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1-29 m2 ...................................................... kr. 30,-
30-99 m2 ................................................... kr. 25,-
100-299 m2 ............................................ kr. 18,-
300-999 m2 ............................................ kr. 15,-
1000-2999 m2 ...................................... kr. 13,-
Over 3000 m2 ...................................... kr. 12,-
Græstage, 1-39 m2 ......................... kr. 40,-
Græstage, over 40 m2 ................. kr. 30,-

Priser pr. m2 excl. moms & transport:SMÅ RULLER:
61 x 164 x 1,5 cm
= 1m2 pr. rulle

STORE RULLER:
Bredde 50-81 cm.
Længde op til 35 meter.

www.leopolds-rullegraes.dk   info@leopolds-rullegraes.dk

At give let, kort og ubesværet adgang er tidens mantra i
natur og grønne områder. For at tage et københavnsk ek-
sempel skal kommunens kirkegårde i højere grad betragtes
som en del af byens parkforsyning. Der skal være flere ind-
gange hvis da ikke nogle mure skal brydes helt ned. Dele af
kirkegårdene nærmest de tilgrænsende boligområder kan
helt blive grønne boligfriarealer i takt med at gravstederne
afvikles. Det lyder alt sammen fornuftigt. Lige som man kan
dobbeltanvende parkeringspladser til både boliger og er-
hverv, kan man dobbeltanvende grønne områder til f.eks.
både kirkegårde og parker. Der er jo alligevel overskuds-
plads på kirkegårdene fordi de fleste kremeres, og der er tit
god brug for flere grønne friarealer.

På den anden side fungerer kirkegårdene i forvejen som
grønne områder selv om de er muret inde. Det klassiske ek-
sempel er Assistens Kirkegård på Nørrebro som i høj grad
bruges som lokal park selv om der er kirkegårdsmur hele
vejen rundt. Det gælder også flere andre kirkegårde. De til-
fører økosystemtjenester ligesom en rigtig park. På nogle
punkter flere, bl.a. fordi bevoksningen er rigere. På andre
punkter færre, især når man ser på det rekreative. Man kan
argumentere at man samlet set får mere ud af kirkegårde-
ne hvis nogle af murene falder. Men man kan også argu-
mentere for at murene er med til at skabe kvaliteterne.

Have og hegn er samme ord. Afgrænsningen sikrer et ro-
ligt, grønt miljø med en anden atmosfære, selv helt op til
muren. Murene muliggør en sart og frodig bevoksning helt
ud til kanten og spreder den rekreative anvendelse i hele
området. Uden en mur opstår en åben kantzone hvor an-
vendelsen og trafikken er den mest intensive i området
med meget slid. I længden kan man ikke bevare den fro-
dige grønne kant. Man mister også noget af rumdannelsen
på begge sider. By til den ene side, landskab til den anden.

Det gælder ikke kun kirkegårde. Det Kongelige Selskabs
Have fik i 2013 Landskabsprisen da kriteriet var ‘stille ste-
der’. Den lille park ligger klos op af en stor trafikeret gade,
men er alligevel en stille park fordi den er afgrænset lige
som en kirkegård. Hegning kan også bruges til meget små
områder der giver plads til frodig bevoksning som derfor
har chance for at blive stor og gammel. Alt skal ikke mures
inde eller hegnes. Men det er en mulighed vi skal huske og
udnytte selv om det ikke lyder lige så progressivt og smart
som åbenhed og adgang. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

DEN LUKKEDE HAVE

FORSIDEN. Kirkegårdene hører til de mest stille og frodige
grønne områder vi har. Her er Bispebjerg Kirkegård den 17.
januar 2016. Vintervejret har bidt sig fast.

Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af
have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk i privat eller offentlig
virksomhed samt fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende.
Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre. Et årsabonnement koster
425 kr. inklusiv moms. Kollektive abonnementer kan aftales.

www.grontmiljo.dk
www.facebook.com/grontmiljoGrønt Miljø
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Tænk hvis du havde en ma-
skine som kunne sænke

byboernes blodtryk, rense luf-
ten, forsinke skybruddenes
vandmasser, sænke tempera-
turen i sommerheden, dæmpe
kriminaliteten og hæve ejen-
domspriserne. Så ville du nok
ikke sige: „Det er da en smuk
maskine, men den er en lille
smule besværlig, lad os hellere
lave to parkeringsbåse.“

Men sådan en maskine har
du faktisk. Den hedder et træ.
Alligevel er eksemplet typisk
når der byplanlægges i det
ganske danske land. Det er det
ifølge landskabsarkitektfirma-
et SLA’s træsspecialist, land-
skabsarkitekt og tidligere
planteskolegartner, Morten
Leicht Jeppsen.

„Der er stadig en tendens til
at se træer som et påklistret
bygningselement som sagtens
kan udelades for at spare pen-
ge eller til fordel for mere

Derfor elsker vi træer

Af Lars Thorsen

WE LOVE TREES. Landskabsarkitektfirmaet SLA har samlet alle argumenterne om den
positive indvirkning på mennesker og byer og slår et slag for de skæve individer

praktiske hensyn, såsom par-
kering. Og hvis træers positive
egenskaber for by og menne-
sker endelig nævnes, er der
ofte kun fokus på ét element,
f.eks. evnen til at opsuge regn-
vand eller skabe læ,“ forklarer
Morten Leicht Jeppsen.

„Derfor var det vores ambi-
tion med ‘Why we love trees’“
at lave en booklet som sam-

lede de stadig flere og flere vi-
denskabeligt funderede bevi-
ser på træernes positive egen-
skaber. Netop fordi der er så
uendeligt mange synergief-
fekter ved at plante flere træ-
er, mente vi, at der var brug
for en hurtig og overskuelig
måde at påvise dette over for
både fagfolk, læfolk og politi-
kere,“ forklarer han.

Ikke flower power
‘Why we love trees’ er en lille
tryksag på 44 sider som med
fokus på korte, letlæste tek-
ster og iøjnefaldende grafik
opsummerer pointerne fra en
række forskningsrapporter og
videnskabelige papers der
fremgår af den afsluttende
kildeliste i den lille bog.

Med ofte fiffige overskrifter
som ‘Heal the world’, ‘A room
with a view’ og ‘Gone with the
wind’ refererer hvert opslag til
en positiv effekt ved at have
træer i byerne. Det gælder i
forhold til skybrud, biodiversi-
tet, kriminalitet, forurenet
jord og vand, varmeøeffekt,
optag af CO2, ejendomspriser,

helbred, luftforurening, spise-
lige frugter og læ. Altså snart
sagt alt som lokalpolitikere er
optaget af. Måske lige med
undtagelse af spiselige frugter.

Det er som Morten Leicht
Jeppsen understreger „ ikke
bare en hippie flower power-
tilgang, men en seriøs sam-
menfatning af forskningsresul-
tater som viser at træer er helt
essentielle når man skal lave
moderne byplanlægning.“

Opgør med driften
‘No sweat’ er overskriften på
et af kapitlerne. Det er som
det eneste ikke et argument
for at plante træer, men et ar-
gument mod forestillingen om
at træer fylder meget i drifts-
budgettet.

„Træer er praktisk talt kun
dyre i drift hvis de hele tiden
skal beskæres. Men hvis du
vælger det rigtige træ til det
rigtige sted fra starten og får
skabt nogle ordentlige etable-
ringsforhold, har du allerede
sparet store summer på driften
inden første spadestik,“ siger
Morten Leicht Jeppsen.

Drift af træer kan være en tung post, men kan lettes med sjældnere
beskæring. Og ved ikke at køre døde eller fældede træer igennem flis-
huggeren, men lade dem ligge som et nyt, landskabeligt element. Det
giver både mere biodiversitet og øger oplevelsesværdien. Foto: SLA.
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SLA’s naturskov ved Novo Nordisk, her anlæggets nålebiotop. Nåletabet fra træerne vil langsomt og gradvist
forsure jorden og skabe vækstbetingelser for en sur skovbundsflora. De døde træer lægges ned for at
understøtte biodiversiteten. Foto: SLA.

Bymilen ved SEB’s hovedkvarter i København. Her har træerne efterhånden fået virkelig godt fat i det
rodvenlige bærelag af macadam og bidrager kvalitativt til bymiljøet. Foto: SLA.

„Helt generelt foregår me-
get beskæring, både på plan-
teskolerne og ude i de grønne
områder, helt ukritisk. Man
beskærer fordi man er vant til
det og er god til det, men hvor
stort er behovet egentligt for
at beskære og opstamme træ-
er? Giver det mening at be-
skårne træer nærmest er den
eneste type træer man kan kø-
be? Der er selvfølgelig noget
der hedder adgangsforhold og
trafik. Beskæring kan også
fremme frugtsætning. Det kan
være helt nødvendigt med be-
skæring indimellem, men jeg
synes at det er forkert at det
bliver gjort konsekvent uden
at tænke over hvad vi egent-
ligt vil med træerne,“ forklarer
Morten Leicht Jeppsen.

En af de ting som man øn-
sker med træerne, er netop at
have gavn af alle de positive
effekter såsom læ, luftforbed-
ring, vandtilbageholdelse mv.
Men jo hyppigere træet bliver
beskåret, jo mindre løv har
det, og jo mindre er de positi-
ve effekter som træet kan bi-
drage til bymiljøet med også,

5



6 GRØNT MILJØ 1/2016

understreger Morten Leicht
Jeppsen.

Velfungerende økosystem
Men er det overhovedet reali-
stisk at have bytræer som slet
ikke skal beskæres?

„Jeg har selv udført vedlige-
holdelse, og det er et vanvit-
tigt interessant område. For
jeg vil mene at det er et opnå-
eligt mål hvis du ser anlægget
som et hele, som et økosystem
der er i balance med sig selv
og er baseret på naturens eg-
ne processer og principper.
Det kræver dygtige folk og ny-
tænkning hele vejen rundt,
men så bør du også kunne
lave velfungerende anlæg
hvor driftsudgifterne løbende
falder, og anlægget med tiden
nærmest vil være selvregule-
rende,“ fastlår Morten Leicht
Jeppsen.

Han understreger at hvis et
grønt område skal kunne ende
med at passe sig selv, kræver
det at det bliver passet meget
kompetent i de første 3-5 år.

„Det handler mere om at
skabe og vedligeholde ram-
merne for et velfungerende
økosystem end om at vi afleve-

rer en tung driftsmanual som
skal følges til punkt og prikke.
Det handler om at have en ny
tilgang til driftsopgaven hvor
man ikke fastslår hvordan an-
lægget til evig tid skal se ud,
men i stedet laver små tiltag
der styrer anlægget i en ret-
ning, og det er dét der kræver
viden. At tage ud til stedet,
lytte til gartneren og forholde
sig til hvad der fungerer og
hvad der ikke fungerer, og
hvilken retning anlægget na-
turligt er ved at udvikle sig i.
Det kræver selvfølgelig en
gartner som man kan tage en
snak med skulder ved skulder,
og som kan tænke selv og fag-
ligt har lov til at sige ‘hey arki-
tekt, har du tænkt over det
her og det her’, men først og
fremmest kræver det nogle
mere visionære bygherrer, og
at vi som landskabsarkitekter
tør arbejde med at lade natu-
ren være natur,“ siger Morten
Leicht Jeppsen.

De skæve træer
Et sted hvor naturen ikke altid
er natur, er på planteskolerne.
De lange lige rækker af op-
stammede 18-20’ere der alle

lever op til ‘Kvalitetsstandard
for planteskoletræer’, sikrer
indkøberne mod underlødige
træer og sikrer at landskabs-
arkitekterne kan få netop de
træer i den form som de
havde tænkt ved tegnebræt-
tet. Det er en god ting. Men
nogle gange har man ikke
brug for lange, lige rækker af
opstammede 18-20’ere.

„Jeg så gerne at man kom
lidt væk fra alléerne som go-
to-beplantningstype i byerne.
Disse langstrakte, klassiske be-
viser på at mennesket kontrol-
lerer naturen. Vi bør langt
hyppigere arbejde henimod at
nedbryde de lange rækker og
skabe mindre samfund af for-
skellige arter i forskellige
aldre. Det giver et helt andet
liv, robusthed og udtryk end
hvis alle træerne i et anlæg er
samme art og samme størrel-
se,“ siger Morten Leicht Jepp-
sen.

Til SLA’s projekt ved Novo
Nordisk Naturpark ved domici-
let i Bagsværd var han og kol-
legaerne derfor på et væld af
planteskoler, bl.a. tyske niche-
og specialplanteskoler for at
finde træer som ‘stak ud’.

„Alle træerne er personligt
udvalgt, for vi ønskede noget
som havde et naturligt udse-
ende. Og det er oftest de træ-
er som planteskolerne har
svært ved at sælge. Man kun-
ne ligefrem se at det funklede
i øjnene på dem i takt med at
vi gik og på en måde ryddede

De grønne områder i Ørestaden på Amager er i årevis med god grund
beskyldt for at være en forblæst ødemark. Der er flere projekter - fær-
dige og på vej - som prøver at oprette mere menneskeegnede forhold
mellem de høje bygninger. Her ses hvad der før var en flad vindblæst
græsplæne mellem to bygninger. Terrænet er reguleret med fokus på
jordbalance. Der er derefter jordforbedret med fokus på plantevækst og
plantetrivsel. De nye vekslende tørre og våde forhold giver grobund for
forskelligartede træbeplantninger. Foto: SLA.

op i rækkerne. Men vi besøgte
også nicheplanteskoler i Tysk-
land med bl.a. naturligt vok-
sende nåletræer, og her fik in-
dehaveren næsten tårer i øj-
nene når man købte nogle af
de vildtvoksende træer som de
havde gået og passet i 40 år,“
siger Morten Leicht Jeppsen.

„Faktisk er nogle af de træer
vi har valgt til Novo, så vildt-
voksende at vi er blevet be-
skyldt for at have hevet tilfæl-
dige træer ind, men jeg vil
gerne understrege at alle træ-
er i projektet er fra plantesko-
ler. Men ja, vi har da været
ude og hente træer som næ-
sten har været produktions-
mæssigt opgivet. Derefter blev
træerne sendt og modtaget
herhjemme ved helt alminde-
lig modtagekontrol, men vi
havde selvfølgelig nogle andre
kontrakter og garantier på
disse lidt mere ukurante træer.
Det er jo win-win og en bedre
udnyttelse af de ressourcer der
er til rådighed på markedet,“
forklarer Jeppsen.

Denne tilgang svarer til det
tredje punkt i ‘SLA DNA’. Det
er en række grundsætninger
som kan sammenlignes med
andre virksomheders vision-
og mission-erklæringer. Punk-
tet lyder således:

„3. Vi stræber efter mere af
det der er mindre af (i stedet
for mere af det samme). Vi ar-
bejder med mangfoldige ud-
tryk bestående af mange for-
skellige planter. Og det må
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Novos domicil, her bøgebiotopens frokostterrasse mellem nyudsprungne
bøgetræer og fulgekvidren - midt i et industrikvarter. Bemærk den
manglende opstamning og træer i forskellig størrelse. Foto: SLA.

gerne se vildtvoksende og fro-
digt ud. Vi elsker når træerne
fortæller deres historie, hvad
enten de er forkrøblede eller
på vej til at blive til noget an-
det.“

Lyt mere til træerne
I Teknik & Miljøs december-
nummer beskriver partner i
SLA Rasmus Astrup endnu en
grund til at elske træer der er
„ikke-geometriske, uden
forudbestemt form, uden hie-
rarki“ som han skriver. „De til-
byder alt det byerne, arkitek-
ten og byplanlæggeren stræ-
ber efter, men aldrig kan nå.
De udtrykker naturens orden;
det groede, det vilde, det for-
anderlige, som bliver vigtigere
desto mere menneskers liv bli-
ver centret i byerne.“

Derfor har Morten Leicht
Jeppsen også et godt råd til
landskabsarkitekter som sidder
og skal tegne et nyt projekt,
nemlig at lade træerne vise ve-
jen.

„Det er fantastisk givende at

gøre det omvendt, at tage ud
på planteskolen og se hvad de
har og lade sige inspirere,
fremfor at lade ens egen og
alt andet lige begrænsede vi-
den om arter og udbud styre
projektet. De træer man væl-
ger, skal selvfølgelig passe til
vækstvilkårene, men det hand-
ler langt mere om at skabe et
samlet udtryk, fremfor at pege
på plantelisten og sige at det
skal være en ask. Jeg kan hu-
ske en dansk planteskole som
har en masse flotte, vildtvok-
sende tjørnebuske som det
ville have taget årevis at ud-
vikle. Dem glæder jeg mig til
at bygge noget op om i et
kommende projekt,“ siger
Morten Leicht Jeppsen.

En anden måde at lytte til
træerne på er at se hvordan
naturen og træerne udvikler
sig. Også her mener Morten
Leicht Jeppsen at vi kunne
gøre mere for at følge natu-
rens vink med en vognstang,
fremfor at gennemtvinge
egne visioner og idealer:

„Hvis man ser på parkerne
hvor træerne har fået lov til at
stå og udvikle sig i fred, så kan
man eksempelvis i Østre An-
læg i København se hvordan
ahorn er blevet meget domi-
nerende, og den er villig til at
selvså sig. Så hvorfor bruger
man så meget energi på at
plante højstammet lind der-
inde? Jeg synes tit at vi ser ek-
sempler på at man fjerner
gamle, fine ting og sætter no-
get nyt ind på grund af nogle
gamle, måske endda forælde-
de, arkitektoniske grundtan-
ker om at vi ved bedre end na-
turen.“

Det manglende punkt
SLA har sat ‘Why we love
trees’ i søen i håbet om at
langt flere vil se det levende
træ som et nøgleelement i et-
hvert landskabsarkitektonisk
projekt, måske endda selve
omdrejningspunktet.

„Vi ser heldigvis en stigende
tendens til dette, selv blandt
bygherrerne er der en større
interesse for det. Og så er der
endda endnu ét argument for
at plante træer i bymiljøer. Ét
argument som ikke er nævnt i

‘Why we love trees’, og det er
måske et af de mest tungtve-
jende for folk med et udpræ-
get kommercielt sigte med de-
res projekter.

„Der er nye studier som viser
at beplantning ubevidst stimu-
lerer shoppelysten. Eksempel-
vis har man kigget på diverse
forretningsområder og shop-
pingstrøg og fundet ud af at i
de områder hvor der er en stor
andel af planter og rart at væ-
re, findes mere eksklusive bu-
tikker, et højere prisniveau og
folk blev i området i længere
tid,“ fortæller Morten Leicht
Jeppsen. „Ud fra et kommer-
cielt synspunkt er dette meget
interessant, og for mange er
det kun dét der tæller, for
økonomien skal jo hænge
sammen.“

Men det er ikke derfor vi el-
sker træer. Vi elsker træer for-
di de gør byen til at bo i. Træ-
er kan noget vi ikke kan. Træ-
erne med deres unikke, vilde
skønhed, deres lyd, deres lys
og deres liv og deres overflø-
dighedshorn af tekniske for-
dele som de ganske stille tilfø-
rer vores byrum. Derfor elsker
vi træer. ❏
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I den nuværende planlov er
der flere og kun delvist ud-

nyttede muligheder for at ud-
vikle landdistrikternes erhverv.
Blikket kan med fordel rettes
mod kommunernes egen for-
valtning af loven. Den er i ho-
vedsagen en proces- og ram-
melov som kommunerne selv
fylder ud, og det er ofte kom-
munens egne mål og planer
der hindrer en erhvervsmæssig
udvikling på landet. Ikke plan-
loven som sådan.

Det konkluderes i analysen
‘Erhvervsmæssige potentialer i
landdistrikterne med planlo-
ven som medspiller’ som Syd-
dansk Universitet udgav i juni
2015. Analysen tager afsæt i
Hjørring, Vejen og Langeland
Kommuner som har hver deres
erhvervs- og udviklingsvilkår,
men sammen repræsenterer
en stor del af udfordringerne i
yderdistrikterne.

Perfekt er planloven dog ik-
ke. Ifølge analysen er det et
problem at landzone ikke er
en planlægningszone, men ad-
ministreres fra sag til sag. Det
kan skabe en vis vilkårlighed,
men udvider også statens kon-
trollerende rolle. Og det bry-
der kommunerne sig ikke om.
De mener at staten - her Na-
turstyrelsen og Natur- og Mil-
jøankenævnet - er for forsig-
tige og har for lidt føling med
hvad der sker på landet. I ana-
lysen anføres det også som et
problem at landbruget har en
særstatus i forhold til andre er-
hverv i landdistrikterne, f.eks.
inden for sundhed, fritid, tu-
risme og kreative fag.

Debatten om planloven
Analysen er - eller bør være -
en del af grundlaget i den ak-
tuelle politiske debat om at
ændre planloven. Afvandring
og jobtab har i flere år vakt et

stort politisk ønske om ikke at
lægge unødige hindringer i
vejen for erhvervsudviklingen
på landet. Især er der fokuse-
ret på planloven. Den blev
lempet i 2011 og 2013 så man
nemmere kunne drive erhverv
i landbrugsbygninger. Rege-
ringen har siden varslet meget
stærkere lempelser, bl.a. for at
give turisterhvervet friere mu-
ligheder ved kysterne, og et
lovforslag ventes i februar.

Men er planloven en reel
hindring eller en politisk kaste-
bold? Noget af svaret finder
man i analysen der dog mere
peger mod at forenkle plan-
loven end at liberalisere den.

Hvis lovgivningen er et pro-
blem, er planloven i hvert fald
ikke den eneste lov der skal ses
på. Planloven spiller komplekst
sammen med flere andre love
om det åbne land, miljøet, na-
turen og kulturarven samt EU’s
retsakter. Borgere og politike-
re kan ifølge analysen ikke al-
tid gennemskue lovgivningen,
og at det i praksis er andre lo-
ve end planloven der begræn-
ser erhvervudviklingen.

Udnyt lovens muligheder
Også i de tre undersøgte kom-
muner vil man undgå at land-
distrikterne tømmes for er-
hverv, og de arbejder alle med
det i deres overordnede pla-
ner. Vejen Kommune sikrer
f.eks. udviklingsmuligheder for
nogle store virksomheder som
fra gammel tid ligger i landzo-
ne. Hjørring Kommune har ud-
peget et rammeområde til ind-
landsferie og har præciseret
mulighederne for at bruge
tomme landbrugsbygninger.
Langeland Kommune har lavet
landzonelokalplaner for hele
landsbyer så behandlingen af
erhvervsansøgninger bliver
mere enkel og sikker. Men det

generelle billede i de tre kom-
muners planer er at erhvervs-
udviklingen centraliseres til
kommunernes hoved- og om-
rådebyer, dog med den katte-
lem at tomme landbrugsbyg-
ninger kan bruges til erhverv.

Men dermed er planlovens
muligheder ikke udtømt, på-
peger analysen. Man kan f.eks.
arbejde mere med landzone-
og landsbylokalplaner, tema-
planlægning eller udpege
‘særligt vanskeligt stillede om-
råder’. Man kan også formule-
re mål og rammer for at ud-
vikle kystzonen. Man kan i det
hele taget arbejde mere dyna-
misk for at indpasse nye er-
hvervsformer i landzonen og
ved kysterne.

At give turisterhvervet bedre
vilkår ved kysten fylder ellers
meget i planlovdebatten.
Kommunerne anerkender og-
så at der er behov for at passe
på kystens herligheder, både
af hensyn til turister og livs-
stilsorienterede virksomheder
der bruger landskab og natur
som ressource. Det kunne
kommunerne planlægge sig
ud af med den eksisterende
planlov i et samarbejde med
Naturstyrelsen.

Bedre administration
Hvis nogle vil drive erhverv i
landzonen i de tre kommuner
får de som regel alligevel lov.
En gennemgang af sager i de
tre kommuner fra 2007 til
2014 viser at langt de fleste
erhvervsrelaterede ansøgere
får tilsagn, dog ofte med be-
tingelser om fysisk udform-
ning, beplantning, adgangs-
forhold mv. De fleste ansøg-
ninger vedrører fritids- og tu-
rismeerhverv, sociale institutio-
ner samt kreative og liberale
erhverv. Kun et mindretal er
virksomheder i traditionelle er-

hverv som håndværk, industri
og transport.

Da landzonen ikke er plan-
lægningszone, administreres
der fra sag til sag hvor kom-
munerne skal afveje forskel-
lige arealinteresser. Sagsbe-
handlingen er dialogoriente-
ret og bygger på erfaringer og
traditioner i den kommunale
landzoneadministration, men
også nedarvet praksis fra am-
ternes tid spiller en rolle. Vej-
ledninger og procedurer er
der derimod ikke så meget af.

Nogle af undersøgelsens
casevirksomheder har været
yderst tilfredse med kommu-
nens sagsbehandling og råd-
givning. Andre sager har vakt
kritik fordi sagsbehandlingen
var for tidskrævende, uigen-
nemsigtig og tilfældig. Der er
altså plads til forbedring.

Inden for den nuværende
planlov kan man f.eks. skabe
mere transparens gennem en
bedre vejledning, kort, proce-
durer, eksempelsamlinger mv.
som kan supplere den mundt-
lige dialog. Ifølge analysen
kan man også arbejde proak-
tivt i landzonen, f.eks. ved at
holde løbende kontakt med
virksomheder for at forebygge
problemer eller foreslå nye er-
hvervsmuligheder. Man kan
inddrage lokale aktionsgrup-
per, lokalråd, turistorganisati-
oner, NGO’er og borgergrup-
per i temaplanlægning, lokal-
planlægning mv. Og man kan
forbedre videngrundlaget,
f.eks. ved at kortlægge byg-
ningsmassen og analysere hvor
gode de er til erhverv. sh

KILDE
Jens Kaae Fisker, Hanne Bat Finke,
Anne-Mette Hjalager (2015): Er-
hvervsmæssige potentialer i landdi-
strikterne med planloven som med-
spiller. Analyse af eksempler fra tre
kommuner. Center for Landdistrikts-
forskning, Syddansk Universitet.
Sdu.dk.

Hellere bedre
planlægning end
liberalisering
PLANLOVEN. Analyse fra Syddansk
Universitet viser at den omdebatterede lov
rummer uudnyttede muligheder for at
udvikle erhvervslivet på landet

Langeland.
Foto fra
rapporten af
Jens Kaae Fisker.
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Utøya er en lille naturperle i
Tyrifjorden, en sø lidt

nordvest for Oslo. Men det var
også på denne ø at 69 menne-
sker, de fleste børn og unge,
blev myrdet af Anders Breivik
den 22. juli 2011 under AUF’s
årlige sommerlejr. AUF er Ar-
beidernes Ungdomsfylking,
Arbeiderpartiets ungdomsor-
ganisasjon.

Nu har ofrene fået et min-
dested som blev indviet 22. juli
2015, fire år efter udåden. Det
er en stålring der ‘svæver’ i
øjenhøjde fastgjort diskret
med wirer til træernes stam-
mer. De omkomnes navne er
skåret ud i stålet så de læses
på ringens yderside.

Ringen hænger i en lille lys-
ning der markeres af en større
cirkel med stålkant. Her er are-
alet planeret forsigtigt uden at
skade trærødderne. Hvor der
er gravet jord af er der skabt
en 40-50 cm høj siddekant. In-
de i den store cirkel er der lagt
skifre (brudfliser) og lige un-
der ringen er der træskiver. Så
kan man let komme frem til
ringen, også i kørestol.

En social form
Valget af ringe og cirkler er
meget bevidst. „Særligt i mø-
det med naturen er cirklen på
mange måder en grundlæg-

gende social form,“ forklarer
3RW arkitekter der har desig-
net mindestedet efter en kon-
kurrence. „Det ligger bag for-
slaget om at etablere en stor
svævende ring mellem fyrre-
træerne.“

Mindestedet ligger på øens
højeste punkt på øens nord-
lige del med udsigt til fjorden
mellem træerne. Når man be-
væger sig rundt om cirklen op-
lever man de forskellige land-
skabskarakterer som bag-
grund: tæt skov, lysning, sø.
Og om sommeren vil de en-
kelte navne blive gennemstrå-
let efterhånden som solen går
hen over himlen, forklarer
3RW arkitekter. Man kan også
gå ind i ringen og fornemme
dens dæmpede bevægelse der
følger træstammerne.

Ringen er 800 kg tung ring
på 4 meter i diameter. Den er
af rustfrit stål med en børstet
håndpoleret overflade. Den
virker derfor ikke som et spejl,
men reflekterer alligevel omgi-
velsernes farver. I ringen er der
dog kun navnene fra de 60 af
de 69 der blev skudt og dræbt
på øen under terrorangrebet.
De pårørende til de sidste ni
ofre ønskede ikke navnene på
mindesmærket, men der er
gjort plads til dem på ringen.

Mindestedet er bevidst pla-

ceret så det ikke har nogen di-
rekte tilknytning til de eksakte
steder hvor mordene skete. In-
gen blev dræbt akkurat dér.
„Vi kan opfatte mindestedet
som et slags tomrum der kan
fyldes med den enkeltes behov
for at bearbejde sorgen, min-
des de liv der gik tabt og frigø-
re sig fra de dramaer der fandt
sted mange andre steder på
øen,“ skriver 3RW arkitekter.

Sørgekåberne
Øens vegetation blev kortlagt i
sommeren 2014. Dens sam-
mensætning er ved at ændre
sig. Før var den en lysåben fyr-
reskov med en lav undervege-
tation af lyng og blåbær, men
nu er den ved at udvikle en
kraftigere underskov med op-
vækst af løvtræer. Det skyldes
at landskabet før var præget
af afgræsning. Siden den op-
hørte, er tilgroningen blevet

UTØYA. Fire år efter terroren fik øen et
mindested med ofrenes navne skåret i stålet

Ringen i lysningen

Den 800 kg tunge ring er fæstnet
med wirer til de omgivende
fyrretræer. Foto: Martin Slottemo
Lyngstad.

Stålringen hænger lige over den runde belægning af træskiver - og det
omsluttes af en større ring. Foto: Martin Slottemo Lyngstad.

en trussel, også omkring min-
destedet.

I lysningen med mindestedet
skal der ikke ske nogen tilgro-
ning. Det skal belægningen og
naturplejen hjælpe til med.
Samtidig er det sigtet at for-
bedre vilkårene for sommer-
fuglene hvor sørgekåbe (Nym-
phalis antiopa) har fået en
særlig symbolsk betydning.

Belægningen er med til at
hæve temperaturen. Lysnin-
gen er udvidet så der kommer
mere lys. Og der er plantet
med blomstrende urter så der
hele tiden er en blomstring.
Alt sammen skulle gerne
hjælpe sommerfuglene. De
vilde arter suppleres af enkelte
havearter som valmuer, solhat
og sommerfuglebuske. Insekt-
forsker Joseph Chipperfield vil
følge sommerfuglenes udvik-
ling for at kontrollere om ind-
grebene virker.

10
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Jonas Dahlbergs forslag til
‘Mindernes ar’ på fastlandet
over for Utøya er foreløbigt ud-
skudt. Foto: Jonas Dahlberg
Studio/Minnesteder.no.

Sørgekåbe har fået symbolsk be-
tydning på Utøya. Nu foretages
der naturpleje for at give sommer-
fuglene bedre kår. Wikipedia.

Det var arkitektfirmaets plan
at mindestedet skulle udføres
som frivilligt arbejde, især af
AUF-veteraner og forældre til
de der omkom på øen. Be-
grundelsen var at frivilligt ar-
bejde er dybt forankret i norsk
kultur, og at arbejdet kunne
være en vigtig del i den helen-
de proces efter terroren i 2011.
Efter omtalen i norske medier
at dømme deltog også nogle,
men der er ikke angivet tal.

Mindernes ar
Ud over mindestedet på Utøya
er der også planlagt et større
mindesmærke der skal stå som
det nationale monument for
ofrene for Anders Breiviks an-
greb både i Oslo og på Utøya.
Den norske regering udskrev

en international konkurrence
hvor der kom 300 forslag.

Vinderen blev svenske Jonas
Dahlberg. Han foreslår at skæ-
re en 3,5 meter bred kile ned
gennem klippen på odden
Sørbråten nord for Utøya. Lige
ud for kilen skal man kunne se
øen, og på de blotlagte pole-
rede flader skal de omkomnes
navne indgraveres. Idéen er
også at det fjernede fjeld skal
bruges i et mindesmærke ved
regeringsbygningerne i Oslo

hvor en bombe sprang inden
angrebet på Utøya.

Forslaget, som Dahlberg kal-
der ‘Mindernes ar’ eller ‘Me-
mory Wound’ har dog mødt
kritik fra naboer og lokale po-
litikere som synes at forslaget
er for synligt så de altid bliver
mindet om hændelsen. Mange
naboer var med i redningsar-
bejdet med fare for eget liv.
Nogle af ofrenes forældre har
desuden kritiseret proceduren,
især for at de ikke blev inddra-

KILDER
Ole Billing Hansen (2015): Lysringen -
noen tanker bak vinnerprojektet.
Park & Anlegg 10/2015.
3rw.no.

get. Geolog Hans Erik Foss
Amundsen har endvidere fast-
slået at fjeldet på odden be-
står af smuldrende skifer der
minder om hårde kiks. Den er
derfor helt uegnet til monu-
mentale facader. Fremtiden
for monumentet er derfor
usikker. sh

Mindestedet ligger i en lysning på øens nordside med udsigt over søen. Men lige netop her var der ingen mord. Foto: Martin Slottemo Lyngstad.

11
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Ulovlig sprøjtegift
truer grundvandet
NaturErhvervsstyrelsen har på
uanmeldte besøg fundet ulov-
lige sprøjtegifte hos hver sjette
landmand. De fik enten en
indskærpelse eller blev politi-
anmeldt for at opbevare eller
bruge ulovlige sprøjtegifte. I
2014 var det 17,4% af de kon-
trollede landmænd der var på
galt spor. I 2013 var 15,7% og i
2012 10,3%. Tallene er baseret
på stikprøver. I 2014 besøgte
NaturErhvervsstyrelsen 2,7% af
landmændene. Det er ifølge
styrelsen en bred vifte af ulov-
lige stoffer landmændene lig-
ger inde med og bruger mod
f.eks. ukrudt og skadedyr.

Danmarks tre største vand-
selskaber Hofor, VandCenter
Syd og Aarhus Vand opfordrer
til bedre kontrol. „Vi mener at
der er behov for mange flere
kontrolbesøg. Det er alt for
lidt når det viser sig at hver
sjette ligger inde med farlige
og ulovlige sprøjtegifte. Det er
at spille hasard med både fol-
kesundheden og miljøet,“ si-
ger direktør Anders Bækgaard
fra VandCenter Syd.

Københavns kirkegårde skal i
højere grad bruges som grøn-
ne byrum for de omliggende
bydele. Der skal være bedre
adgang gennem de skærmen-
de mure og der skal være flere
anvendelsesmuligheder. Det
har Teknik- og Miljøudvalget i
Københavns Kommune vedta-
get i en ny politik for kirkegår-
dene frem mod 2065. Det
langsigtede perspektiv skyldes
den tid det tager at omlægge
gravområder.

Baggrunden er at 95% af
københavnerne bisættes i ur-

ner. Det giver pladsoverskud
på byens fem kommunale kir-
kegårde hvoraf nogle ligger i
bydele hvor der er begrænset
adgang til grønne områder.

„Københavnerne efterspør-
ger flere grønne områder, og
frem mod 2025 vokser byen
med 100.000 indbyggere. Der-
for vil vi på lang sigt udvikle
en del af vores kirkegårde til
også at være grønne byrum.
Omdannelsen skal respektere
kirkegårdenes funktion som
begravelsesplads, og derfor er
de ikke tænkt som nye parker

med plads til boldspil, men
mere som et sted hvor køben-
havnerne kan søge ro og for-
dybelse,“ siger teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell
(EL). Han peger også på at de
udsatte byområder skal løftes.
„Her kan en bedre brug af kir-
kegårdene spille en væsentlig
rolle i arbejdet med udviklin-
gen af Sydhavn og nordvest-
kvarteret. Kirkegårdene skal
åbne sig mod omverden og in-
vitere københavnerne ind,“ si-
ger Kabell.

Det gælder bl.a. Bispebjerg
Kirkegård i nordvestkvarteret.
Allerede i dag tiltrækker kirke-
gården mange når kirsebær-
træerne blomstrer. For få år si-
den blev et kapel omdannet til
Dansekapellet hvor man kan
få danseundervisning. Kom-
munen har netop afsat penge
til en områdefornyelse, og her
vil der bl.a. blive arbejdet med
at integrere kirkegården end-
nu mere i den omliggende by.
Efter planen kan muren der
adskiller kirkegården fra byde-
len åbnes, ligesom de stille
områder på kirkegården kan
kobles til de nærliggende
boligbebyggelser. sh

Kirkegårdene skal også
være grønne byrum

Ladcykler er blevet almindeli-
ge i gaderne, men kan også
være et miljøvenligt og prak-
tisk erhvervskøretøj, også til
grøn pleje. Trehjulerne med
bredt lad laster mest, men de
tohjulede Long Johns er lette-
re og hurtigere. Og laddet er
stort nok til f.eks. motorsav,
løvblæser eller en græsklipper.

Det har man erfaret hos
Kungliga Djurgårdens Förvalt-
ning i Stockholm der bruger
den danske Bullitt når de ple-
jer Djurgården, Hageparken
og Ulriksdal. „Vi bruger dem
hele tiden til alt muligt. De er
meget smidige når man samler

Long John som arbejdscykel

og 71-82 cm langt idet front-
pladen står skråt. Kungliga
Djurgårdens Förvaltning har
forsynet deres cykler med hur-
tigtfæste til redskaberne.

Den 243 cm lange cykel har
alu-ramme og leveres med ud-
vendige eller indvendige gear.
Man kan også få skilt og tilbe-
hør til laddet, bl.a. kasser og
sidepaneler. Hjulene kan tage
dæk op til 2’’ (5 cm). Uden til-
behør vejer cyklen 22 kg og la-
ster op til 180 kg med kører.

Rammen fremstilles i Tai-
wan, men cyklen samles i Kø-
benhavn med de dele man be-
stiller. Prisen begynder ved
godt 15.000 kr. inklusiv moms.
Cyklen leveres også med elmo-
tor. Så begynder prisen ved
30.000 kr. Det har man ofret
hos Kungliga Djurgårdens För-
valtning der passer et ret ku-
peret terræn. „Selvfølgelig
skal der være elmotor, det skal
ikke være tungt at cykle,“ si-
ger Annelie Medin. „Vi har i
forvejen et anstrengende ar-
bejde.“sh

Bjørn Åslund (2015): Flexibel med
lastcykel. Utemiljö 7/2015.
Larryvsharry.com.
Youtube.com (lastcykel, Djurgården).

affald og skal standse tit. Når
vi skal fjerne ukrudt tager vi
redskaber med. Vi kan også
køre på stier hvor bilerne ikke
må være,“ siger Annelie Me-
din. Cyklerne har fungeret fint
i tre sæsoner nu, men de bru-
ges dog ikke om vinteren

Fordelene er ikke kun at
man hverken støjer og oser og
kan komme rundt og parkere
alle vegne. Cyklen kan også
bruges af ferieafløsere uden
kørekort. Og den har en me-
get lav læssehøjde.

Bullitt er en Long John-type
fra Larry vs Harry (larryvshar-
ry.com). Laddet er 47 cm bredt

Annelie Medin med sin Bullitt på Ulriksdals Slotspark. Foto: J. Jogensjö.

Bispebjerg Kirkegård
ligger tæt op af boligområder.

Pullerter og bump
i påboltet gummi
Bump, pullerter og heller kan
også være af gummi der bol-
tes fast i asfalten og derfor
kan flyttes og genbruges an-
dre steder. TDJ Trafikgummi
forhandler et tysk sortiment af
vulkaniseret gummi som også
har den fordel at produkterne
ikke skal repareres eller udskif-
tes efter en påkørsel. Pullerten
vipper bare bagover og selv til-
bage i udgangsstillingen. De
produkter der ikke skal køres
på laves af genbrugsgummi.
Ellers bruges ny gummi, og til
vejbump er der også jernarme-
ring i. Monteringen foregår
ved at at bore huller i asfalten
med et murbor. Derefter fæst-
nes gummiet med rawplugs og
bolte der skrues i med mo-
mentnøgle. Trafikgummi.dk.
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‘The kids are all right’ fra 2010
skal absolut ikke forveksles
med rockdokumentaren ‘The
kids are alright’ med The Who
fra 1979. Filmen handler om et
gift, lesbisk par: Nic (Anette
Bening) og Jules (Julianne
Moore) som med samme sæd-
donor har fået Laser og Joni.

Børnene er nu 18 år og nys-
gerrige efter at finde deres
biologiske far Paul (Mark Ruf-
falo). Hans bohemeagtige liv
imponerer datteren Joni der
inviterer ham hjem uden at
fortælle mødrene at det er far-
mand. Da de spiser aftensmad,
fortæller Jules at hun vil starte
som landscape designer. Det

Grønt Miljøsfagligefilmservice !

Lesbisk havedesigner knalder med Paul
får Paul til at bede hende om
at renovere hans baghave. Og
så går det galt. Nic er læge og
ser lidt ned på den hjemmegå-
ende Jules’ planer. Det ender
med at Jules knalder med
Paul. Og Paul får dårlig indfly-
delse på børnene der bl.a. be-
gynder at køre på motorcykel!

Så opdager Nic et af Jules
hår på Pauls badeværelse og
regner ud at de ikke kun har
talt om havedesign. Så bliver
alle sure på hinanden. Til sidst
tager Joni dog på college, og
Jules og Nic holder i hånd og
griner da Laser siger at de er
alt for gamle til at blive skilt.
Paul hører man ikke mere til. lt
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For tætte dæksler
ruster sammen
Kloakdæksler af stål har det
med at ruste fra undersiden, så
de er svære at åbne. Årsagen
er at dækslerne er blevet tæt-
te takket være gode  paknin-
ger, og at dækslerne ikke har
det nøglehul de før havde. Så
undgår man at der løber over-
fladevand ned i kloakken, og
at lugt og dampe dunster op
på overfladen. Problemet er at
svovlbrinte og kondensvand
ikke kan slippe ud. Det får bå-
de dæksel og karm til at ruste.

Det er i al fald erfaringen fra
kloakmester Lars Rune fra Syd-
djurs Spildevand, skriver Licita-
tionen 25.11.2015. Problemet
gælder både spildevands- og
regnvandssystemer og især på
nyere 425 mm dæksler.

En medvirkende årsag er
ifølge Lars Rune at vi centrali-
serer renseanlæggene. Derfor
bliver ledningerne længere,
og så opstår der mere svovl-
brinte. Han er nu begyndt at
bore huller i dækslerne, for
det er dyrt at åbne sammen-
rustede dæksler med olieham-
mer og bagefter udskifte dem.

AL-Blazer løfter 160
kg med vacuum
AL Lift i Lemvig har præsente-
ret en ny vacuumløfter til fli-
ser, AL-Blazer 2000 der løfter
160 kg. Løfteren kan monteres
på alle entreprenørmaskiner
med gafler og drives enten via
hydraulik eller med egen mo-
tor. Den styres af én mand via
et styrehåndtag på sugekop-
pen. AL-Lift peger på at flise-
løfteren med sin relativt lave
højde kan komme til mange
steder, og at den også er god
på ustabilt underlag. Buus An-
lægsgartner har købt maski-
nen til en belægningsopgave i
Tilst (billedet). AL-Lift.com.

stærke kanter til at sikre et sta-
bilt modhold. På større flader
kan man indbygge indre kan-
ter. Problemets synlighed kan
endvidere dæmpes ved valg af
mønster. Værst er nulfor-
bandt. Bedst er afbrudte fu-
ger, f.eks. vinkelforbandt.

Og så kan man øge friktio-
nen mellem stenenes under-
side og afretningslaget. Taler
man om hele belægningen,
kan friktionen øges når stene-
ne ikke er helt lige tykke. Der-
ved opstår der små takker ne-
de i afretningslaget fordi man
sørger for at overfladen er
jævn og uden kanter. Taler
man om den enkelte sten eller
fliser, øges friktionen når un-
dersiden er grov, sådan som
det svenske forsøg viser.

Problemet med de skridende
sten og fuger er derfor øget i
takt med at sten og fliser
fremstilles i mere ensartede
mål og i takt med at natursten
fremstilles savede på alle led-
der. Før var de altid råkløvne
på undersiden. I Danmark er
problemet med de glattere
undersider bl.a. observeret på
trinelementer af natursten
hvor trinene i enkelte tilfælde
er gledet frem. sh

Når en belægning af sten
eller fliser belastes, vil ste-

nene ikke kun trykkes nedad,
men også sideværts. Det kan
få sten og fuger til at forskyde
sig, hvis belægningen ikke er
stærk nok. Her spiller også
friktionen mellem stenens un-
derside og afretningslaget en
rolle. Bedst er en grov under-
side. Derimod har det kun
marginal betydning om afret-
ningslaget er stenmel eller
skærver eller om det er vådt
eller tørt. Det er påvist i et for-
søg som Axel Lilja har udført i
forbindelse med sin eksamens-
arbejde på Sveriges Lantbruks-
universitet.

I forsøget brugte han natur-
stensfliser på 35x35x8 cm, en-
ten med savet, brændt eller
stokhugget underside. For at
variere den vertikale belast-
ning brugte ikke kun én sten,
men også to eller tre oven på
hinanden. Som underlag brug-
te han 0-8 mm stenmel og 2-4
mm skærver, i både tør og
fugtig tilstand.

Via en fjedervægt og et spil
blev stenene trukket hen over
underlaget så han kunne måle
den kraft hvor stenen rykkede
sig første gang. Jo større kraft,
desto større friktion. Hver må-
ling blev gentaget ti gange og
gennemsnittet beregnet.

Det største træk på 503 N
blev målt hvor tre lag sten

Friktionen holder stenene på plads
Ru underside medvirker til at fugerne ikke skrider, viser svensk forsøg

med stokhugget underside
blev trukket hen over tørt
stenmel. Det mindst træk på
117 N blev målt hvor ét lag
sten blev trukket hen over tørt
stenmel.

Generelt gav den stokhug-
gede - og groveste - underside
størst friktion. Den savede - og
glatteste - overflade gav
mindst friktion. På fugtigt
stenmel og med ét lag sten var
målingerne 131 N (savet), 150
N (brændt) og 161 N (stokhug-
get). Brændt underside var
dog bedst hvor ét lag sten blev
lagt på tørt underlag. I praksis
er underlaget dog normalt
mere eller mindre fugtigt.

Der var generelt kun små
forskelle mellem stenmel og
skærver, dog med svag ten-
dens til at stenmel er bedst.
Der var også kun små forskelle
mellem tørt og fugtigt under-
lag, dog med svag tendens til
at tørt underlag er bedst.

Friktionen steg med den ver-
tikale belastning (antal sten-
lag). Når den vertikale påvirk-
ning blev doblet eller tredob-
let blev friktionen endda lidt
mere end doblet og tredoblet.

Når man skal undgå at sten
og fuger skrider, er der også
andre måde at undgå det på
end ved at øge friktionen mel-
lem stenenes underside og af-
retningslaget. Først og frem-
mest handler det om at have

KILDE
Axel Lilja (2013): Betydelsen av natur-
stenshällens ytbearbetning mot un-
derlaget för att undvika att stenen
glider i sidled. LTJ-fakulteten, Sveri-
ges Lantbruksuniversitet.

Med spil og fjedervægt måles den kraft der rykker
stenen. Det dokumenteres med foto. Fra rapprten.

Fugerne skrider let når belastningen er stor.
Problemer øges jo finere stenene er. Fra rapporten.
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Det faglige sproghjørne
TRÆ

Et mere basalt ord end ‘træ’ kan man
vel næppe forestille sig i de grønne fag.
Og gammelt er det også. På oldnordisk
hed det tré fortæller ordbogen. At alle
de oprindelige træarter lige som ‘træ’ er
korte enstavelsesord kan også give en
fornemmelse af at det er gamle, brugte
og nedslidte ord.

‘Træ’ er så grundlæggende at det vir-
ker komisk at definere ordet som man
gør det i ordbøger. Den Danske Ordbog
foreslår f.eks.: „Høj, mangeårig plante
bestående af en tyk, hård stamme med
grene der udgår et stykke over roden,
og på hvilke der sidder blade eller nåle.“
Wikipedia foreslår: „Et træ er en flerårig
plante der har en tydelig, opret og for-
veddet stamme som begynder ved ro-
den og som bærer grene og dermed
blade et stykke over jorden.“

En højdeangivelse finder man ikke.
Wikipedia nævner mindst 6 meter, men
i faget bruges ‘træ’ om langt mindre
vækster, f.eks. bonsaitræer, bare de har
træets karakteristika med flerårige for-
veddede stammer og grene.

På dansk kan træ både betyde det le-
vende træ i parken og materialet træ.

Artiklen er bl.a. inspireret af Ole Balslev i
Weekendavisen 9.10.2015.

Materialet træ kaldes også ved, og når
veddet er forarbejdet kaldes det også
for tømmer. Men ‘træ’ kan bruges om
det hele, og så er det den konkrete sam-
menhæng der må afgøre hvad.

På engelsk har man samme opdeling i
de næsten samme ord tree, wood og
timber, men man kan dog ikke bruge
tree om alle tre ting. Desuden har man
på engelsk ordet log om en brændeknu-
de og wood er også en lille skov. I man-
ge europæiske sprog indgår ‘tr’ eller ‘dr’
i ordet for træ og det stammer helt til-
bage fra de indoeuropæiske rødder.
Tysk og hollandsk er dog undtagelser
med Baum/boom og Holz/hout for træ
og ved. På græsk hedder træ dendron
som vi kender fra rododendron, dendro-
logi (læren om træ) og dendrokronologi
(tidsbestemmelse ud fra årringe).

Træerne store rolle viser sig bl.a. i de
utallige symbolske og sproglige vendin-
ger som træer indgår i. Livets træ. Kund-
skabens træ. Penge vokser ikke på træ-
erne. Træerne vokser ikke ind i himlen.
Man kan ikke se skoven for bare træer.
Man skal rejse sig ved det træ hvor man
er faldet. Fordi ét træ i skoven er kroget,
er de det ikke alle. Og når vi taler vores
rødder, mener vi vores oprindelse. sh
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En chokbehandling med alu-
minium skal få 18 grumse-

de søer til at få klart vand. Det
er allerede sket med Sørup Sø
ved Svendborg hvor behand-
lingen på kun en uge resulte-
rede i helt klart vand. For at
fastholde balancen blev søen
også biomanipuleret med op-
fiskning af skidtfisk. Det skete
på en billig måde med hjælp
fra lokale lystfiskere.

Søerne modtog i mange år
spildevand fra husholdninger,
landbrug og industri. Det sker
ikke så meget mere, men forti-
dens synder gør at søerne ikke
bliver rene og klare. Især er
det et problem med den fosfor
der er hobet op i søbundens
dynd, og som kun meget lang-
somt vaskes ud. Fosforen giver
de mikroskopiske alger gode
vilkår. De gør vandet grønt og
uklart. Så har rovfiskene svært
ved at jage skalle og brasen -
som derfor æder for mange af
de smådyr der lever af algerne.

Der opstår en negativ spiral
der er svær at bryde. Staten vil
som led i de første vandplaner
prøve med aluminium supple-
ret med biomanipulation hvor
skalle og brasen fiskes op. Før-
ste sø blev den 11 ha store Sø-

rup Sø der skulle løftes fra ‘rin-
ge’ til ‘god’ økologisk tilstand.

80 tons alu-salte
Metoden er at hælde tonsvis
af flydende aluminiumssalte i
søen. Derved udfældes sne-
fnugagtige aluminiumshydro-
xider der binder fosfor, ikke
kun i vandet, men - med bund-
dyrenes hjælp - efterhånden
også i dyndet. Algerne kan nu
ikke mere få fat i fosforen, og
søen får en bedre balance.

Ud fra fosforens kredsløb i
søen og fosformængden i sø-
bunden blev det beregnet
hvor meget aluminium der
skulle til. Der skulle 67 gram
pr. m2 søbund eller 80 m3 alu-
miniumssalte til hele søen.

Søens pH blev også fulgt, for
aluminium bliver giftig for dyr
og planter når søens vand er
for surt. Derfor blev der gjort
kalk klar ved bredden så man
om nødvendigt hurtigt kunne
løfte pH-værdien.

Opgaven blev derefter god-
kendt af Naturstyrelsen og af
den ellers noget skeptiske gre-
ve på Hvidkilde Gods der ejer
søen. Opgaven blev udført af
Thomas Aabling Vandmiljø ef-
ter en udbudsrunde. Alumini-

umssaltene blev sejlet ud i en
pram med to tanke på hver én
m3 hvorefter det blev spredt
bag prammen via slanger.

1800 kg fredfisk
Behandlingen blev suppleret
af en biomanipulation hvor to
tons fisk blev fisket op. Det var
skaller og brasner (fredfisk)
der så vidt muligt blev fisket
op, for at få en bedre balance
med rovfiskene. Uden denne
balance kan en renset sø ven-
de tilbage til den dårlige til-
stand efter nogle år.

Før en biomanipulation gen-
nemfører man normalt først
fiskeundersøgelser. Her gik
man bare i gang med at fiske
med det mål at fjerne 2 tons
fisk. Det hvilede på den erfa-
ring fra andre projekter at der
typisk skal fjernes 200-400 kg
fisk pr. hektar.

Opfiskningen skete med de

enkle og billige ‘paraplyfæl-
der’ hvor man fanger fiskene
levende og derfor kan sortere
dem og udsætte rovfiskene
igen. Fælderne er små bure
der sættes ud i vandet. Via en
sprække er der adgang til fæl-
den og til lokkemaden. 45 fæl-
der blev sat ud i søen, og da-
gen efter - en kold lørdag i
foråret 2015 - gik ti frivillige i
gang med at sortere. Det blev
til 100 kg skaller og brasner
den første dag.

Siden er der fjernet 1,8 tons
fisk som Zoologisk Have i
Odense har brugt til foder. Bi-
olog Terkel Broe Christensen
fra Svendborg Kommune kon-
kluderer at det er muligt at fi-
ske skånsomt op med fiske-
fælder, men han anbefaler at
bruge flere, nemlig 4-6 pr. ha.
Han konkluderer også at det
er muligt at løfte store natur-
genopretningsprojekter ved
frivillige kræfter.

Kan se 2,5 meter ned
Før behandlingen med alumi-
nium og opfiskningen kunne
man knap nok se 25 cm ned.
Kun en uge efter var vandet
klart så man kunne se ned til
bunden på det dybeste sted på
fire meter. Senere vendte al-
gerne lidt tilbage, så der har
indfundet sig en balance med
en sigtedybde på 2,5 meter.
Ifølge Terkel Broe Christensen
er resultatet meget tilfredsstil-
lende. Han vurderer at søen
nu opfylder de statslige vand-
plankrav. Søen bliver overvå-
get de næste ti år for at se om
behandlingen holder. sh

KILDER
Terkel Broe Christensen (2015): Kry-
stalklart søvand efter behandling
med aluminium. Teknik & Miljø 12/
2015.
Terkel Broe Christensen (2016): Bio-
manipulation og frivillige. Manus.

Sørup Sø klar på en uge
NATURPLEJE. Den sydfynske sø fik som den
første chokbehandling med aluminium og en
biomanipulation som efterret

Fredfisk fiskes op med ‘paraplyfælder’ der klapper sammen som en
paraply når de trækkes op af vandet. Foto: Terkel Broe Christensen.

Aluminiumssaltene blev i vand-
opløst form sejlet ud i en pram
med to tanke hvorefter de blev
spredt bag prammen via slanger.
Foto: Terkel Broe Christensen.

16
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Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail

Urner i skove
forurener slet ikke
Urnenedsættelser forurener ik-
ke. Det konkluderer universite-
tet i Freiburg der har under-
søgt sagen for Friedwald, en
tysk forening der arbejder for
urnenedsættelse i skove. Det
skriver Kirkegården 6/2015 og
Friedhofskultur 9/2015.

Der blev taget 192 jordprø-
ver i tre skove hvor der er ned-
sat urner i flere år. Prøverne
blev taget i 95 cm dybde lige
under urnerne og i overfladen
lige over urnerne. For at sam-
menligne blev der taget prø-
ver i 95 cm dybde en meter fra
urnerne og fra overfladen så
langt væk at løvfald ikke kun-
ne påvirke prøverne. Eneste
forskel var en marginal stig-
ning i pH under urnerne, fra
4,62 til 4,74 i snit. Der var ikke
større tungmetalindhold lige
under og over urnerne.

Bygningsreglement
i justeret udgave
Den 1. januar 2016 trådte et
let justeret bygningsreglemet i
kraft. Der er dog ikke ændrin-
ger der har betydning for ude-
arealerne. Ændringerne vedrø-
rer primært nye energikrav
der bl.a. udmøntes af byg-
ningsdirektivet og energiafta-
lerne fra 2008 og 2012.

Lavenergiklasse 2015 bliver
minimumskrav for alt nybyg-
geri, mens der indføres frivilli-
ge energiklasser for eksisteren-
de bygninger. Energikrav til
vinduer strammes, og kravene
tilpasses generelt EU’s energi-
krav til produkter.

BR15 trådte i kraft 1. januar
2016 og skal bruges ved an-
søgninger eller anmeldelser
som indsendes efter da. Regle-
mentet sorterer nu under Tra-
fik- og Byggestyrelsen og ses
på Bygningsreglementet.dk.

Afdøde begraves øverst i komposten
En anden idé med økologisk
vingesus er at blive begravet i
en kompoststak. ‘Urban Death
Project’ hedder projektet som
amerikanske Katrina Spade sø-
ger investorer til for at bygge
en prototype. Den skal bestå
af en tre etager høj stak af
træflis og savsmuld  hvor man
fra bunden gradvist fjerner
omsat materiale med en snegl.

Afdøde svøbes i stof og bæ-

res via en rampe til stakkens
top der også tilføres nyt flis og
smuld. I løbet af nogle måne-
der synker den døde ned gen-
nem stakken og omsættes. Når
det er sket, kan de pårørende
få lidt af komposten og bruge
den hjemme i haven. Den
overskydende kompost bruges
i en mindehave ved anlægget
eller  i byens parker og anlæg.
Urbandeathproject.com.

Begraves i kapslen,
genopstår i træet
Bliv begravet i en kapsel som
et stort frø, og få et træ plan-
tet ovenpå. Så tager rødderne
næring fra kapslen, og man
genopstår symbolsk i træets
vækst. Idéen ’Capsula Mundi’
er fra de italienske designere
Anna Citelli og Raoul Bretzel.
Kapslen består af stivelse der
nedbrydes på stedet. Inden i
kapslen sidder afdøde i opret
fosterstilling svøbt i et klæde.

Idéen er endnu ikke prakti-
seret fordi den ikke er tilladt i
Italien. Citelli og Bretzel satser
derfor i første omgang på en
minikapsel, Capsula Mini, be-
regnet til kremeringer. De hå-
ber at salget, der indledes i
2016, kan betale de videre vi-
denskabelig og juridiske un-
dersøgelser af Capsula Mundi
så konceptet kan realiseres.Fo
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Ved vejbyggeri anvendes i
stigende omfang brændt

kalk til at stabilisere jord i skrå-
ninger. Det medfører at jor-
dens pH-værdi bliver meget
høj, op mod 10. Det kan give
problemer for de planter og
græsser der skal etableres. Tit
lægges kun 10 cm vækstjord
ud over den kalkstabiliserede
jord. Indtil græsset er etable-
ret, er der fare for at vækst-
jorden eroderer. Risikoen sti-
ger hvis et højt kalkindhold
hæmmer græssets etablering.

Det er baggrunden for at
DLF i samarbejde med Vejdi-
rektoratet etablerede en af-
prøvning. Den blev udført på
en kalkstabiliseret skråning
ved motorvejskrydset M4 /
M12 ved Ballerup.

De foreløbige resultater pe-
ger på at særligt rødsvingel
med korte udløbere som bl.a.
indgår i græsfrøblandingen
Masterline Vejrabat, er veleg-
net. En bred, langtidsvirkende
startgødning letter sandsynlig-
vis også etableringen på dårlig
vækstjord.

I testfeltet blev vækstmul-
den fjernet, så man kunne så
direkte i den kalkstabiliserede
jord. Den var som ventet me-
get basisk, pH 9,5 målt med
pH-meter direkte i overfladen.
Der blev også udtaget en jord-
prøve med 20 spredte stik i 20
cm dybde. Den viste 8,7 i reak-
tionstal, 0,8 i fosfortal, 7,4 i
kaliumtal og 2,8 i magnesium-
tal. Der blev anlagt 2x10 test-
felter a 5 m2. De blev tilsået 23.
oktober 2013 med de græsser
og blandinger der er vist i lis-
ten herunder.

For at sikre en god etable-
ring blev der 1. april 2014 til-
delt en forholdsvis høj mæng-
de gødning, Multigreen NPK
21-4-16 med 6,0 kg/100 m2.
Gødningen er langtidsvirken-
de med en virkningstid på 5-6
måneder. Både kvælstof og
kalium er coatet.

Afprøvningen blev evalueret
i november 2014. Der blev gi-
vet karakter fra 1 til 9 for hen-
holdsvis generelt indtryk, til-
vækst og tæthed. Figuren her-
over viser resultaterne. Rød-

svingel med korte udløbere,
fåresvingel og Masterline Vej-
rabat (der indeholder begge
disse arter) klarede sig bedst.

Ifølge litteraturen skulle få-
resvingel være særligt følsom
for høj pH. Derfor er det over-
raskende at den ligger i den
bedste ende af feltet. En for-
klaring kan være at der har
været en god og konstant for-
syning af næring i kraft af den
langtidsvirkende gødning. For-
søget vil blive fulgt de kom-
mende år hvor der ikke bliver
tilført mere gødning.

Det ser ud til at Masterline
Vejrabat er den bedste og bre-
deste løsning. Godt nok har
rødsvingel med korte udløbere
etableret sig bedst, men med
kun én art er tilpasningsevnen
ikke så høj. Så er det bedre
med en bred blanding der bå-
de indeholder andre arter og
rødsvingel med korte udløbe-
re. Standard Vejrabat indehol-
der 15% rødsvingel med korte
udløbere. Masterline Vejrabat
har hele 35% plus den overras-
kende gode fåresvingel.

Frø til basisk vejjord

Af Henrik Agerskov Romme og Christian Sig Jensen

SKRIBENTER
Henrik Agerskov Romme er agronom,
og  Christian Sig Jensen er forsker,
begge i DLF.

• Udspærret annelgræs, Puccinellia distans, særligt hårdfør mod høj pH
• Fåresvingel, Festuca ovina, ’Quatro’, kontrol, særligt følsom for høj pH
• Bakkesvingel, Festuca trachyphylla ’Ridu’
• Engrapgræs, Poa pratensis ’Yvette’
• Rødsvingel med korte udløbere, Festuca rubra trichophylla ’Cezanne’
• Tetraploid plænerajgræs (4turf), Lolium perenne 4n, ’Double’
• Almindelig rajgræs, Lolium perenne 2n, ’Esquire’
• Mikrokløver, Trifolium repens, ’Pirouette’
• Standard Vejabat  (rødsvingel med korte og lange udløbere

samt bakkesvingel)
• Masterline Vejrabat  (rødsvingel med korte, lange og uden

udløbere, bakkesvingel, fåresvingel, krybhvene og almindelig hvene)

GRÆSSER OG FRØBLANDINGER I FORSØGET

GRÆSSER. På de kalkstabiliserede skråninger
skal frøene kunne klare en pH på op mod 10

Rajgræsserne og engrap-
græs har ikke etableret sig ret
godt. Alle svinglerne har til
gengæld generelt etableret
sig rigtigt fint. Det skyldes mu-
ligvis at pH ikke har været helt
høj nok til at stresse græsserne
fuldt ud. En anden faktor kan
være gødskningen. Annelgræs
der ifølge litteraturen trives
ved høj pH, har klaret sig fint,
men dog ikke bedre end
vejrabatblandingerne.

Afprøvningen peger på at
den rette frøblanding og en
optimal startgødning kan øge
etableringshastigheden på
kalkstabiliserede arealer samt
arealer med sparsom overjord
eller jord af ringe kvalitet til
plantevækst. Det vil i en ny af-
prøvning være interessant at
undersøge forskellige mæng-
der startgødning samt effek-
ten af at anvende langtidsvir-
kende gødning i stedet for al-
mindelig kunstgødning. ❏
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Tæthed

Tilvækst

Evaluering november 2014
Rødsvingel med korte udløbere, fåresvingel
og Masterline Vejrabat har klaret sig bedst.
Tallene er gennemsnit af de to gentagelser.

Der blev anlagt 2x10 testfelter a 5 m2 i den kalkstabiliserede skrænt.
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Trolden Troels med
sit grønne hår
Trolden Troels står i Lange-
linieanlægget i Horsens og
holder en gynge i udstrakt
arm. Den 5 meter store
trætrold er udtænkt af kunst-
neren Thomas Dambo. Den
blev præsenteret 6. juni som
led i det kommunale projekt
Mærk Byen. Trolden er bygget
med hjælp fra en håndfuld
tømrerelever der ventede på
praktikpladser. Materialerne
er lokale genbrugsmaterialer,
f.eks. brugte træpaller fra
AAOsteel diverse trærester fra
Stark Horsens. Det grønne hår
er planter der blev hentet i
Bygholm Park.

Store måger af træ
skriger på papirøen
Fire store måger - eller rettere
svartbag - af træ har siden
2014 givet hals på Papirøen i
Københavns Havn lige over for
Nyhavn. Mågerne er dannet af
1500 stykker krydsfinér skåret
ud af 180 plader. Udsmyknin-
gen skyldes en idé fra land-
skabsarkitekt Kaare Skjerning
der bagefter blev gjort byg-
bart af Cobe og CN3. CN3 lave-
de bl.a. et program der direkte
omsatte 3D-modellen til kryds-
finéren der blev skåret ud og
nummereret. Papirøen huser
lagerhaller der før blev brugt
til papir. Nu er adgangen til
øen åbnet for offentligheden,
og hallerne bruges til kulturel-
le formål og madmarked.



20 GRØNT MILJØ 1/2016

Krav om kørekort og certi-
fikater til motordrevne kø-
retøjer. Branchearbejdsmiljø-
rådet Jord til Bord 2015. 16 s.
Barjordtilbord.dk.
• Vejledning om regler og krav
som man skal være opmærk-
som på når man arbejder med
motordrevne køretøjer og red-
skaber. Et særligt afsnit vedrø-
rer regler for unge under 18 år
der er beskæftiget i landbrug,
gartneri, skovbrug og anlægs-
gartneri. 

Jordforbedring. Af Keith
Reid. Turbine 2015. 266 sider.
350 kr. Turbineforlaget.dk.
• Forlaget Turbine er i gang
med at publicere en serie af
havebøger oversat fra engelsk.
En af de første er Keiths Reids’
bog om jordforbedring blandt
havens træer, blomster, buske,
frugter og grønsager. Bogen
er primært for haveejere, men
det faglige niveau er højt, bl.a.
med detaljerede beskrivelser
af jordbundskemi, nærings-
stoffer og gødskning. Reid er
jordforsker med over 30 års er-
faring i at rådgive producenter
om jord, fortæller forlaget.
Ny inspiration til byudvik-
ling. Realdania By 2016. 96 s.
Udgivelser.realdaniabyg.dk.
• Præsentation af 27 løsninger
strategier og processer fra seks
byudviklingsprojekter i Frede-
ricia, Ringkøbing, Køge, Taa-
strup og København som Re-
aldania By er engageret i. For-
målet er at inspirere kommu-
ner og andre der arbejder med
at skabe byudvikling med kva-
litet. At udvikle eller omdanne
byområder der skal være en
attraktiv og bæredygtig
ramme om det gode hverdags-
liv, kræver holdbare strategier
for byens udvikling, lyder det
fra Realdania By.

gmPUBLIKATIONER

Den australske
ørkenhave blomstrer
I udkanten at den tørreste,
større by i den tørreste provins
på det tørreste kontinent lig-
ger en botanisk have. Den er
tør. Men ikke kedelig hvilket
ellers er fordommen om tørke-
tålende planter, pointerer
parkforvalter i Australia Arid
Lands Botanic Garden Cherie
Gerlach.

„Folk forventer ofte at plan-
terne i tørre områder er gan-
ske spinkle, krogede og ikke så
smukke som de er i mere våde
egne, men når du ser dem stå i
blomst, så tæt som de gør i ha-
ven her, bliver folk oftest for-

bløffede over de mange for-
skellige farver, bladformer og
planternes generelle skøn-
hed,“ siger hun.

Den tørre botaniske have
åbnede i 1993, ligger 300 km
nord for Adelaide, hovedsta-
den i provinsen Sydaustralien,
og dækker et areal på 250 ha.
Området kaldes ‘the gateway
to the outback’, porten til Au-
straliens kontinentstore ørken.

Alle arter i haven stammer
fra australske egne der får
højst 250 mm regn om året,
cirka 1/3 af den gennemsnits-
lige nedbør i Danmark. Haven
er delt i sektioner der repræ-
senterer det tørre landskab i

Vintervipper med lys,
lyd og video i Montreal
I Montreal, Canada, lyser plad-
sen Place des Festivals denne
vinter op i takt med at forbi-
passerende hopper op på en
af i alt 30 opstillede vipper og
vipper. Et konsortium af arki-
tekt- og designfirmaer står
bag idéen som også er baseret

forskellige dele af Australien,
og her kan de besøgende se
planter som de ellers skulle be-
væge sig gennem tusindvis af
kilometer ørken for at se.

En af de mest populære af
de tusindvis af arter have er
Sturt’s Desert Pea (Swainsona
formosa), Sturts ørkenært. Det
er en af Australiens mest kend-
te vilde blomster, kendt på
sine blodrøde, bladlignende
blomster. Planten blev opda-
get af den engelske botaniker
Isaac Swainson, men mon ikke
Australiens urbefolkning abo-
riginerne havde set den før?
Planten er også vartegn for
provinsen South Australia.

VERDENS LANDSKABER

på lyd. Lyden går i gang fra
højtalere i hver vippe og æn-
drer sig i takt med vipperiet.
Samtidig er der videoprojek-
tioner på de omliggende byg-
ninger. Denne visuelle del af
projektet tager udgangspunkt
i den ubalance som opstår i de
uensartet vippende vipper.

Installationen er en del af

byens årlige Luminothérapie-
event som har eksisteret i seks
år og har til formål at bringe
lys til byboerne i en mørk tid.
Selv installationen hedder Im-
pulse og bliver taget ned den
31. januar. Så du skal være
hurtig, hvis du vil nå at lave
din egen musik med en lysen-
de, canadisk vippetur. lt
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På Frederiksberg. Af Peter
Olesen. Frydenlund 2015. 152
sider. 99 kr. frydenlund.dk.
• En gå- og cykelguide til den
rige, klassiske, moderne og
grønne kommune midt i ho-
vedstaden, fra Gammel Kon-
gevej, Frederiksberg Allé og
Frederiksberg Slot over indu-
striområder med nyt liv, villa-
kvarterer og etageejen-
domme.
Why we love trees. Af SLA.
44 s. Sla.dk.
• Landskabsarkitektfirmaet gi-
ver på 44 sider i få ord en pro-
gramerklæring om hvordan
man kan bruge naturen- og
især træer - som et aktivt af-
sæt til at skabe bæredygtige
byer. „Når andre fremfører på-
stande om at træer er besvær-
lige, unødvendige og dyre og
derfor må komme i anden
række, bruger vi ‘Why we love
trees’ som modargument,“
forklarer Rasmus Astrup.

Hvad tænker arkitekten
på? Af Synne Rifbjerg. Arki-
tektens Forlag 2015. 129 s, 299
kr. Arkfo.dk.
• Ti arkitekter fra toppen af
dansk arkitektur, bl.a. Lene
Tranberg, Stig L. Andersson,
Dan Stubbergaard, Kristine
Jensen, Dorte Mandrup og
Bjarke Ingels, fortæller. Hvor-
for de ville være arkitekter,
hvordan de blev det, og hvor-
dan det er at være det. Kan
man bygge hvor som helst,
hvad som helst, for hvem som
helst? Hvad er vigtigst, arkitek-
ten eller bygherren? Er der en
humanistisk byggeskik som
kan eksporteres eller er det
bare business? En debatbog,
men også et vindue til den
verden hvor idéerne opstår og
huse og landskaber formes.

Paradise Gardens. Spiritual
Inspiration and Earthly Ex-
pression. Af Toby Musgrave.
Frances Lincoln 2015. 224 s.
459 kr.  Arkfo.dk.
• Med et globalt perspektiv og
en kronologi over mere end
5000 år undersøges og udfor-
skes sytten trossystemer delt i
fem temasektioner. Hvert ka-
pitel indeholder et særlig bety-
deligt jordisk paradis og gen-
nem denne ene have udfor-
skes den bredere religiøst-sym-
bolske brug af haver og plan-
ter. Engelsksproget.

Paradisæbler. Smagen af
Nellemanns Have. Af Margit
Mougaard, Villy Mougaard og
Anne Hjernøe. 160 s. Nelle-
manns Haves Venner 2015.
Nellemanns-have.dk.
• Beskrivelse af godt 80 para-
disæblesorter og deres brug i
madlavningen på grundlag af
et projekt (2012-2015) der blev
støttet af landdistriktsmidler.
Udgangspunktet er den 90 år
gamle samling af paradisæble-
træer i Nellemanns Have i Sæ-
by. Haven blev anlagt i 1925 af
Nic. Nellemann. Haven er i dag
på 6 ha og vedligeholdes af
Nellemanns Haves Venner, Fre-
derikshavns Kommune og Nic.
Nellemanns Fond. Bogen blev
præsenteret da haven fejrede
90-års fødselsdag 15. maj 2015
hvor landskabsarkitekt Vibeke
Nellemann holdt festtalen.

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
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BRANCHE

Flere konkurser i
2015 brød tendens
607 virksomheder i bygge og
anlæg blev ramt af konkurs i
2015 ifølge Danmarks Statistik.
Det var 15% flere end i 2014.
Der har ellers været et kon-
stant fald i antallet af konkur-
ser siden 2010. Der var især
mange konkurser i november
(72) og december (80). 80 er
det højeste tal på én måned i
tre år. Der er dog ikke flere
der har mistet deres arbejdet
ved konkurser end før, og det
tyder ifølge Dansk Byggeri på
at flere mindre virksomheder
er gået konkurs i 2015.

Hustler importeres
nu gennem ZTR
De amerikanske Hustler plæ-
neklippere har fået ny dansk
importør, nemlig ZTR ApS der
er dannet af direktør Torben
Dag Nielsen og salgs- og mar-
ketingchef Anders Skovholm.
Torben Dag Nielsen importe-
rede dog også før Hustler gen-
nem DAG Maskiner, mens An-
ders Skovholm er fra Hastrac
A/S. De importerer også trak-
tormærket Branson. Hustler
Turf Equipment har bygget
professionelle plæneklippere i
Hesston, Kansas, siden 1964.
Specialet er zero turn-klippere.
Dagmaskiner.dk.

Hurtige traktorer er
nu formelt lastbiler
Hvis en EU-typegodkendt trak-
tort er konstrueret til at køre
over 40 km/t, så skal den indre-
gistreres som en lastbil for at
få lov til at køre på de danske
landeveje. Til gengæld må den
køre alt det den kan, og ikke
kun de 40 km/t som hidtil har
været reglen. Sådan er det ef-
ter et EU-direktiv (167/2013)
trådte i kraft 1. januar. For de
hurtige traktorer gælder også
alle de andre lastbilregler, bl.a.
kørehviletidsregler, stort køre-
kort, vægtafgift og vejbenyt-
telsesafgift når den tilladte to-
talvægt er over 12 ton. Er trak-
toren ikke lavet til at køre me-
re end 40 km/t, kan man fort-
sat nøjes med en registrering
efter de gamle traktorregler.
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For første gang deltager an-
lægsgartnerfaget som kon-

kurrencefag ved DM Skills, en
årlig uddannelsesevent der
især henvender sig til de skole-
elever der skal i gang med at
vælge en erhvervsuddannelse.
Tidligere har anlægsgartner-
faget kun været med som
demonstrationsfag.

DM Skills holdes 4.-6. febru-
ar i Fredericia hvor anlægs-
gartnereleverne konkurrerer
på stand A-1020. 2 elever fra
hver af de 5 hovedskoler der
udbyder anlægsgartneruddan-
nelsen deltager. De to vinden-
de elever bliver tilbudt delta-
gelse ved EuroSkills i Göteborg
30. november til 4. december.  

Skills, der er den største be-

Anlægsgartnere er rigtigt med i Skills
DM Skills holdes i Fredericia 4.-6. februar med 30 forskellige fag

givenhed af sin art i landet,
blev holdt første gang i 2011.
Sidste år fandt begivenheden
sted i Bella Centret i Køben-
havn hvor 68.000 besøgte be-
givenheden, især folkeskole-
elever på uddannelsesjagt.

Omkring 300 unge med fra
over 30 forskellige fag konkur-
rerer. Ud over konkurrencerne
oplyser Skills om uddannelser-
ne fra stande som de enkelte
fag står for. For anlægsgartne-
riet er det Det faglige uddan-
nelsesudvalg for anlægsgart-
neri i samarbejde med de fem
hovedskoler der udbyder an-
lægsgartneruddannelsen.

Opgaven som anlægsgart-
nereleverne skal udføre, er en
anlægsopgave hvori der ind-

går belægning, mur, træ,
vand, træer og planter. Den
skal være udført senest lørdag
den 6. februar kl. 10. Herefter
vil dommerne fra 3F og Dan-
ske Anlægsgartnere gå i gang
med bedømmelsen.

Det meste materiale og ud-
styr til opgaven er sponsoreret
af Johansens Planteskole,  Lo-
xam, Sandstone og Peri Dan-
mark A/S. Desuden støtter Jo-
hansens Planteskole, Loxam og
Nemgrus.dk også med et fag-
sponsorat, mens 3F og Danske
Anlægsgartnere er hoved-
sponsorer. Bag Skills står Skills
Denmark der består af er-
hvervs- og SOSU-skoler og fag-
lige udvalg, også Det faglige
udvalg for anlægsgartneri. sh

Herover konkurrenceopgaven. Herunder øver anlægsgartnerelever fra Kolds College sig. Foto: Kolds College.

De 10 der deltager i konkurrencen
Jonas Larsen Anchers Havecenter Selandia Slagelse
Nikolaj L. Hansen Skælskør Anlægsgartner Selandia Slagelse
Morten E. List Grønne Hjem Gentofte Roskilde Tekniske Skole
Louise S. Stub Den Kreative Gartner Roskilde Tekniske Skole
Mark Brigsted Winther & Trolle Jordbrugets Udd.Center
Jonas L. Nielsen Mads Beck Jordbrugets Udd.Center
Monika Jensen Hirtshals Kirkegård AMU Nordjylland
Patrick B.A. Madsen Trehøje Anlæg AMU Nordjylland
Chris Johansen Green-Anlæg Kold College
Anne M. Rasmussen Th. Skov Larsen Kold College

GRØNT MILJØ 1/2016
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Lars Herman ved
HedeDanmarks ror
Pr. 1. januar blev Lars Herman
Petersen ny administrerende
direktør i HedeDanmark. Han
afløste Carsten With Thygesen
der efter eget ønske fratrådte
efter 18 år på posten og nu vil
bruge mere tid på bestyrelses-
arbejde og familien. Lars Her-
man Petersen er 55 år og
kommer fra en stilling som
administrerende direktør i
Dan-Foam. Han har før haft le-
dende stillinger i bl.a. Grund-
fos, Oticon og Stena Recycling.

”Carsten With Thygesen har
gennem 18 år været et afgø-
rende omdrejningspunkt for
HedeDanmarks positive udvik-
ling,“ siger Lars Johansson, be-
styrelsesformand i HedeDan-
mark. „Gennem dygtigt leder-
skab har han stået i spidsen for

Lars Herman Petersen

Grønttorvet København flytter
om få måneder sin engroscen-
tral fra Grønttorvet i Valby til
den nye Copenhagen Markets
i Høje Taastrup Transport Cen-
ter, 20 km fra Københavns
centrum. Det sker efter et til-
løb der begyndte i 2006.

Grønttorvet København er
en andelsforening af 132 gros-
sister i frugt, grønt, blomster
og planter. Under foreningen
hører et selskab der ejer grund
og bygninger hvor medlem-
merne lejer sig ind. Mange af
de små lejemål flytter ikke
med til den 22 ha store grund i
Høje Taastrup, men det gør
omkring 70 lejere med svarede
til 70% af omsætningen, oply-
ser Gartnertidende 16/2015.

Lejerne kan glæde sig over
tre velisolerede kæmpehaller
på 67.000 m2, 10 meters frihøj-
de og nærhed til motorvejen.
Der er lidt færre kvadratmetre
end i Valby, men Copenhagen

Grønttorvet er på vej til Høje Taastrup
Markets er „indrettet meget
mere effektivt og med bedre
logistik samt med rigtig man-
ge sluser og porte så varerne
hurtigt og billigt kan komme
både ind og ud ad bygninger-
ne,“ fortæller Jens Faarup der
1. december blev adm. direk-
tør for Copenhagen Markets
efter Brian Abildgaard. Faarup
er i forvejen direktør for
Grønttorvet København.

Det er Grønttorvet Køben-
havn der er bygherre for det
nye Copenhagen Markets. In-
vestoren er Nordic Real Estate
Partners der efter et år også
skal overtage driften. Med
flytningen lukker det gamle
grønttorv i Valby der har fun-
geret siden 1958 og dengang
trådte i stedet for den nuvæ-
rende Israels Plads inde i byen.
Ligesom med det nærliggende
Carlsberg skal de 16,5 ha ud-
vikles med boligbyggeri og en-
kelte erhvervsbygninger. sh
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at forandre og udvikle Hede-
Danmark fra primært at være
en dansk skovbrugsvirksom-
hed til i dag at være en inter-
national grøn servicevirksom-
hed som har leveret en stærk
vækst og stigende indtjening
gennem mange år.”

Det nye og mere praktiske grønttorv er ved at være færdigt.
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Når kommunerne ser på de-
 res senest gennemførte

udbud inden for vej og park,
var besparelsen i gennemsnit
5,8% på vejområdet og 5,1%
på parkområdet. Det viser en
analyse baseret på de kommu-
nale vej- og parkchefers vurde-
ringer. De viser også at gevin-
sten falder, jo flere udbud
kommunen foretager.

Analysen er lavet af Aalborg
Universitet og Roskilde Univer-
sitet. I vinteren 2014-15 blev
vej- og parkcheferne pr. spør-
geskema spurgt om hvordan
de vurderede det seneste ud-
bud inden for hver af de to
områder. Der kom svar fra de
75 ud af 98 kommuner. På vej-
området var der lige fra 50%
besparelse til 16% fordyrelse
ved at udbyde. På parkområ-
det var der fra 30% besparelse
til 16% fordyrelse.

I alt var der 82 udbud med
estimater for omkostnings-
ændringen. I de 37 var der op-
nået en besparelse. I de 5 var
der sket en fordyrelse. I de sid-
ste 40 udbud gik det nogen-
lunde lige op. Tallene skal ses

ud fra at ikke alle chefer svare-
de på alle spørgsmål

Alt sammen er det efter vej-
og parkchefernes vurdering.
De fleste har svaret i runde tal,
altså som en størrelsesorden,
ikke eksakte regnskabstal. Det
fremgår heller ikke om bespa-
relsen eller fordyrelsen er målt
i forhold til kommunens eget
bud, regnskabstal eller noget
andet. Ifølge analysen rykker
denne uvished dog ikke ved
tallenes tendenser.

Aftagende marginalnytte
Vej- og parkchefernes vurde-
ringer viser også at besparel-
serne er størst de første gange
der udliciteres. Kommuner der
kun har udbudt opgaver én
gang de seneste ti år, har spa-
ret 11,4% ved seneste udbud.
Kommuner der har udbudt
mindst fire gange de seneste ti
år, er nede på at spare 3,7%.

Det forklares i analysen med
at konkurrencepresset har ført
til effektiviseringer i den kom-
munale egenproduktion, eller
at de letteste besparelser  alle-
rede er blevet realiseret.

’Konkurrenceudsættelsens af-
tagende marginalnytte’ kaldes
denne faktor der anses for vel-
dokumenteret, også fra andre
undersøgelser.

Besparelsen er generelt stør-
re når sigtet entydigt er billi-
gere drift, og når der er en
formaliseret og kontraktmæs-
sig ramme, f.eks. detaljerede
opgavebeskrivelser. Derimod
er der ikke sammenhæng mel-
lem besparelse og tilfredshed
med driftens kvalitet.

Pæne karakterer
Vej- og parkchefernes tilfreds-
hed med de private leverandø-
rer har cheferne vurderet på
en skala fra 0 (meget utilfreds)
til 10 (meget tilfreds). Når man
ser på faktorerne ‘pris/omkost-
ninger’ og ‘kvalitet’ er den
gennemsnitlige karakter i beg-
ge tilfælde 7,4 på vejområdet
og 7,1 på parkområdet.

For de øvrige faktorer er ka-
raktererne lidt lavere. For
‘fleksibilitet i forhold til ønsker
om ændringer og/eller forbed-
ringer i driften’ er karakteren
6,9 for vejområdet og 6,7 for

parkområdet. For ‘opfølgning
og løsning af problemer og
mangler i driften’ er karakte-
ren 6,7 for vejområdet og 6,2
for parkområdet. Tilfredshe-
den er generelt størst hvor en
meget stor del af arbejdet
(over 90%) er udliciteret.

Når vej- og parkcheferne gi-
ver karakterer til den kommu-
nalt udførte drift, er karakte-
rerne generelt lidt højere, især
til fleksibilitet. Analysens to
ankermænd, Andrej Christian
Lindholst og Ole Helby Peter-
sen bemærker dog at det kan
være svært at sammenligne til-
fredsheden direkte, f.eks. fordi
formål og vilkår ikke er de
samme når arbejdet udføres af
kommunen selv.

Nøgletal for udbud og køb
Analysen giver også tal for
hvor meget drift kommunerne
udbyder og køber. Ifølge de
seneste kommunale regn-
skabstal (2014) har alle kom-
muner under ét købt 44% på
vejområdet og 33% på park-
området set i forhold til de
samlede bruttodriftsudgifter.

61% af kommunerne har
udbudt vejopgaver mindst fire
gange de sidste ti år. 36% af
kommunerne har udbudt
parkopgaver mindst fire gan-
ge de sidste ti år. Det er et
gennemsnit der dækker over
store forskelle. Enkelte kom-
muner udbyder slet ikke
driftsopgaver overhovedet,
mens andre kommuner har
udliciteret det hele. Det almin-
delige er dog en blanding.

Analysen er en del af to
igangværende store undersø-
gelser. Den ene er ‘Innovatio-
ner i offentligt-privat samar-
bejde’ (INOPS) ved Aalborg
Universitet, og som Dalgas In-
novation er med til at betale.
Den anden er ‘Dokumentation
af effekter af konkurrenceud-
sættelse af offentlige opgaver’
(Effektdoku) ved Roskilde Uni-
versitet, og som betales af 13
offentlige og private organisa-
tioner. sh

Sparede 5-6% på det seneste udbud
UDLICITERING. Ny analyse er baseret på vurderinger fra vej- og
parkchefer der er nogenlunde tilfredse med de private leverandører

KILDER
Andrej Christian Holst, Kurt Houl-
berg, Ole Helby Pedersen (2015) Øko-
nomiske effekter af udbud af drifts-
opgaver på det kommunale vej- og
parkområde - resultater fra en survey
blandt vej- og parkchefer. Aalborg
Universitet og Roskilde Universitet
2015. vbn.aau.dk.
Andrej Christian Holst, Ole Helby Pe-
dersen (2015): Økonomiske effekter
af udlicitering. Teknik & Miljø 12/
2015.

Entreprenør Dan Jørgensen arbejder med grødeskæring i en sø ved Nyborg. Naturpleje med specialmaskiner
er en af de mange opgaver hvor kommuner kan spare på at udlicitere.
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Byggecentrum og
Bips går sammen
Bips og Byggecentrum er på
vej til at fusionere til en ny or-
ganisation der foreløbig hed-
der ‘Byggeriets videnscenter’.
„Vi har to organisationer i dag
som længe har arbejdet sam-
men og har hver deres viden
og styrker. For at kunne mere
end hver for sig, arbejder vi i
den her retning,“ forklarer
Byggecentrums formand Chri-
stian Listov-Saabye til Licitatio-
nen 21.12.2015.

Byggecentrum formidler vi-
den om byggeri, energi og
miljø, bl.a. gennem byg-erfa-
blade, byggevareudstillinger,
prisdata, kurser og bøger. Bips
står for ‘byggeri, informations-
teknologi, produktivitet, sam-
arbejde’ og arbejder med be-
skrivelsessystemer til udbud in-
den for byggeri og anlæg.

I Bips har Christian Lerche
netop afløst Torben Klitgaard
som direktør. Lerche var 2005-
2014 direktør for Danske Ark,
og den sejlerinteresserede
økonom har siden kortvarigt
været direktør i Kongelig
Dansk Yachtklub.

Hold Danmark Rent
i nyt driftsselskab
‘Hold Danmark Rent’ er fra 1.
januar overført til et nyt drifts-
selskab for at styrke indsatsen
mod affald i byer og natur og
langs veje. Det oplyser Frilufts-
rådet hvor ‘Hold Danmark
Rent’ i flere år har ligget som
et program der arbejder for at
forebygge henkastet affald.

„Hold Danmark Rent vil i
endnu højere grad arbejde
med de praktiske udfordringer
som henkastet affald skaber.
Bl.a. via flere stærke netværk
med landets kommuner, styr-
kelse af samarbejdet med lan-
dets frivillige og etablering af
nye partnerskabsprojekter
med private virksomheder,“
hedder det fra Friluftsrådet.
Der skal nu mere fokus på
henkastet affald som en res-
source via kildesortering i lokal
nyttiggørelse.

Det nye driftsselskab ledes
af administrerende direktør
Benny Steen Rasmussen der
tidligere har været ansvarlig
for udvikling og drift af det
danske pant- og retursystem.
www.holddanmarkrent.dk.

Bygnings- og entreprenørgi-
ganten NCC har fra nytår fået
en ny struktur på tværs af de
nordiske lande. Opdelingen er
nu NCC Building, NCC Infra-
structure, NCC Industry, NCC
Housing og NCC Property De-
velopment. Opdelingen i den
danske del af NCC har ellers
været NCC Construction, NCC
Roads, NCC Bolig og NCC Pro-
perty Development.

Den ny struktur er en del af
en ny koncernstrategi for
2016-2020 der også skal skabe
mere lønsom vækst. De danske
afdelinger gjorde det ellers
pænt i 2014 med en over-
skudsgrad på 6,3%.

NCC indfører ny tværnordisk struktur
NCC har 47% af sin omsæt-

ning i Sverige og 13% i Dan-
mark. Hele koncernen omsæt-
ter for omkring 45 mia. kr. om
året og har cirka 18.000 an-
satte, heraf 2.500 i Danmark.

De danske aktiviteter blev
sat i gang i 1996-1999 med op-
køb af Rasmussen & Schiøtz,
Armton, Superfos Construction
og Phønix, hvor de to sidste
var asfalteringsfirmaer. NCC
blev selv dannet i Sverige i
1987-1989 da Nordstjernan AB
samlede Armerad Betong
Vägförbättringar (ABV) og
Johnson Construction Compa-
ny (JCC) under navnet Nordic
Construction Company, NCC.

Selv om man vinder et til-
bud på grund af en alvor-
lig taste- eller regnefejl,
kan man hænge på det.
Retspraksis har nemlig det
udgangspunkt at tilbud-
giveren er bundet af til-
buddet, og at der skal me-
get til for at blive løsnet
for det.

Det er bekræftet i en
dom fra Voldgiftsretten
for Byggeri og Anlæg i
2014. En entreprenør
havde testet forkert så der
kom to nuller for lidt på
kranudgiften. 58.000 kr. i
stedet for 5.800.000 kr.
Voldgiftsretten dømte alli-
gevel tilbuddet for bin-
dende da udbyderen ikke
var ‘ond tro’.

Advokat Jes A. Rosen-
vinge skriver i Licitationen
at det jævnligt sker at til-
bud er behæftet med fejl,
og så opstår så spørgsmå-
let om tilbudgiveren er
bundet af tilbuddet eller
skal have entreprisesum-
men forhøjet. Ifølge afta-
leloven er man ikke bun-
det af tilbuddet hvis mod-
tageren indser - eller bur-
de have indset -  at tilbud-
det har et andet indhold
end tilsigtet. Altså er i
‘ond tro’.

Der skal bare meget til
for at være i ond tro. Det
skal bl.a. ses i lyset af at
der tit er store forskelle på
tilbud og at de enkelte
opgaver kan ligge delvist
under andre poster.

I den aktuelle sag så
bygherrens rådgiver godt
at kranudgiften var meget
lav i forhold til næstla-
veste bud. På den anden
side var en anden post
væsentligt dyrere. Rådgi-
veren vurderede at der
kunne ligge strategiske
overvejelser bag den lave
kranpris og at udgiften
kunne være dækket un-
der andre poster. Derfor
mente retten at rådgive-
ren var i god tro. sh

Tastede to nuller
forkert, men
var bundet af
tilbuddet
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Sikkerhedsbriller
hindrer øjenulykker
Efter godt et halvt år med
tvungen brug af sikkerheds-
briller på NCC’s byggepladser
er antallet af øjenskader redu-
ceret til en fjerdedel, oplyser
NCC 30.12.2015. „Den viser at
brug af beskyttelsesbriller vir-
ker og forhindrer øjenskader
som er skadelige for folks før-
lighed. Vores mål er helt klart
at folk ikke skal komme til
skade når de går på arbejde
hos NCC,“ siger direktør i NCC
Peter Jonasen.

Brillepåbuddet betyder at
alle der færdes på NCC’s byg-
gepladser skal have sikker-
hedsbriller på. Foruden NCC’s
egne 1200 medarbejdere i en-
treprenørdelen, gælder det
også underleverandører m.fl.
der kommer på pladserne.
NCC har købt over 10.000 par,
så der er ingen undskyldning
for ikke at have brillerne på.

Kan forlænge uden
tidsbegrænsning
HedeDanmark overtog fra nyt-
år pleje og vedligehold af veje,
parker og natur i Ballerup
Kommune. Kontrakten gælder
fire år frem med mulighed for
forlængelse - uden tidsbe-
grænsning. Normalt arbejder
man ellers kun med to gange
et års forlængelse. Årsagen er
„et ønske om et mere kontinu-
erligt samarbejde“ forklarer
regionschef i HedeDanmark
Helle Dahlgren til Licitationen.

HedeDanmark vandt udlici-
teringen med et bud på 8,1
mio. kr. I fireårsperioden inden
var opgaven delt mellem NCC
(veje), OKNygaard (parker) og
HedeDanmark (natur). Hede-
Danmark leder sin nye opgave
fra sit kontor i Smørum og for-
venter bl.a. at bruge lokale en-
treprenører, især til maskin-
krævende opgaver som vinter-
tjeneste og fejning.

Fagudstillingen Have & Land-
skab holdes igen i august
2017, men det bliver uden Kri-
stian Larsen som udstillings-
leder. Han har nemlig trukket
sig fra den post som han har
beklædt i 15 år. Sommerens
Have & Landskab satte endda
rekord i både gæster og udstil-
lere, så udstillingslederen sti-
ger af på toppen, lyder det fra
Have & Landskabs bestyrelses-
formand, Palle Kristoffersen.

„På vegne af bestyrelsen vil
jeg gerne sige tak til Kristian
for de mange års gode ind-
sats. Kristian har siden 2001
stået i spidsen for otte succes-
fulde udstillinger og har i høj
grad været med til at udvikle
Have & Landskab til den succes
den er i dag,“ siger Palle Kri-
stoffersen.

„Det er 15 år, som jeg vil hu-
ske tilbage på med stor glæ-
de,“  siger Kristian Larsen. „Og
selv om det selvfølgelig er ve-
modigt at forlade alt det, så er
det det rigtige tidspunkt for
mig at sige farvel.“

Have & Landskab fortsætter
som planlagt, understreger
Palle Kristoffersen. „Selv om
en erfaren udstillingsleder nu
har søgt nye udfordringer, så
er vi i Have & Landskabs besty-
relse overbevist om at det nok
skal lykkes at gennemføre
endnu en spændende udstil-
ling i 2017. Når det skal være,
så kommer opsigelsen på det
bedst mulige tidspunkt hvor
der er 1½ år til næste udstil-
ling, og hvor den nye udstil-
lingsleder sammen med besty-

Ny udstillingsleder skal
fortsætte Have & Landskab

relsen kan sætte nye og inte-
ressante rammer. Og vi har
desuden en stærkt og velaf-
prøvet organisation der sam-
men med Kristian Larsen har
gennemført flere udstillinger,“
fastslår bestyrelsesformanden.

Parterne bag udstillinger er
Københavns Universitet, Dan-
ske Anlægsgartnere, Danske
Planteskoler og Maskinleve-
randørerne, Park, Vej & An-
læg. De har netop givet hånd-
slag på at fortsætte udstillings-
samarbejdet og har fastsat
rammerne for de to næste ud-
stillinger i 2017 og 2019. End-
nu er der ikke fundet en aflø-
ser for Kristian Larsen. sh

Kristian Larsen stopper efter otte udstillinger i spidsen for branchens
suverænt største fagudstilling. Billedet er fra Have & Landskab 2013.

Entreprenørgården under Sil-
keborg Kommunes teknik- og
miljøforvaltning blev 26. no-
vember kåret af 3f som ‘Årets
Arbejdsplads 2015’. De 155 an-
satte udfører opgaver for bl.a.
kommunens veje og grønne
områder. Det er de ansatte
selv der indstiller deres ar-
bejdsplads til prisen som ud
over æren består af 25.000 kr.
til personaleforeningen. Det
var fællestillidsrepræsentant
Ronni Kjær Laumann, entre-
prenørchef Asbjørn Dam Jør-
gensen og gartner Søren Woh-
lert Nielsen der modtog prisen.

„Entreprenørgården er et
sted hvor dét at have tillid til
hinanden, ikke bare er et ide-

Folk fra Silkeborg Kommunes teknik- og miljøforvaltning. Foto: 3F.

Entreprenørgård blev årets arbejdsplads
al. Det er en forudsætning for
at virksomheden drives som
den gør. Ledelsen giver ansvar,
og medarbejderne leverer. Når
den enkelte medarbejder har
stort ansvar og indflydelse,
gavner det ikke bare vedkom-
mende selv, men også kunder-
ne og helheden, siger 3f’s for-
bundsformand Per Christen-
sen. Han forklarer at ansatte
på Entreprenørgården i vidt
omfang selv tilrettelægger de-
res arbejdsdag. Via en app på
deres telefon kommunikerer
de om status for ordrer, be-
manding og beskeder. Desu-
den får medarbejderne uddan-
nelse, især om vinteren, i ste-
det for at blive hjemsendt.

Palle Kristoffersen, bestyrelsesfor-
mand for Have & Landskab: Kri-
stian Larsen har i høj grad været
med til at udvikle Have & Land-
skab til den succes den er i dag.
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De store danske arkitektvirksomheder er i de sidste årtier
blevet professionaliserede og eksportorienterede. Og nu tje-
ner de tilmed også penge. Det viser en brancheanalyse for
2014 blandt 15 arkitektvirksomheder som Licitationen præ-
senterede i november.

Set under et blev resultatet hele 53% bedre end året før
idet 9 af de 15 virksomheder fik en bedre bundlinje. Samlet
set steg beskæftigelsen med cirka 10%, og de fleste øgede
samtidig egenkapitalen.

Forespørgsler til nogle arkitektvirksomheder viser at der
er tre gode grunde.

For det første er de blevet bedre til at bedømme hvor ren-
table opgaverne er og sige nej tak til de opgaver der passer
virksomheden dårligst. „Hvis vi løber efter det hele, bruger
vi energien forkert og mister vores fokus,“ forklarer Klaus
Toustrup fra C.F. Møller.

For det andet er ledelse mere i fokus. Der er bl.a. kommet
andre end arkitekter i ledelsen, bl.a. jurister og økonomer.
„Vi er gået fra at være tegnestuer til at være virksomhe-
der,“ siger Torben Skovbjerg, Aart Architects.

For det tredje sælger virksomhederne mere i udlandet.
F.eks. hentede 3XN i 2014 80% af omsætningen udenlands.

Henning Larsen Architects topper 2014-listen i omsætning
(320 mio. kr.), resultat før skat (44,8 mio. kr.) og egenkapital
(55,3 mio. kr.). Med 270 ansatte er virksomheden efter C.F.
Møller (320) og Arkitema (288). Andre store arkitektvirk-
somheder er Schmidt Hammer Lassen, Årstiderne Arkitekter,
Bjarne Ingels Group, Godtlieb Paludan Architects, 3XN og
Mangor & Nagel. sh

De store tegnestuer vokser
og tjener flere penge

Det allersidste
nummer af Byplan
Lige inden nytår udkom det al-
lersidste nummer af tidsskrif-
tet Byplan. 2015 var sidste år-
gang. En æra er forbi, melder
udgiverne Foreningen af By-
planlæggere og Dansk Byplan-
laboratorium.

„Bladet lukker fordi Dansk
byplanlaboratoriums bestyrel-
se besluttede at man ikke læn-
gere ville give tilskud til bladet
fordi man mente at der var for
få abonnenter,“ oplyser arki-
tekt Vibeke Meyling der er
projektleder i Dansk Byplan-
laboratorium.

Byplan, der debuterede i
1948, var et fagblad for fag-
folk der handlede om plan-
lægning og var samtidig med-
lemsblad for Foreningen af By-
planlæggere. Det udkom fire
gange om året, de mange se-
nere år med Dennis Lund som
redaktør.

I det sidste nummer har An-
ne Juel Andersen på grundlag
af sin erhvervs-ph.d. set på bla-
dets indhold siden 1990 i artik-
len ‘Urbane projekter i By-
plan’. Desuden skriver Arne

Post - kendt fra bl.a. ‘Byplan-
håndbogen’ - tidsskriftets
gravskrift.

Årgangene siden 2008 (fore-
løbig undtagen de sidste to
numre) kan ses på Byplan-
lab.dk (>byplan >arkiv), men
der er ikke umiddelbare pla-
ner om at få hele bagkatalo-
get med.„Der er foreløbig ikke
truffet beslutning om noget
som helst, men der er mange
der har ytret ønske om at no-
get må gøres,“ meddeler Vi-
beke Meyling.

Dansk Byplanlaboratorium
udgiver i forvejen ‘Byplan Nyt’
der er et lettere tilgængeligt
og mere udadvendt magasin
om byplanlægning. Det er gra-
tis og udkommer 5 gange om
året, normalt som delvist spon-
serede temanumre. sh

Mange anlægsgartnerfir-
 maer har fået stjålet

maskiner. Også Lauge Bonde
ApS som kort før jul måtte
konstatere at en gravemaskine
var væk, en Caterpillar 301.7
der rask væk koster 150.000 kr.
som brugt. Mens Lauge Bonde
kløede sig i nakken, blev ma-
skinen i løbet af natten kørt til
Polen, lidt nord for Poznan.

„Men det vidste jeg jo ikke
på daværende tidspunkt. Jeg
havde ikke den fjerneste anel-
se om hvor den var. Jeg meld-
te den stjålet til politiet. Samti-
digt kontaktede jeg også Pon
Equipment. Her kunne de med
VisionLink maskinovervågning
se at maskinen befandt sig på
en adresse i Polen,“ fortæller
Lauge Bonde.

Mange - inklusiv Lauge Bon-
de - mente at chancen for at få
maskinen tilbage nok ikke var
særligt stor, men 3-4 dage ef-
ter blev han kontaktet af det
danske politi. „De kunne for-
tælle mig at de i samarbejde
med Pon Equipment havde gi-
vet oplysninger om maskinens
placering videre til det polske
politi. Derefter var det en
formssag for politiet i Polen at
beslaglægge maskinen,“ siger
Lauge Bonde.

„Politiet i Danmark gav mig
en adresse hvor jeg kunne af-
hente maskinen i Polen. Her
stod den bag lås og slå, og så
var det jo bare at dokumente-
re hvem jeg var, og at maski-

SOS fra en stjålet Cat

nen var min, og så tage den
med tilbage til Danmark,“ for-
tæller han.

Pon Equipment er importør
og forhandler af Caterpillars
maskiner. Condition monitore-
ring adviser Mads Larsen for-
tæller at VisionLink i de sene-
ste år har været i alle Caterpil-
lars maskiner. Men faktisk er
det gps-baserede system slet
ikke udviklet til at opstøve
stjålne maskiner.

„Det er et system som over-
våger alt fra brændstof og
tomgangstid til eventuelle fejl-
koder, ligesom systemet giver
automatisk besked om kom-
mende serviceeftersyn og rap-
porterer om f.eks. maskinens
kapacitetsudnyttelse. At lokali-
sere eventuelt stjålne maskiner
er nærmere en sidegevinst, for
Caterpiller må slet ikke mar-
kedsføre systemet som en ty-
verisikring,“ siger Mads Larsen.

Det er dog ikke første gang
at systemet alligevel har opkla-
ret forbrydelser. I 2014 blev
der nemlig stjålet to mindre
gummigeder fra Pon Equip-
ments lager i Skejby. De blev
opstøvet takket været det in-
stallerede flådestyringssystem.

Hvis du sidder derude og
ikke har en Caterpillar, men al-
ligevel gerne vil have Vision-
Link, så oplyser Mads Larsen at
det kan lade sig gøre for 5.000
kr., og at han netop har instal-
leret systemet på to Hitachi-
gravemaskiner. lt

Dér er du jo, gamle ven! Og nu går det hjemad. Foto: Pon Equipment.

Takket være VisionLink maskinovervågning
fik Bonde sin gravemaskine tilbage fra Polen
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Erhvervsuddannelserne har i
flere år haft problemer

med at få praktikpladser nok,
men inden for anlægsgartne-
riet er det begyndt at se me-
get bedre ud, ikke mindst tak-
ket være en styrket virksom-
hedskontakt. De seneste tal på
erhvervskolen Kold College i
Odense viser en fordobling i
antallet af praktikpladser - der
også kaldes uddannelsesafta-
ler. Efter årsskiftet har Kold
College i Odense opgjort an-
tallet af uddannelsesaftaler i
2015. Der blev indgået 49 afta-
ler i 2015 mod kun 20 i 2014.

En del af forklaringen kan
være at anlægsgartnerne igen
er ved at få godt gang i forret-
ningen. Men ifølge uddannel-
sesleder på Kold College Jord-
brug Hans Torp, er det især en
målrettet satsning på virksom-
hedskontakt der bærer frugt.

„Gennem det seneste år har
vi haft en praktikpladskonsu-
lent tilknyttet hvis primære
opgave har været at tage fat i
anlægsgartnervirksomheder
for at fortælle dem om hvilke
muligheder der er for at indgå
gode uddannelsesaftaler. Sam-

Virksomhedskontakt skaber praktikpladser
UDDANNELSE. Generelt fortsætter problemerne, men anlægsgartnerne går
mod strømmen, bl.a. ved at bruge opsøgende konsulenter

Af Lars Thorsen tidig har konsulenten bistået
med det nødvendige papirar-
bejde. Det arbejde viser sig nu
at være givet godt ud.“

Manglende kendskab
Paktikpladskonsulenten hed-
der Rasmus Moth Madsen som
Grønt Miljø også talte med
ved Have & Landskab. Det er
ham der har kørt rundt og be-
søgt de fynske anlægsgartnere
for at overbevise dem om at
tage en lærling. Han fortæller
at det dybest set er manglen-
de kendskab til muligheder og
vilkår som lægger sig i vejen
for virksomhedens indgåelse
af en uddannelsesaftale.

„Flere virksomheder har for
eksempel den opfattelse at de
er bundet i fire år hvis de ind-
går en uddannelsesaftale, og
det kan sagtens være dét der
afholder dem fra at tage en
ung elev ind. Når virksomhe-
den så bliver gjort opmærk-
som på at vi også kan strikke
en aftale sammen der løber
over et halvt år ad gangen,
ændrer det typisk deres indstil-
ling,“ siger han og understre-
ger at langt de fleste virksom-
heder vælger at fortsætte for-
løbet når først de er i gang.

Ifølge praktikpladskonsulen-
ten handler det i høj grad om
at finde det rette match fra
begyndelsen: „I den indleden-
de dialog med virksomheden
gør jeg meget ud af at finde
lige nøjagtig den elev som jeg
mener passer ind det pågæl-
dende sted. Det skaber de
bedste betingelser for et godt
forløb for både virksomheden
og eleven.“  

Praktikcentrene virker
Også Roskilde Tekniske Skole
Vilvorde har oplevet en for-
holdsvis voldsom stigning i an-
tallet af uddannelsesaftaler.
Her skyldtes det dog primært
en indsats året før, så deres
stigning kom fra 2013 til 2014.

„I 2014 og 2015 har vi ligget
på omkring 170 uddannelses-
aftaler hvor vi i 2013 kun
havde 153. Det er en afledt
konsekvens af praktikcentrene
som har medført at indsatsen
er blevet samlet, konsulenter-
ne er blevet styrket, og alt det
opsøgende arbejde er centrali-
seret. Vores mål er at alle ele-
ver som starter hos os opnår
en uddannelsesaftale,“ påpe-
ger praktikcenterleder Anne
Samuelsen.

Ligesom Rasmus Moth Mad-
sen fra Kold College fortæller,
er det i høj grad et spørgsmål
om at fjerne fordomme om
lærlinge hos virksomhederne.
„Antallet af delaftaler er jo
nærmest eksploderet. En del-
aftale mellem eleven og virk-
somheden varer kun tre måne-
der og giver dem muligheden
for at stifte bekendtskab med
systemet, og så finder de som
regel ud af at det er dejligt at
have en elev og indgår næsten
uden undtagelse en restaftale
bagefter,“ siger Samuelsen.

Netop indsatsen for at få
nye virksomheder til at tage
en elev resulterede i septem-
ber 2015 i at Vilvorde fik den
højeste rating fra evaluering-
sinstituttet EVA. De kunne
nemlig præsentere en stigning
på 30% i antallet af uddannel-
sesaftaler hos virksomheder
som aldrig har haft en elev før.

Skele til de grønne
De gode resultater står i skarp
kontrast til de generelle for-
hold. „Det er næsten ikke til at
forstå at den her negative ud-
vikling bare fortsætter. Tallene
skriger til himlen, og situatio-
nen råber på politiske løsnin-
ger,“ udtaler en stærkt bekym-
ret forbundssekretær i 3F Sø-
ren Heisel til Fagbladet 3F.

Hans bekymring skyldes at
antallet af praktikaftaler er
faldet hvert år siden 2009, og i
2015 var den gal igen. I okto-
ber 2015 var der indgået
70.559 praktikaftaler, 3% fær-
re end i oktober 2014.

Det er tal der får Dansk Ar-
bejdsgiverforening til at opfor-
dre virksomhederne til at være
mere aktive med at oprette
praktikpladser. Samtidig an-
klager Søren Heisel arbejdsgi-
verne for at være utroværdige
når de siger at der mangler ar-
bejdskraft og samtidig ikke ta-
ger flere elever ind. „Det kan
kun gå for langsomt med at
trepartsforhandlingerne kom-
mer i gang og adresserer det
her problem,“ fastslår han.

Måske de skulle skele til an-
lægsgartneruddannelserne in-
den de ryger i totterne på hin-
anden.  ❏

De har fået
bedre udsigt til
en praktikplads.
Foto: Kold College.
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Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup. Tlf. 9865 3255. mail@fbdk.dk
www.ferrarimaskiner.dk. www.facebook.com/ferrarimaskiner

VINTER

Vi har maskinerne

Importør

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

SOMMER

75 år siden  GLÆSELS NYDELIGSTE ANLÆG
„Så temmelig ukendt af fagets udøvere og ubemærket selv af
strandvejens tusinder af trafikanter ligger et af landskabsgartner
Edvard Glæsels nydeligste anlæg i det idylliske Nivå. Altid er
Vallø Slotshave med sin pompøse, diagonale akse blevet frem-
hævet som et af de fornemste udtryk for Glæsels sikre greb på
tingene - en bedømmelse, som mange vel ikke vil dele idag. To
smukke resultater af Glæsels forestående samarbejde med dati-
dens betydeligste arkitekter, Bispebjerg kirkegård og rådhus-
haven, fremhæves også stadigt når hans fortjenester gøres op;
men et arbejde som Nivågaards have vil altid blive forbigået,
fordi den i omfang og betydning for offentligheden ikke kan
måle sig med de store ting.“ (Troels Erstad, Havekunst 1941).

50 år siden NÅET IND UNDER JUL
„Vi havde flere nætter i november med kuldegrader ned til
-21,6, og det er i hvert fald den laveste temperatur, der er målt i
november måned i dette århundrede. Det tidlige vintervejr gjor-
de et grimt afbræk for alle, men ramte vel især hårdt for alle,
der beskæftiger sig med vedligeholdelsesarbejder; nå, sneen og
frosten forsvandt da igen, og meget blev nået i dagene ind un-
der jul.“ (J. Schou Nielsen, Anlægsgartneren, januar 1966).

GAMLE NYHEDER

25 år siden SIMAZIN OG UKRUDTSBØRSTER
“Miljøstyrelsen indfører fra 1.1.1991 nye restriktioner i brugen af
jordherbicider. Bl.a. forbydes Simazin. Sammen med den gene-
relle tendens til at indføre ‘giftfrie miljøer’ stilles krav om udvik-
ling af metoder og maskiner, der kan anvendes til at foretage en
ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse. Specielt inden for børsteudstyr
sker der en hurtig udvikling. Parkteknisk Institut søger løbende at
være ajour med såvel den indenlandske som den udenlandske
maskinudvikling.“ (Palle Kristoffersen, Grønt Miljø, februar 1991).

10 år siden KALK I BEFÆSTELSER
„De gamle romere brugte det, og i danske veje blev det
brugt indtil for ca. 30 år siden. Kalk til at stabilisere leret
eller siltet råjord til at øge råjordens bæreevne under en
befæstelse. Nu trækker vejfolk metoden frem igen. Årsa-
gen er at kalken kan reducere bundsikringslaget. Det
mindsker det samlede grave- og transportarbejde. Gevin-
sten er en mindre samlet miljøbelastning og en mere hold-
bar vej.“ (sh, Grønt Miljø, januar 2006).

Nivågård. Engene bag birkegruppen ret syd for hovedbygningen.
Havekunst 1941.

‘2 minus 1 veje’ er betegnelsen
for en tosporet vej hvor man
med en anden opstribning
ændrer vejen til ét bilspor,
men med brede kantbaner.
Her får cyklister og fodgæn-
gere bedre plads og kan føle
sig mere trygge. Bilisterne kan
samtidig trække ud i kantba-
nerne når de møder modkø-
rende trafik.

Vejdirektoratet har promo-
veret vejtypen til veje med be-
grænset trafik i små byer og
landområder. Baggrunden er
at færre og færre bilister kom-
mer til skade i trafikken, men
at de lette trafikanter ikke op-

To spor bliver til ét med brede kantbaner

KILDER
Vejdirektoratet (2015): 2 minus 1 ve-
je. Vejdirektoratet. Erfaringsopsam-
ling. Rapport 543. Vejdirektoratet.dk.
Vejdirektoratet (2015: Ny vejtype skal
skabe mere tryghed for fodgængere
og cyklister. Vejdirektoratet.dk
3.11.2015.

lever samme fald. Vejtypen er
omtalt i rapporten ‘2 minus 1
veje’ som Cowi har lavet for
Vejdirektoratet. Her er erfarin-
ger fra 87 strækninger i 32
kommuner og gengiver også
de krav og anbefalinger der er
for vejtypen. Rapporten viser
også at trafikanterne i starten
kan være tvivl om hvordan de
skal køre på vejen. sh

Cyklister og gående får bedre plads og sikkerhed på ‘2 minus 1 veje’.
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Bløder ressourcer
Susanne Renée Grunkin, for-
mand for Danske Landskabs-
arkitekter, refererer på Land-
skabsarkitekter.dk 10.12.2015
fra ‘Arkitekternes topmøde’:

„I arkitektkonkurrencerne er
det et problem at samtlige
ydelser ofte leveres af fem
teams på én gang. De fire
teams som ikke vinder, bløder
reelt enorme ressourcer der
ikke står mål med argumen-
terne der ofte ligger til grund
for investeringen, nemlig at
konkurrencer også er mar-
kedsføring samt innovation,
hvor vi udvikler nye løsninger
egnet til genanvendelse i an-
dre projekter. At konkurrere
betyder også for de fleste, at
vi gør mere end det nødven-
dige - vi gør hvad der skal til.
På den måde vænner vi også
bygherre til at modtage gratis
ydelser.“

Sænket cykelparkering
Arkitekten har i 12/2015
spurgt fagfolk om hvad der
var det bedste og værste i
2015 i planlægning, arkitektur
og design. Arkitekt og ph.d.-
studerende Morten Birk Jør-
gensen synes at Nørreport i
København er det bedste:

„Der er flere elementer på
det nye Nørreport der er virke-
lig imponerende. Den sænke-
de cykelparkering er for mig at
se infrastrukturel landvinding
af de sjældne. Med de subtile
lavninger er det lykkedes at
opnå massiv effekt på de man-
ge cyklers fremtræden i by-
rummet. Hvis ellers det lykkes
at undgå affaldssøer, er den
sænkede parkering et eksem-
pel til efterfølgelse mange an-
dre steder i byen. Det er i op-
mærksomheden på de basale
forhold at projektet vinder.“

Retroudgave af Max Bill
Landskabsarkitekt og profes-
sor Steen Høyer synes at det
værste er planen til Vinge Sta-
tion ved Frederikssund:

„Arkitekternes ambitioner
synes at ligge på det skulptu-
relle og spektakulære, nu hvor
den kedelige modernisme og
intellektuelle postmodernisme

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUKMarine virkemidler som mus-

lingeopdræt, dyrkning af
tang, etablering af stenrev,
dyrkning af søstjerner og re-
tablering af ålegræs kan må-
ske hjælpe med at holde kvæl-
stofniveauet nede i vandmil-
jøet og begrænse iltsvind. At
vide mere om det var temaet i
en konference som Seges, uni-
versiteter, KL, landbrugets or-
ganisationer og Miljø- og
Fødevareministeriet holdt 15.
december.

Miljø- og Fødevareministeri-
et har samtidig afsat 20 mio.
kr. til et stenrev i Limfjorden. I
Skive er der etableret et forsøg
med muslingeopdræt, og Dan-
marks Tekniske Universitet skal
til at undersøge om avl af sø-
stjerner til foder. Regeringen
har tidligere besluttet at lem-
pe miljøkrav der generer land-
bruget, bl.a. randzoner og
gødningsregler, og nu søges
efter andre måde at beskytte
miljøet på.

Marine virkemidler regulerer kvælstof Løg der blomstrer
om sommeren
DLF (før Prodana) tilbyder nu
sommerblomstrende blomster-
løg der, afhængig af art,
blomstrer frem til oktober. De
er et godt og billigt alternativ
til udplantningsplanter. Den
nye blanding ‘Biodiversity
Summer Mixture’ egner sig til
mekanisk plantning i græs.
Den lægges omkring 1. maj
med løglæggermaskine. Alle
sommerblomsterløg skal bestil-
les senest 1. februar. Dlf.dk.



GRØNT MILJØ 1/2016 31

synes at være slut. Der er i lig-
hed med Bella Sky-projektet i
Ørestad et forsøg på at lave en
megainstallation som et ekko
af en konstruktiv skulptur fra
Vesteuropa før anden verdens-
krig. Figuren kan ses som en
retroudgave af Max Bill. Det er
svært at se andre væsentlige
pointer i projektet, da man
med meget store omkostnin-
ger prøver at etablere et bøl-
get landskabeligt bånd hen
over et S-tog.“

Boliger i huller må opgives
Det er de samme huse der
oversvømmes igen og igen og
igen fordi de simpelt hen lig-
ger forkert, siger chef hos
Aqua Djurs A/S Ulrik Christen-
sen i Formandsbladet 6/2015:

„De ligger i bogstaveligste
forstand  i et hul hvor vandet
altid vil søge hen og sive ind i
kældrene. Derfor tror jeg vi
kommer til at acceptere at
nogle boligområder må opgi-
ves (...) I moderne udstyknin-
ger har man har alt for lidt fo-
kus på de konsekvenser som vi
har set af skybrud. Der er ste-
der hvor man ikke skulle have
bygget. Det kan man se når
der udarbejdes såkaldte over-
svømmelseskort der tydeligt vi-
ser hvilke områder der konse-
kvent bliver oversvømmet. Her
kan man til gengæld også
konstatere at i de gamle lands-
byer eller ved gårdene i land-
områderne har beboerne
praktisk talt aldrig problemer
med vand i kældrene som føl-
ge af voldsomme regnskyl.

Dengang tog man vandets na-
turlige løb med i overvejel-
serne når man byggede.“

Sprawl i de grønne kiler
Den verdensberømte køben-
havnske ‘fingerplan’ skal revi-
deres når planlovreformen er
faldet på plads. I Teknik & Mil-
jø 12/2015 advarer direktør i
Dansk Byplanlaboratorium El-
len Højgaard Jensen:

„I Dansk Byplanlaboratori-
um så vi gerne at man omdan-
nede nogle af de gamle er-
hvervsområder til by og arbej-
dede med byfortætning i by-
fingrene frem for at åbne for
urban sprawl i de grønne kiler.
Det kræver et vist pres fra
planlægningens side. For det
er altid billigere at bygge nyt i
det åbne land end at omdan-
ne eksisterende byområder til
nye formål.“

Grønt tag af grøn tagpap
Danske byggefolk har ikke
samme mod på grønne tage
som i f.eks. Tyskland. Nok fordi
de ved for lidt, skriver Lars Jør-
gensen, AgroTech, ph.d.-stu-
derende Lotte Fjendbo Møller
og professor Marina Bergen
Jensen, Københavns Universi-
tet, i Teknik & Miljø 12/2015:

„Det er ikke sjældent at
man i udbudsmaterialer i en
byggesag kan læse at bygge-
riet skal udstyres med grønt
tag - uden yderligere bemærk-
ninger eller specifikationer.
Det åbner for frie tolkninger
og giver plads til aktører der
måske ikke leverer den højeste

kvalitet. Der er brug for at få
præciseret hvilken kvalitet ta-
get skal have, og hvordan ta-
gene skal opbygges før den
ønskede miljøeffekt opnås.
Der findes et grotesk eksempel
hvor der i udbudsmaterialet
var beskrevet at byggeriet
skulle udstyres med grønt tag.
Entreprenøren valgte som løs-
ning at bruge grønt tagpap -
og fik siden medhold i sin tolk-
ning i retten.“

Lad ådale tage regnen
Landbruget vil have kommu-
nerne til at holde vandløbene
så marker og afgrøder ikke går
tabt, og flere partier foreslår
øget grødeskæring. Henning
Mørk Jørgensen, havbiolog i
Danmarks Naturfredningsfor-
ening, svarer på dn.dk
30.12.2015:

„Det er sådan set ikke van-
det der trænger sig ind på
landbruget, men landbruget
der insisterer på at dyrknings-
sikre de lavtliggende jorder
hvor vandet fra naturens hånd
hører hjemme. Mere grøde-
skæring betyder blot at man
sender vandet videre til na-
boen og til sidst ned til byerne.
Desuden er hyppig grødeskæ-
ring rigtig skidt for livet i og
omkring vandløbet. Det er
langt smartere at holde på
vandet oppe i vandløbene og
deres nære omgivelser så det
kun langsomt strømmer ned
af, og kommer der for meget
vand, så lad ådalene omkring
vandløbet opmagasinere van-
det. De er skabt til det.“ sh

Morten Birk Jørgensen: Den sænkede cykelparkering er for mig at se infrastrukturel landvinding af de sjældne.
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Blæsende, mildt og vådt.
 Men også med en tør april

og oktober. Og en meget lun
vinter og en halvkølig sommer
hvor august skilte sig ud med
sol og varme. Alt i alt var 2015
et godt år for plantevæksten
selv om mange storme og
tung tøsne også kostede man-
ge knækkede grene.

Netop stormene huskes 2015
nok bedst for. 2.-3. januar
(Dagmar),  9.-11. januar
(Egon), 7.-8. november (Freja),
29. november (Gorm) og 4. de-
cember (Helga). Stormene var
dog ikke værre end at proble-
merne med knækkede grene
og væltede træer var relativt
beherskede, også i skovene.

Værst var den langvarige
Egon og Freja hvor der som
den eneste blev målt orkan
som middelvind, nemlig i
Hanstholm og på Sjællands
Odde. Også flere mindre stor-
me aflagde besøg, også i de
blæsende måneder juni og
juli. 9.-10. juli var der vindstød
af stormstyrke flere steder.

Et meget vådt, blæsende og mildt 2015
Trods storme var året et godt planteår med et løvfald uden ende

Året blev med en middel-
temperatur på 9,1 grader det
9. varmeste og understregede
den varme tendens siden 1990.
Antallet af frostdøgn var med
34,3 det næstlaveste siden
1874. Kun 2014 havde færre.
Årets laveste temperatur var
beskedne -13,6 grader (Års 4.
februar). Den højeste blev 31,9
grader (Rønne 5. juli).

Nedbøren blev i snit 904
mm, næstmest siden man be-
gyndte at måle nedbør i 1874.
De 904 mm er 192 mm over
normalen for 1961-90 og 139
mm over normalen for 2001-
10. Kun 1999 var vådere og
kun med én mm. Generelt er
nedbøren steget cirka 100 mm
siden 1870’erne. De efterhån-
den normale skybrud var der
flere af spredt i landet.

Solen skinnede mere end
normalt. Landet under ét fik
1662 soltimer. Normalen er på
1495 timer for 1961-90 og
1739 timer for 2001-10. 1947
topper med 1.878 timer, mens
1987 kun fik 1.287. Solskinsti-

merne har siden 1980 vist en
markant stigende tendens.

De regionale forskelle kun-
ne mærkes under flere storme
der ramte ret forskelligt. Reg-
nen gav også pænt store for-
skelle. Østsjælland havde nær-
mest tørke i juli hvor regnen
væltede ned i Jylland. Samlet
set fik Syd- og Sønderjylland
1036 mm, Bornholm kun 717.
Bornholm fik også mest sol
med 1.957 soltimer. Midt- og
Vestjylland fik kun 1.567. 

Ud over blæsten og regnen
gav 2015 også en vejrrekord i
lufttryk med over 1042 hPa.
Det er det højeste målt i sep-
tember og det næsthøjeste
overhovedet siden 1907.

Januar indledte 2015 med et
vejr der blev typisk for året:
blæsende, våd og mild. Febru-
ar fortsatte vintervarmen, men
med mindre blæst og regn.
Marts blev varm og våd, men
også med en del sol. Solen tog
ekstra fat i april der var ret tør
og kold med meget nattefrost.
Det kolde forår fortsatte i en

Vejrhanen på Ribe Domkirke i
stormvejr 9. juli 2015, et meget
blæsende år.

Det opfordres hermed til at ansøge Karin og Georg
Boyes Fond om støtte til landskabsarkitektstuderendes
grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser
og publikationsvirksomhed inden for fagområdet.

Ansøgninger til fonden skal sendes senest 19. februar
2016 til fondens bestyrer, advokat Kim Rosenthal Han-
sen, Advokatcentrum, Rødovre Centrum 205, 2610
Rødovre eller post@advokatcentrum.dk. Læs om fon-
den og ansøgningsvilkår på www.boyesfond.dk.

Tid at søge legat fra
Karin og Georg Boyes Fond

rekordvåd og solfattig maj.
Løvspringet var ret sent, og
forårsblomstringen langvarig.

Køligheden fortsatte i juni
hvor solskinnet og nedbøren
dog var tæt på normalen. Fol-
kemødet i Allinge strålede i so-
len. Juli blev indledt med en
kort hedebølge, men tilbød el-
lers et ferievejr med regn og
blæst. Ferievejret dukkede
først op i en tør, solrig og
varm august med hedebølge
midt på måneden. Alt i alt var
sommeren lidt koldere og
tørrere end normalen, men
med gennemsnitligt solskin.

Det var solskinnet også i en
ellers fugtig og kølig septem-
ber. Gennemsnitlig var okto-
ber også i sol og varme, men
det var til gengæld den tørre-
ste oktober siden 1972. Jord-
arbejdet kunne fortsætte lige
til 7. november.

Den første nattefrost op-
trådte så sent som 19. oktober,
men det milde efterår fortsat-
te med en meget våd og varm
november der bød på et farve-
rigt løvfald næsten uden ende.
Selv ikke Freja og Gorm kunne
flå de sidste blade af træerne.
Nattetemperaturerne var dog
lave nok til at sikre planterne
en rimelig afmodning.

Den 21.-22. november viste
vinteren sig da tøsneen faldt
tungt på Sjælland med epicen-
ter i Roskilde. Den klæbrige
sne på op til 50-60 cm tykkelse
medførte masser af knækkede
grene. Det var dog falsk alarm,
for det blev en varm og regn-
våd december med det laveste
antal frostdøgn nogensinde
og dagtemperaturer op til 10-
12 grader. Ingen hvid jul, men
en 2. juledag der nærmest reg-
nede væk. Først over nytår
kom sneen og frosten. sh
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DAG Danske Anlægsgartnere. www.dag.dk. T 3386 0860
DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
IGN Inst. for Geovidenskab og Naturforv. www.ign.ku.dk. T 3533 1623
PN Park- og Naturforvalterne. www.parkognatur.dk.
TI Teknologisk Institut. www.teknologisk.dk. T 7220 2000
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

KURSER & KONFERENCER

JANUAR
Klimatilpasning og innovation
2016. 20-21/1, 17/3, 27-28/4 og
17/6 i Viborg, København, Ros-
kilde og Skanderborg. DB.
Klimatilpasning & innovation
2016. Viborg 20/1. DB.
Plan & jura i praksis. København
25/1. DB.
Form- og sporebeskæring af
træer. Dragør 28/1, Middelfart 4/
2. DAG.
Naturen i byen. Park- og Natur-
forvalternes vintermøde 2016. Kø-
benhavn 28/1. PN.

FEBRUAR
Fremtidens kirkegårde - fra
tanke til virkelighed. Roskilde 2/
2. Byggetek Ulfborg Kjærgaard og
Vilvorde. Byggetek.dk.
Byens gulv - arkitektur, teknik
og planlægning. Nyborg 3/2
2016. IGN m.fl. byensgulv.dk.
Sammen dyrker vi byen. Kon-
ference om Urban farming. Fre-
deriksberg 4/2. IGN.
Regnvandskonsulent - LAR-løs-
ninger for professionelle. Skov-
skolen, Nødebo 29/2. IGN.

MARTS
Mindfulness meditation
(MBSR) i naturen. Terapihaven
Nacadia, Hørsholm, 1/3. IGN.
Bykvalitet og mobilitet i by-
omdannelsen. Herlev 1/3. DB.
Kursus i træbeskæring. Lynge 1/
3 og Vejen 15/3. DAG.
Anlæg af græsboldbaner: Styrk
grøn faglighed i anlægsproces-
sen. Fr.berg 2/3. IGN.
Efteruddannelse af kloakmes-
tre. Aarhus 2/3, Taastrup 15/3. TI.
Skybrudssikring af bygninger
og kældre. Taastrup 8/3 og 4/10.
TI.
Lokal afledning af regnvand,
LAR-anlæg. Taastrup 9/3. TI.

K A L E N D E R

Danske Anlægsgartneres in-
trokursus. København 2-4/3.
DAG.
Træer og buske i vintertilstand.
Frederiksberg 3/3. Ins. for Plante-
og Miljøvidenskab, KU.
moe@plen.ku.dk. plen.ku.dk
Vand og belægninger. Roskilde
8/3 og Brædstrup 10/3. DAG og
Belægningsgruppen.
Kirkegårdskonferencen 2016.
Nyborg 10/3. IGN, Foreningen af
Danske Kirkegårdslederere og
FAKK.
Bymidtens fremtid. Fredericia
17/3. DB.
Temadag om anvendelse og
drift af buske i byens grønne
områder. Skovskolen, Nødebo
17/3. IGN.

APRIL
Håndtering af regnvand på pri-
vat grund. Taastrup/Skovskolen
11/4, 13/4, 20/4, 27/4. TI.
Fredning eller fældning - om
gamle træer. Frederiksberg 20/4.
IGN.

SENERE
Klimatilpasningsuddannelse.
Taastrup 3-4/5, 17-18/5, 31-1/6.
TI.
Rekreativ brug af vand.
Taastrup 21/9. TI.
Drift og vedligeholdelse af
LAR-anlæg. Taastrup 21/9. TI.
Byplanmødet 2016. Malmø 6-7/
10 2016. DB.

UDSTILLINGER
Kloakmessen 2016. Fredericia
28-29/1 2016. Arr.: MesseC.
www.kloakmessen.dk.
GaLaBau 2016. Nürnberg14-17/9
2016. Galabau-messe.com.
Agromek. Herning 29/11-2/12
2016. Agromek.dk. Messecenter
Herning.
Rørcenterdagene 2017. Taastrup
14-15/6 2017. Teknologisk Insti-
tut, Rørcentret. Teknologisk.dk.

Haven får folk ned i stuelejligheden
Stuelejligheden har et blakket
ry, men mere end hver tredje
vil alligevel gerne bo i stuen
hvis der er en have. Det viser
en undersøgelse fra boligsitet
Boligsiden.dk. Haven er der-
med den faktor der kan over-
bevise flest skeptikere om at
man skal bo i stuen.

„Ville du gerne bo i stuelej-
lighed hvis...“ lød spørgsmålet
i undersøgelsen. Hvis der var
have, ville 35%. Hvis lejlighe-
den var billigere, ville 13%.
Hvis man havde hund, ville

12%. Hvis man havde børn
ville 8%. 23% ville ikke vælge
stuelejlighed uanset hvad,
mens 10% til gengæld altid
ville vælge stuen.

Ifølge Boligsiden.dk er stue-
lejligheder cirka 15% billigere
end lejlighederne længere op-
pe. Til fordelene hører også
haven som kan gøre stuelej-
ligheden til et billigt alternativ
til et rækkehus. Og man slip-
per for trapperne med de for-
dele det giver f.eks. i forhold
til børn og hunde.

T433 HST
43 hk traktor m.
hydrostat, kabine,
arbejdslys og
aircondition

Pr. måned

1.794,-
i 60 MDR*

* Prisen er for traktoren uden ekstraudstyr
og redskaber med førstegangsydelse på 30.000 kr.

Herning 99 28 29 30 •  Aarhus 86 109 108 • Ringsted 57  81 11 00 • Se mere på www.tym.dk

Fra idé til handling - vi skaber udendørs forvandling

Stegstedvej 35a • 5200 Odense V • 66 16 75 66

Vil du med på holdet?
• Kirkegårdsleder
• Anlægsgartner, anlægsteknik
• Anlægsgartner, plejeteknik

Se stillingsopslag på thskovlarsen.dk
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ANNONCØRER
I GRØNT MILJØ 1/2016

Finere slagger
uden metalstykker
Slagger fra affaldsforbræn-
dingsanlæg bliver sorteret
bedre og bedre, og det gør
også de sorterede produkter
bedre, f.eks. når de skal bruges
som bære- eller bundsikrings-
lag til befæstelser.

Afatek A/S, der ejes af fem
sjællandske affaldsselskaber,
behandler årligt cirka 200.000
tons slagge. Her satte man i
oktober et nyt sorteringsan-
læg i drift. Sigtet var især at
sortere mere metal ud af slag-
gen, og nu kan man pille me-
talstykker helt ned til 0,5 mm
ud. Det svarer til 80-90% af al
slaggens metal eller årligt
2500 tons som sælges og der-
ved hjælper til at betale an-
lægget tilbage på fire år.

Men også resten af slaggen
arbejdes der med at bruge
bedre. Afateks erfaringer viser
foreløbig at når mere metal
sorteres fra, er restproduktet
mere ensartet og bedre egnet
til at bruges i byggematerialer
og som erstatning for stabil-
grus til veje med både let og
tung trafik.

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 21
Brdr. Toft, 19
Engcon, 17
HCP Danmark, 15
Helms TMT-centret, 33
Svenningsens Maskinforret., 13
Sønderup Maskinhandel,  29

PLANTER & JORD
DSV Hunsballe, 31
DSV Transport, 21
Eco Style, 19,  23
HedeDanmark Planteskoler, 25
Holdens Planteskole, 2,
Johansens Planteskole,  2
Leopolds Rullegræs, 3
Lynge Naturgødning, 2
P. Kortegaards Planteskole, 2
Solum Roskilde, 36
Vognmand Kold, 3

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Grøn Vækst, 35
K&S Treecare, 35
Malmos, 2
Plantefokus Sv. Andersen, 35
SkovByKon.dk, 32
Sports-Zone, 17
Sven Bech, 35

FAG & UDDANNELSE
Danske Anlægsgartnere, 30
Jordbrugets Uddan.Cent., 13

STILLINGER
Th. Skov Larsen, 33
Møllerløkkegaard, 34
Tress, 9
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