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I København gør de det, i Aarhus gør de det, 
i Odense og Kolding gør de det…

I byens restarealer og mellemrum skyder små 
dyrkningsfællesskaber frem. Arealer som før var  
tilovers, fyldes af frodige plantekasser med tomat, 
spinat og morgenfruer. 

Der laves byhaver, øhaver, havhaver og taghaver. 
De senere års intense byudvikling har gjort vores 
byer mere ensartede og stringente, hver en ledig 
kvadratmeter bebygges, og ikke meget bliver 
overladt til tilfældighederne. Det er måske netop det, 
der opleves så befriende ved Byhaverne. De skaber 
liv og mangfoldighed, og vidner om fællesskab.

Men hvordan ser det ud i de mindre byer i provinsen? 

Når der er masser af plads, naturen er tæt på og alle 
har deres egen parcelhave, giver det så overhovedet 
mening med en fælles Byhave?

Denne publikation beskriver arbejdet med forsøgs-
projektet Sunde Fælledskaber, som udmøntede sig 

Er Byhaver bare 
lidt for urbant til 
mindre byer? 

i Byhaven i Vils på Mors. Forsøgsrammerne har 
været at undersøge, hvordan der kan skabes nyt 
liv i de huller i husrækken, der står tilbage efter 
nedrivning af faldefærdige huse i de mindre byer.  

FÆLLEDSKABER

Byhaven i Vils er inspireret af begrebet ”fælled- 
skab”, som det er beskrevet af Søren Hermansen og 
Tor Nørretranders i bogen af samme navn fra 2011. 
Ordet fællesskab stammer fra Fælled, noget vi er 
sammen om at forvalte. En fælled var oprindeligt et 
fælles græsningsareal, som hørte til enhver mindre 
by eller landsby. Her havde de forskellige bønder ret 
til at have deres kvæg græssende mellem hinanden 
- i fællesskab. 

I nyere tid bliver fællederne brugt som fælles 
naturområde, sportsområde eller parkanlæg i de 
mindre byer. 

Vi udvider begrebet til en generel betegnelse for 
byens fælles fysiske og mentale ressourcer eller 
creative commons. 

Det kreative fællesskab handler om at tage ejerskab 
til de fysiske rum, som vi er fælles om, men det 

landsBYHAVEN



5handler også om at skabe mentale rum, der styrker 
fællesskabet og de sociale bånd i byen.

Det er netop, hvad den fælles Byhave kan.

Byhaven i de mindre byer skal ikke være en mini 
parcelhushave, der bare giver mere arbejde, men et 
sted, der styrker fællesskabet og de sociale bånd i 
byen. 

Projektet viser, at Byhaven i mindre byer derfor må 
udvikle en anden karakter end den Urbane Byhave. 
Her er det ikke nødvendigvis plantekasser med 
tomat, spinat og morgenfruer, men mere noget at 
være fælles om, der er behov for. 

God læselyst!
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Nedslidte ejendomme, som skræmmer  
potentielle tilflyttere væk, rives ned og 

erstattes af græsplæner, der ikke bidrager 
synderligt til bylivet. 

Lidt væk fra alfarvej.  Byen består af to veje, der 
krydser hinanden, Næssundvej og Smedebjerge-
vej. Husene er for langt størstedelen velholdte og 
hyggelige, her er en velfungerende købmand, et 
ældrecenter, et sportscenter og en helt ny skole. Her 
er velplejede haver, gamle æbletræer og nymalede 
vinduer. 

Som i de fleste af denne slags byer er der også ”til 
salg” skilte ud til vejen, enkelte huse, der virkelig 
trænger til en kærlig hånd og tomme huller i 
husrækken efter faldefærdige og forladte huse, der 
nu er nedrevet og erstattet med en græsplæne. 

For at undgå spøgelsesbyer med huse uden 
beboere, der skræmmer potentielle tilflyttere 
væk, har kommunerne i en årrække anvendt 
byfornyelsesmidler til nedrivning af de nedslidte 
ejendomme.  

Stedet
En by på Mors

Den metode har man også gjort brug af i Vils, 
hvor to nabohuse er nedrevet og erstattet med en 
velpasset græsplæne. Den fornærmer ingen, men 
den bidrager heller ikke til byens liv.

Den tomme grund ligger strategisk godt på 
Smedebjergevej, midt mellem købmanden og den 
nye skole, med Smedebjergeskoven på den ene side 
og engen og Præstegårdsbækken på den anden side. 

Smedebjergeskoven bidrager til livet i Vils. Skoven 
har siden 1920 været ejet af Andelsselskabet 
Smedebjerge, en sammenslutning af borgere 
i byen Vejerslev-Vils. Med støtte fra fonde, 
kommune, virksomheder og en stor portion 
frivillig arbejdskraft har man i 2016 etableret en 
motorik/forhindringsbane, shelters, skovhytte, 
madlavningsplads, sansehave og turforslag i 
Smedebjerge. 

I perioden 2016-2021 gennemgår Vils en 
områdefornyelse, med etablering af et stisystem der 
skaber sammenhæng på tværs af byen som et af de 
centrale indsatsområder.

Omdannelsen af byggetomten på Smedebjergevej 
til en fælles Byhave indskriver sig fint i 

områdefornyelsen. Der åbnes op og skabes 
sammenhæng på tværs af Smedebjergeskoven og 
engen, og samtidig kobler Byhaven Smedebjergevej 
på den nye stiforbindelse til sportsfaciliteter og 
skole. 

Byen Vils har et godt fundament for at udvikle og 
teste idéen om at omdanne en byggetomt midt i 
byen til en fælles byhave, fordi: 

• Den igangværende områdefornyelse kan un-
derstøtte Byhaven – og omvendt

• Der er et højt engagement blandt borgerne i 
Vils

• Ideen om frivillige borgerkontrakter til drift og 
vedligehold er introduceret

VILS
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Grunden maj 2017.

Mange steder i  
landet har nedrivning 
af faldefærdige huse 
efterladt huller i 
husrækken. 

Hvorfor ikke udnytte 
det som løftestang til 
nyt liv og fællesskab? 
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Billeder fra opstartsarrangement maj 2017.

Himlen var høj den dag i september, hvor Signe 
fra Thorsø Permakultur havde dækket op i haven 
og hældt brændenældethe på kanderne. Det var let 
at lade sig rive med af Signes omfattende viden om 
planter og deres egenskaber, og sådan blev kimen 
til en Permahave i Vils sået.

Et par måneder før havde vi holdt det første 
arrangement i Byhaven i Vils. Alle byens indbyggere 
var inviteret til at plante krydderurter, som frit 
kunne benyttes hen over sommeren.  Nu havde vi 
fyldt en minibus og var kørt til Thy for at lade os 
inspirere af naturen, menneskene og ideerne. 

I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger 
for minimum af pleje af alle bede, er langt de fleste 
planter spiselige, og vi fik smagt på urter, blomster 
og flerårig kål i stok.

Vi blev også sat i arbejde med at etablere et såkaldt 
“lasagne-bed”. Ovenpå græsplanen lægges lag af 
opsprættede gamle flyttekasser, hestemøj, afklippet 
græs, jord og halm. Så er permabedet klar til nye 
planter. Tricket er, at pappet kvæler græsset og 
tiltrækker masser af regnorme. Planterne sættes 
direkte i halmen, som forhindrer ukrudt, og så skal 
jorden bare have ro.

Inspiration
den spæde start
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Inspirationstur til Thy august 2017.



10 Ifølge Birgith Rothmann er definitionen bag 
Permakultur enkel: ”Tag dig af jorden, og jorden vil 
tage sig af dig. Permahaven er et økologisk kredsløb, 
der er anlagt, så den vedligeholder og udvikler sig 
selv, og alle vækster i haven har en funktion – de 
kan fx spises, bidrager som gødning eller tiltrækker 
nyttige insekter”.

Byhave med permainspiration
Birgith og Cecil har foreslået et design til byhaven, 
opbygget af plante Guilds – eller Ø’er - hvor 
en eller flere frivillige har ansvaret for drift og 
vedligeholdelse af den enkelt plante-Ø.

På nuværende tidspunkt er der anlagt en Kastanje-Ø, 
en Kål-Ø og en Valnødde-Ø med et væld af planter og 
urter. Der er anlagt stier med stenmel, et hügelbed 
som afgrænsning ned mod engen og  en paradis-
æblelund som forbinder Byhaven til sportsklubben. 
Der er plantet en række store træer, bl.a. Fyr 
Cembra, Asiatisk pære, Duetræ, Smalbladet Lind, 
Philippa æbler og Akacie.

Resten af planen med bl.a. krydderurtespiral  kan 
realiseret efterhånden som aktiviteterne i Byhaven 
vokser. 

Workshop om permakultur februar 2018.

Forestil dig en frodig have med mange for-
skellige plantearter. Træer, bærbuske og 
blomster. Haven tiltrækker bier, insekter  
og børn på hindbærrov. Det mest fantas-
tiske er, at du aldrig skal grave i jorden. Den 
må nemlig ikke forstyrres. Når først ha-
ven er anlagt, skal den helst passe sig selv. 
Det giver dig mere tid til at nyde haven fra 
hængekøjen.

Vintertid er haveplanlægningstid. Havelauget har 
brugt vinteren til at søge ny inspiration til detaljerne 
i havens design og  at planlægge alt det nye, som 
skal spire frem i den kommende sæson. 

Som del af detailplanlægningen inviterede vi 
beboerne i Vils, interesserede naboer og havefolk 
fra Mors til en inspirationsdag, med oplæg af 
permakulturdesigner Cecil Olsen og Birgith 
Rothmann, forfatter til bogen “Den spiselige 
permahave“ (2017).

Permahaven bygger på designprincipper om etik og 
moral, økologi og et minimalt ressourceforbrug.

Ideen
bag om landsBYHAVEN

DESIGN
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Demokrati er integreret  
del af designet.

Hver plante-guild eller ø,  
har en  ø-ansvarlig. Alle 
nye initiativer kræver en 
ø-ansvarlig, som samtidig  
indtræder i Havelaugets 
bestyrelse.

Den oprindelige haveplanen designet af  
Birgitt Rothmann og Cecil Olsen.



12 PERMAKULTUR PRINCIPPER

Permakulturens principperne  
efterligner naturen for robuste løsninger 

med et minimum af pleje

Permakultur – eller permanent kultur handler 
om at designe haven og dyrke jorden bæredygtigt 
og helhedsorienteret med fokus på omsorg for 
jorden (planter, dyr, insekter og mennesker) og 
ressourcerne (vand, jord og energi). Permakultur 
opstod (i Tasmanien) som et helhedsorienteret 
designsystem i slutningen af 70’erne som en 
reaktion mod industrialisering, forurening, tab af 
biodiversitet og øget pres på ressourcerne. Metoden 
har bredt sig globalt og er med klimaforandringerne 
mere aktuel end nogensinde.

Byhaven i Vils er tænkt som et samlingspunkt for 
dyr og mennesker med mindst mulig vedligehold og 
er inspireret af permakulturens etik om omsorg for 
jord og mennesker, fællesskab, og bæredygtighed. 

En mangfoldighed af flerårige planter 

Byhaven er tænkt i flere niveauer med flere store 
træer, herunder mindre buske og blomster og 
nederst bunddække af f.eks. skovjordbær eller urter. 

Alle planter bidrager til havens økosystem og er 
udvalgt for deres funktion som kvælstoffikserende, 
bunddække, fordi de tiltrækker insekter eller er 
spiselige.

Planterne er primært flerårige, så jorden forstyrres 
mindst muligt. De flerårige planter kræver et 
minimum af vedligehold (vand, lugning, gødning). 
Det store rodnet sikrer en lang høstsæson og er i 
øvrigt fødekilde til jordbakterier, svampe, regnorm 
og andet liv.

Den spiselige Byhave

Naturen omkring os er fyldt med superfood, som 
indeholder langt flere vitaminer og mineraler end 
kulturafgrøder, så der er god grund til at spise lidt 
vildere. 

Fra det tidlige forår findes der spiselige skud i 
Byhaven. Blade fra lind og bøg, friske skud fra de 
mange forskellige urter og blomster som ramsløg, 

Principperne
inspireret af permakulturen



13skvalderkål, hosta, sankthansurt, martsviol og 
mælkebøtter. 

I løbet af sommeren byder Byhaven foruden 
en stor variation af forskellige krydderurter og 
flerårige kål, skovjordbær og en række spiselige 
blomster; dagliljer, morgenfruer, lavendel og 
tallerkensmækker. 

Når det bliver efterår kan man sanke valnødder, 
spise kastanjer, kvæder, paradisæbler og Philippa 
æbler i haven. 

Liv i Byhaven

For at tiltrække mange forskellige insekter til 
Byhaven, har en gruppe af børn fra Sydmors Skole 
bygget et insekthotel. Hotellets mange hulrum, 
som insekterne kan gemme sig i, kombineret med 
Byhavens mange forskellige planter tiltrækker et 
hav af forskellige arter, som er både flotte og sjove 
at kikke på. 

Bifamilien, som bor i Byhaven, er ikke bare sjov at 
kikke på, men også  ualmindelig produktiv. I løbet af 
de første 6 uger havde de produceret 8 kg. honning.

Princip for hügelbed fra Birgit Rothmanns bog “Den 
spiselige permahave” (2017).

Hügelbed

For at skabe sammenhæng med engen bag Byhaven 
er et eksisterende levende hegn fældet. Træet herfra 
er anvendt til et hügelbed. Stammerne er stablet 
og dækket med kvas og græstørv. Derefter er højen 
dækket med jord og overdækket med plastic. 

Ved at genanvende træet til et hügelbed skabes et 
godt mikroklima med en høj fugtighed og varm 
jord. Til næste år tilplantes hüglen med buske og 
grøntsager. 

Insekthotel og bistader i Byhaven.
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I havelauget har vi tænkt, drømt 
og planlagt hele vinteren.

Så snart sneen var smeltet, gik entreprenøren i 
gang med at fælde et eksisterende læbælte, så haven 
åbner sig op mod engen. Første skridt var at etablere 
“hügelbedet” - den ekstreme udgave af et højbed. 
Hügelbedet er opbygget af det overskydende træ 
fra læbæltet, som er komprimeret og dækket med 
jord. Hügelbedet er en genial konstruktion, der 
akkumulerer varmen fra solens stråling og fugten 
fra det rådne træ, og kan bruges til at dyrke flerårige 
urter og grøntsager. Det første år er hügelbedet 
overdækket med plast for at kvæle alt flerårigt 
ukrudt. Så først i foråret 2019 er hügelbedet klar til 
at blive beplantet.

Entreprenøren plantede nye træer, forberedte 
plantebede og anlagde stier, så grundens 
hovedstruktur var klar til Den Store Plantedag d. 
22. april 2018.

25 friske Vilsborgere var mødt op og gav et nap med 
etableringen af de 3 Øer: Valnødde-Øen, Kål-Øen 
og Kastanje-Øen. 

Byhavebier, en indgangssten og et egekrat

Der var mange ting, der faldt på plads den dag i Vils. 

Byhaven er tænkt med et væld af planter, lavendler 
og blomstrende krydderurter, som bierne elsker…

Etablering af en Bigård var oprindeligt ikke med i 
første etape. Men skolen havde et komplet bi-udstyr, 
som ikke er i brug. En bi-ansvarlig borger meldte 
sig på banen, og en lærer på skolen viste interesse 
for at bruge bierne i undervisningen. Pludselig blev 
anskaffelse af en bi-familie til Byhaven en realitet.

Byens stenhugger ville gerne bidrage med en flot 
kampesten til markering af indgangen af Byhaven 
overfor Smedebjergeskoven, og Havelauget fik 50 
egetræer foræret til et nyt ege-krat, der kan plantes 
til efteråret. 

Det er fantastisk, hvad der kan ske, når gode 
mennesker stimler sammen.

Realisering
fra idé til virkelighed

DEN STORE PLANTEDAG
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Den Store Plantedag, april 2018
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Byhaven i Vils, 
som før var en 
kedelig byggetomt 
midt i byen, er 
nu et frodigt, 
summende 
fristed for dyr og 
mennesker.
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Afslutningsarrangement, juni 2018
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Byhaven ligger på en grund, der ejes af Morsø 
Kommune. Borgerforeningen har indgået en 
lejekontrakt om leje af grunden til O kr. mod at 
drive Byhaven til glæde for hele byen. Til at varetage 
den daglige drift af Byhaven er der oprettet et 
Havelaug under Borgerforeningen. Lejekontrakten 
kan opsiges fra begge sider med meget kort varsel.  

Byhavens design lægger op til en særlig organisering. 
For hver af de forskellige plante guilds – eller 
planteøer udpeges en ø-ansvarlig. Havelaugets 
bestyrelse udgøres af de til enhver tid siddende 
Ø-ansvarlige. 

På den årlige generalforsamling – som er åben for 
alle - planlægges fremtidige aktiviteter i Byhaven. 
Iværksættes nye initiativer, udpeges en Ø- eller 
aktivitets ansvarlig, som så indtræder i bestyrelsen.

Med facebooksiden ”Byhaven i Vils” forsøger vi at 
inspirere til at bruge naturen på en ny måde, at 
spise sit ukrudt og ta´på sanketur - og selvfølgelig 
udbrede kendskabet til Byhaven i Vils. 

Facebooksiden “Byhaven i Vils” fungerer som en 
fælles kommunikationsplatform for formidling og 
inspiration. På siden fortæller vi om, hvad der sker i 
haven, efterlyser hjælp til konkrete arbejdsopgaver 
og inspirerer til nye måde at bruge naturen på. 

Siden følges af 110 personer, og særligt opslag, 
der viser venner og naboer i gang i haven, får stor 
opmærksomhed.

Den fortsatte drift af siden er udfordret, idet flere af 
de aktive i Byhaven ikke er facebookbrugere. 

Følg siden her

KOMMUNIKATIONHAVELAUGET

§ Byhaven i Vils tilhører Vils og omegns  
borgerforening og skal være åben, 

tilgængelig og til glæde for alle borgere i 
Vils by. Tilsvarende kan Havens afgrøder 

benyttes af alle.

Praktisk
om landsBYHAVEN

Planlægningsmøde i Havelauget
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Forsøgsprojektet har fra start haft fokus på proces 
om fællesskab og med en rimelig enkel vision af 
haven og af den praktiske udførelse. 

Budgettet rummede derfor kun mindre poster til 
indkøb af planter, frø og redskaber og bistand fra 
landskabsarkitekt til den overordnede disponering 
af grunden. Haven var KUN tænkt som én del, der  
kunne udvides efter behov på den store grund.

Med en arbejdsgruppe af enthusiastiske og garvede 
havejeere skulle det ikke være så svært at realisere. 

Det tog flere møder i efterår/vintermåneder, inden 
forståelsen kom om den særlige landsBYHAVE, der 
nødvendigvis måtte være anderledes i karakter, 
plantevalg og FÆLLES pasning i den mindre by 
eller landsby.

Entreprenør og leverandører

Heldigvis er forsøgsprojektet en integreret del af 
områdefornyelsen: med sti fra skoven henover 

grunden og den store fælled ned til Idrætscenter.  
Så det særlige koncept og design med en 
permakulturhave fik fuld opbakning fra kommune 
og områdefornyelsen. Kommunen har især støttet 
med  anlægsmidler til entreprenør og indkøb 
af større træer og planter. Byhaveprojektet har 
koordineret indsatsen.

Ambitionen har været med få, men sikre greb 
(fra beplanting, belægning til belysning, stier 
m.v.) at haven fra dag 1 kan opleves med skygge, 
opholdsmuligheder - og idéen om, hvordan den vil 
vokse til og blive frodig.

Nye fællesskaber?

Nye initiativer vil helt sikkert dukke op i haven - 
med nye fællesskaber. De vil kræve et minimum af 
finansiering lige som den daglige eller årlige drift 
med nyindkøb af planter og frø. 

Nogle midler kan komme fra produktion af 
honning, kvædemarmelade m.m. til salg eller 
bytte for redskaber til Byhaven. På havelaugets 
generalforsamling, planlægges årets gang - også 
i forhold til økonomi og fundraising lokalt eller 
nationalt.

Nye ideer og design koster i tid og,  ikke mindst, 
penge til anlæg

Tidlig skitse, som viser sammenhængen fra Smede-
bjergeskoven, gennem Byhaven og ned til Sportsplad-
sen og Fritidscenteret. 
Skitesen er udarbejdet af Morsø kommune p.b.a. input 
fra Havelauget.

Sports 
pladsen

Byhaven

Smedebjerge
skoven
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Anbefalinger  
3 gode råd

Mere liv, biodiversitet og fællesskab.

Mange steder i landet har nedrivning af faldefærdige 
huse efterladt tomme huller i husrækken. De 
nedslidte ejendomme, som skræmmer potentielle 
tilflyttere, er væk, men den tomme græsplæne 
bidrager ikke synderligt til bylivet. 

Byhaven i Vils er ét bud på, hvordan disse 
byggetomter udnyttes som et potentiale og kan 
forhåbentlig inspirere andre byer til at udnytte 
huller i husrækken til mere fællesskab, med mere 
liv og mere biodiversitet.

Ideen om en fælles byhave kan udvikles i mange 
mindre bysamfund. Det behøver ikke at være så 
omfattende som i Vils, og kan principielt bare 
være et par plantekasser, bænke og et bålsted.  
Fundamentet er:
• en byggetomt
• en velvillig kommune
• en flok ildsjæle og en god portion arbejdskraft
• budget/plan/idé tilpasset stedet

De følgende anbefalinger udgør essensen af de 
udfordringer, som vi har mødt i forbindelse med 
etableringen af Byhaven i Vils.

Opstartsarrangement, maj 2017
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Vær åben

Når man skal realisere en Byhave, er det vigtigste 
at kikke på de ressourcer, der er til rådighed. 
Hvad er det for en grund, og hvilke muligheder 
(og begrænsninger) rummer den? Hvordan kan 
grunden bedst blive et tilskud til byen? Hvem er 
interesserede i at være med? Hvad brænder de for? 

Måske har initiativtagerne store visioner, som skal 
justeres i mødet med de øvrige interessenter. Så 
husk på, at man nogle gange kommer længere med 
mange små skridt end ét stort. 

Vær realistisk

Det er let at blive grebet af tanken om en stor 
fælles byhave, baseret på frivillig arbejdskraft og 
permakulturprincipper. Men det er afgørende 
at være realistisk, så ambitioner, arbejdskraft 
og økonomi passer sammen. Flere elementer i 
Byhaven i Vils har kun været mulige, fordi projektet 
er støttet af Morsø kommune og Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. Skal alt arbejdet laves på frivillig 

basis, skal ambitionerne justeres, så de frivillige 
ikke drukner i arbejde og mister gejsten. 

Måske skal Jeres byhave bare starte med et par 
plantekasser med krydderurter og så udvikle sig 
derfra?

Vær tålmodig

Når man arbejder med borgerdrevne projekter, er 
det en god idé med hurtige, synlige resultater. Det er 
altid lettere at engagere folk og udbrede ejerskabet, 
når noget er håndgribeligt. 

Men arbejdet med permakulturhaver kræver 
tålmodighed. Ikke mindst i forhold til forberedelse 
af jorden. Jorden på en byggetomt vil ofte være 
udpint, komprimeret og med et meget lille muldlag. 
Regenerering af jorden, så næringsstoffer fra 
omsætningen af døde dyr og plantedele kan optages 
af planterødderne, tager tid. I Vils ligger hügelbedets 
jorden brak og er beklædt med sort plastic. Det ser 
ikke nødvendigvis kønt ud, men jorden bringes til 
live, så den er klar til at nære sunde planter til næste 
år.

1. TA’ UDGANGSPUNKT I STEDET

Planlægningsmøde i Havelauget



22 2. UFORPLIGTENDE FRIVILLIGHED

Lokale ildsjæle er ofte forskellen på, om en 
projektidé lykkes eller kuldsejler

Det er altid en udfordring, når forsøgsprojekter skal 
udvikles fra at være en ide til realitet. Når tanker og 
ideer om lokalt ejerskab og samskabelse skal testes 
og gennemføres i en konkret kontekst. Kan der 
overhovedet tiltrækkes tilstrækkeligt med Byhave-
interesserede i en by med under 500 borgere, hvoraf 
samtlige har sin egen have derhjemme?

Heldigvis fik vi helt fra start et par fantastiske 
ildsjæle med på ideen 

Ildsjælene og hjælperne

Det er en lille gruppe på 5-6 ildsjæle, der har været 
med til planlægning og gennemførelse af Byhaven. 
De bakkes op af en større gruppe hjælpere, som 
møder op, når konkrete arbejdsopgaver skal laves.

Til opstartsarrangementet var ca. 50 mennesker 
mødt op for at lave krydderurtebede, og der blev 
grinet, snakket og hygget ved bålet, til børnene skulle 
i seng. Til ”Den store plantedag” var 25 mennesker 

mødt op for at hjælpe til med at realisere drømmen 
om en Byhave for alle beboere i Vils.

Mange vil gerne gøre noget aktivt for deres by, men 
afviger fra at indgå i et forpligtende samarbejde. 
Derfor bør man nøje udtænke organiseringenform 
og arbejde med planlægning af forskellige former 
for uforpligtende og fleksibel deltagelse. 

Overskuelige arbejdsopgaver

Det er væsentligt, at potentielle frivillige kan ’se sig 
selv’ i de frivillige opgaver, der skal løses. Jo mere 
overskuelig en opgave er og jo tættere den er på folks 
hverdag, jo lettere er det at få den udført. F.eks har 
det været lettere at få lagt en ny pikstensbelægning 
(et arbejde, som iøvrigt indebar at flytte og sætte 
mere end 2.000 sten), end at få aktiv deltagelse i 
havens design.

Det er svært at få folk til indgå i forpligtende 
samarbejder, men når vi tænder et bål og inviterer 
på snobrød, så kommer folk. Og skal der samtidig 
flyttes noget jord og plantes et par bede, så gør man 
det. Sådan er det på Mors, og sådan er det nok også 
i resten af Danmark.

Planlægningsmøde i Havelauget



233. HOLD FAST I MÅLET
Hold focus på løsninger 

frem for problemer

Det kræver et hav af beslutninger at få tid, økonomi 
og kvalitet til at gå op i en højere enhed, når man 
skal anlægge en fælles byhave på et areal, svarende 
til to parcelhushaver. Processen forløber aldrig helt 
som planlagt, og meget kan gå galt.
Når udfordringerne har været størst og realiseringen 
af Byhaven har været usikker, har strategien været 
”kik fremad og holder fast i målet”. 
Særligt 3 punkter, har været kritiske i realiseringen:

JORDKVALITETEN
Den overskudsjord, som er brugt i bedene, var fuld 
af flerårigt ukrudt. Og de frivillige har kæmpet en 
til tider ulige kamp mod især senegræs og sten. 
Det har betydet ekstraudgifter, uforholdsvis stor 
arbejdsbyrde for de frivillige, og at de mange 
forspirrede flerårige kålplanter ikke kunne 
udplantes. 

Så derfor, kvaliteten af jorden er afgørende for 
resultatet og ikke mindst glæden ved at arbejde i 
haven.

PLANTELISTEN
Byhaven er designet meget ambisiøst som 
permakulturhave, med mange forskellige og især 
særlige plantearter, som ikke har været mulige at 
anskaffe indenfor rammerne af dette projekt.

Så derfor, vær realistisk i forhold til materialer, 
planter og årstiden. Få udarbejdet en detaljeret 
plan, som kan etapeopdeles. Jo flere planter der 
kan skaffes lokalt, jo bedre. Mange haveejere deler 
gerne ud af deres planter, så afsæt dele af planen til 
det. 

TIDEN
Entreprenørens arbejde og de frivilliges kamp 
mod senegræsset har trukket plantningsprocessen 
i langdrag. Samtidig med at forår og sommer var 
ualmindelig tørt og varmt i 2018, kunne Byhaven 
ikke plantes færdig før efteråret. Det har kostet 
projektet noget goodwill i byen, at haven har været 
længere tid undervejs end beregnet, og mængden af 
arbejde har betydet, at et par centrale spillere har 
forladt projektet. 

Så derfor, vær realistisk i forhold til hvad man kan 
nå i forhold til vejr og årstid, fordi fælles Byhaver 
trækker på frivillig arbejdskraft. 

Byhaven i Vils, august 2018
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