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Med stormene 26.-27. december og 4.-5. januar steg van-
det atter mange steder og skabte igen debat om kystsik-
ring. Vi hørte igen om parcelhuskvarteret Jyllinge Nord-
mark ved Roskilde Fjord der for tre år siden  blev over-
svømmet og nu fik en mindre omgang da fjorden steg 152
cm, og en midlertidig kystsikring punkterede og skabte en
unødvendig lokal utryghed. Sagen er et godt eksempel på
perspektivløs planlægning, snæversynet debat, omstænde-
lig kystsikring og uvilje mod at tage medansvar.

Gamle landsbyer og bygninger lå praktisk i landskabet. Det
var også lettere dengang landskabet ikke var reguleret
som i dag, og hvor man f.eks. let kunne se hvor der blev
oversvømmet. Det ser huskøberne ikke på nu. Måske tror
de også at den offentlige planlægning har garderet mod
fejlplaceringer. Det kan de ikke regne med. Jyllinge Nord-
mark burde f.eks. aldrig være bygget. Det er en lavtlig-
gende fjordeng med en å så man kan trues fra begge sider.
Bebyggelsen er et kommunalt plansvigt. Også fordi der al-
tid har være faglige advarsler. Kystsikring, pumpning,
dræn mv. udløser en ‘evig skat’ som bl.a. geografen Kristi-
an M. Jensen forklarede igen og igen for 40 år siden.

Det glemmer borgmester Joy Mogensen i Roskilde som
Jyllinge Nordmark hører under. Hun bebrejder derimod
staten for at forsinke den godkendelse diget kræver. For
sagen ligger et sted i Natur- og Miljøankenævnets sags-
pukkel. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen op-
lyser at nævnet har fået flere penge, men ikke at puklen
skyldes regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.
Han peger derimod på at uenighed mellem beboerne har
ført sagen i klagenævnet. Det nævner hverken borgmester
eller beboere. Beboerne synes ikke selv at mene at de har
et medansvar når kommunen i sin tid har godkendt bebyg-
gelsen. Men det kan diskuteres. Uanset hvad, er huskøbere
altid tjent med at bedømme landskabets risici før de køber.
Og at byde derefter.

Sagen udstiller også at kystsikring er bøvlet fordi den som
udgangspunkt er lodsejernes ansvar. Det gør det svært og
tidskrævende at etablere gode helhedsløsninger. Her er en
lovændring på sin plads, også set i lyset af klimaændringer
og stigende havspejl. Diget ender de dog nok med at få i
Jyllinge Nordmark. Men en bedre langsigtet løsning den
slags steder kan tit være en gradvis afvikling af bebyggel-
sen så området igen bliver til en eng der kan håndtere van-
det. Det skal overvejes i klimaplanlægningen på lige fod
med bl.a. diger, sluser og LAR. SØREN HOLGERSEN
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Komprimeret jord omkring
plantehullet begrænser

rodvæksten og sætter grænser
for hele træets vækst. For nye
træer kan man arbejde med
større plantehuller og rodven-
lige befæstelser, men også for

Lidende bytræer i
kompakt jord får nyt liv

Af Christian Nørgård Nielsen

den er flyttet, omlagt og iblan-
det byggerester eller ej, så er
den ofte komprimeret og har
en ødelagt struktur. Ikke sjæl-
dent finder vi humuslag i dy-
bere jordlag. Ud over at fin-
røddernes ekspansion bremses
rent fysisk, mindsker kompri-
meringen også jordens natur-
lige udveksling af ilt og kuldio-
xid med atmosfæren. Dybere
jordlag bliver derfor ofte mere
eller mindre anaerobe. Dybere
liggende humus kan blive gif-
tig for trærødderne.

Mange vej- og torvetræer er
gennem de seneste årtier end-
da blevet plantet i belægnin-
ger opbygget med komprime-
ret stabilgrus. Rødderne fra så-

REVITALISERING. Skrantende bytræer i dårlig og kompakt jord kan
komme til at gro igen hvis de får bedre forhold under jorden, men
metoden kommer an på både jorden og træet

Figur 1. Fire vækstsæsoner efter plantning af lindetræ i stabilgrus. Der blev gravet udefra og ind mod træet.
Blot 10 cm længere ude sås ingen rødder i jordprofilen. Bemærk således finrøddernes skarpe afgræsning
mellem det løsnede plantehul og den stabile grus.

eksisterende træer er der mu-
ligheder for at give dem nyt
liv. F.eks. ved at udskifte jor-
den eller lave udluftningshul-
ler. Eller begge dele.

En sådan revitalisering er
der tit god grund til i byen.
Her er det ikke den indbygge-
de genetiske forældelse der

slutter træets liv (se Grønt Mil-
jø 10/2016). Det er i højere
grad problemer som vejsalt,
hærværk, påkørsler, kompri-
mering og en forstyrret og
ofte ødelagt jordbund.

Det hører til undtagelserne
at finde uforstyrret og frodig
jord i byen. Og uanset om jor-
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Figur 2. Dårlig vandbalance viser
sig ofte med toptørre og nedsat
overjordisk vækst.

danne træer vil ofte forblive
snævert afgrænset til det løs-
nede plantehul. Man ser typisk
en skarp afgrænsning af rød-
derne i stabilgruset lige dér
hvor gravningen af plantehul-
let ikke løsnede grusets kom-
primering (figur 1).

Flere konsekvenser
Der er flere konsekvenser af
en komprimeret jord:
• Røddernes udbredelse be-
grænses, og rodrummet udvi-
des kun meget langsomt. Ofte
må rødderne ‘lede’ længe ef-
ter sprækker hvor der kan ud-
vikles længere rødder.
• Røddernes udbredelse i dyb-
den begrænses, og dybe rød-

der dør på grund af iltmangel
og ophobning af CO2 (figur 3).
• Træet får et reduceret vand-
optag og langstrakte tørkepe-
rioder (figur 2). Det afføder en
forringet sukkerbalance.
• Komprimeret jord belaster
også træets sukkerbalance di-
rekte. Selv træarter som bedst
tolererer iltfattig jord (f.eks.
eg, rødel og sølvløn) får en hø-
jere løbende turn-over (død
og genskabelse) af finrødder.
Det mangedobler den mæng-
de sukker bytræer skal bruge
på at vedligeholde sine finrød-
der. I et vitalt træ udskiftes de
gennemsnitligt én gang årligt.
I et ikke vitalt træ kan udskift-
ningen ske over fem gange of-

tere og lægge beslag på over
halvdelen af træets samlede
sukkerproduktion. Den over-
jordiske vækst falder tilsvaren-
de meget voldsomt (figur 2).
• Med forringet vand- og stof-
balance reduceres træets til-
pasningsevne og modstands-
kraft ved akutte skader som
barksår, beskæringer, svampe-
og insektangreb.
• Træet får aldrig den ønskede
vitalitet og frodighed. Det de-
genererer og dør meget hurti-
gere end træer i en god
vækstjord.

Revitalisering via jorden
Disse mekanismer er nok hver-
dagskost for mange bytræer.

Dårlig og komprimeret vækst-
jord er en af de hyppigste år-
sager til bytræernes korte le-
vetid. Men ofte kan vi hjælpe
bytræerne ved at skabe bedre
forhold under jorden. Opga-
ven er dog ikke altid simpel,
og for at nå optimal revitalise-
ring må man først skaffe sig
klarhed over hvor træets rød-
der kan fremmes (figur 4):
• Er jorden lige stærk kompri-
meret overalt?
• Hvor dybt ned i jorden op-
træder komprimering?
• Er overfladejorden forseglet
og hindrer iltens adgang?
• Hvor stor rolle spiller vejsalt?
Kan den drænes væk? Akku-
muleres den?

Figur 4. Hvor i jorden er der potentiale for forøget rodvækst? Er råjor-
den i dybden velegnet? Kan råjorden gøres mere rodvenlig gennem
udluftningskanaler? Kan den øvrige lokale jord rundt om træet gøres
tilgængelig? Er man begrænset til at arbejde i plantegruben?

Figur 3. Jordkomprimering eller forsegling af jordoverfladen kan hæmme
iltforsyningen til dybere jordlag så træers vertikalrødder gradvist dør.
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Figur 6. Snit af revitalisering med FLL type 2- substrat under cykelstien.
Udluftning af den trykfordelende plade (her kaldet plastkassette) skal
beskytte belægningen mod opstigende rødder. Snit er venligt stillet til
rådighed af Helle Hagelund, Københavns Kommune. Modificeret af for-
fatteren.

Figur 7. Til venstre samme cykelsti med den stampede  FLL type
2-substrat. Bemærk drænrørene til gennemluftning af plastkassetterne.
De skal også gå gennem fiberdugen og den trykfordelende plade
(plastkassetter) som endnu ikke er lagt ud.

FLL type 2- substrat

• Hvor stort er potentialet for
rodvækst i dybe jordhorisonter
hvis ilt tilføres?

Undersøg jorden
Hvis det kan lade sig gøre, bør
man som det første lave prø-
vegravninger omkring træet.
Da jordforholdene i bymiljøet
ofte varierer voldsomt inden
for selv små afstande, bør der
så vidt muligt graves indtil
flere huller.

Prøvegravningerne bør være
så dybe at man opnår et an-
vendeligt kendskab til under-
jordens beskaffenhed. Det er
en udbredt misforståelse at
rødderne kun befinder sig i de
øverste 20-40 cm af jorden.
Især i de forstyrrede byjorder
søger rødderne derhen hvor
vækstbetingelserne er bedst,
og det er ikke sjældent i stor
dybde.

I et aktuelt revitaliserings-
projekt blev der fundet mange
rødder i den lerede råjord 70-
120 cm under et 70 cm tykt lag
af bundsikringsgrus, afret-
ningsgrus og flisebelægning
(figur 5). I dette tilfælde er det
oplagt at styrke udbredelsen
af træets rødder i den lerede
råjord ved at forbedre luft-
skiftet til dybe jordlag uden

for plantegruberne (se f.eks.
figur 10).

Flader eller lagkage
Hvor revitaliseringen sker sam-
tidig med en omlægning af cy-
kelstier, fortove, pladser el-
ler LAR-projekter, er der ofte
mulighed for at udskifte jor-
den og målrettet give træet
en ny substrat som er bedre til-
passet brugen af arealet. Hvis
rodrummet holdes beskyttet
mod færdsel og belastninger
(f.eks. i plastikkassetter eller i
beskyttede bede), kan man
bruge gode vækstsjorder (su-
permuld, allétræsmuld). FLL-
substraterne er at foretrække
hvis overfladen belastes eller
forsegles med en belægning
(se Grønt Miljø 10/2015).

I en anden aktuel renove-
ring af cykelsti på Østerbro-
gade i København er der såle-
des anvendt en FLL type 2-sub-
strat der bærer en trykfordel-
ende og udluftet plade under
cykelstibelægningen. Det åb-
ner op for et nyt rodrum un-
der cykelstien (figur 6 og 7).

Hvis det derimod handler
om større, fritstående park- el-
ler havetræer med komprime-
ret vækstjord omkring, anbe-

fortsættes side 8

Figur 5. I leret råjord under 70 cm befæstelse var der mange rødder af
sølvløn i stor afstand fra træerne. Rødderne gennemvoksede mindst en
halv meter af råjorden 70-120 cm nede. Fotoet er fra bunden i en
prøvegravning. Det lille billede er en klump fra 110 cm dybde.
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Jordprofil omkring
udluftningsrør.
Den røde, sandede
underjord er ringe
vækstjord. Bemærk
finrødderne ved
udluftningsrørets
bund.

Rødegen står i kanten
af gårdspladsen, før
med lastbilparkering
på modsatte side. De
røde cirkler viser hvor
de to udluftningsrør
blev gravet ned.

Længdevækst på alle ikke beskårne sidegrene med mindst 5 års
skudvækst. Den ontogenetiske trend af egetræers skudlængder er
aftagende (rød linje). Bemærk de særlig korte skudlængder for 2016
grundet en lang tørkeperiode i maj-juni. Sommerstorme brækkede
træets topskud flere år i træk. Også den ‘blå’ gren brækkede i 2015.

RØDEGEN PÅ GÅRDSPLADSEN
EKSEMPEL PÅ REVITALISERING

En rødeg ved forfatterens gårdplads kan tjene som eksempel
på en halv succes på revitaliering. På den ene side af træet er
der en stærkt komprimeret gårdsplads, mens den anden side
før blev brugt til lastbilparkering. Bladene var små og skud-
væksten kort.

Lastbilparkeringsarealet blev grubbet for fem år siden. For
3,5 vækstsæsoner siden blev indbygget to udluftningsrør til
én meters dybde. Det blev gjort omkring kronedryplinjen hen
imod de to komprimerede jordarealer. Omkring de indbyg-
gede rør fyldtes hullet op med en humusberiget grov sand
iblandet lidt NPK-gødning pr. hul. Drænrørene blev dog først
lukket med en prop i toppen efter yderligere et år.

Vækstresponsen i bladstørrelse og skududvikling var ekla-
tant. Bladene blev dobbelt så store, og skudlængden øgedes,
særlig i anden vækstsæson efter rørenes indbygning. Også i
årringenes arealtilvækst kunne der ses en effekt af revitalise-
ringen.

I efteråret 2016 blev jordprofilen langs det ene udluftnings-
rør undersøgt. De fleste større rødder i profilen fandtes i 20-
35 cm dybde i muldlaget, dog med flere halvstore rødder i
bunden af muldlaget i cirka 50 cm dybde. Herunder var råjor-
den groft sandet med meget dårlig vand- og næringsretenti-
on. Sagt med andre ord: Underjorden er meget dårlig som
vækstmedie.

Alligevel fandtes særligt ved bunden af udluftningsrøret en
tæt ‘busk’ af finrødder i 90-115 cm dybde. De har givetvis ud-
viklet sig som respons på den næring som blev indarbejdet i
udluftningshullets opfyld. Disse finrødder i stor dybde har nok
støttet træet i tørre perioder, men da finrødderne ikke har
bredt sig mere end højst 10 cm væk fra udluftningsrøret, har
effekten på vandbalancen været begrænset. Den store re-
spons på skudvæksten er derfor måske ligeså meget udløst af
den tilførte næring.

Om udluftningsrørene har haft en virkning på træets sæn-
ke- og pælerødder, vides ikke. I dette tilfælde har tilførsel af
ilt til dybe jordlag altså ikke kunnet sikre en bedre udnyttelse
af råjorden under muldlaget. Indholdet af ler var for ringe.

Eksemplet viser at ‘revitaliseringen’ nok havde en positiv ef-
fekt, men måske ikke på den måde og i det omfang som var
forventet. Den forudgående undersøgelse af jordbunden var
ikke grundig nok. Jorden i undersøgelsesgrøften er nu beriget
med humus for at skabe et rodvenligt miljø til stor dybde.

Fra der køres med lastbil på begge sider af træet, stagnerer den ellers
normale stigning i årringsareal. Denne stagnation brydes af
revitaliseringen (den lodrette grønne streg) hvor der er tegn på en ny
stigende tilvækst i alle højder af træet.
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fales at udskifte jorden i ‘kage-
stykker’ rundt om træet (figur
8). Ved større træer må man
sikre træets forankring mens
jordskiftet står på, og indtil
rødderne har genvundet fod-
fæstet i den nye jord med nye
smårødder og finrødder.

Teknik og materiel afhæn-
ger af hvor tæt der arbejdes
på træet. Når man skifter jord
tæt på træet, eller hvor store
rødder strækker sig langt væk,
bør der arbejdes med lufttryk
og sug til at fjerne den gamle

Figur 10. I komprimeret jord sikrer udluftningsrør luftskiftet til dybe
horisonter som således opnår et iltindhold der muliggør rodvækst.

Figur 11. I plantegruber med FLL-jord og bunddræn behøver vand i
udluftningsrør ikke være et problem. Men hvor rør bruges til at udlufte
fortættede jorder, skal røråbningen beskyttes mod overfladevand.

Figur 9. Dybe udluftningsrør til luftskifte i dybe jordlag. Her gennemført
i plantegruben tæt rundt om træet. Man ser sugerøret øverst i billedet.

jord. I større afstand fra træet
kan der anvendes gravemaski-
ne og håndskovl. Man starter
med gravemaskinen i stor af-
stand, og i takt med at man
møder større rødder, må man
gribe til håndskovlen til at frit-
lægge og bevare rødderne.

Ofte er det i sidste ende
mest rationelt og billigt at an-
vende luft i nærheden af træ-
erne. Bortspuling af jorden
med opsugning af slamsuger
er også mulig, men langt mere
beskidt arbejde. Mens rødder-
ne er fritlagte, skal de beskyt-
tes mod lys og udtørring med
vådt sækkelærred.

Mere rodrum i dybden
Hvor træets rødder ikke har
mulighed for at brede sig
uden for plantegruben, er det
ofte relevant at forøge træets
rodrum i dybden (figur 9).
Denne løsning kan også an-
vendes hvis der ikke er mulig-
hed for at udskifte jord under
f.eks. dyre belægninger.

I så fald laves dybe udluft-
ningshuller hvor der bagefter
indbygges udluftningsrør og
en nærings- og humusberiget
sandblanding. Rørene bør luk-
kes opadtil mod atmosfæren
så der kun er små huller opad-
til for at undgå udtørrende
træk ned i røret. Hvis udluft-
ningen sker til dybder under 1
meter, bør der anvendes et rør
uden huller for at undgå op-
fyldning af finrødder.

Denne løsning sikrer luftskif-
tet ned til dybe jordhorisonter
og giver træets rødder mulig-
hed for at søge vand og mine-
raler i større jorddybde. Det
fungerer dog bedst hvis de dy-

Figur 8. Ved større fritstående
træer i ubefæstet jord kan træet
revitaliseres ved at udskifte jorden
i kagestykker rundt om træet.

SKRIBENT
Christian Nørgård Nielsen er dr.agro.,
cand.silv. og træfaglig rådgiver i
Skovbykon.

bere jordlag indeholder en vis
mængde ler, så underjorden
reelt er et attraktivt vækst-
medie. Det var den ikke i
casen med rødegen til højre.

Udluftningsrør, som vist i fi-
gur 10, kan benyttes både i
åbne bede med komprimeret
jord og i belægninger hvor
rødder breder sig i den dybe
råjord. I sådanne tilfælde er
det vigtigt at udluftningsrøret
ved jordoverfladen er hævet
lidt eller på anden måde be-
skyttes mod at blive fyldt med
overfladevand. Ellers kan rød-
derne drukne (figur 11).

Kend jorden og træet
Tanken om revitalisering bre-
der sig og tak for det. Det er
godt for byens træer. Forfatte-
ren har været involveret i flere
projekter i år. Men opgaven er
ikke altid simpel. Der har bredt
sig en opfattelse af at revitali-
sering er lig med udluftnings-
huller tæt på træet. Det kan
det også godt være, men den
viste case om rødegen viser
hvor vigtigt det er først at
skaffe sig detaljeret viden.

I et andet aktuelt projekt
har forfatteren afvist udskift-
ning af jord, ganske enkelt
fordi det aktuelle Gingkotræ
med ekstrem svag finrodsrege-
nerationsevne var for svagt til
en sådan operation. For at få
succes skal man kende de for-
skellige jordlags muligheder
og begrænsninger og koble
det med træernes biologi. ❏

8



GRØNT MILJØ 1/2017 9

Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup
Tlf. 9865 3255 mail@fbdk.dk
www.ferrarimaskiner.dk.
www.facebook.com/ferrarimaskiner

Klar til vinter med

Specialiseret i at alt professionelt udstyr til den grønne sektor.
Bredt program af maskiner til renholdelse, vedligehold og anlæg.

Sten- og jorddiger er beskyttet af museumslovens §29 af
hensyn til digernes kulturhistoriske, biologiske og landska-
belige værdi. Når digerne alligevel ændres, kan det ske at
kommunen som tilsynsmyndighed er passiv, og så kan den
miste sin ret til at kræve forholdet lovliggjort. Natur- og
Miljøklagenævnet har i 2016 afgjort flere sager om diger og
myndighedspassivitet, men de peger alle tre på at der skal
meget til for at en sag kan falde på passivitet.

Myndighedspassivitet kan være situationer hvor tilsyns-
myndigheden er bekendt med et muligt ulovligt forhold,
men ikke i rimelig tid gør noget ved det. Passiviteten kan
også bestå i at en ulovlighed er foretaget for længe siden
uden at være blevet opdaget eller påtalt. Det spiller en stor
rolle om ejeren har haft grund til at tro at kommunens tavs-
hed er udtryk for en accept.

En af sagerne er fra Vejen Kommune. Amtet så i 2005 at
to diger var fjernet og påbød året efter ejeren at lovliggøre
forholdet. Efter kommunalreformen overtog kommunen sa-
gen, men sendte først i 2009 sagen til Kulturstyrelsen der i
2014 varslede et nyt påbud over for ejeren. Ejeren ansøgte
derefter kommunen om en lovliggørende dispensation, men
det afslog kommunen. Derefter ankede ejeren til Natur- og
Miljøklagenævnet og henviste til myndighedspassivitet.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede dog kommu-
nens afslag. Ejeren havde siden 2006 været klar over at for-
holdene skulle lovliggøres og havde ikke i mellemtiden fået
tilkendegivelser fra myndighederne der kunnet give anled-
ning til at tro andet. Flertallet mente derfor at myndighe-
derne ikke havde udvist passivitet. sh

KILDE. Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelse af 7. juli 2016, j.nr. NMK-
601-00048. nmkn.dk.

Myndigheder udviste ikke passivitet
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Små robotklippere kører selv
rundt i haver og på sportsba-
ner, men vi har hidtil ikke set
store robotklippere der må kø-
re uden overvågning på area-
ler med offentlig adgang. Men
det må AutoTurf der er udvik-
let og fremstilles af Sidis Engi-
neering i Sønderjylland og for-
handles af Svenningsens.

Maskinen har ‘autonom’
drift og styres via gps og radar,
uden kanttråde. Når man
kommer til et nyt arbejdsareal,
kører man en ‘æresrunde’ med
fører og programmerer arbej-
det. Næste gang kan maskinen
selv køre rundt og f.eks. klippe
de store græsflader mens føre-
ren tager sig af kanterne.

AutoTurf har en dieselmotor
der driver en generator der
skaber den strøm der driver
maskinen. Alt på maskinen er
elektrisk hvilket skulle give en
stor energibesparelse. I første
omgang er maskinen monte-
ret med en 135 cm rotorklip-
per, men AutoTurf er en red-
skabsbærer beregnet til flere
redskaber som vil komme til
hen ad vejen.

Svenningens forestiller sig
bl.a. kommuner, golfbaner,
boligselskaber og store entre-
prenører som kunder, for Au-
toTurf er primært tiltænkt de
store græsarealer og koster fra
cirka en halv million og opef-
ter. Svenningsens.com.

Den store autonome plæneklipper

15 cm fri sokkel og
ingen nedsivning
Milford har med Canyon 2.0
lanceret en ny version af sin
sokkelrende der passer til byg-
ninger med krav om niveaufri
adgang og mindst 15 cm fri
sokkel. Renden er 20x20 cm og
åben ind mod soklen som der-
for stadig kan inspiceres. Mod-
satte side og bunden afdæk-
kes af en aluminiumsplade der
leder vandet til kloak eller re-
cipient. Den fastgøres i fire
bærende plastkonsoller. Hver
enhed er to meter lang og
dækkes af to gitre a 1 meter.
De er af galvaniseret og even-
tuelt pulverlakeret stål. Ende-
stykker, dørprofil og dørtrins-
kasse hører med. Milford.dk.

Vej- og stibefæstelser af pla-
stik er kendt på idéplan, men
nu skal det også blive til et
praktisk alternativ. Tre virk-
somheder er gået sammen om
at udvikle moduler af gen-
brugsplast der kan bruges til
plastikveje. I første omgang

drejer det sig om en prototy-
pe, og projektet hedder da
også PlasticRoad-prototype. I
spidsen for projektet står KWS,
den største vejentreprenør i
Holland. De to andre deltage-
re er olie- og gasvirksomhe-
den Total og det hollandsk

Vejen skal være af plastik
Tre store virksomheder indgår samarbejde om
PlasticRoad, en prototype til vejmoduler i plast

ejede Wavin der arbejder med
plastrør til afløb, vand og VVS.

Idéen er at Plastic Road kan
være med til at forebygge pro-
blemer som klimaændringer
og oversvømmelser giver. Af-
vandingen skal håndteres i et
hulrum under overfladen. Et
hulrum der også kan bruges til
at trække kabler i. Sigtet er
også at opnå jævnere veje
med færre revner og huller,
og dermed også lavere trafik-
støj og større trafiksikkerhed.

Hensigten er videre at man
få en billigere vedligeholdelse
og en længere levetid. Tre
gange så lang, lyder det. Der-
ved kan man også bidrage til
at sænke CO2-belastningen.
Samtidig har man for øje at
olie, hovedbestanddelen i as-
falt, bliver en knap ressource i
fremtiden. Til idéerne hører
endvidere at bruge den plast
der fiskes op af havet til at
fremstille plasten. Og model-
opbygningen skal gøre instal-
lationen nem, hurtig og uden
tunge løft.

Målet er at få gennemført
den første udendørs vejtest i
2017. Læs mere om konceptet
på plasticroad.eu/en. sh

Stor jernurt bagerst
i staudebeddet
Vernonia crinita ’Mammuth’
er en jernurt med små, lysende
violette blomster i store flade
toppe på vindstærke stængler.
Den statelige staude, som Hen-
necke Stauder lancerer i år,
kan ligne en blanding af asters
og hjortetrøst. Den blomstrer
fra august til oktober og bliver
150-200 cm. Den er flot ba-
gerst i staudebedet og i luftige
præriebede hvor den skaber
en flot farve f.eks. blandt ele-
fantgræsser. Efter blomstring
udvikler den hvide frøstande
der danner smukke silhuetter
hele vinteren. Den trives godt i
sol og almindelig jord. Henne-
ckestauder.dk. J. Thysen.

Pæon med hvide
og rosa blomster
Paeonia lactiflora ’Mr. Ed’ er
en ny pæon fra Gunnar Chri-
stensens Planteskole. Det er en
helt speciel pæonsort der kan
få både rent hvide, rent pink
og dobbeltfarvede blomster
der er opstået som en muta-
tion i pæon-sorten ’Monsieur
Jules Elie’. Blomsterne er fyldte
og kan blive op til 15 cm store.
’Mr. Ed’ bliver omkring 80 cm
høj og dufter dejligt.  Den tri-
ves som andre pæoner bedst i
sol eller halvskygge og vel-
drænet, fugtbevarende jord.
Gcplant.dk. J.Thysen.
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Samfundsøkonomisk set er
 det en fordel at etablere

vådområder, gøre lavbunds-
jord til natur og forbedre
vandløb, også selv om man mi-
ster landbrugsproduktion. Det
viser en ny rapport fra DCE -
Nationalt Center for Miljø og
Energi ved Aarhus Universitet.

Det er vådområder, lav-
bundsjorde (drænede enge)
og vandløb der er undersøgt
fordi de bruges som midler i
vandområdeplanerne og udlø-
ser  tilskud efter landdistrikts-
og fiskeriprogrammet.

Indsatsen inden for de tre
områder sammenholdes med
de gevinster man får som føl-
ge af drivhusudslip, kvælstof-
reduktion og bedre rekreati-
on. Beregningerne, der er ba-
seret på eksisterende viden,
viser et „forholdsvis klart og
robust samfundsøkonomisk
overskud af vådområde- og

KILDE
Berit Hasler, Alex Dubgaard, Johan-
nes Momme Eberhardt, Anders Koed,
Louise Martinsen, Jan Nielsen, Josian-
ne Støttrup, Mary Wisz (2016): Sam-
funds- og sektorøkonomisk analyse af
vandmiljøindsatsen i Landdistriktspro-
grammet (LDP) og Fiskeriprogrammet
(EHFF). Videnskabelig rapport nr. 214.
Aarhus Universitet, DCE - Nationalt
Center for Miljø og Energi. Dce.au.dk.

lavbundsindsatserne.“ Gevin-
sterne er større end omkost-
ningerne for både de ‘øvre’ og
‘nedre’ værdiestimater.“ Esti-
materne er de værdier man til-
lægger den gavnlige virkning.

For vådområder er værdien
af kvælstofreduktionen nok til
at gøre indsatsen samfunds-
økonomisk rentabel, uanset
estimat. Værdien af drivhus-
udslip og bedre rekreative mu-
ligheder, er betydelige, men
om værdierne kan opveje om-
kostningerne afhænger af
hvad man sætter værdien til.

For udtagning af lavbunds-
jorder viser analysen at både
værdien af kvælstofreduktion
og drivhusudslip er nok til at
opveje omkostningerne. Den
rekreative er ret usikker.  For
vandløb er der ikke værdisat
noget. Nogle effekter forven-
tes, f.eks. inden for lystfiskeri,
men værdien kan ikke opgøres

ud fra den nuværende viden.
Den økonomiske analyse har

bl.a. med at landbrugsjord går
ud af produktion når man
etablerer vådområder eller gør
lavbundsjord til natur. Det er
en samfundsøkonomisk om-
kostning. En anden omkost-
ning er at landmanden skal
kompenseres med tilskud, men
det gavner på den anden side
landbrugets økonomi. Vand-
løbsindsatsen tager ikke jord,
men kan alligevel påføre lods-
ejerne omkostninger som skal
kompenseres.

Beskæftigelsen påvirkes kun
marginalt. Hvis landbruget mi-

ster 14.250 ha, kan det ifølge
rapporten svare til et perma-
nent tab på 340 mandår. Til
gengæld regnes med en en-
gangsgevinst på 574 mandår
til at etablere den nye natur
plus en mindre permanent ef-
fekt til plejen. Turismeerhver-
vet påvirkes derimod ikke. sh

Det svarer sig at gøre lave
og våde marker til natur
Samfundsøkonomisk analyse ser på gevinster
inden for klima, forurening og rekreation

Bare kvælstofreduktionen er nok til at gøre nye vådområde rentable.
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Der er hurtigt blevet meget
grønt og frodigt i de bo-

ligkarréer der i 00-erne fik om-
lagt deres indre til en fælles
byhave. De fungerer og bru-
ges flittigt. Og er skåret efter
næsten samme læst med en
kantzone af belægninger, sku-
re, småbede og opgangsgårde
langs facaden og en fælles
grøn have i gårdens midte.

Der er fundet en form der
virker. I hvert fald i de 14 an-
læg der er beskrevet i inspira-
tionskataloget ´14 nye byha-
ver’ fra  Udlændinge-, Integra-
tions- og Boligministeriet i
2016. De 14 eksempler dækker
forskellige størrelser og ligger i
landets fire største byer, men
flest i København. Og de er
alle anlagt med ‘tilsagnsår’ fra
2000 til 2012 - og er altså vok-
set til i mindst 3-4 år.

De gode løsninger skyldes
dog ikke kun den overordnede

struktur. Ifølge kataloget  skyl-
des det også at gårdrydningen
tager udgangspunkt i den en-
kelte karrés særlige forhold,
dens størrelse og form og dem
der bor der. Derfor ser man
f.eks. ikke legeredskaber og
sandkasser i karréer med mest
små lejligheder hvor der kun
er få børn. Også landskabsar-
kitekternes faglighed har stor
betydning, bl.a.med det rig-
tige plantevalg.

Alle 14 gårdrum er karréer
opført før 30’ernes modernis-
me med små baggårde til hver
ejendom. Karréen har dog
også vist sig at egne sig til fæl-
les anlæg fordi der er ro, læ
og tryghed inde i de aflåste
karréer. Problemet er kun
skyggen, især i de små gårde.

Det sociale fællesskab
Gårdrydningerne i de ældre
bydeles karréer tog fart i

80’erne og 90’erne, men også i
00-erne var der mange gård-
rydninger hvor baggårdene
med skure, baghuse, parke-
ring, asfalt, mure og planke-
værker blev lagt sammen til
fælles grønne byhaver.

Nogle blev beskrevet i ’14
byhaver, gårdanlæg i byforny-
elsen’ fra 1996. De lignede 00-
ernes anlæg, men brugte ge-
nerelt mere plads til op-
gangshaver og mindre plads
og færre aktiviteter beregnet
for hele karréen.  I 00-erne an-
læg kan man også lettere
komme rundt i gården.

I kataloget forklares det
med at der nu satses mere på
at styrke det sociale fællesskab
i hele karréen, ikke bare fæl-
lelsskabet i opgangen. Ja, at
skabe rum for socialt liv er fak-
tisk et af hovedformålene med
gårdrydninger, men selvfølge-
lig skal de også være smukke-

re, mere funktionelle og give
plads til flere aktiviteter. At
velholdte grønne næromgi-
velser øger bokvaliteten og
gavner den sociale integration,
peges på som veldokumente-
ret. Og det understreges at by-
fornyelsesloven fortsat giver
gode muligheder for at rydde
gårde. Er der ulemper ved at
rydde en gård og skabe en
fælles haveanlæg? Hvis der er,
er det ikke nogle kataloget
kommer ind på.

I kanten og i midten
Generelt for de 14 anlæg er en
belægning der følger facaden
hele vejen rundt. Det er enkelt
og praktisk. Man kommer hur-
tigt rundt i gården til naboer-
ne og til cykel- og skraldeskure
der ofte står i en ‘funktions-
zone’ mellem belægningen og
gårdens indre eller i skure ved
karréens hovedindgang. Kun

Frodige byhaver i lukkede karréer
GÅRDRYDNING. Ny eksempelsamling viser at gårdene følger et ret fast og vellykket koncept

•• Karré 22 på Frederiksberg er
med 7900 m2 den største gård
blandt de 14 i kataloget. Prisen
målt pr. m2 gård er den næst lave-
ste. Flere typer af grove stauder
skaber variation i anlæggets bund.
I gården er der 14 ovale cykelhalv-
tage med sedum på taget. De står
mest i gårdens skyggesider. Foto:
Kuben Management.

GRØNT MILJØ 1/201712
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Fynsgadekarréen i Århus har
dybe opgangshaver, og det la-
der sig bl.a. gøre fordi cykler-
ne holdes ude af gården.

Langs facaderne er der tit
lidt plads til bede, ofte højbe-
de med stålkanter. Ved op-
gangsdørene er der udvidede
opholdslommer omgivet af
bede og hække, enten mellem
skurene eller ind mod byg-
ningsfacaden. I lommerne er
der plads til borde, bænke,
krukker og småplanter som
beboerne normalt selv anskaf-
fer og vedligeholder. I nogle
karréer har stuelejlighederne
havedøre og trappe ned til
kantzonen.

Inde i gårdens midte er der
en fælles have i et blødere og
slynget formsprog i modsæt-
ning til den normalt retlinede
kant- og funktionszone. Stier,
bede og plæner slynger og
bugter sig ud og ind. Herinde
er der buske, småtræer, plæ-
ne, legepladser, bålsteder, ka-
ninbure og belagte opholds-
zoner til grill, møbler mv. Ger-
ne så bænkene står nær ved
legeredskaberne.

En frodig beplantning
Beplantningen har ifølge kata-
loget udviklet sig fint og går-

dene er frodige, også i de min-
dre gårde hvor man ellers skul-
le tro at sliddet kunne være et
problem. Billederne bekræfter
frodigheden og det fraværen-
de slid. Man ser næsten kun
enkelte overskårne hjørner i
bede hvor de naturlige gang-
linjer er brudt lidt for meget.

Og gårdene bruges vel at
mærke flittigt, understreges
det i kataloget igen og igen,
men det underbygges dog ik-
ke af tal eller billeder. Hvilken
betydning altanerne har, berø-
res heller ikke, men de kan
medvirke til at man går min-
dre ned i gården, og ser dem
mere oppefra.

I de større gårde er der ty-
pisk bevaret enkelte større
træer fra de gamle baggårde,
men næsten ingen steder er
der plantet nye træer der kan
blive lige så store. Man skal ty-
deligvis ikke ud i problemer
med at stævne eller fælde
træer der vokser sig for store.
Der er stort set kun plantet
mindre træer som frugtræer,
paradisæble, røn og tjørn, for-
uden større buske som syren
og guldregn, mindre buske,
stauder og bunddække og
hække af bøg, avnbøg eller li-
guster. Alle hække der altså

•• Thuresensgadekarréen i
Odense er med sine 2746 m2 en
af de mellemstore blandt de 14
anlæg og er også gennemsnitlig
når man måler på pris pr. m2 gård,
og når man måler på gårdens pris
og areal pr. bolig.
En belægning fører rundt langs
facaderne, men der er bede mel-
lem belægning og facade, og
skurene er samlet ved porten.
Frugttræer præger bevoksningen.
Belægningen består af røde klin-
ker i sildebensforbandt. Skurene
er i sorte lameller og sedumtag.
Foto: Kuben Management.

■ De 14 gårdes areal er 720-7900 m2 med et snit på knap
3000. Pr. bolig er det cirka 11-31 m2 med knap 21 m2 i snit.
■ Prisen for gårdene spænder fra knap 2 til små 6½ mio. kr.
med et snit på cirka 3,8. Prisen pr. m2 gård går fra godt 700
til godt 3500 kr. med et snit på små 1300 kr. Gårdanlæggets
pris pr. bolig spænder fra cirka 15.000 til godt 68.000 kr.
med et snit små 27.000 kr.
■ Når gården er ryddet, er en lille karré tættere bebygget
end en stor. De små gårde har derfor i gennemsnit mindst
gårdareal pr. bolig. Det er også i de små gårde at anlæggets
pris pr. m2 er størst, vel fordi dyre elementer som belægnin-
ger, skure og inventar fylder relativt mere. Der er derfor
også tendens til at prisen pr. m2 gård falder når gårdarealet
pr. bolig stiger. Derimod er prisen målt pr. bolig ikke i påfal-
dende grad afhængig af hvor stor gården er.

KVADRATMETER OG KRONER



14 GRØNT MILJØ 1/2017

KILDE
14 nye byhaver. Et inspirationskata-
log. Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet 2016, i dag Trans-
port’, Bygnings- og Boligministeriet.
Trm.dk. Publikationen er skrevet af
chefrådgiver Kathrine Kay Sorber og
kommunikationskonsulent Sanne
Bartkowiak fra Kuben Management.

også har bladfylde om vinte-
ren. Slyngplanter vokser op af
espalierer, skure og pergolaer,
men ikke så meget på facader.

Anlæggene præges af en vis
enkelhed og gentagelse i be-
plantning, materialer og form-
sprog for at skabe ensartethed
og identitet. Samtidig er der
ofte stor variation i bevoksnin-
gen, men det er da som regel
stauder og småbuske det går
på. For de fleste gårde frem-
hæves endvidere at beplant-
ningen er robust og præget er
afslappet, men det præciseres
ikke nærmere hvordan.

Skure og belægninger
Cykel- og affaldsskurene er ud-
ført i åbne, lette konstruktio-

ner, ofte med lameller, med et
grønt tag af sedum eller en til-
plantning med slyngplanter
der gør hele skuret til et grønt
element. I små gårde er skure-
ne gerne samlet ét sted ved
gårdens hovedindgang så der
cykles så lidt som muligt i går-
den, og så det er praktisk for
renovationsfolkene.

Behovet for skurene er i
flere tilfælde minimeret eller
elimineret fordi affaldshåndte-
ringen er lavet om til nedgra-
vede containere enten i går-
den eller i gaden. I flere til-
fælde er cykelparkeringen og-
så henvist mere eller mindre til
gaden og kælderen.

Hvor de gamle opdelte går-
de ofte havde en belægning
af sortgrå asfalt eller beton-
fliser, har de nye gårde en be-
lægning af mindre betonsten,
klinker og natursten hvor far-
ven vælges bevidst i forhold til
facaderne. Belægningen kan i
sjældnere tilfælde også være
træ, grus eller overfladebe-
handling (OB). Især i de min-
dre gårde spiller belægningen
en stor rolle fordi der ikke er
så store muligheder for at få
plads til planter. Belægnings-

DE 14 KARREÉR
Store:

Fynsgadekarréen, Århus
Skomagerkarréen, København
Karré 22, Frederiksberg
Langelandsgadekarréen, Ålborg
Augustagadekarréen, København

Mellemstore:
Thuresensgadekarréen, Odense
Silkeborgvejkarréen, Århus
Svenskelejren, København

Små:
Jagtvejskaréen, København
Svinget-karréen, København
Tøndergadekarréen, København
Saxogadekarréen, København
Reventlovsgadekarréen, København
Løgstørgadekarréen, København

skift med farver og former
bruges tit til at markere for-
skellige zoner, f.eks. mellem
halvprivate opholdslommer
ved opgangene og den belæg-
ning der fører rundt i karréen.

Inventar, klima og terræn
Inventaret er ofte varieret ef-
ter beboernes eget valg - og er
ofte deres egne indkøb. Det er
efter billederne at dømme
mest enkle bord-bænkesæt og
bænke uden den soliditet der
gerne er i det offentlige miljø.
Belysning, ofte censorstyret, er
der sørget for langs facaderne
for at skabe tryghed, men der
er ikke nødvendigvis oplyst
inde i gårdens indre.

Ikke mindst af hensyn til
trygheden holdes gårdene ef-
ter beboernes ønske lukkede
med porte og hegn. Kun en
enkelt af de 14 karréer er ikke
lukket og låst. Og trygheden i
hele gården fremhæves gene-
relt som et plus.

Klimatiltag er også kommet
med i nogle af de 14 gårde,
men det er mest på den måde
at regnen fra gårdens egne
belægninger og skure udledes
i gårdens bede og plæner. Kun

i en enkelt gård finder man
også en lille ø til udvidet regn-
vandsopsamling foruden vand-
render og kompostanlæg.

Terrænet er som regel fladt
hvorfor der ikke arbejdes me-
get med terrænløsninger. En-
kelte steder er der dog fald og
bunkers der udnyttes i det nye
anlæg, og i et enkelt anlæg er
små nye høje en væsentlig del
af gården hvor de bl.a. virker
rumdelende. sh

•• Den trekantede Løgstørgadekarré i København er med sine 1228 m2 et af de små anlæg. Målt pr. bolig er
der kun knap 11 m2 gård. Gårdens pris målt pr. bolig er med sine 16.000 kr. også blandt de billigste. I kanten
er der en belægning af lyse betonsten. I midten er der træer og græs til leg og ophold, adskilt af en svunget
træbelægning. En lang pergola giver plads til skrald og cykler. Foto: Kuben Management.
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Akkerup Planteskole lancerer
fra starten af 2017 et nyt
bunddækkekoncept med
bunddække i 30x50 cm bak-
ker. Bakken indeholder en vel-
udviklet og let sammenvokset
plade af rødder der plantes ud
samlet. Det er nemt at hånd-
tere og planterne er lette at få
til at vokse videre. Produktet
henvender sig først og frem-

Nye bakker med bunddækkeplanter
mest til anlægssektoren som
kan bestille de bunddækkende
bakker ti uger i forvejen. Plan-
teskolen tilbyder fra start bak-
ker med efeu, Hedera hiber-
nica ’Hestor’ og dværgmispel,
Cotoneaster x suecicus ’Coral
Beauty’. Et bredere sortiment
med flere bunddækkende
planter følger. Akkerup.dk. J.
Thysen.

Honningløg i potte
klar til at blomstre
Blomsterløg lagt i potter og
klar til at blomstre er et af de
produkter der vinder frem i
plantesortimentet. Gunnar
Christensens Planteskole mar-
kedsfører som noget nyt i år
honningløg, Nectaroscordum
siculum, i potter. Det er et ele-
gant prydløg med 70-100 cm
høje stilke og spidse knopper.
I juni åbenbarer det sine
springvandslignende væld af
små, klokkeformede blomster i
sartgrønne, purpur og creme-
hvide toner. Honningløg er
flotte sammen med stauder i
hvide, grønne, rosa og rødlige
nuancer. De er fuldt hårdføre
og trives både i sol og halv-
skygge på almindelig og tør
jord. Gcplant.dk. J.Thysen.

En eldrevet walk
behind dumper
Med Bergmann 1005 E har Ste-
mas lanceret en eldrevet
knækstyret walk-behind mini-
dumper. Det skete på Agro-
mek hvor billedet er fra. Den
tyste tyske maskine har kapaci-
tet til 450 kg i ladet, og når
det afmonteres, dukker der et
kugletræk op så man f.eks.
kan bruge maskinen til at flyt-
te toiletvogne, skurvogne og
campingvogne. Motoren er en
1,3 kW elmotor drevet af to 12
V-batterier, men modellen fås
også med en kraftigere ben-
zin- og dieselmotor Stemas.dk.



16 GRØNT MILJØ 1/2017

Nogle gårdanlæg er blevet
endnu bedre med årene.

Andre trænger efter over 20
års slid til en kærlig hånd. Og
enkelte gårdanlæg skuffer.
Det viser genbesøg i 13 karréer
som blev beskrevet i ’14 byha-
ver, gårdanlæg i byfornyelsen’
fra 1996. Bag genbesøgene,
der fandt sted i 2012 og 2016,
står landskabsarkitekt Karen
Attwell der også var med til at
lave rapporten fra 1996.

Gårdanlæggene er gårdryd-

GIK FINT:
HELGENÆSGADE, ÅRHUS

Anlægget fra 1984 er på 1.995
m², men virker med sin rum-
opdeling større end den er.
Aktiv leg er samlet midt i går-
den og afskærmet af en lille
græsbakke, hvor der kan leges
og solbades. Legeredskaberne
er synligt brugt, og de små
børnekøretøjer er efterladt
rundt om på både fælles-
arealet og i de små opgangs-
arealer. I de to grusbelagte,
hækrum spilles der bold og
holdes fællesspisninger.

Der er meget grønt. En slank
bevaret birk ud for et trappe-
tårn giver højde og karakter,
og de efterhånden store frugt-
træer skattes angiveligt af be-
boerne. Også de intakte faca-
deplanter er med til at give
grønt i højden i den lille gård
mellem de 5-etagers ejen-
domme.

Belægningerne fungerer
stadig fint. Asfaltstien med
brostenskanter signalerer kva-
litet, og grusbelægningerne er
uhøjtidelige og funktionelle.
Cykler er tilsyneladende ikke
et problem, og de ellers plads-
krævende affaldscontainere er
afløst af en miljøstation i
gaderummet med underjordi-
ske containere.

Så frodig og ‘levet’ en gård
skal man lede længe efter.
Trods sin ringe størrelse har
den det hele, og beboerne ny-
der og bruger den som deres
fælles byhave. Den er lige så
seværdig som i 1995. Foto: Ka-
ren Attwell.

Gode gårde har beboerne taget til sig
GÅRDRYDNING. ‘Seværdige’ anlæg fik genbesøg 20-30 år efter. Det blev mest et godt gensyn
der peger på hvilken forskel aktive beboere gør, især når der også er lidt professionel hjælp

ninger anlagt fra 1983 til 1994.
Små baggårde med skure,
baghuse mv. blev slået sam-
men til et fælles grønt anlæg.
Med succes. Det var derfor de
kom blandt de 14 dengang
‘seværdige’ anlæg. Men ikke
alle holdt hvad de lovede.
Hvorfor ikke? Og hvorfor gjor-
de andre?

Beboerne selv
Den vigtigste faktor er ifølge
Karen Attwell beboerne selv.

De anlæg der stadig holder el-
ler er blevet endnu bedre, bæ-
rer tydeligt præg af at bebo-
erne har taget anlæget til sig.
Man kan se borde og stole
som er i brug, legeting og
mange velpassede krukker og
bede med blomster.

I gårdene med et større eller
mindre forfald er den vigtigste
opgave derfor at mobilisere
og motivere beboerne til at
deltage aktivt og få skabt eller
genskabt den ejerskabsfølelse

der før fik anlæggene til at
blomstre.

Attwell mener dog ikke det
er muligt at få gang i beboer-
ne i de tre anlæg hvor de al-
drig har ønsket anlægget eller
taget det til sig. Hertil hører de
to store og profilerede demon-
strationsanlæg Valdemarsga-
dekarréen i Slagelse og Fre-
densgadekarréen i Kolding,
begge fra 1994. Her testede
man hvor langt man dengang
kunne gå i byøkologiens navn

16 GRØNT MILJØ 1/2017
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KILDER
Karen Attwell (2016): Beboernes byhaver. Genbesøg af gårdanlæg fra publika-
tionen 14 byhaver - en faglig vurdering. Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet. 36 s. Uim.dk.
Katrine Thuesen, Karen Attwell, Jens Schjerup Hansen (1996): 14 byhaver.
Gårdanlæg i byfornyelsen - form, funktion og oplevelsesværdi. Statens Bygge-
forskningsinstitut. Uim.dk.

13 GENBESØGTE GÅRDE
Marstrandsgade-karréen, Århus. 3.283 m². Anlagt 1993.
Helgenæsgade-karréen, Århus. 1.995 m². Anlagt 1984.
Hallsti-karréen, Århus. 2.740m². Anlagt 1993.
Absalonsgade-karréen, Århus. 2.740 m², 700 m² fællesareal. Anlagt 1994.
Valdemarsgade-karréen, Slagelse. 10.000 m², 2.100 m² fællesareal. Anlagt 1994.
Fredensgade-karréen, Kolding. 8.000 m², 4.500 m² fællesareal. Anlagt 1994.
Karré ved Peblingedosseringen, København. 3513 m². Anlagt 1988.
Fiskedamsgade-karréen, København. 825 m². Anlagt 1986.
Havnegade-karréen, København. 2.109 m². Anlagt 1989.
Kanal-karréen, København. 2.600 m². Anlagt 1983.
Amagergadekarréen, København. 3.139 m. Anlagt 1990.
Hveensvej-karréen, København. 4.868 m². Anlagt 1987.
Enghave Plads-karréen, København. 754 m². Anlagt 1988

GIK IKKE: FREDENSGADE-KARRÉEN I KOLDING
Karréen var et storstilet eksempel på byøkologi med sit ‘bio-
værk’, en glaspyramide med rodzoneanlæg og bassiner til bio-
logisk rensning af spildevand og planteproduktion. En bred
zone langs de 3-4-etagers huse forblev private haver, men går-
dens midte blev fællesareal med sti, vandrende og plads til
husdyr og dyrkning. Gården, anlagt i 1994, er på 8.000 m2.

Ved genbesøgene var bioværket tomt, gården blev ikke
brugt ret meget, fællesarealet var meget forfaldent og de få
store træer alvorligt syge. Selv regnvandsanlægget er gået i
stå selv om lokal afledning af regnvand er aktuelt. „Forsøg og
demonstrationer lykkes ikke altid. Men det burde have været
muligt løbende blot at passe det pæne og driftsvenlige fælles-
areal som parkanlæg,“ skriver Attwell. Foto: Karen Attwell.

GIK NÆSTEN: FISKEDAMSGADE I KØBENHAVN
Gården er fra 1986. Med sine 825 m2 er den lille og noget
mørk. Et terrænspring blev udnyttet til et genialt, knækket
trappeanlæg af træ som fik gården til at virke større og fun-
gerede som en terrasse til leg og ophold på det mest solbe-
skinnede sted i gården.

Ved genbesøget virkede anlægget noget forsømt, men det
kan formentligt forklares med en lukning på grund af rotte-
bekæmpelse. Foreningen har sparet op og går bagefter i gang
med renovering. Affaldsskurene er for små. Der mangler klat-
replanter på de lave stativer ved bagtrappedørene, men ellers
stod beplantningen stort set fint. Gårdens disponering - især
trappeløsningen - og den forestående renovering gør at går-
den nok snart igen bliver lige så seværdig som tidligere.

med lukkede kredsløb og selv-
forsyning. Det kom ikke til at
virke, idet den teknologiske
udvikling overhalede projek-
terne indenom.

Når en gård er faldet af på
den, kan forklaringen bl.a. væ-
re stor udskiftning af beboere,
men årsagerne til at nogle
gårde har udviklet sig godt og
andre mindre godt, kan ikke
altid forklares. Attwell overve-
jer om bl.a. nye altaner og et
mere aktivt byliv kan trække
interessen væk fra gårdene og
gøre dem mere sårbare.

I øvrigt viser gensøgene at
når private haver eller op-
gangsarealer udnyttes og bru-
ges, gør fællesarealerne det
tilsyneladende også. Så det er i
hvert fald en konkret vej at gå.

En drift man magter
En anden vigtig faktor der på-
virker gårdens kvalitet er
driftsindsatsen og specielt den
gartneriske pleje af beplant-
ningen. På den ene side ser
det ud til at gården bliver me-
re levende og mangfoldig når
beboerne selv er med til at
passe det grønne. På den an-
den side går det ikke uden
professionel støtte til de svære
opgaver som især beskæring

af træer og buske. Kvaliteten
falder når der spares på drif-
ten.

Der er eksempler på unød-
vendige topkapninger af selv
små træer. Andre steder er
facadebeplantningen elimine-
ret ved at skære stammen over
ved roden, tilsyneladende i
misforstået frygt for at mur-
værket skulle skades. Dermed
fratages især små gårde et væ-
sentligt grønt element. I det
hele taget er årene gået hårdt
ud over slyngplanterne.

 I Hveensvejkarréen i Køben-
havn er der styr på det. Gård-
manden slår græs. En gartner
beskærer buske, og en træple-
jer klarer træerne, mens bebo-
erne selv passer opgangsha-
verne. Generelt ville det være
en fordel hvis en plejeplan el-
ler driftsinstruks blev udarbej-
det sammen med anlægspro-
jektet, understreger Attwell.

Gode faste elementer
Håndteringen af faste elemen-
ter, dvs. belægninger, inventar
og skure til affald og cykler, er
stort set i orden. Afskallede
pergolaer og facader, affald,
frønnede bænke og knæk-
kede fliser findes her og der i
nogle gårde. Her bør gårdlau-

gene få sat dem i stand eller
fjernet, for de bidrager nega-
tivt til den samlede oplevelse
af gården, fastslår Attwell.
Blandt belægningerne holder
især natursten og grus sig
godt.

Affaldshåndteringen med
flere sorteringsfraktioner har i
nogle gårde været problema-
tisk fordi containerne ikke kan
være i de huse der oprindeligt
var etableret, så der skal byg-
ges nye og større, og det tager
plads. Affaldsstationer med
nedgravede containere i ga-
den eller eventuelt i gården er
derfor en god løsning i navn-
ligt de små gårde.

Anlæggenes form og ind-
hold kunne som princip også
være en medvirkende faktorer
til gårdenes kvalitet, men alle
anlæg er generelt fundet lige
så funktionelle og formmæs-
sigt gennemtænkte som da de
blev anlagt.

Generelt holder gårdanlæg-
gene altså godt, og i mange
gårde betyder beboerens kær-
lige omsorg et godt resultat
over tid. Generelt er der dog
behov for lejlighedsvis fag-
professionel støtte til den lø-
bende udvikling af de grønne
anlæg og specielt behov for
støtte til de - få - anlæg hvor
det er gået mindre godt. sh
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At bruge pesticider i plejen
 af beskyttet natur er nor-

malt udelukket, men der kan
være undtagelser som det især
kendes med bekæmpelsen af
kæmpebjørneklo. Men også
for andre arter kan det være
en mulighed. Det viser to af-
gørelser som Natur- og Miljø-
klagenævnet offentliggjorde i
december. I begge tilfælde
havde en kommune tilladt gly-
phosat (Roundup) mod invasi-
ve arter i natur bekyttet af na-
turbeskyttelseslovens §3.

Silkeborg Kommune havde
givet dispensation til at be-
kæmpe glansbladet hæg med
glyphosat på en hede. Det æn-
drede klagenævnet til et af-
slag efter at Danmarks Natur-
fredningsforening ankede sa-
gen i 2015. Det var dog ikke et
enigt nævn da et mindretal på
tre medlemmer ville stadfæste
dispensationen.

Nævnet henviste til at arten
ikke er på den liste vi er for-
pligtet til at bekæmpe ifølge
EU’s regler om invasive arter.
Arten er heller ikke undtaget
fra den pesticidaftale som
kommuner og stat har indgået
om at udfase pesticider på of-
fentligt tilgængelige arealer.
Derfor er der ifølge nævnet
grundlag for at være mere re-
striktiv over for brug af pestici-
der mod glansbladet hæg end
mod kæmpebjørneklo.

Nævnet udelukker dog ikke
at det kan være i orden at bru-
ge glyphosat mod andre inva-

sive arter end kæmpebjørne-
klo hvis der er helt særlige år-
sager. Det kan f.eks. være hvis
en maskinel bekæmpelse ska-
der naturen mere end sprøjt-
ning, eller hvis andre metoder
ikke er mulige, f.eks. på grund
af terrænet. På det aktuelle
areal er der ifølge nævnet et
alternativ til glyphosat, nemlig
knusning og/eller afbrænding
fulgt af græsning. Denne løs-
ning havde grundejeren valgt
fra af hensyn til vildtet, men
det kan ifølge nævnet ikke be-
grunde en dispensation.

Så det blev et afslag i Silke-
borgsagen. Anderledes var det
i en sag hvor Ringkøbing-
Skjern Kommune havde givet
dispensation til at bruge gly-
phosat til at bekæmpe rynket
rose i Natura 2000-området
Husby Klit. Igen var det Dan-
marks Naturfredningsforening
der klagede, også i 2015, men
denne gang blev kommunens
dispensation stadfæstet og dét
tilmed af et enigt nævn.

Kommunen havde indhen-
tet en vurdering fra Miljøsty-
relsen der fastslog at glypho-
sat i forudsatte doser ikke var
en uacceptabel risiko for mil-
jøet. Bekæmpelsen var des-
uden led i et projekt under EU
Life-nature, og her var sprøjt-
ning „lagt til grund i forbin-
delse med projektets godken-
delse,“ ifølge klagenævnet.

Nævnet fandt at projektet,
herunder brugen af glyphosat,
var direkte forbundet med Na-

tura 2000-områdets forvalt-
ning, og dermed fritaget for
kravet om væsentlighedsvur-
dering, jf. habitatbekendtgø-
relsens §6.

Nævnet lagde videre vægt
på hensynet til en effektiv be-
kæmpelse af de invasive arter
som „er i færd med at for-
trænge områdets udpegnings-
grundlag,“ og at det ifølge
kommunen kan ødelægges af
maskinel rydning. I visse områ-
der er det desuden svært at
komme til med maskiner.

Nævnet lagde endelig vægt
på at der er tale om et ekstra-
ordinært forsøgsprojekt der
bl.a. har til formål at under-
søge effekten af brug af gly-
phosat mod rynket rose. Der-
for er præcedensvirkningen af
en dispensation minimal.

De to afgørelser ligger i for-
længelse af afgørelser truffet
af det tidligere Naturklage-
nævn. Herfra lød det i 2009 at
kæmpebjørneklo bør fjernes
på den mest effektive og hen-
sigtsmæssige måde, også hvis
det betyder brug af kemiske
bekæmpelsesmidler. I afgørel-
sen havde Naturklagenævnet
bl.a. lagt vægt på at kæmpe-
bjørneklo var omfattet af da-
værende lov om bekæmpelse
af bjørneklo, ligesom arten
som eneste art var undtaget
fra pesticidaftalen. sh

KILDE
Natur- og Miljøklagenævnet. Afgø-
relse af 12. december 2016, j.nr. NMK-
510-00857. Afgørelse af 12. december
2016, j.nr. NMK-510-00873. nmkn.dk.

Nul glyphosat i beskyttet natur - og dog
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser viser hvor langt man kan gå

ACO integrerer
kantsten og rør
Kantsten og afvandingsrør er
med ACO’s KerbDrain integre-
ret i samme element. Regn-
vandet løber ind kantstenens
åbninger og væk i et indre rør
så man undgår afvanding i vej-
siden med trug og rør. Løsnin-
gen er velegnet hvor der ikke
er plads til almindelig afvan-
ding, men man undgår også at
ændre indkørsler, fortove og
græsrabatterne under renove-
ringer. Systemet er bl.a. brugt
på Højmarksvej og Bakkedal i
Holsted i november 2016, men
er velkendt ude i Europa. Ele-
mentet er i polymerbeton og
ligner almindelige kantsten,
men de vejer kun det halve og
er derfor nemme at arbejde
med. Indbygningshøjden er
30,5 eller 48 cm. Aco.dk.

Samarbejde skal
beskytte bestøvere
Danmark træder ind i interna-
tionalt samarbejde om at be-
skytte bestøvere som fødeva-
reproduktionen er afhængig
af. Det meddelte miljø- og
fødevareminister Esben Lunde
Larsen (V) i december før FN’s
Biodiversitetskonvention i Me-
xico. Baggrunden er at 75% af
spiselige afgrøder er afhæn-
gige af bestøvere, og at over
40% af bestøverarterne er tru-
ede, herunder både bier, som-
merfugle og insekter.

Gennem samarbejdet skal
man udveksle erfaringer om
hvordan man kan beskytte
bestøvere og deres levesteder,
bl.a. gennem bæredygtigt
landbrug og ved at reducere
truslen fra sygdomme og inva-
sive arter.

Bestøveres økonomiske be-
tydning i hele verden kan op-
gøres i flere hundrede milliar-
der dollars, ifølge en rapport
fra det videnskabelige panel
IPBES. Læs mere i ‘The assess-
ment report onpollinators,
pollination and food produc-
tion’ på svana.dk.

Bjørneklo er en undtagelse, men ikke nødvendigvis den eneste der må bekæmpes med pesticider.
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For landbrugsjord der er taget
ud af dyrkning findes der en
genopdyrkningsret, jf. lov om
drift af landbrugsjorder. Man
kan anmelde et areal der ikke
er beskyttet efter §3 i lov om
naturbeskyttelse, og derved få
ret til at genopdyrke arealet
inden for de næste 15 år, også
selv om arealet i mellemtiden
vokser ind i §3-beskyttelsen.

Når arealet er anmeldt, skal
det herefter enten drives som
halvkultur eller henligge udyr-
ket. Men hvad er halvkultur?
Det var spørgsmålet i en sag
Natur- og Miljøklagenævnet
offentliggjorde i december.

En lodsejer i Herning Kom-
mune havde i 2009 anmeldt
genopdyrkningsret på et areal,
men såede året efter havre på
arealet med såmaskine. Kom-
munen vurderede at reglerne
derved var brudt, og at arealet
måtte anses som genopdyrket.

KILDE
Natur- og Miljøklagenævnet. Afgø-
relse af 9. december 2016, j.nr. NMK-
510-00741. A

Kommunen besluttede derfor i
2015 at arealet skulle registre-
res som hede, også fordi area-
let opfyldte de botaniske og
størrelsesmæssige kriterier.

Denne beslutning blev anket
af Vestjysk Landboforening på
vegne af ejendommens ejer,
men Natur- og Miljøklagenæv-
net stadfæstede enstemmigt
kommunens afgørelse.

„Nævnet finder at såning af
en kulturafgrøde ved anven-
delse af en maskine er ufor-
eneligt med kravet om at are-
alet skal drives ekstensivt som
halvkultur ved græsning eller
slæt, eller være udyrket,“ ud-
taler nævnet og fastslår at  så-
ning af en kulturafgrøde med
såningsmaskine må anses for
dyrkning. sh

Maskinsået havre er ikke halvkultur

Bekendtgørelse om krav til kommu-
neplanlægning inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse. Bekendt-
gørelse nr. 1697 af 21.12.2016. Rets-
information.dk.
Vejledning om krav til kommune-
planlægning inden for områder med
særlige drikkevandsinteresser og ind-
vindingsoplande til almene vandfor-
syninger uden for disse. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning 2016. 38 s.
Svana.dk.

Når kommunerne skal lave
kommuneplaner, slipper de
fremover lidt lettere når det
gælder indvindingen af drik-
kevand. Det hænger sammen
med at vandplanerne for
2009-2015 den 1. juli 2016 blev
erstattet af de nye vandom-
rådeplaner for 2015-2021. Det
er fulgt op af en ny bekendt-
gørelse og vejledning der er-
statter den tidligere statslige
udmelding om ‘vandplanernes
retningslinjer 40 og 41 i for-
hold til byudvikling...’

Før var der flere lister over
virksomheder og anlæg som
kunne være en væsentlig fare
for forurening af grundvan-
det, og som derfor krævede
en redegørelse. Listerne er nu
samlet til én, og der er ikke
længere en forbudsliste. Des-
uden skal kommunerne ikke
mere redegøre for grundvan-
det når de planlægger boliger,
med mindre de ligger i de ’bo-
ringsnære beskyttelsesområ-
der’. Denne lempelse skyldes

de skærpede regler for villa-
ejeres brug af pesticider.

Man skal dog stadig undgå
at forurene grundvandet og
det kan stille krav til arealan-
vendelsen. Arealanvendelse
med en ‘væsentlig risiko’ for
grundvandet går ikke an i om-
råder med ‘særlige drikke-
vandsinteresser’.

Ifølge Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning har vi gene-
relt ikke længere mangel på
grundvand, bl.a. på grund af
faldende forbrug og lavere
vandtab. Der er dog stadig
områder hvor grundvandsres-
sourcen er knap. sh

Lempede drikkevandskrav til kommuner
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Modellen ‘Værdisætning
af træer’ anvendes og

accepteres i danske retssager
når der strides om fældede el-
ler skadede træer, og der er
brug for at opgøre den økono-
miske værdi. Værdisætningen
er normalt lig med det erstat-
ningsbeløb som sagsøgte døm-
mes til at betale.

Det viser en gennemgang af
domme i 10 retssager hvor
værdisætningen kun i ét til-
fælde endte med at være la-
vere end værdisætningsmodel-
lens tal og i ét tilfælde højere.

I gennemgangen, der er ud-
ført i foråret 2016, indgår også
15 syns- og skønsrapporter og
materiale fra yderligere cirka
25 sager. Det er ikke en syste-
matisk opsamling. Det tillader
de praktiske muligheder for at
opsøge retssager ikke. Man
ved derfor ikke i hvor mange
sager modellen er brugt. Men
hvor den er brugt, er den an-
vendt lige efter bogen - selv
om det kun er i ti sager at sa-
gen er nået helt til doms.

Bag gennemgangen står en
projektgruppe i Partner Land-
skab. Den viser også at model-
len bruges bredt, f.eks. til
hegn og træer af selvsået eller

rodskudt karakter og til en-
kelte træer i skovplantninger.

De fleste retssager er opstå-
et mellem naboer. Sagsøgte
har enten hævdet at fældning,
topkapning eller lignende var
aftalt med sagsøger eller tro-
ede at træerne stod på egen
grund. I alle tilfælde viser
dommene at sagsøgte bærer
bevisbyrden for at der var truf-
fet en aftale. Passivitet eller
manglende kommunikation
gør det ikke ud for accept til
at fælde træer.

Problemer med modellen
I de fleste retssager er træet
væk når man skal lave bereg-
ningen, og så er det svært at
afgøre træets størrelse, sund-
hed og virkning som indgår i
værdisætningen. I nogle til-
fælde er der brugbare billeder,
men ellers må man vurdere
nærtstående sammenlignelige
træer. Hvis stubben stadig fin-
des, kan træets størrelse også
vurderes ud fra den. Hvis der
er uenighed, kan der laves to
beregninger for hver sin opfat-
telse, og domstolen må da
træffe afgørelse.

Sagerne viser også at model-
len af og til bruges forkert. I

nogle tilfælde er træets værdi
reduceret på grund af alder
selv om træet endnu ikke har
nået halvdelen af den forven-
tede levetid. Først da træder
aldersfaktoren ind ifølge mo-
dellen. Der er også eksempler
på at der inddrages omkost-
ninger til nyt træ i samme stør-
relse som det skadede selv om
modellen altid tager udgangs-
punkt i størrelsen 18-20.

Blandt de modtagne kom-
mentarer fra brugere har flere
desuden efterspurgt bedre
støtte til vurdering af træets
sundhed og placering.

Trænger til en justering
‘Værdisætning af træer i by-
rum, have, park og landskab’
(VAT03) blev introduceret i
2003 med tilslutning fra flere

■ Helsingør 2004. Menighedsråd sagsøger privatperson for
fældning af 9 træer.
■ Frederikssund 2004. Privatperson sagsøger genbo for
fældning af ét træ.
■ Sønderborg og Vestre Landsret 2007. Kommune sag-
søger privatperson for kraftig beskæring af to gadetræer.
■ Svendborg 2010. Privatperson sagsøger kommune for
fældning af cirka 10 træer på privat grund.
■ Lyngby 2011. Privat person sagsøger nabo for fældning
af knap 40 træer på sommerhusgrund.
■ Hillerød 2013. Privatperson sagsøger nabo for fældning
af træer i forbindelse med strid om nyt fælleshegn.
■ København 2013. Privatperson sagsøger nabo for fæld-
ning af træer på sommerhusgrund.
■ Frederiksberg 2013. Privatperson sagsøger grundejerfor-
ening for fældning af 12 træer ved oprensning af grøft.
■ Hillerød 2013. Privatperson sagsøger ejerforening for
topkapning og anden kraftig beskæring af 7 træer.
■ Helsingør 2015. Privatperson sagsøger kommune for
fældning af cirka 80 træer på privat grund.

Værdisætningsmodel til
træer bruges i retten
VAT03. PartnerLandskab har gennemgået
retssager og foreslår let justering af metoden

10 RETSSAGER HVOR VAT03 ER BRUGT
brancheorganisationer. Sigtet
var at få en ensartet og objek-
tiv metode hvor man kunne
udlede en reel værdi hvor og-
så herlighedsværdien var med.

På en temadag på Køben-
havns Universitet i foråret
2015 kunne man konkludere
at metoden ikke er så ringe
endda, at den bruges mere og
mere, og værdierne er nogen-
lunde retvisende. Men det
fremgik også at den aldrende
metode trænger til en juste-
ring. Mange finder modellen
for kompliceret og subjektiv,
ligesom flere mener at de re-
sulterende værdier er lige lave
nok, især til de særligt værdi-
fulde træer (se Grønt Miljø 4/
2015 s. 24). Der blev endvidere
efterlyst viden om retssager
hvor metoden er brugt.

Lind i gården på Københavns Universitet. Til den slags specielle træer er
der flere der mener at værdisætningen bliver for lav.
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KILDER
Jan Luxhøj Støvring, Oliver Bühler
(2016): Værdifuld værdisætning af
træer. Videnblade Park og Landskab
05.01-26. Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns
Universitet.
Thomas Randrup, Lars Poulsen, Søren
Holgersen (2003): VAT03, Værdisæt-
ning af træer i byrum, have og Land-
skab. Forlaget Grønt Miljø.
PartnerLandskab (2016): VAT 03. Vær-
disætning af træer i byrum, have,
park og landskab. Anvisning. Et for-
slag samt oplæg til debat.

AKTINDSIGT I RETSSAGER
Alle kan ønske aktindsigt i en sag ved
en domstol, men man skal kende
sagsnummeret, henvende sig direkte
til retskredsen og betale et mindre
ekspeditionsgebyr. Hvis der er ind-
gået forlig i sagen, sørger retten for
at de pågældende advokater høres
før der gives aktindsigt.
Karnov er en søgbar database med
alle domme fra højesteret og domme
fra andre domstole der vurderes at
kunne danne præcedens.

PARTNERLANDSKAB
Projektgruppem VAT03 består af re-
præsentanter fra Danske Anlægs-
gartnere, Dansk Træpleje Forening,
Odense Kommune, Park og Natur-
forvalterne og Københavns Universi-
tet. PartnerLandskab er et samarbej-
de mellem universitetet og fagets or-
ganisationer mv. om praksisnær vi-
den. Partnerlandskab.dk.

Metodens princip er - inspi-
reret af en amerikansk og en
tysk model - den markedsbe-
stemte genanskaffelsesværdi
for et tilsvarende planteskole-
træ, men som justeres i for-
hold til størrelse, sundhed, pla-
cering og alder. Udgangspunk-
tet er basisværdien for et plan-
teskoletræ af samme art, ryd-
ning, plantning og fem års
pleje. Beløbet ganges med en
størrelsesfaktor der angiver
forholdet mellem stammeom-
fanget på planteskoletræet og
det træ der skal værdisættes.
Resultatet er basisværdien som
derefter ganges med tre andre
faktorer der udtrykker hen-
holdsvis sundhed, placering og
alder. Derefter har man træets
værdi. Metoden kræver faglig
indsigt til bl.a. at fastslå rest-
levetiden, træets sundhed og
placeringens værdi hvor også
æstetikken spiller en rolle.

Forslag til justeringer
Projektgruppen i PartnerLand-
skab har lavet et forslag til en
justering af modellen. Det fo-
reslås bl.a. at basisværdien ba-
seres på et træ i 20-25 cm
stammeomfang og ikke et 18-
20. Det begrundes med at 20-
25 er blevet en almindelig sor-
tering for allétræer, og at den
resulterende værdi stiger lidt.

Det foreslås videre at justere
sundhedsfaktoren så rod og
stamme vejer tungere end
grene, kviste og løv. Endelig
foreslås det at justere alders-
faktoren så den først begynder
at virke to tredjedele henne i

I sagen fra Svendborg hvor otte selvsåede træer af forskellig størrelse på
privat grund blev fældet ved en fejl af kommunen. Værditabet blev opgjort
til 78.000 kr. ved hjælp af VAT03, og kommunen blev dømt til at betale
beløbet. Foto: Thomas B. Randrup.

træets levetid og ikke halvvejs
som i dag. Derved tillægges
det ældre træs kvaliteter
større vægt.

Derimod foreslås der ikke
ændringer til den ret subjek-
tive placeringsfaktor, og i det
hele taget indebærer juste-
ringsforslagene ikke nogen
forenkling af metoden. Arbej-
det går nu ind i næste fase
hvor der udarbejdes et kon-
kret forslag til en ny model, og
her inddrages også den hidti-
dige models forfattere og for-
lag, Grønt Miljø. sh

4034 5875. vo@sandmaster.dk
www.sandmaster.dk

Sports-Zone A/S

Vi renser faldgrus og sandkassesand overalt i Danmark
Vore priser er uhyre rimelige:
Opstart pr. adresse, kr. 950,- ekskl. moms
Pris pr. m2 vi renser, kr. 135,- ekskl. moms

Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail
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Om der er en konflikt mellem
benyttelse og beskyttelse af
naturen, debatteres løbende.
Men friluftsliv med bl.a. van-
dring og cykling i beskyttede
områder kan faktisk skade dy-
relivet. Det viser en rapport fra
Colorado State University og
Wildlife Conservation Society.

Forskerne har gennemgået
274 videnskabelige undersø-
gelser fra 1981 til 2015 om
virkningerne på en række
dyrearter på tværs af geografi-

ske områder og fritidsaktivite-
ter. Og det viser sig at nogle
dyrearter nogle steder bliver
forstyrret af mennesker. Antal-
let af arter falder, dyrene har
sværere ved at overleve og få
unger, dyrene bliver stressede
og har vanskeligt ved at finde
føde fordi de bliver forstyrret.

Det er især krybdyr, padder
og hvirvelløse dyr der har pro-
blemer mens dyr som på kra-
gefugle og gnavere ikke har. I
mere end 93% af artiklerne så

Friluftslivet kan skade
dyrelivet i naturområder

KILDER
Hanne Kokkegaard (2016). Forskere
råber op: Friluftsliv i beskyttede om-
råder skader dyrelivet. Dr.dk 18.12.
Courtney L. Larson, Sarah E. Reed,
Adina M. Merenlender, Kevin R.
Crooks (2016): Effects of Recreation
on Animals Revealed as Widespread
through a Global Systematic Review.
Plos One, journals.plos.org 8.12.2016.
Mary Guiden (2016): Outdoor recrea-
tion in protected areas negatively im-
pacts wildlife. Colorado State Univer-
sity. source.colostate.edu 14.12.2016.

Naturreservatet Devil’s Backbone Open Space, Colorado, USA, er
populært blandt mountainbikere. Men deres kørsel kan også belaste
naturen. Foto: Sara Bombaci og Colorado State University.

forskerne mindst én effekt på
dyrelivet, og 59% af dem var
negative.

„Vi må starte med blot at
anerkende at friluftsliv og be-
varelse ikke altid er kompati-
belt for alle arter alle steder,“
siger professor Kevin Crooks
fra Colorado State University.

Han peger på at det kan
være på tide at etablere græn-
ser for offentlig adgang til be-
skyttede områder og tilskynde
til ændret adfærd blandt fri-
luftsfolket, f.eks. ved at holde
sig til stierne og i yngletiden
sænker farten hvor man må
køre med motorkøretøjer.

At bruge naturen aktivt med
løb, cykling, kajak mv. bliver
stadig mere udbredt verden
over. Den nye regering med-
delte i sit nylige regerings-
oplæg at befolkningens ad-
gang til naturen skal afbalan-
ceres ud fra hensynet til ’be-
nyttelse og beskyttelse’. sh

Nye vandråd om
vandområdeplaner
Kommuner og borgere kan nu
få mere indflydelse på vand-
planlægningen i lokalområ-
det. Det kan de med en ny lov
Folketinget vedtog 19. decem-
ber som følge af fødevare- og
landbrugspakken. Loven giver
fødevare- og landbrugsmini-
steren lov til at fastsætte reg-
ler om at kommuner og vand-
råd skal kvalificere vandområ-
deplanerne og få lokal viden
mere ind i planlægningen.

De nye vandråd skal rekrut-
teres fra både grønne organi-
sationer og landbruget og
bl.a. arbejde med afgrænsning
af vandløb i vandområdepla-
nerne. I første omgang skal
kommuner og vandråd se på
om vandløb med et opland på
under 10 km2 lever op til krite-
rierne for at indgå i vandområ-
deplanerne.

Ministeriet vil udarbejde en
‘vandrådspakke’ til vandråd og
kommuner med en vejledning
der beskriver rammer og ret-
ningslinjer for opgaven. Vand-
rådene forventes at blive ned-
sat fra februar 2017 og resten
af året. Vandråd har før været
inddraget i vandplanlægnin-
gen i 2014, men ophørte. Nu
kommer de i gang igen.

Sommerhusene bruges mere
og mere, og miljøkravene sti-
ger så primitive kloakløsninger
med ‘septictank’ og nedsiv-
ning rækker ikke længere.
Mange kommuner er derfor
ved at kloakkere sommerhus-
områderne ligesom byer. Hvor
man ikke gør det, er biologi-
ske minirenseanlæg et alterna-
tiv. Et sådant har Bio Kube
haft til salg i flere år i flere
modeller og størrelser.

Nu har Bio Kube også op-
nået ETV-verifikat på at pro-
duktet er velegnet til sommer-
huse. Eller rettere: Hvis der
lukkes for indkommende spil-
devand i 6 måneder, så over-
holder renseanlægget udled-
ningskravene fra dag ét når
der igen tilledes spildevand til
anlægget. Det gør det lettere
at få godkendt produktet i
hver enkelt byggesag. Med en
ny kontrolboks kan strømfor-

Minirenseanlæg til
sommerhuse

bruget desuden reducere
strømforbruget med 57% hvis
der ikke tilledes vand i læn-
gere perioder.

Princippet er at spildevandet
fra en bundfældningstank le-
des over i et renseanlæg. Her-
fra ledes en del af det iltede
og rensede vand tilbage til
bundfældningstanken. Denne
cyklus holder bakterierne i

renseanlægget i live så spilde-
vandet renses - uanset belast-
ning. Dermed er det ikke læn-
gere et problem at der ikke er
beboere i en længere periode.
Man kan selv følge med i rens-
ningen på firmaets hjemme-
side hvor man kan se tal fra
hver af de cirka 3200 rens-
ningsanlæg firmaet har sat op
i Danmark. Biocube.dk. sh

ATV saltspreder
med fødesystem
Med Quad-X’s True Grit kan
ProATV præsentere en ATV-
saltspreder med et fødesystem
hvor en snegl fører saltet frem
til spredetallerkenen. Dermed
er det intet problem at bruge
vådsalt, sand og grus i den 130
liter store tank. Det sætter sig
ikke fast. Det vibrerende sy-
stem sikrer samtidig et bedre
flow i spredningen. Sprederen
er i rustfrit stål mens traileren
er galvaniseret og med lygte-
bom. To elmotorer driver
snegl og tallerken. Proatv.dk.
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Gartnerens barkflis

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til
omgående levering. Hele læs  leverer vi fragtfrit.

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 47 52 47 00
Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard.nielsen@dsvtransport.dk

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

Granbark, fra ................................ 180,- ............. 200,-
Fyrrebark, 20 til 60 mm, fra ......... 215,- ............. 235,-
Vedflis/træflis, fra ......................... 180,- ............. 200,-
Spagnum, fra ................................ 180,- ............. 200,-

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud

Eldrevet Avant er
ikke dyrere i køb
Ingen os, næsten ingen støj og
billig drift. Derfor ser vi stadig
flere entreprenørmaskiner i el-
drevne udgaver. Nu også fin-
ske Avant der med model e5
tilbyder en fuldt elektrisk mini-
læsser. Og indkøbsprisen er ik-
ke højere end for dieselsøste-
ren Avant 528. Dermed brydes
den normale regel at elmaski-
ner er dyrere i indkøb.

Et blysyrebatteri driver to el-
motorer, en på 6 kW til at dri-
ve maskinen og en på 2 kW til
bom og redskaber. Med et
olieflow på 30 l/min. kan man
bruge de fleste af redskaberne
til den 2,47 meter lange Avant.
Driftstiden er 1-5 timer afhæn-
gig af opgaven. Opladningen
varer 5 timer. Avant.dk.

Laurbærkirsebær
med farvespil
Salomonsens Planteskole mar-
kedsfører i år den nye sort
’Kleopatra’ af laurbærkirse-
bær, Prunus laurocerasus, op-
stammet i  90, 150 og 180 cm.
Den minder om den velkendte
’Etna’, men bladene er lidt
mindre og de nye skud står
længere med bronzefarvede
nuancer der giver større farve-
spil og kontrast til de glinsen-
de grønne blade. ’Kleopatra’
har en tæt vækst og kan få
hvide blomster i maj-juni. Fo-
reløbige erfaringer tyder på at
sorten er endnu mere hårdfør
og robust end ’Etna’. Salomon-
sensplanteskole.dk. J. Thysen.

EU-Kommissionen vil ikke æn-
dre to centrale naturdirektiver,
fugle- og habitatsdirektivet,
hvor bl.a. de særligt beskytte-
de Natura 2000-områder har
deres ophav. EU-kommissio-
nen vil i stedet lægge vægt på
at direktiverne bliver indført
så effektivt som muligt.

Den nyudnævnte EU-Kom-
mission i 2014 lagde ellers op
til et såkaldt ‘fitness check’ af
de to direktiver for at sikre en
mere effektiv regulering, men
nu meddeler den maltesiske
miljøkommissær at kommissio-
nen ikke vil pille ved dem.

”Fugle- og habitatsdirekti-
verne er fortsat relevante og
tjener sit formål. De vil ikke
blive åbnet,” siger Karmenu
Vella i en pressemeddelelse.

Den kommer efter at EU-Kom-
missionen har analyseret de to
naturdirektiver og holdt en of-
fentlig høring hvor kommissio-
nen fik en halv million svar.

”Vi vil nu fokusere på at
direktiverne bliver implemen-
teret så effektivt så muligt for
at nå det fulde potentiale for
natur, mennesker og økono-
mien,” siger Vella.

Det er ikke oplyst om en åb-
ning af direktiverne kunne ha-
ve strammet eller lempet na-
turbeskyttelsen. Fra naturside
er reaktionen dog en vis let-
telse da man havde frygtet en
udvanding af beskyttelsen. På
landbrugssiden er man mindre
tilfreds ud fra den betragtning
at direktiverne står i vejen for
at udvikle landbruget. sh

EU vil ikke ændre naturdirektiverne

Natura 2000 område.
Sejerøbugten.
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Den sunkne bys
udkigspost i englenes by
I 1930 styrtede et boligkvarter
på Los Angeles sydspids ned
ad skråningerne mod Stilleha-
vet. Resterne af disse huse, for-
tove og byrumsinventar kaldes
i dag Sunken City hvor nogle
af de gamle vejtræer har over-
levet styrtet og vokser videre.

Sunken City kan ses fra top-
pen af Pacific Overlook som i

VERDENS LANDSKABER

Ved Venedig kunne man
blive væk i majsen
Det er altid en god idé at
bygge en labyrint. Og det har
man gjort to år i træk i den
lille kystby Jesolo nær Venedig
i Italien. Faktisk hele fem laby-
rinter af stigende sværheds-
grad. Labyrinterne bestod af
hurtigt voksende majs der blev

årtier har være parkerings-
plads. I 2010 blev parkerings-
pladsen dog forvandlet, denne
gang til et meget let byrum.
Bogstaveligt talt. På grund af
undergrundens skrøbelighed
kunne overfladen nemlig ikke
tåle tunge elementer hvilket
er den eneste grund til at det
smukke udsigtspunkt ikke for
længst er blevet bebygget.
Der var heller ikke tilladelse til

at etablere træer eller nedsiv-
ning af vand.

Derfor faldt valget på en be-
plantning af sedumarter lige-
som på et ekstensivt grønt tag.
Planternes meget farverige
mønster er opbygget af modu-
ler. ‘Indgangen’ til udkigs-
punktet er markeret af højere
sukkulente planter. Bag pro-
jektet står CMG Landscape
Architecture

plantet i maj, så labyrinterne i
juni åbnede for publikum som
derefter kunne fare vild i de
fem labyrinter med i alt seks
kilometer lange gange. I efter-
året blev majsen høstet, og
marken lagt brak til næste år.

Bag konceptet står et ameri-
kansk firma med det fiffige
navn ‘The Maize’ der har spe-

cialiseret sig i at lave majslaby-
rinter. Den italienske land-
skabsarkitekt Flavia Pastò har
tegnet labyrinternes forløb.

Den samlede pris for denne
sæsons labyrint var 25.000
euro, godt 185.000 kr. Det er
endnu ikke afgjort om labyrin-
terne vokser op igen til næste
år. lt

Græsning er på vej
til Ulvshale Skov
Ulvshale Skov på Møn har fået
fornyet sin fredning så kvæg
og heste nu kan græsse i sko-
ven. Det har Fredningsnævnet
for Sydsjælland, Møn, Lolland
og Falster besluttet efter for-
slag fra Styrelsen for Vand og
Naturforvaltning.

På stedet er der arter og na-
turtyper som er sjældne i syd-
østdanmark, f.eks. stilkege-
krat, klithede og enebærklit
som er opstået gennem århun-
dreders ekstensiv græsnings-
drift. Denne drift skal nu gen-
optages  i den vestlige del af
skoven samtidig med at bor-
gerne får bedre muligheder
for at opleve området.

Den nye fredning erstatter
fredninger fra 1929 og 1946
der har gjort det svært at pleje
området som er udpeget som
et værdifuldt Natura 2000-om-
råde. Ulvshale Skov ejes af
Miljø- og Fødevareministeriet.
Den kommende indsats reali-
seres med støtte fra 15. Juni
Fonden der i 2017 også finan-
sierer undersøgelser af områ-
dets sjældne arter.

Brøndbys bane var
efterårets bedste
Spillerforeningen offentliggør
efter hver halvsæson en be-
dømmelse af spillekvaliteten
på superligaens stadions. Den
hviler på anførernes vurdering
efter hver kamp. Fra 1 til 5 kan
de give. Tit har FC København
og FC Midtjylland været bedst,
men efterårssæsonen vendte
op og ned på meget.

I toppen ligger pludselig
Brøndby Stadion med en ka-
rakter på 4,55. Banen har el-
lers haft store problemer og lå
næstsidst sidste år, men sidste
sommer blev græsset renove-
ret og naturgræsset suppleret
med 10% kunstgræs. Det har
gjort underværker. Året før la-
vede Brøndby samme manøvre
med nyt græs i sommerpau-
sen, men da holdt banen ikke.

Kunstgræs kan der dog let
blive for meget af. FC Nord-
sjællands bane, der har 100%
kunstgræs, ligger som vanlig
klart sidst. Nr. 2 fra toppen er
Ceres Park i Århus med 4,20,
mens Mascot Park i Silkeborg
får 4,00. Danmarks ‘Bedste Ba-
ne’ kåres efter forårssæsonen.
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Det faglige sproghjørne
STRUKTUR

Struktur hører lige som skala og rum til
landskabsarkitektens faste designtermi-
nologi, men det bruges også til at be-
skrive jord. Og det kan uden fagets ver-
den bruges om alt muligt forskelligt.

Struktur er ifølge ordbogen en måde
noget er opbygget, ordnet eller sam-
mensat på. Det kommer af det latinske
‘structura’ hvor det betyder ‘sammenføj-
ning, bygning’. Structura er afledt af
‘struere’ der betyder at ordne, bygge el-
ler ophobe. Det kan suppleres af præ-
fixet ‘con’ som angiver at noget foregår
sammen med noget andet, samler noget
eller færdiggør noget.

Vi har masser af afledninger af begre-
bet, bl.a. faglige begreber som struktør,
konstruktør (via det franske construc-
teur) og konstruktion samt mere almene
begreber som konstruktivt og strukture-
ret. Derimod kender vi ikke formen kon-
struktur, men kun struktur.

I jordbruget er struktur et udtryk for
den fysiske lejring af jordens bestand-
dele og den tilhørende porefordeling.
En almindelig jord består typisk af 45%
uorganiske dele og 2-5% organiske dele.
Resten er porer med luft og vand.

Jordprøven fra en golfbane giver indtryk af både
muldens struktur og mineraljordens tekstur.

Krummestruktur er en særlig rodvenlig
struktur hvor jorden danner mindre ag-
gregater delt af større porer.

Tekstur er anden måde at beskrive
jord på. Tekstur udtrykker jordens for-
deling af sten, sand, silt og ler og vises
ofte som en jordfordelingskurve. Også
her er latin ophavet, nemlig textura
(sammenvævning) afledt af textus og
texere (væve, sammensætte).

Sproghistorisk set kan man altså godt
bruge struktur og tekstur om jord. Det
betyder bare jordens opbygning og
sammenvævning, men man kunne lige
så godt have brugt de to udtryk om-
vendt. Derfor er det vel heller ikke så
mærkeligt at de ofte forveksles.

I landskabsarkitekturen bruges struk-
tur om den måde arkitekturens elemen-
ter er ordnet på, helt i ordets sproghi-
storiske ånd som bl.a. Karen Attwell
skrev om i Landskab 1/1992. Billedligt
set er en struktur det mønster der træ-
der frem når man betragter en helhed
fremfor helhedens enkelte elementer,
skriver hun. Man arbejder med elemen-
ter og struktur inden for en bestemt ka-
tegori eller lag, f.eks. plantevækst, veje
og bebyggelse. Strukturen kan f.eks.
fremtræde som en punktstruktur, bånd-
struktur eller fladestruktur og være or-
ganiske eller geometriske i formen. sh
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Anlægsgartnermester Uno Apold og hans elev Maria Jessen fortæller om anlægsgartneruddannelsen i en
folkeskoleklasse på Amager. Mange unge ved slet ikke at man kan blive anlægsgartner, og generelt står det
skidt til med folkeskoleelevernes viden om erhvervsuddannelserne. Foto: Henrik Nielsen.

I år har 74,3% af eleverne i 9.
 og 10. klasse valgt at sætte

kryds ved en gymnasial uddan-
nelse, mens 18,4% har valgt
en erhvervsuddannelse. Så
hvad stiller et fag og en virk-
somhed op som har brug for
faglært arbejdskraft?

Hos anlægsgartnervirksom-
heden Grøn Entreprise A/S i
Hvidovre er medejer og leder
af grøn afdeling Uno Apold ik-
ke i tvivl. Man skal selv hive fat
i de unge, og man skal gøre
det tidligt.

„Vi tager fat i udskolings-
klasserne i 8. til 10. klasse. Her
begynder de at blive bedømt
på om de er uddannelsespara-
te, så det er et godt tidspunkt
at komme ud og slå et slag for
at de unge skal vælge hånd-
værkervejen og blive anlægs-
gartnere. Ud over det faglige,
kan man jo fortælle dem at de
kan kom til at tjene rigtige
penge. At de selv kan købe en
bil når de bliver 18 år. Det er
alligevel noget,“ fortæller Uno

Hvis de unge ikke vil komme
til anlægsgartneren…
UDDANNELSE. Erhvervsuddannelse er ikke de unges førstevalg,
men opsøgende arbejde fra virksomheder og større bevidsthed hos
folkeskolelærerne kan skubbe dem i den rigtige retning

Apold der bl.a. sammen med
Hvidovre Kommune og kom-
munens ti skoler har arbejdet
for at bygge bro mellem skole
og erhvervsliv. I den anledning
har kommunen de seneste år
holdt en uddannelsesmesse for
alle udskolingsklasserne.

„Der var rigtig god opbak-
ning fra 8. og 9. klasserne, og
så står uddannelsesstederne
og vi virksomheder linet op. Til
sådan nogle arrangementer
sørger vi altid for selv at have
elever fra firmaet med. De er
bedst til at fange de unge og
tale i øjenhøjde med dem, for
det er kun et par år siden de
selv stod i samme situation,“
fortæller Uno Apold.

Ham skal vi have fat i
Og sådan fangede Grøn Entre-
prise A/S i år 15-årige Frederik
Schødt Jensen som går i 9.
klasse. „Og da vi hørte at han
allerede tog ud i fritiden og
slog græs for pensionister for
at tjene penge, tænkte vi at
ham skal vi have fat i. Så vi
spurgte om han havde mod på

at prøve en uges praktik i vo-
res virksomhed, og det havde
han heldigvis. Her gjorde han
et godt indtryk, og det gjorde
vi åbenbart også, for første
juni starter han i lære hos os,“
fortæller Uno Apold.

Også Frederik Schødt Jensen
ser frem til at begynde sin lø-
bebane som anlægsgartner.
„Jeg elsker jo at være udenfor
og har det ikke så godt når jeg
bare skal sidde inden for og
læse. Nu har jeg prøvet lidt
forskelligt og syntes at det var
rigtigt spændende og tror nok
at jeg vil vælge den grønne
linje,“ fortæller den kommen-
de anlægsgartnerelev som
starter på skole til oktober.

Hos brancheforeningen
Danske Anlægsgartnere er
uddannelseskonsulent An-
nette Esbjerg Jensen glad for
Grøn Entreprises initiativ og
forklarer at man godt kan
sætte ind endnu tidligere end
udskolingsklasserne.

„Jeg tror at man skal ind
forholdsvis tidligt, og 7. klasse
er i hvert fald ikke spor for tid-

ligt. At de får nogle hands-on
erfaringer og får snuset til no-
get erhvervsliv er vigtigt, og
det betyder meget at man får
sået de frø tidligt,“ pointerer
hun.

De ved ikke bedre
Flere kilder peger på at de un-
ge ikke aktivt fravælger at
blive anlægsgartnere. Der er
bare så mange muligheder at
det er svært at lægge sig fast
på en karriere som 15-årig. Og
hvis man ikke engang er klar
over at man kan blive anlægs-
gartner, så er det selvsagt op
ad bakke at få flere til at væl-
ge faget. F.eks. var Frederik
Schødt Jensen ikke blevet præ-
senteret for muligheden for at
blive anlægsgartner før han
stødte på Grøn Entreprise til
uddannelsesmessen.

Den anlægsgartner Frederik
mødte på messen, er Maria
Jessen, tredjeårselev hos Grøn
Entreprise, og hun var den

Af Lars Thorsen

26
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eneste på hele sin årgang i
hendes skole som valgte at
tage en erhvervsuddannelse.
Og selv om hun altid har elsket
at hjælpe derhjemme når der
skulle laves havearbejde eller
plantes, havde hun heller al-
drig hørt om muligheden for
at blive anlægsgartner.

„Da jeg gik i skole, var der
ikke noget med at erhvervs-
folk kom ud og præsenterede
for os hvad deres arbejde gik
ud på. Jeg vidste at der fand-
tes gartnere, men jeg vidste
ikke at de også lavede vice-
værtarbejde og klippede hæk
og græs i parken og den slags.
Det tænkte jeg vel at kommu-
nen gjorde,“ fortæller Maria
Jessen som i dag er glad for at
hun ikke blindt fulgte sine
klassekammerater.

„Jeg har på ingen måde for-
trudt det selv om der selvføl-
gelig er nogle dage som er
skæggere end andre. Og så er
det dejligt at være aktiv og

Det kan være svært at overskue de mange uddannelsesmuligheder når
man går i folkeskole. Det skal arrangementer som bl.a. Håndværkerfor-
eningen i Københavns ‘Erhvervsfortællinger’ hjælpe med. Her bliver de
ældste klasser præsenteret for nogle af de mange karrieremuligheder
selv om man ikke vælger gymnasiet.

komme hjem og være træt
fordi du rent faktisk har lavet
noget og ikke bare siddet ned
hele dagen. Jeg tror at mange
fra min klasse valgte gymna-
siet fordi de ikke ved hvad de
vil, og så føles gymnasiet som
den sikre vej. Og nogle af dem
kommer helt sikkert til at kun-
ne bruge det, mens andre spil-
der tre år af deres liv,“ mener
Maria Jessen som synes at virk-
somhederne burde gøre me-
get mere ud af at komme ud
på skolerne og præsentere en
anden vej end gymnasievejen.

Rundet af gymasiet
Men også skolerne kan blive
bedre til at plante idéen om
en karriere inden for hånd-
værksfagene i eleverne, mener

uddannelseskonsulent An-
nette Esbjerg Jensen.

„Det er enormt vigtigt at få
fat i folkeskolelærerne, for de
har eleverne i mange timer
hver dag, og lærerne er jo selv
rundet af gymnasiet, og så kan
erhvervsuddannelserne ligge
lidt langt væk. Desuden er der
desværre en tendens til at
man kun udfordrer eleverne
på deres fremtidsplaner hvis
de er i tvivl. Hvis den unge si-
ger at vedkommende skal i
gymnasiet, så stiller man ikke
spørgsmålstegn ved det, så er
de ligesom afsat, og man går
videre,“ fortæller hun.

Denne automatreaktion
ærgrer Uno Apold: „Vi skal
have fortalt, at når du vælger
håndværksfagene, så lukker

du ikke nogen døre. Tværti-
mod, for der er masser at byg-
ge videre på, masser af mulig-
heder for videreuddannelse.
Hvis eleverne var klar over det,
tror jeg ikke at så stor en pro-
centdel hovedløst ville vælge
gymnasiet selv om vi ved at
det kommer til at være en for-
kert beslutning for omkring en
tredjedel af dem,“ fastslår
anlægsgartnermesteren.

Tage folk under vingerne
Grøn Entreprise blev stiftet i år
2000, har 13-15 ansatte i høj-
sæsonen og har i alle årene
gjort en dyd ud af at tage lær-
linge.

„Det skylder vi os selv, og
det skylder vi faget. Vi søger jo
nogle medarbejdere som er
ordentlige håndværkere og
kan deres ting. Dem er der ik-
ke nok af på markedet, og så
må vi kigge indad. Som virk-
somhed er det at have elever
ikke helt ukompliceret, men vi
er blevet bedre til det. Det
handler om at du uanset travl-
hed tager tid til at lære fra
dig. Det er lidt en kunst i pe-
rioder med spidsbelastninger,
men det har vi lært at holde os
for øje,“ forklarer Uno Apold.

I virksomheden er der des-
uden også to døve ansatte.
Derfor er der blevet holdt
tegnsprogkurser på firma-
adressen hvor de andre ansat-
te frivilligt kunne deltage i fire
fredage á tre timer, et arran-
gement med stor tilslutning
som Uno Apold kalder en ube-
tinget succes.

„Folk spørger os om det ikke
er en belastning, men det er
tværtimod en berigelse. Det er
en sund proces som alle burde
lære. Kommunikation ligger i
høj grad mellem linjerne, og
det bliver virkelig tydeligt når
du er nødt til at vise det med
tegn. Og desuden skal der jo
være plads til alle. Nu har jeg
drevet virksomhed i mange år,
og det er min erfaring at så
snart du begynder at fokuserer
for meget på bundlinjen og
tænke på tal, så bliver folk
stressede og sygefraværet sti-
ger,“ fastslår Uno Apold.
„Men når vi i stedet fokuserer
på, at det skal være en god ar-
bejdsplads hvor man kan gri-
ne, og hvor alle føler at de får
noget igen hvis de byder ind
med noget, så kommer resul-
taterne af sig selv.“ ❏
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Med sine nye Søhusfliser har
IBF lanceret en fliseserie i 3
formater der kan lægges sam-
men i forskellige mønstre. Bru-
ger man 9 fliser, kan man ram-
me en helhed på 90x90 cm der
er velegnet til maskinlægning.
Princippet muliggør ifølge IBF
en varieret og harmonisk løs-
ning der samtidig er økono-
misk attraktiv. Formaterne er
15x30, 30x30 og 30x45 cm med
10 cm tykkelse. De sælges kun
i den størrelsesblanding som
der er i 90x90 cm-enheden.

Søhusfliserne er udviklet
sammen med Arkitema Archi-
tects til renoveringen af Søhu-
ene i Nakskov. „Store arealer
skulle belægges som kørevej
med kantparkering. Vi ønske-
de at bruge fliser som kunne
maskinlægges for at undgå
monotont arbeje, men samti-
dig ville vi undgå et monotont
udseende. Søhusfliserne giver
boligvejene et varieret og har-

monisk udtryk. Ved at forsky-
de modulerne opnås yderlige-
re variation,“ fortæller land-
skabsarkitekt Kerstin Johans-
son fra Arkitema Architects.

Søhusfliser er ifølge IBF vel-
egnet til mange formål og
større arealer, f.eks. torve, par-
keringspladser og boligveje,
bl.a. fordi flisernes tykkelse
muliggør en ret tung trafik.
Fliserne leveres med affasede
kanter og i grå farve, men an-
dre farver kan bestilles. Ibf.dk.

Ni fliser i tre formater skaber én enhed

KILDER
Lars Troldborg, Christen Duus Børge-
sen, Hans Thodsen, Peter van der
Keur (2016): National Kvælstofmodel.
Kvælstofpåvirkning af grundvand.
GEUS og Aarhus Universitet. Geus.dk.
Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Lars
Troldborg, Bertel Nilsson (2016):
Kvælstofpåvirkning af grundvands-
forekomster - muligheder for valide-
ring af modelresultater med måle-
data. Geus.dk.

Landbrugspakken medfører
mere kvælstofudvaskning.

Det viser en undersøgelse som
GEUS og Aarhus Universitet
har lavet for Styrelsen for
Vand og Naturforvaltning.

Et af de centrale vilkår i sid-
ste års landbrugspakke’ var at
landbruget gradvist får lov til
gøde mere, og at kravene til
jordbehandlingen lempes.
Begge dele kan øge udvask-
ningen af næringsstoffer til
bl.a. grundvandet og kan der-
med gå på tværs af EU’s vand-
rammedirektiv. Med i pakken
var også at undersøge konse-
kvenserne for grundvandets
kvalitet, og dem kan man nu
læse i rapporten ‘National
Kvælstofmodel, kvælstofpå-
virkning af grundvand’.

Metoden bygger på scena-
rieberegninger. De er baseret
på de planlagte lempelser der
øger kvælstofudvaskningen
(gødning, jordbehandling) og
de kompenserende virkemid-
ler der reducerer udvasknin-
gen (efterafgrøder, skovrejs-
ning). Endvidere medregnes
de relevante ‘baselineelemen-
ter’, f.eks. nedgang i land-
brugsareal, mere økologisk
jordbrug og mere areal med
energiafgrøder.

I alt er der opstillet 8 scena-
rier med forskellige kombina-
tioner af tiltag som dels øger,

Landbrugspakke øger
udvaskning af kvælstof
Behov for flere kompenserende virkemidler

dels begrænser kvælstoftilførs-
len. Undersøgelsen omfatter
nitratbelastningen i 2711
grundvandsmagasiner fordelt
på  402 grundvandsforekom-
ster. Man har brugt en metode
som før er brugt til at simulere
forurening af overfladevand,
men som er udviklet til også at
omfatte grundvand.

Med fuld implementering af
landbrugspakken - og når man
medtager de grundvandsrele-
vante baselineelementer -
øges udvaskningen ud af rod-
zonen med cirka 2000 ton
kvælstof i 2016 stigende til
cirka 4000 ton i 2018. Stignin-
gen skal ses i forhold til 0-sce-
nariet hvor udvaskningen for
året 2012 fastholdes alle år.

Den ekstra udvaskning bety-
der at der skal kompenseres,
men i denne udregning skal
der både tages hensyn til EU’s
grænseværdier som sænker
den nødvendige indsats, og de
hydrologiske oplande (ID15)
der øger indsatsen. sh

Kær Vestermark i
Sønderborg fredet
Det tidligere militære øvelses-
område Kær Vestermark i Søn-
derborg er fredet, har Fred-
ningsnævnet for Sydjylland af-
gjort. Området henligger uop-
dyrket i græs med høslæt og
vandhuller. Det gør området
til et attraktivt fugleområde.
Forsvaret satte i 2014 området
til salg, og kommunen opkøb-
te det bl.a. for at bruge det til
‘Spejdernes Lejr’ i 2017 med
shelters, fugleskjul, scene mv.
Herefter skal de 155 ha tæt på
byen være et rekreativt natur-
område i balance mellem be-
nyttelse og naturbeskyttelse.
Samtidig kan de mange for-
eninger som bruger området,
fortsætte deres aktiviteter.

Droner kan spotte markens tidsler

Millioner til ni nye
klimanaturområder
Som led i Naturpakken har
miljø- og fødevareministeriet
afsat 24,4 mio. kr. til ni projek-
ter hvor kommuner vil lave
klimasikring så naturen samti-
dig får det bedre og borgerne
kan få mere friluftsliv. Penge-
ne er afsat til ni projekter lan-
det over. Alle kommuner skal
finde supplerende finansiering
enten via egne midler, takst-
midler, fondsmidler eller lig-
nende.  I Hvalsø i Lejre Kom-
mune skal der genåbnes et
vandløb og etableres natur-
prægede regnvandsbassiner. I
Aalborg skal der skabes en sø
der kan optage store vand-
masser og samtidig rense
kvælstof og vejvand.

Det er teknisk muligt og øko-
nomisk rentabelt at bruge dro-
ner til at finde ukrudt på land-
brugets kornmarker. Det viser
den nye rapport ‘Droner til
monitering af flerårigt ukrudt
i korn’ fra Miljøstyrelsen og
Københavns Universitet.

Dronen kan fra 50 meters
højde fotografere en mark og
bruge digital billedanalyse til
at spotte f.eks. tidsler. Det er
svært når man står nede i mar-

kens kant. Dronerne giver der-
for landmanden mulighed for
at bekæmpe ukrudtet langt
mere præcist og bruge færre
pesticider. Projektet viser også
at det kan betale sig at følge
op med præcisionssprøjtning.

I fortsættelse af projektet
skal de udviklede procedurer
og software-programmer af-
prøves og kædes sammen med
stedspecifik ukrudtsbekæm-
pelse under praktiske forhold.
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Med Arborcheck har Milford
lanceret en ny mulighed for at
undersøge træers vitalitet på
det danske marked. Det engel-
ske system består af to hånd-
holdte instrumenter der måler
bladets energifrigivelse ved
krorofyl-fluorescens og bladets
krorofylindhold. På computer
kan de målte data ses og vur-
deres så man kan se om træet
er stresset. Her kan man bruge
en referencedatabase baseret
på træer hos Barcham Trees i
England.

Ifølge Milford kan man der-
ved få en objektiv vurdering af
træet og sammenligne med
tidligere undersøgelser af

samme træ selv om det er en
anden peron der måler og
analyserer. I alle tilfælde får
man et godt supplement til
eksisterende praksis.

Metoden kan bruges til
kortlægning af risikotræer. Så
kan man udpege risikotræerne
før øjet kan - og gribe ind før
så træet kan bevares længere -
eller fældes i tide. Metoden
kan også bruges til rutinetjek
af unge træer for at se om
træet og plantningen duer.
Endelig kan metoden bruges
til at undersøge om større
træer har faldende vitalitet og
derfor har brug brug for en
revitalisering. Milford.dk.

Tjek bladene og se hvor stresset træet er

Gode mursten bør
ikke være bærelag
Når der er tale om almindelige
mursten kan det normalt
bedst svare sig at knuse og
genbruge dem til f.eks. bære-
lag i veje og stier. Men for
mere eksklusive mursten kan
det bedre betale sig at gen-
bruge dem i nye byggerier. I
hvert fald er det samfunds-
mæssigt rentabelt, viser ‘Sam-
fundsøkonomisk analyse af
genbrug af mursten’ som Mil-
jøstyrelsen har lavet (mst.dk).

Når det ikke kan betale sig
at genbruge alle mursten i nyt
murværk, er det fordi at der er
høje lønomkostninger forbun-
det med at fremstille gen-
brugssten. Det samlede poten-
tiale for gamle mursten der
kan genbruges, er dog immer-
væk 47,3 mio. mursten pr. år i
gennemsnit. Analysen viser
også at der er en betydelig po-
tentiel efterspørgsel efter
gamle mursten. Resultaterne
af den økonomiske analyse vil
indgå som grundlag for arbej-
det i ‘Partnerskabet om bære-
dygtigt bygge- og anlægsaf-
fald’ som netop er igangsat.

Minisprøjte til golf-
og fodboldbaner
En lille bugseret sprøjte som
bl.a. er målrettet golf- og fod-
boldbaner. En sådan har Brdr.
Toft hentet hjem fra den itali-
enske producent Bargam.
Bargam Proff 300 har en 300
liter tank og en vægt på 130-
165 kg. De store ballonhjul, er
med til at reducere marktryk-
ket. Sprøjten har galvaniseret
manuel foldet bom på 4 eller 6
meter samt en sprøjtelanse
med 10 meter slange. Som til-
behør kan fås en kraftig sprøj-
telanse med 30 meter slange
på slangerulle. Sprøjten leve-
res med et af to pumper, en el-
drevet der yder op til 20 liter i
minuttet, og en benzindrevet
der yder op til 25 liter i minut-
tet. Brdr-toft.dk.
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Fra 1. januar i år er der ind-
ført en generel anmelde-

pligt, hvis man opdager en af
de særligt skadelige planteska-
degørere der er reguleret som
en såkaldt karantæneskadegø-
rer i EU. Det kan bl.a. være et
insekt, en svamp, en bakterie
eller en virus som f.eks. angri-
ber træer og buske.

Anmeldepligten omfatter
alle, både lægfolk og fagfolk.
Og dermed selvfølgelig også
anlægsgartnere uanset hvor
de arbejder. Hvis en ansat i
f.eks. en anlægsgartnervirk-
somhed, en kommune eller en
kirkegård opdager en karan-
tæneskadegører, har personen
pligt til at anmelde den.

Hidtil har pligten kun om-
fattet dem der fremstiller og
handler med planter og plan-
teprodukter, f.eks.  gartnerier
og planteskoler. Men nu skal
alle aktører informere Natur-
Erhvervstyrelsen hvis de opda-
ger en karantæneskadegører.

Pligten er indført med en
ændring i EU-direktivet 2000/
29/EF. Det er altså en fælles
EU-beslutning som i Danmark
er beskrevet i en lovbekendt-
gørelse og bekendtgørelse om
planteskadegørere.

Hurtig information
Baggrunden for den udvidede
regel er at det ikke kun er
planteproducenter og plan-

Alle skal nu anmelde
karantæneskadegørere

Flere af EU’s karantæneskadegørere er beskrevet i faktaark der kan ses
på naturerhverv.dk. Her asiatisk citrustræbuk, den første af to sider.

PLANTESUNDHED. Også anlægsgartnere skal
nu sige det til NaturErhvervstyrelsen hvis de ser
en træbuk eller andre ubehagelige typer

Anoplophora glabripennis, asiatisk træbuk. En sådan blev opdaget af en
anlægsgartner i Holstebro. Foto: Wikimedia Commons.

tehandlere der opdager de
farlige skadedyr og sygdom-
me. De opdages også i bl.a. de
virksomheder der arbejder
med planterne,

„Anmeldepligten skal sikre
at plantesundhedsmyndighe-
den hurtigst muligt informeres
om forekomsten af de særligt
skadelige planteskadegørere
så vi kan forhindre deres etab-
lering og spredning i Danmark
og EU, til gavn for erhverv, pri-
vate og hele samfundet,“ op-
lyser videnskabelig assistent i
NaturErhvervstyrelsen Lis T.
Stenstrup.

En af de karantæneskadegø-
rere der er fundet i Danmark
er asiatisk citrustræbuk, Anop-
lophora chinensis der angriber
vedplanter. Det første og hidtil
eneste fund i Danmark blev
gjort af en borger ved Odense
da billen vandrede over terras-
sen. I Holstebro blev den be-
slægtede asiatiske træbuk,
Anoplophora glabripennis, op-
daget af en anlægsgartner da
den solede sig på en spand. I
begge tilfælde blev området
tjekket for flere fund og an-
grebne planter destrueret.

„Hvis det ikke havde været
for et tip fra erhvervsdrivende
og andre borgere, så var disse

to karantæneskadegørere
næppe fundet og udryddet før
de havde udviklet sig til et
stort problem,“ forklarer Na-
turErhvervsstyrelsen. „Der er
altså god grund til at reagere,
hvis du ser et nyt og hidtil
ukendt insekt eller symptomer
på nye sygdomme på planter
og hvor du samtidig har mis-
tanke om, at der kan være tale
om en karantæneskadegører.“

Viden der forpligter
NaturErhvervsstyrelsen under-
streger at den generelle an-
meldepligt omfatter alle, ikke
kun professionelle fagfolk el-
ler særligt sagkyndige. Så hvis
f.eks. en almindelig haveejer
opdager en karantæneskade-
gører skal han anmelde den

„Professionelle vil ofte være
de mest kompetente til at af-
gøre om der er tale om en
anmeldepligtig planteskade-
gører. Så anmeldelser vil nok
primært komme fra den side.
Men det er som sagt et krav
som er relevant for alle,“ siger
Lis T. Stenstrup. Og hvis man
opdager en karantæneskade-
gører og ikke anmelder det,
kan man ifølge den nye lov
straffes med bøde.

Kan man blive gjort ansvar-
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lig for noget hvis man burde
have gjort eller opdaget no-
get, men ikke gjorde det?

„Man kan blive gjort ansvar-
lig, hvis man har siddet inde
med vigtig viden om fore-
komst af en karantæneskade-
gører og ikke har overholdt
anmeldepligten,“ siger Lis T.
Stenstrup.

Undersøg fundet først
Det er kun få af alle plante-
skadegørere der er regulerede
karantæneskadegørere, og
som er omfattet af det nye
krav om anmeldepligt. Derfor
bør man - inden man anmel-
der et fund - først undersøge
om der kan være tale om en
karantæneskadegører, under-
streger NaturErhvervsstyrelsen.

Ofte vil en google-søgning
give mange hits med billeder,
og det giver gode muligheder
for at sammenligne med tidli-
gere fund. Man kan også tjek-
ke i NaturErhvervsstyrelsens
faktaark på naturerhverv.dk.
Er man rimelig sikker, anmel-
der man fundet på planter
@naturerhverv.dk eller på en

formular med link på forsiden
af naturerhverv.dk. NaturEr-
hvervstyrelsen vil derefter un-
dersøge hver enkelt henven-
delse.

I den fælles EU-lovgivning er
der cirka 250 ‘karantæneska-
degørere’ hvor angreb kan
have alvorlige økonomiske el-
ler landskabsmæssige konse-
kvenser. De findes ikke - eller
kun i meget begrænset om-
fang - i EU  og de skal udryd-
des hvis de opdages. En liste
over karantæneskadegørere
kan ses i bekendtgørelse om
planteskadegørere (nr. 1584 af
13.12.2016) på retsinformati-
on.dk. En oversigt over de vig-
tigste der angriber buske og
træer kan ses i boksen.

Foreløbigt 9 af karantæne-
skadegørerne er beskrevet i
faktaark som Natur- Erhvervs-
styrelsen har på sin hjemme-
side naturerhvervdk. Og dem
vil der komme flere af, forkla-
rer Lis T. Stenstrup: „Vi vil
fremstille flere faktaark med
let forståelig og praktisk viden
om de væsentligste planteska-
degørere for Danmark.“ sh

KILDER
Bekendtgørelse af lov om plante-
skadegørere. Lovbekendtgørelse nr.
14 af 4.1.2017. NaturErhvervsstyrel-
sen. Retsinformation.dk.
Bekendtgørelse om planteskadegø-
rere. Bekendtgørelse nr. 1584 af
13.12.2016. Miljø- og Fødevaremini-
steriet. Retsinformation.dk. Ny an-
meldepligt for alle der opdager en
karantæneskadegører.
NaturErhvervsstyrelsen (2016): Ny an-
meldepligt for alle der opdager en
karantæneskadegører. Naturer-
hverv.dk 21.12.2016.
Emailkorrespondance med Lis T. Sten-
strup, januar 2017 og Iben M. Thom-
sen, december 2016 og januar 2017.

Der er meget strenge krav til ud-
ryddelse af Phytophthora ramo-
rum hvis den findes i planteskoler
eller - endnu værre - ude i parker
eller skove. Vi har kun haft to til-
fælde i parker, men heldigvis ikke
noget i naturen i Danmark.

Iben M. Thomsen, seniorråd-
giver på Københavns Universitet,
fraråder derfor stærkt at plante
rododendron i eller nær skove, da
smittede, men symptomløse rodo-
dendron er den væsentligste kilde
til angreb. Her er symptomerne
dog meget tydelige. Foto: Henrik
Jørskov.

Agrilus planipennis, asiatisk askepragtbille
Anoplophora chinensis, asiatisk citrustræbuk (faktaark)
Anoplophora glabripennis, asiatisk træbuk (faktaark)
Ceratocystis platani, platanvisnesyge
Phytophthora ramorum, californisk visneskimmel*
Phytophthora ramorum, europæisk visneskimmel (faktaark)*
Anisogramma anomala, rammer hassel
Arthioposthia triangulata, new zealandsk fladorm
Bursaphelenchus xylophilus, fyrrevednematode
Ceratocystis fagacearum, egevisnesyge
Gibberella circinata, fyrreharpikskræft
Guignardia laricina, lærkevisnesyge
Melampsora medusae, poppelrust
Monochamus spp. (ikke-europæiske) arter af træbukke
Mycosphaerella populorum, septoria-poppelkræft
Plum pox virus, blommepoxvirus (faktaark)
Scirrhia acicola (Lecanosticta acicola), brunpletnålefald
Scirrhia pini (Dothistroma septosporum, D. pini), rød nåleringplet

VIGTIGSTE KARANTÆNESKADEGØRERE
for træer og buske ifølge Iben M. Thomsen, seniorrådgiver på Københavns
Universitet. Og dem med fede typer er allervigtigst. De er især valgt
efter hvor slemme de vil være i skov og landskab, men også efter hvor lette
de er at genkende hvis de dukker op.

Ifølge Iben M. Thomsen er det også vigtigt at se efter egeprocessi-
onsspinder og Massaria disease of plane selv om de ikke er på EU’s
liste. De forventes nemlig at give store udgifter til håndtering hvis
de etablerer sig i Danmark, så tidlig indgriben er vigtig.

Paranteserne angiver de skadegører hvor Naturerhvervsstyrelsen har
udgivet faktaark på naturerhverv.dk.

* P. ramorum er nævnt to steder da varianten fra Nordamerika er en så-
kaldt bilag 1-karantæneskadegører som ikke findes i Europa, og hvor me-
get strenge regler skal hindre indslæbning. Den europæiske variant er en
bilag 4-skadegører der ikke må optræde på planter.

GRØNT MILJØ 1/2017
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Går du og fryser i januars kulde og
mørke? Så skal du overveje at putte
kristtornens ved i brændeovnen i ste-
det for de traditionelle bræn-
deknuder af birk og bøg. Det er selv-
følgelig svært at skaffe en palle med
kristtornbrænde. Men hvis det skulle
lykkes, har du fået fat i det træ i
Norge - og vel hele Norden - der har
højst egenvægt og brændværdi.

Det er forskere fra Norsk Institutt
for Skog og Landskap som har målt
volumen og vægten på en lang ræk-
ke vedtyper og fundet brændværdi-
en ved hjælp af et såkaldt bombe-
kalorimeter som også benyttes til at
måle energiindholdet i madvarer.

„I mange år havde folk den opfat-
telse at det var røn som brændte
bedst. Men så viste det sig at disse
målinger ikke var helt korrekte. Det
var en slægtning af rønnen, Sorbus
intermedia, vi havde målt på,“ for-
klarer en af forskerne bag undersø-
gelsen Simen Gjølsjo til forskning.no.

Efter kristtornen kommer avnbøg,
taks, bøg, eg, ask og røn. Jo længere
man går ned af listen, jo mere synker
tætheden i veddet og dermed også
brændværdien, for vægten er lig
brændværdien, påpeger forskerne.
Og derfor opfordrer de til at brænde
bør sælges efter vægt og fugtighed,
ikke volumen.

„Mens frugt og grøntsager sælges
efter vægt, sælges ved altså efter vo-
lumen. Men uden måling af vægt og
fugtindhold går kunden glip af den
måske vigtigste information om
brændet i sækken, nemlig hvor me-
get energi det indeholder,“ påpeger
Gjølsjo. lt

Brændværdi i udvalgte norske træarter. Barlind er taks,
og rogn er røn, og selje er pil. Furu er fyr, mens svartor
er rødel og gråor er gråel. Illustration: Skog og landskap.

Kristtornens ved har
størst brændværdi

Bag den stedsegrønne løv gemmer sig
Nordens tætteste ved.

Våde enge kan dyrkes med
græsafgrøder så man ikke

behøver pleje engene for at
holde dem åbne - og så land-
manden tjener på det, og man
bevarer vådengens miljømæs-
sige fordele. Det samme gæl-
der for dyrkede lavbundsjorde
der retableres til våde enge
ved at stoppe drænene.

Sådan lyder det fra Århus
Universitet efter at have delta-
get i det internationale studie
‘Carbon balance of rewetted
and drained peat soils used for
biomass production: a meso-
cosm study’ af Sandhya Karki,
Lars Elsgaard, Tanka P. Kandel
og Poul Erik Lærke.

Det er ikke den gammeldags
græsning og høslæt der skal
tages op igen. I de vådeste
områder kan der dyrkes tagrør
til stråtage og dunhammer til
isoleringsmateriale. Marker
der holder sig tørre om som-
meren, kan bruges til vand-

tolerante græsser som strand-
svingel og rørgræs som kan
bruges til biogas. Denne drifts-
form med græs på våd jord
kaldes også for paludikultur.

„Med et forsigtigt estimat
vil knap 20% af de 108.000 ha
kulstofrige arealer kunne
etableres med paludikultur,
det vil sige omkring 20.000 ha.
Herved kan vi opfylde 20-50%
af EU’s foreslåede krav til re-
duktion i drivhusgasudledning
som må komme fra landbrugs-
og skovarealer,“ siger senior-
forsker Poul Erik Lærke.

Der er 108.000 ha drænede,
kulstofrige lavbundsjorde i
Danmark. Det er kun 4% af
landbrugsarealet, men udgør
20-25% af landbrugets sam-
lede CO2-udledning. Proble-
met med lavbundsjorderne sti-
ger fordi tørvejordene omsæt-
tes og derfor sætter sig. Og
fordi klimaforandringerne
medfører mere nedbør.

En våd eng kan være både
produktiv og miljøvenlig

Derfor er det oplagt at tage
lavbundsarealerne ud af drift
og afvikle dræningen. Det er
der da også tilskudsordninger
til. Gevinsten er bl.a. at den sti-
gende vandstand bremser
nedbrydningen af det organi-
ske stof og dermed udlednin-
gen af drivhusgasser. Med pa-
ludikultur kan man fortsætte
landbrugsdriften på nye vilkår.

Paludikultur er godkendt af
FN’s klimapanel som virkemid-
del til at reducere udledning
af drivhusgasser og kan i den
forbindelse sidestilles med
vådområder. Forsøg ved Aar-
hus Universitet har f.eks. vist
en markant reduktion i udled-

ning af drivhusgas når rørgræs
produceres ved høj vandstand
under kontrollerede forhold.

Udfordringen er at der
mangler udvikling og doku-
mentation. „For at komme vi-
dere er der behov for at de-
monstrere paludikultur på et
kulstofrigt lavbundsareal un-
der danske forhold samtidig
med at klima- og miljøgevin-
sten dokumenteres,“ siger
Poul Erik Lærke. sh

KILDE
Janne Hansen (2016): Våde lavbunds-
arealer kan gøres produktive og kli-
mavenlige. DCA - Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug. Dca.au.dk
30.12.2016.

Nye græsafgrøder kan løse dobbelt hensyn

Eng ved Mariager Fjord.
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Med StartLocks nye startspær-
re kan man hurtigt og nemt
tyverisikre minilæsseren, have-
traktoren, gravemaskinen eller
hvad man ellers har af grej der
kan blive stjålet. Startspærren
kan monteres på alle maski-
ner. Den aktiveres ved at man
fører en nøglebrik hen over en
føler. Når lyset er grønt kan
man starte maskinen. Det kan
man ikke når det er rødt. Hvis
man alligevel forsøger, går
maskinens horn i gang, og
man kører ingen steder og der
er lukket af for brændstoffet.

Idéen til startspærren er op-
stået i et samarbejde mellem
salgschef i StartLock Bjarne

Mouritsen og hans søn der
begge er mekanikere. Den en-
delig udgave er videreudviklet
sammen med et firma fra Aal-
borg. „Vi begyndte at udvikle
på produktet for et års tid si-
den,“ siger Bjarne Mouritsen.
„Vores kunder er typisk an-
lægsgartnere der har en masse
maskiner.“

Nøglebrikken kan kodes til
at aktivere et ønsket antal ma-
skiner og er desuden program-
meret til først at træde til efter
30 minutter. Så man kan nemt
smutte ind og få en hurtig kop
kaffe - uden at skulle aktivere
spærren inden det videre ar-
bejde. Startlock.dk.

StartLocks startspærre hindrer tyverier

Færre projekter er blevet VVM-pligtige
Færre store anlægsprojekter
skal automatisk miljøvurderes
og kan eventuelt nøjes med
VVM-screening. Sådan er det
fra nytår hvor en ny bekendt-
gørelse trådte i kraft. VVM be-
tyder vurdering af virkninger
på miljøet. Det er en procedu-
re man skal følge for at at få
tilladelse til store anlægspro-
jekter der kan påvirke miljøet
væsentligt.

Til de anlægstyper der går
fra VVM-pligt til VVM-scree-
ning hører bl.a. overordnede
veje i naturområder, sporveje,
bybaner, høj- og undergrunds-
baner, landbrugsejendomme
der skal sammenlægges eller
jordomlægges, nyplantning af
skov og rydning af fredskov,
detailhandelscentre af regio-
nal betydning, feriebyer og
hoteller over 50.000 m2 samt
vindmøller over 80 meter eller
grupper af vindmøller.

For disse anlæg er VVM-plig-
ten erstattet af det eksisteren-
de krav om VVM-screening.
Ejeren skal anmelde sit projekt
til kommunen som herefter ta-
ger stilling til om projektet er

VVM-pligtigt. Er det ikke til-
fældet, kan ejeren gå i gang.
Ellers må ejeren først gennem
en egentlig VVM-procedure.

I forvejen er lovgrundlaget
ændret med miljøvurderings-
loven der fra 16. maj 2017 træ-
deri kraft. Den erstatter de to
tidligere love der implemente-
rede EU’s krav på VVM-områ-
det. Sigtet med den nye lov
har været ikke at kræve mere
end hvad EU’s direktiver siger.
Loven blev vedtaget af et
enigt Folketing. Den nye be-
kendtgørelse gør det muligt at
få reglerne til at virke før.

Styrelsen for Vand- og Na-
turforvaltning vurderer at en
VVM-redegørelse i gennemsnit
koster virksomhederne 1 mio.
kr. Virksomhedens udgifter til
screening vil derimod være be-
tydeligt lavere.

VVM-kravet til skovrejsning
omfatter kun skov over 30 ha i
områder hvor skovrejsning er
uønsket ifølge kommunepla-
nen. Kravet om rydning om-
fatter kun skov over 20 år og
30 ha og kun skov i planlagte
skovrejsningsområder. sh
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Metoder til finansiering af
grønne projekter. Rambøll
Management Consulting,
Realdania og C40 2016. 23 s.
Realdania.dk.
• Råd og eksempler på byers
finansiering af grønne projek-
ter og klimaplaner. Idéen er at
grønne byer er en god investe-
ring, og at kommunerne ofte
har et vist råderum, især hvis
de tænker i ‘både-og’ og i et
større helhedsperspektiv. Des-
uden identificerer rapporten
konkrete barrierer, bl.a. kom-
munernes økonomistyringssy-
stemer. Rapporten er den før-
ste i en række om byernes
grønne løsninger. De tager ud-
gangspunkt i de seneste resul-
tater fra bynetværket C40.

gmPUBLIKATIONER

Asfaltbranchen fortæller om asfalten

Beredskabsplan ved per-
sonskade. Branchearbejdsmil-
jørådet (BAR) Jord til Bord
2016. 17 s. Barjordtilbord.dk.
• Vejledende overblik over de
punkter man skal igennem når
man skal udarbejde en bered-
skabsplan for personskade i
landbrug, skovbrug, gartneri
og anlægsgartneri. Kan også
bruges som inspiration til be-
redskabsplaner til f.eks. brand
og udslip da systematikken er
meget det samme.

Med ‘Asfalthåndbogen’
 har asfaltindustrien gen-

optaget en gammel branche-
tradition med at udgive lære-
og håndbøger om asfalt og
vejbygning. Her kan man læse
om asfalttyper, opbygning, di-
mensionering, vedligehold,
anlæg, produktion, arbejds-
miljø og udlægning.

Kendt fra før er nok især bø-
gerne fra den nu hedengange
asfaltproducent Phønix der se-
nere indgik i NCC. Herfra kom
den første bog i 1963 forfattet
af J.B. Willadsen. Seneste revi-
derede udgave er fra 1992 un-
der titlen ´Vejbygning, mate-
rialer, befæstelser, belægnin-
ger´. Den kom i nye oplag
frem til 2001 og var i mange år
en vigtig del af den sparsom-
me danske litteratur om befæ-
stelser, også inden for de små
befæstelser i grønne områder.

Hvor Phønix-bøgerne var
lange, fagligt tunge og mest
henvendte sig til ingeniører, er
den nye bog kortere, mindre
teknisk, mere billedrig og hen-
vender sig til en bredere kreds.
Den er til „alle der har brug
for den nyeste faglige viden
om asfalt,“ meddeler udgive-
ren som er branche- og ar-
bejdsgiverforeningen Asfalt-
industrien.

En gammel tradition med at udgive fagbøger er genoptaget af
asfaltindustrien, men nu er det i en kortere, orienterende form

Til målgruppen nævner ud-
giveren vejingeniører og tek-
nikere i kommuner, rådgiven-
de virksomheder, landskabs-
arkitekter, anlægsgartnere og
entreprenører. Og de kan gan-
ske rigtigt få et hurtigt orien-
terende billede af hvordan as-
falt kan bruges. Og det er til
meget mere end veje som det
understreges i bogen. Også til
bl.a. stier og pladser, leg og
sport hvor den gammelkendte
pulverasfalt og den såkaldte
overfladebehandling ofte an-
vendes og hvor mange andre
farver end den gråsorte kan
spille med.

Normalt læser man ikke
håndbøger fra ende til anden,
men det kan man med den
nye asfalthåndbog takket
være dens korte oversigtlige
karakter. Den sætter dog også
hurtigt en grænse når man sø-
ger mere detaljerede oplysnin-
ger. Og er det så egentligt en
håndbog? Man kan derfor
hurtigt få brug for at gå videre
til Vejdirektoratets udbuds- og
anlægsforskrifter eller anden
mere teknisk litteratur, even-
tuel udenlandsk. Eller måske
til den aldrende anlægsgart-
nerisk orienterede ‘Befæstel-
ser’ fra 2002.

Når det nu er asfaltbranchen

selv der har lavet asfalthånd-
bogen, bliver man ikke overra-
sket over begejstringen for
materialet som der udlægges
30 millioner m2 af hvert år i
Danmark. Det kan stedvist
give det indtryk at den nye
bog er mere en asfaltreklame
end en håndbog.

På den anden side er be-
gejstringen til at forstå. Den
mørke viskose blanding af bi-
tumen, sten, filler og additiver
kan sammensættes på alver-
dens måder og tilpasses næ-
sten alle belastninger og for-
mål. Asfalt er jævnt og fuge-
frit og minimerer derfor trafik-
støjen. Asfalt kan være tæt el-
ler permeabelt, alt efter ønske.
Det er fleksibelt, slidstærkt og
let at reparere. Asfalten kan
let påføres markering eller de-
koration. Og den kan gen-
bruges 100% - og bliver det.

Ulemperne er få, men tung
statisk belastning har aldrig
været asfaltens livret, materia-
let er besværligt at udlægge
under trange forhold, og man
kan ikke lappe asfalten uden
at det kan ses. sh

Anders Hundahl, Lotte Regel Joseph-
sen, Christa Engell Hansen, Charlotte
Nyeng, Mette Bender: Asfalthåndbo-
gen. Asfaltindustriens Forlag 2016.
115 s. 369 kr. Asfaltindustrien.dk.
Schultzboghandel.dk.

Jævnt, fugefrit, stærkt, nemt at påføre markering. Det er lige før den bog bliver til en ren hyldelst.
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Fodgængerområder. Hånd-
bog, anlæg og planlægning.
Vejregler. Af vejregelgruppen
om Byernes trafikarealer. Vej-
direktoratet 2016. 68 s.
Vejregler.lovportaler.dk.
• Vejledning om udformning
af forskellige typer af fodgæn-
gerområder, især for at skabe
trafiksikkerhed og tilgænge-
lighed. Håndbogen erstatter
‘Fodgængerområder’ fra 2000.
Nyt er bl.a. overordnede ram-
mer for planlægning, brede
fortove, promenader, gang-
strøg, shared space og fleksi-
bel arealanvendelse. Håndbo-
gen er en del af serien ‘Byer-
nes trafikarealer‘.

Byer i grøn forandring. Mo
Mentum nr. 4, JA Tema. Jord-
brugsakademikerne og Land-
skabsarkitekternes Forening
2016. 36 s. Ja.dk.
• Temamagasin der i otte ar-
tikler ser på hvordan byerne
kan få nye grønne funktioner
knyttet til bl.a. lokal afledning
af regnvand, biodiversitet,
grøntsagsdyrkning, altaner,
taghaver og arkitektur.

Nu er alle tidligere numre af magasinet Havekunst (1920-
1968) og efterfølgeren Landskab (1969-2012) ved at være
gratis tilgængelig på nettet, nemlig på Danske Landskabs-
akitekters hjemmeside landskabsarkitekter.dk. Kun nyeste
numre siden 2013 må man endnu undvære.

Årgangene frem til og med 1961 har været tilgængelige
siden december 2015 og blev anmeldt i Grønt Miljø 10/2016.
Alle nyere numre var ellers scannet ind, men man undlod at
lægge numrene siden 1961 op på grund af copyrightspørgs-
mål - og fordi bladet fra da af blev udgivet på Arkitektens
Forlag. Men nu er alle numre til og med 2012 på tapetet.

Foreningen har ifølge sit nyhedsbrev „gjort sit bedste for
at undersøge om der i de offentliggjorte numre findes ma-
teriale såsom fotos og andre illustrationer som foreningen
ikke har rettighederne over,“ skriver foreningen og opfor-
drer til at henvende sig hvis man mener at foreningen har
offentliggjort materiale uden rettigheder. sh

Havekunst og Landskab på nettet

14 nye byhaver. Et inspira-
tionskatalog. Af Kathrine
Kay Sorber og Sanne Bartko-
wiak, Kuben Management.
Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet. 90 s. Trm.dk.
•  Eksempelsamling af 14 gård-
rydninger fra 2000 til 2012.
Gårdene følger et ret fast og
vellykket koncept med belæg-
ning i kanten, et havepræget
grønt indre og aflåste porte.
Beplantningen har udviklet sig
frodigt. Der er lagt stor vægt
på det sociale, og ifølge kata-
loget bruges gårdene flittigt.
Beboernes byhaver. Gen-
besøg af gårdanlæg fra publi-
kationen 14 byhaver - en fag-
lig vurdering. Af Karen Att-
well. Udlændinge-, Integrati-
ons- og Boligministeriet 2016.
36 s. Uim.dk.
• Nogle gårdanlæg er blevet
bedre med årene. Andre træn-
ger efter over 20 års slid til en
kærlig hånd. Og enkelte an-
læg skuffer. Det viser genbe-
søg i 13 karréer som blev be-
skrevet som sevædige i ’14 by-
haver, gårdanlæg i byforny-
elsen’ fra 1996. Afgørende er
beboernes engagement og en
god drift med faglig støtte.
Kongens skov - verdens
arv. Parforcelandskabet i
Nordsjælland. Af Jette Baag-
øe. På dansk og engelsk. 299
kr. gl-estrup.dk.
• Det velbevarede parforce-
landskab i Nordsjælland kom
på Unescos verdensarvliste i
2015. Dermed følger en pligt
til at formidle jagtlandskabet
som 1600-tallets enevoldskon-
ger skabte med lige skovveje
der mødes i stjerner. Forfatte-
ren ledte i 32 år Jagt- og Skov-
brugsbrugsmuseet i Hørsholm
der nu indgår i Det Grønne
Museum på Djursland.

Telefon Have & Landskab
2017. Forlaget Grønt Miljø
2016. 186 s. Bestilles gratis på
sh@dag.dk.
• Måske landets sidste trykte
telefonbog er udkommet igen,
nu for 28. år i træk. Her finder
man otte grønne foreningers
medlemmer, herunder land-
skabsarkitekter, park- og na-
turforvaltere, anlægsgartnere,
planteskoler, træplejere, bro-
læggere. De - og en del af fa-
gets omverden - har alle fået
bogen tilsendt gratis til nytår.

Cirkulær økonomi i bygge-
riet. E-bog. NCC, Concito, Or-
bicon og Center for Bygnings-
bevaring 2016. Concito.dk.
• Interaktivt katalog der kan
bruges som tematisk ressour-
ce- og videnbank for studeren-
de og andre der f.eks. arbejder
med byudvikling eller renove-
ring, nybyg og transformation
i byggeriet. E-bogen er skrevet
på baggrund af projektet Vin-
terakademi betalt af Grund-
ejernes Investeringsfond.

Anlægsgartner
NORMER
OVERTAGELSE
JORDARBEJDE
PLANTNING
GRÆS
BEFÆSTELSER
TERRÆNTRAPPER
TERRÆNMURE
INVENTAR
BASSINER
TAGHAVER

282,50 kr. inkl. moms
www.dag.dk > butik
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BRANCHE

Den 17. januar havde 171
 virksomheder tilmeldt sig

som udstillere til Have & Land-
skab ‘17. Dermed er udstillin-
gen godt på vej til at nå de
267 udstillere som sidste Have
& Landskab satte ny rekord
med i 2015.

Det er meget glædeligt, ly-
der det fra udstillingsleder
Dina Overgaard. „Men Have &
Landskab tilbyder jo også den
grønne branche en unik mu-
lighed for at præsentere deres
produkter på spændende ud-
stillingsarealer, så der er ikke
noget at sige til at virksomhe-
der fra hele landet har tilmeldt
sig i en lind strøm siden okto-
ber,“ siger hun. Udstillingen
holdes 30. august til 1. septem-
ber 2017, igen i Slagelse ved
uddannelsescentret Selandia.

„De nye områdenavne Ma-
skinmarken, Strøget, Skoven,
Torvet, Parken, Sport & Leg
samt Laden giver positive asso-
ciationer og de tilmeldte virk-
somheder sprudler allerede
med gode idéer til standenes
udformning. Det tegner godt
for Have & Landskab ‘17, for vi
leverer jo kun rammerne. Det
er udstillernes stande som ska-
ber udstillingen,“ påpeger
Dina Overgaard.

„Vi har valgt at udvide ud-
stillingsarealet fordi vi meget
hurtigt kunne mærke hvilken
vej udviklingen gik,“ fastslår
formand for Have & Landskabs
bestyrelse Palle Kristoffersen
der er slotsgartner i Slots- og
Kulturstyrelsen. „Både Maskin-
marken, Parken og Skoven er
således blevet større for fortsat
at kunne tilbyde de mange ud-
stillere optimale rammer. Og
med det forrygende standsalg
er der ingen grund til at sæn-
ke ambitionen om 12.000 be-
søgende og 300 udstillere som
hele tiden har været vores
overligger,“ siger Palle Kristof-
fersen. Han mener at den go-
de udstilling i 2015 og hele
branchens bevidsthed om at
Have & Landskab er en helt
unik mulighed, ligger til grund
for den rekordstore interesse
for udstillingen i 2017.

Som noget nyt har udstil-
lingsleder Dina Overgaard flyt-
tet kontoret ned på arealerne.
„Det har jeg valgt at gøre så
udstillere, interesserede, ja,
alle som har noget på hjertet
kan komme forbi kontoret på
tirsdage og torsdage. Her kan
vi både tale om udfordringer
og muligheder og sammen
hjælpe til med at løfte udstil-

HAVE & LANDSKAB
Projektleder: Dina Overgaard, tlf.
5360 3830, dina@haveoglandskab.dk.
Besøg: Jernbjerggarden, C.A. Olesens-
vej 2, 4200 Slagelse. Tirsdag og tors-
dag 8-16.
www.haveoglandskab.dk.
www.facebook.com/haveoglandskab
www.instagram.com/haveoglandskab/

lingen,“ forklarer hun.  Hun
fremhæver desuden at ‘Ma-
skinmarken’ er blevet for-
skønnet til den kommende ud-
stillingen. Det 7 ha store om-
råde fremstår nu jævnt og
plant med nysået græs. Des-
uden vil udstillingen få en eks-
tra indgang fra syd til ‘Sko-
ven’. Den skal sikre et bedre
besøgsflow til hele udstillin-
gen og skabe mere aktivitet i
den sydlige og centrale del af
området.

Have & Landskab er nu som
før branchens egen udstilling,
arrangeret af de fire centrale
parter: Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning ved
Københavns Universitet, Dan-
ske Planteskoler, Danske An-
lægsgartnere og Maskinleve-
randørerne  Park, Vej & An-
læg. Derfor er der ifølge Dina
Overgaard igen i år fokus på
„at højne hele branchens fag-
lighed og generelle videns-
niveau og ikke bare få flere
kunder i butikken.“ sh

Udstillerne flokkes om Have & Landskab
Foreløbigt 171 tilmeldte kan se bl.a. frem til et udvidet udstillingsareal

Trængsel i planteområdet på Have & Landskab 2015 hvor der blev sat rekord med 10.829 gæster.
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Elevlønnen afgør
antal lærepladser
45% af byggevirksomhederne
ville ansætte flere lærlinge
hvis det kostede mindre. Det
viser en ny spørgeundersøgel-
se fra Dansk Byggeri. En ung,
som f.eks. starter i lære som
murer, får en grundløn på om-
kring 11.126 kr. om måneden,
og den stiger i løbet af uddan-
nelsen. Det er særligt de min-
dre virksomheder med 1-6 an-
satte der vil ansætte flere lær-
linge hvis økonomien hang
bedre sammen. „Lærlingeløn-
nen er kommet derop hvor
mange virksomheder ikke læn-
gere kan være med,“ vurderer
underdirektør i Dansk Byggeri
Louise Pihl.

Skolen i Skoven går
op til Skovskolen
Fra  1. januar 2017 er ‘Skoven i
Skolen’ flyttet fra Dansk Skov-
forening til Videncenter for
Friluftsliv og Naturformidling
på Skovskolen i Nødebo. „Her-
med kommer det succesfulde
projekt tættere på fremtidens
kompetencecenter for viden
og udvikling inden for formid-
ling, forskning, uddannelse,
læring og sundhed i naturen,“
oplyser Dansk Skovforening.

Skoven i Skolen blev etable-
ret i 1999 af Dansk Skovfore-
ning, Friluftsrådet, Naturstyrel-
sen, Undervisningsministeriet
og Træ.dk. Formålet var - og
er - at ruste lærere til at flytte
undervisningen ud i skoven og
naturen. Initiativet, der finan-
sieres af private og offentlige
fonde, har været med til at in-
troducere udeskolebegrebet i
Danmark. Dansk Skovforening
har indtil nu haft ansvaret for
drift og udvikling af Skoven i
Skolen og beholder projektak-
tiviteterne Skovens Dag og
Genplant Planeten.

Skoven i Skolens arbejde har
gennem årene været centreret
om to hjemmesider der i 2014
blev slået sammen til skoven-i-
skolen.dk. Den besøges af op
til 100.000 brugere pr. måned,
og materialer fra siden bliver
kopieret og brugt på skoler
landet over.
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Til arkitektkonkurrencer skal
der bruges fagdommere,

og for at gøre det lettere for
arrangørerne har interessefor-
eningen Danske Landskabsar-
kitekter nu oprettet et panel
af fagdommere der fokuserer
på landskabsfaglige emner.

Baggrunden er ifølge Dan-
ske Landskabsarkitekter at for-
eningen løbende får henven-
delser fra private bygherrer,
ejendomsudviklere og offent-
lige organisationer om fag-
dommere. Foreningen vurde-
rer desuden at byggeriets par-
ter i stigende grad fokuserer
på tværfagligt samarbejde, og
at det derfor er blevet mere
relevant at inddrage land-
skabsarkitekter i dommerpa-
neler i konkurrencer. Så sikrer
man helhedsorienterede løs-

ninger hvor landskabsarkitek-
turen også kommer til at spille
en vigtig rolle, forklarer fore-
ningen i en pressemeddelelse.

Det nye panel består af 15
fagdommere som foreningen
selv har udvalgt blandt sine
medlemmer efter at man sid-
ste år opfordrede dem til at
søge om at sidde i panelet.
Fremover kan man søge om
optagelse i panelet en gang
om året.

Alle de udvalgte har mindst
fem års relevant erhvervserfa-
ring og er aktivt udøvende in-
den for rådgivning, forvalt-
ning, planlægning, forskning
og formidling i landskabsarki-
tektvirksomheder, offentlige
organisationer eller uddannel-
sesinstitutioner.

For at sikre klienterne rele-

Landskabsarkitekter opretter fagdommerpanel

vant rådgivning er de 15 fag-
dommere inddelt i fem kate-
gorier:
• Kulturarv og transformation.
• Klimatilpasning, bæredygtig-

hed og tekniske anlæg.
• Analyse, programmering og

proces.
• Byrums- og landskabsdesign.
• Strategisk planlægning.

Når man som bygherre, ud-
vikler eller konkurrencearran-
gører har brug for en fag-
dommer kontakter man Dan-
ske Landskabsarkitekter. Der-
efter vælger medlemmer af
organsationens bestyrelse en
fagdommer på baggrund af
opgaven og foreslår vedkom-
mende. For at fokusere på
fagligheden frem for personer
har bestyrelsen valgt ikke at
offentliggøre en navneliste. sh
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Niras og
Alectia i fælles
ingeniørfirma
Alectia og Niras fusionerer, op-
lyser de to rådgivende ingeni-
ørvirksomheder. Med fusionen
bliver der skabt en ny stor ak-
tør på markedet med over
2.000 medarbejdere. Fusionen
gennemføres med Niras som
det fortsættende selskab med
Niras som navn og brand.

„Vi får en større volumen og
kan tilbyde vores kunder end-
nu mere i ét hus. Inden for alle
sektorer vi opererer i, bliver vi
blandt markedslederne. Vi får
særdeles stærke faglige miljø-
er som gør den nye virksom-
hed til en attraktiv arbejds-
plads for de bedste speciali-
ster,“ siger administrerende di-
rektør i Niras Carsten Toft Bo-
esen som vil stå i spidsen for
den nye virksomhed. Han siger
også at den fusionerede virk-
somhed skal udvikle sig fra at
være en overvejende dansk
virksomhed til at være en
skandinavisk virksomhed med
international orientering.

Fusionen gennemføres ved
først at sammenlægge de fon-
de der er hovedaktionærer i
de to selskaber. Det skal god-
kendes af Civilstyrelsen, Er-
hvervsstyrelsen og Konkurren-
cestyrelsen. Det ventes at ske i

de næste tre til seks måneder.
Først derefter begynder den
egentlige integration af de
operative selskaber.

Alectias administrerende di-
rektør Jesper Mailind tog ini-
tiativ til den dialog der nu fø-
rer til fusionen. „I en branche
der konsoliderer sig både na-
tionalt og internationalt, har
målet med fusionen været at
skabe en solid platform for
fremtidig vækst,“ siger Mai-
ling der tiltræder ny stilling
uden for branchen 1. april.

Der er en generel trend mod
konsolidering på tværs af virk-
somhederne i Europa, oplyser
Foreningen af Rådgivende In-
geniører. „Den bølge af opkøb
og fusioner, vi har været vidne
til de seneste år, kombineret
med en stærk organisk vækst,
viser at de danske rådgivende

ingeniørvirksomheder har for-
mået at vokse hurtigere end
markedet generelt. Det er en
trend som jeg forventer vil
fortsætte i 2017,“ siger admi-
nistrerende direktør Henrik
Garver.

Det største danske rådgiven-
de ingeniørfirma er Rambøll.
Det rækker til en 9. plads i
Europa. Cowi er næststørst i
Danmark hvorefter kommer
Niras, herunder Alectia. Flere
udenlandske firmaer opererer
på det danske marked, bl.a.
svenske Sweco der er den 6.
største rådgivende ingeniør-
virksomhed i Europa. Sweco
opkøbte i 2016 Grontmij der
fyldte meget på det danske
marked efter at den holland-
ske virksomhed i 2006 selv
havde opkøbt Carl Bro Grup-
pen. sh

Den nye ordning omfatter fem kategorier inden for landskabsområdet

Jesper Mailind, Alectis, til venstre, og Carsten Toft Boesen, Niras.

BOLDBANER
& STADIONS

Rådgivning
Pleje
Analyser
Hotline
Nyholt.dk
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Det er ti år siden kommu-
 nalreformen hvor 271

kommuner blev til 98 og am-
terne blev nedlagt. Reformen
blev i 2004 vedtaget som en
aftale mellem VK-regeringen
og Dansk Folkeparti. Nuvæ-
rende statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) som spillede in-
denrigs- og sundhedsminister,
en stor rolle i reformen der
trådte i kraft 1. januar 2007.

Sigtet var at give kommu-
nerne en størrelse så de kunne
få stordriftsfordele og overta-
ge opgaver som lå i stat og
amt, altså en politisk decentra-
lisering. Frygten var at svække
det lokale demokrati og for-
stærke urbaniseringen.

Altinget har i en artikelserie
december set på hvordan det
så gik. Serien er bl.a. baseret
på en meningsmåling foreta-
get af Norstat af et repræsen-
tativt udsnit af befolkningen,
kommentarer fra involverede
personer, rundspørger og en
større undersøgelse fra Aarhus
Universitet.

Økonomi og service
Økonomisk ser det ikke ud til
at der har været store fordele.
”Samlet set går det i nul. Der
har ikke været nogen signifi-
kant økonomisk effekt for om-
kostningerne samlet set i de
kommuner der blev lagt sam-
men,” siger Kurt Houlberg,
programchef hos Kora. Han
har sammen med bl.a. profes-
sor Jens Blom-Hansen og Sø-
ren Serritzlew fra Aarhus Uni-
versitet undersøgt de mulige

stordriftsfordele på centrale
kommunale driftsområder.

Administrationen kan måske
effektiviseres, men den udgør
kun en begrænset del af kom-
munernes samlede udgifter.
Langt hovedparten af penge-
ne bruges på velfærdstilbud
som folkeskoler, plejehjem og
daginstitutioner. Og de læg-
ges ikke mere sammen fordi
kommunerne gør det. Men
det kan de komme til, så der-
for kan man stadig nå at få
stordriftsfordele, lyder det fra
forskerne.

Den borgernære service på
bl.a. skoler og plejehjem er
måske blevet ringere. Det sva-
rer i hvert fald 37% i Norstat-
målingen. 8% synes at servicen
er blevet bedre, mens 39% at
den er god som før. Hvis servi-
cen er blevet dårligere, er det
dog ikke nødvendigvis på
grund af kommunalreformen,
påpeger Kurt Houlberg. Det
handler mere om at der kom
en økonomisk krise, og at sta-
ten derefter indførte sanktio-
ner over for kommunerne for
at holde styr på økonomien.
Men denne styring var kom-

Ti år efter
kommunalreformen

munalreformen en forudsæt-
ning for.

Urbaniseringen
Siden 2007 er der flyttet folk
fra land til by så befolknings-
tallet daler på landet og i
mange mindre byer. Men har
det noget med reformen at
gøre? Det afviser direktør Curt
Liliegren i Boligøkonomisk
Videncenter. Befolkningen i
de store byer vokser primært
på grund af indvandring, og
fordi der fødes flere børn i by-
erne. I landdistrikterne bliver
der flere døde og færre fødte.
Urbaniseringen er en global
trend, ikke et dansk fænomen
der kan tilskrives en kommu-
nalreform. Centraliseringen af
f.eks. politi, domstole og ud-
dannelser har heller ikke no-
get med kommunalreformen
at gøre, fastslår han.

Over halvdelen af de 37
borgmestre der har deltaget i
Altingets rundspørge mener
dog at reformen har  svækket
landdistrikter til fordel for
mellemstore og større byer. El-
len Højgaard Jensen, direktør
Dansk Byplanlaboratorium,

vurderer at de gamle kommu-
necentre og de lidt større by-
samfund som har mistet status,
er tabt på grund af reformen.
De har det sværere end lands-
byerne, mener hun.

Størrelse og demokrati
Blev kommunerne for store?
Tilsyneladende ikke ifølge
Norstats meningsmåling. Her
svarer 75% at deres kommune
i dag har en passende størrel-
se. 14% mener at deres kom-
mune er for stor, mens 3%
mener den er for lille. De sid-
ste 8% svarer ved ikke.

Norstat spurgte også hvor-
dan det står til med det lokale
demokrati. Her svarer 40% at
det lokale demokrati fungerer
godt eller meget godt, 31%
svarer hverken godt eller dår-
ligt, mens 13% svarer dårligt
eller meget dårligt.

Selv om kommunerne er
blevet større, er der alligevel
stadig flere opgaver som de
går sammen om, f.eks. inden
for affald, vandforsyning og
klimatilpasning. Sammen med
de samordnede redningstje-
nester og politikredse er det
med til at „tegne konturerne
af fremtidens superkommu-
ner,“ siger advokat Rikke Sø-
gaard Berth, Horten. „Man
kan sige at vi i disse år oplever
at få en ny kommunalreform -
men ad bagvejen.“

Det er ikke mindst Køben-
havns forstadskommuner der
samarbejder. Da de er en del
af den samme by, er der også
behov for at koordinere de of-

1. januar 2007 blev 271 kommuner til 98,
og amterne forsvandt. Det gik både godt og
skidt, viser undersøgelser og interviews

Fin udsigt fra Himmelbjerget hen over Julsø til den nye store Silkeborg
Kommune. For reformen var der frygt for at natur og miljø ville blive
nedprioriteret når kommunerne skulle overtage ansvaret fra amterne.
I kommunerne mener man dog at reformen har været en fordel.
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De 11 branchearbejdsmiljø-
råd erstattes nu af 5 bran-

chefælleskaber for arbejdsmil-
jø. Det sker som følge af en
ændret arbejdsmiljølov som
blev vedtaget i Folketinget 15.
december. Den trådte i kraft 1.
januar og blev inden da fulgt
op af en uddybende bekendt-
gørelse fra Arbejdstilsynet. Føl-
gen er bl.a. at Branchearbejds-
miljørådet Jord til Bord (BAR
Jord til Bord) forsvinder når lo-
ven bliver indført i praksis.

Sigtet med ændringen er i
høj grad at skabe mere koordi-
nering og samarbejde mellem
de forskellige arbejdsmiljøom-
råder. Det var der bred enig-
hed om i Folketinget hvor alle
partier stemte for.

Som følge af loven og be-
kendtgørelsen nedsættes der-
for også et ’Dialogforum for
tværgående samarbejde og
udvikling’ med repræsentan-
ter fra Arbejdsmiljørådet og
de nye branchefællesskaber.
Endvidere nedsættes et dia-
logforum der skal drøfte poli-
tisk-strategiske prioriteringer
og medvirke til at sætte tvær-
gående initiativer i gang.

KILDER
Lov om ændring af lov om arbejds-
miljø, lov om arbejdsskadesikring, lov
om udstationering af lønmodtagere
m.v. og lov om ændring af lov om ud-
stationering af lønmodtagere m.v.
Ft.dk.
Bekendtgørelse om branchefælles-
skaber for arbejdsmiljø. Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse nr. 1758 af 27.
december 2016. Arbejdstilsynet.dk.

BAR Jord til Bord i branchefællesskab
Ny arbejdsmiljølov opløser de gamle branchearbejdsmiljøråd for at
skabe mere samarbejde og koordinering mellem brancherne

Ud over den ændrede struk-
tur ændres også finansierin-
gen. Bl.a. bliver en del af mid-
lerne øremærket til tværgå-
ende initiativer.

„Den nye lov skaber en ny
struktur for partssystemet der
understøtter en tættere kob-
ling mellem de forskellige ak-
tører på arbejdsmiljøområdet
og skaber et mere stabilt be-
villingsgrundlag for arbejds-
markedets parters arbejdsmil-
jøindsats,“ oplyser Beskæfti-
gelsesministeriet.

De nye regler bemyndiger
beskæftigelsesministeren til at
godkende „et antal branche-
fællesskaber for arbejdsmiljø
samt de enkelte branchefæl-
lesskaber“ efter udtalelse fra
Arbejdsmiljørådet. Beskæfti-
gelsesminister er efter seneste
regeringsrokade Troels Lund
Poulsen (V).

Der foreligger endnu intet
officielt om hvordan de nye
branchefælleskaber for ar-
bejdsmiljø sættes sammen, og
spørgsmål om administration,
finansiering, struktur mv. er i
alle tilfælde endnu ikke på
plads. Ifølge Danske Anlægs-

gartneres miljøkonsulent, Ben-
te Mortensen, kommer BAR
Jord til Bord dog med i et nyt
branchefælleskab for trans-
port, turisme og service. Der-
med havner anlægsgartner-
området - i hvert fald i første
omgang - i noget der ligner en
brokkasse og hvor byggeriet
ikke er med da det får sit eget
branchefællesskab.

Ifølge Bente Mortensen er
det nu målet for både arbejds-
giver og arbejdstager inden
for det grønne område at
„fortsætte det gode samarbej-
de i Jordbrugets Arbejdsmiljø-
udvalg.“ Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et permanent
udvalg oprettet under BAR
Jord til Bord og dækker områ-
derne landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægsgartnere. sh

Vacuumløfteren AL-Blazer kan
løfte 160 kg og gør arbejdsmiljøet
bedre for anlægsgartnerne. Det
formelle arbejde i arbejdsmiljø-
rådene bliver nu reorganiseret,
men anlægsgartneri og byggeri
holdes fortsat adskilt.

fentlige arbejder. Blandt disse
kommuner er der desuden
nogle som kommunalrefor-
men ikke antastede.

”I hovedstadsområdet skete
der for lidt. Det er fortsat de
små kommuner som præger
billedet. Det er man på et eller
andet tidspunkt nødt til at gø-
re noget ved,” siger Ib Vals-
borg, tidluigere departements-
chef i Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet.

Miljøet
Før reformen luftede miljøor-
ganisationer frygt for at natur
og miljø ville blive nedpriori-
teret til fordel for bl.a. er-
hvervsinteresser når kommu-
nerne skulle overtage ansvaret
fra amterne. I kommunerne
mener man dog at refomen
har været en fordel.

”Undersøgelser viser at vi
har mere natur i Danmark,
end vi havde ved reformens
start. Så der er ikke gået noget
tabt i den sammenhæng,” si-
ger f.eks. Søren Gais Kjeldsen
der er formand Kommunal-
teknisk Chefforening.

Det er ikke alle enige i. ”Er-
faringen viser at det er svært
for nogle kommuner at sige
nej til udvidelse af store svine-
farme, især når det er den lo-
kale landmand der sidder i by-
rådet. Alle de bekymringer er
jo for så vidt også gældende i
dag,” siger Michael Leth Jess,
direktør for natur og plan i
Danmarks Naturfredningsfor-
ening. sh
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Hvor er dit amu-kursusbe-
 vis? Det spørgsmål kan

folk i den grønne branche ikke
altid svare på. De små papirer
bliver let væk. Og når man
skal skrive et cv, kan man må-
ske ikke huske hvilke kurser
man faktisk har taget. Og sidst
men ikke mindst, kan det være
svært at overskue det samlede
amu-program på alle fagsko-
lerne og finde det næste rele-
vante kursus i karrieren.

Alle disse problemer for-
svandt tirsdag den 6. decem-
ber 2016. Her blev de amu-
kurser som er tilknyttet jord-
brugsfagene nemlig for første
gang samlet på amukurs.dk. I
stedet for at skulle søge kurser
på hver enkelte AMU-skole
kan man nu få et hurtigt sam-
let overblik.

Gennem en tragt
„Vi har kategoriseret kurserne
inden for brancher og fagom-
råder så man kan sluse sig gen-
nem en tragt og finde frem til
noget der er helt relevant i det
store amu-katalog,“ fortæller
projektleder i Industriens Ud-
dannelser, Rikke Vium Mad-
sen. „Det er et forsøg på at få
gjort det mere overskueligt.
Desuden sker der jo det at ting

forsvinder. Efter et amu-kursus
er dit eneste officielle doku-
ment et lille papirbevis som
kan blive væk. Men nu kan
man logge ind med sit nem-id
og finde alle sine tidligere
amu-kurser, erhvervsuddan-
nelser og også eventuel gym-
nasial uddannelse. Desuden gi-
ver vi også brugeren et bud på
hvilke kurser der kunne være
relevante at bygge oven på
det uddannelsesforløb man al-
lerede har,“ forklarer Rikke
Vium Madsen.

Hjemmesiden blev lavet i
2012, men dengang var det
kun industriens amu-kurser
der var på. Siden er flere kom-
met til og Industriens Uddan-
nelser arbejder for at få alle
områder med.

For faglærte og ufaglærte
Portalen henvender sig både
til faglærte og ufaglærte. Ved
at klikke på ‘Mejeri og jord-
brug’ og derefter på ‘Anlægs-
gartner’ kan man som ufag-
lært anlægsgartner finde de
kurser på landsplan der kræ-
ves for at blive faglært. Og en
faglært anlægsgartner kan
finde alle relevante specialise-
ringskurser, f.eks. ‘Grandæk-
ning, udvidet’, ‘Indendørsbe-

plantning, plantesammensæt-
ning’ eller ‘Kreative overflader
i grønne anlæg’.

Når man som virksomhed el-
ler medarbejder har fundet et
relevant AMU-kursus, er der
mulighed for at læse mere om
kurset, tilføje kurset til sin
egen kursuskalender eller gå
direkte til tilmelding.
Amukurs.dk har desuden funk-
tionen ‘min profil’ hvor den
enkelte medarbejder og virk-
somheden kan se den uddan-
nelse som allerede er gennem-
ført. Ud fra disse oplysninger
præsenterer ‘min profil’ for-
slag til andre relevante AMU-
kurser, AMU-pakker og even-
tuel erhvervsuddannelse.

Skolerne kan også bruge
hjemmesiden, bl.a. til at danne
et inspirationshæfte til AMU-
kursister via et administrati-
onsmodul i amukurs.dk. Dette
inspirationshæftet vil være
skræddersyet til hver enkelt
kursist ved kun at indeholde
de kurser som kan bygge vi-
dere på de kurser kursisten al-
lerede har gennemført.

Falder på et tørt sted
Med det nye overblik og den
øgede tilgængelighed håber
Industriens Uddannelser at

Amu-kurserne er kommet på amukurs.dk
I vrimlen af kurser og skoler kan anlægsgartnerne nu hurtigt finde det hele på nettet

langt flere får bedre overblik
over hvordan de kan videreud-
danne sig. „Et af formålene
med amukurs.dk er at give
overblik over mulighederne
for at blive faglært. Ved at
gøre det nemt og hurtigt at
finde kurser som er relevante
for den enkelte bruger har vi
forhåbentligt gjort afstanden
fra ufaglært til faglært kor-
tere,“ lyder det fra Rikke Vium
Madsen.

Det samlede overblik over
amu-tilbuddene falder tilsyne-
ladende på et tørt sted. Den 1.
december 2015 viste undersø-
gelsen ‘Virksomhederne og
AMU’ fra Danmarks Evalue-
ringsinstitut i hvert fald at
manglende overblik over,
hvilke AMU-kurser der er rele-
vante, er med til at skabe util-
fredshed med AMU-systemet
blandt virksomhederne.

Det skal nævnes at vi inden
for jordbrugsområdet - her-
uden anlægsgartneriet -  haft
et vist overblik over AMU-kur-
serne i den kursusguide som
3F’s blad, Grønt, løbende har
samlet i mange år. Denne
kursusguide bliver dog ned-
lagt fra og med 2017 som føl-
ge af den nye portal, oplyses
det fra bladet. lt
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De grønne uddannelser på
Erhvervsakademi Aarhus flyt-
ter i 2018 ni km sydpå fra Vejl-
by Riskov til et nyt udannelses-
hus ved erhvervsakademiet
hovedsæde i Viby. Uddannel-
serne omfatter jordbrugstek-
nologer og professionsbache-
lorer med specialer inden for
miljø og natur, landskab og
anlæg og planteproduktion i
landbrug og gartneri, for tiden
350 studerende.

”Vi skal bo side om side med
5.000 andre studerende på vi-

Modelfoto af det nye uddannelseshus i Viby, Århus. Foto: JU.

Grønne uddannelser i Århus skal til Viby
deregående uddannelser in-
den for f.eks. byggekoordina-
tion, entreprenørskab, multi-
mediedesign og serviceøkono-
mi hvilket betyder et endnu
mere dynamisk og tværfagligt
studiemiljø,” siger uddannel-
seschef Lars Villemoes.

Bygningen er en 4.800 m2 ny
bygning der opføres i Studie-
byen på Sønderhøj i Viby J.
Byggeriet, der snart går i
gang, kommer til at ligge lige
ved siden af erhvervsakademi-
ets hovedsæde.
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Udflytningen af næsten 4.000 statslige arbejdspladser fra
København til provinsen er ideologisk motiveret, men er
også fremhævet som en fremtidig overskudsforreting fordi
løn og husleje er lavere i provinsen. Andre faktorer under-
graver dog dette håb, lyder det fra Altinget (16.12.2016) ef-
ter forespørgsler og aktindsigt i de berørte ministerier.

Oplysninger fra Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet viser at udflytningen ventes
at give permanent årlige meromkostninger på omkring 70
mio. kr. Det kommer oven i éngangsregningen på over 250
mio. kr. til flytninger i de to ministerier. To store udflytnin-
ger på det grønne områder er NaturErhvervsstyrelsen og
Naturstyrelsen hvor de ekstra permanente omkostninger
skønnes til 26,5 og 20,1 mio. kr. om året.

Årsagen er den geografiske opsplitning. Det belaster vær-
dikæder og arbejdsprocesser, og man kan ikke få de samme
stordriftsfordele til bl.a. it-licenser, bilpark og husleje. Des-
uden skal der være flere ledere, kantiner, receptioner, vagt-
folk mv. Enkelte ministerier vurderer dog at driften af visse
institutioner på sigt kan blive billigere.

Erhvervsministeriet har på baggrund af indberetninger
fra de øvrige ministerier skønnet at udflytningen vil give én-
gangsomkostninger på i alt 886,9 mio. kr., men har ingen
samlet opgørelse over de varige driftsomkostninger.

Alligevel meldte regeringen i forbindelse med den nylige
regeringsrokade at man i 2018 vil tage initiativ til flere ud-
flytninger. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener at
udflytningen kan give mening selv om den er en permanent
fordyrelse. „At staten er til stede i hele landet giver en vær-
di som er vanskelig at sætte på formel og måle,” siger han.

Udflytning koster også på langt sigt
Trailerkørekort
med automatgear
Hvis man tager sit trailerkøre-
kort i en bil med automatgear,
må man fremover kun spænde
traileren efter en bil med au-
tomatgear. Sådan er det fra 1.
januar hvor en ny  EU-lov er
trådt i kraft, oplyser Dagens
Byggeri og TV Syd.

Hvis man får et trailerkøre-
kort i bil med automatgear, vil
der blive printet en kode på
kørekortet så man kan se at
kortet kun gælder biler med
automatgear.

„De nuværende regler for at
erhverve kørekort til bil med
stor trailer er en gengivelse af
EU-direktivets bestemmelser,“
forklarer transport-, bygnings-
og boligminister Ole Birk Ole-
sen. „Men jeg er enig i at reg-
lerne på dette område kan
forekomme ulogiske. Jeg vil
derfor bede mit ministerium
om at se nærmere på bag-
grunden for at EU stiller de
specifikke krav til erhvervelse
af kørekort til kørsel med stor
trailer, og samtidig se på hvor-
dan reglerne er gennemført i
andre EU lande.“

Det nye påtvungne
Grønne Museum
Det Grønne Museum er fra 1.
januar navnet på de sammen-
lagte museer Dansk Land-
brugsmuseum og Dansk Jagt-
og Skovbrugsmuseum. Fusio-
nen er sket som led i regerin-
gens plan om at udflytte stats-
lige arbejdspladser fra Køben-
havn til provinsen. Derfor luk-
kede Dansk Jagt- og Skov-
brugsmuseum i Hørsholm den
18. december for at flytte til
Auning på Djursland hvor
Dansk Landbrugsmuseum hid-
til har været. Det Grønne Mu-
seum åbner officielt i løbet af
sommeren 2017 med jagten,
skoven, landbruget og ma-
den som temaer.

Flytningen af Dansk Jagt-
og Skovbrugsmuseum har væ-
ret meget upopulær i lokal-
området der end ikke ligger i
København. Museet hørte til i
gamle bygninger under Hirsch-
holm Slot i det skovrige Nord-
sjælland hvor netop skov og
jagt har sin særlige historie.
Parforcejagtlandskabet i områ-
det blev optaget på Unescos
verdensarvsliste i 2015.

Søren Bojer Nielsen
er ny DN-direktør
Søren Bojer Nielsen er fra 16.
januar ny administrerende di-
rektør i Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN). Den 56-
årige thybo er cand.oecon. fra
Aarhus Universitet 1987 og
har før arbejdet som musik-
chef for Sjællands Symfonior-
kester og senest som direktør
for Det Obelske Familiefond.

„Danmarks Naturfrednings-
forening har gennem mere
end 100 år varetaget en vigtig
funktion som naturens stem-
me, baseret på det enkelte
medlems kærlighed til og inte-
resse for natur og miljø. Og
det er en både uhyre vigtig og
udfordrende opgave for DN
også i fremtiden at være natu-
rens vagthund,“ siger Søren
Bojer Nielsen.

De sidste fire år har forenin-
gen, der har 65 ansatte, haft
kollektiv ledelse hvor fire vice-
direktører har delt ansvaret. I
foråret stoppede Vibeke Lyng-
se som direktør for kommuni-
kation og medlemmer, og i
sommer sagde Susanne Her-
feldt op som direktør for miljø.

Kildelunden solgt
til maskinstation
Fra 2. januar 2017 er det vest-
jyske anlægsgartnerfirma Kil-
delunden, ejet af Jens Jørgen
Fisker, blevet en del af Skam-
strup Maskinstation & Entre-
prenør i Varde. Alle fem med-
arbejdere samt maskineri er
flyttet med til den nye ejer, li-
gesom navnet Kildelunden
også fortsætter. I forvejen gør
Skamstrup Maskinstation &
Entreprenør mest i den grove-
re del af entreprenørarbejdet,
men med Kildelundens eksper-
tise på haver, fliser og have-
planer kan firmaet nu udvide
sit forretningsgrundlag.

Jens Jørgen Fisker fik 23.1.2015
Danske Anlægsgartneres PR-pris.
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En ny kortlægning af aske-
træernes arvemasse - en så-

kaldt genomanalyse - kan ba-
ne vejen for at fremavle aske
der kan modstå sygdommen.
Undersøgelsen er publiceret i
tidsskriftet Nature og for ny-
ligt omtalt på Videnskab.dk.

Den aggressive svampesyg-
dom asketoptørre hærger hele
Europa og har været i Dan-
mark siden 2002. Den har gjort
asken til et træ man ikke plan-
ter mere, og i skovene har
man travlt med at fælde de
sidste før træerne dør og ved-
det mister værdi.

Sygdommen skyldes svam-
pen Hymenoscyphus fraxineus
der er fra Asien. Svampens
sporer spredes med vinden og
smitter levende blade. Det en-
der tit med at træet dør selv
om det især uden for skovene
kan tage flere år. Men nogle
asketræer kan modstå syg-
dommen, og de kan bruges til
at fremavle nye asketræer

Da svampen i 2012 fandt vej
til Storbritannien, hvor aske-
træer udgør 10% af skovene,
vakte det voldsomt røre, og
man samlede et forskerhold til
kamp. Forskere fra Køben-
havns Universitet blev inviteret
med, fordi de som nogle af de
første var begyndt at under-
søge naturlig resistens.

Det har nu resulteret i en
genomanalyse  af 37 asketræ-
er rundt om i Europa. I aske-

træernes gener fandt for-
skerne en række varianter der
er forbundet med træernes
modtagelighed for asketop-
tørre. Nogle med høj modta-
gelig, andre med lav.

Leve med svampen
„Ved at kortlægge det fulde
genom og sammenligne varia-
tion mellem sunde og syge
træer - og mellem træer på
tværs af Europa - har vi fået et
fantastisk redskab til at kom-
me nærmere en forståelse af
hvilke gener der gør træerne
mere eller mindre modstands-
dygtige,“ siger professor på
Københavns Universitet Erik
Dahl Kjær der har været med i
undersøgelsen.

Tidligere har danske studier
vist at der er forskel på mod-
standsdygtigheden blandt
danske asketræer. Asketræer
med høj modstandskraft er
sjældne, men forskerne har
fundet en del. Og de har væ-
ret vigtige i nye genstudie.

Målet er ifølge Erik Dahl
Kjær at lære så meget om as-
ketræernes samspil med svam-
pesygdommen at man kan
fremavle træer der kan leve
med svampen uden at blive
syge, også på langt sigt. Og
det er en unfair kamp når de
invasive svampe har et lynhur-
tigt generationsskifte og træ-
erne et meget langsomt.

„Svampen kan mutere og

rekombinere, og der skabes et
enormt selektionspres til for-
del for mutationer som gør
dem i stand til at nedbryde
træernes forsvarsmekanisme,“
siger Erik Dahl Kjær som for-
klarer at svampen i Asien lever
på lokale askearter uden at
træerne skades. Derfor er det
oplagt at se nærmere på sam-
spillet mellem træ og svamp
helt ned på genomniveau.

Asken skal nok klare sig
Trods asketoptørrens hærgen
tror Erik Dahl Kjær ikke at as-
ken vil uddø. „De modstands-
dygtige træer findes jo i natu-
ren,“ siger han. Men som skov-
træ er asken truet.

Man kunne også bare lade
naturen gå sin gang og lade
de ikke-modstandsdygtige
træer dø. Men så ville der må-
ske gå hundreder af år før as-
ketræerne er tilbage som et al-
mindeligt skovtræ, og det ville
bl.a. gå ud over de svampe, in-
sekter og planter som er tæt
knyttet til asketræerne, forkla-
rer han. Erik Dahl Kjær minder
desuden om at askenes død
ikke er en naturlig dynamik.
Den skyldes en svamp menne-
sker har indført.

Rasmus Ejrnæs, seniorforkser
ved Aarhus Universitet, ser an-
derledes på sagen. „Svampen
er måske en trussel mod skov-
brugerhvervets interesser -
men en begrænset trussel mod

naturen og biodiversiteten,“
forklarer han. Asketoptørre bi-
drager nemlig med svækkede
træer, dødt ved, lys og varia-
tion som er med til at skabe
biodiversitet.

Ejrnæs mener derfor at man
bør træde et skridt tilbage og
lade naturen gå sin gang. „As-
ken skal nok klare sig. Der står
faktisk mange levende, gamle
asketræer tilbage, også i om-
råder som er angrebet. Der er
også masser af unge elmetræ-
er i dag selv om alle store træ-
er døde under den sidste el-
mesyge,“ siger han.

Den er Erik Dahl Kjær ikke
med på: „Min holdning er at
det er alt for tidligt at opgive
asken. Jeg tror på at vi kan ud-
vikle frøkilder der er mod-
standsdygtige nok til at kunne
leve med svampen.“

I samarbejde med Natursty-
relsen og skovdyrkere har
Kjærs danske forskergruppe
indtil videre samlet omkring
250 asketræer som ikke ser ud
til at blive syge. „Dem har vi
testet og opformeret, og pla-
nen er at skovbrugerne inden
for en overskuelig fremtid
igen kan begynde at plante
sunde og modstandsdygtige
asketræer,“ siger han. sh

KILDER
Mads Moltsen (2016): Ny forskning
giver håb for Danmarks døende aske-
træer. Videnskab.dk 26.12.2016.

Kortlægning
af gener
kan redde
asketræet
Et europæisk
forskningsprojekt kan
bane vejen for at
fremavle aske der kan
modstå sygdommen

Almindelig ask, Fraxinus excelsior.
I den den næsten mytiske fremto-
ning forstår man hvorfor asken i
den nordiske mytologi var
Yggdrasil, livets træ. Foto fra
wikiwand.com.



GRØNT MILJØ 1/2017 43

Der bliver stadig mere træ i svenske skove. I alt 3,5 mia. skovkubikmeter.

De svenske skove er fulde af
træer. Det såkaldte ‘virkesfor-
råd’ (mængden af træ) i de
svenske skove er nu oppe på
3,5 mia. skovkubikmeter. Og
der er mere end der plejer at
være. Den svenske Riksskogs-
taxeringen, som fører statistik
med de svenske skove, har
netop konkluderet at den
kraftige tilvækst i de svenske
skove fortsætter (slu.se.dk).

„Efter en periode med øget
tømmerhøst, bl.a. på grund af
stormene Per og Gudrun, er
forskellen mellem tilvækst og

Svenskere ser ikke skoven for bare træer
fældning igen øget, og det
driver udviklingen i tømmer-
volumen,“ fortæller program-
chef Jonas Fridman.

Skovkubikmeter (m3sk) an-
vendes til at betegne en skovs
tømmer. Målet indeholder
stammernes volumen over
normal stubbehøjde, men ikke
grene, stubbe eller rødder. Når
skovejendomme annonceres
ud til salg plejer m³sk pr. hek-
tar af den produktive skovjord
at angives. For nåleskov er det
typisk fra omkring 250 m³sk og
opefter. lt

KURSER & KONFERENCER

JANUAR
Arkitekturpolitik i praksis. Kø-
benhavn 24-25/1. Dansk Byplan-
laboratorium. Byplanlab.dk.
Stadsgartner gennem 147 år.
Med Kirsten Lund Andersen. Fre-
deriksberg 25/1,17:30. Havehisto-
risk Selsk. Havehistoriskselskab.dk.

FEBRUAR
Byens gulv. Nyborg 1/2. Inst. for
Geo. og Naturforvalt. i samarbejde
med 6 organisationer. Ign.ku.dk.
Ny planlov og sommerhuse.
København 7/2 15-17. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
Brolægning for tilsynsførende.
Korsør 7/2. Brolaeggerlauget.dk.
Vand og belægninger. Roskilde
7/2, Brædstrup 9/2. Dan. Anlægs-
gart. og Da. Beton. Betonsten.dk.
Jura og plan - en retslig ramme
i udvikling. København 9/2.
Dansk Byplanlaboratorium.
Byplanlab.dk.

MARTS
Træbeskæring. Lynge 1/3. Vejen
15/3. Danske Anlægsgartnere.
Dag.dk.
Temadag for anlægsgartnere -
forny din viden om græsplæner
og gødning. Odense 28/2. Stevns
1/3. DLF. Dlf.dk. ath@dlf.dk.
Turisme som udviklingsstrate-
gi. Aalborg 2/3. Dansk Byplan-
laboratorium. Byplanlab.dk.
Klimatilpasning og innovation
af steder. Viborg 8-9/3, Gladsaxe
19-20/4, Roskilde 7-8/6. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.

K A L E N D E R

Kirkegårdskonferencen. Nyborg
9/3. Inst. for Geo. og Naturfor-
valt., Foreningen af Danske Kirke-
gårdsledere m.fl. Ign.ku.dk.
Beskæring af buske og frugt-
ræer. Lynge 1/3. Danske Anlægs-
gartnere. Dag.dk.
Gartneren i spil og nye tider
for anvendelse af stauder. Med
Christina Kastrup Madsen. Frede-
riksberg 21/3,15:30. Havehistorisk
Selskab. Havehistoriskselskab.dk.
Nordisk konference om
bæredygtighed og innovation.
Stockholm 23-26/3. Nordisk Præ-
sidium (nordiske anlægsgartner-
foreninger). Åben og lukket kon-
ference samt årsmøder.
event.nho.no. tja@naml.bnl.mo.

SENERE
Havevandring i Tivoli. Med Tom
Knudsen. København 10/5, kl.
15:15. Havehistorisk Selskab.
Havehistoriskselskab.dk.
Nordisk kongres for kirke-
gårdskultur. København 6-8/9.
Nordisk Forbund for Kirkegårde
og Krematorier. Nfkk.eu.
Byplanmøde. Fredericia 5-6/10.
Dansk Byplanlaboratorium.
Byplanlab.dk.

UDSTILLINGER
IGA 2017. Intenationale Garten
Austellung. Berlin 13/4-15/10.
Iga-berlin-2017.de.
Rørcenterdagene 2017. Taastrup
14-15/6 2017. Teknologisk Inst.,
Rørcentret. Teknologisk.dk.
Have & Landskab ‘17. Slagelse,
30.8-1.9.2017.
Haveoglandskab.dk.
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Der er noget galt hvis et
nedsivningsanlæg funge-

rer i mindre end 20 år. Det me-
ner brancheforeningen Dan-
ske Kloakmestre som har sat
kloakeringen i det åbne land
under lup. Både dårlige bund-
fældningstanke, forkert place-
ring og dårlig tømning kan
ødelægge nedsivningsanlæg.

„I mange tilfælde kan der
måske være tale om noget af
hver,“ forklarer foreningens
tidligere formand, kloakme-
ster Verner H. Kristiansen. „I
øjeblikket forsøger vi at finde
grundejere der har problemer
med deres nedsivningsanlæg,
og som vil lade os grave an-
lægget op for at finde årsa-
gen.“

Ikke ude i marken
Verner H. Kristiansen kender
eksempler på at der er etable-
ret nedsivningsanlæg ude på
en mark i drift. „Et nedsiv-
ningsanlæg må ikke ligge på
en mark hvor der er trafik af
landbrugsmaskiner og køretø-
jer. Spildevandet skal have ilt
for at kunne omsættes. Hvis
nedsivningsanlægget ligger
ude på en mark, bliver jorden
over og omkring det for kom-
pakt. Vi har gravet ned til an-
læg på marker og konstateret
at de har været helt slammet
til og sorte. Det er en klar indi-

kation af at anlægget ikke har
fået den fornødne ilt,“ siger
Verner H. Kristiansen.

„Nogle kommuner giver
rask væk tilladelser til etable-
ring af nedsivningsanlæg på
marker. Det er i strid med reg-
lerne. Men kloakbranchen er
ikke uden skyld. For det er jo
kloakmesteren der søger om
tilladelsen til den kunde der
gerne vi være fri for at have
anlægget liggende i haven
hvor det rettelig hører til“,
fastslår Verner H. Kristiansen.

En godkendt tank
Første trin i rensning af spilde-
vand i det åbne land er bund-
fældningstanken, men mange
tanke er ikke gode nok, vurde-
rer Verner H. Kristiansen.

„Fra bundfældningstanken
pumpes spildevandet videre
ud i nedsivningsanlægget. Hvis
tanken ikke har fungeret efter
hensigten, er det slam der
pumpes ud. Dermed slammer
nedsivningsanlægget til og
dør. Nogle producenter laver
bundfældningstanke i en ma-
terialekvalitet der simpelthen
er for dårlig. De véd godt at
tanken måske går i stykker,
men håber at den holder. Når
en grundejer har investeret 50-
60.000 kr. i et nedsivningsan-
læg, bør det holde i mindst 20
år.“

Ifølge Verner H. Kristiansen
er der nogle steder anvendt
bundfældningstanke som ikke
er godkendt af Teknologisk In-
stitut. Og det skal de være ef-
ter de gældende regler fra
1983. Tanken skal bl.a. have
mindst to kamre og et samlet
volumen på mindst 2 m3.

En total tømning
Bundfældningstankene skal
tømmes mindst en gang om
året. Hvis en tank ikke tømmes
regelmæssigt, fyldes den med
slam og oversvømmes, så spil-
devand og slam siver ud.

„Nogle af de billige tanke er
simpelthen vanskelige at tøm-
me på grund af deres kon-
struktion. Derfor tager det
længere tid for manden med
slamsugeren. Og hvis han ikke
sætter den faglige overligger
højt, fristes han måske til at
lave en for hurtig og ikke god
nok tømning,“ siger Verner H.
Kristiansen.

Netop tømningshastigheden

Danske Kloakmestres eks-formand peger
på problemer med bundfældningstanke,
placering og tømningsmetoder

Nedsivningsanlæg virker
tit ikke længe nok

sætter de såkaldte KSA-biler
under en måske urimelig mis-
tanke, vurderer kloakmeste-
ren. Det er nemlig ikke KSA-
systemet der er problemet,
men den måde man anvender
systemet på. KSA betyder
‘kombineret slamsuger- og
afvandingssystem’.

„KSA sikrer en effektiv slam-
afvanding på stedet. Suge-
slangen stikkes ned i bund-
fældningstanken og tømmer
den for indhold som pumpes
igennem KSA-systemet. I af-
vandingskammeret tilsættes
polymer som binder tørstoffet
i slammet. Resultatet bliver at
KSA-bilen kører videre med
det tørrede slam mens det
rene vand kan ledes tilbage,“
forklarer Verner H. Kristiansen.

Han vurderer at systemet
fungerer fint, men det er en
forudsætning at operatøren
sikrer en ordentlig og total
tømning af bundfældnings-
tanken. Det lader sig ikke gøre
hvis der tømmes 35 eller flere
tanke i løbet af en dag.

„Hvis det sker, er det sim-
pelthen svindel over for de
grundejere der betaler for at
få tømt deres bundfældnings-
tanke, men kun får tømt må-
ske 75 eller 80 procent. Derfor
er både selve tømningerne,
tankenes kvalitet og nedsiv-
ningsanlæggene helt i fokus i
vores undersøgelse,“ siger Ver-
ner H. Kristiansen.

Danmark har over 300.000
ejendomme i det åbne land.
Verner H. Kristiansen vurderer
at omkring halvdelen har et
nedsivningsanlæg der er god-
kendt hvilket bl.a. betyder at
anlægget er etableret med en
godkendt tank af en autorise-
ret kloakmester. sh

Tømning af en bundfældningstank kan ikke klares effektivt på få minutter. Derfor er det ikke realistisk at en
KSA-bil kan nå at tømme flere end 28 tanke på en arbejdsdag.

Når flydelaget i bundfældningstanken er væk, er det op til
KSA-operatøren at få tanken tømt helt. Det sker langt fra altid.

44
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75 år siden
BLOMSTER I SNE
„Tænk, om vi ikke havde Sneen i den
mørke Tid her i Norden; hvilke Skønheds-
værdier vilde vi da ikke være fattigere - for
blot at nævne een Faktor i Forbindelse
med Naturen og vore Haver: de funklende,
lyse Flader, - den store Forenkling, hvor
Detaillerne maa vige: - de kraftige og dog
saa bløde Former, - den dybe Ro. Og paa
denne Hvilens Baggrund kommer Vaaren
med sit sprudlende Væld af Liv; - det kan
ikke vente til den sidste Sne er borte, det
maa frem. Hvor er vel den, der ikke fyldes
af Fryd ved Gensynet af Vaarens første
smaa Blonster i Sne“ (C.J.H., Havekunst
1942).

GAMLE NYHEDER

25 år siden GRAHNS PARKKARAKTERER
“Som led i sin doktorafhandling spurgte
han 1600 organisationer og institutioner i
ni kommuner, herunder plejehjem, syge-
huse, børneinstitutioner, klubber og
idrætsforeninger. Og ved hjælp af stati-
stiske dataanalyser kunne han beskrive
otte karakterer som en park skal kunne
tilbyde en eller flere af: Det vilde, artsrig-
dommen, roen, skovfølelsen, festparker,
prydværdien, legevenligheden og idræt-
ten. Ikke blandet sammen, men sådan at
hver park eller parkdel har sin karakter.“
(sh, Grønt Miljø, 1/1992).

50 år siden DEN KOGTE JORD
„Når der har været dyrket roser i en ældre
have i omkring 30 år eller mere, vil det
være meget svært at få nyplantninger i
gang af roser. Man kunne måske dyrke
Dahlia i et par år og reducere jordtræthe-
den noget, - men hvad ved man, vi mang-
ler forsøg både her og mange andre ste-
der. Derimod vil jeg vise andre hvor storar-
tet et resultat man kan opnå ved at koge
gammel træt rosenjord før nyplantning
sker. Det er desværre en ret dyr foranstalt-
ning, men kunne vel rationaliseres noget.“
(Eig. Kjær, Anlægsgartneren, januar 1967).

10 år siden KOMMUNALREFORM
„Set med grønne briller er det inte-
ressant at park- og naturforvaltnin-
gen kan samles. Fordelene er oplag-
te, lige fra det praktiske med ma-
skin- og mandskabsdeling til den in-
spiration der kan opstå af de for-
skellige udgangspukter: Parkforvalt-
ningen med sin lokalpolitiske sty-
ring, rekreative fokus og veludvik-
lede driftsplanlægning. Og natur-
forvaltningen med sin lovstyring og
fagligt funderede naturbeskyttelse.“
(sh, Grønt Miljø, januar 2007).

Crokus. Havekunst 1942.

KURSUS i

Beskæring af
buske og frugttræer
Lynge, Sjælland, 1. marts

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 9.00-16.00
Hotel Lynge Kro, Højrisvej 22-24, 3540 Lynge og Birkholm planteskole.
Tilmelding: ts@dag.dk  senest 1. marts 2016.
Gebyr: 1.975 kr. eksklusiv. moms.  For medlemmer af Danske Anlægsgartnere 1.375 kr. eksklusiv moms.

Danske Anlægsgartnere udbyder kursuset
i samarbejde med to erfarne og professio-
nelle undervisere og træplejere, Bent
Overby og Carsten Visler.

Formiddag: Gennemgang af buske og
frugttræers biologi som baggrund for at
forstå beskæringen. Gennemgang af det
korrekte beskæringssnit anvendt på for-
års-, sommerblomstrende-, stedsegrønne

buske og frugttræer. Forskellige strate-
gier for beskæring af buske med afsæt i
den enkeltes busks vækstmåde. Der udle-
veres undervisningsmateriale og skema
over beskæring af buske mv.

Eftermiddag: Vi besøger vi en stor plan-
teskole i nærheden. Her skal alle under
personlig vejledning omsætte teori til
praksis med sav og beskærersaks.

Henneckes Black‘n
White storkenæb
Geranium pratense ’Black‘n
White’ er en ny, spændende
sort af storkenæb med hvide,
nærmest sølvskinnende blom-
ster i kontrast til det dybviolet-
te, næsten sorte løv. Bladene
er stærkt fligede og sidder på
rødbrune stængler. Den blom-
strer i maj-juni og resten af
sommeren farver det mørke
løv. Den bliver omkring 35-40
cm høj og trives både i sol og
let skygge. Sorten er forædlet
af Blooms of Bressingham
Plants og lanceres i Danmark
af Hennecke Stauder. Henne-
ckestauder.dk. J. Thysen.
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TV-inspektionskrig om
kloakkontrollen
Claus Vangsager er ny for-
mand for TV-inspektionsgrup-
pen under Danske TV-inspek-
tionsfirmaers Kontrolordning
(DTVK) i Dansk Byggeri. Han
proklamerer til Dagens Byg-
geri 29.11.2016:

„Der er ingen andre TV-in-
spektionsuddannelser der når
op på niveau med medlems-
virksomhederne hos DTVK.
DTVK-medlemmer TV-inspice-
rer som de eneste i Danmark
efter ensartede, kontrollerede
standarder. TV-operatøren er
specialiseret og fuldtidsprofes-
sionel, og samtidig udfører
DTVK som den eneste aktør lø-
bende og uvildig kontrol af
TV- produktionen (...) Jeg kan
ikke tage det seriøst, når an-
dre aktører i kloakbranchen
melder ud at de foretager uvil-
dig kontrol.“

Branchedirektør Bent Juul
Jørgensen, Danske Maskinsta-
tioner og Entreprenører
(DM&E), svarer i en presse-
meddelelse 1.12.2016:

„Vi har svært ved at forstå
at man som forening har be-
hov for at undsige andre for at
fremme egne interesser, og
når nogen som i dette tilfælde
forsøger at skabe mistillid
blandt vores medlemsvirksom-
heders kunder, har vi som
brancheforening en forpligti-
gelse til at tage skarp afstand
fra dette og derfra varetage
de autoriserede kloakmestres
interesser bedst muligt.“

De nye ejere har glemt at
kysten flytter sig
Arkitekt Hanne Schmidt kom-
menterer i Politiken 30.12.
2016 klager fra sommerhuseje-
re der vil have staten til at sik-
re deres grunde:

„Med havudsigt, herligheds-
værdi og høj ejendomsvurde-
ring må det da også være trist,
når huset forsvinder i havet.
Men ærlig talt - dengang sog-
ne og kommuner i sin tid gav
lov til de udstykninger, som lo-
kale grundejere tjente gode
penge på, var man jo godt klar
over at klinter falder ned, og
oversvømmelser er tilbageven-
dende. Både geografer, geolo-

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK ger, bønder og andet godtfolk

har i århundreder været op-
mærksomme på at naturens
kræfter flytter kystlinjerne om-
kring Danmark. Det var folk
også klar over da de købte
sommerhusene, men arvinger
og nye ejere må have glemt
det.“

Ansvaret for
kystsikringen flyder
Efter oversvømmelserne i stor-
men lige over nytår udtaler
Kalundborgs borgmester og
formand for Kommunernes
Landsforening Jørn Pedersen
(V) til Jyllandsposten 6.1.2016:

„Der mangler fuldstændig
et klart helhedsblik på hvor
der er behov for kystsikring - i
en prioriteret rækkefølge. Op-
gaven flyder i dag, og det nyt-
ter ikke, når vi af alle eksperter
får at vide at begivenheder
som stormfloden vil vi komme
til at opleve oftere og oftere.
Vi har ofte råbt at ulven kom-
mer, men denne gang kom
der rigtig mange ulve.“

Ny planlægning skal
imødegå massive diger
Med ‘Urbanism Social Change’
ser Arkitektskolen i Køben-
havn på hvordan nye strategi-
er og planlægning kan sikre
mod vandstigninger. Proble-
met bliver kun større i fremti-
den, skriver Arkitekt Charles
Bessard i Politiken 12.1.2017:

„Der er derfor behov for en
offentlig debat om hvordan vi
skal håndtere den stigende
vandstand og de hyppige
oversvømmelser vi ved vil
komme. Vi kan fortsætte med
at bygge diger og bygge dem
højere og højere til de er 6 el-
ler 8 meter høje og har spole-
ret vores kyststrækninger og
det liv ved stranden og våd-
områder som både vi og en rig
biodiversitet nyder godt af i
dag. Men vi kan også vælge at
tænke i nye måder at bygge
og planlægge vores byer på,
så behovet for massive diger
bliver mindre.“

De små lavpraktiske
LAR-anlæg tæller med
Landskabsarkitekten skal både
arbejde med store LAR-anlæg
og med små praktiske anlæg
som vejbede, siger Lærke Kit
Sangill til MoMentum 4/2016:

„Efter min mening kommer
arbejdet med byens grønne

struktur ind på mange områ-
der og skaleret i mange stør-
relser. Selv om de mindre
grønne elementer som vejbe-
de og grøftløsninger ikke nød-
vendigvis er banebrydende
kunstneriske projekter, er de-
res æstetiske fremtoning sta-
dig vigtig for de mennesker
der bor der hvor de bliver
etableret. Derudover tænker
jeg, at hvis vi arbejder med at
inkorporere LAR-elementer
som en gennemgående grøn
struktur i vores byer, så er
landskabsarkitektonisk faglig-
hed vigtig både i forhold til
æstetik, men også helt lav-
praktisk med viden om at få
grønne systemer til at fungere
som veletablerede biotoper.“

Personligt bibliotek over
referencelandskaber
I Danske Landskabsarkitekters

nyhedsbrev 15.12.2016 svarer
professor på Københavns Uni-
versitet Anders Busse Nielsen
bl.a. på spørgsmålet: Hvad el-
ler hvem inspirerer dig? Og
henviser til Roland Gustavsson
fra ALU Landskap:

„Roland mente at man skal
besøge steder igen og igen og
på den måde bygge sit eget
personlige bibliotek op af re-
ferencelandskaber. Det dyrker
jeg meget i dag. Jeg har faste
fotopunkter på mange af de
projekter, jeg har været invol-
veret i og følger stederne over
tid. Som landskabsarkitekter
arbejder vi med tid, men har
samtidig så travlt, både på
tegnestuerne og inden for
forskningen, at vi sjældent
kommer tilbage til det, vi har
arbejdet med tidligere. Der
mener jeg, at vi taber en ret
essentiel læring og forståelse
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føre det? Det er de spørgsmål
der står i kø, når jeg støder på
dem. Hvorfor planter de ikke
bare et nyt træ?“

Lindene ved Rundetårn fik
alt for meget Trinitatis
To ældre lindetræer er fældet
ved Rundetårn i København.
De var blevet farlige - af tis, ly-
der det fra Kresten Erik Dahl
til Politiken 12.1.2016. Han ar-
bejder ved Trinitatis Kirke som
Rundetårn er en del af.

„De er i hvert fald blevet al-
vorligt syge af at folk, især
mænd, har tisset på dem igen
og igen. Man kan simpelt hen
se at træstammerne er blevet
helt svampede og porøse lige i
skridthøjde. Det samme gæl-
der jorden imellem brostenene
lige nedenfor. Folk har vel al-
tid lettet sig op ad træerne her
i byen, når det ikke kunne væ-

for virkningen af det vi en-
gang har skabt.“

Træskulpturer er en grim
påtvunget æstetik
I serien ‘Min by’ i Politiken
15.12.2016 svarer musikeren
Niels Skousen på spørgsmålet
‘Hvis du havde en bulldozer,
hvad ville du så fjerne?

„Jeg synes, at de skulpturer
der er blevet lavet ud af træ-
stubbene, er ufatteligt grim-
me. Før stod der et træ. Og
det var et træ, okay. Men med
skulpturerne får man påtvun-
get en æstetik som er uforstå-
elig. For hvad skal det være?
Skal det f.eks. være kunst? Det
tror jeg ikke, det er ment som.
Det ligner jo mere den æstetik
vi ser omkring sandskulpturer.
Men hvad er det så? Hvem i
kommunen har bestemt det?
Og hvem har fået lov at ud-

De to ældre lindetræer ved Run-
detårn er ved at blive fældet af
K&S Treecare. Fra ejeren, Trinitatis
Kirke, lød det at for meget tisseri
op ad træerne var årsagen. K&S
Treecare fastslår dog til Grønt
Miljø at tisseriet kun var en med-
virkende årsag til at de cirka 100
år gamle træer havde det skidt.

Rødderne havde for lidt plads
og kunne ikke forsyne kronerne
med nok vand og næring. Des-
uden blev træerne belastet af salt-
ning af torvebelægningen. Der var
desuden frygt for at træernes hol-
derødder ikke var stærke nok. Det
blev bekræftet ved rodfræsningen
hvor man kunne se at der var me-
get råd i rødderne. Medvirkende
hertil kan have været rodskader
da torvet blev omlagt 5-6 år siden.
Foto: Thomas Borberg, Polfoto.

re anderledes. Men jeg har
lagt mærke til at det har taget
voldsomt til i omfang inden
for de senere år. Det gælder
også andre og større menne-
skelige udladninger end tis.“

Tissekokken får et
orn’ligt rap så den visner
TV2 Lorry fortalte 10.1.2017
om de fældede linde ved Run-
detårn. I tråden på kommente-
rer Johnny Skrøder fra Skårup
Statsseminarium:

„Hvor svært kan det være.
København mangler i dén
grad offentlige tissehuse. Ved
Rundetårn er der plads til bå-
de et betalings-selvrensende-
med-symbolsk betaling-fint-ét
af slagsen samt et smukt nyt
lindetræ. Sæt eventuelt et
elektrisk hegn op om træet, så
tissekokken får et orn’ligt rap
så den visner hvis indehaveren
strinter. Nej, - det sidste burde
ikke være nødvendigt ...“

Brug robotter til det tunge
og slidsomme i byggeriet
Tom Togsverd, formand for
RoboCluster og Michael H.
Nielsen, direktør i Dansk Byg-
geri opfordrer i en pressemed-
delelse 9.1.2017 til at automa-
tisere robotvenlige opgaver:

„Fællestrækket er opgaver
der handler om at løfte, hånd-
tere, bearbejde, sortere,
kvalitetsteste og transportere -
det ensidige gentagne arbejde
som robotter bedre kan holde
til i længden. Nu sparker vi
sammen døren ind til bygge-
branchen, så også håndvær-
kerne kan frigøres til at impro-
visere og analysere og løse op-
gaver med stor variation og
kompleksitet. I en typisk skur-
vogn eller håndværkerbil lig-
ger der i dag meget forskelligt
værktøj som slet ikke fandtes
for bare 50 år siden. Fremover
finder man måske også dro-
ner, robotarme, mobile robot-
ter og andre smarte teknolo-
gier med indbygget kunstig in-
telligens.“

Anlægsgartnerne har
rystet kriseårene af sig
I Dagens Byggeri 24.12.2016
gør Danske Anlægsgartneres
formand Henrik Hoffmann sta-
tus for branchen ved årsskiftet:

„Branchen har for alvor fået
rystet kriseårene af sig, og de
fleste virksomheder melder
om masser af arbejde, ikke

mindst med det stadigt vok-
sende fagområde klimatilpas-
ning. Desuden er privatkunde-
markedet på vej op igen. Så
lad os håbe at virksomhederne
tager ved lære af de seneste
års krise og breder sig ud og
sørger for også at basere for-
retningen på boligforeninger,
grundejerforeninger og virk-
somheder. For der vil altid
komme konjunktursvingnin-
ger, hvilket selv fornuftige folk
kan have en tendens til at
glemme når ordrebøgerne
bugner og telefonerne kimer.“

Teknologien vil kunne
redde planteskolerne
Skovplanteringens formand og
daglig leder af Frijsenborg
Planteskole, Torben Leisgaard,
i Dagens Byggeri 11.1.2017:

„Vi er udfordret i Danmark.
Vi er i en stærk konkurrence
med østlandene som har bil-
lige lønninger, men samtidig
tror jeg at lønningerne vil ud-
ligne sig med tiden. Vi er en
meget lille branche, men vi er
også heldige i og med at vores
kolleger er landmænd og
grøntsagsavlere, og ad åre vil
de maskiner som henvender
sig til dem, også kunne bruges
af os. Det kunne f.eks. være
robotlugemaskiner. For fem år
siden var brugen af GPS på
planteskoler helt fjern, men i
dag renser de fleste efter GPS.
Udviklingen går rigtig stærkt,
og det vil komme os til gode.“

Frygt for træer der bliver
større end nogle meter
Landskabsarkitekt Karen Att-
well har genbesøgt 13 bygår-
de der blev udpeget som ‘se-
værdige i 1996. Hun skriver i
‘Beboernes byhaver’ fra no-
vember 2016:

„Også mindre træer som
tjørn, paradisæble og frugt-
træer er set topkappet, selvom
der tilsyneladende hverken er
plads- eller skyggeproblemer.
Det er flere steder sket mellem
genbesøgene i 2012 og 2016.
Det falder i tråd med at der i
dag synes at være ved at opstå
en generel frygt for træer, der
vokser sig meget større end
nogle meter. Dette står umid-
delbart set i stærk kontrast til
nye tanker om mere vildtvok-
sende bynatur, at beboernes
forsøg på kontrol af træernes
vækst ved nedskæring er ble-
vet så tydelig.“  sh
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Jo mere ekstensivt drevet en
golfbane er, desto mere

artsdiversitet og pollenproduk-
tion kan floraen byde på, og
jo flere insekter kommer på
besøg. Og langt bedst til det
hele er den ‘høje rough’, golf-
banens mest ekstensivt drevne
græs. Det viser en undersøgel-
se som Sveriges Lantbruksuni-
versitet har lavet for det sven-
ske forskningsråd Formas og
Sterf, det nordiske forsknings-
samarbejde om golfbaner.

Baggrunden er at golfbaner
som ses som multifunktionelle
grønne områder der ikke kun
skal spilles på, men også skal
levere andre økosystemtjene-
ster som rekreation, biodiversi-
tet og oplagring af CO2 for at
forebygge klimaændringer.
Det stiller nye krav til plejen.

Det er i forvejen velkendt
hvordan driften kan påvirke
f.eks. biodiversiteten i enge og
overdrev. Om golfbaner er der
ikke så meget viden, men det
er den nye undersøgelse med
til at råde bod på. Den ser på
hvordan driften påvirker CO2-
lagring og biodiversitet, og
hvordan det igen påvirker an-
dre økosystemtjenester som
f.eks. rekreativ udnyttelse. Det
sker bl.a. ved at sammenligne
golfbanernes forskellige dele
der er underlagt forskellige
grader af drift: Fra den mest
ekstensive drevne høje rough,
over rough og fairway til den
intensivt drevne green.

Man undersøgte seks bynæ-
re svenske golfbaner ved Upp-
sala (Upsala GC, Sigtuna GC),
Malmø (Burlöv GC, Lunds aka-
demiska GC) og Göteborg
(Delsjöns GC, Torslanda GC). På
hver bane blev der taget prø-
ver ved seks huller og lavet
interviews med de driftansvar-
lige og 30 besøgende.

Det konkluderes at der er et
potentiale til at forbedre golf-
banerne som plantehabitat og
til en vis mulighed for at op-
bygge mere biomasse der til-
bageholder CO2. Den høje
rough er i forvejen bedst, men
har nok potentiale til at blive
endnu bedre.

Planter og insekter
Artsdiversiteten blandt de
blomstrende og pollenprodu-
cerende arter afspejler driftens
intensitet. Artsdiversiteten er
størst i den høje rough, mindre
i rough, mindre på fairway og
mindst på green, i hvert fald
som et gennemsnit for de seks
baner som der er ret store for-
skelle imellem.

Når man ser på knopper,
blomster og frø, er der gen-
nemsnitligt mere i den høje
rough end i rough, og mere i

rough end i fairway hvor der
næsten ikke er knopper, blom-
ster og frø. Forskellene mat-
cher i store træk besøget fra
tre udvalgte insektbestøvere,
honningbier, brumbasser og
sommerfugle. Her fandt man  i
4 m2-felter mellem 8 og 18 ar-
ter på de seks baner. Målt som
insektbesøg var der i gennem-
snit flest i den høje rough og
færrest på fairway.

Biomasseopbygningen - og
dermed lagringen af CO2 - føl-
ger klart samme mønster:
størst i høj rough og mindst på
green. I begge tilfælde fører
mindre intensiv drift altså til
både større biomasse og arts-
diversitet. Forskellen i vegeta-
tionens biomasse forstærkes
når man tager muldjorden
med. I gennemsnit indeholder
jorden under rough omkring ti
gange mere kulstof end jor-
den under fairway.

Landskabet rundt om golf-
banerne varierer meget, men
det er ikke noget der klart på-
virker artsdiversiteten, pollen-
arterne eller insektbesøgene
på de seks golfbaner. Her
skulle man ellers tro at et land-
skab med meget vedvarende
græs er en fordel. På den an-

den side nævnes det i forsøgs-
rapporten at golfbaner kan
modvirke nedgangen i land-
skabets enge og overdrev og
de truede plante- og dyrearter
der lever der.

Ønsker natur på banerne
For både mange spillere og
andre gæster har naturen og
smukke omgivelser meget at
sige, viser undersøgelsen.
Mange ser også golfbanen
som et sted hvor man kan mø-
de andre og slappe af. Mange
af de interviewede understre-
ger endvidere at det er vigtigt
at golfbaner er designet og
drives miljøvenligt.

Derfor er det ifølge rappor-
ten en god idé i at markeds-
føre golfbaner med biodiver-
sitet og miljøvenlig drift. Som
man kan se på klubbernes
hjemmesider lægger flere da
også vægt på natur og miljø.
Det er noget de ønsker at for-
midle. Delsjön GC’s hjemme-
side fortæller f.eks. at man har
en “park- og skovbane i en
meget smuk og velplejet na-
tur,” mens man på Sigtuna GC
beskriver de gamle egetræer,
det rige fugleliv, udsigten til
søen, og at man arbejder for

Blomster og insekter i høj rough
GOLFBANER. Biodiversitet og CO2-binding er økosystemtjenester
banerne kan bidrage med, og brugerne synes kun er det er godt
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KILDER
Jörgen Wissman, Karin Ahrné, Chri-
stopher Poeplau, Marcus Hedblom,
Håkan Marstorp, Maria Ignatieva and
Thomas Kätterer (2016):
- Multifunctional Golf Courses. Sveri-
ges Lantbruksuniversitet.
- Multifunctional Golf Courses. Sveri-
ges Lantbruksuniversitet, Formas og
Sterf.
- Multifunctional Golf Courses. Sveri-
ges Lantbruksuniversitet og Sterf. Po-
pular Scientific Articles, Sterf.

STERF
Sterf står for Scandinavian Turfgrass
and Environment Research Founda-
tion. Formålet er at støtte til praksis-
nær forskning om golfbaner. Organi-
sationen er oprettet i 2006 af de nor-
diske golf- og greenkeeperorganisati-
oner, bl.a. Dansk Golf Union. Sterf
har adresse i Stockholm og ledes af
Maria Strandberg. Sterf.org.

at udvikle biodiversiteten og
naturbeskyttelsen.

Undersøgelsen opfattes i
rapporten som et indledende
trin. Det foreslås at undersøge
flere golfbaner for bedre at se
hvordan de kan bidrage til
den grønne struktur i forskel-
lige landskaber. Det foreslås at
undersøge hvordan man kan
ændre den næringsrige rough
til mere næringsfattig eng.
Det foreslås at se på hvordan
andre faktorer kan forbedre
insekternes vilkår, bl.a. skjule-
steder og foderplanter til lar-
ver. Det foreslås at undersøge
hvordan floraen - og golfspil-
lerne - reagerer når f.eks.
roughens drift ændres. Og det
foreslås at undersøge udslip-
pet af drivhusgasser og kvæl-
stofoxider fra golfbanerne, for
det er data der mangler. sh

KURSUS i

TRÆBESKÆRING
Lynge, Sjælland 1. marts

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 9.00-16.00
Hotel Lynge Kro, Højrisvej 22-24, 3540 Lynge og Birkholm planteskole.
Tilmelding: ts@dag.dk  senest 16. februar 2016.
Gebyr: 1.975 kr. eksklusiv. moms.  For medlemmer af Danske Anlægsgartnere 1.375 kr. eksklusiv moms.

Danske Anlægsgartnere udbyder kursuset
i samarbejde med to erfarne og professio-
nelle undervisere og træplejere, Bent
Overby og Carsten Visler.

Formiddag: Gennemgang af træets bio-
logi som baggrund for af forstå den
egentlige beskæring. Teoretisk beskæring
af unge træer (opbygningsbeskæring),
modne træer og forsømte træer. Gen-

nemgang af de forskellige beskærings-
metoder m.m. Kurset er bygget op om
guiden ‘Beskæring af træer’ fra Dansk
Træplejeforening og som udleveres som
en del afkursusmaterialet.

Eftermiddag: Vi besøger vi en stor plante-
skole i nærheden. Her skal alle under per-
sonlig vejledning omsætte teori til praksis
med både brug af sav og beskærersaks.

ANNONCØRER
I GRØNT MILJØ 1/2017
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Brdr. Holst-Sørensen, 21
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HCP Danmark, 29
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PLANTER & JORD
DLF, 9
DSV Hunsballe, 37
DSV Transport, 23
Ecostyle, 15, 33
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Lynge Naturgødning, 2
P. Kortegaards Planteskole, 2
Sitas, 35
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INVENTAR & BELÆGNING
Fokdal Springvand, 51

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Asbjørn Nyholt, 37
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K&S Treecare, 51
Malmos, 2
Plantefokus Sv. Andersen, 51
SkovByKon.dk, 43, 51
Sports-Zone, 21
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FAG & UDDANNELSE
Byens Gulv, 50
Danske Anlægsgartnere, 45, 49
EUC Sjælland, 25

STILLINGER
Grøn Vækst, 50
Th. Skov Larsen, 49
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Nye kompakte, spiselige plan-
ter til krukker og højbede på
terrassen, altanen og små ha-
ver er et af tidens helt store
hit. Specielt bærbuske.

Et af de nyeste hit er brom-
bærsorten Rubus fruticosus
‘Baby Cakes’. Den nye dværg-
brombær bliver med tiden 80-
100 cm og remonterer i lange,
varme somre så man både får
en høst i august og i septem-
ber. Bærrene er store og talri-
ge og smager sødt og aroma-
tisk. Sorten er tornfri og sky-
der ikke viltre vildskud som al-
mindelige brombær. Den er
derfor også velegnet i bede,
busketter og som hæk. Plan-
ten lanceres under varemær-
ket BrazelBerries i C 6,5 L og

Små brombær og hindbær til krukker
forhandles af Zu Jeddeloh
Pflanzen (niels.thomassen@
jeddeloh.dk).

En anden ny kompakt bær-
busk er hindbærret Rubus
idaeus ‘Ruby Beauty’ der er
sund og rig på store, søde og
smagfulde bær. De mørkerøde
bær modner fra juni til august
og er gode til både at spise fri-
ske og til at fryse. En enkelt
busk giver let 1,5 kg bær på en
sommer. Den bliver 0,5-1 me-
ter høj, er uden torne og kræ-
ver modsat andre hindbær ik-
ke opbinding. Den kan even-
tuel plantes flere sammen i en
stor krukke. Sorten forhandles
af Gunnar Christensens Plante-
skole i pottestørrelser C2, C5
og C7,5L. Gcplant.dk. J.Thysen.
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Rob Schneider (som du kender
når du ser ham) medvirkede i
2012 i tv-serien ‘Rob’. Serien
var meget dårlig, og der blev
kun vist otte afsnit før den
blev taget af skærmen. Den
handler om Rob som bliver
impulsgift med en meget
yngre mexicansk kvinde.

Serien blev hurtigt anklaget
for at være halvracistisk fordi
mexicansk kultur rimeligt me-
get blev stillet lig med guaca-
mole. Som en tv-anmelder
skrev: „What’s bad about

Opblæst landskabsarkitekt med OCD
‘Rob’? The whole enchilada.“
Men i det mindste spiller Rob
Schneider en landskabsarki-
tekt i serien. Man ser ham dog
aldrig arbejde som landskabs-
arkitekt. Det virker mere som
om at ‘landskabsarkitekt’ bare
er en titel filmmagerne har gi-
vet ham for at få ham til at vir-
ke lidt hovskisnovski og ramt
af en mild grad af tvangs-
handlinger (OCD). Det eneste
gode, som man kan sige om
denne serie, er at den er nær-
mest umulig at få fat i. lt

Grønt Miljøs

faglige

filmservice !

Når en virksomhed foretager
en miljøvurdering og udarbej-
der en VVM-rapport, indehol-
der rapporten oftest kun de
overordnede analyser og kon-
klusioner. Rådata får man ikke
at se. Men det kan man snart
takket være Rambølls nye ind-
leveringsmodul til Danmarks
Miljøportals Naturdatabase.
Formålet er at øge værdien af
de indsamlede data, bl.a. for
lokale myndigheder der bru-
ger viden om naturen i den
daglige forvaltning.

Data skal indleveres i et sær-
ligt lag på Danmarks Miljøpor-
tal under ‘Arealinformation’
der hedder ‘naturregistrerin-
ger’. Det bliver dermed klart at
dataene er samlet til andet
formål end national overvåg-
ning. Det fremgår også hvem
der er dataansvarlig (f.eks.
Rambøll) og dataejer (f.eks.
Vejdirektoratet). Danmarks
Miljøportal regner med at sy-
stemet kommer op at køre i
løbet af foråret, bl.a. gennem
app’en NaturAppl.

Nu er der også rådata på naturdatabasen
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Al henvendelse: tp@teknovation.dk.


