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Iværksætter så grønne
vækstmuligheder for byhaver
Smagen af hjemmedyrkede grøntsager skal man også kunne
få inde midt i byen, mener en iværksætter fra Aarhus.
At bo i lejlighed eller byhus bør ikke være
en begrænsning for at nyde en køkkenhave med hjemmedyrkede grøntsager. Det
mener iværksætteren Maria Ehlert, som i
foråret 2013 for alvor fandt glæden ved at
arbejde i haven.
Det var i forbindelse med en sygemelding, hvor Maria Ehlert havde brug for at
rekonvalescere. Nogle venner mente, det
kunne være godt for hende at gå lidt ud
i haven.
”Og det var lige hvad jeg havde brug
for,” siger Maria og fortsætter:
”Det gav mig rigtigt meget ro at gå og
grave og plante. Det har sat mange ting
i et nyt perspektiv, og jeg glædes ved at
arbejde i min lille have.”

Startvækst gav mig sparket
Maria fik både fysisk og psykisk glæde ved
at have hænderne i jorden og kompostere al sit madaffald. Og det mente hun, var
værd at dele med andre. Hun kontaktede
derfor Startvækst Århus i sommerferien
2013 og fik fortalt, at hun havde fået en
idé til en webshop og en blog. På bloggen
ville hun give gode råd om kompostering,
og i webshoppen ville hun sælge den lille
by-kompostspand, hun selv havde haft

så stor glæde af. Startvækst Århus synes,
det var en fremragende idé, og de aftalte
straks et møde med den nye iværksætter.
”Startvækst Århus gav mig sparket til
at komme i gang. De inspirerede mig og
hjalp mig med at finde samarbejdspartnere,” siger Maria Ehlert.
Allerede 1. oktober 2013, cirka et halvt
år efter Maria først fik sin idé, var Byhaver.
dk en realitet. Og siden er det gået stærkt.
Byhaver.dk henvender sig til folk i byen
med haver eller altaner. Og til folk der gerne vil bidrage til en bæredygtig udvikling
ved at kompostere.

Mere end en webshop
Maria Ehlert påpeger, at Byhaver.dk ikke
”bare” er en webshop. Det er i den grad
også projekter. Lige nu er hun involveret
i projekter omhandlende urban farming.
Det er for eksempel projekter som Mejlgade Lab i Aarhus, hvis formål er at skabe et
aktivt 1:1 by-laboratorium, som skal gøre
Mejlgade til den mest bæredygtige og
grønne gade i Århus.
Et andet stort projekt er Københavns
Klimakarré.
Københavns Klimakarré har udvalgt
100 virksomheder i Danmark, hvoraf Maria Ehlerts Byhaver.dk er én af dem. Virksomhederne er samlet i et inspirationskatalog, hvor bæredygtig og miljørigtig er
nøgleordene.
Et besøg på Byhaver.dk viser også, at
iværksætteren gerne tager ud og fortæller om, hvordan man etablerer en byhave,
dyrker sine egne grøntsager og komposterer.
”Det er et vildt spændende liv, og jeg
synes, det er givtigt personligt for mig at
arbejde med noget, som er bæredygtigt.
Det er vigtigt for mig,” slutter hun.

INDEHAVER: Iværksætteren Maria Ehlert.

KOMPOSTERING: Det tager kun
fem til seks uger at forvandle
madaffald til nærringsrig
kompost.

Besøg Byhaver.dk:
http://byhaver.dk/
Læs mere om Startvækst Aarhus:
www.startvaekst-aarhus.dk/
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UHM: Selvom man har en lille have, kan man sagtens nyde hjemmedyrkede jordbær om sommeren.
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