
koloni-
havernes
fremtid
I de kommende måneder skal et udvalg
under Miljø- og Energiministeriet finde
ud af, hvordan de danske kolonihaver
kan sikres og styrkes. Udvalget vil også
gerne høre dine synspunkter.
Læs mere om kolonihaveprojektet i
denne brochure.
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Miljø- og Energimini-
steriet, Landsplanafde-
lingen har etableret en
hjemmeside, hvor du
kan følge kolonihave-
udvalgets arbejde og få
mere at vide.



Kolonihaverne skal
beskyttes med lov

Mere end sikring

Det er Miljø- og Energiministeriet,
Landsplanafdelingen, der skal sam-
le trådene og fungere som sekreta-
riat for udvalget.

Mange meninger
Kolonihaveudvalget består af re-
præsentanter fra de ministerier,
foreninger og organisationer, som
er involveret i kolonihavesagen. På
den måde kan alle de spørgsmål og
synspunkter, der er om koloniha-
vernes fremtid, komme frem. For
det er en kendsgerning, at koloni-
haveområdet er meget varieret og
præget af mange og stærke følel-
ser. Udvalgets arbejde består i at
analysere problemerne og frem-
komme med et antal mulige løs-
ninger på en regulering af koloni-
haverne - omfattende både over-
natningshaver og dag/nyttehaver.

Her styres arbejdet

Ud over at foreslå hvordan koloni-
haverne kan sikres, skal udvalget
også vurdere følgende spørgsmål:
• sætter den offentlige regulering
grænser for den frihed og kreativi-
tet, som traditionelt kendetegner
kolonihaverne?
• hvordan kan der oprettes nye ko-
lonihaver i tætte byområder?
•  hvordan kan haverne åbnes mere
for offentligheden og indgå i byens
grønne miljø?
• hvordan kan haverne indgå i det
lokale Agenda-21 arbejde om at
fremme en bæredygtig og miljøven-
lig udvikling?
• kan og bør kolonihaverne anven-
des i forbindelse med integration af
indvandrere og flygtninge?
• kan kolonihaver bruges i forbindel-
se med genopretning af socialt bela-
stede og nedslidte boligkvarterer?

Ingen kan påstå, at kolonihavernes
liv generelt hænger i en tynd tråd.
På den anden side er der heller ik-
ke noget, som forhindrer, at kolo-
nihaver nedlægges. Det har en
række sager om nedlæggelse i de
senere år vist, og det blev yderlige-
re understreget ved en stor konfe-
rence om kolonihaver, som Miljø-
og Energiministeriet afholdt tidli-
gere på året.
Derfor har miljø- og energimini-
ster Svend Auken nedsat et koloni-
haveudvalg, som skal analysere he-
le kolonihaveområdet og komme
med en række forslag til, hvordan
kolonihaverne kan beskyttes og ud-
vikles i fremtiden.
Udvalgets resultater kommer derpå
til at danne udgangspunkt for et
lovforslag, som miljø- og energi-
minister Svend Auken vil fremlæg-
ge i Folketinget næste år.

Dine meninger
Du er velkommen til at frem-
komme med dine synspunkter
om kolonihavernes situation, vil-
kår og fremtid. Du kan skrive di-
rekte til kolonihaveudvalget på
følgende adresse: Miljø- og
Energiministeriet, Landsplanaf-
delingen, Højbro Plads 4, 1200
København K. eller sende en e-
mail til: koloni@mem.dk
Dine synspunkter vil komme til
at indgå i kolonihaveudvalgets
arbejde, hvis du fremsender dem
inden den 15. september 2000.Du kan følge kolonihaveudvalgets

arbejde på internettet - på en hjem-
meside under Miljø- og Energimi-
nisteriet, Landsplanafdelingen:
www.kolonihaveudvalget.dk

Hvis du vil vide mere


