, der kan give gode råd.

Besøg Green Cities på stand #51

GREEN CITIES I DIALOG MED
KOMMUNERNE
Stort set alle ville gerne prioritere mere grønt i byerne – og rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og
mere natur i byerne. Men der er også udfordringer.
Det var groft sagt det efterladte indtryk fra Green Cities´ deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia – arrangeret af Kommunernes Landsforening.
- Det overordnede indtryk er, at kommunerne rigtig gerne vil prioritere mere
grønt, siger Susanne Reneé Grunkin, formand Dansk Landskabsarkitekter,
der ved messen var i dialog med en række KL repræsentanter.
- Men vi oplevede også, at flere er stærkt udfordrede, for eksempel når det
handler om at finde den nødvendige plads til at anlægge grønne områder.
Det var første gang Green Cities for alvor var ude at møde en stor og vigtig
målgruppe – hvorfor alle sejl var sat til – blandt andet med at opbygge en
inspirerende og hyggelig stand. Og flere fra styregruppen bag projektet
havde prioriteret at bruge en dag Green Cities standen.
- Det var en rigtig god oplevelse at være med, fortsætter Susanne Reené
Grunkin, der blandt andet var nysgerrig efter at høre, hvor megen opmærksomhed, der er på den grønne dagsorden, når vi kommer. udenfor storbyerne.
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Et vigtigt budskab
Også næstformanden for Landskabsrådet, Ole Kjærgaard, var at finde
på Green Cities standen i Fredericia.
- Jeg stillede op fordi Green Cities har et vigtigt budskab – og de kommunale embedsmænd og byrådspolitikere er en vigtig målgruppe, som
kan være med til at påvirke den grønne dagsorden.
- De kommunale embedsmænd har brug for input fra os, der har berøring med virkeligheden både på den projekterende og den udførende
del. Her har vi mange års erfaring med, hvad der skaber de rigtige rammer og hvordan vi holder fast i kvalitet og det langtidsholdbare, forklarer
Ole Kjærgaard.
Læs reportage om Green Cities deltagelse i Teknik & Miljømessen
her
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