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KU-A-04 – Geografiask Have, nyt Havehus 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Kulturpolitik  

Vedtaget: ................................ Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Lene Holm 

Tlf. nr.: ..................................... 23326524 

E-mail: ..................................... lholm@geografiskhave.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 5.000 12.000 0 0 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 5.300 12.300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget går ud på at bygge et nyt Havehus ved Geografisk Haves hovedindgang. Kolding Kommune er 

ejer af jorden og har udlånt den til den selvejende institution Geografisk Have. Den nuværende bygning er 

gammel, nedslidt og for lille. Den nuværende indgangsbygning er bygget i 1980 og ombygget i 1997. Siden 

er der alene foretage den nødvendige vedligeholdelse.  

 

Udgangspunktet er Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi hvor man bl.a. har fokus på flere bundlinjer. 

Her er en grøn bundlinje, en social bundlinje og en kulturhistorisk bundlinje, ligesom projektet som et kultu-

relt og grønt fyrtårn bidrager til at udmønte kommunens Kulturpolitiske indsatsområder med fokus på hver-

dagskultur, fællesskaber, mødesteder og midlertidighed.  

 

Det nye havehus kan blive et spændende demonstrationsprojekt, der på en designmæssig attraktiv måde 

giver de nødvendige funktioner og viser, hvordan en moderne bæredygtig havebygning kan indpasses i et 

haverum på en elegant måde og samtidig også understøtte den stedspecifikke kulturhistorie. 

 

Formålet med den nye bygning er dels at tilbyde gæsterne en opdateret og mere nutidig velkomst og basis-

faciliteter som billetsalg, café og toilet. Desuden at forbedre havens faciliteter ved at etablere et udstillings-

rum og et undervisningslokale/grønt værksted, der kan imødekomme det øgede behov for også at kunne 

gennemføre aktiviteter for havens gæster i vinterhalvåret. Endelig vil det nye besøgscenter også imøde-

komme behovet for mere plads til personale og frivillige. Havens værdi som mødested vil øges betragteligt. 

 

Der er udarbejdet to ret forskellige skitser til, hvordan det nye Havehus kan se ud. Det understreges, at Geo-

grafisk Have er åben overfor yderligere udvikling af design, materialevalg m.v., således at der opnås størst 

mulig demonstrationsværdi i forhold til bæredygtighed.  
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Geografisk Have er også åben over for en evt. etapeopdeling af projektet. Skitserne er udarbejdet af tegne-

stuen Mejeriet i Kolding og kan fremsendes i ”udfoldet udgave”. Den oprindelig idé til et nyt besøgscenter er 

formuleret i havens langsigtede Udviklingsplan. Den overordnede vision for Geografisk Have er jf. Udvik-

lingsplanen at skabe en national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en 

unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie. 

 

De 5.+12. mio. kr. går til etablering af Havehuset og de 300.000 går til den efterfølgende øgede drift (diverse 

forsyningsudgifter mv). 

 

Effekten for borgerne vil være, at potentialet i Geografisk Have for lokale borgere vil forbedres betragteligt, 

da det bliver muligt med aktiviteter og workshops også i vinterhalvåret. Effekten for lokale borgere og andre 

gæster er endvidere, at der kan etableres udstillingsoplevelser, som gør det nemmere på egen hånd at øge 

sin oplevelse i haven og dermed havens værdi som attraktion.  

 

Kolding Kommune vil øge sin attraktionsværdi over for turister til området, da netop en stor grøn attraktion 

som Geografisk Have kan spille en afgørende rolle for ”reason to go” m.v. 

 

Konsekvensen hvis forslaget ikke vedtages er, at der skal investeres flere og flere midler i den gamle ned-

slidte bygning for at holde den oprejst og havens potentiale for øgede aktiviteter især i vinterhalvåret ikke ud-

nyttes. Desuden vil der ikke ske den nødvendige forbedring af forholdene for personale og frivillige.  

 

Forslaget understøtter følgende visioner og strategier i Kolding Kommune: 

 Bæredygtighedsstrategiens mål om at fremme livskvaliteten for borgerne, fremme flere af FN’s 17 

verdens mål, baseret på de 5 cirkulære designprincipper (fra spild til ressource, fra eje til dele, fra 

siloer til helheder, fra én til flere bundlinjer og fra mindst mulig skade til mest mulig gavn). Der er 

også fokus på at skabe rammer for bæredygtige fællesskaber. 

 Kulturpolitikkens mål og indsatsområder, især borgeren som medskaber og mødesteder og midlerti-

dighed. 

 Erhvervs- og Vækstpolitikkens mål om at skabe en ny turiststrategi sammen med turistdestination 

Trekantsområdet og fremme bosætningen generelt. 

 Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder om at gøre borgerne til medskabere, fremme en stærk 

frivillighedskultur, udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fællesskab, udvikle optimale rammer for 

et aktivt seniorliv, styrke mulighederne for at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv samt fritids- og 

idrætsevents. 

 


