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UD AF FULDMAGTENS GRÆNSELAND
Flere kommuner dropper helt at arbejde for private selv om
kommunalfuldmagten giver dem lidt lov. Side 32

SKAB LIV I BYRUMMET
Brug pengene til drift i byliv frem for smarte nøglefærdige
anlæg, for så når man også de knap så aktive. Side 10

KIRKEGÅRDE I UDVIKLING
Udviklingsplaner, driftsstyring, skovkirkegårde og historie
- og indtryk fra kirkegårdskonferencen. Tema side 14-29

BYENS GULV
Belægninger er en meget stor del af faget, og for en
sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4Grønt
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RUL DIN
GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

4100 Ringsted  Tlf. 56 87 00 95

1-24 m2 ...................................................... kr. 30,-
25-99 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

En ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd siger at det
ikke betaler sig at lade folk sortere deres affald så meget
som regeringen lægger op til i sin ressourcestrategi. Anbe-
falingen hviler på økonomiske beregninger hvor en væsent-
lig faktor er den tid hver borger bruger på at sortere affal-
det. Tiden summeres op til landsplan og ganges med en
timesats på 81 kr. Det er ganske vist fritid vi taler om og
højst et par minutter pr. borger om ugen. Alligevel kan det
rykke regnestykket. Lignende beregninger bruges når man
f.eks. skal beregne om en ny vej kan betale sig. Selv om det
hovedsageligt er hver enkelt borgers fritid det drejer sig
om, så kan en vej komme til at ‘betale sig’ når man kapita-
liserer fritiden. Også selv om tidsbesparelsen er få minutter.

Det bør minde os om de økonomiske analysers begræns-
ning. For hvis én ting skal regnes med, er der mange andre
ting der også kunne regnes med. I sagen med affaldssorte-
ringen peger Miljøstyrelsen f.eks. på at når man sorterer af-
faldet mere, så sparer man tid på at køre på genbrugsplad-
sen. Det har Det Økonomiske Råd ikke taget højde for. Rå-
det har heller ikke taget højde for at man med mere sorte-
ring ikke behøver at afhente affaldet lige så tit. Begge par-
ter kan sikkert fremføre flere faktorer der skal tages højde
for. Derfor bør man i alle tilfælde vurdere den slags analy-
ser meget kritisk.

Da jeg for en del år siden var optaget af trafikpolitik, læste
jeg en række økonomiske analyser der bl.a. skulle belyse
privatbilismens samfundsøkonomiske fordel, og om den var
over- eller underbeskattet. Generelt kunne man konkludere
hvad som helt - afhængig af hvilke faktorer man kapitalise-
rede og hvor meget. FDM satte f.eks. ikke miljøomkortnin-
gen særligt højt og fandt derfor frem til at privatbilismen
var overbeskattet. Andre konkluderede stik modsat.

Jo mere man kan kapitalisere, desto bedre står man i den
økonomiske analyse. Fritiden, mobiliteten på arbejdsmarke-
det, forureningen, sundheden. Derfor er vores eget fag
hoppet med på vognen. Vi har f.eks. analyser der viser at
grønne og blå områder hæver ejendomspriserne, og at
parkbrugerne har en så og så stor betalingsvilje. Det er no-
get vi ikke undgår i det politiske hundeslagsmål. Men frem-
for alt gælder det om ikke at lade sig dupere af de økono-
mianalyser der kommer oven i hinanden. De afdækker altid
højst en del af virkeligheden. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

HØJST EN DEL AF SANDHEDEN

FORSIDEN. Kostet insitustøbt beton, bjælker i støbeskel og
vandrender på CBS, Frederiksberg. Et af designeksemplerne
på konferencen ‘Byens gulv’. Foto: Marianne Levinsen.

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.
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Byens gulv i design, teknik og plan

Selv om belægninger fylder
meget i byrum, boligområ-

der og friarealer, fører de sig
ret diskret frem i fagets ud-
dannelser, konferencer, bøger
og blade. Det blev der rådet
bod på med konferencen ‘By-
ens gulv’ som den 26. februar
blev holdt i Nyborg for cirka
160 deltagere.

At landskabsarkitekterne ar-
bejder grundigt med belæg-
ningernes design, vidnede
flere indlæg om. Det var også
klart at lokal afledning af
regnvand er begyndt at få en
stor rolle for belægningernes
design og opbygning - og for
byrummenes finansiering og
organisering i det hele taget.

Arrangørerne var Køben-
havns Universitets afdeling
Landskabsarkitektur og Plan-
lægning samt Belægnings-
gruppen under Danske Beton.
Med på sidelinjen var også
Danske Anlægsgartnere,
Dansk Byplanlaboratorium og
Dansk Landskabsarkitektfore-
ning, så det var et bredt fun-
deret initiativ der blev beløn-
net med et godt besøg. Delta-
gerne kom mest fra kommu-
ner og tegnestuer, men det

lagde programmet med de 14
indlæg også op til med et fo-
kus der mest var rettet mod
design og forvaltning.

Stærker farver på asfalt
Der er kommet farver ind i be-
lægningsdesignet i byens rum.
Mange og stærke farver og
ofte i mønstre og motiver. Det
nye design har ikke mindst
haft den berlinske tegnestue
Topotek 1 som avantgardist.

Herfra fortalte Lorenz Dex-
ler om tegnestuens projekter
hvor farverne har skabt meget
synlige resultater for små mid-
ler, ofte på tage og dæk hvor
det alligevel ville være svært
eller dyrt at få plantevækst.
Underlaget er mest asfalt som
er blevet in i byens rum, og
terrænet er ofte kuperet. Sti-
len er født ud af kravene om
meget prisbillige anlæg. „Nog-
le gange kan det være godt
ikke at have for mange pen-
ge,“ som Dexler sagde.

I en trang berlinsk baggård
er der malet blomster på den
mørke asfalt. En østberlinsk p-
plads har fået overlappende
streger og farver så den får en
dobbeltanvendelse som sports-

plads uden for arbejdstiden.
Tegnestuen har også medvir-
ket til det nye byrum Superki-
len i København der for alvor
introducerede den farverige
stil i Danmark. Her var bunden
dog ikke asfalt, men kunststof
hvilket har givet tekniske pro-
blemer med for svag friktion. I
alle tilfælde slides farverne så
de må genopfriskes efter ty-
pisk fem år. Det er en del af
stilkonceptet.

Kostet insitu-støbt beton
Byens gulv er så meget ander-
ledes end byens facader fordi
man ikke kun kan se det, men
også mærke det. Om det er
jævnt eller ujævnt, glat eller
struktureret. Som nu f.eks. den
400 meter lange og 8 meter
brede promenade bag CBS på
Frederiksberg som landskabs-
arkitekt Marianne Levinsen
fortalte om.

Promenaden er af insitu-
støbte betonplader kostet på
overfladen i en groft rillet
struktur. Det er håndarbejde
baseret på prøver med forskel-
lige slags koste. I pladerne er
der huller med forskellig slags
beplantninger af store græsser

og små træer. Betonpladerne
er i uens størrelse med stokke
af azobétræ i støbeskellene.
Det skaber alt sammen en dy-
namisk rytme. Kanten marke-
res af en stor vandrende der
samtidig er ledelinje for handi-
cappede. Belægningen er ty-
pisk for de sidste ti års de-
signtendenser.

Betonpladerne finder man
også i den indre gård på Tiet-
genkollegiet på Amager, dog
her med glittet overflade. Pla-
derne er organiseret i store
lagkagestykker uden gennem-
gående studsfuger. I udspare-
de smalle felter skulle der væ-
re trædebregner, men det
holdt ikke. I stedet kom der
azobéplanker. Uden for kolle-
giet kan man derimod se hvor-
dan betonplader fletter sig
sammen med græsfelter.

Ved det kommende Navitas
på Aarhus Havn eksperimente-
res med en ‘slyngrensning’ af
asfaltoverfladen hvor man sli-
ber det glatte toplag af så
skærverne præger farve og
struktur. Asfalten er lagt ud i
fire meter baner med forskel-
lige tilslag. Når man bagefter
‘slyngrenser’ på tværs, opstår
der et vist ternet mønster.

Udvikler det der skal til
Som arkitekt kan man også
selv gå ind i udviklingen af
belægningsprodukter for at få
det ønskede udtryk i sine pro-
jekter. Det har GHB en lang
tradition for, som landskabsar-
kitekt Morten Borup fortalte.

Tegnestuen har rødder til-
bage i C.Th. Sørensens tegne-
stue der i 40’erne var med til
at udvikle den bikubeformede
Bellahøjflise i beton. Tegne-
stuen har også rødder i Ole
Nørgaards Tegnestue der i
60’erne var med til at udvikle
Albertslund-flisen, et mudul-
system i 15x30 cm med stor fas
for at forebygge afskalninger.

I 70’erne var Ginman Harboe
Borup - som firmaet nu hed -
med til at udvikle Solrød-se-
rien, denne gang i en rød far-
ve, en mindre fas og et format
på 7,5x22,5 cm. Senere kom

Der er masser af udvikling i byrummenes belægninger, viste velbesøgt konference.
Og det skyldes ikke kun de nye krav som lokal afledning af regnvand skaber

Store betonfliser støbt på stedet, bjælker i støbeskel, kostet overflade (se forsiden) og markante vandrender i
siderne. CBS, Frederiksberg. Foto: Marianne Levinsen.
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‘Modulserien’ til i modulfor-
matet 30x10 cm, og den frem-
stilles stadig.

Af nyere dato er ‘Cirkelseri-
en’ af store betonfliser i modu-
let 40x40 cm, op til 40x120 cm.
Her er der bl.a. arbejdet med
at få den hvælvede overflade
som Bellahøjflisen oprindeligt
havde. Serien omfatter også
siddeplinte. Her er betonen
vådstøbt i gummiforme så
man får en glattere og mere
præcis overflade.

GHB har også været med til
at udvikle klinker, bl.a. en type
der ligner standardklinker lagt
på kant, men som kun har den

halve dybde og dermed for-
mat som Solrød-serien. Klin-
ken er bl.a. brugt til det bøl-
gede terræn på Dantes Plads i
København.

Roadprinteren
Findes tidens dynamik også i
belægningsteknikken? Et mu-
ligt eksempel er de belæg-
ningsmaskiner der udvikles af
det hollandsk-belgiske firma
RP Systems. En af dem er den
såkaldte ‘Roadprinter’ som
Alexander Hardebol fortalte
om. I stedet for at ligge ned på
knæ og lægge belægningsste-
nene, så står man ret op i ma-

skinen og lægger stenene i det
ønskede mønster i op til seks
meters bredde. Stenene tages
fra en stenkurv der løbende
fodres med en minilæsser.

Det er en enkel mekanisk
løsning som i første omgang
er udviklet på grund af skrap-
pe hollandske arbejdsmiljøreg-
ler. De har siden 2010 næsten
umuliggjort effektiv lægning
på gammeldags manér.

Maskinen køres meget lang-
somt frem og lægger stentæp-
pet gelinde ned på det afret-
tede underlag. Den første del
af belægningen skal dog læg-
ges nederst i udlæggeren, til-

pasninger og skarpe sving skal
udføres i hånden og fugerne
må blive så gode som stenenes
fugeknaster kan gøre dem.
Desuden skal brede belægnin-
ger ‘sys’ sammen i hånden.

Alexander Hardebol viste
også hvordan belægningssten
kan blive pakket i mønstre på
paller takket være industriro-
botter. Det viser det perspektiv
der også findes med at lægge
stenene direkte på blivestedet.
Med mindre de danske ar-
bejdsmiljøregler ændres som
de hollandske, vil den danske
efterspørgsel efter den nuvæ-
rende Roadprinter næppe væ-

Superkilen, Nørrebro i København, kort efter anlæg i 2012. Parken består af en rød, sort og grøn afdeling. Den er designet af Superflex i
samarbejde med Bjarke Ingels Group og det tyske landskabsarkitektfirma Topotek1.

Med ’Roadprinter’ undgår man at skulle ned på knæene når stenene skal lægges. Maskinen er nødvendiggjort af hollandske arbejdsmiljøregler.
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Konferencen havde 14 indlæg hvor det før-
ste (Lorenz Dexler) og sidste (Dennis Lund)
var fælles. De øvrige 12 var fordelt over tre
parallelle temaer med fri skifteret undervejs.
Det betød at man kunne belyse emnet fra
mange vinkler. Og at man som deltager - og
reporter - måtte fravælge 8 indlæg. 

I et forsøg på at kompensere for dette fra-
valg, filmede arrangørerne alle indlæg. Det
er et diskutabel forsøg, især fordi lyden er alt
for dårlig. Desuden er det meget tidskræven-
de bagefter at overvære indlæggene i deres
fulde længde. Den gamle praksis med blot at

Personal public space. Lorenz Dexler, Topotek 1.

LAR i byen - europæiske ek-
sempler. Torben Gade, GBL
Gruppen for By & Landskabs-
planlægning.

Nye finansierings- og orga-
nisationsmodeller når for-
syningen laver byrum. Helle
Rye Westphall, Kristian E. Bey-
er, Frederiksberg Forsyning.

Byrumsanalyse og byens
gulv som grundlag for et
rigt byliv. Jacob Blak, Nord
Architects.

Byrum i København. Tina
Saaby, Københavns Kommune.

BYENS GULV  PROGRAM

Løst snavs, affald og fuger
på byens gulv. Torben Dam,
Københavns Universitet, Kim
Tang, Danske Anlægsgartnere.

Innovation and develop-
ment of new paving sy-
stems. Alexander Hardebol,
RP Systems, Belgien.

Byens gulv som arkitekto-
nisk disciplin. Marianne
Levinsen, Marianne Levinsen
Landskab.

Nye byrum i København -
Nørreport og Nordhavn.
Mads Birgens, Cobe.

Tema 1. Planlægning & strategi Tema 2. Tekning & innovation Tema 3. Rum & arkitektur

Udvikling af nye belæg-
ningsmaterialer. Morten
Borup, GHB Landskabs-
arkitekter.

Paving design. Roel
Ridderikhoff. Okra (Holland).

40 års arkitektur på 40 minutter. Dennis Lund, Møller & Grønborg.

offentliggøre Power Point-præsentationerne
er indtil videre mere praktisk og hurtig - og
vil man gøre mere ud af det, kunne man sup-
plere med korte referater på ekstra slides.

Denne reportage er et udtryk for den valg-
te konferencemodel. Kun nogle indlæg er re-
fereret. Det er de seks bladets udsendte selv
deltog på, og som er markeret med rød tekst.
De var udvalgt efter to kriterier: At få de ind-
læg med hvor der så ud til at være viden der
ikke havde været i Grønt Miljø. Og - når det
nu er Grønt Miljø - at prioritere teknik frem
for design. Hvordan ville du have valgt?

HVILKE INDLÆG VILLE DU HAVE VALGT?

re stor. Og den vil næppe rette
sig mod andet end grove be-
lægninger der i forvejen ofte
lægges maskinelt.

Bærelaget nedenunder
Under belægningen er der
mere grøde i udviklingen, og
det skyldes bl.a. de krav der
stilles til permeable belægnin-
ger. Skal grusbærelaget være
permeabelt, skal det have en
åben struktur med et vist pore-
volumen, men i grus svækker
det samtidig styrken fordi de
enkelte korn kan komme til at
rulle. Til gengæld kan man
kompensere ved at bruge en
stor andel kantede korn som
Thomas Rode fra Vejdirektora-
tet forklarede.

Oveni kommer en anden
klassisk usikkerhed: at man i
praksis måler komprimerings-
graden, ikke bæreevnen. Man
antager blot at en vis kompri-
meringsgrad svarer til en vis
bæreevne, men holder det?
Der er også set en tendens til
at bæreevnen falder når vand
løbende siver ind og dræner
ud, måske fordi kornene om-
lejres. Vejdirektoratet har en
vejledning på vej om perme-
able belægninger - godt nok
til store veje, men meget kan
overføres til små belægninger.

NCC har med det skærveba-
serede ‘DrænStabil’ reageret

Best management practice
- permeable pavements. Dr.
William F. Hunt, NC State
University (USA).

Dokumentation af bæreev-
nen på permeable bærelag.
Thomas Rohde, Vejdirektora-
tet, Lars Møller Nielsen, NCC.

på efterspørgslen efter dræn-
ende bærelag, forklarede Lars
Møller Nielsen, geolog i NCC.
DrænStabil der er i fraktionen
4-32 mm, er testet i forhold til
stabilgrus. Det viser at bæreev-
nen er tæt på stabilgrus, nok
fordi alle korn i DrænStabil
skal være knuste. Og normalt
siger man at skærvers kompri-
meringsgrad ikke kan måles
som man kan med grus, men
ifølge NCC kan man godt med
DrænStabil. Kravet er 95% i
forhold til en vibrationsind-
stampning i laboratoriet

Råbende projektkultur
Dagens indlæg blev præsente-
ret af rådgivere på stram line.
Det afsluttende indlæg af by-
planlægger Dennis Lund var
mere personligt. Siden starten
af 90’erne er vi gået fra at ha-
ve et planlægningssamfund til
at have et projektsamfund,
fortalte han. Problemet er de
enkelte projekter alle råber ef-
ter opmærksomhed og vil væ-

re noget i sig selv, men ikke
føjer sig efter omgivelser eller
byplaner og ofte præges af
svag faglighed. Det kan man
også se i lille skala, f.eks. i be-
lægninger der ofte overgøres i
spekulative mønstre og detal-
jer hvor man også går på kom-
promis med det funktionelle.
Han anbefalede en ‘enkelhed
uden narrestreger’.

Efter konferencen fortæller
Jan Støvring fra arrangørgrup-
pen at der har været mange
positive tilbagemeldinger til
konferencen, både fordi der
blev sat fokus på befæstelser,
og fordi konferencen hen-
vendte sig bredt i faget.

„For Belægningsgruppen,
Københavns Universitet og de
øvrige medarrangører var det
en god faglig dag hvor vi fik
samlet folk om belægninger
på tværs af sektorer og skabt
nye kontakter,“ siger Jan Støv-
ring der forventer at arrangø-
rerne vil gentage successen en
anden gang. sh

Se indlæggene på www.byensgulv.dk

Insitu-støbte betonfliser på Tietgens-kollegiet. Foto: Marianne Levinsen.
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Havneholmfliser
med kostet ydre
Havneholmflisen har IBF frem-
stillet til det nye boligkvarter
Havneholmen, i København.
Flisen har en kostet overflade
og giver et rustik rillet udtryk.
Den 10 cm tykke flise er ifølge
IBF velegnet til mange formål,
lige fra terrasser til biltrafik.
Fliserne leveres i tre formater,
50x20, 50x27,5 og 50x35 cm,
grå, med affasede kanter og
fugeknaster. www.ibf.dk.

Vandløb ændrer sig konstant,
så vandløbspleje som oprens-
ning og grødeskæring forud-
sætter ofte opmåling når man
skal holde kravene i vandløbs-
regulativet. Det har ofte givet
ballade mellem kommune og
lodsejere, især i de sidste ti år
hvor der har været mange sky-
brud og stigende fokus på for-
holdet mellem åernes vandfø-
ringsevne og naturkvalitet.

Derfor har fem sjællandske

kommuner fået lavet nogle
retningslinjer for opmålingen
sammen med repræsentanter
fra landbruget, Danske Vand-
løb og vandløbseksperter. Ret-
ningslinjerne omfatter bl.a.
det måleudstyr man skal bru-
ge, hvilke intervaller man skal
måle med, og det gps-udstyr
man bør bruge. Det er sigtet
at retningslinjerne kan udvikle
sig til en egentlig standard.

„Enighed om målemetoder

KILDER
Guidelines til opmåling af vandløb.
På vej til en ny standard. Holbæk
Kommune, Næstved Kommune, Sla-
gelse Kommune, Sorø Kommune,
Stevns Kommune, Bo Rasmussen &
Carsten Kragh I/S, Dansk Landbrug
Sydhavsøerne, Danske Vandløb, Gefi-
on, Orbicon, Østdansk Landbrugsråd-
givning. 100 s. www.naestved.dk.
Poul Erik Pedersen (2014): Enighed
om opmåling af vandløb. Vækst 1/14.

Retningslinjer for at måle vandløbet op

er af helt afgørende betyd-
ning for tilliden og troværdig-
heden der hvert år udføres
med opmåling af vandløbe-
ne,“ siger agronom Inger
Klint, Orbicon, der konsekvent
vil følge anbefalingerne i sine
opmålinger landet rundt.

Det anbefales at måle vand-
løbets tværprofil alle steder
det ændrer sig. Ud over at an-
give kronekanten måles brin-
kerne med mindst 1 punkt og
vandløbsbunden med cirka 3
punkter pr. løbende meter .
Det anbefales også at måle før
og efter bygværker, rørlagte
strækninger og at angive
drænudløb. sh

Fra sort spildevand
til ren fosforgødning

Spildevandet fra husholdnin-
 gerne indeholder meget

fosfor. Fosfor er også et af
planternes hovednæringsstof-
fer og - globalt set - en mere
og mere begrænset ressource.
Så hvorfor ikke udvinde fosfor
direkte fra spildevandet? Så
kan man få en fosforgødning
der er meget bedre end rense-
anlæggenes slam.

Idéen er grebet af Aarhus
Vand i samarbejde med forsy-
ningselskaberne Horsens Vand
og Herning Vand samt firma-
erne Norconsult og Grundfos.
De har på Åby Renseanlæg op-
ført Danmarks første anlæg
der siden november har frem-
stillet fosforgødning fra spilde-
vand. PhosphorCare er pro-
duktet døbt, og man kalkule-
rer med at det vil tjene inve-
steringen hjem på syv år.

Foreløbig er produktet ikke
godkendt som gødning, men
med Videncenter for Land-
brugs mellemkomst forventer
partnerne en godkendelse i lø-
bet af 2014. Tilsvarende pro-
dukter er godkendt som gød-
ning i Tyskland og Holland.

Sigtet var oprindeligt at ren-

se vandet for ‘struvit’ der stop-
per renseanlæggenes rør. Stru-
vit er et fosforholdigt mineral
der dannes hvor organisk ma-
teriale nedbrydes. Løsningen
viste sig at kunne forenes med
produktion af gødning.

Anlægget virker ved at spil-
devandet sendes ind i en cen-
trifuge hvor der tilsættes mag-
nesiumsalt. Herved udfældes
struvit, et krystallinsk produkt
af magnesium, kvælstof - og
13% fosfor. Det er granuleret
og ligner kunstgødning både
fysisk og kemisk. På grund af
processen bliver gødningen
ren uden slammets tungmetal-
ler og miljøfremmede stoffer.

Norconsult og Grundfos ven-
ter at der vil komme flere an-
læg i fremtiden. Hvis der kom-
mer et på hver af de 50 største
renseanlæg, kan der samlet
fremstilles cirka 3000 tons ren
fosforgødning om året. Det
svarer til en fjerdedel af hele
den danske import. Det skaber
både lokale arbejdepladser og
mindre importafhængighed.
Og Grundfos kan levere de fle-
ste komponenter.

På årsbasis indeholder alt

det danske spildevand cirka
9.000 tons fosfor om året, så
det er altså kun foreløbig en
vis andel der er forventninger
om at genindvinde. Partnerne
bag Åby-anlægget i Åby reg-
ner dog med at nå op på at
genvinde 60% af alt spildevan-
dets fosfor. Derfra er der ikke
langt op til de 80% som er et
mål i regeringens plan ‘Dan-
mark uden affald’ fra 2013.

I dag udnyttes noget af spil-
devandets fosfor som den slam
der spredes ud på markerne,
men det er tungt at håndtere,
der kan være problemer med
miljøfremmede stoffer og
tungmetaller, og en stor del af
fosforen er bundet til jern- og
aluminiumssalte så planterne
har svært ved at optage fosfo-

KILDE
Per Krøyer Kristensen (2014): Fremti-
dens gødning. MoMentum 1/2014.
www.co2030.dk.

På Åby Renseanlæg er det første anlæg i drift

Anlægget blev indviet 3. november af daværende miljøminister Ida
Auken. Det granulerede struvit kommer ud af centrifugen

ren. Derfor er det kun omkring
halvdelen af slammet der bru-
ges på markerne. Og derfor er
der ikke kommercielle interes-
ser i slam, men det er der i det
rene struvit. Eller der kan
komme det. I takt med at der
efterspørges flere fødevarer,
og fosforminerne tømmes, vil
priserne på fosfor stige, og de
gør genindvinding mere renta-
belt, vurderer Per Krøyer Kri-
stensen fra Grundfos.

Åby Renseanlæg forventes
ifølge driftleder Louis Land-
gren at producere 400 kg stru-
vit om dagen og sælge det for
op mod 3000 kr. pr. ton.  sh
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„Hvis vi bare designer byrum-
met helt perfekt, behøver vi
ikke aktivere det. Så aktiverer
det sig selv. Det er antagelsen,
og det er løgn.“

Arkitekt Bianca Maria Her-
mansen sidder i en rød neder-
del i en grøn Ford Focus med
blå næse, for hun har lige ta-
get Grønt Miljø med på en
rundvisning i de bidende vinde
ved Amager Strandpark. I hen-
des ph.d.-afhandling ‘Kulturen
i kroppen - kroppen i rummet’
er strandparken et eksempel
på et byrum der fungerer rig-
tigt godt som ‘passiv strukturel
forebyggelse’. Eller på godt
dansk: Hvordan man af hensyn
til folkesundheden indretter
en by som får flere til at gå,
cykle og generelt bevæge sig
moderat.

„Selv i den ondeste vinter
hvor sneen ryger lige ind i
øret, har jeg ikke været her-
ude hvor der gik mere end 20
sekunder mellem at jeg så en
anden person. Og det er jo ik-
ke fordi at strandparken ligger
midt i byen. Ingen kommer
forbi her naturligt,“ siger hun.

Skal selv fylde på
Hun har ret. Det er en omvej
uanset hvor man bor. Alligevel
passerer flere cykler os på de
buede stier mellem klitterne,

Skab liv i byrummet
Brug pengene til drift af byliv frem for smarte nøglefærdige anlæg,
fastslår ny ph.d. Så kan man nemlig også få fat i de mennesker
der ikke i forvejen er så aktive
Af Lars Thorsen

Bianca Maria Hermansen:
Byrummene bliver mere brugt,
endda af en bredere mål-
gruppe, hvis man bruger penge
på ‘bylivsdrift’ i stedet for at
færdigdesigne byrum. Foto:
Lars Thorsen.

og det er ikke motionscyklister
eller folk på racercykler. Det er
mødre med børnesæder og
vinterjakker og mænd med
hue og indkøbsposer om sty-
ret. Folk som er på vej et sted
hen, men alligevel trodser kul-
den og modvinden for at cykle
mellem klitterne en stund.

„Det er fordi, det ikke er et
færdigt byrum. Arkitekterne
har forklaret at det kun er
80% færdigt. Resten skal folk
selv fylde på, for det er jo dem
og ikke arkitekterne som skal
have deres daglige gang her-
ude. Og i dag er der skurvog-
ne med kajakudlejning, india-
nersvedehytter, cafe, strand-
bar og skaterrampe. Dykker-
klubben har selv taget initiativ
til at skabe en undersøisk dyk-
ker-forhindringsbane og der
er opstået fire parasailerklub-
ber. Og det er de sidste 20%
som gør, at der altid er liv her-
ude. De 80 % er bare ram-
men,“ forklarer hun.

Og på trods af naturoplevel-
sen svarede alle interviewofre
fra Amager Strandpark i Bian-
ca Hermansens ph.d. interes-
sant nok at de anså parken for
at være et byrum. Et byrum
der fungerer vel at mærke.

„Mange at de tiltag vi laver i
dag og de byrum som vi har
lavet i de sidste tre år, rammer
helt skævt. Problemet er at vi
bygger byrum som skal aktive-

re, og de aktiverer dem som
allerede er aktive. Dem som er
inaktive, bliver ikke aktiveret .
Så de aktive bliver mere akti-
ve, mens de passive simpelt-
hen ikke kan blive mere pas-
sive,“ siger Bianca Hermansen.

Særligt slemt ser det ud
blandt teenagepigerne fra an-
dre kulturer, men også modne
kvinder, seniorer og overvæg-
tige bevæger sig generelt så
lidt at det går ud over statskas-
sen og det enkelte menneskes
livskvalitet.

Jeg holder af hverdagen
Hvordan får man så hele folket
ud i byrummene? Svaret ligger
ifølge Bianca Hermansen i
hverdagen. Digteren Dan Tu-
rell holdt af hverdagen, men
det gør politikere og top-arki-
tekter tilsyneladende ikke. I
hvert fald er det oftest de sto-
re, spektakulære, prestigeful-
de byrumsprojekter som bliver
udvalgt og vinder arkitektkon-
kurrencerne. Men det er ifølge
Bianca Hermansens undersø-
gelser ikke det spektakulære
som gør et byrum brugbart for
borgerne. Tværtimod.

„Du får jo ikke folk der er
inaktive til pludselig at komme
hver dag og springe rundt i et
ikonisk, orange byrumsmøbel.
Du er nødt til at give plads til
at borgeren kan se sig selv og
sin egen hverdag i byrummet.
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Det gælder for alle grupper,
men det er eksempelvis en
enorm udfordring med at få
de etniske teenagepiger ud og
røre sig. Og her spiller hverda-
gens byrum en essentiel rolle,
for man finder ikke ud af
hvem man er ved at sidde der-
hjemme og pille sig i navlen.
Det er kun i mødet med den
anden at man finder ud af
hvem man er. Og i byrummet
møder man blikke, kropssprog
og måske endda ord og der-
med en respons på hvem man
er. Det har man især brug for
at teste i teenageårene. Og
disse piger får du sgu ikke i
gang med en pink basketball-
bane, for det er jo stadig bare
en basketbane med blot én
funktion som pigerne ikke kan
genkende sig selv i,“ forklarer
Bianca Hermansen.

Socio-spatiale metode
Da Bianca Hermansen gik i
gang med at undersøge hvor-
dan danskerne bruger byrum-
mene, opdagede hun at der
ikke var nogen etableret måde
at undersøge det på.

„Vi har et par Grand Old
Men som Jan Gehl og William
Whyte der interesserer sig for
byliv, men der manglede en
konkret metode til at under-
søge hvordan borgerne bruger
byrummet, og hvordan byrum-
met påvirker dem. De bedste

muligheder var begrænset til
at lave en kvantitativ, sund-
hedsfaglig vurdering af om et
byrum var godt som fysisk ak-
tivt byrum ved at sætte en
pulsmåler på en række bru-
gere, og derefter konkludere
at jo højere puls, jo bedre by-
rum. Men sådan kan jeg ikke
definere et godt byrum. Det er
ikke en måde at vurdere kvali-
tet i min verden,“ siger Bianca
Hermansen.

Hun udviklede derfor den
såkaldte socio-spatiale metode
som er en kombination af in-
terviews og observationsstudi-
er. For med observationer bli-
ver du også opmærksom på
dem der kommer og står lidt i
byrummets periferi og går
igen, altså dem som bliver eks-
kluderet af byrummet. Dem
ville sundhedsfaglige analyser
af byrummet aldrig medtage.

Motionsdiskriminerede
Efter hendes undersøgelser af
borgernes opførsel i og hold-
ninger til 20 københavnske
byrum konkluderer hun at der
ikke findes motionsstærke og
motionssvage borgere. Til gen-
gæld findes der motionsdiskri-
minerede borgere.

„Vi diskriminerer simpelthen
en lang række brugergrupper
med vores byrumsdesign. Der-
for får de ikke chancen for at
mærke sig selv og deres krop,“

Mange moderne byrum er i dag indrettet som en normalfordelingskurve
hvor nogle få brugergrupper - oftest de aktive - bliver tilgodeset på
bekostning af andre brugergrupper. Det gælder om at få udjævnet
byrummet så det ikke nødvendigvis yder f.eks. 100% tilfredshed til
skatere. Illustration: Bianca Maria Hermansen

siger Bianca Hermansen. I hen-
des ph.d. fandt hun ud af at
denne gruppe slet ikke er inte-
resseret i den fysiske destina-
tion som byrummet udgør.

„De svarer generelt at de
‘lige er hernede for at se om
her sker noget’ eller at de bare
er kommet forbi på vej til et
andet sted. De går efter den
oplevelse som man har, mens
man passerer igennem rum-
met. Så det er dér man skal
have fat i dem.“

Fra anlæg til bylivsdrift
De danske borgere er så for-
skellige som blomsterne på
marken, og alligevel er mange
moderne byrum fyldt med spe-
cifikke funktioner som skate-
boardramper som kun tiltræk-
ker et meget lille og i forvejen

aktivt publikum. Men det er
helt vendt på hovedet, mener
Bianca Hermansen.

„Du er nødt til at facilitere
byliv, ikke fylde byrummet
med faciliteter. Hvis ambitio-
nen om at få flere til at bevæ-
ge sig ikke bare skal begrænse
sig til dem som i forvejen er
aktive, er vi nødt til f.eks. også
at holde arrangementer i by-
rummene. De motionsdiskrimi-
nerede kommer nemlig ofte
forbi for at se hvad der sker
når der er offentlige arrange-
menter. Derfor er det min kla-
re anbefaling at man bruger
lidt mindre på anlægskontoen
og i stedet sørger for at skabe
aktiviteter, arrangementer,
koncerter, konkurrencer og
hvad ved jeg i byrummene. For
det er det som tiltrækker de

Både på bidende vinterdage og lune sommeraftener (herunder) er der
mennesker og aktivitet i Amager Strandpark. Det skyldes parkens åbne
rammer, og at kommunen giver tilladelse til en lang række
bruger-initierede aktiviteter. Foto: Bianca Hermansen og Lars Thorsen.

BRUGERTILFREDSHED

BRUGERGRUPPERBRUGERGRUPPER



12 GRØNT MILJØ 3/2014

brugergrupper som har brug
for at komme ud i byrumme-
ne,“ pointerer Bianca Herman-
sen. Og hvis den kommunale
virkelighed ikke tillader plan-
læggerne at flytte penge fra
anlæg til drift, så kan driften
heldigvis prioriteres anderle-
des så der alligevel er råd til at
aktivere byrummene.

„Hvis en lille park nu har et
budget på 80.000 til driften, så
kunne man sænke niveauet til
50.000 og så bruge de 30.000
til at facilitere noget byliv.
Man kunne også finde ud af
hvilke områder af parken som
brugerne ikke benytter sig af,
og så ganske enkelt lade dem
gro til. På den måde fremhæ-
ver man rent rumligt det bor-
gerne kan lide, og man kan
koncentrere driften dér. Der-
med skaber man et byrum som
er i overensstemmelse med
borgernes ønsker og hverdag
og får samtidig ressourcer til at
lave nogle arrangementer og
trække nye brugergrupper til
byrummet.“

Kik på naboen, ikke verden
Vi er kommet langt når vi fo-
kuserer på at drifte og ikke
blot anlægge byrum. Og hvis
vi faciliterer byliv i stedet for
at bygge byrumsfaciliteter.
Men helt grundlæggende
handler det først og fremmest
om at lave byrum som er til-
passet dem som skal bruge
dem. Derfor mener Bianca
Hermansen at planlæggere og
politikere skal passe på med at
fokusere på best practice når
det gælder byrum.

„Det er utroligt udbredt at
man kigger på de store projek-
ter rundt omkring i verden og
siger ‘Fedt, det gør vi også’.
Men det er hverken godt nok
eller præcist nok, for så er by-
rummet ikke til dets brugere.

København skal ikke snuppe
eksempler fra Spanien og
Frankrig, og de mindre byer
skal ikke gøre som Køben-
havn. Man er nødt til at lave
byrum til dem som skal bruge
dem. Målet skal ikke være at

lave det mest spektakulære
byrum, for der er ikke mange
som kan se deres hverdagsliv i
det spektakulære, og særligt
ikke dem som vi allerhelst vil
have ud i byrummene,“ siger
Bianca Hermansen.

En del af hverdagen
Et byrum som netop er baseret
på de kommende brugeres øn-
sker er den lille Bananna Park
på Nannasgade, Nørrebro.
Den er prydet af en stor, gul
termoplastbanan, og der er en
oval løbebane på 100 meter,
så skolens idrætslærere kan
undervise i det fri.

Der er også startet en lokal
løbeklub op, kun for kvinder.
De fleste er muslimske kvinder
som tager 1, 2, 3, eller  4 ture
på banen. Den slags eksempler
er meget sjældne, og tiltaget
er kun muligt fordi disse kvin-
der har haft en hverdag i by-
rummet og langsomt kunnet
‘indlæse’ sig selv i det og se
aktiviteterne som en del af en
hverdag de hører hjemme i.

„Hvis man tilbringer sin
hverdag i et byrum hvor der
bliver løbet, så bliver det lang-
somt til ens identitet at man er
sådan en som kommer dér
hvor der bliver løbet. Og så er
skridtet til selv at tage en løbe-
tur ikke så langt. Så igen er
hverdagsbrugen nøglen,“ for-
tæller Bianca Hermansen.

Folkene bag Bananna Park
havde også en anden geni-
streg i baglommen. Nemlig at
placere nordens bedste gratis
klatrebane i parken. Det bety-
der at klatrere fra hele Skandi-
navien valfarter til parken og
prøver kræfter med den lod-
rette væg. Og det har haft en
massiv effekt på brugerne.

„Jeg har aldrig observeret
en så udpræget klatreadfærd
som blandt børnene i Bananna
Park. De klatrer på alt, de
kravler rundt i boldburet, og
der står også en gruppe
frugttræer som aldrig bliver til
frugttræer. De er klatret søn-
der og sammen. Samtidig gør
disse klatrere parken enormt
tryg. Ingen laver ballade om
aftenen når der står ti store,
stærke mænd i fuldt udstyr. I
stedet har man fyldt et pro-
blemfyldt område med rolle-
modeller. Det er det byrum-
met kan: stille os ansigt til an-
sigt med de andre og dermed
med os selv på en ny måde.“ ❏

I Bananna Park på Nørrebro har man også bygget nordens bedste, gratis
klatrebane. Denne aktivitet har fået børnene i byrummet til at udvise en
udpræget klatreadfærd.Foto: Bianca Hermansen.

Et færdigdesignet byrum for enden af præstigebyggeriet 8-tallet i Ørestaden. Det store område med
fitnessredskaber ligger øde hen det meste af tiden. Foto: Lars Thorsen.
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Ønsket om at ligge så tæt som muligt på træerne, betyder at der igen og igen graves i rodzonen. Det har træerne ikke godt af. Foto: Tilde Tvedt.

Der er plads nok på de dan-
ske kirkegårde. Vi kunne

være 60 millioner indbyggere i
landet og stadig blive lovfor-
meligt begravet. Overkapaci-
teten betyder at der er et stort
behov for at omlægge kirke-
gårdene, men hvordan gør
man det fornuftigt?

Det spørgsmål stiller mange
menighedsråd sig, og de kan
ikke google sig frem til svaret.
Mange famler i blinde frem
mod en langsigtet strategi. En
hjælp kunne man få på årets
kirkegårdskonference den 19.
marts i Nyborg hvor 750 kirke-
gårdsledere, gravere, menig-
hedsrådsmedlemmer og andre
var troppet op.

„Mange udviklingsplaner
rundt om i menighedsrådene

Den langsynede kirkegårdskonference
Udviklingsplaner og skovkirkegårde var omdrejningspunktet på kirkegårdskonferencen i år.
Husk udsigten og pas på at gravene ikke ødelægger træernes rødder, var nogle af pointerne.

Af Lars Thorsen er strandet på at man er blevet
overrasket over arbejdets om-
fang og mange delelementer.
På det tidspunkt har de tit
brugt en masse penge uden at
være kommet nogen vegne.
Derfor vil vi præsentere et ar-
bejdsværktøj som gennemgår
seks grundtrin man skal være
bevidst om før man kaster sig
ud i arbejdet,“ forklarede An-
ne Mette Dahl Jensen, Køben-
havns Universitet, om et nyt
projekt fra PartnerLandskab.

Partnerlandskabs projekt
ventes at være klar ved årets
udgang. Til den tid vil interes-
serede kunne klikke på et af
de seks grundtrin og derefter
ned i detaljerne der er baseret
på erfaringer med udviklings-
planer fra boligforeninger,
menighedsråd og golfklubber.
Med i projektet er også Dansk

Golfunion, Foreningen af Dan-
ske Kirkegårdsledere, boligfor-
eningen 3B, Danske menig-
hedsråd og Danske Ark.

Husk treenigheden
De famlende menighedsråd er
en af grundene til at land-
skabsarkitekt Henning Looft
på konferencen understregede
at man som rådgiver skal hu-
ske proportionaliteten:

„Det gælder om at finde et
rimeligt niveau. Skyd ikke grå-
spurve med kanoner. Måske er
der slet ikke behov for en
langsigtet, meget detaljeret
helhedsplan, men blot en for-
yngelsesplan for træerne eller
en simpel omlægning af en
del af kirkegården.“

Uanset hvad vil Henning
Looft dog gerne have menig-
hedsrådene og rådgiverne til

at huske at kirkegården er en
del af vores fælles kulturarv og
ikke skal ses isoleret:

„Man bør ikke blot se på
selve kirkegårdens udtryk. Det
er også vigtigt hvordan kirke-
gården ser ud som en del af
landskabet med kirken, træ-
erne og terrænet. På samme
måde skal man også se på
hvordan landskabet ser ud set
fra kirken. Tit bliver nogle helt
fantastiske kig ud i landskabet
overset fordi man kun tænker
på hvordan selve kirkegårds-
arealerne tager sig ud,“ påpe-
ger Looft der har været med
til at lave en udviklingsplan for
Adsbøl Kirkegård.

„Omme på den anden side
af kirken er der ikke så attrak-
tivt, men med lidt udtydning
kan der opstå en helt unik ud-
sigt ud over Nybøl Nor. Så når
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Fra Adsbøl Kirkegård kan man se
ud over Nybøl Nor - når beplant-
ningen udtyndes. Her har fotogra-
fen stillet sig ind i bevoksningen
for at se. Foto: moos+looft.

man analyserer hvordan kirke-
gården skal udvikles, bør man
tage udgangspunkt i alle tre
synspunkter: selve kirkegår-
den, udsigten udefra og udsig-
ten indefra,“ lyder det fra
Henning Looft.

Skovkirkegård af nød
For meget plads og for få pen-
ge betyder at mange kirkegår-
de omlægger dele af arealer-
ne til skovkirkegårde som kræ-
ver en mindre intensiv drift.
Det har været tilfældet på Tor-
pen Kirkegård i Humlebæk der
var sat i skyggen af den popu-
lære Humlebæk Kirkegård.

Der var behov for at genop-
finde Torpen Kirkegård, og
det kunne blive med en skov-
kirkegård som Humlebæk Kir-
kegård ikke kunne tilbyde,
fortalte kirkegårdsleder Lene
Halkjær Jensen. I 2009 gik ar-
bejdet i gang. Randbeplant-
ningen af hovedsageligt 35-
årige eg, skovfyr og lærk skul-
le omdannes til en urneafde-
ling med skovstemning.

Bundplantningen bestod af
fjeldribs og selvsåede roser,
hyld mv. Før rydningen, blev
de blivende træer udvalgt. Så
blev bundplantningen knust,
og enkelte træer fældet, mens
genvækst og ukrudt blev fjer-

net løbende sommeren igen-
nem. Den rensede ‘skovbund’
blev tilsået med skyggetålende
græs. Der er siden plantet
bregner, akelejer mv. i ‘øer’.
Mod kirkegården blev plantet
en ydre ramme af fjeldribs,
iblandet enkelte hvidtjørn, sur-
bær og sargentæble, mens få
ekstra lærk og skovfyr blev
plantet i skovstykket.

I dag er skovafdelingen på
cirka 2.000 m² færdig, og der
er plads til 375 gravsteder. Ple-
jen af gravstederne og skov-
afdelingen består mest i en
ugentlig blomstafsamling og
klipning af græsset på stierne.
Det lange græs på gravsteder-
ne bliver ikke slået. Et par gan-
ge i vækstsæsonen er det nød-
vendigt at fjerne brændenæl-
der og opvækst fra den oprin-
delige bundplantning.

De mindre plejekrav betyder
at den nye afdeling har sparet
penge i det stramme budget,
og udgifterne til anlægsarbej-
det har heller ikke været vold-
somt. 10.500 kr. blev brugt på
at lade en entreprenør rydde
skovbunden. Resten blev ud-
ført af kirkegårdens egne folk,
herunder såning, plantning og
opsætning af nummerskilte.
Det gav i alt 23.000 kr. i mate-
rialeomkostninger. Dertil kom-

mer arbejdslønnen, men arbej-
det blev udført når der var tid
til overs og har strakt sig over
5 år. Allerede i dag er skovaf-
delingen den mest populære
og har skabt fornyet interesse
for Torpen Kirkegård.

Undergraver sig selv
Skovkirkegårdene kan dog
blive undergravet af deres
egen succes, påpegede senior-
rådgiver Iben M. Thomsen fra
Københavns Universitet.

„Her har vi jo et koncept
hvor du konstant graver i rod-
zonen hos disse træer, og jeg
tror ikke at kirkegårdene har
gjort sig klart hvor ødelæg-
gende det kan blive for træ-
erne,“ forklarede hun. „Og jo
tættere gravstedet ligger på
stammen, jo mere populært er
det. Lige nu vinder hensynet til
folks ønsker tilsyneladende
over hvad der er bedst for træ-
et. Jeg har talt med en kirke-
gård hvor man prøver at holde
gravene mindst 1 meter fra
stammen, og det er efter min
mening alt, alt for lidt.“

På mange af kirkegårdenes
skovafdelinger er træerne dog
forholdsvis unge, så det er ofte
kun finrødder der bliver øde-
lagt når urnerne bliver sat i
jorden. Men i takt med at træ-

erne bliver ældre, må man for-
vente at problemerne med
ødelagte rødder på grund af
den konstante gravning inden
for trækronens drypzone også
vil stige, lyder det fra senior-
rådgiveren.

Iben M. Thomsen oplyser
også at der på kirkegårdene er
en tendens til at overreagere,
når man opdager tørre grene
på kastanje og ask. Hun vil
gerne afkoble folks automat-
reaktion som er at fælde gam-
le træer med tørre grene:

„Folk er gået lidt amok, men
træer med tørre grene kan
sagtens være gode. F.eks. kan
gamle asketræer godt have
tørre grene i årevis, for de
regenererer kronen rimeligt
godt. Mange har set hvordan
ask går til i skovene, men det
er ikke det samme i det åbne
landskab,“ forklarer hun.

Grøn drift og sorg
Flere og flere private anlægs-
gartnere overtager opgaver på
kirkegårdene og det er ikke al-
tid de er forberedt på sørgen-
de mennesker, påpegede fag-
lærer ved AMU Nordjylland In-
ger Hybschmann.

„90% af samtalerne er jo
umiddelbare og tilgængelige,
men det er vigtigt at man har
gjort sig tanker om de sidste
procent. Her er de ansatte
inde i kirken ofte bedre klædt
på til at håndtere den vanske-
lige samtale, mens der bliver
givet mindre støtte til funkti-
onærerne ude på kirkegår-
den,“ sagde Hybschmann der
anbefalede at tage en diskus-
sion på hver enkelt arbejds-
plads og få kontakten med de
besøgende med i jobbets
funktionsbeskrivelse.

„Det handler grundlæggen-
de om at være omstillingspa-
rat og empatisk, for mens den
ene besøgende har brug for at
tale en masse mens de får
hjælp med en praktisk opgave,
har andre bare brug for stil-
hed,“ sagde Hybschmann. „Og
så er det vigtigt ikke at baga-
tellisere folks følelser og f.eks.
sige at det skal nok gå, det bli-
ver bedre med tiden.“ ❏
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Urnegrave og græs har
 bredt sig ind over de tra-

ditionelle gravstedshaver. Men
før dem så kirkegårdene helt
anderledes ud. 1900-tallets
mange nye bykirkegårde vid-
ner samtidig om en varieret
kirkegårdskultur som i dag
rummer mange nye tendenser.
At bevare kirkegårdskulturen
er en kompleks udfordring
hvor man må kende historien.

Store træer og gravsteds-
hække er grundelementer i
det vi i dag forstår ved dansk
kirkegårdstradition. Men så-
dan har det ikke altid været.
Kirkegårde er som andre grøn-
ne anlæg påvirket af tiden og
har løbende forandret sig.

Tuerne i græsset
En kort historisk rejse tager af-
sæt i middelalderens anlæg.
Midt i anlægget står kirken.
Rundt om ses de øst-vest-ori-
entede grave der udtrykker en
rituel orden. Anlægget af-
grænses med et dige eller en
mur som beskytter gravfreden
og danner en karakterfuld ar-
kitektonisk ramme. Sådan har
det været fra de første kirke-
byggeriers tid.

Fra tiden efter reformatio-
nen i 1536 er der beretninger
om kirkegårde dækket af
græs. Gravene var formet som
tuer der lå spredt over kirke-
gårdens arealer. Græstæppet
var datidens fællesgrav. Der
var ingen stier og kun nogle få
grave var markeret med lig-
sten, gravtræer eller trækors.
Smukt var det som symbolsk
udtryk at tuen blev slettet når
graven faldt sammen og igen

Tuer, gravstedshaver og navneplader

gled i ét med det omliggende
græstæppe.

Kirkegården var et enkelt og
ydmygt sted. Måske fordi kir-
kegården blev opfattet som en
mellemstation på vejen mod
opstandelsen. Det var glæden
ved det forventede gensyn der
optog sindene, ikke - som i
dag - mindet om den afdøde.

Den græsklædte kirkegård
var gravplads for menigmand.
De rige og fornemme kunne

skaffe sig ret til begravelse i
kirkebygningen. Men den stør-
re viden om hygiejniske for-
hold man fik i løbet af 1700-
tallet, førte i 1805 til et forbud
mod kistenedsættelser i kirker-
ne. Det var begrundet i sund-
hedsfaren, men tiden var også
en oprørs- og oplysningstid
hvor bl.a. de nye naturviden-
skaber førte til et ændret syn
på naturen. At hvile i naturens
skød blev en måde at forlige
sig med dødens realitet. Be-
gravelsespladsen fik ny status.

1800-tallets gravstedshave
I løbet af 1800-tallet erstattes
tuegravene ganske langsomt
af det vi i dag kalder grav-
stedshaven. Det er det indivi-
duelle familiegravsted afgræn-
set som en have med en hæk,
gitter eller stenkant. Døden
blev omskrevet til søvnen og
naturkræfterne blev et udtryk
for evigheden. Derved blev
kirkegården stedet hvor de le-
vende kunne forlænge livet
ind i døden gennem omsorgen
for gravstedet. Der udviklede
sig en mindekultur.

Med forbuddet mod begra-
velser i kirken blev kirkegår-
den for alle uanset rang, stand
og økonomi. Det sociale hie-
rarki i den verdslige verden
blev videreført på kirkegården
hvor de store forskelle afspej-
lede sig i gravenes størrelse og
udsmykning. Efterhånden som
der kom flere grave, kom kir-
kegården også til at se usam-
menhængende og rodet ud.
Den nye kirkegård havde end-
nu ikke fundet sin form.

1900-tallets orden
Det rodede udtryk og den
pladsmangel der efterhånden
kom til at prægede mange kir-
kegårde, medførte et behov
for regulering. I 1922 kom en
ny lov der skulle sikre orden
og hensigtsmæssig indretning
af landets kirkegårde. Det kom
til at sætte sit præg på 1900-
tallets udvikling.

I første omgang blev det til
de lige linjers systematik med
gravsteder i lange lige rækker

Kirkegårdens omskiftelige historie er grundlaget for at bevare kulturarven

St. Rise på Ærø, cirka 1734. Kirken ligger centralt i landsbyen omgivet af kirkegård med sine tueformede
grave, præstegård, kirkelade, skole og degnens og organistens huse.

Af Susanne Guldager

Sådan kan en kirkegård fra tidligt i 1800-tallet have set ud med sine
spredte gravtuer i en bund af græs. Tegningen er af Vilhelm Petersen og
brugt til at illustrere H.C. Andersens fortælling ‘Hun duede ikke’ om sin
mor. Hun døde i 1833, mens fortællingen er fra 1852.
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Bregninge kirkegård, Tåsinge. Ved 1800-tallets slutning var mange landsbykirkegårde præget af tætliggende
gravsteder med gitre og hække. Gravstedshaven er ved at tage form. Helhedsindtrykket er charmerende,
men rodet og der er ingen gange. Foto: Georg Georgsen 1924. Landbohøjskolens billedarkiv.

adskilt af ryg-, for- og side-
hække. Den selvgroede, usy-
stematiske gravstedsstruktur
blev reguleret til et regelmæs-
sigt parcelmønster. Der opstod
en ny rationel orden, men
man kunne også miste charme
og variation.

Reguleringerne blev gen-
nemført over en meget lang
periode og nogle steder kun
for dele af kiregården. Derfor
kan man stadig opleve rester
af 1800-tallets kirkegård med
fine gravstedsgitre, uregule-
rede gravstedskvarterer uden
stier og store familiegravste-
der. Det er her vi finder de be-
varede elementer fra den ro-
mantiske periode og andre
kulturspor der fortæller an-
læggets lange historie.

Men fra begyndelsen af
1900-tallet kom der også ny-
anlæg med et andet fysisk ud-
tryk. Disse kirkegårde, der især
anlægges i byerne, er bygget
hierarkisk op som nyklassicis-
tiske mønsteranlæg med ho-
vedakser og sidegange og
med hækrum og træer i alléer.
I den nye struktur bliver deko-
rative elementer brugt til at
skabe variation og fornyelse.

Græsset vender tilbage
Ligbrænding indførtes om-
kring år 1900. I begyndelsen
gik det langsomt, men efter-
hånden tog det fart, især fra
omkring 1950. I 1970’erne
nedsattes mange urner i de
anonyme fællesgrave der blev
skaffet plads til overalt. Denne
udvikling fik afgørende betyd-
ning. Det blev vanskeligt at
fastholde strukturen i de gam-
le anlæg der ikke modsvarede
den nye begravelsesform.

Den store interesse for urne-
nedsættelser bidrog til at selve
gravstedet ændrede form og
betydning. Mindekulturen
knyttet til familiegravstedet
blev valgt fra og afløstes af
det fælles mindesmærke på
den anonyme fællesgrav. I dag
hvor 78% af alle døde kreme-
res, er det traditionelle fami-
liegravsted mange steder ved
at have udspillet sin rolle.
Gravstedshækkene forsvinder
og græsset, som i mange år
har været fortrængt fra kirke-
gårdene, ses igen.

Modernismens kirkegård
De demografiske ændringer i
1900-tallet med flytning fra

På Vilstrup Kirkegård i Sønderjylland ligger gravstederne i rækker adskilt af stier mens randtræerne holder
sammen på anlægget og markerer kirkegården i landskabet. Det er billedet af det vi forstår ved traditionel
kirkegårdskultur, men systemet er under 100 år gammelt. Foto: Susanne Guldager.
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land til by nødvendiggjorde
også kirkegårdsudvidelser og
helt nye kirkegårdsanlæg. De
blev formet efter de moderne
idealer der udviklede sig med
modernismen. Perioden 1945-
1965 blev en guldalder for nye
kirkegårdsanlæg. Mange blev
tegnet af landskabsakitekter
og fik et arkitektonisk udtryk.

Karakteristisk for den mo-
derne kirkegård er friere for-
mer og flere valgmuligheder
hvad angår gravtype. Kirke-
gården skulle ikke længere
lukke sig indad, men åbne sig
med kontakt til natur og land-
skab og på den måde symboli-
sere en større sammenhæng.

Desuden blev græs igen det
bærende element, og bidrager
til at mange kirkegårde i dag
opleves som parker. Funktio-
nen skjules bag hække, og
mellemrummene mellem grav-
gårdene får en egen værdi og
kan bruges bl.a. til rekreative
formål. Den moderne kirke-
gård er rummelig.

De nyeste tendenser
Nu i det 21. århundrede er det
igen tid til forandring. Der er
fokus på driftsøkonomien og
behov for at dokumentere ud-
gifter og tilbyde prisbillige
gravtyper. Urnehaver med
blomster, hvor de enkelte

gravsteder er markeret med et
gravminde eller en natursten,
er efterspurgte. Mest popu-
lære er dog de såkaldte ‘plads-
grave’ med en navneplade
nede i græsset. Denne form er
i dag ved at erstatte den fæl-
lesgrav hvor urnerne nedsæt-
tes anonymt omkring et fælles
monument. Også gravsteder i
skov- og naturafdelinger vin-
der så småt frem.

Gennem tiderne har kirke-
gården været påvirket af såvel
det fornuftsprægede med
praktiske forhold og økonomi
som det følelsesmæssige knyt-
tet til sorg, eftertanke og ån-
delighed. Det praktiske og det
følelsesmæssige har været til-
lagt forskellig vægt, men i dag
vægtes både ønsker om billige
gravformer og ønsker om at
udtrykke sig personligt gen-
nem gravstedets pyntning.

Det er en udfordring. Frem-
tidens kirkegård skal indrettes
så de forskellige ønsker kan
imødekommes på harmonisk
måde inden for en overordnet
ramme der sikrer helheden. Ri-
sikoen er at vi igen får rodede
og tilfældeige kirkegårde som
i 1800- og 1900-tallets begyn-
delse, men uden den charme
som de kunne have.

En anden udfordring er at
kirkegården i dag, i modsæt-

SKRIBENT
Susanne Guldager er landskabsarki-
tekt og arbejder freelance med kirke-
gårde. Artiklen har i en lidt anden
form været bragt i Kirkegården 4/
2013.

ning til før, skal rumme andre
trossamfund der vil indrette
egne afdelinger. Det er en
spændende udvikling, for nok
har inspiration udefra gennem
tiderne fundet vej til den dan-
ske kirkegård, men den har
traditionelt været for medlem-
mer af folkekirken. I dag er
der flere eksempler på at fol-
kekirken kan rumme begravel-
sespladser for forskellige tros-
samfund med hver deres nor-
mer og traditioner.

At bevare kulturarven
Hvad sker der med de histori-
ske anlæg hvor kistegravene
er ved at blive overflødige og
efterlader det traditionelle
kirkegårdsanlæg i krise? Det er
et vanskeligt, men meget ak-
tuelt spørgsmål på mange kir-
kegårde hvor kremeringspro-
centen er høj, og hvor bruger-
ønsker og økonomi trækker i
mange retninger.

At bevare kirkegårdens kul-
turværdier kræver fremsynet
planlægning hvor der udstik-
kes retningslinjer for bevaring
og videreudvikling af det en-
kelte anlæg efter en grundig
analyse af forholdene. Ikke to
kirkegårde er ens. Nogle har
for meget plads, andre for lidt,
det afhænger af demografien.

En af de aktuelle udfordrin-

ger er at sikre de bevarings-
værdige træk i de ældste an-
læg og efter behov forny dem
ved at omlægge, udvikle og
indpasse nye strukturer og
gravstedsformer. Kirkegårde-
ne skal fortsat fungere som
velplejede, velfungerende
brugsanlæg og udvikle sig på
en harmonisk måde.

Vi har mange kirkegårde der
fornemt repræsenterer vores
kulturarv, nogle umistelige,
andre bevaringsværdige. I rap-
porten om kirkelukninger fra
2013 foreslås at bevare særligt
karakteristiske og værdifulde
udtryk for kirkegårdskulturen
gennem tiden. Forhåbentligt
giver det også anledning til en
debat om kirkegårdens betyd-
ning og fremtid. ❏

Kirkegårdsudvidelsen i Frederikssund er et moderne anlæg fra 1970’erne tegnet af Knud Lund-Sørensen og Sonja Poll. De smukke gravrum er
indrettet til urnenedsættelser og ophold. Foto: Susanne Guldager.
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I årtier har færre kistegrave
skabt ledige arealer der ofte
plejes som park med plæner
og fritstående træer. Parkpræ-
get opstår også tit på urnefæl-
lesgrave og forstærkes af mil-
jøkrav og besparelser. Men kir-
kegårdene er bare ved at ligne
det de gjorde før. Det oplever
kirkegårdsleder Jørgen Boi-
skov Hansen på Gram Kirke-
gård hvor han sammen med
kirkegårdsudvalget har lavet
en udviklingsplan. Undervejs
øjnede han muligheden for at
realisere en mere grøn og
sammenhængende kirkegård.

„Grundtanken er at hele kir-
kegården skal have et park-
præget udseende, og for at
opnå det gør vi på mange må-
der op med den traditionelle
måde at tænke kirkegård på.
Det vil samtidig åbne op for
nye typer af gravsteder,“ for-
klarer Jørgen Boiskov Hansen
til Landsbygraveren.

„Jeg måtte have min argu-
mentation i orden og samtidig
måtte jeg i mit forslag vise re-
spekt for kirkegårdens histo-
rie,“ forklarer Boiskov Hansen
der på det lokalhistoriske arkiv
fandt gamle billeder af kirke-
gården. „Det viste sig at kirke-

Gram
Kirkegård
tilbage til
parkpræget

Gram Kirkegård der også for over 100 år siden var parkpræget.

gården omkring år 1900 netop
havde karakter af at være en
park med høje træer og store
områder med græs.“

Ud af cirka 900 traditionelle
topladsers kistegravsteder, er
cirka 270 ledige. „Og dem må
vi så passe uden at få penge
for dem,“ oplyser Jørgen Boi-
skov Hansen. „Derfor er vi som
en del af udviklingsplanen
gået i gang med at samle dem
i små græslagte oaser hvor vi
planter træer. Det vil gøre det
lettere at passe kirkegården i
fremtiden, og bliver vi ramt af
nedskæringer, vil vi have let-
tere ved at tilpasse os.“

„Vi skal bevare det vi ikke vil
miste, og samtidig udvikle kir-
kegården. Der skal være om-
sorg for bevaringsværdige
gravminder og vores kulturhi-
storie. Men på den anden side
skal vi også udvikle kirkegår-
den så den hele tiden afspejler
vores samfund,“ fortæller Boi-

skov Hansen der kom udvik-
lingsplanen i forkøbet da han
tiltrådte i 1998. Dengang var
mange gravsteder gemt bag
høje hække. „Det hele virkede
mørkt og tungt, så derfor fjer-
nede vi de store hække og
plantede nogle mindre,“ for-
klarer han.

Da udsynet blev bedre, stak
det meget grus i øjnene. Så
Boiskov Hansen foreslog at så
græs i gangene. „Det blev
hurtigt en succes. Det ser pæ-
nere ud, det er lettere at køre
i, også for dem med rollatorer
og kørestole, og for os gravere
er det ikke mere tidskrævende
at passe en græsgang end en
grusgang,“ siger han.

Rydningerne og græsgange-
ne blev startskuddet til den
nye udviklingsplan der også
omfatter arealerne uden for
det gamle dige, bl.a. med ano-
nyme grave og krigsgravene
fra verdenskrigene. sh

Gram Kirke. Ifølge Jørgen Boiskov Hansen fra et konfirmationstelegram og formentligt lige efter år 1900.

Jubilerende Farum
Beton har klinker
Farum Beton har nu også klin-
ker i sit sortiment. Leverandø-
ren har indgået aftale med
Steffen Sten ApS om at for-
handle de tyske Hagemeister-
klinker i Østdanmark mens im-
portøren Steffen Sten selv be-
holder forhandlingen på Fyn
og i Jylland. Der er over 20 va-
rianter i varierende farver og i
mål på 21,5x10,5x5 eller
20x10x5 cm. I øvrigt har Farum
beton 50 års-jubilæum i år. I
1964 begyndte man med
håndstøbte standardfliser på
bar mark. I dag er det en avan-
ceret computerstyret produk-
tion. www.farumbeton.dk.

Dieselelektrisk Cat-
dozer på 28 tons
Også store maskiner kan køre
på el. Det gør den nye diesel-
elektriske dozer Cat D7E på 28
tons - men det hører med at
strømmen produceres løbende
af en 235 hk dieselmotor på
maskinen. Den driver en 400
volt generator som leverer
vekselstrøm til køremotorerne
og jævnstrøm til de øvrige
funktioner.

Det betyder at dieselmoto-
ren arbejder konstant ved
1800 omdrejninger eller min-
dre. Det giver en meget jævn
belastning, højere udnyttelses-
grad og dermed lavere brænd-
stofforbrug. Desuden er vedli-
geholdet billigere da der er
70% færre bevægelige dele i
maskinen, oplyser importøren
Pon Equipments.

Den dieselelektriske tekno-
logi er kendt fra bl.a. maskiner
til minedrift, skibe og lokomo-
tiver, mens det er første gang
at den anvendes til en anlægs-
maskine i dansk størrelsesor-
den. www.ponequipments.dk
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Af Christian Kjøller

På de folkekirkelige kirke-
gårde har driften traditio-

nelt været baseret på sædvane
og rutiner under stabile vilkår.
I de senere år er de kommet
under pres, bl.a. på grund af
økonomi og ændrede begra-
velsesmønstre. Her spiller ur-
nebegravelser, kortere brug af
gravstederne og nye grav-
stedstyper ind sammen med
den urbanisering der flytter
brugerne væk fra de kirkegår-
de hvor der er mest kapacitet.

Det er derfor ikke altid hen-
sigtsmæssigt at gøre som sæd-
vanligt, og der mangler red-
skaber til at kvalificere hvor-
dan kirkegården så skal plejes,
hvad der er godt nok, og hvil-
ke ressourcer det kræver. Der-
for blev der i 2010 introduce-
ret et nyt redskab til kirkegår-
denes driftsstyring, nemlig de
to hæfter ’Kvalitetsbeskrivelser
for kirkegårde’ og ’Praktisk
håndbog i kirkegårdsdrift’ sup-
pleret med hjemmesiden
www.altomkirkegaarde.dk.

Det nye beskrivelsessystem
kan og skal ikke løse alle pro-
blemer i kirkegårdenes styring
og forvaltning, men det giver
et grundlag for en lokalt til-
passet beskrivelse, dialog og
planlægning i et fælles sprog.
Lokalt skal beskrivelserne i de
to hæfter bruges til at udar-
bejde plejeplaner eller andre
beskrivelser af kirkegården og
dens driftsopgave.

I beskrivelsessystemet læg-
ges der op til at plejeplanen
indgår i en samlet driftssty-
ring, både med overordnede
mål og målsætninger for kir-
kegården og andre styrings-
redskaber som gravstedskarto-
tek, ressourcestyring, kortsy-
stem mv.

Jeg har for nyligt afsluttet et
ph.d.-projekt på Institut for
Geovidenskab og Naturforvalt-
ning på Københavns Universi-
tet. Her har jeg fulgt indførel-
sen af det nye redskab til
driftsstyringen på 22 folkekir-
kelige kirkegårde fra offentlig-
gørelsen af det nye system i

Kirkegårdens driftsstyring i en ny tid
Nye metoder udfordrer den traditionelle tilgang til forvaltning på kirkegårdene, men giver også
nye muligheder for at arbejde med styring af økonomi, anlæg, kvalitet og opgaver.

2010 og frem til 2013. Kirke-
gårdsforvaltningerne er af va-
rierende størrelse og er place-
ret rundt om i landet. Indfø-
relsen er blevet fulgt gennem
besøg på kirkegårdene, inter-
views og spørgeskemaer.

De nye beskrivelser
Det ny beskrivelsessystem er
udarbejdet af Skov & Land-
skab på bestilling af Forenin-
gen af Danske kirkegårdslede-
re og Kirkeministeriet. Syste-
met er udarbejdet på bag-
grund af systemer der har væ-
ret brugt i den grønne sektor
de seneste årtier, f.eks. ’Kvali-
tetsbeskrivelser for drift af
grønne områder’ og ’Pleje af
grønne områder’. Det ligner
forlæggene bl.a. ved at ind-
dele området i plejemæssige

„Når der skal prioriteres økonomisk, er det nem-
mest af få medarbejderne med hvis der er en helt
klar beskrivelse af hvad vi har af mål. Målet er at
vedligeholde kirkegården på bedst mulig måde
for de pårørende. Og det mål opnås bedst ved at
opstille nogle delmål.“ Graver på landsbykirkegård

Nye gravstedstyper supplerer de traditionelle kistegrave, her urnegrave i græs på Tønder Kirkegård.
Foto Christian Kjøller.

■ Folkekirkens kirkegårde udgør de fleste offentlige gravplad-
ser i Danmark og forvaltes af de omkring 2000 sogne. De andre
aktører er de 11 kommunale begravelsesvæsener.
■ Kirkegårdene inddeles traditionelt i mindre landsbykirkegår-
de som ofte ligger omkring kirken, og bykirkegårde som ofte er
større kirkegårdsanlæg adskilt fra kirken.
■ Bykirkegårde betjener ofte flere sogne, og i større byer drives
flere kirkegårde tit sammen. Landsbykirkegården hører til et
sogn, men der er tendens til samarbejde og sammenlægninger.
■ På bykirkegårdene har en kirkegårdsleder ansvar for drift og
udvikling af kirkegården. På landbykirkegårdene har graveren
ansvaret for driften, menighedsrådet for udviklingen.

FOLKEKIRKENS KIRKEGÅRDE
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1 30.0 X* x X (x)
2 29.0 X x (x) X
3 29.0 X (x) X (x)
4 24.0 X* (x) X (x)
5 17.0 X X (x)
6 15.0 X X x
7 11.0 X X X X
8 10.0 X X
9 5.2 X X X

10 5.0 X X X
11 4.9 X X (x)
12 4.8 X X (x)
13 4.6 X X**
14 4.3 X X X
15 4.0 X X X (x)
16 3.7 X X X
17 2.8 X X**
18 2.6 X X X
19 1.6 X X
20 1.5 X
21 1.4 X
22 1.3 x

* Brug af plejeplaner forankret i forvaltningen
** Fokus for plejeplanen såfremt brugen besluttes

STATUS FOR BRUG AF DET NYE BESKRIVELSESSYSTEM
FOKUS FOR PLEJEPLANENS BESKRIVELSER
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Efter Kjøller, 2013

elementer, men adskiller sig
især på tre punkter.

For det første er beskrivel-
serne udvidet med forskellige
gravsteder og gravanlæg samt
de ydelser der knytter sig til
aftalerne med de pårørende.

For det andet er beskrivel-
serne opdelt i to hæfter. Det
ene, kvalitetsbeskrivelsen, be-
skriver det ønskede udtryk af
de forskellige elementer på
kirkegården gennem tilstands-
krav. Det andet hæfte, hånd-
bogen, beskriver arbejdsopga-
verne på de enkelte elementer
gennem udførelseskrav.

For det tredje er kontrol og
acceptkriterier udeladt.

Hvor den første forskel af-
spejler anlægstypen, kirkegår-
den, afspejler de to andre for-
skelle de særlige organisati-
onsforhold på kirkegårdene.
Menighedsrådsmedlemmer
uden gartnerfaglig uddannel-
se er forholdsvis tæt på kirke-
gårdsdriften, og der er ikke al-
tid kendskab til plejeplaner og
kvalitetsbeskrivelser blandt de
ansatte.

Tilstandskrav anses som vig-
tige for menighedsrådets op-
gave med at beslutte det over-
ordnede niveau for kvalitet og

aktivitet, hvorimod udførelsen
anses for at være et spørgsmål
om de ansattes faglighed og
metodefrihed.

På vej ind på kirkegårdene
For mange af de deltagende
kirkegårdsforvaltninger har
det været en stor opgave at
indpasse det nye system i den
eksisterende forvaltning med
de tilpasninger der er nødven-
dig både af forvaltning og sy-
stem. I løbet af de tre år er det
kun et mindre antal kirkegår-
de hvor brugen af plejeplaner
er blevet forankret i driftssty-
ringen, men det er også kun få
forvaltninger som har afvist at
bruge systemet (se tabellen).

Mange er i gang med at im-
plementere systemet i pleje-
planer eller har besluttet at
gøre det når der er tid og res-
sourcer til det eller efter at an-
dre tiltag i driftsstyringen er
implementeret. Det kan være
udviklingsplaner, elektronisk
ressourcestyring eller kortsy-
stem der ses som en forudsæt-
ning. Enkelte mindre forvalt-
ninger er uafklarede om det
nye system kan bruges til at
løse de lokale problemer der
er i driftsstyringen.

På mange kirkegårde er der ikke så stor efterspørgsel efter traditionelle gravsteder, her Højby på Sjælland. Både vigende befolkningstal og
ændrede begravelsesmønstre kan spille ind. Foto Christian Kjøller.
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Implementeringen er gene-
relt kommet længst i de stør-
ste kirkegårdsforvaltninger.
Her er det største behov for
formel koordinering og sty-
ring. De hidtidige styringsme-
toder minder også mere om
den tilgang der lægges op til i
det nye system. I de små for-
valtninger kræver brugen af
det nye system i højere grad
menighedsrådets medvirken
samtidig med at arbejdet med
implementeringen tager rela-
tivt flere ressourcer.

Graverens eller kirkegårds-
lederens kendskab til og erfa-
ring med tilsvarende metoder
fra uddannelse og tidligere an-
sættelser betyder også noget.
Omkostningerne ved at sætte
sig ind i systemet og tilpasse
det er mindre når man kender
det i forvejen. Erfaring giver
troværdighed når der skal ar-
gumenteres for det nye red-
skab over for f.eks. menig-
hedsråd eller medarbejdere.

Et andet væsentligt aspekt
er i hvor høj grad problemerne
opleves lokalt. Når pengene er
små, og der er behov for æn-

dringer, kommer de hidtidige
styringsrutiner under pres. Der
må overvejes nye måder at
gøre tingene på, og modstan-
den mod at indrette styringen
anderledes falder.

Brugen af systemet
Systemet bliver brugt i den in-
terne driftsstyring. Det er ikke
blevet anvendt til udbud på
nogen af de 22 kirkegårde,
men er i enkelte tilfælde brugt
til at specificere forventninger
til samarbejdet mellem kirke-
gårdsforvaltninger.

De fleste steder hvor brugen
af det nye system er blevet be-
sluttet, er det langsigtede mål
at udarbejde en plejeplan som
omfatter både tilstand og ud-
førelse. Der er dog forskel på
hvordan den gode plejeplan
defineres lokalt, og hvad der
skal begyndes med:

1. UDTRYK. For nogle kirke-
gårdsledere og gravere er det
vigtigst at arbejde med mål og
kvalitet for kirkegårdens ele-
menter formuleret i plejeud-
tryk og tilstandskrav. Her er
fokus på oplevelsen af anlæg-
get, og hvordan indsatsen ska-
ber kvalitet for brugerne. Den-
ne tilgang ses ofte hvor der
har været brug for at højne
kvalitetsniveauet, f.eks. i for-
bindelse med en omdannelse
af anlægget.

2. TEAMS. I større forvaltnin-
ger kan brugen af tilstands-
krav i plejeplanen være for-
bundet med brug af med- eller
selvstyrende teams med selv-
stændigt ansvar for arbejdstil-
rettelæggelsen. Ofte under-
streges den forholdsvis høje
frihedsgrad som tilstandskra-
vene giver.

3. KOMMUNIKATION. Til-
standskravene bruges ofte til
planlægning og beslutninger
om kirkegårdens udvikling.
Nogle kirkegårdsledere ser
kvalitetsbeskrivelserne som en
del af kommunikationen med
menighedsråd og provstiud-
valg og som beslutningsgrund-
lag for ændringer af anlæg-
get. Selv om der er lagt op til
at plejeplanen delvist er et
fælles ansvar mellem menig-
hedsråd og graver eller kirke-
gårdsleder, er det dog i de
færreste tilfælde at menig-
hedsrådet går aktivt ind i ar-
bejdet med den.

4. ARBEJDSPLAN. Der er også
gravere og kirkegårdsledere
som lægger vægt på arbejds-
planlægning og udførelses-
krav. I plejeplanen fokuseres
på de arbejdsopgaver som
knytter sig til de enkelte ele-
menter, hvor lang tid de tager,
og hvordan og hvornår de ud-
føres. Denne tilgang ses ofte
hvor ressourcerne skal priorite-
res, og der er brug for at tyde-
liggøre sammenhængen mel-

„I første omgang er det et fokusområde, en øvelse
i at tænke og formulere tingene på denne måde.
Så kommer styringen senere.“

Sejs-Svejbæk er et eksempel på en kirkegård anlagt inden for de seneste 30 år i et område med byvækst. Foto Christian Kjøller.

Kirkegårdsleder i en større bykirkegård
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lem arbejdsopgaven og res-
sourceforbruget. Det kan være
generelt for kirkegården, eller
mere specifikt de ydelser der
tilbydes de pårørende i forbin-
delse med gravstedet. 

5.  ARBEJDSRUTINER. Udførel-
seskravene bruges også til at
dokumentere arbejdsrutiner
f.eks. til nyansatte. Når pleje-
planen kobles til arbejdsplan-
lægning og normering, bliver
koblingen til arealregistrering
og ressourcestyring det væ-
sentlige. De første skridt i ar-
bejdet med plejeplanen bliver
derfor digital opdatering af
kort og timeregistrering efter
elementer og opgaver.

6. UNØDVENDIGT. Der er også
de kirkegårde hvor kvalitets-
beskrivelserne ikke bruges,
især på mindre kirkegårde.
Det kan være besluttet ikke at
bruge dem, eller også er opga-
ven ikke blevet prioriteret. Ar-
gumentet er ofte at det ikke
er nødvendigt at skrive det
ned man plejer at gøre. Lig-
nende udtalelser kan høres i
forvaltninger som er i gang
med implementeringen.

Udførelse eller tilstand
På kirkegården bruges beskri-
velserne til interne plejepla-
ner, ikke til forholdet mellem
driftsherre og entreprenør.
Derfor kommer de høstede er-
faringer først og fremmest fra
beskrivelser og plejeplaner in-
ternt i organisationen.

På kirkegårdene er der delte
meninger om hvorvidt beskri-
velserne frigør eller begrænser
fagligheden. Det er en diskus-
sion der især knytter sig til om
man bruger udførelseskrav
(klip græsset en gang om
ugen) eller tilstandskrav (græs-
set må højst være 6 cm højt).

Udførelseskravenes fordel er
at de opsummerer driftserfa-
ringerne, dokumenterer ar-
bejdsrutinerne og giver et
godt indtryk af de ressourcer
og driftsindgreb der skal til.
Det gør tilstandskravene ikke.

Tilstandskravenes fordel er
at de definerer målet for ar-
bejdets udførelse og giver et
godt indtryk af hvordan an-
lægget opleves. Tilstandskrav
er derfor gode til dialog om
mål og kvalitet, både blandt
de udførende og i forhold til
bestilleren, menighedsrådet.

Tilstandskrav lægger heller
ikke bånd på arbejdsmetoden.
Den faglige vurdering på ste-
det kan afgøre hvordan målet
skal nås. Denne frihed giver
udførelseskravene ikke. Fryg-
ten for denne frihed er størst
når udførelseskravene beslut-
tes uden om de udførende.

Ikke for ensidigt fokus
Udførelseskrav og tilstands-
krav har hver deres sigte. Ud-
førelseskravene er især knyttet
til arealer, mængder og res-
sourcer. Tilstandskravene er
mere knyttet til oplevelser og
mål. Derfor har de også hver
deres fordele og ulemper hvil-

ket erfaringerne på kirkegår-
dene afspejler. I praksis sup-
plerer tilstandskrav og udfø-
relseskrav hinanden i en kom-
bineret beskrivelse der retter
sig mod både målsætning og
ressourcestyring

At der ikke er for ensidigt
fokus på udførelseskrav og
tilstandskrav er et godt mål,
men der er brug for større be-
vidsthed om hvilke ønskede
tilstande der svarer til udfø-
relseskravene.

I udbud vil kravene til et ele-
ment være defineret af udfø-
relseskrav eller tilstandskrav,
men altid for at få en entydig
beskrivelse der er nem at pris-
sætte og kontrollere. Denne
entydighed er knapt så nød-
vendig i den interne styring.

Proces med tilpasning
Det nye system hænger sam-
men med en generel ændring
af tilgangen til drift og forvalt-
ning og ikke bare med pleje-
styring. Systemet er derfor
ikke fuldstændig tilpasset de
traditionelle kirkegårdsforvalt-
ninger og kan heller ikke være
det da sigtet netop er at æn-
dre gamle vaner.

Den manglende tilpasning
kan delvis forklare den træge
modtagelse på især de små
kirkegårde. På de store kirke-
gårde har de ofte faguddan-
nede medarbejdere større fri-
hed til at tilrettelægge og
planlægge, og nye metoder
kan lettere vinde indpas.

På de mindre kirkegårde har

menighedsrådet større betyd-
ning for driften og dens sty-
ring. Det kan give større mod-
stand mod nye metoder, og de
er heller ikke lige så nødvendi-
ge da det er nemmere at styre
driften mundtligt. På den an-
den side ændrer forvaltnin-
gens forudsætninger sig, også
på små kirkegårde. Så selv om
beskrivelserne ikke er nødven-
dige her og nu, kan de hurtigt
blive det i fremtiden.

Der må dog ske en tilpas-
ning af brugen af systemet så
det bliver tilpasset både de ge-
nerelle forhold på kirkegårde-
ne og de lokale forhold. Men
der er også behov for at for-
valtningerne bliver tilpasset.
Ud over at indarbejde nye sy-
stemer og driftsplaner, kan de
også få brug for andre sty-
rings- og forvaltningsmetoder
af hensyn til fremtidens krav
til bl.a. ressourceoverblik og
brugerorientering. ❏

På mange kirkegårde er driftsopgaven kompleks. Her Herfølge Kirkegård. Foto Christian Kjøller.
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Den første skovbegravelsesplads
Odense Kommune har åbnet Danmarks første skovbegravelsesplads
hvor man kan få sat sin urne ned i naturen uden en religiøs ramme

Af Tilde Tvedt

Et par diskrete skilte viser vej fra
parkeringspladsen til skovbegra-
velsespladsen der ikke er indheg-
net eller på andre måder markeret
i terrænet. Foto: Tilde Tvedt.

Kohaveskoven drives naturnært, og grene får lov til at ligge i skovbunden. Begravelsespladsen ændrer ikke på
skovens udseende. Foto: Tilde Tvedt.

Tågen indhyller hele land-
skabet i en blød dis. En kas-

sevogn fra TV2 Fyn knaser hen
ad grusvejen mod skoven. Den
minimale parkeringsplads fyl-
des, og folk samler sig i lav-
mælte grupper. Et par stykker
er henne for at se på den lille
blå vejviser der er stukket ned
i jorden ved stien: tre træer
med tre urner under - og en
pil mod venstre.

Lidt over kl. 11 byder Ras-
mus Dalhoff Skaar fra Park og
Natur i Odense Kommune vel-
kommen til Danmarks første
skovbegravelsesplads. Vi er i
Kohaveskoven i Odenses syd-
østlige udkant. En hektar af
den 50 hektar store skov er ud-
peget til nedsættelse af urner
og vil om lidt blive åbnet af
rådmand Jane Jegind. Der er
ingen præster, for jorden skal
ikke indvies, men være religi-
onsneutral.

Alternativ til kirkegårde
I Danmark må man normalt
kun begrave på kirkegårdene
eller sprede asken over havet.
Kirkegårde kan etableres af
godkendte trossamfund og

kommuner. Hidtil er det næ-
sten kun folkekirken der har
gjort det. Til gengæld kan alle
blive begravet på folkekirkens
kirkegårde.

Dog er det dyrere for ikke-
medlemmer. Og en Megafon-
måling i 2011 viste at 25% ikke
ønsker at blive lagt til hvile på
en traditionel kirkegård. Man-
ge betragter ikke sig selv som
religiøse eller føler sig måske
ikke hjemme i kirkegårdens
sirlige haveanlæg. En del ser
skoven som et alternativ.

Professor Michael Hviid Jør-
gensen fra Aalborg Universitet
forsker i begravelseskultur og
sagde 25.03.2012 i Kristeligt
Dagblad: „At blive begravet i
naturlige omgivelser hvor man
organisk indgår i den store,
smukke og udødelige natur er
et forsøg på at skabe mening
med den meningsløse død (...)
Og det er netop noget der
kendetegner moderne menne-
sker i dag i deres individuelle
søgen efter mening, autentici-
tet og en slags tilbage til natu-
ren-nostalgi.“

Mange kirkegårde har alle-
rede skovafdelinger, men de
er ofte mere parkagtige end
den ’ægte’ vare. Desuden er

jorden indviet af folkekirken.
Det er en barriere for nogle.

Efterspørgslen på alternati-
ver førte i 2008 til at folketin-
get tillod begravelsespladser
til urner uden et kapel. Der-
med blev det muligt at etab-
lere begravelsespladser i freds-
skov, hvor man ikke må opføre

bygninger. Men et godkendt
trossamfund eller en kommu-
ne skal stadig påtage sig det
overordnede ansvar.

Tradition for alsidighed
Den bold har Odense Kommu-
ne grebet. Kommunen driver i
forvejen begravelsesvæsen og
har tradition for en bred vifte
af tilbud, bl.a. en afdeling for
asa-troende på Assistenskirke-
gården. Landskabsarkitekt Ca-
sper Vett fra Kirkegårdskonto-
ret fortæller at man ønsker at
have et bredt udbud af grav-
typer. „Vi gik i gang med skov-
begravelsespladsen på eget
initiativ, men da det rygtedes,
oplevede vi ret stor interesse,“
siger han.

Kommunen valgte Kohave-
skoven fordi det er en gammel
veletableret skov. Desuden lig-
ger den i et cirka 150 hektar
stort naturområde. „Hvis be-
gravelsespladsen skal være et
reelt alternativ til kirkegårde-
ne, skal folk have en oplevelse
af at de er ude i naturen“, un-
derstreger Casper Vett. „Vi har
også valgt en stor skov fordi
almindelige skovbesøgende så
kan gå uden om dette areal
hvis de ønsker det. Der er selv-
følgelig nogle som synes, at
det er lidt underligt at der
pludselig er en kirkegård i de-
res skov.“

Kun et skilt
I Kohaveskoven er vi efterhån-
den 30-40 stykker som Rasmus
Dalhoff Skaar og Jane Jegind
fører ad stien ind i skoven.
Toppene af de over hundrede
år gamle ege forsvinder i den
grå tåge. Selvsåede ask og
ahorn vokser tæt i skovbun-
den hvor grene fra vinterens
storme filtrer sig sammen.
Snart drejer vi skarpt til højre,
men passerer hverken hegn el-
ler låger. Lidt fremme lyser et
hvidt stykke stof op i skovens
brune og grå. Her afslører
Jane Jegind skiltet der som det
eneste viser skovbegravelses-
pladsens eksistens. Gravsteder-
ne markeres ikke, og udsmyk-
ningen er kun naturen selv.

Derefter inviterer rådman-
den os endnu dybere ind i sko-
ven. Vi kæmper os gennem
svirpende småtræer og brom-
bærranker. Ved foden af en
velvoksen eg pakker Casper
Vett en ny, nedbrydelig urne
ud og overlader den til Frank
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26.2.2014.
Interview med Frederik Cordes, Guld-
borgsund Kommune, 24.1.2014.
Interview med Poul Schreiner Hansen,
Det Classenske Fideicommis 27.1.2014
Skovbegravelsesplads, folder, Odense
Kommune 2014.
Forudgående høring. Ændring af
kommuneplanramme 4.F4, oplæg,
www.odense.dk.
Åbning af skovbegravelsespladsen,
tale af Jane Jegind, 5.3.2014.
Vi vil hvile i kontakt med naturen,
Kristeligt Dagblad/Ritzau 25.03.2012
Løvfald opgiver begravelsesplads. Ny-
hed på www.nordjyske.dk 23.11.2010
Garanti et rimeligt krav. Nyhed på
www.nordjyske.dk 23.11.2010.

SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og
freelancejournalist. Hun er desuden
deltidsansat som seniorkonsulent på
Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, KU.

Prøvenedgravningen af en urne efterlader kun få spor. Foto: Tilde Tvedt.

Mikkelsen fra OK Anlæg der
har driften af en del af Oden-
ses Kirkegårde. Han har gravet
et cirka 100 cm dybt hul hvor
urnen sættes ned med en sær-
lig tang. Hullet dækkes med
godt 50 cm fugtig lerjord og er
næsten usynligt i skovbundens
visne blade.

Anonym i naturen
Sådan vil det også foregå til
daglig. Men uden tilskuere.
„Vi har målt pladser ind i et
bestemt system omkring de
store træer så vi altid ved hvor
urnen står. Men ingen andre
får det at vide. På den måde
forbinder de pårørende mere
den afdøde med skoven som
helhed,“ siger Casper Vett.
„Det gør vi for at beskytte na-
turen og forhindre at folk går
for meget rundt uden for sti-
erne. Vi håber også at de er
mindre tilbøjelige til at lægge
blomster når de ikke kender
stedet.“

I det hele taget er det et mål
at skovbegravelsespladsen skal
være usynlig. I høringsfasen
var en af indvendingerne at
den ville ødelægge skovens
naturværdier. „Men vi lægger
meget vægt på at det skal
være på naturens præmisser,“,
siger Rasmus Dalhoff Skaar fra
Park og Natur som tager sig af
driften. 

Kohaveskoven drives fortsat
som naturnær skov. „Derfor
ligger der grene i skovbunden,
og underskoven er tæt af op-

vækst som vi fjerner med års
mellemrum for at ahorn ikke
skal blive for dominerende.
Dog kører vi ikke ind med sto-
re skovningsmaskiner der kan
risikere at lave dybe hjulspor.“

En til to gange om ugen ta-
ger medarbejderne en tilsyns-
runde og fjerner blomster o.l.
Rasmus Dalhoff Skaar regner
ikke med, at forbuddet mod
udsmykning vil give større
konflikter. „Dem der vælger
skovbegravelsespladsen, er
formodentlig indstillet på, at
det skal være natur.“

Alle kan få sat deres urne
ned i Kohaveskoven, også selv

om de ikke bor i Odense Kom-
mune. Det koster 2.162,50 kr.
for 10 år - samme pris som den
anonyme fællesgrav på en af
kirkegårdene. „Vi har fået fo-
respørgsler fra andre dele af
landet,“ fortæller Casper Vett,
men vil ikke sætte tal på hvor
mange urner der vil blive sat
ned hvert år. Hvis det bliver en
kæmpesucces, er der dog mu-
lighed for at udvide med en
hektar mere.

Strandede projekter
En række andre skovbegravel-
sespladser har været på bed-
ding, men er foreløbig ikke

Kohaveskoven, hvor Odense Kommune har åbnet en hektar skovbegravelsesplads, er en gammel veletableret
skov der ligger i et cirka 150 hektar stort naturområde. Foto: Odense Kommune.

realiseret. Længst nåede for-
eningen Løvfald sammen med
den private Sæbygård Skov og
Frederikshavn Kommune. Kir-
keministeriet havde godkendt
vedtægterne. Men i sidste
ende valgte Frederikshavn at
kræve en bankgaranti til at
dække kommunens udgifter
hvis Løvfald og skovejeren
med tiden ikke kunne leve op
til sine forpligtelser. Dermed
faldt projektet.

På Falster ville det fondseje-
de Corselitze Skovdistrikt ger-
ne indrette en skovbegravel-
sesplads. Men Guldborgsund
Kommune skulle fungere som
ansvarlig og have kontakten
til brugerne. Det var hverken
skovdistriktet eller kommunen
interesseret i. Derfor blev hel-
ler ikke dette projekt til noget.

Ligner igen sig selv
Ude i skoven vimser tv-journa-
lister og kameramænd rundt
for at få de sidste interviews,
mens vi andre siver tilbage på
stien. Her er ældre odensea-
nere, men også en bedemand
der gerne vil kende det nye til-
bud til hans kunder, bestyrel-
sesmedlemmer fra Ateistisk
Selskab og et lokalt medlem
der gerne vil ligge i skoven. Så
slipper hans kone også for at
bekymre sig for hans begravel-
se uden folkekirken. Lidt over
kl. 12 ligner Kohaveskoven
stort set sig selv igen. To urner
venter foreløbig på at blive sat
ned under egetræerne. ❏
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De gamle træer
tager flest kg på
Unge træer vokser relativt
hurtigere end de ældre og
er kortere tid om at for-
doble deres højde og vægt,
men målt i kg tager gamle
træer årligt mere på end
unge. Det betyder at en æl-
dre skov kan akkumulere
mere kulstof (og dermed
CO2) end en ung skov, oply-
ser Berlingske 15.1.2014
med Nature som kilde.

Det bekræftes i et studie
af over 600.000 træer fra
hele verden. En af de un-
dersøgte skove fra USA
med gamle træer viste at
selv om store træer med en
diameter på over en meter
kun udgjorde 6% af alle
skovens træer, stod de for
en tredjedel af tilvæksten. 

Omkring en tredjedel af
den mængde CO2 vi sender
ud i atmosfæren, forsvinder
uden at forskerne ved hvor.
Det kan måske blive opta-
get i gamle skove der fort-
sat  vokser i vedmasse. sh

Pickup-trucken er
en schweizerkniv
Med Time Quick Shift kan man
skifte en ladmonteret mand-
skabslift på en pickup-truck ud
med andet udstyr, f.eks. salt-
spreder og sneplov, vandtank
og højtryksrenser, løvsuger og
kran. Det fleksible system er
fra liftproducenten Time Dan-
mark, et datterselskab af ame-
rikanske Time Manufacturing
Company der bl.a. producerer
Versalift. Systemet består af et
monteringsbeslag på ladet og
en kompatibel ramme. Det ta-
ger højt 15 minutter at skifte
udstyr - f.eks. med gaffeltruck.
Systemet fås til bl.a. VW Ama-
rok, Isuzu D-Max eller Ford
Ranger. time-danmark.dk.
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Træet skal have kniven
STORE TRÆER 10

Træet er valgt og plantet.
Man er ovre de mange

overvejelser om træets stør-
relse og funktion, om det skal
være løvfældende eller stedse-
grønt, og om der skal satses på
blomster og frugter. Slut er
også spørgsmålene til hvordan
man bedst transporterer og
planter træet. Når alle bagef-
ter står med og kigger på det
nyplantede træ, så rejser
spørgsmålet sig ofte: Hvordan
skal træet så beskæres?

Hvis træet selv kunne svare,
ville det nok begynde at råbe
ad os. I hvert fald har træet
lige være igennem en ret vold-
som operation, og igennem
hele dets planteskoleliv er dets
rødder og grene blevet påvir-
ket af mennesker, så først og
fremmest har træet brug for
fred og ro. Den optimale situa-
tion er hvis man har fundet
den rigtige placering til træet
så det kan vokse til sin naturli-
ge størrelse og frit folde sig
ud, både under og over jor-
den. Men sådan er virkelighe-
den desværre ikke altid.

Beskæringsfri begyndelse
Træet er nødt til at indordne
sig under luftledninger, nabo-
ens hus, belægningen ved si-
den af træet, skyggevirkning
og lignende. Derfor kan en be-
skæring være nødvendig for
at sikre at det ikke bliver en
gene og dermed måske fældes
når det er fuldt udvokset. Men
man bør ikke kaste sig frem
med beskæresaksen så snart
træet er sat i jorden.

Det nyplantede træ skal
nemlig have ro til at udvikle
sine rødder. Træet vil som det
første koncentrere sig om at

slå rødder før det slår top. Der-
for fristes man heller ikke til at
beskære træet for tidligt da
der næsten ikke er nogen til-
vækst. Når træet efter 2-3 år
har etableret sig godt og ud-
viklet sig i kronen, kan man
beskære det hvis det er nød-
vendigt. Men de fleste plante-
skoler har allerede givet træet
en grundform, så tit skal man
blot beskære det som støder
øjet, f.eks en gren der stritter
eller en krydsende gren.

I den vilde have kan man
lade træet vokse som det har
lyst til. Her passer paradisæble
og tjørn sig godt på grund af
deres naturlige ‘krøl’ i trop-
pen. I den mere trimmede ha-
ve skal man ofte beskære træ-
et og holde kronen i en be-
stemt form. Til en doven have-
ejer der vil have en stramt for-
met have uden at beskære,
passer kugle- og søjletræer
perfekt til dem.

Men uanset hvad kommer
de fleste parcelhushavetræer
ikke udenom at blive beskåret
en gang imellem. Husk at det
er bedst for træet hvis du be-
skærer i sensommeren hvor
træets naturlige modstands-
kraft er størst.

Æblebeskæring
Æbletræet er vel den art som
bliver beskåret mest fordi ha-
veejeren vil have træet til at
give mange frugter som nemt
kan plukkes. Skal træet leve
op til det, så skal det beskæres
så det udvikler en bred, lav
krone, nærmest som en para-
ply. Det gør man ved at studse
hovedstammerne for småkvi-
ste, og krongrenene skal
udtyndes så lys kan trænge

hen til æblerne. For at udvikle
den brede, lave krone skal ind-
advendte grene også klippes
bort og opadstræbende grene
klippes ned til en udadvendt
kvist eller knop.

Beskær lind og thuja
Lind er tæt og har bløde grene
der er nemme at klippe over.
Derfor bruges det ofte som af-
skærmning mellem to huse.
Træet kan udvikle sig bredt
langs skellet, og mellem huse-
ne klippes den årligt ind i si-
derne og holdes nede i højde.
Ofte plantes flere lind på ræk-
ke som en lille allé der udvikler
sig som en stammet hæk. Plan-
ter man systematisk mellem to
huse, skal man dog lige over-
veje om man helt spærrer for
naboens udsigt. Det gode na-
boskab er en lettere vej til
gode beplantninger i skellet
end hegnsloven.

At plante store træer er blevet et hit.
Også i private haver. Med eller uden
fagfolk. Derfor bringer Grønt Miljø en
lille serie til fagmanden der skal vælge
et træ til kunden og fortælle om plant-
ning og pleje. Serien er baseret på in-
terviews med direktør og indehaver
af Sitas Mimi Hvass (billedet) og land-
skabsarkitekt Viggo Folkmann. Denne
artikel er seriens sidste. Se hele serien
samlet på grontmiljo.dk > særtryk.

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

Thuja kan også beskæres. På
den måde kan man slippe for
lidt af den fornemmelse af kir-
kegård som mange forbinder
thuja med. Den kan stammes
op så den smukke stamme
kommer frem, men lad være
med at barbere stammen på
en gang. Gør det i stedet hen
over et par år. Prøv også at
klippe topskuddet af så kro-
nen udvikler sig bredt. Især
brabant og plicata er gode sor-
ter til det.

Uanset om man kun beskæ-
rer en enkelt gang eller hyp-
pigt, er det vigtigt at pointere
over for kunden at alle snit på
et træ skal foretages skån-
somt. Altså helst små rene snit-
flader der sidder rigtigt, dvs.
uden at ramme stammeved-
det. Derfor er ordentligt værk-
tøj alfa og omega. Drop fuks-
svansen og oldemors gamle
ørnenæb. lt

Beskæring af krydsende gren i kronen. Den skal klippes af så den ikke
slider og generer de andre grene. De smukkeste kroner er dem der
folder sig ud lige som en blomst.
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Flere golfklubber har på grund
af dårlig økonomi fyret green-
keepere og ladet frivillige
overtage dele af arbejdet, ofte
endda med egne redskaber,
skriver Bente Mortensen i
Greenkeeperen 1/2014. F.eks.
har Løgstør Golfklub nu kun
to faste greenkeepere støttet
af et frivilligt korps. Som side-
gevinst melder flere klubber
om mere klubsammenhold.

Til de arbejder man kan sæt-
te frivillige til er at fjerne
ukrudt i bunkers, bekæmpe
muldvarpe og fjerne muldvar-
peskud, fylde turfhuller på
fairways, tømme skraldespan-
de, fylde boldvaskere og samle
bolde på driving range. Det er
blandt forslagene fra det sene-
ste greenkeeperkursus på

Sandmoseskolen. Her blev det
også anbefalet at organisere
det frivillige arbejde godt,
bl.a. med selvstyrende grup-
per, oplæring af formænd,
veldefinerede opgaver, ar-
bejdsskemaer, tilsyn, gode so-
ciale rammer og synliggørelse
af de frivilliges arbejde.

Arbejdsmiljølovgivningen
gælder dog både for ansatte
og frivillige, og begge skal
indgå i arbejdspladsvurderin-
gen APV, understreger Bente
Mortensen. Desuden er det
vigtigt at det frivillige arbejde
aftales med golfklubbens le-
delse, ikke med chefgreen-
keeperen. Ellers lever man ikke
op til kravene i Dansk Golf-
unions frivillige, kollektive
arbejdsskadesforsikring. sh

Frivillige hjælper på trængte golfbaner
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Statsforvaltningen er for ti-
 den ved at undersøge om

Frederikshavn Kommunes Park
& Vej har overtrådt kommu-
nalfuldmagten ved at arbejde
for meget for private kunder.
Men kommunen har valgt at
overhale Statsforvaltningen in-
den om. I hvert fald er den lo-
kale boligforening Vesterport
blevet meddelt:

„Det er blevet besluttet at
Frederikshavns Kommune Park
& Vej fra 2014 ikke længere
skal anvende maskinel over-
skudskapacitet til at udføre ar-
bejde for eksterne. Vi vil der-
for gøre opmærksom på at I
fra sæsonen 2014 er nødt til at
finde en ny samarbejdspartner

Ud af kommunalfuldmagtens
grænseland
Vi skal samarbejde, ikke konkurrere med de private, lyder det fra
stadig flere kommuner. Flere dropper helt at arbejde for private
kunder selv om det er tilladt i begrænset omfang

Af Lars Thorsen

til den del af plejen af de
grønne arealer som vi har stå-
et for indtil nu.“

Dermed lukker Frederiks-
havn samtidig for muligheden
for lovligt at udnytte den ma-
skinelle overskudskapacitet og
f.eks. klippe græsarealerne hos
en grundejerforening når den
ansatte i Park & Vej alligevel er
på vej hjem en time inden fyr-
aften. Men sådan må det væ-
re, fortæller centerleder Erik
Pedersen fra Frederikshavns
Kommunes Park & Vej.

„Vi har ingen interesse i at
være i medierne både tidligt
og sent på grund af så lille en
opgave. Og vi er bestemt ikke
interesseret i at tage arbejde

fra lokale anlægsgartnere, så
vi har besluttet at komme helt
ud af det,“ fortæller han.

Da kommunen overtog ple-
jen for boligforeningen Ves-
terport i 1970’erne, var der
ifølge Erik Pedersen ikke én
anlægsgartner i området der
kunne løfte opgaven. „Men
det er der nu, så lad endelig
dem komme til,“ siger han.
Han mener ikke at kommunen
har overtrådt kommunalfuld-
magten, og er ikke bekymret
for Statsforvaltningens dom.

Inden for fuldmagten
Dermed lægger Frederikshavn
sig i samme spor som flere an-
dre kommuner Grønt Miljø har

talt med. Nemlig at holde sig
helt fra at lade driftsafdelin-
gen udføre gartnerarbejde for
private eller i hvert fald holde
det inden for kommunalfuld-
magtens - lidt uldne - grænser.

Det gælder bl.a. Brønderslev
Kommune hvor vej- og parkaf-
delingen i begrænset omfang
sælger deres maskinelle over-
skudskapacitet til græsslåning,
rabatklipning, hækklipning,
ukrudtsbekæmpelse, gadefej-
ning, pleje af bede og blom-
ster, snerydning, saltning og
andet gartnerarbejde. Det
samlede salg har svinget mel-
lem 522.000 og 740.000 kr. om
året de seneste fire år. I 2013
lød den gennemsnitlige faktu-
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En af maskinerne hos Næstved Park & Vej er ved at blive
rengjort til foråret. Næstved er en af de kommuner, som har
besluttet helt at droppe at sælge Park & Vejs maskinelle
overskudskapacitet til eksterne. Foto: Lars Thorsen.

ra som afdelingen afsendte til
private kunder på 5.398 kr.

I Brønderslev blev Peder
Toftgaard Gregersen ansat
som vej- og parkchef i 2013 di-
rekte fra en stilling som afde-
lingschef i HedeDanmark. Han
har ikke tænkt sig at bevæge
sig ud i kommunalfuldmag-
tens periferi. „Jeg er jo meget
ny i den kommunale virkelig-
hed, men jeg kan fortælle at
det allerførste kursus som jeg
kom på, var i forvaltning af
den kommunale fuldmagt. Så
det er noget vi tager alvorligt,
og jeg har tænkt mig at holde
mig klart inden for kommunal-
fuldmagten,“ fastslår Peder
Toftgaard Gregersen.

vej- og parkafdelinger og de
private anlægsgartnere.

Glade private firmaer
De udmeldinger glæder lands-
formand i Danske Anlægsgart-
nere, Ejvind Røge.

„Vi har haft nogle grelle ek-
sempler tidligere, både i for-
hold til hvor meget arbejde
kommunen rent faktisk hen-
tede ind og i forhold til prisen.
Nogle gange har vi jo oplevet
at kommunen gav under halv
pris i forhold til markedspri-
sen“ siger Ejvind Røge. „Men
jeg er ked af de her sager, for
vi har et rigtig godt samarbej-
de med kommunerne.“

Netop Frederikshavn, Næst-
ved og Brønderslev var tre af
fem kommuner hvor Danske
Anlægsgartnere i 2013 søgte
aktindsigt i vej- og parkafde-
lingernes arbejde for eksterne
kunder. Ejvind Røge er glad
for at der er kommet klarhed
over situationen. „Nu skal de
mindre anlægsgartnermestre i
disse kommuner ikke bekymre
sig om at konkurrere med
kommunen om den grønne
pleje i den lokale grundejer-
forening, og så er der basis for
et langt mere tillidsbaseret
samarbejde,“ fastslår han.

Tilbage står hvilken afgørel-
se Statsforvaltningen kommer
frem til i Frederikshavn. Det
kan vi godt komme til at vente
mange måneder på. ❏

I Aalborg mod syd har en-
treprenørchef Hans Tophøj
heller ikke noget problem
med at holde sig inden for
kommunalfuldmagtens græn-
ser: „Vi har stort set aldrig ar-
bejdet for private. En virkelig
sjælden gang imellem har vi
taget Brugsens græsplæne
ude i en landsby hvor vi allige-
vel var i gang med den tilstø-
dende, kommunale græsplæ-
ne, men det er måske sket 3-5
gange. Vi laver ganske enkelte
ikke arbejde for private, bort-
set fra absolut undtagelses-
vist,“ siger Hans Tophøj.

 „Vi har jo lov til at bruge
vores overskudskapacitet,“
fortsætter han. „Men hvordan

definerer man præcist den
grænse? Det har altid været
svært at fastslå, så hos os har
beslutningen været at vi arbej-
der ikke for private.“

Samarbejde er nøgleordet
I den modsatte ende af landet
har man Næstved truffet sam-
me beslutning. Driftschef Niels
Petersen fra kommunens park-
og vejafdeling erkender at
kommunen indtil i år har ud-
ført arbejder som lå i gråzo-
nen og måske endda på den
anden side af gråzonen. Men
de sidste af disse arbejder, pri-
mært for grundejerforeninger,
udfases i 2014, og derefter går
man skridtet videre og sløjfer
ligesom Frederikshavn salget
af maskinel overskudskapaci-
tet til eksterne kunder.

„Vi er enige om at alt hvad
der ligger uden for kommu-
nalfuldmagten, vil Park & Vej
ikke arbejde med. Det betyder
at arbejdet for private vil være
meget tæt på et nul i 2015,“
siger Niels Petersen.

Til gengæld vil han gerne
fastslå at de private og de
kommunale anlægsgartnere
ikke skal se hinanden som
modparter, men som samar-
bejdspartnere. På samme må-
de understreges det i både
Aalborg og Brønderslev at det
er samarbejde og ikke konkur-
rence som bør være i centrum
når det gælder kommunale

Spørgsmålet om
kommunalfuldmagten
blev bl.a. rejst i Grønt
Miljø 4/2013. Nu har
Frederikshavns Park &
Vej „efter megen nega-
tiv omtale“ besluttet
ikke mere at sælge
overskudskapacitet til
private.70 GRØNT MILJØ 4/2013

Mens sneen i 2009 faldt
over Bornholm og flere

kommunale veje var lukket af
sne, kørte biler fra Bornholms
Regionskommunes park- og
vejafdeling rundt og ryddede
sne for private kunder. Men
det var ulovligt, afgjorde Stats-
forvaltningen i november (se
Grønt Miljø 10/ 2012).

Statsforvaltningen fastslog
at ifølge kommunalfuldmag-
ten må kommuner kun sælge
ydelser til private hvis de har
en midlertidig og utilsigtet
overskudskapacitet, og at
kommunen har pligt til at ned-
bringe overskudskapacitet til
det niveau som er nødvendigt
for at udføre deres arbejde.

Chefjurist i Håndværksrådet
Peter Andersen oplyser dog at
Håndværksrådet og Danske
Anlægsgartnere i de seneste
mange år alligevel jævnligt
hører om kommuner der er alt
for aktive med græsklipperen
på private plæner.

”Vi ved det foregår, og har
vi nok oplysninger i sagen,
kontakter vi kommunerne hvis
vore medlemsvirksomheder el-
ler organisationer ønsker det.

I kommunalfuldmagtens grænseland
PARADOX. Kommunale park og vejafdelinger må kun arbejde for private hvis de har en
midlertidig overskudskapacitet. Alligevel er der gentagne sager med påstand om det modsatte

Af Lars Thorsen Nogle gange er det svært at
dokumentere at kommunal-
fuldmagten er blevet brudt,
og andre gange retter kom-
munerne hurtigt ind. Men des-
værre er problemet også tit at
det er svært at få virksomhe-
derne til at stå frem og klage
offentligt, hvis de ved at der
foregår noget ulovligt. De er
simpelthen bange for at klage
og dermed blive blacklistet.
Det er jo en helt reel frygt, for
kommunen er en stor kunde,”
siger Peter Andersen.

Nordjyske ulovligheder?
Peter Andersen sidder i disse
dage med en af de største sa-
ger af den art han længe har
set. Den drejer sig om Frede-
rikshavn Kommune som han
på vegne af Danske Anlægs-
gartnere undersøger for at af-
klare om kommunens park- og
vejafdeling ulovligt udfører ar-
bejde for private i stor stil.

”I dette som andre tilfælde
starter vi med at rette henven-
delse til kommunen. Ifølge
kommunalfuldmagten må
kommuner nemlig kun udføre
arbejde for private hvis de har
en tilfældigt opstået midlerti-
dig overkapacitet. Men det er

der efter min vurdering ikke
tale om her. Park og vej udfø-
rer tilsyneladende arbejde på
baggrund af en kalkuleret
overkapacitet og har gjort det i
årevis. Viser det sig at kommu-
nalfuldmagten bliver over-
trådt, vil vi forlange at kommu-
nen stopper sine ulovlige akti-
viteter, i modsat fald indbrin-
ger vi sagen for Statsforvalt-
ningen som er tilsynsmyndig-
hed,” siger Peter Andersen.

Bl.a. udførte Frederikshavn
Kommunes park- og vejafde-
ling alene i 2010 arbejde for
1.865.224 kr. for private.

Ammunitionen i Håndværks-
rådets henvendelse kommer
bl.a. fra en artikelserie i Nord-
jyske dette forår. Den satte fo-
kus på kommunens salg af
park- og vejafdelingens ydelser
til private med artiklerne ‘Ud-
fører Park & Vej ulovligt ar-
bejde?’, ‘Direktør forsvarer
kommunalt arbejde for pri-
vate’ og ‘Vi skal ikke spille pri-
vat entreprenør’.

På baggrund af en ansøg-
ning om agtindsigt fandt
Nordjyske bl.a. ud af at park-
og vejafdelingen i 2012 havde
en kontrakt til 200.000 kr. med
Boligforeningen Vesterport om

at udføre græsslåning og har
arbejdet for foreningen siden
mindst 2005.

‘En bevidst satsning’
Den slags tilbagevendende
kontrakter er et klart bevis på
at kommunen ulovligt leger
privat entreprenør og ikke ba-
re har ‘midlertidig overkapaci-
tet’, mener landsformand i
Danske Anlægsgartnere Ej-
vind Røge.

”Kommunen har simpelt-
hen bygget en større og større
driftsenhed op for skatteyder-
nes penge. De går ud på det
private marked med kommu-
nekassen i baglommen, og
hvis de laver noget
ansvarspådragende, så er det
bare kommunekassen der
trækkes i. Og de ved udmær-
ket hvad de laver. Hvis man år
efter år tjener x antal millio-
ner på at udføre arbejde for
private, så er det ikke midlerti-
dig overkapacitet. Så er det er
en bevidst satsning,” siger Ej-
vind Røge.

Men park- og vejchef i Fre-
derikshavn Kommune Erik Pe-
dersen fortæller at kommu-
nen kun har arbejdet for bo-
ligforeningen og ikke mere.
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Der blev skrevet danmarks-
 historie på vej- og park-

området dagen inden nytårs-
aften 2013/2014. Her under-
skrev Greve Kommunes tidli-
gere borgmester Hans Barlach
(K) aftalen som sikrede om-
dannelsen af kommunens Park
& Vej til Danmarks første of-
fentligt-privat samarbejde
(OPS) af sin slags. Men allerede
dagen efter nytår tiltrådte en
ny borgmester og et nyt byråd
som var modstandere af dan-
nelsen af det nye selskab.

„For at være hudløst ærlig
er det ikke en konstruktion
som det nye byråd er særligt
begejstret for. Vi stemte jo nej
til denne model,“ siger Greves
borgmester, Pernille Bech-
mann (V). „Men nu er der
skrevet under for fem år, så vi
arbejder selvfølgelig videre
med den, og man kan nok
kalde mig konstruktivt skep-

Greves Park & Vej bliver det første OPS
Opgaverne skal fremover klares i et offentligt-privat samarbejde (OPS) som er det første af sin
art herhjemme. Et eksperiment der både kan blive en succes og en fiasko, siger borgmesteren

Af Lars Thorsen tisk. Vi vil holde opmærksom-
heden på denne model, og jeg
har sat mig selv i bestyrelsen,
så jeg kan følge det løbende
arbejde.“

Meget tyder altså på at Dan-
marks første OPS på vej- og
parkområdet har fået det for-
kerte ben ud af sengen. Men
uanset historien bag skal par-
terne i det nye selskab nu i ar-
bejdstøjet.

Offentligt-privat
Det nye OPS kommer til at
hedde PV Greve, og i bestyrel-
sen sidder 3 repræsentanter
fra kommunen og 3 repræsen-
tanter fra Arkil, entreprenør-
firmaet som vandt den licita-
tion der gik forud for stiftelsen
af det nye selskab. Formanden
i bestyrelsen vil være fra Arkil
som dermed kan være udslags-
givende ved stemmelighed.
Men selv om det i kommunen
måske kan give lidt sved på
panden over at give en privat

virksomhed vetoret over kom-
munale anliggender, er Per-
nille Bechmanns første indtryk
af arbejdet i den nye bestyrel-
se positivt.

„Vi har begge en interesse i
at få et reelt samarbejde op at
stå, og den ros skal de have.
Det er mit indtryk at de vil
samarbejdet, og de skal have
stor ros for deres tilgang til
ikke blot at bruge vetoretten
og trumfe sig igennem, men i
stedet tage dialogen,“ fortæl-
ler borgmesteren og under-
streger at uden godt samar-
bejde kollapser konstruktio-
nen fuldstændigt.

Den vurdering er direktør i
Arkil Jørgen Søndergaard enig
i. Men han mener ikke at kom-
munen har grund til bekym-
ring.

„Vi ser det som to ligevær-
dige, professionelle parter som
indgår i et selskab, og det er
ikke meget anderledes end an-
dre former for selskaber. Vi

kigger professionelt på det
kommende arbejde og ser ikke
på det politiske spilfægteri,
som har gået forud. Der er
nogle opgaver som vi skal løse
så fornuftigt som muligt, og
det ser vi frem til at samarbej-
de med Greve Kommune om,“
siger Jørgen Søndergaard.

I den 5-årige kontaktperiode
bliver størstedelen af plejen af
Greve Kommunes grønne
arealer overdraget til PV Greve
sammen med cirka 30 medar-
bejdere fra kommunens Park
& Vej. Kontrakten har en an-
slået samlet værdi på 300 mio.
kr. med option på forlængelse
2 x 2 år.

Nye tider i Greve - igen
Det er ikke første gang der har
været røre om Greve Kommu-
nes Park & Vej. Gennem flere
år har Greve Kommune og Sol-
rød Kommune flirtet med
idéen om at slå pjalterne sam-
men på vej- og parkområdet.

Fremover skal de grønne områder i Greve Kommune plejes af PV Greve - et offentlig-privat samarbejde (OPS), hvor kommunen og den
private entreprenør Arkil A/S ejer 50% af aktierne hver i det nye selskab.
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Første gang i 2008 var det op-
pe at vende i de to byråd, og i
2011 blev det politisk besluttet
at sammenlægningen skulle
blive en realitet.

I august 2013 viste det sig
dog at det ikke ville være mu-
ligt at spare så mange penge
som man havde håbet på, og
idéen blev opgivet. De to
borgmestre sagde dengang i
en fælles udtalelse: „På bag-
grund af resultaterne af den
meget grundige analyse af
mulighederne for at danne et
fælles kommunalt selskab på
vej- og parkområdet mellem
de to kommuner, må vi des-
værre konstatere at grundla-
get for det fælles selskab ikke
er til stede. Vi indstiller derfor
til de to byråd at vej- og park-
enhederne i de to kommuner
videreudvikles hver for sig“.

Og det har de så gjort i
Greve Kommune, hvor Park &
Vej i disse dage er ved at blive
overdraget til det nye selskab,
PV Greve. Det betyder måske
enden på mange års uvished
for de kommunalt ansatte
grønne medarbejdere. Det hå-
ber konstitueret Park & Vej-
chef i Greve Kommune Thor-
kild Stenhuus Olsen.

„Medarbejderne har jo gået
i usikkerhed i mange år. Jeg
har tydeligt kunne mærke det
på dem i løbet af det 1½ år jeg
har været her. De har jo ikke
vidst hvad de havde at holde
sig til, så det har været nogle
hårde år. Hvis man skal drage
noget læring af denne proces,
er det helt klart at man skal
prøve at gøre processen korte-
re. Der har været mange mu-
ligheder oppe at vende, så det
har været en turbulent tid
hvor de ikke har vidst, om de

var købt eller solgt,“ fortæller
Thorkild Stenhuus Olsen.

De små konkurrenter
Nu er det nye selskab en reali-
tet, og fra den 1. juli vil det
være ansatte i arbejdstøj med
PV Greves logo og ikke kom-
munens Park & Vej der tager
ud og ordner kommunens op-
gaver.

Men selv om nogle bekym-
ringer dermed kan lægges til
side, står andre bekymringer i
kø. Det gælder bl.a. hos de
mindre, lokale anlægsgart-
nervirksomheder som pludse-
lig står ansigt til ansigt med en
konkurrent som opererer på
baggrund af en kontrakt over
5 år med en anslået værdi på
300 mio. kr., og som frit kan
tage nye opgaver ind, både lo-
kalt og i andre kommuner. Og
den bekymring kan Greves
borgmester Pernille Bechmann
godt forstå.

„Det er jo en reel bekym-
ring. Her kommer et firma som
er kæmpestort og tromler alle
de små der ikke får et ben til
jorden. Det frygter jeg stadig,
for det er jo vigtigt med et ak-
tivt, lokalt erhvervsliv,“ siger
Pernille Bechmann som derfor
mener at det er værd at drøfte
i PV Greves bestyrelse hvordan
man kan udvikle en større
grad af samarbejde med de
mindre virksomheder.

I Arkil ser Jørgen Sønder-
gaard heller ikke de mindre
anlægsgartnere som modstan-
dere der for enhver pris skal
udkonkurreres. „Vores rolle er
at skabe den bedste forretning
for selskabet, og der hvor det
vil være lønsomt at tage en
underentreprenør ind, er det
absolut noget vi skal kigge på.

Park & Vej er ved at blive overdraget til PV Greve. Det betyder måske
enden på mange års uvished for de grønne medarbejdere.
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Alt andet ville være uprofes-
sionelt,“ understreger han.

Mere dialog i udbud
Dannelsen af det første OPS i
det danske vej- og parkvæsen
vækker trods den politisk uro
glæde hos formanden for Rå-
det for offentligt-privat samar-
bejde Mai Buch.

„Det handler ganske enkelt
om at få opgaveløsningen
bedst til prisen. Her har det of-
fentlige og det private nogle
forskellige kompetencer som
man kan bringe i spil. Man kan
sige det sådan at det offentli-
ge ofte har stor viden om pro-
blemerne mens de private ofte
har stor viden om nye måder
at løse problemerne på. Og
netop vej- og parkområdet er
der brugbare erfaringer med,“
siger Mai Buch.

Hun henviser til det tidligere
udbudsråds undersøgelse af ni
udbud af vejserviceopgaver
som bl.a. indeholdt græsslå-
ning, ukrudtsbekæmpelse og
anden grøn pleje. I fem af til-
fældene blev opgaven nu løst
billigere til samme kvalitet, i to
cases havde man ikke kunnet
opgøre økonomien, mens de

sidste to faktisk nu fik opga-
ven løst dyrere.

Hun kan ikke udtale sig om
det specifikke udbud i Greve,
men hun har stadig nogle go-
de råd til andre kommuner
som i disse tider påtænker at
udlicitere deres vej- og park-
opgaver eller påbegynde en
eller anden form for offent-
ligt-privat samarbejde. I Rådet
for offentligt-privat samarbej-
de er de nemlig ved at lægge
sidste hånd på en omfattende
analyse af udbudskulturen.

„Vores undersøgelse peger
bl.a. på at dialogen mellem
udbyder og de bydende - både
før, under og efter udbuddet -
er mangelfuld. Der er simpelt-
hen for lidt dialog.“

Her vil nogen måske påpege
at reglerne for EU-udbud er ri-
meligt strikse for at sikre en
fair konkurrence, men det er
Mai Buch ikke helt enig i.

„Der er langt større mulig-
hed for dialog inden for reg-
lerne end der bliver brugt. Der
er simpelthen en stor frygt for
at overtræde reglerne og få
skudt i skoene at der er blevet
snydt på vægtskålen. Så der
bliver fokuseret for meget på

Der har været meget polemik om
den fremtidige opgaveløsning i
Greve Kommune.
Illustrationer: Artikler fra Dagbla-
det Køge og Sydkysten Weekend.

juraen og for lidt på det gode
købmandskab. Det betyder at
både ordregiver og tilbudsgi-
ver går glip af viden der kan
være vigtig for at indgå en
god aftale,“ siger Mai Buch.

Er der penge at spare?
Nu er udbuddet i Greve vel
ovre, og den økonomisk mest
fordelagtige byder vandt. Alli-
gevel sidder Pernille Bech-
mann tilbage og tvivler på om
der overhovedet er penge at
spare - altså på selve funda-
mentet for beslutningen.

„Der er tilsyneladende ikke
udsigt til den økonomiske ge-
vinst som vi havde tiltænkt. Vi
havde regnet med en langt
større besparelse, og det kan
godt bekymre mig når jeg ser
priserne på det vindende til-
bud,“ siger Pernille Bechmann
der alligevel mener at det nye
selskab har et potentiale:
„Ønskescenariet er jo at vores
fokus på borgernes perspektiv
og de privates fokus på at
tjene penge giver synergi. Så
det kan sagtens gå hen og
blive en stor succes, men det
kan også sagtens gå hen og
blive en fiasko.“

De mange forbehold inden
selskabet overhovedet er kom-
met i gang betyder at hun ik-
ke er klar til at anbefale OPS-
løsningen til andre kommuner
der står over for at skulle ef-
fektivisere vej- og parkdriften.

„Det er en dyr model som er
meget juridisk tung. Det taler
måske imod den. Vi har i hvert
fald brugt mange penge på
det her i Greve, og idéen var jo
at spare penge. Desuden er lo-
ven om OPS’er lavet med hen-
blik på opgaver som normalt
ikke udliciteres, f.eks. sygeple-
jeropgaver som det ikke er lige
til højrebenet at udlicitere. At
Greve har valgt at bruge den-
ne model på et område der
egentligt er ganske simpelt at
udlicitere er… interessant,“ si-
ger Pernille Bechmann.

Arkils direktør Jørgen Søn-
dergaard er mindre bekymret:
„Vi er før indgået i selskaber
hvor ejerforholdet var delt 49-
51. Så vi ser det ikke som det
store skridt at rykke 1%,“ siger
han. „Det kræver bare et kon-
struktivt samarbejde hvor beg-
ge parter går ind i det med
hud og hår. Så skal vi nok få
udrettet noget godt.“ ❏
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Uenige om greens
spilegenskaber
Både greenkeepere og spillere
er enige om at et ‘jævnt bold-
rul’ er den vigtigste af en golf-
greens spilegenskaber. Begge
har også ‘fri for ar efter syg-
dom’ på tredjepladsen. Ellers
er der ikke den store enighed.
Greenkeepere rangerer ‘græs-
set er tæt’, ‘græssets farve’ og
‘bolden ruller hurtigt’ højere
end spillerne gør. Spillere har
‘fri for ar efter ukrudt’ på an-
denpladsen, et kriterie som
greenkeeperne har sendt ned
på syvendepladsen.

Tallene stammer fra projek-

Jævnt boldrul 1 1
Fri for ar fra ukrudt 2 7
Fri for ar efter sygdom 3 3
Spillefladen er fast 4 5
Ens hastighed på alle greens 5 2
Fri for frøhoveder på græs 5 8
Fri for brune-tørre områder 6 8
Græsset er tæt 7 4
Græssets farve 8 6
Bolden ruller hurtigt 8 5

SPIL-EGENSKABER
på green vurderet af
spillere og greenkeepere

tet ‘How does nordic golf
players perceive playing qua-
lity’ i det nordiske græsforsk-
ningscenter Sterf. Her blev en
gruppe af spillere og green-
keepere bedt om at rangordne
ti spilegenskaber. sh

Med 525 LK har Husqvarna
lanceret en multifunktionel
trimmer til professionelle. Den
er nem at starte, har lave vi-
brationer og er let at holde, ly-
der det fra den store svenske
producent. Motoren er en to-
takter, men en X-TORQ med

Multifunktionel trimmer med z-torq
dobbelt luftfilter. Det giver
bedre ydeevne, lavere brænd-
stofforbrug og væsentlig la-
vere emissioner end en stan-
dard totakter. 525 LK fås med
et bredt udvalg af tilbehør,
bl.a. hækklipper og stangsav.
www.husqvarna.dk.
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Tømidlet CMA (calcium-
magnesium-acetat) kan

ikke kun bruges som et plante-
venligt - og dyrt - tømiddel på
veje. Det kan også bruges til at
holde kunstgræsbaner spille-
klare i vinterens sne og frost.
Det er en erfaring fra Norge
hvor der både er mange kunst-
græsbaner og meget sne.

Man udnytter CMA’s evne til
at løsne og blødgøre sneen
uden at smelte den med det
samme. Før den smelter kan
sneen let fjernes med sneplov
og efterlade en ryddet og tør
kunstgræsplæne. CMA’en gør
først snekrystallerne mindre
kantede, så sneen ikke kan

pakke sig så let sammen. Først
derefter smelter sneen. Almin-
delig tøsalt smelter sneen med
det samme, og smeltevandet
gør banen drivende våd. Når
det fryser igen dannes en hård
isskorpe der er svær at fjerne.

Sammenlignet med almin-
delig tøsalt holder CMA læn-
gere, op til flere uger afhæn-
gigt af vejret, oplyser MK Tra-
ding A/S der markedsfører det
amerikanske Cryotech CMA.
Midlet tyndes dog gradvist ud
så man må supplere efter be-
hov. Bedst er virkningen hvis
man spreder midlet ud før sne-
fald - ligesom forebyggende
saltning på veje.

KILDER
Ole Billing Hansen (2014): Tørre ba-
ner og CMA er nøkkelen. Park & An-
legg 1/2014.
Ingunn Haraldsen (2014): Mye å spare
med riktig metode. Park & Anlegg
1/2014.

CMA gør
kunstgræs
spilleklart
og tørt
Fine norske erfaringer
med det plantevenlige
tømiddel - også på
naturgræs

Ifølge MK Trading er det
ikke lige meget hvilken CMA
man bruger. Af hensyn til en
jævn langtidsvirkning er det
bedst når midlet er granuleret
i jævnt store og kuglerunde
stykker som i Cryotech CMA.
Så bliver overfladen mindst
mulig i forhold til massen.

CMA kan også bruges på
naturgræs hvor man skal have
ryddet hård sne eller is. Odd
Einar Reseland fra MK Trading
fortæller at man i påsken i fjor
fjernede op til 20 cm is fra en
bane før en kamp. CMA blev
tilført i flere omgange indtil
isen var blevet så løs at den
kunne skrabes og børstes bort.

Også en frossen bane uden
sne kan tøs op.

Ifølge Reseland er der god
grund til at overveje om CMA
kan bruges i situationer hvor
man ellers overvejer at indføre
undervarmeanlæg der er me-
get dyre i både anlæg og drift.
Desuden peger han på at
CMA’en også kan bruges an-
dre steder hvor man ønsker en
ryddet, tør overflade, f.eks.
travbaner og belægninger. sh

Tør kunstgræsbane i klubben Store Bergan i Sandefjord hvor der bruges Cryotech CMA. Foto: D. Cornelisse.

Kyster og natur skal udnyt-
 tes mere i det danske tu-

rismeerhverv så der bl.a. kom-
mer flere turister udefra. Det
fremgår af regeringens nye
‘Vækstplan for turisme’ som
Erhvervs- og vækstministeriet
præsenterede 20. januar. Iføl-
ge planen angiver 70% af de
turister der ferierer i Danmark
naturen som et hovedmotiv.

I planen er der også tre an-
dre indsatsområder: storby- og
erhvervsturismen skal øges,
indsatsen for at fremme turis-
men skal organiseres bedre og
der skal satses mere på ‘kvali-
tetsturisme’ for rige turister.

Baggrunden er at turismen
er gået i stå i de senere år,
mens den stiger i vore nabo-
lande. Kun København ople-
ver fremgang. Resten af lan-
det har i 20 år haft et betyde-
ligt fald. Det skal vækstplanen
hjælpe med at ændre. I dag
skaber turismeerhvervet i Dan-
mark 120.000 fuldtidsjobs og
omsætter for 82 mia. kr. årligt.

„Regeringen vil med vækst-
planen skabe vækst og ar-
bejdspladser i dansk turisme
ved at udnytte og synliggøre
de danske styrkepositioner og

skabe en mere effektiv turis-
mefremmeindsats,“ meddeler
ministeriet.

Vækstplanen indeholder 23
initiativer hvoraf de syv hører
under kyst- og naturturismen.
Det er at udvikle kystturisme
på vestkysten og ved Østersø-
en, udnytte naturen og natio-
nalparkerne mere aktivt, ud-
vikle cykelturismen, give bedre
madoplevelser, styrke småska-

laturismen på øer og i landom-
råder, styrke den generelle di-
gitale infrastruktur og sørge
for at planloven og andre reg-
ler ikke begrænser udviklin-
gen af turismen for meget.

Tidligere miljøminister Ida
Auken opfordrer turisterhver-
vet til at bruge den statslige
natur. „Hvorfor kan man ikke
komme til ‘Bøf og Brøl’ i de
store jyske skove og komme

Flere turister til kysten
Ny vækstplan skal tiltrække flere turister, og
det kan sætte planloven under pres

helt tæt på brølende kron-
hjorte efterfulgt af en gour-
met-oplevelse på en nærlig-
gende restaurant? Og hvorfor
bruger konferencearrangører
og hoteller ikke langt mere
bålpladser, rideruter, shelters
til overnatning og andre af de
mange faciliteter som er etab-
leret overalt i statens skove,“
spørger hun 23.1.2014.

„Mange af vores medlem-
mer bruger vores unikke natur
til at tiltrække turister da det
er en af de primære årsager til
at besøge Danmark,“ siger di-
rektør Katia Østergaard fra
Horesta, hotel-, restaurant- og
turisterhvervets brancheorga-
nisation. „Men der kan gøres
mere for at få turisterne til at
opleve den på nært hold.“

Danmarks Naturfrednings-
forening peger på at planlo-
ven mere er en forudsætning
for naturturisme end en be-
grænsning fordi den beskytter
naturen. Naturstyrelsen peger
selv på at planloven næppe
hindrer vækst i turismen. Med
den nuværende lov er der
f.eks. plads til at et nyt ferie-
center kan skyde op langs vest-
kysten for hver 15 km. sh

Turister på Skagens gren. Der bliver færre af dem, men det skal ændres.
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Armklipper og
autoværnsklipper
på samme traktor
Man kan styre en traktor med
den ene hånd og to rabatklip-
pere med den anden. I hvert
fald med tandemklipperen
Dücker MK 25. Ved at kombi-
nere en armklipper og en au-
toværnsklipper forskudt på en
glideramme, kan traktorføre-
ren klippe både første og an-
det skår i én arbejdsgang.

For Sønderborg Kommunes
Vej & Park har det medført at
én mand i én traktor nu klip-
per rabatterne langs 1300 km
veje. Før var der to traktorer
om samme opgave. „Det er en
vanesag at styre to klippere på

én gang i stedet for en enkelt.
Og jeg vænnede mig meget
hurtigt til det. De to joysticks
sidder lige ved siden af hinan-
den, og det er nemt at over-
skue alle funktionerne,“ for-
tæller maskinfører Verner Sei-
del. Dücker importeres af Spe-
cial Maskiner A/S,
www.special-maskiner.com.
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Golfgreens kan også opbyg-
ges og topdresses med

kompost. Så kan man reducere
gødningsbehovet med en
tredjedel samtidig med at man
får mere vækst i græsset.

Det viser de foreløbige resul-
tater af et fireårigt forsøg på
en forsøgsgreen som det nor-
diske græsforskningscenter
Sterf har anlagt på Bioforsk,
Landvik i Norge. Greenen blev
anlagt i 2011 efter den ameri-
kanske USGA-standard, men
vækstlaget indeholdt enten
17,5% haveparkkompost
(Green Mix) eller de 17% spag-
num standarden kræver.

Komposten er langt mere
næringsrig end spagnum: Ana-
lyser viste 50 gange så meget
mineralsk kvælstof, 4 gange
mere fosfor, 11 gange mere
kalium og 7 gange mere cal-
cium. Det burde derfor være
muligt at spare på gødningen
når man bruger kompost i
vækstlag og topdressing. Det
er det også.

Sparer på kvælstoffet
I forsøget blev hele greenen
gødet, men spagnumdelen fik
ekstra gødning svarende til

kompostens næringsindhold.
Alligevel groede græsset på
kompostdelen hurtigere til i
starten. Fra oktober blev græs-
set på kompostdelen dog ind-
hentet af græsset på spag-
numdelen, nok fordi kompo-
sten holdt mere på næringen
da jorden blev koldere. Men
med kompost i vækstlaget kan
man ifølge Sterf reducere
gødskningen i indgroningsfa-
sen med 30-40%, især i de før-
ste uger efter såning.

I løbet af sommeren 2012
blev der topdresset med to
ugers mellemrum dels med
sand, dels med kompost. Alle-
rede fra 1. august var det klart
at topdressingen med kom-
post var en fordel. Helhedsind-
trykket var bedst hvor der var
kompost i vækstlaget, men al-
lerbedst hvor der også var
kompost i topdressingen. Dår-
ligst var helhedsindtrykket
hvor der hverken var kompost
i vækstlag eller i topdressing.

Derfor har Sterf nu forsigtigt
ændret sine anbefalinger om
topdressing af greens. I stedet
for at topdresse med rent
sand, anbefales nu at iblande
en lille mængde veldefineret

tens finere mineralske partik-
ler. Kompost og spagnum er
nemlig ikke rent organisk.

Som jordanalyser viste, rum-
mer de også mineralsk mate-
riale. I komposten mest er det
overvejende finere fraktioner
(især det fine sand, 0,06-0,2
mm) hvor spagnummen har et
grovere mineralsk materiale.
Det skal man huske at regne
med når greenen bygges op.

Men kompostdelen havde
også 6% langsommere bold-
rul. En hårdere jord burde give
hurtigere boldrul, men græs-
sets større vækst trak modsat.

Spare på gødningen
I plejen af greens bør man
ifølge Sterf gå efter den jæv-
nest mulige vækst. Det er et
godt tegn hvis afklippets kvæl-
stofindhold er lige over 3,0%.
For spagnumdelen var det 2,7-
3,0%. For kompostdelen var
det 3,1-3,6%, og især var det
højt sidst på sommeren 2012.
Man kan altså også spare
kvælstofgødning årene efter
såning.

Det er også et godt tegn
hvis NPK-forholdet i afklippet
er på omkring 100:14:65. Her
adskilte kompost og spagnum
sig ikke synderligt. Analyserne
af afklippet viste i gennemsnit
for sæsonen 2012 100:13:64 på
spagnumdelen og 100:15:62
på kompostdelen.

Det blev videre målt om bru-
gen af kompost kan reducere
udvaskningen af næringsstof-
fer. Det kan det ikke, viste
drænvandsanalyser. Sammen-
lignet med landbrug og gart-
neri er udvaskningen af kvæl-
stof lille, mens udvaskningen
af fosfor og kalium er stor.

Sterf konkluderer at der er
rigeligt med fosfor og kalium i
greenen, og at man derfor bør
undlade at gøde med disse to
stoffer hvis greenen er opbyg-
get med kompost, og især hvis
der også topdresses med kom-
post. Selv på spagnumgreens
kan man sikkert nøjes med et
lille fosfortilskud. sh

KILDE
Trygve S. Aamlid, Agnar Kvalbein,
Trond Pettersen (2014): Veldefineret
kompost i rodzonen og topdressing.
Greenkeeperen 1/2014. Bioforsk Turf-
grass Research Group.
Kilden er oversat og bearbejdet til
dansk af Karin Normann Petersen, As-
bjørn Nyholt ApS.  

Helhedsindtryk 8.10.2012 af forsøgsgreenen med de fire kombinationer af to slags rodzoner og to slags top-
dressing. Kombinationen af kompost i vækstlaget (Green Mix) og kompost i topdressingen (Green Mix Dress)
er bedst. Den dårligste kombination er spagnum i vækstlaget og sand som topdressing.

Kompost i greens sparer gødning
Markante, foreløbige resultater fra Sterfs ‘Fescue Green’ på Landvik

kompost i topdressingen.
Helhedsindtrykket hænger

tæt sammen med græssets
vækst. I gennemsnit var det
daglige afklip 1,70 gram tør-
stof på kompostdelen og 1,26
gram på spagnumdelen. Først
ud på eftersommeren blev
denne tendens justeret af top-
dressingen.

Det hører med til billedet at
greenen i foråret 2012 så skidt
ud både med tæthed og slid-
styrke. Hele greenen blev der-
for gødet ekstra, bl.a. med
50% mere kvælstofgødning
end planlagt. For lidt gødning
er en af de største fejl man
kan gøre på unge og umodne
greens, lyder det fra Landvik.

Det blev også målt om gree-
nens kompostdel tillod mere
enårig rapgræs end spagnum-
delen. Det gjorde den frem til
sommeren 2012, hvor den en-
årige rapgræs blev udkonkur-
reret i en varm og tør periode.

Hårdhed og boldrul
I samme sommer målte man
flere gange jordens hårdhed
og boldrul. Det viste at kom-
postdelen havde 15% hårdere
jord, nok på grund af kompos-
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Danmark er på vej til at få en
fjerde ‘nationalpark’ - på Midt-
sjælland. De tre kommuner
Roskilde, Lejre og Frederiks-
sund har efter ti års forarbejde
sendt miljøministeren forligs-
kredsens forslag til nationalar-
ken ‘Skjoldungernes Land’ .

Området omfatter kystland-
skabet i den sydlige del af Ros-
kilde Fjord samt det bakkede
gods- og skovområde sydfor
inklusiv Roskildes middelalder-
by og det historiske område
ved Lejre hvor Skjoldungerne,
sagnhistoriens første konge-
slægt boede. I alt cirka 160
km2 med fjord og hvor det me-
ste land er i privat eje.

I dag har Danmark de tre
nationalparker Thy, Vadehavet
og Mols Bjerge. Sigtet er at be-
vare og udvikle områderens
særkende via planlægning, fri-
villighed og lokal indflydelse,
også for at styrke turismen.
Nationalparkerne har også en
finanslovbevilling.

Ifølge forslaget lægges „stor
vægt på nationalparklovens
bærende principper om frivil-
lighed for den enkelte lodsejer
om konkrete projekter samt at
der gælder helt den samme
lovgivning inden for parken
som udenfor.“ Læs mere på
skjoldungelandet.dk og dan-
marksnationalparker.dk. sh

Ny midtsjællandsk ‘nationalpark’ på vej
Skjoldungernes land med fjord, skov og mark. Foto fra rapporten.
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Det tager meget lang tid
før en rigtig skovbunds-

flora etablerer sig i en ny skov
plantet på landbrugsjord. Des-
værre, for de nye skove er ofte
bynære skove hvor skovgæs-
ternes oplevelse spiller en stor
rolle. De møder en artsfattig
skovbundsflora domineret af
græsser og højt ukrudt som
stor nælde og skvalderkål. In-
gen anemoner eller andre så-
kaldte gammelskovsarter.

Som planlægger må man
derfor overveje at hjælpe
skovbundsfloraen på vej, bl.a.
gennem en vis ukrudtsbekæm-
pelse og såning. Det konklude-
rer landskabsarkitekt Julie Fo-
ged Andersen i sit speciale
‘Blomstrende skov’ fra Køben-
havns Universitet 2010 hvor
hun har afsøgt den nordeuro-
pæiske forskningsviden - som
mest er engelsk og svensk.

Den peger på at artsrig skov-
bundsflora først indfinder sig
naturligt efter mindst 100 år.
Længere tid end en ny skov
måske lever. I Vestskoven ved
København domineres skov-
bunden over 30 år efter plant-
ning stadig mest af nærings-
krævende grøftekantsarter.

Kan ikke komme til
Skovbundsfloraen er i princip-
pet alle arter der vokser i sko-
ven, også de græsser og næl-
der der dominerer den unge
skov på landbrugsjord. Sådan-
ne lys- og næringskrævende
arter kan også finde nicher i
gammel skov. Men de domine-
rer ikke. Det gør gammel-
skovsarterne der er tilpasset et
skyggefuldt, fugtigt og vind-
stille miljø, f.eks. hvid anemo-
ne, fladkravet kodriver, vorte-
rod, lungeurt, skovskræppe og
gærdevikke. Det er dens slags
der bør føres frem.

Problemet er især at gam-
melskovsarterne er uhyre
langsomme til at indvandre,
også selv om der er gammel
skov i nærheden. Et sydsvensk
studie fra 2002 viste f.eks. at
gammelskovsarterne fra en
skov efter 70-80 år kun havde

Julie Foged Andersen: „Da jeg som barn hørte eventyret om Rødhætte,
drømte jeg mig hen til et fortryllende sted med høje mørke træer og
blomster i bunden. Jeg har aldrig glemt den tætte buket af duftende
blomster som Rødhætte plukkede i skoven, og jeg har altid drømt om at
finde den skov. Hvor bliver man bare så uendeligt skuffet når man for-
ventningsfuld drager af sted til Vestskoven, en bynær skov uden for Kø-
benhavn, og blot møder et uigennemtrængeligt dække af brændenæl-
der og skvalderkål.“

”Rødhætte så sig om. Solstrålerne skinnede mellem bladene ned på de
mange kønne blomster, og hun tænkte: ‘Bedstemor ville sikkert blive
glad for en buket blomster. Det er så tidligt, så jeg kan godt nå at
plukke nogle’. Hun gik nu ind mellem træerne og begyndte at plukke,
men når hun havde plukket en, syntes hun, at der stod nogle meget
kønnere længere borte, og på den måde kom hun dybere og dybere ind
i skoven.“ (De brødrene Grimm, 2010)

Skovbundsfloraen i nye
skove skal pushes frem
I nye skove på gamle marker ser man masser
af græsser og grove urter. De attraktive
gammelskovsarter er alt for længe undervejs

spredt sig 30-35 meter ind i en
ny skov lige ved siden af. Det
var en ringe trøst at det tog
endnu længere tid når den
nye skov var mere isoleret.

De fleste gammelskovsarter
kan godt gro i næringsrig jord
med højt pH - nok undtaget
bl.a. anemone. Men de er ge-
nerelt langsomme til at sprede
sig. Og de hæmmes i mange år
af græs og groft ukrudt der
hurtigt etablerer sig i den næ-
ringsrige landbrugsjord.

Dette ukrudt aftager når
skoven vokser til og bliver
mørkere, men gammelskovs-
arterne er igen for langsomme
til at udnytte situationen. I ste-
det overtages skovbunden af
skyggetålende vindspredte ar-
ter som bregner. Og så er det
endnu sværere for gammel-
skovsarterne at etablere sig.

Introducerede arter
Der kan derfor være grund til -
med Julie Foged Andersens
udtryk - at introducere arter.
Den ønskede flora kan hjælpes
på vej med ukrudtsbekæmpel-
se og efterfølgende såning,
eventuelt plantning.

De eksperimenter der er
gennemført, viser dog er det
er dyrt, og at introduktion i
praksis er henvist til enkelte
punktnedslag, typisk hvor der
er særligt mange skovgæster,
f.es. ved bænke og opholds-
pladser. Man kan dog også in-
troducere de ønskede arter i
skovens indre hvorfra de kan
sprede sig i alle retninger.

Ukrudtsbekæmpelse kan
f.eks. ske med dækmaterialer
som barkflis, blade eller kom-
postjord. Man kan også skyde
en billigere genvej og sprøjte.
Det har givet gode resultater i
Storbritannien.

At så eller eventuelt udplan-
te skovbundsurter kræver at
man ser på frøproduktion,
spredning og etablering for
hver art for sig. De tre faktorer
bestemmer artens udbredelse
og hvilke forhold man skal ta-
ge højde for. For f.eks. fladkra-
vet kodriver er problemet det Nælder i Vestkoven - over 30 år efter plantning. Foto: J.F. Andersen.
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KILDE. Julie Foged Andersen (2010):
Blomstrende skov. Speciale ved Insti-
tut for Skov & Landskab, Københavns
Universitet. Vejleder: Jane Schul.

Fingerbør og dagpragtstjerne i skovkanten. Foto: Jane Schul.

tætte vegetationsdække der
hindrer at de ellers mange frø
kan spire. Det kan vorterod og
ægte hundetand bedre kape-
re, men med deres store tunge
frø er deres naturlige spred-
ning bare særligt langsom.

Strategi og eksperiment
Blandt strategier man kan bru-
ge er forårsblomsterflor, kon-
kurrencestyring og stævnings-
skov, eventuelt i kombination.

Med forårsblomsterflor in-
troducerer man løg- og knold-
planter. Med deres tidlige for-
årsliv begrænses de ikke af
ukrudt. Det billiggør introduk-
tionen, men til gengæld spre-
der de sig selv langsomt, så
man må introducere ret man-
ge for at få effekt.

Med stævningsskov skaber
man stærkere vekslen mellem
lys og skygge og dermed også
forudsætning for en mere va-
rieret urteflora. Med konkur-
rencestyring skaber man i de
lysere skovpartier variation
med konkurrencestærke arter
med attraktionsværdi. På den
måde kan f.eks. fingerbøl,
storbladet okseøje og dag-
pragtstjerne blande sig med
nælder og skvalderkål. Hver-
ken stævningsskov eller kon-
kurrencestyring er et forsøg på
at skyde genvej til fremtidens
gammelskovarter, men på at
forsøde ventetiden.

I bynær skov bør man også
overveje at bruge kulturplan-
ter og eksoter, vurderer Julie
Foged Andersen. Fordelene
bør afvejes med den trods alt
minimale risiko for invasiv
spredning. I forvejen kan ha-
vearter som f.eks. storkenæb
let sprede sig til ny skov fra ha-
ver ved siden af. Det bør man
ikke nødvendigvis hindre. Man
kan tilmed plante havearter
ind i skovkanten. I det hele ta-
get bør man ifølge Julie Foged
Andersen eksperimentere for
at fremme skovbundsfloraen.

Trods denne liberale tilgang
bør naturnær skovdrift være
udgangspunktet for at pushe
skovbundsfloraen, vurderer
Foged Andersen. I naturnær
skovdrift forenes vedprodukti-
on og naturbeskyttelse. Udfor-
dringen er nu hvordan man
får skovbundsfloraen med.  sh

Forsøg med at introducere skovbundsarter i Lund. Foto: Gustav Richnau.
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Vestres møbelsæt
og cykelstativer
Tre nyheder fra Vestre. Herun-
der et sæt fra Vestres nye fa-
milie Air med bord og bænke
med og uden ryglæn. Stellet
med de krumme benprofiler er
i stål, mens sæder og ryg er i
træ. Air leveres pulverlakeret i
RAL-farver, her ‘Brilliant blue’.

Herunder Buzz, Vestres bud på
et rundt sæt med fem fast-
monterede stole om et rundt
bord. Sættet er i varmforzin-
ket stål og plader i højtryksla-
minat. Det leveres pulverlake-
ret i RAL-farver, her ‘Coral
red’.

Herunder cykelstativet Looper
der kan klappes ned i plan
med belægningsoverfladen.
Den 93 cm høje bøjle er af rød
polyurethan og er monteret i
en betonsokkel der monteres
løst eller støbes fast. Looper
fås også i en udgave der ikke
kan klappes ned.
vestre.com.

Jeg har med interesse læst de
 to artikler ‘Kampen om Ky-

sten’ og ‘Bodil tabte vand-
kampen i Lemvig’ i februar-
nummeret af Grønt Miljø.
Mange af synspunkterne i
dækningen er vi enige i. Men
for de tre sydlige kommuner
ved Roskilde Fjord er der en
enkel teknisk, prisbillig løsning
der uden miljømæssige konse-
kvenser kan sikre mod en
fremtidig stormflod i Frede-
rikssund, Lejre og Roskilde
Kommuner.

Ifølge Vejledning til lov om
kystbeskyttelse fra Kystdirek-
toratet har den enkelte grund-
ejer ansvaret for at beskytte
sin ejendom mod erosion eller
oversvømmelse fra havet. Des-
uden skal grundejerne i enig-
hed eller som enkeltpersoner
selv betale for udgifterne
hvorfor en enkel og relativ bil-
lig løsning vil være at fore-

trække fremfor meget omfat-
tende ændringer. 

Til trods for at kommunen
ikke direkte er ansvarlig for
gennemførelse af kystbeskyt-
telsesprojekter, vil der blandt
berørte borgere formentlig
være en forventning om at
kommunerne foretager sig no-
get i forhold til fremtidig be-
skyttelse mod højvande.

Vi har derfor skitseret et en-
kelt anlæg (se illustration) som
kan stormflodssikre Roskilde
Fjord syd for Kronprins Frede-
riks Bro, dvs. Lejre Kommune,
Roskilde Kommune med Vi-
kingemuseet og Frederikssund
Kommune. Når slusen er åben,
ligger portene på udgravning
på bunden, så gennemstrøm-
ningen og gennemsejlingen er
som i dag. Den foreslåede slu-
seløsning vil betyde en mindre
forstærkning af den eksiste-
rende vejdæmning og nye slu-
seporte på bunden foran bro-
fagene. Sluseportene kan støt-

KOMMENTATOR
Jan Villumsen er cand. arch., og
områdechef for By, trafik og land-
skab, Rambøll.

LÆS OM RAMBØLLS FORSLAG
På Ingeniørens hjemmeside
www.ing.dk kan man læse mere om
Rambølls idéoplæg til stormflodssik-
ring af Roskilde Fjord.
I  Rambølls nyhedsbrev til kommu-
nerne, Komma nr. 40, kan man læse
om Rambølls rådgivning i forbindelse
med højvandssikring.
Man kan linke op til de to artikler på
Grønt Miljøs facebook-profil
(www.facebook.com/grontmiljo)

Af Jan Villumsen

Rambølls forslag til en stormflodssluse i Roskilde Fjord ved Frederikssund. Slusen indbygges i den eksisterende
Kronprins Frederiks Bro fra 1935. På grund af dæmninger i begge sider er selve broen kun 151 meter. En ny
højbro syd for byen begynder at bliver opført i 2016.

tes mod en forstærkning af de
eksisterende bropiller. Der vil
derfor ikke være nogen miljø-
påvirkning.

Denne løsning vil beskytte
Frederikssund By på havnen
syd for broen, Jyllinge, Roskil-
de og Lejre Kommune. Deri-
mod vil en dæmning ved Ly-
næs eller mellem Hundested
og Rørvig bremse vandudskift-
ningen i fjordene til skade for
vandmiljøet. En sådan løsning
vil næppe kunne overleve en
VVM analyse. ❏

Sluser kan højvandssikre Roskilde Fjord

Regionerne skal give gravetilladelser
Ansvaret for at give tilladelser til og føre tilsyn med grusgra-
ve og anden råstofudvinding bliver fra 1. juli flyttet fra kom-
munerne til regionerne. Det har regeringen besluttet efter
at evalueringen af kommunalreformen ‘Bedre kvalitet og
samarbejde’ sidste år viste at nogle miljøopgaver var præget
af en uklar opgavefordeling mellem myndighederne.

Det gjaldt bl.a. råstofområdet. Her har det hidtil været så-
dan at regionerne laver den overordnede råstofplanlægning
mens kommunerne giver de konkrete gravetilladelser. Nu
får regionerne begge dele. En ny råstoflov er på vej hvor
‘kommunalbestyrelsen’ er skiftet ud med ‘regionsrådet’.

Så regionerne skal nu til at samle ny kompetence, eventu-
elt fra kommunerne - eller fra de rådgivende ingeniører der
har hjulpet nogle kommuner med sagsbehandlingen.
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Landets kommuner er enige
om at løsningen på de fremti-
dige klimaudfordringer med
mere regn ikke kun er større
kloakker. De vil i stedet bruge
overfladehåndtering af regn-
vand til at øge rekreative vær-
dier i byområder og bruge
vandet som en ressource til at
skabe bedre byer. Borgerne
må samtidig indstille sig på at
veje og andre arealer ved eks-
treme hændelser kan komme
til at stå under vand.

Det er i hvert fald resultatet
af en status som Danske An-
lægsentreprenører under

Regnvand og spildevand skal skilles
Dansk Byggeri har fået lavet
hos Københavns Universitet på
baggrund af ti udvalgte kom-
muner. Alle landets kommu-
ner skal inden årets udgang
have udarbejdet en klimatil-
pasningsplan.

Alle er enige om at ville se-
parere regnvand og spilde-
vand, og alle er også enige om
at ansvaret for klimaindsatsen
er delt mellem kommunen og
borgerne, og at den enkelte
husejer skal bekoste tiltagene
på egen grund, konkluderer
direktør i Danske Anlægsen-
treprenører Niels Nielsen.

Trævirksomheder har styr på import
Landets største importører af træ er på vagt over for ulovligt
træ fra fjerne egne. Det viser Naturstyrelsens første kontrol-
besøg. Hermed lever virksomhederne op til nye skrappe reg-
ler der forpligter dem til at undersøge om træet er lovligt
fældet, oplyser Naturstyrelsen. Forbuddet mod handel med
ulovligt træ fremgår af EU´s tømmerforordning der trådte i
kraft i 2013. Tilsammen tegner de kontrollerede virksomhe-
der sig for 6% af værdien af den samlede træimport til Dan-
mark på cirka to mia. kr. om året. Naturstyrelsen samarbej-
der med brancheorganisationer og Dansk Skovforening om
at informere om de nye regler og vil fortsætte kontrollen.
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Tørkepletter med vissent
græs kendes fra sandet

dyrkningjord og græs med
meget filt. Derfor kan man
også opleve tørkepletter på
golfgreens og i sjældne til-
fælde på fairways og fodbold-
baner, også selv om plejen er
intensiv, oplyser forskerne
Agnar Kvalbein og Trygve S.
Aamlid fra det nordiske græs-
forskningscenter Sterf. Træk-
ker man det halvvisne græs
op, er jorden knastør og san-
det drysser ud.

Tørkepletter kaldes også
hydrofobitet. Vandet suges
ikke ind i jorden fordi jordpar-
tiklerne klistes til af vandafvi-
sende organiske nedbryd-
ningsprodukter (lipider). Da
den samlede partikeloverflade
er mindre i sandjord end i ler-
jord, er problemet størst i
sandjord. Og ofte er det aller-
størst lige under et tykt filtlag
som er under nedbrydning –
og hvor der derfor er mange
nedbrydningsprodukter.

Tager man en intakt jord-

Tørkepletterne i den
sandede græsjord
På bl.a. golfgreens kan jorden klistes til af
lipider så vandet preller af

prøve under pletten og tilsæt-
ter vand, preller det af. Vand-
dråber bliver siddende længe
før de trænger ind. Hydrofobi-
tet går dog sjældent dybere
end ti cm ned i jorden. Men
det er nok til at plette overfla-
den, også fordi gødning og
pesticider følger vandstrøm-
men uden om pletten.

Tørkepletter har ikke noget
med svampe at gøre, men
tørkepletter og svampeskader
optræder ofte sammen fordi
svampe nedbryder organisk
materiale og dermed kan øge
indholdet af vandafvisende
stoffer i jorden.

Den kritiske grænse
Problemet er ikke stort når der
er vand nok i jorden, men i
takt med at jorden tørrer, sti-
ger problemet. Under en kri-
tisk grænse øges risikoen for
tørkepletter dramatisk. Denne
grænse var ved 8% vand (volu-
men) i det forsøg som Sterf
har lavet på greens anlagt ef-
ter USGA-standard. Problemet

KILDE. Agnar Kvalbein, Trygve S.
Aamlid (2014): Tørkepletter og vand-
afvisende jord. Greenkeeperen 1/
2014. Kilden er oversat og bearbejdet
til dansk af Karin Normann Petersen,
Asbjørn Nyholt ApS.  

kan rask accelerere når vandet
har fundet en nem vej uden
om pletten, eventuelt i en me-
re leret jord (‘fingerflow’).

De vandafvisende stoffer er
fedtsyrer, alifatiske alkoholer,
lineære hydrocarboner og po-
lyester-derivater. Nogle er
vandskyende (hydrofob) til
den ene side og vandelskende
(hydrofil) til den anden. Når
jorden tørrer, vendes den
vandelskende ende indad, så
jordpartiklen får en vandafvi-

sende overflade. Andre stoffer
er vandafvisende i begge en-
der så hvis der er mange af
dem, er det meget svært at få
jorden våd igen.

En realistisk løsning
Tørkepletter kan forebygges
ved at undgå at vækstlaget
tørrer for meget. Kan man
holde vandindholdet på
mindst 9%, er man hjulpet
godt. En håndholdt TDR fug-
tighedsmåler kan derfor være
en stor hjælp.

Er tørkepletterne først dan-
net, er det meget sværere. At
sprøjte et lermateriale ind i
greenens vækstlag har været
forsøgt. Afspændingsmidler er
en mere realistisk løsning. Det
er kemikalier der virker som
sæbe og forbinder vand og
vandafvisende stoffer. Derved
bliver det muligt at fugte jor-
den op. Afspændingsmidlerne
findes både som væske, granu-
lat og som tabletter til at sæt-
te i vandslanger.

De vandskyende stoffer i jor-
den bliver efterhånden ned-
brudt af jordens mikroorganis-
mer, men det kan tage lang
tid, så det kan være nødven-
digt at bruge afspændings-
midler i flere år. Afspændings-
middel er ifølge Kvalbein og
Aamlid også en mulighed som
forebyggende behandling tid-
ligt på sæsonen. sh

En håndholdt TDR fugtighedsmåler kan derfor være en stor hjælp.

Tørkepletter kan bl.a. optræde på golfgreens hvor både det sandede vækstlag og græssets filt kan giver
problemer med dannelsen af lipider. Foto: Terje Haugen.
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Hullet i vejen gav
ikke erstatning
Hullet ved frakørslen på mo-
torvejen til Glostrup var efter
syns- og skønsmandens vurde-
ring 85 cm langt, 65 cm bredt
og 4-6 cm dybt. Det var ikke
nok til at vejmyndigheden -
her Vejdirektoratet - var er-
statningsansvarlig da en bilist
31. marts 2010 ramte hullet og
fik skadet dæk og fælge, men
dog undgik en ulykke. Det af-
gjorde Østre Landsret nylig.

„Vi ryger ned i hullet, og der
lyder et ordentligt brag. Det
kunne være gået grueligt
galt,“ forklarer medlemmet til
DR. Vejdirektoratet nægtede
at erstatte noget. Derfor endte
det med FDM’s mellemkomst i
en principsag om hvor langt
vejmyndighedens ansvar ræk-
ker. Derfor blev sagen be-
handlet direkte i Landsretten.

„Hullet på nedkørselsram-
pen var under observation og
blev før uheldene besigtiget
og skønnet ‘ikke trafikfarlig’
31. marts 2010, dagen før
skærtorsdag, og udbedret
nogle dage efter påskehellig-
dagene,“ melder afgørelsen.

Cykelstativer fra
Urban Reflection
Midt i landets nok mest cykel-
rige kvarter, Nørrebro i Køben-
havn, finder man Urban Re-
flection der er specialiseret i
cykelstativer til bl.a. boligfor-
eninger, erhverv og private.
Der er cykelstativer i flere se-
rier, Classic Copenhagen, All
Round, Concept Line (billedet)
samt Sølund der også omfatter
andet byrumsinventar. Fælles
er at de er baseret på bøjler
med kilevinkler der passer til
de fleste cykler. Desuden er de
alle varmtgalvaniserede, findes
i flere størrelser og kan monte-
res i væg, belægning mv. eller
stå løst. Stativerne er designet
af cand. arch. Sten Nielsen.
cykelstativer.com.
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Med et nyt demonstrati-
 onsområde på Sydfyn

viser Naturstyrelsen hvordan
man puster mere liv i de le-
vende hegn. Udgangspunktet
er at tage hensyn til den true-
de hasselmus, men det der
hjælper hasselmusen, gavner
også meget af den øvrige fau-
na og flora. De generelle råd
er at skabe grønne forbindel-
ser, plante arter med blomster,
nødder og frugt og at stævne
hegnene jævnligt.

I det danske kulturlandskab
præget af effektivt landbrug,
byer og veje er naturen frag-
menteret med ofte små og iso-
lerede naturområder mellem
markerne. Derfor spiller læ-
hegnene en stor rolle, ikke
blot et levested for dyr og
planter, men også som grønne
korridorer hvor nogle plante-
og dyrearter får bedre mulig-
hed for at sprede sig.

I en fragmenteret natur er
mange plante- og dyrearter
sårbare fordi de har svært ved
at sprede sig, og fordi små be-
stande let kan uddø. Det gæl-
der ikke mindst padder, insek-
ter og mange små pattedyr
hvor en mark er for stor en
barriere at forcere. Problemer-

ne kan skærpes af klimaforan-
dringer, f.eks. varmere vejr og
kraftigere regn.

Det er derfor tit en hjælp
hvis naturområderne er for-
bundet af grønne korridorer.
Som f.eks. levende hegn. Dan-
mark har en lang tradition for
levende hegn. Vi har mere end
80.000 km, og hvert år kom-
mer omkring 300 km mere til.
Formålet har traditionelt væ-
ret at få læ på markerne. Men
det har også været at få en
bedre jagt, et smukkere land-
skab. Og en rigere natur. Og
det er naturen der fokuseres
på i demo-området.

Plante og pleje rigtigt
Vil man skabe en rigere natur,
er det en fordel at plante dem
så de indgår i et større net-
værk med andre hegn, små
skove og andre naturområder.
Det er med til at skabe en ro-

bust natur, fastslår Natursty-
relsen. Og plant gerne mange
forskellige buske der giver
godt med frø, nødder og frug-
ter. Ikke så mange træer.

Det er også vigtigt at heg-
nene plejes og efterligne tidli-
gere tiders drift der sørgede
for at forny hegnene. Indtil for
50 år siden var det almindeligt
jævnligt at skære hegn ned til
bl.a. brændsel.

Det værste der kan ske for
et levende hegn er at det får
lov at passe sig selv for længe,
understreger Naturstyrelsen.
Hvis det sker, får store buske
og træer vokset sig så store at
de skygger andre planter væk.
Dermed forsvinder både dyre-
nes skjulesteder og deres mu-
lighed for at finde mad, og li-
vet begynder at forsvinde.

„Hvis vi lader de levende
hegn passe sig selv, mister de
værdi for naturen og dør nær-
mest ud,“ siger forstfuldmæg-
tig Mogens Krog, Naturstyrel-
sen. „Vi skal have blomster,
fuglefløjt og et mylder af dyr
til at vende tilbage til de le-
vende hegn.“

Levende hegn bør skæres
ned cirka hvert 15. år hvor
man kun lader enkelte gamle
ege eller andre markante træ-
er eller buske stå tilbage, an-
befaler Naturstyrelsen. Kort
efter vil frø i jorden spire, og
træer og buske sender nye
skud op fra stubbene. Resulta-
tet er et lysere og mere varie-
ret hegn. Det tiltrækker flere
insekter, fugle og andre dyr
end et tæt mørkt hegn. Og ef-
ter bare et til to år er hegnet
groet til igen.

Med stævningen skabes og-
så variation i hegnet over tid.
Derfor er det også en fordel
ikke at stævne alle hegn i et
område samme år. Del f.eks.
hegnene i tre dele og stævn i
en treårig rotation.

Stævning kan gennemføres
med moderne teknik, og det
nedskårne træ kan flishugges
og sælges. Prisudviklingen på
biobrændsel og teknologiud-
viklingen gør stævning mere
økonomisk attraktiv. Her kan
kan det også være en hjælp at

Hasselmus i et tæt slåenkrat. Efter
EU’s habitatdirektiv er vi forpligtet
til at beskytte den truede art, men
det vi skal gøre for at hjælpe den,
gavner også den øvrige fauna og
flora. Foto: Gerhard Augustin.

Levende hegn til gavn for dyr og planter
Med et nyt demo-område på Sydfyn og hasselmus som udgangspunkt har fagfolk
fået et nyt landskabslaboratorium der fokuserer på hegnenes naturrigdomme

Tegning: Birgit Flarup
efter idé fra Biologforbundet
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KILDER
Miljøstyrelsen (2014): Levende hegn
til gavn for dyr og planter. Folder på
10 små sider.
Naturstyrelsen (2014): Mere liv i le-
vende hegn. www.naturstyrelsen.dk
3.3.2014.
www.biogrenzkorr.dk.

samle stævningen for et større
område via samarbejde med
naboer, lokale læplantnings-
laug eller entreprenører. Stæv-
ning er i øvrigt bedst i vinter-
månederne hvor hasselmusen
og padder er i dvale. Det giver
også en bedre flis når der ikke
er blade på træer og buske.

Går ud fra hasselmusen
Ét af de dyr der nyder godt af
de levende hegn, er den sjæld-
ne hasselmus der lever i krat
og buske. Den er fredet og op-
ført på EU-habitatdirektivet, så
vi er forpligtigede til at beskyt-
te den. Hasselmusen er truet
på grund af mangel på gode
levesteder og sammenhæn-
gende natur, så den har svært
ved at sprede sig. Derfor spiller
gode hegn en stor rolle, især
hvis hegnene hænger sammen
i netværk, og der er tæt krat,
mange frø, nødder og frugter.

Man skal ikke kun pleje
hegn for hasselmusens skyld,
men bruger man hasselmusen
som udgangspunkt, hjælper
man samtidig andre dyr og
planter, f.eks. mange insekter
som igen tiltrækker fugle, fla-
germus og padder.

Svanninge Nørremark
Netop i hegnene i Svanninge
Nørremark på Sydfyn findes
der hasselmus. Her har Natur-
styrelsen arbejdet på at skabe
sammenhængende natur ved
at plante hegn og skabe et
demonstrationsområde med
vellykkede, levende hegn som
landmænd og andre fagfolk
kan studere. I 2011 er der an-
lagt nye hegn efter specifikke
anbefalinger der gavner has-
selmus. Hegnene har mange
frugtbærende buske (95% af
planterne) og få blivende træ-
er (5%), typisk eg.

Planterne er plantet på rela-
tivt stor afstand (2x2 meter) så
buskene kan udvikle sig. Der
er ikke plantet ammetræer, så
hegnene skal ikke tyndes, og
da naboarealerne afgræsses,
er der ikke behov for senere
beskæring. Plejen vil derfor
udelukkende være en stæv-
ning hvert 15.-20. år.

I området er der også en
træ- og busksamling hvor man
kan se hvordan de enkelte ar-
ter udvikler sig efter stævning
og få mere information om de
enkelte arter. Man kan bl.a. se
eksempler på hvor hurtigt og
hvordan stævnede hegn ud-
vikler sig efter stævning, da
nogle af de gamle hegn blev
stævnet i 2011. En folder giver
overblik over samlingen. En
anden folder fortæller om
hvor og hvordan man bedst
planter nye hegn, og hvordan
man igen får liv i de gamle.

1) Hegnet før stævning. Hegnet er domineret af ær og ask hvis
skygge begrænser antallet af buske og urter.

2) Samme hegn lige efter stævning (vinteren 2010/11). Hegnet ser
medtaget ud, men allerede samme forår skyder buske og træer
fra stubbe, og urter vokser frem fra jorden.

3) Efter to vækstsæsoner (august 2012) er hegnet frodigt med bl.a.
brombær, tjørn, hyld, ask og ær. Fotos: Mogens Krog.

Demonstrationsområdet i
Nørremarken indgår i EU-pro-
jektet BioGrenzKorr om bio-
diversitet i grønne korridorer.
I den danske del af projektet
samarbejder Naturstyrelsen på
Fyn og i Sønderjylland med ty-
ske partnere med særligt fokus
på hasselmusen. I grænseom-
rådet arbejdes der med en
korridor mellem Gråstensko-
vene i nord til skovene om-
kring Flensborg i syd. På Syd-
fyn, hvor bestanden af hassel-
mus er mere stabil, ser man
nærmere på spredningskorri-
dorer i det åbne land, bl.a. i
området ved Svanninge Nørre-
mark. sh
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VERDENS
LANDSKABER

Bypark med stor
biodiversitet
357 forskellige svampe-, plan-
te- og dyrearter blev fundet
under en ‘BioBlitz’ i den indre
københavnske park Østre An-
læg den 17. maj 2013. Det var
en fælles jagt hvor 200 skole-
elever sammen med studeren-
de og 28 specialister fra Kø-
benhavns Universitet skulle se
hvor mange arter de kunne
finde og bestemme på én dag.
Blandt de 357 arter fandt man
flere sjældne, bl.a. en brasen-
rudskalle fra den gamle vold-
gravssø, svampen håret judas-
øre og kiselalgen Chaetoceros.
Det biologiske snapshot er re-
gistreret i et registreringssy-
stem udviklet i samarbejde
med DanBIF og projektet
allearter.dk.

Digital information
om veje og trafik
Vejdirektoratet har i januar
åbnet et nyt digitalt, selvbe-
tjent KommuneAtlas med
kommune-, vej- og trafikdata
for det danske vejnet. Det kan
ses på kommuneatlas.samkom.
dk. Informationerne er organi-
seret i otte temaer: kommu-
ner, vejnet, bilpark, trafikar-
bejde, transportvaner, belæg-
ningstilstand, broer og pend-
ling. Alle data vises på kort, og
man får data fra de enkelte
kommuner bare ved at pege
på dem. Det nye vejatlas er en
digtial udvidelse af ‘Kommu-
neatlas - kort om veje og tra-
fik’ der udkom på tryk i 2003,
2004 og 2010.

Vadehavet klar til
Unesco-udpegning
Danmark, Tyskland og Holland
er blevet enige om at arbejde
tættere sammen om Vadeha-
vet som alle tre lande har en
del af. Det sker i forventning
om at Unesco snart udpeger
hele det unikke naturområde
til verdensarv. Det er det kun
den danske del som endnu
ikke er. Samarbejdet omfatter
en strategi for hvordan vade-
havsregionen kan markedsfø-
res over for forbrugere og turi-
ster, og hvordan turismeer-
hvervet kan udvikles bæredyg-
tigt. Desuden er landene enige
om en strategi for klimatilpas-
ning og bæredygtigt fiskeri i
vadehavet.

BIG udsigt over New York
fra ny udsigtsplatform
Manhattans skyline har æn-
dret sig en del gennem årene,
men er stadig spektakulær
uden World Trade Center.  Nu
får indbyggere og turister mu-
lighed for at nyde udsigten fra
Brooklyn ind over Manhattan
og Frihedsgudinden på danske
BIG’s nye udsigtsplatform.

Den flytbare
7-ugerspark i Sydney
University of Technology i
Sydney havde brug for et sted
hvor de studerende kunne op-
holde sig i syv uger mens deres
nye udearealer ‘Campus Alum-
ni Green’ blev anlagt. Resulta-
tet blev en flytbar installation
som tilbyder både beplant-
ning, siddemuligheder og et
sted at samles. Når Campus
Alumni Green står færdig, vil

Den handicapvenlige skrå-
ning hæver sig 5,3 meter over
dækket på mole 6 hvor plat-
formen står. Her vil der blive
plantet en blomstereng og
træer og anlagt en græsplæne
i en svungen ramme, som ud-
gøres af en siddekant i beton.
Under platformen befinder sig
en masse flytbare byrums-
møbler, så indbyggerne kan

fylde deres egne arrangemen-
ter og idéer ind i byrummet.

Selve platformens overflade
er et trælaminat af mikrofibre
som bliver holdt oppe at tynde
stålsøjler, skarpt belyst nede-
fra. Området under platfor-
men er tiltænkt som læ for
både sol og regn og som areal
til ‘indendørs’ aktiviteter. Selve
platformen fylder 560 m2.

Prospekt af BIG.

universitet kunne bruge by-
rumsindretningen i andre sam-
menhænge hvor der er brug
for et midlertidigt anlæg.

Når hovedprojektet Cam-
pus Alumni Green står fær-
digt, vil det bestå af tre for-
skellige byrum. Det ene er
The Green, en hævet græs-
plæne med siddemuligheder
langs kanten. Det andet er
The Heart, en plads model-
leret efter Federation Swuare

i Melbourne og Centre Pom-
pidou i Paris. Det tredje by-
rum er The Garden, en mini-
oase af træer og planter med
‘studenterstationer’ med
strømstik, grillfaciliteter og
bordtennis. 

Man kan se en præsentation
af Campus Alumni Green på
Grønt Miljøs facebookside. As-
pect Studios’ Sydney-afdeling
står bag både det midlertidige
og det bestandige byrum. lt
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Stabilo stabiliserer
Giant minilæssere
Stabilo er nyt stabilitetssystem
udviklet til midterleddet på de
knækstyrede Giant-minilæs-
sere. Systemet øger stabilite-
ten og kørekomforten ved
hjælp af stabiliseringscylindre,
hedder det fra Tobroco der
fremstiller Giant. På ujævnt
underlag vil det holde maski-
nen stabil. Samtidig bliver
kørslen blødere. Stabilo fås til
D263S (billedet) og V452T HD.
Dansk importør er Brdr. Holst
Sørensen, www.bhsribe.dk.

Batteridrevnet
havegrej fra Texas
Texas er blevet enedistributør i
Danmark af GreenWorks, en
amerikansk serie af batteri-
drevne havemaskiner til den
kræsne haveejer - og måske
den lille anlægsgartner. 40V
lithium-batteriet kan bruges i
alle redskaber: plæneklipper,
hækklipper, stanghækklipper,
trimmer, havefræser, stang- og
kædesave og løvblæser. Man
kan f.eks. slå græs i en time på
én opladning. www.texas.dk.
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Guidelines til opmåling af
vandløb. Holbæk Kommune,
Næstved Kommune, Slagelse
Kommune, Sorø Kommune,
Stevns Kommune, Bo Rasmus-
sen & Carsten Kragh I/S, Dansk
Landbrug Sydhavsøerne, Dan-
ske Vandløb, Gefion, Orbicon,
Østdansk Landbrugsrådgiv-
ning. 100 s. www.naestved.dk.
• Anbefalinger der kan ende
med en egentlig standard. De
omfatter bl.a. måleudstyr, må-
leintervaller og gps-udstyr.
Målingerne er grundlag for
vandløbsplejen.
Håndbog for risikobaseret
prioritering af grundvands-
truede punktkilder. Miljø-
projekt nr. 1439. Region Ho-
vedstaden, Orbicon , DTU Mil-
jø og Miljøstyrelsen 2013.
www.mst.dk.
• Vejledning i hvordan regio-
nerne kan prioritere oprens-
ningen af omkring 27.000 for-
urenede grunde så grundvan-
det ikke forurenes. Der anven-
des bl.a. en udvaskningsmodel
der viser hvor meget forure-
ning der strømmer fra en kil-
de, og hvordan forureningen
udvikler sig. Man ser på alle
forureninger i større opland
da de kan påvirke hinanden.
Med de ressourcer der afsæt-
tes i dag, tager det 40-50 år
før alle grunde er renset. I disse år oplever vi i hele den

 vestlige verden et stigende
fokus på hvordan vi forvalter
vores ressourcer - herunder vo-
res arealer i byerne. Også i
Danmark diskuterer vi haver
og parker, grønne facader og
tage, torve og pladser og de-
res sociale, økologiske og øko-
nomiske betydning. Og i bo-
ligpriserne kan vi aflæse de
grønne arealers indflydelse på
omgivelserne.

Chris van Uffelens ‘Green
City Spaces - Urban Landscape
Architecture’ fokuserer på de
mange betydninger som ude-
miljøet kan have i store og
små byer, ikke mindst for de
lokale beboere og virksomhe-
der. Gennem en særdeles
spændende kavalkade af korte
artikler med flotte fotografier
giver bogen et godt overblik
over forskellige tendenser til
at skabe og at bruge varierede
grønne områder - både på
jordoverfladen og i højden.

De over 80 viste projekter er
ofte meget utraditionelle og
langt fra de gængse måder at

Af Ole Fournais designe og etablere grønne
arealer i byerne. Her bliver læ-
seren gang på gang overrasket
over at se hvordan man har
løst ofte særdeles komplicere-
de forhold ved at kombinere
elementer som ellers normalt
kun ses hver for sig.

Bogens udgangspunkt er at
vi i oldtid og middelalder ikke
finder egentlige grønne of-
fentlige arealer. Først med de
nederlandske byhuse i 1600-
tallet plantes hvad vi ville

En kavalkade af grønne eksempler
Chris van Uffelens ‘Green City Spaces’ viser ofte meget utraditionelle
måder at designe og etablere grønne arealer i byerne på

gmPUBLIKATIONER

Vejkantdanmarks fremtid.
Fire scenarier for model-
landsbyen Skrumpelev.
Dansk Byplanlaboratorium
2014. 38 s. www.byplanlab.dk.
• Nogle landsbyer har udvik-
lingspotentiale, andre skrum-
per. For de sidste udpeges fire
scenarier: Lade stå til, Total af-
vikling, Udtynding og Udflyt-
ning. Desuden er der økono-
miberegninger, fortællinger
fra fremtiden og en gennem-
gang af nuværende barrierer
og muligheder. Endelig er der
et afsnit om kommunikation
da udviklings- og afviklings-
planer - præciseres det - skal
udarbejdes i tæt samarbejde
med landsbyernes beboere.

I dette projekt fra London City kombineres traditionelle valg af træer, buske og prydgræsser med moderne
design i glas, stål og beton. Det giver et spændende miljø til afslapning og fordybelse i en hektisk hverdag.

kalde bytræer og gadetræer.
Europas ældste botaniske ha-
ver fra 1540’erne finder vi i Ita-
liens fine renæssancebyer Pisa,
Firenze, Padua m.fl. hvorfra
det langsomt spreder sig til re-
sten af Europa og topper i
midten af 1800-tallet med de
store og prestigefyldte vækst-
huse og plantesamlinger i de
nye storbyer som London, Pa-
ris, Berlin og Wien.

Oprindeligt lå alle kirkegår-
de uden for byens mure og

Her i et totalrenoveret kvarter i Stuttgart har man lavet forsænkede stier
med bænke mellem vidtstrakte græsklædte flader.
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Chris van Uffelen: Green City Spaces -
Urban Landscape Architecture. Braun
2013. 272 s. 50 euro. www.braun-
publishing.ch.

blev først i slutningen af 1800-
tallet integreret i byudviklin-
gen nogenlunde samtidig med
de militære øvelsesarealer som
f.eks. Champ de Mars ved Eif-
feltårnet i Paris. Egentlige by-
parker får et gennembrud i
1840’erne med de helt nyan-
lagte britiske offentlige parker
med byer som Bath, Liverpool
og London. Herefter anlægges
f.eks. Vondelpark i Amster-
dam, Central Park i New York,
Palmengarten i Frankfurt am
Main osv. De allernyeste ten-
denser som guerrilla garde-
ning, garden communities og
grønne mure og tage ses som
en naturlig fortsættelse  af
denne udvikling.

De mange projekter i bogen
er yderst forskellige, men alle
meget inspirerende. De korte
engelske tekster er både lette
at læse og forstå, ikke mindst
via de talrige gode fotografier
som i sig selv er en nydelse.

Skal man uddrage en enkelt
moderne tendens fra bogen,
må det være kombinationen
af kendte materialer som be-
ton, granit, træer o.l. og lod-
rette elementer som stolper af
stål, diverse wirer, varierede
niveauer m.m. Samtidig for-
nemmer man tydeligt en øget
interesse for at skabe velfun-
gerende arealer for de svage
trafikanter plus solide legeom-
råder for børn, herunder robu-
ste baner til brugere af rulle-
skøjter, skateboards m.m.

Der vises kun projekter som
er lykkedes. Man ser byernes
pæne facader, uden ukrudt,
uden affald, uden grafitti. Der
er ikke billeder af fejlslagne
projekter eller af arealer som
er nedslidte eller ødelagte af
hærværk. Men det hører nok
heller ikke til i en sådan flot
bog som i sig selv er en nydel-
se at bladre igennem.

Bogen kan bruges af alle an-
lægsgartnere, konsulenter,
landskabsarkitekter, designere
m.fl. som arbejder med åbne
arealer i byerne - både med
design og etablering. Desuden
bør relevante dele præsente-
res for beslutningstagere for
at få dem til at tænke bare lidt
utraditionelt. ❏

Nordfyns natur. En trængt
natur i et smukt landskab.
Af Ole Runge, Torben Lykke
Rasmussen og Kurt Due Johan-
sen (red.). Aage V. Jensen
Naturfond 2013. 255 s. 250 kr.
• Vidnesbyrd om det naturtab
Nordfyn har lidt gennem 100
år samt anvisning på hvordan
man kan vende udviklingen til
gavn for bl.a. den biologiske
mangfoldighed. Afsnit om ge-
ologi, kulturhistorie, planter
og dyr samt 33 lokaliteter fra
Langesø til Lisbjerg Mose.
Insekthaven. Af Lars J. Lar-
sen. Forlaget Bogprint 2014.
124 s. 200 kr. bogprint.dk.
• Anvisninger på at lave en in-
sektvenlig have. Forfatteren
tager udgangspunkt i sin egen
10.000 m2 have og eng på Øst-
møn. Bogen er primært til
dem der ønsker stor biodi-
versitet i haven.

The Professional Designer´s
Guide to Garden Furnish-
ings. Timber Press 2013. 328 s.
$35. www.timberpress.com.
• Borde, bænke, stole, affalds-
kurve, krukker, belysning. At
vælge udendørs møblement
kan være en udfordring. Bo-
gen hjælper med visuel og
praktisk inspiration, bl.a. ved
at forklare de grundlæggende
principper for havemøblering,
16 stilarter og mange eksem-
pler. Desuden diskuteres mate-
rialevalg, bl.a. træ, sten, be-
ton, metal og kunststoffer.
Vejledning i planteværn
2014. Af Jens Erik Jensen m.fl.
Landbrusgforlaget 2014. 474 s.
299 kr. netbutikken.vfl.dk.
•  Opslagsværk over midler til
kemisk og biologisk bekæm-
pelse af ukrudt, sygdomme og
skadedyr og vækstregulering,
også de midler til grønne om-
råder, læhegn mv. Vejledning
med bekæmpelsesforslag samt
middelbeskrivelse.

H.G. ENEMARK A/S
Baldersbæksvej 40, 2635 Ishøj
Tlf. 4396 6677
www.hg-enemark.dk
hge@hg-enemark.dk

LØSNER KOMPAKT
JORD MED TRYKLUFT

MTM jordtryklufter

ENEMARK
MASKINER

Maskinen består af
en lille selvkørende
kompressor med
lufttank og jordspyd.
Med et tryk på 11
bar udløses et tryk
nede i jorden. Den
løfter sig og den
hårde jord krakelerer.
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Fællesskaber i forandring.
Af Tænketanken Byen 2015.
Ministeriet for By, Bolig og
landdistrikter 2014. 52 s.
www.mbbl.dk.
• Fokus på hvordan man  bibe-
holder, udvikler og styrker den
danske tradition for fokus på
fællesskabet i fremtidens byer
der nok fortættes, og hvor fle-
re nok må tage ansvar for by-
ens udvikling. Tænketanken
mener at det er vigtigt med en
bred debat om fællesskabets
rolle i de danske byers udvik-
ling og fællesskabernes vilkår.
Tænketanken opstiller en visi-
on for ‘Byen 2025’ og præsen-
terer en række forslag til for-
andringer.

gmPUBLIKATIONER

Arkitekturpolitik. Menne-
sker i centrum. Regeringen
2014. 60 s. www.kum.dk.
• Beskrivelse af de overordne-
de hensigter om arkitekturens
rolle, herunder at skabe større
bevidsthed om arkitekturens
betydning, en større demokra-
tisering af arkitekturen, bl.a.
gennem den kommunale plan-
lægning, mere bæredygtighed
og værdiskabelse, herunder
arkitektureksport. Hensigterne
følges op af 64 konkrete initia-
tiver hvor nogle er nye, mens
andre allerede er i gang.

Boligmarkedet uden for de
store byer. Af Hans Thor An-
dersen, Jacob Norvig Larsen
m.fl. SBi 2014. Analyse 138 s.
Sammenfatning 39 s.
www.sbi.dk.
• Boligmarkedet på landet er
undersøgt med henblikpå at
at vurdere udviklingsmulighe-
derne. Der skal afvikles før der
kan udvikles i landdistrikterne,
lyder budskabet. Kommunerne
skal prioritere, planlægge og
beslutte hvilke områder i kom-
munen der kan udvikles, og
hvor det giver bedst mening at
nedrive tomme og overflødige
boliger.

Arkitektens trädgård. Af
Kenneth Kauppi og Patric Jo-
hansson. Bokförlaget Arena
2014. 304 s. 339 Skr.
www.arenabok.se.
• En haverejse i Sverige med
20 besøg i haver skabt af arki-
tekter og landskabsarkitekter,
bl.a. Anders Folkesson, Monika
Gora, Torsten Wallin og Ras-
mus Wærn. Med tekst, billeder
og planskitser fortælles om
bl.a. en have på en skær-
gårdsø og en ordinær 70’er-
grund der er blevet til et para-
dis for træelskere.
Kamppladser. Af Jakob Ma-
thiassen og Claus Buster Jen-
sen. Informations Forlag 2014.
311 s. 300 kr.
informationsforlag.dk.
• Debatbog om østarbejdere
og social dumping i byggeriet.
Siden EU’s østudvidelse for ti
år siden har der udspillet sig
en hård kamp mellem danske
byggearbejdere og billig øst-
europæisk arbejdskraft, mel-
lem fagforeninger, udenland-
ske bagmænd og entreprenø-
rer der udnytter markedet.
Omdrejningspunktet er doku-
mentarer om konflikterne på
seks blokaderamte byggeplad-
ser, bl. a. Nørrehus i Brønder-
slev, Navitas i Aarhus og Metro
Cityringen i København.
Levende hegn til gavn for
dyr og planter. Naturstyrel-
sen 2014. Folder på 10 s.
• I hegnene i Nørremarken på
Sydfyn lever en stabil bestand
af hasselmus. Her har Natursty-
relsen arbejdet på at skabe
sammenhængende natur ved
at anlægge levende hegn i
landskabet. Projektet er et de-
monstrationsområde hvor man
kan få inspiration til at etab-
lere nye hegn og give de gam-
le nyt liv, bl.a. med stævning.

Byens træer. Af Christian
Bækgaard. Statens Naturhisto-
riske Museum, Københavns
Universitet 2014. 76 s.
snm.ku.dk.
• Om træernes rolle i byen,
naturmæssigt, arkitektonisk,
rekreativt. Bogen er primært
henvendt til skolerne. Bag-
grunden er at Statens Naturhi-
storiske Museum i 2013 satte
fokus på byens træer med en
landsdækkende skolekonkur-
rence hvor skoleklasser fra 4.
til 9. klassetrin blev inviteret til
at arbejde tværfagligt om na-
turen i byen. En del af de man-
ge træer der præsenteres i bo-
gen, er blandt vinderne i
skolekonkurrencen.
Guide til svensk landskaps-
arkitektur. Arkitektur Förlag
og Forskningsrådet Formas
2013. 272 s. arkitektur.se.
• Beskrivelse af over 200 eks-
empler på svensk landskabsar-
kitektur, bl.a. slotsparker, bo-
ligfriarealer, pladser og bypar-
ker, i fotos, tegninger og tekst.
Ikke blot en vejviser, men også
et vue over den svenske land-
skabsarkitekturs historie.

Bedre organisering
af offentligt-privat
Hvordan skal det offentligt-
private samarbejde på det
grønne kommunaltekniske
område organiseres så produk-
tiviteten og velfærden øges?
At besvare det er formålet
med et nyt forskningssamar-
bejde mellem HedeDanmark
og Aalborg Universitet.

Forskningsprojektet der ven-
tes at vare cirka to år, skal bl.a.
undersøge erfaringer med ud-
licitering på vej- og parkområ-
det i Danmark, Norge, Sverige
og England som har mange års
erfaring med offentligt-privat
samarbejde. Målet er bl.a. at
afdække samspillet mellem of-
fentlige og private virksomhe-
der og finde ud af hvordan
private virksomheder inddra-
ges mest optimalt.

Forskningssamarbejdet med-
finansieres med 1,3 mio. kr. af
Dalgas Innovation, en enhed
under Hedeselskabet som støt-
ter langsigtet forretningsud-
vikling i selskabet. Forsknings-
projektet vil blive ledet af ad-
junkt Christian Lindholst fra
Aalborg Universitet.

Stille robotklippere
til bøvlede former
Med Automower 320 og 330X
lancerer Husqvarna to nye ro-
botklippere der er de mest lyd-
svage (56 dB) og kan klare
hældninger helt op til 45%.
De to modeller klarer hen-
holdsvis 2.200 m2 og 3.200 m2

og lægger sig midt i rækken af
Husqvarna-robotklippere der
tager fra 500 til 6.000 m2. For
model 330X er batterileveti-
den fordoblet til 2½ time uden
at ladetiden forlænges. De nye
Automower er desuden bedre
til at tilpasse sig plænens form
og kan selv finde gennem
smalle passager. Endvidere sik-
rer de ensartet klipning ved at
cirkulere omkring områder
med højere eller kraftigere
græs. husqvarna.dk.
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Under EM i Spring og Dressur i
2013 blev MCH Arena i Her-
ning totalt raseret. Derfor kom
der nyt specialfremstillet rulle-
græs på stadion i august. Og
allerede da efterårssæsonen
endte, blev banen - igen - be-
dømt som ligaens bedste af de
12 superligaklubbers anførere.

„Allerede i 2011 da det stod
klart at det store ridestævne
kom til Herning, gik vi i gang
med at forberede hvordan vi
igen skulle få gjort stadion
kampklart efter stævnet,“ si-
ger Anders Faber Nielsen,
driftleder i Herning Kommune.

Kommunen fik Prodana til
at lave 5 cm tykt rullegræs på

Ny speciallavet rullegræs til MCH Arena
ukrudtsfri vækstjord magen til
stadions grovsandede jord.
Matchende vækstlag er vigtigt
for at græsset bliver drænet
ordentligt og ikke slides i styk-
ker i den våde ydersæson, for-
klarer Faber Nielsen

Rullegræsset blev sået af en
blanding af engrapgræs og
rajgræs. Siden blev græsset
plejet og eftersået med bl.a.
den nye rajgræs 4turf. Det
blev lagt ud på stadion ret
sent, men etablerede sig godt.
Efter de gode erfaringer har
Prodana i efteråret 2013 såede
2 hektar efter samme koncept.
Så to klubber kan få ny hjem-
mebane i topkvalitet i 2015. sh

FCM’s bane i november - tilbage som den bedste i superligaen.
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Helms vil udvikle
egne redskaber
Helms TMT Centret sætter nu
gang i produktion af redska-
ber under eget navn, TMT,
især for at udvikle udnyttelsen
af  Schäffer læssemaskiner som
Helms i forvejen importerer.
Produktionen vil typisk ske hos
redskabsproducenter som
Helms i forvejen samarbejder
med, men der kan også være
nye leverandører.

„Vi har muligheden for at
tage det bedste fra forskellige
leverandører og tilpasse det til
danske kunderes krav. Vi har
stor erfaring med at opstille
specifikationer til vore leveran-
dører så de udvikler modeller
eksempelvis af læssemaskiner,
som præcist er tilpasset vore
kunders krav der ikke altid er
helt på linje med kravene i
Mellem- og Sydeuropa,“ siger
Kristian Helms. Et at de første
Helms-produkter bliver kosten
TMT Sweeper og kantklippe-
ren TMT Flexicut (billedet).
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For at blive optaget på en
erhvervsuddannelse skal

man have bestået folkeskolens
afgangsprøve i dansk og mate-
matik med karakteren 2. Der
skal satses mere på EUX, ta-
lentspor og højniveaufag. Og
så skal de nuværende 12 ind-
gange erstattes af fire hoved-
områder.

Det indgår i aftalen ‘Bedre
og mere attraktive erhvervs-
uddannelser’ som regeringen
har aftalt med hele folketinget
undtagen Enhedslisten. Sigtet
er at flere skal vælge en er-
hvervsuddannelse, og at flere
skal fuldføre den. Uddannel-
serne skal desuden udfordre
alle elever. Og så skal tilliden
til erhvervsskolerne styrkes.

Meningen med at ændre de
12 indgange til 4 hovedområ-
der er at elever lige fra folke-
skolen bedre kan vælge ud-
dannelse. De skal gennem et
introforløb på 20 uger før de
vælger et fagspecifikt grund-
forløb, også på 20 uger. An-
lægsgartneris placering er uvis.
Det kan være både ‘Fødevarer,
jordbrug og oplevelser’ og’
Teknologi, byggeri og trans-
port’. De to andre hovedområ-
der er ‘Omsorg, sundhed og
pædagogik’ samt ‘Kontor,
handel og forretningsservice’.

Til de øvrige ændringer hø-
rer at voksne over 25 år skal
kunne gennemføre en er-
hvervsuddannelse hurtigere.
Hvis de har to års relevant er-
hvervserfaring, skal de helt
kunne slippe for praktik i virk-
somheder.

På vej til bedre erhvervsuddannelser

Der skal generelt være bed-
re muligheder for at gå videre
i uddannelsessystemet. Flere
uddannelser skal udbydes som
EUX hvor man samtidig tager
en gymnasial uddannelse. Des-
uden skal det være lettere at
gå videre til erhvervsakademi-
og universitetsbacheloruddan-
nelser. Det er dog alt sammen
i forvejen muligt for anlægs-
gartnerområdet.

Karakterkravene til at blive
optaget på en erhvervsuddan-
nelse suppleres med en ny lin-
je i 10. klasse (EUD10). Den er
for dem der er motiveret for
en erhvervsuddannelse, men
ikke opfylder adgangskravene
eller er usikre på om det er det
rette valg. Det kan EUD10
hjælpe med.

For de unge der ikke kan
tage en erhvervsuddannelse,
oprettes en to-årig ungdoms-
uddannelse der styrker elevens
faglige, personlige og almene
kompetencer og eventuelt kan
forberede dem på at tage en
erhvervsuddannelse.

Sigtet med reformen er også
at forbedre uddannelsernes
kvalitet. Der indføres derfor et
minimumstimetal på grund-
forløbet på 26 klokketimer pr.
uge fra 2016. Lærernes kom-
petencer skal forbedres og
skoleundervisning og praktik-
uddannelse skal kobles bedre
sammen. Undervisningen skal
tage mere udgangspunkt i ele-
vernes behov og faglige inte-
resser. Det betyder bl.a. mulig-
hed for niveaudeling og sær-
lige ‘talentspor’.

Med reformen vil man også
gerne gøre det lettere at få
praktikpladser. Der afsættes
flere midler til det tilskud som
erhvervsskolerne får pr. elev
der indgår en uddannelsesaf-
tale. Desuden omlægges sko-
lepraktiktaxameteret så det til-
skynder mere til at elever i
skolepraktik finder en praktik-
plads i en virksomhed.

Der er dog ikke krav til ar-
bejdsgiverne om at etablere
flere praktikpladser. Det var
den ene grund til at Enhedslis-
ten stemte mod forslaget. Den
anden grund var at der skal
spares på vejledningen i folke-
skolerne. Til gengæld skal vej-
ledningen fokuseres bedre og
rykkes tidligere frem, fremgår
det af forslaget.

„Aftalen om en reform af
erhvervsuddannelserne opfyl-
der en stor del af Håndværks-
rådets ønsker til fremtidens er-
hvervsuddannelser fordi fokus
netop er på at gøre dem mere
attraktive for især folkeskole-
eleverne, men også de lidt æl-
dre elever på erhvervsskoler-
ne,“ lyder det fra Håndværks-
rådet. „Men finansieringen
bekymrer fordi det bliver svæ-
rere for vejlederne at informe-
re om de nye muligheder.“

I foråret følges aftalen op af
et lovforslag til hovedbekendt-
gørelse. Når den har været
gennem lovmøllen, kommer
arbejdet med uddannelsesbe-
kendtgørelser i de faglige ud-
valg. Undervejs får vi at se
hvor anlægsgartneriet bliver
placeret. sh

Reform indfører bl.a. adgangskarakterer og fire nye brede indgange

Al-Ko overtager
Solo-maskiner
Al-Ko Geräte GmbH i Østrig
overtager produktlinjen ‘have-
og skovmaskiner’ fra tyske So-
lo Kleinmotoren GmbH. Solo
er et brand inden for motorsa-
ve, motortrimmere og have-
maskiner. „Med indlemmelsen
af Solo-produkterne kan vi ud-
bygge vores forhandlernet-
værk og kompetencer, især in-
den for benzinkædesave og
mortortrimmere,“ siger besty-
relsesmedlem i Al-Ko Stefan
Kober. Solo-produkterne vil
fra midten af året blive produ-
ceret på fabrikken i Østrig,
hvor Al-Ko i forvejen produce-
rer sine plæneklippere og ha-
vetraktorer.

Også uddannelsen til anlægsgartneri kan se frem til forandringer. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.
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Med ‘Miljøstenen’ og det til-
hørende permeable bærelag,
afretningslag og fugemateri-
ale vandt Betongruppen RBR
Byggeriets Klimapris. Prisen
blev overrakt af kronprins Fre-
derik på byggemessen Byggeri
‘14 der blev holdt i Fredericia
25.-28. februar.

„Vi er både stolte og beære-
de over at modtage Klimapris-
en,“ siger administrerende di-
rektør Trine Brinch Sørensen
som forklarer at RBR har ud-
viklet konceptet ud fra et øn-
ske om at bidrage til at løse
problemer med oversvømmel-
ser forårsaget af bl.a. de sene-
ste års voldsomme skybrud.
F.eks. kan man nu i haver
kombinere belægning med
nedsivning. Det kan især have
betydning i de kommuner
hvor der er regler om hvor sto-
re arealer i private haver der
må være befæstet.

Miljøstenen sikrer med sine
store afstandsknaster at be-
lægningen får brede skærve-
fyldte fuger hvor overflade-
vand hurtigt kan trænge ned.
Bærelaget er af granitskærver
så laget fungerer som et reser-
voir hvor vandet kan opbeva-

res indtil det kan trænge ned i
de underliggende lag.

Løsningen er udviklet i sam-
arbejde med Niras og er om-
talt i Grønt Miljø 3/2013, s. 28.
Bærelagets og afretningsla-
gets fraktioner beregnes ud
fra forholdene, men kan typisk
være 2-5 mm til afretningslag
og fuger og 16-22 mm for bæ-
relag. Desuden påregnes
bundsikringslag og eventuelle
adskillelseslag mellem lagene
for at undgå opblanding - og
dermed mindre permeabilitet.
Selve Miljøstenen findes i to
formater, 30x60 cm og 21x21
cm, både i grå og koks.

RBR’s koncept minder om
det som NCC har lanceret med
sin DrænStabil og DrænAf,
men her er udgangspunktet
givne skærvefraktioner uden
adskillelseslag.

Blandt de nominerede til kli-
maprisen var også IBF Beton-
varer med belægningsproduk-
tet Photocat der nedbryder
kvælstofforbindelser fra bilers
udstødning. På messen blev
også Byggeriets Miljøpris og
Byggeriets Energipris uddelt,
men uden nominerede af inte-
resse for den grønne sektor. sh

Byggeriets Klimapris gik
til Betongruppen RBR

Kronprinsen motiverer valget. Til højre er RBR’s administrerende direktør
Trine Brinch Sørensen klar til at modtage diplomet.
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En arkitekturpolitik kan
 godt være en ny byggeskik

med smukkere eller mere
funktionelle bygninger eller
nye normer for mange grønne
områder. Det er bare ikke ikke
det regeringens nye arkitek-
turpolitik handler om.

Arkitekturpolitikken, der
blev præsenteret 27. februar
af fire ministre med kulturmi-
nister Marianne Jelved i spid-
sen, opstiller i stedet generelle
hensigter om arkitekturens
rolle. Der skal skabes større be-
vidsthed om arkitekturen. Den
skal demokratiseres mere. Der
skal indbygges mere bæredyg-
tighed, og den skal skabe me-
re værdi, herunder arkitek-
tureksport. Og principperne
følges op af 64 initiativer hvor
nogle allerede er i gang.

Bevidstgørelsen
Alligevel er der et gennemgå-
ende tema der også afspejles i
arkitekturpolitikkens navn,
‘Mennesker i centrum’. „Arki-
tektur er for mennesker. Den
sætter rammerne for vores liv,
og den præger os med sine
værdier og idealer,“ hedder
det i arkitekturpolitikken.

„Som kunstart handler arki-
tekturen om de rum, byer og
landskaber vi færdes i, og den
giver med idé, form og mate-

Arkitekturpolitik med
mennesker i centrum

rialer en kunstnerisk fortolk-
ning af hvad det vil sige at væ-
re til som menneske på et gi-
vent sted og tidspunkt. Samti-
dig løser arkitekturen nogle
helt basale, menneskelige be-
hov. God arkitektur giver tryg-
ge, funktionelle rammer for
vores udfoldelse, både som in-
divider og i fællesskab.“

Deraf udspringer første ind-
satsområde: Mødet med arki-
tekturen der skal bevidstgøre
folk om arkitekturen. Som det
anføres skal alle, ikke mindst
børn og unge, „have adgang
til at møde arkitekturens krea-
tive verden og få indblik i
hvordan arkitekturen påvirker
os som mennesker.“ Det skal
bl.a. opnås ved hjælp af nye
undervisnings- og formidlings-
tilbud der bl.a. kobles til folke-
skolereformen.

Værdiskabelsen
God arkitektur er også et po-
tentiale for vækst og beskæfti-
gelse. At udnytte det er arki-
tekturpolitikkens andet ind-
satsområde, ‘værdiskabelse’.

„Sammen med f.eks. mode
og design er arkitektur et af
de kreative erhverv hvor Dan-
mark har særligt stærke og in-
ternationalt anerkendte kom-
petencer, og hvor en stigende
international efterspørgsel
skaber muligheder for øget
omsætning og eksport,“ hed-
der det i arkitekturpolitikken
der understreger at dansk arki-
tektur bl.a. er kendt for sin hu-
manisme, brugervenlighed og
menneskelige skala.

Det er dog ikke kun i form
af eksport at der skal skabes
værdi. Værdiskabelse er også
arkitektonisk kvalitet og total-
økonomien i bygge- og an-
lægsprojekterne.

Bæredygtigheden
Arkitekturen kan ifølge arki-
tekturpolitikken også give et
bidrag til at omstille samfun-
det i mere bæredygtig retning
ved at levere intelligente løs-
ninger som mindsker materia-
le- og energiforbrug og frem-
mer bæredygtig livstil.

Stort ministerhold bag et bredt program der
opridser både udfordringer og initiativer

„F.eks. kan de kommende
års store investeringer i klima-
tilpasning designes så de frem-
tidige anlæg ikke alene sikrer
mod store nedbørsmængder,
men også kan fungere som re-
kreative faciliteter,“ hedder
det. Det er et af de få steder
hvor grønne områder trækkes
klart frem.

Netop bæredygtighed er ar-
kitekturpolitikkens tredje ind-
satsområde. Det skal der sæt-
tes fokus på bl.a. ved at udvik-
le en strategi for bæredygtig
byplanlægning og igangsætte
eksempelprojekter.

Bæredygtighed har dog ikke
kun noget med miljø og res-
sourcer at gøre. I arkitekturpo-
litikken omfatter det også no-
get socialt og kulturelt. Arki-
tekturen kan f.eks. være med
til at modvirke tomme landdi-
strikter og ghettoisering. Både
det byggede miljø og land-
skabsbearbejdninger skal „in-
vitere til mangfoldighed, so-
cialt samvær og bevægelse.“

Demokratiseringen
Arkitekturpolitikken skal ikke
bare være et program som mi-
nistre udstikker for arkitekter.
Der er tværtimod brug for at

udvide borgernes muligheder
for at indgå i demokratiske
processer om fremtidens arki-
tektur. Det er arkitekturpoli-
tikkens fjerde indsatsområde
hvor kommunerne har en af-
gørende rolle.

Kommunerne tilbydes der-
for faciliteter og rådgivning til
at udvikle deres egne, lokale
arkitekturpolitikker. De kan
bl.a. være med til at håndtere
udfordringer med at tiltrække
borgere og modvirke social
ubalance. Men det skal ske i
en dialog med borgerne. Ind-
satsområdet hænger derfor
tæt sammen med det første
indsatsområde om at bevidst-
gøre arkitekturens rolle.

De 64 initiativer
Arkitekturpolitikken er blevet
til i et tæt samarbejde mellem
flere ministerier og interessen-
ter og de 64 konkrete initiati-
ver går på tværs af ministeri-
erne. Nogle af dem har fokus
på at styrke borgernes møde
med arkitekturen og deltage i
de demokratiske processer.
Andre ser på hvordan arkitek-
turen kan fremme bæredyg-
tighed. Atter andre initiativer
ser på uddannelse og innova-

Arkitekturpolitikkens forside viser en legeplads der også er et LAR-an-
læg. Bag forsiden er det arkitekturens generelle rolle der er i fokus.

Kulturminister Marianne Jelved:
”Vi skal skabe byer og steder hvor
det er godt at være, hvor vi kan
møde hinanden i stimulerende
omgivelser, og hvor bygningerne
samtidig er en del af løsningen på
udfordringer inden for bl.a. vækst,
energi og fraflytning.“
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Karen Sejr, landskabsarkitekt og formand i Dansk Landskabsarkitekt-
forening. Fotograf: John Ehbrecht.

MANGE MINISTERIER
Arkitekturpolitikken er udarbejdet i
samarbejde mellem Kulturministeriet
samt Miljøministeriet, Klima-, Energi-
og Bygningsministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet, Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, Transportmi-
nisteriet, Udenrigsministeriet, Mini-
steriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser, Undervis-
ningsministeriet, Social-, Børne- og
Integrationsministeriet og Sundheds-
ministeriet.

PUBLIKATION
Arkitekturpolitik. Mennesker i cen-
trum. Regeringen 2014. 60 s. kum.dk.

tion og på arkitekturen som
væksterhverv og eksport.

Nogle af initiativerne er helt
nye, mens andre bygger videre
på eksisterende initiativer der
med den nye arkitekturpolitik
styrkes og får nyt perspektiv.
For at sikre opfølgning og dia-
log med aktørerne nedsættes
en tværministeriel embeds-
mandsgruppe. Desuden opret-
tes arkitekturprisen ‘Menne-
sker i centrum’ for at fastslå
arkitekturpolitikkens fokus.

Det grønne perspektiv
Blandt organisationerne inden
for det grønne område har
Dansk Landskabsarkitektfore-
ning som den eneste bidraget
til den nye arkitekturpolitik.
Karen Sejr, foreningens for-
mand, fremhæver bl.a. ambi-
tionen om at få kommunerne
til at tænke arkitekturpolitik
ind i deres udvikling.

 ”I Dansk Landskabsarkitekt-
forening hæfter vi os særligt
ved regeringens mål om at fle-
re kommuner skal tænke arki-
tekturpolitiske temaer ind i
deres udvikling. Kommunerne
har en central rolle i udmønt-
ningen af en national arkitek-
turpolitik. En samlet lokal arki-

tekturpolitik i kommunerne vil
betyde en kvalificering af den
fysiske planlægning i kommu-
nen. Det vil give arkitektonisk
og landskabsarkitektonisk ret-
ning på kommunes aktiviteter
som bygherre og planlægger,“
forklarer Karen Sejr.

Hun er også glad for den fo-
reslåede arkitekturpris ‘Men-
nesket i centrum’, bl.a. fordi
fokus også ligger på det hu-
manistiske og sociale, ikke kun
på  værket eller arkitekten.
„Endelig er det godt at se at
klimatilpasning med arkitekto-
nisk merværdi, grønne tage og
kreativ håndtering af regn-
vand også er tænkt ind som en
vigtig parameter i politikken,“
siger Karen Sejr. sh
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Ikke bare skal en have eller
 gård som regel genoprettes

med belægning og beplant-
ning efter kloakarbejdet. Me-
get af maskinellet man bruger
til kloak og anlægsgartneri, er
også det samme. Og i anlæg
med lokal afledning af regn-
vand er kloak og anlægsgart-
neri tit to sider af samme sag.

Derfor er det naturligt for
anlægsgartnerfirmaer at tage
kloakarbejdet med. Det er der
også mange der gør. Et af dem
er Gentofte-firmaet Sven Bech
A/S, landets ældste.

Grønt Miljø henviser til at
der også er andre arbejder der
hænger godt sammen med
anlægsgartneri. F.eks. de store
jordarbejder. Hvorfor er det
lige kloakarbejdet anlægsgart-
nere tit foretrækker?

Michael Albrechtsen der le-
der firmaets kloakafdeling,
mener at det har været lettere
for anlægsgartnere at komme
ind på kloakområdet end på
graveområdet. Til store jordar-
bejder skal man have mange
store maskiner med førere
som skal køre fuldtid for at
være konkurrencedygtig. Her
foretrækker Sven Bech A/S at
samarbejde med underentre-
prenører eller leje materiellet.
Når man arbejder med kloak-
ker er det en anden sag.

„Der har indtil for få år si-
den heller ikke før været den
store konkurrence inden for

Kloak passer godt til anlægsgartneriet

kloak. Men de seneste år har vi
mærket at skruen strammer.
Priserne er faldende, og flere
små kloakmestre har givet
op,“ forklarer Albrechtsen.

En anden fordel ved kloak-
arbejde er at det ikke er sæ-
sonarbejde. Det kommer lø-
bende og ligger ikke stille i
frost og sne. Jorden er sjæl-
dent frossen så langt ned at
det er et problem. Og man
kan altid grave sig gennem et
frossent toplag. Man kan dog
godt mærke en vis nedgang i
kloakarbejdet i en hård vinter
hvor rotterne bliver nede i var-
men og den frosthårde jord
ikke sætter sig. Travlest er ger-
ne foråret og efteråret hvor de
fleste ledningsbrud opdages,
lyder det fra Sven Bech.

Med den trods alt begræn-
sede årstidsvariation kan klo-
akarbejdet jævne sæsonen lidt
ud i anlægsgartnervirksomhe-
den. Det er dog ikke så prak-
tisk at sætte kloakfolk til vin-
tertjeneste, for både kloakker
og vintervejr er uberegnelige.
Så de grønne og grå gartnere
må tage vintertjansen. I hvert
fald hos Sven Bech.

Kloakafdelingen er også en
afdeling med specielle behov.
Arbejdsmiljøet er helt anderle-
des end i anlægsgartneriet og
kræver særlige hensyn til sik-
kerhed og hygiejne. Det er ik-
ke det samme arbejdstøj eller
de samme værnemidler. Klo-

akfolk har også et vaccinati-
onsprogram at holde.

Arbejdet adskiller sig endvi-
dere fra anlægsgartnerarbejde
ved at være omfattet af auto-
risation. I gamle dage var au-
torisationen knyttet til perso-
ner. I dag er det virksomheden
der er autoriseret, men medar-
bejderne skal opfylde en ræk-
ke uddannelseskrav. Der er
også en obligatorisk kvalitets-
sikring som firmaet selv udfø-
rer, men suppleres af en eks-
tern kontrol - i Sven Bechs til-
fælde Teknologisk Institut. En
kontrollør møder op efter en
fastlagt plan - typisk en gang
hver andet år - og gennemgår
stikprøvevist kvalitetssikringen
fra sagerne siden sidst.

Så alt i alt passer kloakarbej-
de fint i en anlægsgartnervirk-
somhed. „Desværre spænder
vores anlægsgartneroverens-
komst lidt ben for kloakarbej-
det,“ fortæller Michael Dall,
direktør hos Sven Bech. „Med
kloakarbejde kan man tit være
nødt til at gøre et arbejde fær-
digt samme dag så man måske
må arbejde tre timer over. Vi
skal betale 100% i overtid fra
første time hvor vores konkur-
renter i f.eks. Dansk Byggeri
kan nøjes med 50% de første
tre timer. Vi har derfor overve-
jet at få overenskomst for klo-
akafdelingen et andet sted
hvis vi ikke kan få ændret den
overenskomst vi har.“ sh

Efter kloakarbejdet skal haven oprettes - og ofte med det samme grej
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Fagus med ti års
grøn norsk
videntjeneste
Den grønne norske viden-
tjeneste Fagus fejrede 10-
års jubilæum den 5. no-
vember 2013. Fagus står for
‘Faglig utviklingssenter for
grøntanleggssektoren’.
Centret er bl.a. inspireret af
den svenske videntjeneste
Movium og den danske
Skov & Landskab. Men hvor
den danske videntjeneste
er en del af Københavns
Universitet, er de svenske
og norske modstykker selv-
stændige organisationer.

Fagus har ikke ansat kon-
sulenter, men bruger kom-
petencepersoner andre ste-
der fra i et internetbaseret
netværk. De har hidtil givet
svar på 180-290 spørgsmål
om året, i gennemsnit cirka
ét om året fra hver af de
cirka 250 abonnenter. Flere
af svarene  gengives i det
norske fagblad park & an-
legg. Desuden er der på de
ti år udgivet 98 faktablade
i serien Fagus Fakta og
holdt en række kurser og
konferencer.

Fagus fik offentlige og
private tilskud til etablerin-
gen, men har siden klaret
sig for egne indtægter,
bl.a. abonnementer og
projektstøtte. Målet er dog
at få en offentlig grundfi-
nansiering, fremgår det af
hjemmesiden fagus.no.

Først i 2007 fik Fagus en
fast ansat daglig leder, He-
ge Abrahamsen, og en fast
adresse hos Norsk Gartner-
forbund. Hun afløses 1.
april i år af Maria Fall der
kommer fra parkforvaltnin-
gen i Oslo Kommune. sh

Hege Abrahamsen

Her er det Skælskør Anlægsgartnere der er i gang med kloakarbejde. Foto fra www.skag.dk.
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Det store danske legeredskabs-
firma Kompan har fået nye
danske ejere. Firmaets ejer,
kapitalfonden Nordic Capital,
har solgt Kompan til Christian
Dyvig (57%), PFA pension
(28%) og to Kompan-folk, ad-
ministrerende direktør Connie
Astrup-Larsen (10%) og supply
chain direktør Jesper Egelykke
Jensen (5%). Desuden vil der
blive tilbudt aktier til andre
medarbejdere i Kompan.

Hovedaktionæren Christian
Dyvig har tidligere været for-
mand for Kompan og var selv
med til at købe selskabet i
2005 da han var ansat hos
Nordic Capital. Dyvig har sam-
tidig med ejerskabet i Kompan
trukket sig som administreren-
de direktør i Lundbeckfonden.

Kompan er efter en række
opkøb blevet en global aktør
inden for legepladser og
udendørs legeredskaber og

Kompan på danske hænder
Fra kompans produktlinje Galaxy, model GXY950012

havde i 2013 en opsætning på
1,3 mia. kr. Men der skal satses
endnu mere på det globale.

„Vi får en ejerkreds som er
fælles om en målsætning for
vækst og enige om at der er
vækstpotentiale for Kompan
over alt i verden. Selv om vi er
store i Europa, kan vi stadig
vokse dér, men det helt store
potentiale vi skal have fat i er
det oversøiske, primært i
Nordamerika og i Asien,“ siger
Connie Astrup Larsen til Berlin-
ske Tidende 5.3.2014.

Der skal også tænkes mere
langsigtet, understreger Chri-
stian Dyvig til Børsen: „I for-
hold til en kapitalfond som
trods alt har en begrænset
investeringshorisont, så er
Connie og jeg bedre ejere for-
di det er et fælles, meget lang-
sigtet projekt. Så er du villig til
at investere langsigtet, og byg-
ge værdi op over en lang år-
række.“ Ingen af partnerne vil
komme nærmere ind på salgs-
processen eller prisen.

Kompan har hovedsæde i
Odense og har salgs- og re-
præsentationskontorer i 20
lande. Koncernen har cirka
750 medarbejdere. sh
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Danske Ark med i
Dansk Industri
Danske Arkitektvirksomheder,
hvor også landskabsarkitekt-
virksomhederne er organise-
rede, melder sig ind som med-
lemsforening i Dansk Industri
med virkning fra 1. maj. Det
blev besluttet på foreningens
generalforsamling 17. marts.

Danske Arkitektvirksomhe-
der (Danske Ark) er en arbejds-
giverforening med cirka 750
medlemmer. Foreningen beva-
res som selvstændig forening,
men får nu Dansk Industri som
hovedorganisation ligesom
Foreningen af Rådgivende In-
geniører i forvejen har det.

Medlemmerne skal dog alli-
gevel - enkeltmandsfirmer
undtaget - indmeldes i Dansk
Industri hver for sig. Det skal
ske inden 1. september 2014.

Inden sommerferien skal
foreningens sekretaraiat des-
uden flyttes til Dansk Industris
domicil, Industriens Hus på
Rådhuspladsen i København
hvor der ifølge Danske Ark vil
ske ændringer af sekretaria-
tets bemanding, udvalgsstruk-
tur og prioriteringer.
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På landet kan man møde
gamle veje der er kørt helt

i smadder af tunge lastvogne
og landbrugskøretøjer. Det er
typisk veje der er begyndt som
jordveje, men undervejs er op-
graderet med skærver, grus og
til sidst asfalt.

I Sønderborg Kommune
stod vejingeniør Jette Bork
med et grelt tilfælde, nemlig
den 1,8 km lange Møllehøjvej
med krakeleret asfalt med
sten, grus og råjord vendt op i
overfladen. Normalt vil man i
en sådan situation udskifte he-
le vejkassen, men for at spare
penge blev valget at bruge det
eksisterende materiale og til-
sætte asfalt, kalk og cement

Asfaltvejen
blev fræset

under gentagne fræsninger.
En løsning til den kvarte pris
trods Wirtgen Groups noget
komplicerede opskrift.

Først blev den gamle vejkas-
se med alle materialer fræset
sammen med en Wirtgen WR
240i jordstabiliseringsmaskine.
Efter en omprofilering blev
der tilført hvad der svarer til
2% flyveaske og 2% kalk i vej-
kassen. Derefter blev vejkassen
fræset igen, i 50 cm dybde. As-
ken og kalken øger den sam-
menfræsede jords bæreevne.

Overfladen blev rettet af i
koter og fald med grader og
komprimeret. Herefter blev
der lagt ‘asfaltfræs’ (asfalt fræ-
set op andre steder) ud med

udlægger efterfulgt af endnu
en fræsning i 20 cm dybde.
Der blev så tilført 8% cement
og vand efterfuldt af en fræs-
ning i 22 cm dybde og kompri-
meret atter en gang.

En ny opretning fulgte. Der-
efter blev der skåret riller en
tredjedel ned i vejkassen hvor-
efter man efter en uge vibre-
rede direkte på rillerne. Det
var for at skabe mikroskopiske
revner i vejkassen - og dermed
forebygge store revner. Efter
endnu en uge blev vejen høj-
trykspulet hvorefter der blev
udført overfladebehandling
med bitumen. Det kunne også
have været med asfalt. Arbej-
det blev udført af SR Gruppen.

Vejen kunne tages i brug 14
dage efter og var efter 28
døgn hærdet til at tåle fuld
belastning. Der påregnes stort
set ingen vedligehold de næ-
ste 15 år. Jette Bork regner
med at bruge metoden til an-
dre veje i kommunen.

Ifølge Morten Wold fra
Wirtgen er metoden billig og
giver en bomstærk vejkasse
med genbrugte materialer.
Desuden mindsker man beho-
vet for bortskaffelse og trans-
port og undgår at inddrage
landbrugsjord undervejs. sh

KILDE
Jan Hesselberg (2014): Genvej til billi-
gere renovering af gamle ødelagte
veje. Dansk Vejtidsskrift 2/2014.

Wirtgens opskrift med
gentagne fræsninger
og stabiliseringer med
kalk og cement er en
billig, stærk metode

En totalt nedslidt vej. Til højre renoveringens 1. trin: sammenfræsning af hele vejkassen. Fotos: J. Hesselberg.

Med kampagnen ‘Det go-
 de liv i byen’ har Nor-

dea-fonden afsat 100 mio. kr.
til projekter der fremmer det
gode byliv inden for sundhed,
motion, natur og kultur.

„Vi har valgt at sætte fokus
på det gode liv i byen fordi vi
ser et stort potentiale netop
her,“ forklarer Nordea-fon-
dens direktør Henrik Lehmann
Andersen. „Visionen er bedre
muligheder for at leve det go-
de liv i byen. Projekterne kan
være alt fra byhaver med to-
matdyrkning til parkour.“

Det er første gang at Nor-
dea-fonden uddeler penge til
et målrettet tema. „Vi håber
at det skærpede fokus vil til-
trække nogle ambitiøse idéer

der tør at nytænke brugen af
byens grønne rum,“ fortæller
Henrik Lehmann Andersen.

Som afsæt for kampagnen
har Nordea-fonden undersøgt
hvordan vi bruger byens grøn-
ne rum. Det er sket via User-
needs Danmarkspanel hvor
1514 danskere er spurgt fra
20.12.2013 til 13.1.2014.

Svarene viser at byboerne
især bruger byens grønne og
blå områder for at være i kon-
takt med naturen og komme
væk fra larm og trængsel.
Over 60% bruger offentlige,
grønne arealer dagligt, ugent-
ligt eller flere gange om må-
neden. Og mere end 8 ud af
10 mener at det er vigtigere at
bo tæt på grønne områder

100 Nordea-millioner til at forbedre byens oaser
Nordea-fonden søsætter kampagne efter undersøgelse af brugen af grønne områder

end caféer. Så når 100.000 er
flyttet fra land til by de sene-
ste ti år, og når 7 ud af 8 dan-
skere bor i byer, er det ikke for
at komme væk fra naturen.

„Mange mennesker søger
mod byen fordi arbejdspladser
og uddannelsesinstitutioner er
samlet her. Men det ligger og-
så i menneskets natur at søge
mod det grønne og det blå,“
forklarer Frank Søndergaard
Jensen, seniorforsker ved Kø-
benhavns Universitet. Løsnin-
gen er dog ikke nødvendigvis
vidtstrakte skove og marker,
siger han. „Små oaser i byen
har også en virkning.“

De fleste bor i gåafstand fra
grønne områder. Men de ind-
byder ikke altid til at blive

brugt. Nordea-fonden vil der-
for ikke fokusere på at etable-
re nye pladser og parker, men
gøre de eksisterende bedre.

Ifølge undersøgelsen ople-
ver kun 26% at have nok ind-
flydelse på grønne rum i deres
lokalområde. Nordea-fonden
håber derfor at mange vil gri-
be chancen nu. Og i første om-
gang behøves ikke nøjagtige
budgetter og milepælsplaner.

„Vi sætter den gode idé i
centrum. Ved at gøre proces-
sen let og overskuelig håber vi
på at tiltrække flere kreative
og innovative forslag,“ siger
Henrik Lehmann Andersen.
Fristen er 24. april, mens ud-
delingen sker i december. Læs
mere på nordeafonden.dk. sh
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Danmark er fuld af dejlige
vandreture - og af mennesker
du kan følges med. Det kan
man opleve når projektet ‘Fod
på Danmark’ fra april til sep-
tember tilbyder 170 gratis ture
ud i den danske natur. Erfarne
turledere har planlagt ruterne
og går i spidsen så alle kan
holde tempo.

Bag ‘Fod på Danmark’ står
Dansk Vandrelaug der gerne
vil udbrede interessen for for-
eningens sundhedsfremmende
vandreture der ‘bringer men-
nesker sammen i et aktivt fri-
luftsliv’. Vandreturene varierer
fra lette spadsereture på jæv-

ne stier til mere konditions-
krævende udflugter. Turene
begynder på Bornholm og i
Nordsjælland og bevæger sig
støt mod vest og nord indtil de
sidste ture afvikles i Skagen og
Aalborg sidst i september. Læs
www.fodpådanmark.dk.

Dansk Vandrelaug har om-
kring 7500 aktive medlemmer.
Foreningen arrangerer hvert
år over 1700 vandreture. Med
‘Fod på Danmark’ plukkes 170
gratis ture ud til interesserede
uden for foreningen. Fod på
Danmark er støttet af Nordea-
fonden og af Tips- og Lotto-
midlerne

Med vandrelauget på fod på Danmark

Vandretur på Strynø. Foto: Niels Staal Jensen.

Telefon 7580 5558
hlr@fsi.dk. www.fsi.dk

Mange års erfaring,
stort sortiment og
know-how

Gør arbejdet færdigt!
Fræs stubbene med
driftssikker dansk
teknologi.
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Smartphones og tablets har
 man med sig alle steder, og

de er med alle de fikse apps
ved at indtage friluftslivet. Det
er avanceret teknologi i det
hele taget. Og vi har kun vage
anelser om hvordan den vil
ændre fremtidens friluftsliv.

Status og perspektiver kan
man finde i rapporten ‘Avan-
ceret teknologi i friluftslivet’ af
Anne-Mette Hjalager, Niels C.
Nielsen, Thomas T. Nielsen og
Stine P.P. Nielsen. Deres sigte
er at give et bidrag til fremti-
dens friluftspolitik.

Det kan virke som et para-
doks at tage teknologien med
ud i naturen der opfattes som
et fredeligt og uforstyrret fri-
rum. Men realiteten er at tek-
nologien blander sig med fri-
luftslivet - for fuld kraft og ge-
nerelt med opbakning fra bru-
gerne, især de unge.

„Danskerne er teknologisk
set parate til at bruge de digi-
tale mobile løsninger i natu-
ren,“ hedder det i rapporten
hvor der også næres håb om
at man „gennem teknologien
indirekte kan motivere til et
mere aktivt og mere mangfol-
digt friludtsliv.“

Rapporten er baseret på ak-
tører i friluftsorganisationer
samt producenter og brugere
af apps og hjemmesider. Ar-
bejdet er finansieret af tips- og
lottomidler fra Friluftsrådet,
og er gennemført i samarbej-
de mellem Syddansk Universi-
tet og Roskilde Universitet.

De mange slags apps
Der er for tiden stort fokus på
apps. I deres første fase erstat-
ter de noget der findes i forve-
jen uden at ændre funktion.
Man læser vandretursfolderen
på sin smartphone eller tablet
i stedet for at læse den trykte
folder. I anden fase er funktio-
nen forbedret. Vandretursfol-
deren er f.eks. suppleret med
masser af ekstra information
man let kan finde frem samt

Smartphone
i friluftslivet

en gps så man lettere kan ori-
entere sig.

I tredje fase påvirker tekno-
logien oplevelser og aktivite-
ter. Interaktionen opstår. Man
kan f.eks. selv tilrettelægge ru-
ten efter sværhedsgrad og de-
le sine ruter og oplevelser med
andre. I fjerde fase åbner tek-
nologien for helt nye oplevel-
ser og aktiviteter. Et eksempel
er geocaching hvor man med
gps’en leder ‘skatte’ frem.

Ser man generelt på natur-
app-markedet er der mest tale
om klassisk formidling der hol-
der sig til de første to faser,
men dog gerne inkluderer en
gps så man kan orientere sig.
Eksempler er Naturstyrelsens
‘Margeritruten’ og ‘Ud i natu-
ren’, Friluftsrådets ‘Danmarks-
rejsen’ og Fødevarenetværkets
‘Smagen af Danmark’.

Men mere er på vej. I app’en
‘Københavns Havn’ afspilles en
lydfil automatisk når man pas-
serer et bestemt geografisk
koordinat. Så kan man løben-
de høre historier i høretelefo-
nerne. Det samme kan man
opleve med ‘Kalø Slotsruin’
hvor man også kan se 3D-re-
konstruktioner af borgen.

‘Tråde i landskabet’ og ‘Be-
fæstningen’ har ‘augmentet
reality’. Når man peger med
telefonens kamera i en be-
stemt retning ser man både
landskabet og et lag med iko-
ner eller billeder, f.eks. billeder
af tidligere bygninger. I ‘Shel-
ter’ og ‘Borgcenter’ kan bruge-
ren interaktivt gemme favorit-
steder, tilrettelægge egne ture
og tilføje eget indhold.

Kulturstyrelsens ‘1001 for-
tællinger om Danmark’ er en
en af de mest udbyggede apps
med interaktion og informati-
onsdeling. Brugeren kan op-
rette egen profil, skrive nye
fortællinger og lave nye ruter.
App’en findes også som hjem-
meside, er på Facebook og
Twitter og er smeltet sammen
med ‘Historisk Atlas’. En lig-

nende app er ‘Naturbasen’
hvor man bl.a. kan indberette
fund af planter og dyr.

Motiverer og lokker
Blandt de interaktive apps til
sport i det fri findes f.eks. ‘En-
domondo’ hvor motionisten
tracker sine ture, måler kalo-
rieforbrug og udfordrer sine
og andres præstationer. Der
indbygges et konkurrencemo-
ment. Konkurrence er sammen
med spil, som f.eks. i geo-
caching, med til at aktivere og
motivere. Det er spejdernes
‘Woop’ også et eksempel på
med dets udviklingslege hvor
man pin-pointer både sine
egen og vennernes position.

Både Endomondo og Woop
er eksempler på apps der mo-
tiverer og lokker til at bruge
naturen mere. Ofte bruges her
det engelske udtryk ‘nudging’.
Det kan også bruges til at re-
gulere brugernes adfærd så
man f.eks. kan undgå de pro-
blemer som en stigende brug
af naturen også kan medføre.

Naturguides kan f.eks. lokke
brugerne til at vælge et robust
naturområde frem for et mere
sårbart. Eller man kan holde
information skjult for at holde
folk væk. Brugerne kan dog
også bidrage til at skåne natu-
ren, f.eks. ved at indberette
problemer og fjerne affald.

Set med forvalterøjne er det
relevant med apps som ‘Bor-
gertip’ og ‘Giv et vink’ der gør
det let for borgere at indbe-
rette f.eks. skader på inventar.
Derfra er der ikke langt til
egentlig borgerinddragelse,
f.eks. med app’en ‘Public Parti-
cipation GIS’ der dog endnu
ikke er udbredt i Danmark.

Er i stærk vækst
Apps med konkurrencer, selv-
måling og spil er i stærk vækst,
og det samme gælder apps
med nicheinteresser. Som det
fremgår af rapporten giver de
uhyre populære spiluniverser
giver også et „fingerpeg til ud-
viklere af apps til friluftslivet
om at det gerne må være sjovt

Den avancerede teknologi er på vej til at
ændre friluftslivet. Ny rapport afdækker
tendenser og perspektiver
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at færdes i naturen, og at kon-
kurrenceelementet kan ind-
bygges i nogle aktiviteter.“
Børn og unge er generelt svæ-
re at få ud i naturen, men de-
res teknologibegejstring kan
udnyttes til det.

Løsningen behøver dog ikke
være en app, dvs. et program
man downloader. Det kan og-
så være QR-koder som man
scanner på stedet og leder ind
på en hjemmeside. Det sker
f.eks. i konceptet ‘Spor i land-
skabet’. Princippet er simpelt,
men siderne er ikke nødven-
digvis tilpasset smartphonens
lille format, og der kræves
skilte i landskabet - og måske
flere mobilsendemaster. Det
undgår man helt med apps.
Rapporten kommer ikke ind
på den økonomiske og land-
skabelige fordel det kan være
at undgå store skilte og store
besøgsanlæg.

App eller ej
Hvornår skal f.eks. en frilufts-
organisation selv lave en app?

Rapporten kommer ind på de
overvejelser man da bør gøre
sig. Er behovet der? Er apps
den rigtige form? QR-koder på
standere er et ofte billigere.
Man skal også være opmærk-
som på sprogproblemet. Man-
ge turister vil alligevel ikke
bruge it fordi det er dyrt at
overføre data i udlandet.

Enkle apps kan man med
lidt it-viden selv lave for 20-
30.000 kr. med internetpro-
grammer som ibuildapp.com
og theappbuilder.com. Store,
avancerede apps udviklet af
web-bureauer kan koste over
ti gange så meget. Så følger
driften og i alle tilfælde har
app’en afmålt levetid før tek-
nologien eller brugerfladen
ikke længere attraktiv.

Selv om flere friluftsorgani-
sationer har udviklet apps, me-
ner de ikke at de har økonomi
til at tage store teknologiske
skridt. De kan dog ifølge rap-
porten indgå i et samarbejde
om at udvikle apps der kan
have erhvervsmæssig betyd-

ning, eventuelt gennem de så-
kaldte innovationsplatforme.

Og så skal man heller ikke
glemme, understreger rappor-
ten, at natur og teknologi er
meget mere end apps og QR.
Det kan f.eks. være sensorer
der kan indentificere farlige
mikrober i bade- og drikke-
vand, udstyr til at rense vand
til drikkevand, beklædning
hvor indbygget elektronik sik-
rer den optimale klimabeskyt-
telse og kameraovervågning
af dyrevildt. Det hele bliver
hele tiden billigere og mere
udbredt. Teknologi og natur
hænger sammen og kan have
mange positive samfundsmæs-
sige dagsordener: læring, so-
ciale fællesskaber, sundhed og
miljøforståelse. Og for turisme
og arbejdspladser, for der er
også penge i skidtet. sh

Birgitte Eybye (tv) og Kristine Holm-Nielsen viser hvad der lå på
gågaden i Herning før Føtex kom til. Det er muligt med ‘augmentet
reality’ på app’en ‘Tråde i landskabet’. Foto: Henrik Ole Jensen.
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Immervad Bro på hærvejen
 sydvest for Haderslev er en

af vore mest velbevarede og
særprægede gamle broer og
nok hærvejens mest berømte.
Det er en stenbjælkebro fra
1787, opført af 3,5 til 4 meter
lange og op til 35 cm tykke til-
huggede stenbjælker der er
lagt vandret.

Den er ikke som andre sten-
broer fra den tid opført af
mindre sten sat op i buer, men
er opført med forbillede i træ-
broers konstruktion. Trods de
store stenbjælker har spændet
over åen dog været for stort til
at én stenbjælke kunne nå, så
bjælkerne hviler på en lodret
stenbjælke midt i åløbet. Bro-
en er derfor 7-8 meter lang og
3-4 meter bred. Træstammer
danner det kraftige og buede
rækværk.

Stenbjælkerne er udhugget
af én stor sten. Ifølge lokalhi-
storien er broen bygget af en
landmand fra Skovby Jørgen
Petersen Årøe der sammen
med sin nabo Matthias Poul-
sen kløvede bjælkerne ud af
blokken der lå på en nærlig-
gende mark ved Skovby. Ste-
nen blev kløvet på gammel-
dags manér hvor trækiler blev
banket ind i forhuggede hul-
ler. Kilerne blev derefter op-
fugtet og udvidet med varmt
vand til stenen kløvede sig.

Broen fører over Immervad
Å - eller rettere sagt førte over

åen der både var sogne og
amtsgrænse. I 1934 blev åen
rettet ud og uddybet for at
kunne dræne de omliggende
moser. Så kunne den gamle
bro ikke bruges mere, men
den blev bevaret og er i dag
fredet. Den nu helt lige å kom
til at passere nogle få skridt
mod nord hvor der samtidig
blev opført en ny bro, fortæl-
ler lokalhistoriker Ellen Jensen.
Så bunden under Immervad
Bro er i dag fuldstændig tør.

Åen, der blev uddybet yder-
ligere i 1968, flyder mod vest
og ender til sidst i Ribe Å.
Vandfladen kan ifølge Ellen
Jensen være op til tre meter
bred afhængig af årstiden.

Hærvejen var på det aktuel-
le stykke en gruset landevej
helt op til 1968. Den gamle
bro kunne godt bære den sti-
gende biltrafik. Ifølge Ingeni-
ørregimentets beregninger er
broen placeret i højeste klasse,
150 tons. Den kan altså ikke
overbelastes af noget kendt
køretøj, oplyser ingeniør Arne
Rosenkvist fra Dansk Vejhisto-
risk Selskab. Det kunne den
nye bro derimod godt. Valget
blev derfor i 1968 at lave en
asfalteret omfartsvej med en
ny og tredje bro over åen.

Der er ellers ikke mange
broer på Hærvejen. Det skyl-
des at veje og spor dengang
netop blev lagt i vandskel så
man undgik at krydse vandlø-

bene. Man kunne dog - som
her - godt krydse små åer for
at undgå for stor en omvej. I
området omkring Immervad
Bro var de mange moser også
en forhindring man måtte ta-
ge højde for.

Man krydsede åen i vadeste-
det. Et vadested kaldes et vad,
og Immervad betyder nok at
det altid (immer) på dette sted
var muligt at vade over. Allige-
vel blev der anlagt en bro. Iføl-
ge de historiske kilder var der i
hvert fald en træbro i 1716. I
1731, da der blev udvist træ til
at forny træbroen, fremgår
det at den da var 8,80 meter
lang og 1,75 meter bred.

Med broen blev det nem-
mere at drive kvæget mod syd
til det nordtyske marked. På
en gennemsnitsdag kunne der
passere 700-800 okser. Det nød
den nærliggende Immervad
Kro - med speciale i gule ærter
og stegt flæsk - godt af. Kroen
lå i den nuværende gård Im-
mervad.

Gamle vad har givet anled-
ning til mange geografiske
navne, ikke mindst jyske byer.
Det ses også i andre lande. I,
Tyskland hedder et vad Furth
som i Frankfurt. I England hed-
der det ford som i Oxford. sh

KILDER
Arne Rosenkvist (2014): Immervad
Bro - broen på Hærvejen. Trafik &
veje  2/2014.
www.hovslund.dk.
Ellen Jensen, lokalhistoriker.

Broen er der endnu, men da åen er flyttet, fører broen kun over en lille tørlagt dal. Foto: historiskatlas.dk.

Stenbjælkebroen over Immervad Å
Den 227 år gamle bro på Hærvejen kan stadig bære over 150 tons

Veksø classic til
en fast billig pris
Med ‘Value’ har Veksø samlet
en produktlinje af klassiske
Veksø-ting. „Value er popu-
lære og gennemprøvede Vek-
sø-produkter af sædvanlig høj
kvalitet - og til en fast billig
pris,“ meddeler Veksø. Linjen
omfatter bl.a. cykelstativer,
bænke, bord-bænkesæt, pul-
lerter, affaldskurve, bomme
og overdækninger. På billedet
Pal-bænken i varmgalvaniseret
stål og mahogni - og priser fra
3300 kr. vekso.com.

Ny medicin
mod flisepest
Flisepest kaldes de grå pletter
der skyldes en luftbåren lav-
svamp der sætter sig på uden-
dørs fliser, og som er næsten
umulige at fjerne. Man kan
prøve med det nye Borup Flise
Rens fra Borup Kemi. Midlet,
der fortyndes med vand, oplø-
ser og blødgør pletterne så
meget at de kan skrubbes væk
med en stiv kost og vand. Sam-
tidig har Borup Kemi lanceret
et nyt imprægneringsmiddel
der kan forebygge angreb.
Lavsvampen tåler ikke svovl
og har fået bedre vilkår i takt
med at svovlforureningen er
aftaget. www.borup-kemi.dk.
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En grøn omlægning af pro-
duktionen som samtidig ska-
ber vækst og arbejdspladser er
målet for Erhvervsstyrelsens
Grøn Omstillingsfond. Fonden
har netop uddelt 25 mio. kr. i
støtte til 40 virksomheder,
hvoraf flere har interesse set i
forhold til grønne områder.

Et af projekterne handler
om at genbruge udtjente
kunstgræsplæner. Stort set alt
brugt kunstgræs sendes i dag
til forbrænding eller graves
ned. Det har ikke før været
muligt at rense kunstgræsba-
ner nok til at de kan genbru-
ges. Men Re-Match udvikler en
proces der kan rense og sepa-
rere kunstgræsbaner, så alle
materialer kan genanvendes
til bl.a. nye kunstgræsbaner.

Et andet projekt er ‘Intelli-

gent tilbageholdelse af regn-
vand’ der skal sikre det lavtlig-
gende Tønder mod oversvøm-
melser efter skybrud. Tønder
Forsyning har givet tilbudsgi-
vere fri til at  indtænke nye og
innovative løsninger. Ønsket
er at finde en enkel løsning
hvor man bedre kan forudsige
hvor, hvornår og hvor meget
regnvand et skybrud vil skabe.

Til de øvrige støttede pro-
jekter hører bl.a. en app-løs-
ning til affaldscontainere så de
fyldes helt, genbrug af ud-
tjente larvebånd, genbrug af
udtjente lithium-ion-batterier,
udvikling og branchetilpas-
ning af el-ladcykler, affalds-
håndtering til store events og
leasing af ressourceeffektive
klippere til golfbaner. Læs
mere på groenomstilling.dk.

Kunstgræs og regnvand i grøn omstilling
Når kunstgræsset skal skiftes, skal det ikke brændes, men genbruges.

SITAS har i mange år haft succes med at sælge træer og
buske i sommerhalvåret. Vores kunder er tilfredse med at
se og udvælge når der er friskt løv og god vækst.

Plant træer & buske hele sommeren

Besøg SITAS og lad din kunde selv
vælge sit træ eller sin busk.

2.000 store træer og buske står klar
på depotpladsen hvor de er blevet
forberedt og dyrket til plantning -
også efter løvspring.

SITAS Træplanteskole   44 65 05 65
Skovvej 56   2750 Ballerup   sitas.dk••

•
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Frøer i kampvognsspor
Forsvaret har sammen med
bl.a. Orbicon aftalt at lave et
idékatalog om hvordan man
kan kombinere naturpleje
med forsvarsøvelser. Steffen
Michael Thomsen, Orbicon, si-
ger til Vækst 1/2014:

„Forsvaret skaber helt unik
natur når de holder øvelser i
dag. Et kampvognsspor er
f.eks. et strålende sted for
mange frøer som netop har
brug for midlertidige vandhul-
ler at yngle i. En øvelses-
sprængning som fælder et
træ, er også en god ting, og
døde træer er vigtige leveste-
der for mange dyr og svampe.
Derfor kan man komme langt
inden for naturpleje ved at
tænke militære aktiviteter ind
i arealforvaltningen.“

Hvor gruset nu engang er
Der er brug for meget mere
dialog for at løse de tiltagende
konflikter i råstofgravningen,
skriver Jørn Lehmann Petersen
(S), miljøudvalget i Region
Syddanmark, til Licitationen
22.1.2014:

„Det danske samfund har
brug for råstofferne sand, grus
og sten til byggeriet og til vir-
keliggørelsen af den massive
offentlige investering i nye sy-
gehuse og infrastruktur som
vil finde sted de næste 10-20
år. Vi kan som samfund kun
hente sand, grus og sten dér
hvor de er lagt fra naturens si-
de. Men råstofindvinding ska-
ber ofte en stærk lokal mod-
vilje fra naboer, kommuner og
grønne organisationer. Forlø-
bet frem til de seneste regio-
nale råstofplaner i 2012 viser
at det er en problemstilling
der kun bliver sværere og svæ-
rere at løse.“

Forceret klimatilpasning
Geograf Charlotte Amalie Mal-
ling har i sit speciale fra Kø-
benhavns Universitet spurgt 74
kommuner og 61 forsyninger
om klimatilpasning. Hun skri-
ver i Teknik & Miljø 2/2014:

„Kommunerne skal klimatil-
passe, og det skal gå stærkt.
Måske for stærkt. Regeringen
og KL indgik i 2012 en aftale
om at alle kommuner skulle
have udarbejdet klimatilpas-

ningsplaner med udgangen af
2013. Samtidig aftalte man at
kommunerne skulle løfte inve-
steringerne for klimatilpasning
med 2,5 milliarder kroner også
i 2013. Det vil sige at kommu-
nerne skulle investere massivt i
klimatilpasningsløsninger in-
den de havde kortlagt og
planlagt hvor der skulle sættes
ind. Til dette formål blev en ny
lovgivning hastet igennem så
forsyningsvirksomhederne
kunne få nemmere ved at bi-
drage til investeringerne via
spildevandsteksterne, den så-
kaldte ‘medfinansieringsbe-
kendtgørelse’. Mange kommu-
ner har imidlertid holdt inve-
steringerne tilbage og har vil-
let vente med at lave anlæg til
klimatilpasningsplanen var
færdig. Og det har de nok
gjort klogt i.“

En skovl sne ind i huset
Lars Dahlager skriver i Politi-
ken 23.2.2014 hvordan det kan
være en udfordring at bo i et
nyt hus opført efter moderne
principper:

„Terrassen foran huset er i
niveau med stuegulvet inden i
huset, blot adskilt af en lav
aluminiumsliste frem for et or-
dentligt dørtrin. Det har den
effekt at man ikke kan åbne
hoveddøren uden at skulle
plove den igennem sneen. Når
man efterfølgende lukker dø-
ren, skraber man en god skovl-
fuld sne den anden vej - direk-
te ind i huset. Fem tusind års
erfaring med dørtrinsdesign

smidt på lossepladsen. ‘Det er
fordi kommunen kræver at
der er niveaufri handicapad-
gang’, forklarede håndvær-
kerne.“

Understøtter arkitekturen
Karen Sejr, formand for Dansk
Landskabsarkitektforening, si-
ger til Licitationen 27.2.2014 i
forbindelse med regeringens
nye arkitekturpolitik:

„Faget spænder vidt, og vi
skal blive ved med at insistere
på at designet og formgivning
af f.eks. et byrum kan være
med til at understøtte de tan-
ker den nye arkitekturpolitik
lægger op til, nemlig at vi kan
mødes, skabe fælleskaber og
måske også røre os noget me-
re. På den måde er landskabs-
arkitekter med til at styrke bå-
de sundhed og social sammen-
hængskraft.“

Samling om kulturen
Natalie Mossin, formand for
Arkitektforeningen, kommen-
terer i Information 6.3.2014 re-
geringens arkitekturpolitik:

„Med sit fokus på borger-
deltagelse og på miljømæssig,
social og kulturel bæredygtig-
hed, på kvalitet og innovation,
sætter arkitekturpolitikken en
politisk ramme for en udvik-
ling der bestemt kan levere
rentabilitet og vækst i klassisk
forstand, men som gør det
med øje for værdiskabelse for
borgerne og for hele samfun-
det. Det lykkedes kulturmini-
ster Marianne Jelved (R) med

VINDUET
Pluk fra den faglige debat

arkitekturpolitikken at samle
regeringen om kulturen som
et altafgørende afsæt for fæl-
lesskab og velfærd. Lad os hå-
be politikken får medvind fra
papir til implementering.“

Ikke billigkøb i udlandet
Kunderne har taget godt imod
planter formet efter den ny
plantestandard, siger plante-
skoleejer Joel Klerk i Gartner-
tidende 4/2014:

„Brugerne tænker næppe så
meget over det, men vi har få-
et et bedre produkt. Anlægs-
gartnerne kan nok blive lidt ir-
riterede når de oplever at vo-
res standarder står som krav
hos udbyder, men som produ-
cent i Danmark synes jeg at
det må være helt ok. Så er det
ikke så nemt at købe billigt i
udlandet, og produktet er jo
ikke så specielt at det ikke er
alle der kan bruge det. Og de
får i hvert fald et produkt der
er i orden.“

Nej til oversvømmelser
Jens Myhren fra Danske Vand-
løb henviser i en pressemedde-
lelse 28.2.2014 til de engelske
oversvømmelser og mener at
der i Danmark fokuseres for
meget på økologien:

„Når regnmasserne kommer
til Danmark - vi har allerede
oplevet, at de er godt på vej -
hvad så? Er de danske vandløb
oprensede og i orden? Nej!
Har kommunerne i Danmark
også manglet penge til op-
rensning og grødeskæring?

Et kampvognsspor er et strålende sted for frøer som netop har brug for midlertidige vandhuller at yngle i.



GRØNT MILJØ 3/2014 69

Det har de nok. Men de har
også manglet vilje til at sikre
effektiv afvanding. Dels fordi
ingen - før nu - har forestillet
sig ‘engelske tilstande’ i Dan-
mark. Dels fordi man i stat og
kommune som bekendt har
fokuseret næsten udelukken-
de på vandløbenes økologiske
tilstand og ikke på deres evne
til at lede vand væk.“

Jubilæumskvinde-ege
Næste år er det 100 år siden
kvinder fik valgret. Det blev
bl.a. markeret med træplant-
ning, skriver cand.jur. og for-
fatter Maria Grønlykke i Politi-
ken 7.3.2014:

“En smuk gestus for hun-
drede år siden var at plante
mindeege. Kvindeege, grund-
lovsegetræer ogå kaldet. Høj-
tideligt sattes landet over en
eg til minde om den store be-
givenhed; nogle lever stadig,
flere har særlige historier. På
Tåsinge blev der plantet to,
den ene i Troense, men de
Troense-mænd listede op om
natten for at tisse på egen, i
håb om at få den til at gå ud.
Det lykkedes. Der har været
storme, og vil komme storme. I
vores tid ondartede storme
som lægger vores smukke
uundværlige gamle træer ned,
og sandheden er vel at vi kun
har set begyndelsen. Samtidig
er vore landskaber blevet bare

og triste, marker lagt sammen,
levende hegn fjernet, med
dem solitære træer, og også
vejtræer er for længst ekspe-
deret. Lad os fejre grundlovs-
dag næste år ved at plante
nye ege ud over det ganske
land! Om to hundrede år vil
de glæde sig og takke os!“

Miljøbureaukraterne
På 5 år har Vejdirektoratet
brugt 2,2 mia. kr. på miljøtil-
tag i vejprojekter, bl.a. 339
mio. kr. på faunapassager og
49 mio. på paddehegn. Villum
Christensen, Liberal Alliance,
siger til Licitationen 5.3.2014:

„Der er snart flere biologer
end ingeniører ansat på an-
lægsprojekter. Det er et rigt
samfund der kan bruge så
mange penge på frøer og tud-
ser. Miljøbureaukrater har i
den grad taget magten. Det er
godt at passe på naturen, men
den retter sig ofte ind af sig
selv, så i sidste ende er penge-
ne mange gange totalt spildt.“

Grøn kritik skaber stress
Det grønne kan ikke kun lin-
dre stress. Det kan også skabe
stress, skriver greenkeeper og
redaktør Karsten Bjergø i
‘Greenkeeperen’ 1/2014:

„Med foråret og dermed det
gode vejr stiger jordtempera-
turen, og græsset på golfba-
nen begynder at gro der hvor

Kulturstyrelsen har registreret 40 ‘kvindeege’ der rundt om i landet blev plantet til minde om 1915-grundlo-
ven. Den nok mest kendte står på Himmelbjerget. Her er egen i Horbelev på Falster - et ældre billede, men
træet er der stadig hvor Torvegade og Bregningevej mødes. Foto fra historiskatlas.dk.

man er kommet godt gennem
vinteren uden de store svam-
peangreb. Hvorimod baner
med store pletter på green,
må i gang med en eftersåning
der først er rigtig spilbare til
midsommer. Det giver store
sår på sjælen, for de verbale
tæsk der tildeles fra medlem-
mer, bestyrelsen m.m. er af en
sådan grad at selv store stærke
greenkeepere, kvinder som
mænd, går ned med flaget når
de rammes af stress, og det er
ofte de mest pligtopfyldende
der bliver syge.“

Kornmarker er også natur
Natur er også landbrug, argu-
menterer Lars Hvidtfeldt, vice-
formand i Landbrug & Fødeva-
rer i Politiken 22.3.2014:

„Det er altså kun hos en lille
flok naturekstremister at ube-
rørt natur er det eneste der
kan give julelys i øjnene. Vi er
et kulturlandskab; det har det
været siden vores forfædre
satte ploven i jorden. For mig
er natur og landbrug to sider
af samme sag.“

Michael Leth Jess, direktør i
Danmarks Naturfredningsfor-
ening, i samme artikel: „Det
handler ikke om god natur der
jo ganske rigtigt kan være en
smagssag. Det handler om en
rigere natur og mere natur i
modsætning til fattig natur og
mindre natur.“ sh
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Sochi ligger ved Sortehavet,
 og det var varmt da vinter-

OL blev holdt 7.-23. februar.
Faktisk brugte man i mange
tilfælde kunstig sne. Hvis det
er koldt nok, kan man bruge
de velkendte snekanoner, men
de skal have minusgrader for
at fungere. I Sochi greb man
derfor til en mere kunstig sne
der kan tåle varmegrader,
nemlig det finske frysesystem
SnowGen fra SnowTek.

I Sochi blev SnowGen brugt
på skihop-banen RusSki Gorki
der kun ligger 700-800 meter
over havoverfladen i et om-
råde der normalt har sne.
SnowGen blev også brugt på
alpincenteret i Roza Khutor.
Tre mobile anlæg transporte-
ret på lastbiler leverede på ste-
det til sammen op til 600 m3

sne i døgnet.
I Sochi blev der produceret

sne i op til 20 graders varme,
fortæller SnowTek på sin
hjemmeside. Og man kan le-

KILDER
Simon Thiedemann (2014): Sådan la-
ver man sne i 18 plusgrader. Jyllands-
posten 19.2.2014. www.jp.dk.
Roald Ramsdal (2014): Snøen de går
på her er helt annerledes enn vanlig
snø. TU Industri 18.2.2014.
www.tu.no.
www.snowtek.fi.

Her producerer SnowTek sne i mange plusgrader. Foto: SnowTek.

Den kunstige sne i Sochi
I det varme vinter-OL greb man til sne der
kunne laves kunstigt i næsten sommerligt vejr

vere sne i op til over 30 grader
varmt vejr. Sneen er „fast og
holder meget fint i varme og
sol,“ hedder det på hjem-
mesiden der oplyser at sneen
også er brugt til flere inden-
dørs skianlæg.

Først producerer systemet
såkaldt binære snekrystaller
med en diameter på 0,1 mm i
en isslurry-generator. Isslurry
er en flydende blanding af salt
(natriumklorid), vand og iskry-
staller. I en separator bliver
sneen skilt ud fra isslurryen.
Her vokser snekrystallerne til
en diameter på cirka 1,2 mm.
Der anvendes altså ingen ska-
delige kemikalier, understre-
ger producenten på sin hjem-
meside.

„Systemet knuser ikke sne-
krystallerne, og de er skarpe.
Det gør at sneen får en fast
konsistens, til trods for varme-
grader. Sneen har fungeret i
op til 30 grader i solen,“ for-
tæller Kim Brunila, teknisk di-

rektør i Snowtek. Sneen hol-
der sammen og er fast, så den
er god til snebolde.

De professionelle skiløbere
er vant til forskellige typer sne,
og den kunstige sne skulle
ikke være dårligere end rigtig
sne. Det handler om at smøre
skiene, så de passer til det un-
derlag man skal stå på. Ifølge
Kim Brunila har flere af skilø-
berne fortalt at sneen er hur-
tig, og at man får et godt glid
på den. „Den er forskellig fra

vanlig sne, og du må behandle
skiene derefter, men denne
sne er meget hurtig,“ siger
Brunila fra SnowTek der har
samarbejder med det canadi-
ske firma IceGen som har leve-
ret isslurrygeneratoren. sh

25 år siden. DÆKMATERIALE MOD UKRUDTET
“Brugen af dækmaterialer har været udbredt i en år-
række i grønne områder og må efterhånden ses som
en kendt måde at bekæmpe ukrudt med (...) Dæk-
materialers egnethed til ukrudtbekæmpelse er under-
søgt nærmere som et led i projektet ‘Ikke-kemisk
ukrudtbekæmpelse i grønne områder’. Undersøgel-
sen, som nu er afsluttet, har Institut for Ukrudtbe-
kæmpelse under Statens Planteavlsforsøg udført for
Miljøstyrelsen i årene 1986-88. Ud over dækmateria-
ler har også brugen af dækafgrøder og ukrudtbe-
kæmpelse og belægninger været dele af projektet.“
(Jakob Vester, Grønt Miljø, april 1989).

GAMLE NYHEDER

75 år siden PLANTEMURSTENEN
„Ser man paa Haven af i Dag, vil man hurtigt op-
dage, at den bærer Spor af Tiden og de Materia-
ler, den moderne Teknik har givet os i Hænde,
og af disse er Betonen vel nok det billigste og
mest dagligdags. - Men i Modsætning til Byg-
ningsindustrien der først skulde igennem en
smagløs Overdrivelse af Betonens Anvendelse,
har vore Havearkitekter anvendt Beton med
mere nænsom Haand. Et af de smukkeste Om-
raader for Betonen er de nu i udstrakt Grad an-
vendte Plantemure, der indgaar som harmonisk
Led i Havens Opbygning i Form af Støttemure,
Terrasser eller Trapper.“ (Victor Hansen, Have-
kunst 1939).

50 år siden DET DEJLIGE PLANTEMATERIALE
„Inden for anlægsgartnerfaget er der i den sidste
menneskealder sket store forandringer. Tvunget
af forholdene har man måttet koncentrere sig
om den store tekniske udvikling der har fundet
sted, brugt sin tid og sine kræfter på maskin-
kundskab, jordberegning, prisvedtægter o.a. og
derfor tilsyneladende forsømt det område, som
trods alt må være det vigtigste inden for dette
fag: plantekendskab. Tilsyneladende er flere og-
så ved at være lidt trætte af denne ensidige en-
treprenør-gartner-tilværelse og længes efter
igen at blive mere gartner end entreprenør og
opleve glæde ved at skabe noget smukt og le-
vende med det store dejlige plantemateriale, vi
ejer.“ (Eigil Kiær, Anlægsgartneren, marts 1964). Havekunst 1939.

10 år siden SAMSPILSMODELLEN
„Omkring 70-75% af slotshavernes drift har Slots- og
Ejendomsstyrelsen udliciteret. Et uhørt højt tal sam-
menlignet med andre offentlige myndigheder. Men
dermed stopper samarbejdet ikke med private entre-
prenører, idet man nu vil forsøge at udbygge den så-
kaldte ‘samspilsmodel’ hvor folk fra private virksom-
heder hyres til at arbejde sammen med Styrelsens eg-
ne folk.“ (sh, Grønt Miljø, marts 2004).

Planternes typiske former. Eigil Kiær, Anlægsgartneren 1964.
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I Vejdirektoratets kompleks af
vejregler er der flere udgivel-
ser vi trækker meget på til
grønne områder. En af dem er
‘Dimensionering af befæstel-
ser og forstærkningsbelægnin-
ger’ som nu er kommet i en ny
udgave. Den kan hentes på
vejregler.lovportaler.dk.

Principper og eksempler fra
denne ‘håndbog’ er udgangs-
punktet for de regler vi har for
befæstelser i anlægsgartneriet
og som bl.a. fremgår af Nor-
mer og vejledning for anlægs-
gartnerarbejde. Det gælder
især det såkaldte ‘katalog’.
Det er beregningseksempler
baseret på nogle forudsatte
belastninger, jordbund og ma-
terialer. I udgivelsen finder
man også definitioner af tra-
fikklasser (0 til T7), jordbund-

ens frostsikkerhed samt mate-
rialeparametre som E-værdi (=
bæreevne) og lagtykkelse.

Den nyeste udgave af hånd-
bogen er fra november 2013.
Det er en opdateret version af
udgaven fra juni 2011 - som
igen var en større justering af
den udgave der kom i marts
2007. I forhold til 2011-udga-
ven er der bl.a. den ændring
at cementbundne materialer-
har fået tilføjet E-værdier i
sluttilstanden hvor bæreevnen
er faldet meget. Også E-værdi-
en for bundsikring og for-
brændingsslagger er opdate-
ret. Desuden er dimensione-
ringsprogrammet MMOPP -
som alle større befæstelser di-
mensiones ud fra - opdateret
som et resultat af erfaringer
og brugerønsker. sh

Grundlaget for befæstelsens opbygning
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Energiforbruget og CO2-ud-
 slippet skal halveres, det

skal være tryggere at færdes i
byen, og det skal se bedre ud.
Det er målet med en ny gade-
belysning som Københavns
Kommune vil sætte i værk for
en kvart mia. kr. Og det kan
man opnå med en udstrakt
brug af LED-teknikken og en
mere avanceret styring af lys-
styrke, lyssætning og lysfarve.

Planen tager udgangspunkt
i strategien ‘Natten i byens lys’
hvor man vil variere lysstyrken,
bl.a. for at regulere trafikken.
På de mest trafikerede veje

kommer der mere blus på, på
de små veje mindre. Det skal
være med til at holde bilister-
ne på de store veje. Om natten
dæmpes lyset, så bilisterne
lokkes til at køre langsomme-
re. Lyset kan omvendt skrues
op i tåge. Hvor kommunen vil
fremme handels- og bylivet,
skrues lidt ned for atmosfæ-
rens skyld. På små beboelses-
veje skrues lyset en tak mere
ned for at indbyde til mere ro.

Generelt vil de nye lamper
give et mere hvidt lys i mod-
sætning til de gamle lampers
orange skær. Det kan være

Byen skal sættes i et mere avanceret lys

med til at øge trygheden fordi
man bedre kan se hvem man
møder. Lyset kan dog også bli-
ve mere varmt, f.eks. til små
gader og pladser. I belysnings-
planen kan senere medtage en
effektbelysning af bygninger,
træer og monumenter.

Lidt under halvdelen af by-
ens 44.000 gadelamper og lys-
master bliver skiftet, herunder
alle lamper på de store veje. I
forvejen er en del skiftet, og
senere skiftes de resterende.
For at kunne styre belysningen
omfatter planen også et nyt
kommunikationsnetværk der i

Nytorv, København. Her er der skruet ned for lyset for at skabe atmosfære i middelalderbyen.

fremtiden også kan bruges til
f.eks. at styre lyssignaler og
elektroniske vejskilte.

Hver bydel får sin helt egen
løsning der er blevet til i tæt
dialog med københavnerne og
byens lokaludvalg. „Der er stor
forskel på arkitekturen og
stemningen i de historiske
kvarterer i den indre by og i de
nye bydele hvor moderne byg-
ninger i glas og stål har fået
lov til at række højere mod
himlen. Gadelamperne og ly-
set skal være med til at under-
strege det enkelte kvarters
særkende, og derfor kommer
der 16 forskellige gadelamper
rundt om i byen,“ siger tek-
nik- og miljøborgmester Mor-
ten Kabell (EL).

Belysningsplanen er udar-
bejdet af et dansk-fransk team
fra Københavns Kommunes
belysningspartner Citelum i
tæt partnerskab med kommu-
nens belysningsspecialister.
Citelum er en globalt ledende
koncern i vejbelysning og tra-
fikledelsessystemer. Citelum
har aftale med Københavns
Kommune om drift af vejbe-
lysningen frem til 2025. Arbej-
det med den nye belysnings-
plan går i gang i løbet af for-
året og vil være færdig med
udgangen af 2015. sh

Med LED-teknik og præcis lysstyring skal der spares og reguleres
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Da vores mangeårige afdelingsleder har søgt nye udfordrin-
ger, søger vi en erfaren og kompetent afløser. Du får ansvar
for 5 medarbejdere samt Anlægsafdelingen, som bl.a. vareta-
ger beregning og styring af større og mindre belægnings- og
anlægsopgaver op til 10 mio. kr. De udføres både for private
kunder, boligselskaber og som entrepriseopgaver.

Du indgår i lederteamet, og har en stor indflydelse på forret-
ningens udvikling - og din egen fremtid. Du har kontakten til
kunder og samarbejdspartnere og sammen med dine kolle-
gaer og medarbejdere planlægges og udvikles afdelingen.

Dine opgaver er:
• Tilbudsberegning samt opfølgning.
• Drifts- og projektledelse.
• Personaleledelse samt udvikling af medarbejdere.
• Kundekontakt samt servicering af disse.
• Entreprisestyring af afdelingens opgaver.
• Ansvar for økonomien i afdelingen og med ansvar for

afdelingens bidrag til firmaets samlede resultat.

Vi tilbyder dig:
• En spændende og dynamisk hverdag.
• Et godt kollegialt fællesskab, hvor det sociale vægtes højt.
• En hverdag du kan præge med frihed under ansvar.
• En arbejdsplads i en velkonsolideret virksomhed.
• En arbejdstid, som tilstræbes indenfor 37 timer/uge.
• Firmabil eller kørselsordning i egen bil.
• Gode lønforhold/pension/sundhedssikring, samt løn efter

kvalifikationer.

Vi forventer, at du:
• Er uddannet inden for faget, gerne anlægsgartnertekniker/

skov- og landskabsingeniør eller lign.
• Har gode lederegenskaber.
• Har erfaringer med de opgaver, som er beskrevet.
• Er resultatorienteret og besidder godt købmandskab.
• Er engageret og brænder for at udvikle afdelingen.
• Er opsøgende, serviceorienteret og kvalitetsbevidst.
• Yder kunderne en god og professionel behandling.
• Har en god ordenssans samt en systematisk arbejdsgang.
• Er i stand til at skabe overblik, også i pressede situationer.
• Har IT på minimum brugerniveau, kan bruge Microsoft

Office-pakken.
• Har gode menneskelige egenskaber, vækker tillid.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S er fra 1973, og er en
moderne virksomhed med et klart mål om at udøve høj fag-
lighed. Vi ønsker at stå for kvalitet frem for kvantitet. Vi er en
arbejdsplads, hvor vi interesserer os for hinanden. Vi sætter
stor pris på uformelt miljø, trivsel og godt humør.

Ansøgning
HR-bureauet ApS er rekrutteringspartner på denne stilling.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte
rekrutteringskonsulent Tine Cranil på telefon 2072 8822.
Send din ansøgning og cv på mail til job2@hr-bureauet.dk.
Mærk venligst ansøgningen ‘Afdelingsleder’. Ansøgningsfrist:
Ultimo april, gerne hurtigst mulig.Tiltrædelse: Snarest. 

Afdelingsleder/beregner
til anlægsafdelingen søges til
Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S, Glostrup

Er du en skarp projektleder, beregner og personale-
leder, som gerne vil medvirke til at udvikle forretnin-
gen de kommende år? Så læs videre her.

KURSER & KONFERENCER

APRIL
Publika parker och trädgårdar -
hållbara upplevelser. Helsing-
borg, Skåne, 3/4. Arr.: Movium,
SLU m.fl. www.movium-slu.se.
Jord, bundsikring og stabil-
grus. Hvidovre 8-10/4. VEU.
Tilgængelighedsrevision.
Odense 8/4. VEU.
Blød beton støbt i tekstile stø-
beforme. Tåstrup 25/4 13-16. TI.
Pesticidfri pleje af grønne om-
råder. Skovskolen, Nødebo, 28/4.
IGN.

MAJ
Klimatilpasningsuddannelse.
Tåstrup 6-7/5, 20-21/5 og 12-13/
6. TIR.
DM i træklatring 2014. Folke-
parken i Roskilde 9-10/5. DTF.
Den nationale cykelkonference
2014. Randers 14-15/5. VEU.
Dimensionering af regnvands-
anlæg. Skovskolen, Nødebo 19-
20/5. IGN.
VVM-undersøgelser. Silkeborg
21/5. VEU.
Åben land konferencen 2014.
Rønne 26-27/5. IGN, DP, KL.

DAG Danske Anlægsgartnere. www.dag.dk. T 3386 0860.
DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
DN Danmarks Naturfredningsforening. www.dn.dk. T 3917 4000
DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk. T 4914 0802
IGN Inst. for Geovidenskab og Naturforv. www.SL.life.ku.dk. T 3528 1623
TI Teknologisk Institut. www.teknologisk.dk. T 7220 2000
TIR Teknologisk Institut Rørcentret. www.teknologisk.dk/kurser. T. 7220 2290
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

Integreret vildt-, skov- og land-
skabsforvaltning. København,
maj. IGN.

JUNI
AutoCAD basis - Den grønne
sektor. Skovskolen, Nødebo 2-4/6.
IGN.
Verden i Danmark 2014: Encoun-
ters - Idéer på rejse. Frederiksberg
12-13/6. IGN.

SENERE
Introkursus for nye medlemmer.
København er 30-31/10. DAG.
Bytræseminar 2014. Frederiksberg
13/11. DTF, IGN.
Det 64. danske byplanmøde.
Herning 25-26/11. DB.

UDSTILLINGER
Skov & Teknik. Langesø, Fyn, 22/5
2014. www.langesoe.dk.
Grøn Fagmesse. Sandmoseskolen,
Vendsyssel 12/6 2014.
www.groenfagmesse.dk.
GaLaBau 2014. Nürnberg 17-20/9
2014. 21. Internationale Fachmes-
se. www.galabau-messe.com.
Agromek. Herning 25-28/11 2014.
www.agromek.dk.
Have & Landskab ‘15. Slagelse
26-28/8 2015. www.HL13.dk.
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Der skal afvikles, før der kan
udvikles i landdistrikterne
Kommunerne skal prioritere,
planlægge og beslutte hvilke
områder i kommunen der kan
udvikles, og hvor det giver
bedst mening at nedrive
tomme og overflødige boliger.

Det er budskabet i den nye
rapport ’Boligmarkedet uden
for de store byer’ fra Statens
Byggeforskningsinstitut. Et
forskerteam under Hans Thor
Andersen har undersøgt bolig-
markedet uden for de store
byer for at få et kvalificeret
grundlag til at vurdere udvik-
lingsmulighederne på landet.

”Årsagen til situationen er
strukturelt bestemt og ikke et
udslag af konjunkturforan-
dringer. Arbejdspladser inden
for landbrug og industri er for
længst afløst af serviceerhverv
i byerne hvor boligerne også
er koncentreret. Derfor vil bo-
ligmarkedet i landdistrikterne
heller ikke af sig selv blive
bedre i fremtiden,” siger Hans
Thor Andersen. Derfor de
mange overflødige gammel-
dags boliger. Nok nær 60.000.

Det løses ikke ved at rive en-

To ledige boliger i en tidligere stationsby. Den gamle præstebolig til
venstre har ifølge Kulturarvsstyrelsen høj bevaringsværdi modsat villaen
til højre. Foto: Jesper Kirkeskov.

Der skal afvikles før der kan udvikles
kelte huse ned. For at boligsø-
gende og erhvervsinvestorer
skal få øjnene op for landet,
skal der en helhedsorienteret
kommunal planlægning til, i
tæt samarbejde med områder-
nes beboere og gerne i samspil
med finansieringsselskaber og
staten. Bare at rive ét hus ned
koster omkring 100.000 kr.

For områder med udviklings-
potentiale skal der udarbejdes
en plan som bl.a. kortlægger
værdier og viser hvad man vil
bruge de frigjorte arealer til
når de udtjente huse er væk,
for tilgroede tomter er ligeså
uheldige som ruiner. Områder
i pendlerafstand til byer med
beskæftigelse kan udvik-
les til at tiltrække familier der
gerne vil bo roligt. Områder
længere væk kan f.eks. lokke
folk der har trukket sig tilbage
fra arbejdsmarkedet eller ger-
ne vil have god plads og nær-
hed til naturen. sh

KILDER
Statens Byggeforskningsinstitut
(2014): Der skal afvikles, før der kan
udvikles i landdistrikterne. 3.3.2014.
Hans Thor Andersen, Jacob Norvig
Larsen  m.fl. (2014): Boligmarkedet
uden for de store byer. Statens Byg-
geforskningsinstitut.

En ny tids skovsvin i nye energiskove
Svin på olden var i gamle dage standarddrift i landbruget
hvor svinene fandt føde i skoven. Noget i den retning kan
det blive igen. I et nyt projekt fra Aarhus Universitet vil man
integrere økologisk produktion af frilandsgrise og træbio-
masse til energi. Søerne og deres smågrise skal gå sammen i
længere tid og på træbevoksede arealer frem for græsmar-
ker. Så får man kød- og energiproduktion fra samme areal
samtidig med at grisenes velfærd og sundhed forbedres.
Desuden kan træerne optage næringsstoffer fra grisemøget.
Det 3½-årige projekt er bevilget 8,9 mio. kr. fra Fødevaremi-
nisteriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram.
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Plant & Plej. Plantgruppens
klassiske og basale paradig-
ma fra 1975.
Generel vejledning i
plantning. Plantgruppens
praktiske råd fra 1984.
Normer for anlægsgart-
nerarbejde. Anlægsgartner-
foreningens faglige normer
mv. siden den første i 1962.
inkl. ‘Pleje af grønne områ-
der’ fra 1989. Man kan dog
ikke se de normer der nu er
gældende.

Allerede nu er der
ud over den tradi-
tionelle fåreavl en
betydelig produk-
tion af bl.a. kvæg
og kartofler i Syd-
grønland.

Det kolde nord er ikke så koldt
længere. Det har betydning
for de nytteplanter man dyr-
ker deroppe, bl.a. græs og
byg, bær og grøntsager. Det
fastslår seniorforsker ved Nor-
disk Genresurscenter Svein Øi-
vind Solberg til forskning.no.

I takt med at klimaet æn-
drer sig i Arktis, kan man ikke
bruge sorter sydfra. „Det kan
ellers lyde indlysende at flytte
sorterne nordpå. Men samti-
dig er det et spørgsmål om
dagslængde, særligt for fler-
årige vækster som græs og
kløver,“ siger han.

Et varmere Arktis med tilpassede sorter
Når dagslængden ændrer

sig, går planterne nemlig ikke i
hvile når de skal. Så hvis man
tager plantesorter fra det syd-
lige Norge og flytter dem op
på den anden side af polar-
cirklen, vil de vokse ind i vinte-
ren og dø. For en del af de et-
årige planter som ikke har be-
hov for at overvintre, giver det
dog god mening at flytte dem
med nordpå, bl.a. kartofler og
en række grøntsager.

Generelt anbefaler Solberg
branchen at udvikle nye sorter
til det varmere klima i det kol-
de nord. Her støttes han af
myndigheder, landbrugsorga-
nisationer m.fl. som i en spør-
geundersøgelse også peger på
at der er brug for nye sorter i
Arktis som forskerne definerer
som områder over cirka 65
grader nord. lt
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