
Den lange Skovhave i Tjørring 
Oversigtskort 

Det spiselige landskab, plan godkendt af Herning Kommunes afdeling for 

Natur og Grønne Områder. 

Grundejer er Herning Jorde og dermed Herning Kommune. Arealet ligger 

indenfor den store Gødstrup Sø-fredning og støder samtidigt op til 

Herningsholm Å. Derfor skal projektet overholde restriktionerne ifølge sø- 

og åbeskyttelseslinjen. 

Beboerforeningen har i dialog med kommunen søgt og fået de nødvendige 

tilladelser og dispensationer.  

Planen og aftalen er, at Herning Kommune på et tidspunkt skal bistå med 

forskellige dele af det praktiske arbejde. Beboerforeningen vil dog fortsat 

være ejer af projektet. Det betyder, at vi frivillige ikke bare er initiativtager 

til og udvikler af projektet, men også får ansvaret for vedligeholdelse og 

benyttelsen af skovhaven. 

Skovhave 
Begrebet skovhave dækker over principper for bæredygtig 

fødevareproduktion. Skovhaven er klimamæssigt bæredygtig og produktiv, 

fordi det kun kræver et meget lille input at give et stort output af både 

fødevarer, natur og CO2-binding. Det kan lade sig gøre fordi beplantningen 

efterligner et naturligt økosystem, hvor der plantes en stor diversitet af 

forskellige træer, buske, bunddækkeplanter mm. 

Beplantningen er blivende og skal ikke lægges om. Den er selvgødende, 

kræver minimal pleje og der bruges ikke sprøjtegifte. CO2-binding sker 

gennem kulstoflagring i grene, stammer, rødder og i jordbunden. Den store
  



diversitet af spiselige planter skaber en rig natur og et værdifuld sanke-sted 

for lokalområdet. 

Grønne mærkesager 
Børglumparken - tæt på naturen har igennem de sidste 10 år haft en meget 

stærk fokus på klima og bæredygtighed. Vores erfaring har været, at grønne 

initiativer generelt har haft en meget positiv effekt på trivsel og sundhed. 

Skovhaven udgør endnu skridt i den retning. 

Skovhaven indgår som en meget vigtig hjørnesten i vores samlede grønne 

vision for afdelingen. Hele vejen har afdelingens bestyrelse stået bag 

arbejdet for bæredygtighed. Overordnet har vi opereret med tre 

indsatsområder: 

Grønne omgivelser 
Indsatser: Skovhave, væksthus, vilde bede, urtehaver, grønne facader, 

frugthave, blomsterplæne. 

Udendørs ophold 
Indsatser: Solsejl, belysning og udekøkken, bænke og terrasser. 

Fælles aktiviteter 
Indsatser: Værksted, spisning, bæredygtig mad og genbrug.

 

 

For yderligere spørgsmål kontakt: 

Peter Nedergaard Jensen 

Skov- og landskabsingeniør, bosat i afdelingen 

Tlf. 30 36 12 84 

E-mail peterknjensen@gmail.com 

Torben Ringsø Jensen 

Formand for Børglumparken 

Tlf. 22 73 11 58 

E-mail torben@ringsoe.dk 

Thomas Brandt Ebbesen 

NGO, Herning Kommune 

Tlf.: 24 45 80 03 

E-mail ngote@herning.dk 
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Budget 
Der er lavet et overordnet budget for hele det samlede projekt. Det vi 
søger penge til, er 50.000 kr. Hele projektet forventer vi kommer til at 
koste 100.000 kr. Det ansøgte besøgte beløb skal dække indkøb af planter, 
buske og træer samt nødvendige materialer til jordforbedring, bl.a. 
plantepæle, opbinding, jorddækning.  

Med et sponsorat vil det være muligt for os at indkøbe større planter, som 
giver en hurtigere etablering og et meget mere synligt resultat.  

Planter: 42.000 kr. Materiel: 8.000 kr. 


