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Solen skinnede til indvielsen, men regnen kan bare komme an i
Økologiens Have i Odder

Ni spændende og integrerede demonstrationsanlæg på Lokal afledning af regnvand (LAR) er blevet indviet i
Økologiens Have i Odder. Et projekt som er blevet til i form af et tæt samarbejde mellem Samn Forsyning,
Danmarks Naturfrednings forening, Økologiens Have og en lang række frivillige entreprenører, leverandører
og rådgivere, som alle var med til indvielsen.
Den officielle indvielse skete på en solrig dag, hvor tankerne om massiv regn var langt borte. Alligevel
var begejstringen for de flotte anlæg stor, da alle ved at himlen for alvor åbner mere og mere op for
sluserne, og kloakkerne deraf kan komme på overarbejde.
Lysten til at takke for samarbejdet var også stor. Michael Lind-Frandsen fra Samn Forsyning bød
velkommen og takkede for alle bidrag til projektet. Sanne Rubinke fra Økologiens Have kunne
begejstret fortælle, at de besøgende allerede med nysgerrighed havde taget godt imod det, men
vigtigst af alt, at Økologiens Have selv fået løst deres udfordringer ved massive regnskyl. Og Sanne
sluttede med glæde af med at sige, at ting lykkes, hvor der er energi og kompetencer tilstede ved
frivilligt arbejde, som haven drives af.
Også Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Ib Salomon glædede sig over at godt
rent vand nu i mindre grad går til spilde i kloakken, og præsenterede en flot folder ”Hold på vandet”
som supplement til skiltene i haven ved de enkelte anlæg.
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Økologiens Have i Odder er Nordens største økologiske besøgs- og demonstrationsanlæg. De nye LARanlæg demonstrerer, hvordan regnbede, faskiner, permeable overflader, opsamling af regnvand og
grønne tage kan være med til at løse de udfordringer, som monsterregn kan give – og hvordan Lokal
Anvendelse af Regnvand ligefrem kan være med til at gøre haven mere spændende.
Initiativet til projektet har Odder Spildevand, nu en del af Samn Forsyning, taget. En arbejdsgruppe med
repræsentanter for tre rådgivende ingeniørfirmaer, Økologiens Have og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en plan for demonstrationsanlæggene. Den praktiske udførelse har en lang
række af lokale entreprenører og håndværkere stået for, men også havens frivillige har været i gang.
Ideen har været at få et samlet sted, hvor man som forbruger kan se LAR i praksis.
Haven er åben for besøgende alle ugens dage, læs mere på https://www.okologienshave.dk/

Yderligere oplysninger hos Proceschef Michael Lind-Frandsen på 7626 8761
Foto og tekst af Helle Bach Jørgensen, Samn Forsyning ApS
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Fremvisning af indgangen til det cirkulære vandhul på marken.
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Opsamling af regnvand – permeabel regnvandsbrønd, her anbragt oven på jorden for at demonstrere
hvordan vandet kan sive ud i jorden.
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