180 arter og 6 færdigbede
PLANTEVALG. Nygaards Planteskole har introduceret et basisudvalg
med udgangspunkt i højdeniveauer til både fagfolk og lægfolk
Af Lars Thorsen

B

ibliotekarer vælger nye bøger til biblioteket. Kunstkendere sammensætter udstillinger på museer. Men når det
gælder udearealer, er det ikke
altid fagfolk der står for plantevalget. Det kan man f.eks. tit
se i boligforeningers grønne
områder og parkeringspladser.
Plantevalget er rutinepræget
og ensformigt. Men også i offentlige områder kunne det tit
se bedre ud, f.eks. i erhvervsområder og langs småveje.
Sådan lyder det i hvert fald
fra planteskoleejer Søren Nygaard fra Nygaards planteskole. „Vi synes jo at mange af anlæggene i byerne er lidt kedelige. Man ser lave buske med
Stephanandra brede sig rundt
og Hedera langs veje og ved

parkeringspladser og ved parker, og det billede går igen fra
by til by til by,“ siger han.
Faktisk er stadsgartner i Aalborg Kommune Kirsten Lund
Andersen tilbøjelig til at give
ham ret. „Når man ser ud over
kommunerne, kan man generelt se i vores måde at bruge
planter på at vi har en forkærlighed for nogle ganske få arter. Derfor tror jeg at alle har
brug for et bredere perspektiv,
for der er en masse nyt og en
masse viden som vi nogle gange i forvaltningerne glemmer
at få indarbejdet,“ fortæller
Kirsten Lund Andersen der
også er formand for Park- og
Naturforvalterne.
180 planter, der virker
Situationen har denne sommer
inspireret Nygaards Plantesko-

le til at præsentere et nyt katalog kaldet ‘180 gode planter
til danske anlæg’. Det er sket i
erkendelse af at masser af ikke-fagfolk til dagligt har ansvaret for at plante og passe i
det offentlige rum, men også i
erkendelse af at selv fagfolk
har brug for inspiration så de
ikke falder tilbage i det rutineprægede plantevalg.
„Jeg faldt eksempelvis i snak
med en anlægsgartner på Have & Landskab som fortalte at
de var slemme til at vælge det
samme hver gang, for sådan er
vi mennesker jo. Vi vælger det
som vi ved virker, især fordi
udvalget af planter er så stort
at det kan tage pusten fra de
fleste. For hvad skal man vælge,“ spørger Søren Nygaard.
Derfor har Nygaard Planteskole skåret udvalget ned og

præsenterer i deres nye katalog 180 planter der ifølge Søren Nygaard vil gøre sig godt
eksempelvis ved virksomheder
og boligforeninger.
„Det vigtigste udvælgelseskriterium var planternes sundhed og vores erfaring med at
de klarer sig godt under dan-

GODE PLANTER DER BRUGES FOR LIDT

Uddrag af Nygaards Planteskoles ‘180 gode planter til danske anlæg’.

Waldsteinia ternata, guldjordbær. En hurtigdækkende stedsegrøn
bunddække der danner et flot og helt tæt tæppe der lukker effektivt af for ukrudt og tåler konkurrencen fra de omstående buske og
træer. Den får små lysende gule blomster i maj og juni. Den trives
bedst i almindelig veldrænet jord, men tåler også et tørt voksested
og kan både vokse i halvskygge og skygge.

Diervilla sessilifolia Norðîc ’Disse’ er en busk der hurtigt og effektivt med sine underjordiske udløbere dækker bunden i cirka 1 meters højde. Løvet har et flot farvespil hele sommerhalvåret og smukke
røde efterårsfarver. Den vokser bedst i fuld sol til halvskygge på en
god veldrænet muldjord. Den er fuldt hårdfør og er glimrende til
dækning af skråninger.

Spiraea japonica ’Magic carpet’ (spiræa) er en flot busk med
flotte gul-orange løvfarver og røde skudspidser fra udspring til løvfald. Den har en meget tæt og kompakt vækst og er derfor egnet på
steder hvor udsynet ikke må forsvinde, f.eks. rabatter og p-pladser.
Den er også egnet som mellemhøjt bunddække på lyse steder. Den
trives i alle slags jorde, blot det er solrigt og ikke for vådt.

Physocarpus opulifolius ’Diable D´or’ (blærespiræa) er sund og
hårdfør samtidig med at den er nøjsom og har et flot løv. Bladene
er bronzefarvede i udspring, senere rødbrune. Da topskuddene er
lysere end løvet forneden, dannes der et et flot farvespil. Den trives i
al slags jord, blot den er veldrænet og solrig. Den er velegnet i busketter mellem andre grønne planter hvor den giver farve.
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Et af de seks færdigbede som Nygaards Planteskole tilbyder. Dette ‘Bed
1’ giver blomster fra det tidlige forår og hele sommeren igennem. Bedet
måler 2x5 meter og kan forlænges. Det er beregnet til at ligge frit.
Bedet indeholder: Sambucus nigra ‘Black Lace’ (rød hyld), Magnolia lilliflora ‘Susan’ (magnolie), Taxus baccata ‘Brande select’ (taks), Salvia
nemorosa ‘Mainacht’ (salvie), Hosta ‘Brim Cup’, Lonicera nitida ‘Majgruen’ (myrtegedeblad), Cotoneaster dammere ‘Rami’ (dværgmispel) og
Euonymus fortunei ‘Emerald gaiety minor’ (krybende benved). Billedet
er taget på Nygaards stand på Have & Landskab 2015.

ske forhold. Dernæst var det
vigtigt at de skulle være lette
at passe. For det tredje skulle
der være en variation i farver
og løv,“ forklarer planteskoleejeren. „Det er meningen at
dette katalog skal være så tæt
på sandheden som muligt, så
hvis vi hører at nogle af planterne klarer sig dårligt, så ryger de ud.“
Det nye koncept hilses velkomment af formand for Have
& Landskab og adjungeret
professor ved Københavns
Universitet Palle Kristoffersen.
„Der er et kolossalt udbud af
planter på markedet, flere tusinde forskellige arter og sorter. Men de fleste er kun for
havespecialister. Derfor er det
et godt initiativ som Nygaards
Planteskole har introduceret
over for hel- og halvprofessionelle planteforbrugere. Et sortiment på 180 planter vil være
en gevaldig forbedring i forhold til de måske kun 25 planter der ses i de fleste anlæg,“
lyder det fra Kristoffersen.
Opdelt i plantehøjde
Kataloget er opbygget utraditionelt. Det er ikke som vanligt
inddelt i arter eller efter alfabetisk navn, men efter højde.
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„Vi har nemlig igen og igen
oplevet at folk mangler noget
til at dække under et vindue.
De ved at de har 80-100 cm at
gøre godt med, men har ingen
anelse om hvilke planter der
passer til den størrelse og ingen struktureret måde at finde
ud af det på. Og så bliver
plantevalget præget af tilfældighed,“ siger Søren Nygaard.
I kataloget er planterne derfor inddelt i tre højdekategorier: bunddække, buske og
overstandere. Hver kategori er
underinddelt i:
- lavt bundække 0,1-0,25
- mellem bunddække 0,25-0,4
- højt bunddække 0,4-0,75
- lav busk 0,4-1,0
- mellem busk 1,0-1,75
- høj busk 1,75-2,50
- lav overstander 2,0-3,0
- Mellem overstander 2,75-6,0
- høj overstander 6,0-9,0.
Hver plante har desuden en
kort beskrivelse af hvornår den
er flottest, hvor tæt der bør
plantes m.m.
Her kan en ejendomsfunktionær med 60-90 cm til rådighed til noget højt bunddække
eller lave buske altså slå op og
eksempelvise finde en Hosta
’big daddy’ og læse at den ud
over den rigtige størrelse har

store, hjerteformede, blå blade og hvide blomster på lange
stilke og får flotte efterårsfarver og trives bedst i skygge på
almindelig, veldrænet jord.
Dermed er tvivlen og muligheden for at lave brølere hos
de ikke-faglærte med planteansvar langt mindre, og det er
vigtigt, mener Søren Nygaard.
„Mange bestyrelser i boligforeningerne er jo også konservative, og hvis man foreslår en
ny beplantning med masser af
farver og frodighed og variation i flere højder, så skal man
også ramme plet første gang.
Hvis det går galt, enten med
forkert plantevalg eller forkert
pleje, så bliver det meget
svært nogensinde at få lov til
at lave andet end store græsflader, grå belægninger og triste busketter igen.“
Seks færdige bede
Faktisk har Nygaard Planteskole gjort det endnu lettere.
De er gået et skridt videre end
blot at præsentere 180 planter
til anlæg. De har i de seneste
tre år solgt færdige bede til
private via havecentrene, f.eks.
‘det spiselige bed’. Dette koncept lancerer planteskolen nu
også specielt tilrettet virksomheder, boligforeninger og offentlige kunder.
„Så kan man købe en færdigbed-løsning til boligforeningens indgangsparti, langs
plankeværket eller andre steder. Der er flere på vej, men vi
har p.t. seks slags færdigbed,
som alle er baseret på planter i
de tre højdekategorier bund-

dække, buske og overstandere. Det er bygget op som moduler så man kan tilpasse dem
arealets størrelse. Med færdigbedet følger også en beskrivelse af hvordan jorden skal
være forberedt, hvor tæt der
skal plantes, hvad man skal tilføje af gødning, og hvornår
og hvordan man skal beskære.
Det er altså en total færdigløsning til et langt mere varieret og smukt bed end man
normalt ser ude foran virksomhedsdomiciler og lejlighedskomplekser,“ fortæller Søren
Nygaard.
Han understreger at Nygaards Planteskole er en produktionsplanteskole som samarbejder med de fleste totalleverandører i Danmark. Her
kan Nygaards løsninger altså
købes. Nygaards planteskole
henviser gerne til nærmeste leverandør.
Både de færdige bede og
udvalgte eksemplarer af de
‘180 gode planter til anlæg’
blev for første gang præsenteret på branchens egen fagudstilling Have & Landskab i
august. Og her fik planteskolen et vink med en vognstang
om at det ikke kun er lægfolk
der kan have brug for en
håndgribelig guide når udearealerne skal beplantes. I løbet af de tre dage forudbestilte over 70 fagfolk nemlig kataloget der i august ikke var i
trykken endnu. Men det er det
nu og kan erhverves på
www.nygaardsplanteskole.dk
og koster 100 kr. eksklusiv
moms og forsendelse. ❏
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