
TEMAHAVE 2

Rådhusets ansigt 
mod Park Allé
Formål: Hvad enten man blot kører forbi Råd-
huset eller man kommer til det som borger eller 
medarbejder, skal man opleve en skønhed. 
Her er der fokus på beplantning, der primært 
tilgodeser sommerfugle. Der skal både plan-
tes flerårige stauder og blomstrende træer og 
buske, men også bede med enårige planter. 
Hvert bed kan have et lille formidlingsskilt til-
knyttet.
Udtryk: Parkkarakter
Biodiversitetsindhold: ”Sommerfugle i haven”

TEMAHAVE 1

Rådhusets hovedindgang 
og KB-salens uderum
Formål: Et eksempel på hvordan en have kan 
være frodig med høj mangfoldighed og sam-
tidig have elementer fra haven som mange 
kender og holder af med bede med stauder, 
blomstrende buske og evt. spiselige planter. 
Udtrykket kan være lidt vildere end nogle er 
vant til, men kan gøres mere klassisk i haveud-
trykket visse steder.
Udtryk: prydhave
Biodiversitetsindhold: ”Skovhave” / eller ”Gavn-
lige planter”

TEMAHAVE 3

Parkområde øst
Formål: Temahaven vil vise særligt gavnlige 
planter, kombineret med vand som element. 
Ved hver art kan man på et skilt få viden om 
nytte mv. Der bliver etableres 3-4 forskellige 
forslag til hvordan man selv kan integrere vand 
i haven, fra en nedgravet murerbalje til en an-
lagt havedam. Fokus er hvad der får et ”vand-
hul” til at bidrage til biodiversiteten i haver.
Udtryk: Parkkarakter
Biodiversitetsindhold: ”Vand i haven” og ”Gavn-
lige planter” / eller ”Skovehave” og ”Vand i 
haven”
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TEMAHAVE 4

Et mini kulturlandskab
Formål: Her kan man se hvad der sker, når 
man lader græsset gro og klipper det med 
forskellige tidsintervaller. Ud over hovedstien 
kan der slås stier i græsses så man kan kom-
me rundt til temahavens andre elementer, der 
tilgodeser havens fugle- og insektliv. Her vises 
bl.a. bihoteller, forskellige typer fuglekasser 
og et udvalg af træer og buske der er særligt 
gavnlige for insekter og fugle.
Udtryk: Engkarakter
Biodiversitetsindhold: ”Lad det gro”, ”Insektho-
teller” og ”Havens fugle”
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TEMAHAVE 5

Skovene ved rådhuset
Formål: At vise hvordan man kan fremme vilkå-
rene for de små undseelige, men vigtige orga-
nismer i haven. Her er dødt ved/træ et vigtigt 
element. Derfor skal disse skovtemahaver 
inspirere til forskellige måder man kan anven-
de og beholde dødt ved i egen have. Det kan f. 
eks. være i form af kvashegn, fra de elegante 
og rumskabende udgaver til de mere rustikke, 
hele træstammer, delvist nedgravede træstam-
mer, træer der er fældet i 1,5-2 meters højde.
Udtryk: Skovkarakter
Biodiversitetsindhold: ”Lysning” og ”Dødt ved i 
haven”
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