Den Vilde Byhave
Pelican Self Storage
Den Vilde Byhave er et landskabeligt
visitkort, hvor det vilde og dyrkede er
tænkt i samspil og skaber en frodig
bynatur, hvor både insekter, aktive frivillige og forbipasserende tilgodeses.
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”Den vilde byhave er
en vild og rekreativ
oase midt i byen.”
- Habitats

Den Vilde Byhave - Pelican Self Storage
Pelican Self Storage har besluttet at omdanne
pladsen til en rekreativ oase hvor naturen får lov
til at udfolde sig. I byhaven er det vilde, spiselige
og rekreative tænkt i samspil med hinanden for
at skabe en frodig bynatur, hvor både insekter og
forbipasserende tilgodeses. I Den Vild Byhave møder
man ikke højbede, men et bakket landskab, hvor der
kan høstes fra flere lag; på bakkerne, under træerne,
i buskhøjde og i træerne. Den vilde byhave er
baseret på ideen om at skabe et mere permanent og
robust dyrkningssystem, der er mindre afhængigt af
den intensiv pleje man forbinder med køkkenhaver.
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Her kan mennesker kan høste fra skovhaverne,
insekterne kan finde føde i de forskellige biotoper
med vilde danske urter og fuglene kan spise frugt
fra træer og buske. Op ad facaden fæstnes store
døde træer med grene. Stammerne vil både spille
bedre op mod den store bygning i forhold til de små
fuglehuse, og være levested for ikke bare fugle,
men også insekter og svampe. De store stammer
vil nemlig over tid kompostere og give plads til
et væld af arter. Habitats har stået for skitsering
samt hovedprojekteringen af projektet. Projektet
forventes anlagt i foråret 2020.
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