
Plads til mere vild natur i haverne 
 

Jeg ønsker at stille et forslag til generalforsamlingen 2021, på at der tillades plads til mere vild 
natur i haverne. Dermed ikke sagt at haverne skal have lov til at vokse uhæmmet.  
Min tanke er blot, at vi giver plads og lov til at vi i Nordrevang kan øge biodiversiteten. Dvs at 
fremme tiltag som kan hjælpe nogle af vores truede insekter og plantearter. Min inspiration er bl. 
a fundet i nedenstående link fra havenyt.  
 
https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/biodiversitet/1490.html 
 
Et forslag er at kigge Ordensbestemmelser for Haveforeningen Nordre Vang igennem, for at 
revurdere hvor biodiversiteten kan fremmes. Især ved §2.1 tænker jeg godt, at der kan lempes en 
smule, ift at give haveejerne lov til at øge biodiversiteten i haverne. 
 
Jeg vil gerne fastslå, at jeg også nyder at gå en tur igennem haveforeningen, og kigge på de flotte 
og velholdte haver. Mange blomster, nyslåede græsplæner og bede uden ukrudt.  
Dog ærgrer det mig at se hvordan man kunne have gavnet biodiversiteten i haven, ved nogle enkle 
tiltag, som ikke generer det samlede billede af haveforeningens ydre. 
 
Mange insekter og bier har det bedst ved at græsset ikke slåes så ofte. At der ikke fjernes ukrudt. 
At der får lov til at ligge "døde" ting, såsom træstubbe, kviste, blade m.m. Dette gerne i flere år ad 
gangen. 
 
 
Mit konkrete forslag er derfor: 
 
At der fra bestyrelsens side kigges på ordensbestemmelserne §2 i forhold til at give haveejerne 
flere muligheder for at styrke biodiversiteten.  

• at hvert havelod har lov til at benytte et vist stykke på haveloddet til at fremme 
biodiversiteten.  (Dette kunne være ved en ansøgningsproces i lighed med byggeudvalgets, 
hvor dette skulle godkendes inden da.) 

• At Hvf Nordrevang sætter "Styrkelse af biodiversiteten" på dagsordenen som et 
tiltag/fremtidigt mål, således at vi følger Tårnby Kommunes strategi. 

•  Evt kunne der indstilles til at der kunne præmieres i kategorien "Vild Med Vilje", ved 
Præmiehaver.  
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