Rådgivning om grøn innovation

BYNATUR MED LIV I

Lad Naturhistorisk Museum hjælpe med
at skabe oplevelser og grønne byrum
Den nære natur er vigtig for alle - uanset om man bor i byen eller på landet. Det er her man
går tur, leger og spiller bold. Det er her man kobler af, og det er her mange får deres første
nære naturoplevelser.
Der behøver ikke at være modsætninger mellem by og natur. Faktisk har byerne et stort
potentiale for naturoplevelser – især hvis man tænker lidt ud af boksen og lader græs og
blomster vokse lidt mere vildt og frit end i traditionelle kortklippede plæner. Det betyder
samtidig, at byens grønne områder bliver hjem for en mangfoldighed af sommerfugle, bier,
fugle og vilde blomster, så bliver der endnu mere at kigge på, opleve og glædes over.
Konsulentafdelingen på Naturhistorisk Museum i Aarhus står klar til at hjælpe og rådgive.
Gennem en unik kombination af faglig viden og praktiske erfaringer er vores natureksperter
i stand til at tænke naturen ind i bybilledet, ikke på bekostning af os selv, men til glæde for
byens borgere og til gavn for naturen.

Bo Skaarup
Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Styrket biodiversitet
”Der er et potentiale i at tænke i løsninger, der skaber bedre vilkår
for vilde dyr og planter i byerne ved at udnytte de grønne muligheder inde i byerne, som allerede findes, og skabe nye. En styrket
biodiversitetsindsats i byerne kan være til glæde for det stigende
antal mennesker, der bor i byerne ved at skabe naturoplevelser tæt
på deres bopæl, ligesom det øger forståelsen for natur.”
Aftale om Naturpakke, maj 2016
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Det tilbyder vi

Bynaturens 5 principper

Vi rådgiver om:
• Valg af planter og sorter
• Indretning af byrum og tage
• Mindre tiltag der sikrer et stort og mangfoldigt dyreliv
• Udformning af insekthoteller, plantekasser, fuglekasser,
gadekær og vandhuller

Det er ikke ordet “naturligt”, man oftest forbinder med
byerne, men faktisk gælder præcist de samme regler
for udbredelsen af dyr og planter i byerne som ude i
den “vilde” natur. Det er omgivelserne, der bestemmer, hvilke dyr og planter man kan møde.

Vi kan være projektledere og
bindeled til udførende aktører såsom:
• Arkitekter
• Entreprenører, gartnere, kommune mv
• Landart-kunstnere
• Klimatilpasningsspecialister
Vi kan bidrage med hjælp til beboer- og borgerinddragelse:
• Give mere viden og sikre informerede beslutninger i
ejerforeninger og boligbestyrelser
• Hjælpe med opstart og koordinering i forhold til at
skabe laug til pasning
Vi kan hjælpe med public relations:
• Formidling af indsatserne til områdets beboere
• Sikre maksimal synlighed i pressen på projektet
• Hjælpe med at definere den værdi, der skabes i CSR-regi
• Positiv branding af jeres virksomhed

De fem hovedregler er:
• Variation - jo mere varieret området er, jo bedre
• Mad og vand - arterne skal have noget at leve af
• Plads - jo større, jo bedre. Men lidt har også ret
• Giv tid - det tager tid for den vilde natur at
finde vej og indvandre til området
• Giv slip - Naturen kan godt selv

“Vores Ejerlaug har fået helt uvurderlig hjælp fra
Naturhistorisk Museum Aarhus til at opgradere af
en af vores gårde, som er smal, dyb og i skygge.
Den har været svær for os at nyde indtil nu. (...)
Vi har nu buskadser, skovdam, sumpplanter, “faldne”
træstammer, lysninger, forhøjninger, stenbunker,
afsatser, samt fuglekasser og insekthoteller til stort
og småt - masser at kigge på og udforske for børn og
andre mennesker. Så vi er superglade for hjælpen og
vores nye “naturgård” midt i Aarhus.”
Stine Fleming, formand for gårdlauget, Mejlgade 71-73

Til glæde og gavn - Hvorfor er mere natur i byen vigtig?
Hovedparten af ikke kun Danmarks, men hele Europas befolkning,
bor i dag i byerne. Som naturlig konsekvens heraf er det også i
byerne, at mange får deres største naturoplevelser, hvad enten det
er ved foderbrættet, i haven, i parkerne eller ved søer, åer eller havet.
På samme tid er adgang til natur godt for både vores mentale og fysiske sundhed. Mere natur i byen vil derfor sikre:
•
•
•
•
•

Livskvalitet og sundhed
Nære oplevelser med fugle, sommerfugle, harer og alle de andre dyr
Bæredygtig udvikling
Positiv branding af byen, området og jeres virksomhed
Økonomisk rentabel i forhold til traditionelle naturplejeindsatser

Byen er fyldt med flader, som kan inddrages i et grønnere byrum.
Vi kan hjælpe jer med at tænke med og kvalitetssikre løsningerne
ud fra et naturperspektiv.
•
•
•
•
•
•

Grønne tage og taghaver
Gadekær og vildere springvand
Vedbend på mure
Kaprifolie på hegn
Skovranke eller snerler på lysmaster
Plantekasser og foderstationer

Vi står klar med rådgivning – lige fra ideer til de små tiltag til planer
for hele bydele. Hvis vi tænker det grønne med, så bliver livet i byen
til langt større glæde for os - og til mere gavn for naturen.

56%
“56 procent af
byboere bruger
naturen til at
få en pause fra
menneskemængden”
Kilde: Nordea-fonden

63%
“63% ville bruge grønne
områder hyppigere, hvis der
var bedre mulighed for at
nyde naturen (fx flere blomster og mere beplantning).”
Kilde: Nordea-fonden
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80%
“80 procent af byboerne mener, at
det er vigtigere for deres livskvalitet
at bo tæt på grønne områder end på
caféliv”
Kilde: Nordea-fonden

70%
“70% af byboere besøger
grønne områder i byen for
at kunne være i nær kontakt med naturen.”
Kilde: Nordea-fonden

66%
“66 % af de adspurgte
respondenter svarer, at
grønne områder i
meget høj eller høj grad
har betydning for deres
livskvalitet.”
Kilde: Nordea-fonden

Eksempler på vores arbejde
Workshops
for Silkeborg Kommune og
Ikast-Brande Kommune
Inspirationsoplæg og workshops
med konkrete ideer

På vej
for Aarhus Kommune
Veje og rabatter gjort
blomstrende

Naturforbedring
for Aarhus Kommune og Vestre Kirkegård
Landart og andre æstetiske naturforbedrende
tiltag igennem bl.a. insekthoteller.

Vildere

Forundersøgelse

for beboerforeninger og ejerlaug
Rådgivning til vildere og mere
grønt i forbindelse med klimatilpasning hos Solgården/Risvangen,
Mejlgade 71-73 og Vorrevang
parken i Aarhus.
Samarbejde med
gartnere og kommunen.

for Marselisborg Hospitalspark
Idekatalog med initiativer, der vil
give et større dyreliv.

Naturtransplantation
for Letbanen A/S og
Godsbanen i Aarhus
Flytning af værdifuld natur

Gadekær
for Aarhus Kommune samt ejerforeninger
Mere vand i byen via vandhuller,
havedamme og vildere springvand. Samarbejde med gartnere, entrepenører,
beboerforeninger
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Hvem er vi?
Morten DD Hansen – mortendd@nathist.dk
Afdelingsleder
Biolog og naturvejleder
• Naturekspert, bl.a. brugt af Folketingets Miljøudvalg
• Rådgivning om planter, grønne tiltag og vild natur
• Kortlægning af sjældne og truede arter
• Landskendt naturformidler – blandt andet fra DR
Lars Brøndum – lars@nathist.dk
Biolog og forskningsassistent
Projektleder Rethink Urban Habitats
• Etablering af vandhuller i byen
• Koordinering med gartnere, entreprenører,
beboerforeninger og kommunen
• Rådgivning om planter, grønne tiltag og vild natur
• Landart og mødet mellem natur og kultur
• Workshops og borgerinddragelse

Morten

Lars

Emil Skovgaard Brandtoft – esb@nathist.dk
Biolog og forskningsassistent
Projektleder Habitat:Aarhus
• Rådgivning om planter, grønne tiltag og vild natur
• Forbedring af levesteder for fugle, bier og sommerfugle
• Plante- og fugleekspert
• Iscenesættelse af vild natur i byen
• Kortlægning af sjældne og truede arter

Emil

Nina Seirup – ns@nathist.dk
Kommunikationsansvarlig
• Presse- og kommunikationsstrategier
• Branding
Nina

Om Naturhistorisk
Museum Aarhus
Naturhistorisk Museum Aarhus er Danmarks næststørste af
sin art med millioner af dyr i samlingerne. Museet har rødder tilbage i 1911 og har siden 1941 haft hjemsted i Universitetsparken i Aarhus.
Siden 2012 har museet drevet en konsulentafdeling, der bl.a.
har specialiseret sig i kortlægning af sjældne smådyr og rådgivning i forbindelse med naturpleje og -forvaltning for både
private og offentlige aktører.
Gennem projekter som Rethink Urban Habitats,
Habitat:Aarhus, Wild Aarhus og Go’Mejlgade har museet profileret sig som en af de førende institutioner i Danmark, når
det kommer til at kommunikere og kvalificere naturindholdet i
byens grønne områder.

Wilhelm Meyers Allé 210
Universitetsparken
8000 Aarhus C.
Tlf. 86 12 97 77
www.nathist.dk
nm@nathist.dk

Nysgerrig?

Layout: Gustav&hund

Læs mere på www.naturhistoriskmuseum.dk/bynatur
Vi står naturligvis klar til et uforpligtende møde.
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