
Horsens Folkeblad LØRDAG 29. OKTOBER 1994

Parken tilbage til naturen
Meget klare 
planer med den 
store park
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HORSENS - Bygholm 
Park bliver aldrig igen 
en »mønster-have« med 
afrettede kanter langs 
græsplænerne og tjek 
på alle detaljer.

Siger Erik Hørning, 
landskabsarkitekt hos 
Horsens kommune og 
manden bag den nye hel-
hedsplan for parkerne i 
kommunen.

Bemærkningen kommer 
som svar på den kritik, tid-
ligere byrådsmedlem Ben-
ny Nybo kom med, da han 
forleden havde inviteret en 
medarbejder fra Bentes 
Bureau med på en tur 
rundt i parken.

Her kom bemærkninger 
om, at »parken er en 
skændsel«, »der er tilsyne-
ladende ingen plan i det, 
som foregår«, »kommunen 
er kommet uhyggeligt 
langt bagefter med pasnin-
gen«, og »der skal mere 
end en fin plan til at rette 
op på skaderne«.

På denne baggrund var 
det naturligt for bureauets 
medarbejder at tage på 
endnu en tur i parken, 
denne gang i selskab med 
Erik Hørning.

Nye tider

Den kommunale land-
skabsarkitekt giver Benny 
Nybo ret et stykke hen ad 
ve jen.  Bygholm Park 
trænger kraftigt til pas-
ning. Men opgaven er ikke 
håbløs.

Spørgsmålet er så, hvad 
indsatsen skal ende med. - 
Der er ingen tvivl om, at 
Horsens kommune tidli-
gere har lagt større vægt 
på pasningen af Bygholm 
Park, siger Erik Hørning. 
Derfor husker Benny Ny-
bo den som »en mønster-
have«. Men siden har tin-
gene ændret sig. Der er fle-
re parker og grønne områ-
der i kommunen, som skal 
passes. Og der er kommet 
en ny holdning, som siger, 
at nogle parker skal være 
mere natur-områder.
- Det, vi nu lægger op til, 

er, at Beringsparken og 
Lunden skal holdes som 
parker. Bygholm Park skal 
derimod udvikle sig til no-
get mere naturagtigt.  
Parken skal stadig have 
præg af have lige omkring 
Bygholm Parkhotel, men i 
de øvrige områder er det 
slut med f.eks. de afrettede 
kanter på græsplænerne.

Fast mand
Det betyder ikke, at om-

rådet blot skal passe sig 
selv.
Der er nu knyttet en fast 

mand, Jan Tjerrild, til 
parken. Han vil sørge for, 
at plænerne bliver slået, at 
pile-buskene langs søer og 
vandløb skæres ned, at 
plantesamlingen holdes fri 
for ukrudt m.v.
Og han får hjælp til stør-

re opgaver som f.eks. fæld-
ning og plantning af træer.
Erik Hørning lægger ik-

ke skjul på, at der er meget 
at tage fat på, og at der skal 
ske nogle grundlæggende 
ændringer.
F.eks. skal den rododen-

dron-have, som nu står til-
groet og forsømt lige ved 
Slangebjerget, flyttes op i 
nærheden af plantesam-
lingen.

På selve Slangehøj skal 
siderne ryddes for buske, 
så højen står mere marke-
ret, og trappen op til top-
pen skal lægges om.
Vandløbene og søerne 

skal sikres gennemløb og 
måske renses op, så de 
fremstår mere indbydende 
end i dag.
Der skal fældes en mas-

se udgåede træer - i øje-
blikket er ca. 120 tiltænkt 
den skæbne - og der skal 
plantes nyt, som kan tåle 
det lidt fugtige miljø i 
park-området.
Sådan er der rundt om i 

parken en række opgaver.

De er allesammen med i 
den helhedsplan, som nu 
er udarbejdet. Og følges 
den, skulle der komme 
hold på tingene i løbet af de 
næste fem år.
Nogle synes måske, det 

er lang tid. Men her spiller 
økonomien ind.

Stadig nælder
- Politikerne har sagt, at 

de gerne vil have en plan 
for parkerne, men samti-
dig har de gjort klart, at 
der ikke er flere penge. Så 
kunsten er at lave en plan, 
der inden for de nuværen-

de budgetter viser en reali-
stisk vej frem. Og det er 
det, jeg har gjort.

En genskabelse af 
»mønster-haven« Byg-
holm Park bliver det som 
sagt ikke til. Man vil også 
fremover kunne finde 
brændenælder i parken, og 
der vil hist og her ligge re-
ster af fældede træer.

- Så skal man tænke på, 
at brændenælderne er vig-
tige for mange sommer-
fugle, siger Erik Hørning. 
Deres larver lever af bræn-
denælder, så fjerner vi dis-
se planter, er der ingen 
sommerfugle.

- I resterne af de fældede 
træer lever der masser af 
insekter. Det trækker fug-
le til, og dem holder alle 
nok af. Så det, der foregår i 
Bygholm Park, er faktisk 
nøje gennemtænkt. Vores 
mål er klart nok:

- At skabe en naturpræ-
get park med plads til 
mange forskellige planter 
og dyr og med et miljø, 
hvor horsensianerne kan 
li' at komme.

Skiltet, Erik Hørning læner sig op ad, viser, at Bygholm Parkhotel ligger omme bag træerne. Med i den nye plan for 
Bygholm Park er, at der skal ryddes mellem træerne i baggrunden, så man tydeligt kan se hotellet fra Peblingestien.
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