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At kombinere fag og gymnasium i en EUX blev muligt i
2010, og i 2012 forsøgte Roskilde Tekniske Skole sig som
den første med en EUX-anlægsgartner. Med 23 tilmeldte
lovede det godt. Men allerede 6. januar året efter stoppede
den sidste. I 2013 var der ikke tilmeldinger nok, men i 2014
prøvede man igen. Det samme gjorde Selandia og Jordbru-
gets Uddannelsescenter Aarhus. Kun en halv snes stykker i
alt meldte sig. Og nu godt et år efter hænger kun én ved.
Laura Egede Olsen er p.t. den eneste EUX-anlægsgartnere-
lev i landet. Og hendes mål er politiskolen. Anlægsgartner
er kun en gardering!

Grelle tal. Og ansøgningerne i år ser ikke bedre ud. Spøjst,
for ser man på alle erhvervsuddannelser, begynder en langt
større andel på EUX og en langt mindre andel falder fra.
Som man kan læse i dette nummer, kan forklaringen bl.a.
være at anlægsgartnerprøverne falder sammen med gym-
nasieeksaminerne - og gør det samtidig med at praktikvær-
terne har højsæson. Roskilde Tekniske Skole har før udtalt
at man ikke fik de de bogligt stærke elever som ville have
gået i gymnasiet. Man fik dem der ellers havde taget EUD.

EUX er en måde at lokke elever fra det alt for populære
gymnasium, få kvikke hoveder ind i fagene og få nogle af
dem hurtigt videre til fagets videregående uddannelser.
Her har EUX-anlægsgartner fejlet. Tabet afbødes dog af at
de fleste frafaldne er endt i EUD-anlægsgartner. De er ikke
tabt for faget og kan siden blive f.eks. jordbrugsteknolog,
professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed eller have- og
parkingeniør, godt hjulpet af de generelt gode koblinger
og meritordninger. Og dem der tager gymnasiet, kan se-
nere komme ind på de videregående grønne uddannelser
hvis de stadig har den grønne interesse.

Alligevel er EUX en god idé som erhvervsuddannelsesrefor-
men også støtter. Fagene får en mere alsidig rekruttering.
Den unge får en dobbeltuddannelse der giver flerdobbelte
uddannelsesmuligheder. Og hvis man f.eks. har ambitionen
om at blive anlægsgartner før man bliver landskabsarkitekt,
så slår man med EUX to fluer med ét smæk. Det kan for
den unge mere end opveje dét at kunne gå på et lokalt
gymnasium med vennerne. EUX-anlægsgartner skal ikke
afskrives, men det er nødvendigt at analysere de triste tal
og deres baggrund - og få politisk opbakning til at gøre
EUX mere anlægsgartnervenlig. SØREN HOLGERSEN
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FORSIDEN. Have- og parkingeniørstuderende er i gang med
en beskæringsøvelse i bytræarboretet. Beskæring er også
et fagligt tema på Have & Landskab. Foto: Oliver Bühler.
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Jord, planter og sten på rette vis
ANLÆGSGARTNERNORMER. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde forsøger at
samle alle regler op, og viser det i en ny udgave med mange rettelser og tilføjelser

Efter fem år er anlægsgart-
 nernormerne igen lavet

om. På næste side gengives
nogle af de væsentligste æn-
dringer i Normer og Vejled-
ning for Anlægsgartnerarbej-
de som normerne rigtigt hed-
der.

Først og fremmest er en
række kilder fornyet, udgået
eller opstået. Ny er f.eks. ‘Kva-
litetsstandard for planteskole-
træer’ som er et indiskutabelt
grundlag for normerne. Det er
også DS 1136 om belægninger
som siden sidst er udkommet i
en ny udgave. En anden nyhed
der har haft indflydelse på de
reviderede normer, er SBi’s
anvisning 224 om fugt i byg-
ninger, herunder fald bort fra
bygninger, sokkelhøjder, ni-
veaufri adgang og omfangs-

dræn. Der er også nye referen-
cer om bl.a. græs, genbrugs-
materialer og træ.

Andre ændringer skyldes en
tilpasning til det praktiske be-
hov eller ny faglig udvikling.
Det er næppe undgået nogens
opmærksomhed at permeable
befæstelser og stålkanter fyl-
der mere i faget end før. Så
det gør de også i normerne.
Alt i alt er ændringerne så
mange at det sikreste er at få
fat i de nye normer. De træder
i kraft 1. juni 2015. I en over-
gangsperiode vil både den nye
og gamle udgave kunne have
betydning, bl.a. afhængig af
konkrete aftaleforhold.

Sorterede referencer
Udgiveren er som alle gange
før siden 1962 Danske Anlægs-
gartnere. I sin nuværende
form - og titel - er det dog kun

Af Kim Tang og Søren Holgersen tredje udgave siden 2005. Kort
fortalt beskriver normerne
hvad faget betragter som fag-
mæssigt korrekt anlægsgart-
nerarbejde. Som sådan er de
et udgangspunkt for anlægs-
gartnerens arbejde når der ik-
ke foreligger særlige aftaler
om hvordan arbejdet skal ud-
føres. Normerne kan endvide-
re anvendes som et projekt-
værktøj og som reference for
udbudsmateriale.

Normerne er i princippet en
referenceopsamling der giver
en oversigt over relevante reg-
ler i danske standarder, vej-
regler mv. og sorterer dem.
Desuden tilføjes der regler el-
ler alternativer hvor de andre
standarder mv. ikke dækker
nok i forhold til anlægsgart-
nerarbejde eller - i enkelte til-
fælde - går på tværs af indar-
bejdede anlægsgartneriske

traditioner. Et eksempel er
fald på belægninger hvor der
er anlægsgartnerisk tradition
for et mindre fald på mindst
10 promille på terrasser. Sta-
tens Byggeforsningsinstitut
mener at der skal være mindst
20 promilles fald i udfald fra
bygninger - og derfor normalt
også på terrasser.

Normer og Vejledning for
Anlægsgartnerarbejde er vel
at mærke kun rettet mod an-
lægsarbejde. Hvad angår drift
kan man bl.a. henvise til Dan-
ske Anlægsgartneres ‘Pleje af
grønne områder’ hvor en ny
udgave ventes senere i år efter
at en fælles basisstandard først
er færdig.

Norm og vejledning
I normerne skelnes som før
mellem normer og vejledning.
Normerne der er understrege-

Omslaget på de nye normer har både belægninger og planter med - selv om planterne kun er som skygger.
Med det anvendte grej og de fraværende værnemidler skulle man måske tro at billedet har nogle år på bagen, men det er faktisk fra 2014.
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NOGLE AF DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER
FRA 2010-UDGAVEN TIL 2015-UDGAVEN

OVERTAGELSE
• Det præciseres at al flytning af jord
skal håndteres i henhold til de kommu-
nale jordregulativer.

JORDARBEJDE
■ Om råjord præciseres vejledende at
det højst må rumme 2 vægt% humus.
■ Om muld præciseres at man ved
muldbearbejdning ikke må ødelægge
jordens krummestruktur. Der er også til-
føjet teksturkurver som man kan kvali-
tetsvurdere mulden efter.
■ Det præciseres at man før jordarbejde
via Ledningsejerregistret (LER) skal kon-
trollere om der er ledninger i jorden.
■ Om mulddeponering præciseres at
mulden ikke må dozes sammen i høje
mulddepoter, og at kompost kan med-
virke til at gendanne biologisk liv.
■ Om råjordsløsning skærpes normkra-
vet til overfladens jævnhed på sports-
plæner. Der må højst være 5 cm gab på
3 meter retskede. Ellers er det fortsat 15
cm. Det nævnes at løsning kan give sæt-
ninger fordi grubespor falder sammen,
og at det især er et problem på græs.
■ Om jordbehandling frarådes fortsat
fræsere og andre roterende redskaber,
men stennedlægningsfræser kan accep-
teres hvis der kun er én overkørsel.

PLANTNING
■ ‘Kvalitetsstandard for planteskoletræ-
er’ er tilføjet som vejledende krav. Det
er fortsat kun mere generelle krav der
er anført som norm.
■ Om plantehuller er det tilføjet som
vejledning at man skal bortlede oversky-
dende vand hvis det omgivende terræn
falder mod plantehullet. Ved tilførsel af
nyt muld til plantehullet bør teksturen
svare til den omgivende muld.
■ Det tilføjes vejledende at specielt by-
og vejtræer efter plantning vil have be-
hov for gødning.
■ Om vanding er det vejledende krav til
træer øget til 200 liter hver 14. dag den
første vækstsæson. Før var det 100-150
liter pr. gang.
■ Om jorddække tilføjes vejledende at
en våd og kold jord ikke bør dækkes da
dækmaterialet nedsætter både for-
dampning fra og opvarmning af jorden.

GRÆS
■ Skemaet over anvendte græsarater
og deres egenskaber er ændret til Sterfs
‘The Grass Guide’ fra 2012.
■ Om færdiggræs tilføjes vejledende at
tykkelsen på græstørvene normalt er
1,5-2,0 cm og højst bør afvige 10 mm in-
den for den enkelte leverance.

■ Til sportsplæne skærpes de vejledende
krav til ukrudtsmængden der højst må
have 1% dækning.
■ Jævnheden på sportsbaners råjord-
planum skærpes vejledende til højst 5
cm gab på 3 meter retskede. Ellers er
normen 10 cm.
■ Vejledende krav til vækstlaget er præ-
ciseret hvad angår silt (højst 8%) og sten
(må ikke skade etablering og vækst).

BEFÆSTELSER
■ Normen til fugemateriale af beton føl-
ger nu den reviderede DS 1136 og skal
være styrkeklasse C30/37.
■ Normen til beton til afretningslag føl-
ges også DS 1136: C30/37 til brosten og
C20/25 til kantsten.
■ Der er tilføjet beskrivelse af perme-
able befæstelser hvor den eneste norm
dog er at alle lag skal være permeable.
Til bære-, fuge- og afretningslag anbefa-
les en fin makadam, jf. Dansk Beton.
■ Kravene til knust beton, tegl, asfalt
samt blandinger og slagger følger nu
Vejdirektoratets udbudsforskrifter fra
2011 og 2012.
■ Om chaussébrosten tilføjes vejledende
at de i bueforbandt må variere mere
end DS 1136 angiver.
■ Der er større krav til betonvarers udse-
ende. Om betonvarer tilføjes som norm
at huller grundet lerklumper og kalksten
kun må forekomme i ubetydeligt om-
fang. Den vejledende grænse er 10 plet-
ter over 1,5 cm2 pr. 10 m2 belægning, jf.
Dansk Beton. Denne grænse gælder og-
så for jernudfældninger.
■ Beskrivelsen af kunststofbelægninger
og især kunstgræs er ændret, bl.a. som
følge af at DBU har trukket sine standar-
der tilbage. Beskrivelsen er nu rent vejle-
dende bortset fra faldunderlag.
■ Det tilføjes vejledende at små fliser
under 4 cm tykke er svære at få  at læg-
ge fast i afretningsgrus. De bør ligge i le-
ret grus med blødt aftræk eller i bundne
materialer.
■ Det beskrives vejledende hvad man
gør med bære- og afretningslag når
overflader af uens tykkelse kombineres,
f.eks. chaussébrosten og betonfliser.
■ Om rodvenlig befæstelse tilføjes vejle-
dende at nedvandingen må doseres så
jorden ikke pakkes for meget mellem
stenene og at rodvenlige befæstelser
også kan opføres i plast, stål og beton.
■ Om dræning vejledes nu om omfangs-
dræn, jf. SBI-Anvisning 224 og DS 436,
herunder beskyttelse af fundamenter.
■ Afvandingsfaldene er revideret efter
nye kilder, bl.a. SBi-anvisning 224. Den
generelle norm er præciseret, og det an-

befales ikke at bruge permeable befæ-
stelser i udfald fra bygninger. Der er di-
vergens mellem SBi’s 20 o/oo i udfald og
de 10 o/oo som efter anlægsgartnerisk
tradition gælder for terrasser.
■ Om belægningers overhøjde tilføjes
vejledende at den bør være ½-1 cm i
forhold til græs og bede.
■ Om tolerence i plan tilføjes vejleden-
de at tolerancen bør være 10 mm hvor
man skal holde flugter og moduler.
■ Tilpassede klinker, klinkefliser og
brudfliser bør vejledende være mindst
30% af normalstørrelsen, samme krav
som i forvejen gælder for betonsten.
■ Om fuger er tilføjet som norm at
kantsten af natursten skal have 2-5 mm
fugebredde og kantsten af beton  2-3
mm fugebredde, jf. DS 1136. Det præci-
seres at kravene til fugebredder gene-
relt gælder grusfuger. For faste fuger
henvises til leverandøranvisninger.
■ Stålkanter er beskrevet detaljeret,
men som norm er der kun generelle
krav. For ubehandlet stål anbefales
mindst 8 mm godstykkelse ved højst 10
cm lysning.
■ Grusbelægninger og insitustøbt beton
som toplag er beskrevet vejledende.

TRAPPER
■ Fald på trin og repos har for natursten
fået en øvre grænse på 25 o/oo. For be-
ton er den nedre grænse nu 10 o/oo (før
15), og den ny øvre grænse 25 o/oo.
■ Om elementrapper vejledes om trin
med savede (glatte) undersider og risi-
koen for at de skrider frem.
■ Normkravet til opspring på betontrap-
per er reduceret fra 3 til 2 mm.
■ Præcist tildannede trappeelementer
kan vejledende indbygges med et fald
på mindst 5 o/oo, hvor det generelle
krav er 15 o/oo.

TERRÆNMURE
■ Funderingsdybden er øget til 20 cm
for murhøjder op til 1,5 m på frostsikker
og frostvivlsom bund.
■ Der er tilføjet vejledende krav til ned-
gravning af palisader.
■ Om bagstøbning er der tilføjet nye
vejledninger der bl.a. angiver at bag-
støbningen ikke føres helt til tops, men
aftager med murhøjden.

TAGHAVER
■ Om vækstlag præciseres vejledende
hvordan jordens tørrumvægt mv. bør
være, men uden konkrete tal.
■ Om vindstabilitet tilføjes vejledende
at man kan bruge jordankre i form af
f.eks. armeringsnet.
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KILDER
Normer og vejledning for anlægs-
gartnerarbejde. Af Kim Tang, Søren
Holgersen m.fl. Danske Anlægsgart-
nere 2015. 125 s. www.dag.dk.

SKRIBENTER
Kim Tang er fagkonsulent i Danske
Anlægsgartnere. Søren Holgersen er
Grønt Miljøs redaktør. De har begge
medvirket ved flere tidligere udgave
af publikationen.

de, bør så vidt muligt altid føl-
ges. De er i vidt omfang gengi-
vet fra anerkendte referencer
som danske standarder og vej-
regler og er ofte af en vis ge-
nerel karakter.

Al øvrig tekst er vejledning
eller almindelig forklaring.
Vejledningerne er i vid ud-
strækning baseret på bran-
chens erfaring og kan med
fordel følges i de fleste tilfæl-
de. Til det vejledende stof hø-
rer f.eks. den nye Kvalitets-
standard for planteskoletræer.
Det skal altså præciseres i kon-
trakten hvis den skal gælde.
Den gælder ikke automatisk
fordi man har henvist til an-
lægsgartnernormerne.

Formen med de blandede
normer og vejledninger - og
den pragmatiske blanding af
produkt- og proceskrav - gen-
kendes fra bl.a. vejreglerne.
Med den nye udgave, der er
blevet lidt længere end den
gamle, er dette princip udvi-
det. Det kan man bl.a. se i nye
afsnit om bl.a. permeable be-
fæstelser og insitustøbt beton.
Baggrunden er bl.a. at der bli-
ver stadig flere materialer og

metoder og de bliver stadig
sværere at angive eksakte
krav. Alt kommer an på alt.
Resultatet er generelt mere
snakkende normer. Det er en
udvikling der kan diskuteres,
men som det er svært at finde
et godt alternativ til.

Norm med begrænsninger
Normer og vejledninger burde
ideelt hvile på hele verdens vi-
den og erfaring, men det er i
praksis umuligt. Der findes
sandsynligvis undersøgelser og
erfaringer om hver eneste en-
kelte detajle. Men selv om vi-
den spreder sig på mange må-
der, er det ikke alt der er ind-
draget i normerne.

Som et eksempel kan man
tage de fald der kan - eller skal
- være bort fra bygninger. Sta-
tens Byggeforskningsinstitut
(SBi) siger i deres vejledning
fra 2013 at der skal være et
fald på mindst 25 promille i
mindst 3 meter fra bygningen,
dog mindst 20 promille når be-
lægningen er tæt. Kravene er
pænt gengivet i normerne selv
om de er i konflikt med den
gamle anlægsgartnerregel om

at man kan gå ned på 10 pro-
mille på terrasser.

Men hvor kommer SBi’s krav
fra, og hvad er deres rationa-
le? Det er ikke tjekket nærme-
re ud over en telefonsamtale
til SBi der ikke afslørede noget
nærmere. Logikken er for-
mentligt den at der ikke må
opstå et ‘direkte vandtryk’
mod soklen. Vandtrykket op-
står når jorden er vandmættet
hvad den derfor ikke må blive.
For at modvirke det, må der
ikke sive vand ned. Ikke for
meget i hvert fald. Derfor må
regn ikke sive direkte ned i jor-
den. Derfor må der ikke dan-
nes pytter på overfladen. Vand
må ikke stuves op ved bygnin-
gen. Derfor skal der være fald.

Jovist, men at noget vand si-
ver ned, skader jo ikke, bare
jorden ikke bliver vandmætt-
et. Så småpytter betyder vel in-
genting. Det kan vel heller
ikke være værre end hvor der
er jord og græs ind til bygnin-
gen hvor vand siver ned selv
om der er lidt fald. Og hvis der
ikke er kælder kan det hele vel
være lige meget. Og hvorfor
skal faldet lige være 20 og 25

promille og ikke 10 promille?
Vandet løber væk i alle tilfæl-
de selv om det bare er lidt
langsommere når faldet ikke
er så stort. Og hvorfor skal det
være lige tre meter fra bygnin-
gen og ikke f.eks. to?

En i sig selv mindre detalje
rejser mange spørgsmål der
ideelt burde studeres i et om-
fattende litteraturstudium og
analyseres før kravene blev sat
ind i normerne. Måske der bli-
ver tid og råd engang i fremti-
den. Som bruger af normerne
skal man blot vide at de ofte
hviler på antagelser, sporadisk
viden og praktiske erfaringer
der altid rummer en vis tilfæl-
dighed. Det bidrager til at der
er mere og mere vejledning
mens de mere bindende nor-
mer får stadig mere generel
karakter. ❏

Kravene til muldudlægningens jævnhed, sten i overfladen mv. afhænger af det ønskede fremtidige præg. Her tilstræbes et havepræg med en
meget præcis og jævn overflade, og er arealet ikke for stort, kan en gammeldags trædning stadig være nyttig.
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Fra at være grønne og frodi-
ge mindehave er mange

landsbykirkegårde ved at blive
præget af grå flader af perle-
sten. Det bør de ikke, skriver
landskabsarkitekt og kirke-
gårdskonsulent Charlotte Skib-
sted i videnbladet ‘Gør lands-
bykirkegårdens ledige arealer
grønne’ fra Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning.

Når der er færre kistebegra-
velser og kirkegården bevarer
sin størrelse, bliver der ledige
arealer. De er let at dække
med perlesten, men det kan
ende med store grå stenflader
med små gravstedøer. Grav-
stederne er måske endda selv
dækket af perlesten og skiller
sig kun ud med en lille hæk.

Derfor skal menighedsråd
og gravere nytænke kirkegår-
den. De skal ikke mere finde
plads til så mange gravsteder
som muligt i ret fast struktur.
De skal genopfinde den grøn-
ne og frodige mindehave.

Få først et overblik over kir-
kegårdens ledige gravsteds-
areal i dag, råder Skibsted.
Brug derefter protokol og
gravkort til at få et indtryk af
hvilke ledige arealer der op-
står de næste fem-syv år. Man-
ge af de kistegravsteder der
udløber, vil nok ikke få fred-
ningstiden forlænget.

Landsbykirkerne var før om-
givet af græs. Derfor er det
oplagt igen at tænke i græs.
Perlesten og grus bør være
forbeholdt de primære gange.
På de sekundære gange kan
græsset brede sig.

“Skønheden i de grønne fla-
der som sammenbindende ele-

flere ledige kistegravsteder
ved siden af hinanden, kan de
bruges til urnegravsteder. Man
kan da bevare hækken og må-
ske etablere en fælles beplant-
ning bagerst fordi et urne-
gravsted fylder mindre end en
enkeltkistegrav. Er de ledige
gravsteder mere spredte, kan
man lade hækkene stå og til-
plante arealerne med stauder
eller små buske som kirkegår-
den anlægger og plejer.

De ledige arealer kan også
udnyttes til at give løvtræerne
en chance. De har i århundre-
der indrammet kirkegårdene
og givet dem læ og skyggespil,
men plantesygdomme og stor-
me har de seneste årtier ryd-
det godt ud i dem. Elmene er
væk, askene og kastanjetræ-
erne er ved at gå samme vej.

Tænk både i store træer som
eg, lind, ahorn og bøg og min-
dre løvtræer som røn, avnbøg,
tjørn og mispel, råder Skib-
sted. Træerne kan plantes
spredt i ledige gravsteder, i
kirkegårdens kant eller som en
allé langs den centrale gang.
Man bør plante dem i en
bundplantning. Træer i græs
gror dårligt og bliver nemt be-
skadiget af plæneklipperen.

Kirkegården skal blive en ny
grøn helhed. Gravernes arbej-
de forskydes fra intensiv pleje
af mange individuelle gravste-
der til kirkegården som sådan,
og det kræver større viden om
planter. sh

Genopfind den grønne og frodige mindehave
Erstat perlesten med græs på landsbykirkegårdens ledige arealer, råder kirkegårdskonsulent

Perlestenene overtager stille og roligt de ledige arealer - og kirkegården bliver mere og mere grå. Også her på Egebjerg Kirkegård.

Nyplantet allé af søjleavnbøg på Maribo Kirkegård. Foto: C. Skibsted.

Kistegravsteder kan omdannes til urnegravsteder med en fælles
beplantning ved baghækken. Foto: C. Skibsted.

ment mellem de aktive grav-
steder giver kirkegården en
stor intimitet,“ skriver Skibsted
der mener at den samlende
grønne flade understreger kir-
kegården som den store ‘fæl-
les gravplads for tidligere
slægter’. Det naturprægede
udtryk vinder da også mere og
mere frem, og mange nye
gravsteder anlægges i græs.

Man kan dog godt bevare
gamle, store familiegravsteder
tæt på kirken. De har ofte bå-
de karakteristisk beplantning
og lokal- og kulturhistorisk in-
teresse. Når gravstedet udlø-
ber, må man vurdere om de
skal bevares, også for at bidra-
ge til en grøn kirkegård.

Et led i planen kan være at
samle de aktive arealer. Er der

KILDE. Charlotte Skibsted (2015): Gør
landsbykirkegårdens ledige arealer
grønne. Videnblade Park og Landskab
3.03-85. Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Københavns Uni-
versitet.
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Den eksisterende staudehave ser flot ud i fuldt flor. Men den havde mistet sin overordnede  sammenhæng
efter mange års løbende indplantninger. Foto: Thomas Rahbek, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Da Danmarks regent blev
 75 år den 16. april, var

der én gave som med sikker-
hed ikke ender på et kongeligt
pulterrum. Det er gaven fra re-
geringen og Folketinget. Den
består nemlig af en omlæg-
ning af staudehaven på Fre-
densborg Slot. Og modsat de
fleste andre gaver, skal dron-
ningen selv være med til at
udforme den.

„Jeg har netop i sidste uge
haft et møde med Hendes Ma-
jestæt hvor vi gennemgik de
første skitser med henblik på
selve havens disponering, men
også plantevalget. Hun går
meget op i både farver og for-
mer, men absolut også i arts-
valg,“ forklarer Christine Waa-
ge der havde lavet plantesam-
mensætningen ud fra tidligere
samtaler med dronningen og
derfor ikke ramte helt forbi.
„Bortset fra at hun foreslog at
der skulle indgå et felt med
træpæoner.“

Christine Waage er land-
skabsarkitekt i Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme
og ph.d. i landbohavekultur
og restaurering af historiske
haver. Hun vil i den næste må-

Ny staudehave til en ældre dronning
TILLYKKE. Margrethe II fik en staudehave til Fredensborg Slotshave i 75-års fødselsdagsgave
af regeringen og Folketinget - og er selv med til at færdiggøre planerne

Af Lars Thorsen neds tid færdiggøre havepla-
nen, så den kan blive præsen-
teret for majestæten igen og
forhåbentligt godkendt.

Derefter vil planterne blive
bestilt så plantearbejdet kan
gå i gang til foråret 2016 mens
anlægsarbejdet med havens
store linjer - som bøgehække
og trappeanlæg - vil gå i gang
så snart den reserverede have i
Fredensborg Slot lukker for of-
fentligheden midt i august.

Selv om haven ikke er fær-
digprojekteret endnu, anslår
Christine Waage at anlægnin-
gen af den nye staudehave vil
koste omkring en million kro-
ner. Ud over regeringen og
Folketinget er der også andre
gavegivere der i anledning af
den runde fødselsdag har øn-
sket at bidrage til projektet.

Dronning Ingrids have
De indviede vil vide at der alle-
rede er en staudehave i den
reserverede have i Fredens-
borg Slotshave. Den er kendt
for sin blomsterpragt, artsrig-
dom og levende farvespil der
udfolder sig fra det tidlige
forår til sent efterår. Den er
åben for offentligheden (lige-
som den nye have vil være) i
juli og halvdelen af august.

Det var Dronning Ingrid der
fik omlagt den reserverede
have til en engelsk inspireret
landskabelig blomsterhave.
Hun fik også anlagt et stort
staudebed, men det var til-
bage i midten af 1930’erne.

„Derfor var staudebedet ved
at være udlevet. Vi har selvføl-
geligt sørget for at indplante
en del stauder i det hvert år så
det kunne tage sig flot ud.
Men med tiden syntes vi at
beddet havde mistet sin sam-
menhæng,“ forklarer Christine
Waage om valget af staudeha-
ven som gave.

Men også den nye staude-
have tager udgangspunkt i
stedets historie. Den er dispo-
neret med afsæt i et fasan-
gårdsanlæg der lå i området i
1700-tallet. Hække markerer
en hovedakse og en tværakse
så der opstår fire mindre have-
rum. Derved skabes fire tema-
haver med mulighed for for-
skellige udtryk og blomstrings-
højdepunkter.

„Det primære greb bliver at
vi planter nogle pænt store
felter på 3-5 m2 i stedet for
blot en meter, så vi får nogle
store farveflader. Det er ikke
et mål i sig selv at få så mange
arter og sorter ind som muligt,

det handler mere om at få et
smukt farvespil med en vis ro,“
fortæller Christine Waage.

Staudernes haverum
Staudehaven vil bestå af en
forårshave, en tidlig sommer-
have, en sensommerhave og
en lund af træer. Og selv om
der stadig kan komme ændrin-
ger, er Christine Waage sikker
på at forårshaven bliver plan-
tet omkring det gamle lege-
hus. „Her vil der blive en mas-
se løg, forskellige narcisser og
andre blomstrende løgplanter,
sat i græs. Desuden vil der bli-
ver plantet mispler og kvæder
så regentparret vil kunne nyde
en lille frugtlund.“

I den tidlige sommerhave
finder hovedblomstringen sted
fra først i maj til sidst i juni. De
primære farver er her lilla, gul,
blå og pink sammensat i farve-
harmonier sat i spil med kon-
trasterende farver. „Her vil der
selvfølgelig være nogle tulipa-
ner, men også forårsvorte-
mælk, lupiner, løjtnantshjerte
og nogle tidlige dagliljer.“

Sensommerhaven er place-
ret som nabo til rosenhaven
og komponeret så blomstrin-
gen primært finder sted fra
juli og frem til oktober. Her er
de fremherskende farver rød,
orange, pink, violet, blå og
gul. Også her er bedet kompo-
neret i farveharmonier med
enkelte kontraster. „De karak-
teristiske planter her er en del
forskellige salvier, og vi kom-
mer også til at bruge forskelli-
ge georginer og dagliljer, pæ-
oner, valmue, solbrud, høst-
anemoner og asters.“

Men når man vælger til, så
er der også fravalg, forklarer
Christine Waage. „Noget af
det som ikke kommer til at
indgå, er græsser som man el-
lers ser meget i de moderne,
naturprægede præriehaver.
Dette bliver en mere klassisk
engelsk staudehave som vi
kender det fra Gertrud Jekyll.“

Tvivl om træerne
Kun det fjerde haverum som
skal have træer som sit hoved-

10
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Fredensborg Slot set i drageperspektiv. Den nye staudehaves fire rum er ikke færdige endnu, men er tegnet ind på denne fotomanipulation.
Haven står færdig i foråret 2016. Foto: Søren Agerlund, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

16 FORENINGER GAV 2 STOLE

element, er der ikke helt klar-
hed over endnu. „Der vil blive
tænkt på blomstring og høst-
farver, men også vækstformen
er vigtig. Det har jo noget at
gøre med skalaer, så vi skal ha-
ve nogle træer som kan danne
overgang til den lille skala i
staudehaven og ud til de store
plæner, men også nogle træer
som kan skabe overgang fra
rododendronmassiverne,“ si-
ger Christine Waage og næv-
ner Prunus subhirtella, higan-
kirsebær, som et eksempel.

„Ellers kunne jeg godt fore-
stille mig at vi bruger nogle
mirabeller som dronningen er
meget glad for, og som både
har smuk blomstring og frugt.
De vil kunne formidle skalaen
fra de små, mere hyggelige
haver til de store plæner.“

Planter og passer selv
Det bliver styrelsens egne gart-
nere som kommer til at passe
dronningens nye staudehaver
når den står færdig i foråret

2016, og derefter skal bruge 3-
4 år på at vokse til. Det er de
selvsamme folk som står for at
plante, og det er ifølge Chri-
stine Waage helt bevidst. „Der
er bare en god sammenhæng i
at man selv er med til at an-
lægge det som man senere
skal passe,“ siger hun.

Desuden er slotsgartneren

og gartnerformanden og sty-
relsens dygtige staudegartnere
fra eksempelvis Kongens Have
og Frederiksborg Slot meget
aktive medspillere i udfærdi-
gelsen af den nye staudehave.

„Når jeg har lavet en teg-
ning, så viser jeg den altid til
dem og får deres input om alt
fra disponering til arter og sor-

ter, og på baggrund af disse
dialoger har jeg eksempelvis
sorteret flere fra fordi de iføl-
ge gartnerne frøformerede sig
for meget, og det blev næsten
ukrudtsagtigt. Andre blev stre-
get på grund af erfaringer
med at de havde en tendens
til at få meldug. På den måde
er planteplanen blevet kvali-
tetssikret, og det synes jeg er
privilegeret at vi alle sammen
kan være med i processen. Så
når vi står derude i haven om
et par år, og tingene ikke helt
bliver som det var planlagt, så
kender de tankerne bag og
kan sikre staudehavens udtryk
på trods af udskiftninger eller
renoveringer,“ lyder det fra
Christine Waage.

Men også regenten kommer
til at få lov til at give sit besyv
med. Når alting er afsat ude i
haven i løbet af efteråret, for-
venter Christine Waage at
dronningen vil rundt i anlæg-
get for at sikre sig at alting er
som det skal være. ❏

Staudehaven var ikke den eneste gave dronningen fik. Af Dan-
ske Anlægsgartnere, Arbejdsgiverne, Dansk Bilbrancheråd,
Dansk Håndværk, Dansk Låsesmede Forening, Danske Maler-
mestre, Håndværksrådet, Kristelig Arbejdsgiverforening, Sam-
menslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Dan-
mark, Skorstensfejerlauget, Aarhus Haandværkerforening,
Den Nye Borger- og Håndværkerforening i Skive, Haand-
værker- og Industriforeningen i Odense, Hillerød Industri- og
Haandværkerforening, Holstebro Industri & Håndværkerfor-
ening og Svendborg Håndværker- og Industriforening fik
dronningen - to flotte stole!

Det var dog trods alt ikke Ikeas de billigste, men designklas-
sikeren Faaborg-stolen som Kaare Klint tegnede til Faaborg
Museum i 1914. Stolene blev fremstillet til lejligheden af mø-
belsnedkerierne Rud Rasmussen og Carl Hansen som selv done-
rede yderligere to eksemplarer af stolen.
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En kirkegård kan ikke ned-
lægges af stiftet før et sag-

kyndigt udvalg om kirkegårde
er taget i ed. Og hvis udvalget
erklærer kirkegården ‘umiste-
lig’, kan den slet ikke nedlæg-
ges. Kirkegården kan også pla-
ceres i de to andre kateorier
‘bevaringsværdig’ og ‘andre
kirkegårde’.

Reglen blev indført da ‘Be-
kendtgørelse af lov om folke-
kirkens kirkebygninger og kir-
kegårde’ 29. marts 2014 kom i
en ny udgave. Baggrunden er
at nogle få kirker er lukket i
de senere år og at flere nok
følger efter. Dermed kan deres
kirkegårde også blive nedlagt.

I 2011 nedsatte Kirkemini-
steriet en arbejdsgruppe om
folkekirkens kirker der helt el-
ler delvis tages ud af brug.
Gruppen skulle også se på kir-
kegårdene, og princippet om
at kategorisere kirkegårde i
umistelige, bevaringsværdige
og andre kirkegårde kom med
i arbejdsgruppens rapport i
2013. Kriterierne for kategori-
erne skal bygge på de ret-
ningslinier som findes i kon-
ventionen for Verdensarv ved-
taget af Unesco i 1972.

Idéen om de tre kategorier
stammede fra daværende kir-
kegårdskonsulent Susanne
Guldager. Hun fortæller at
man i andre bevaringsspørgs-
mål bruger lignede kategorier.
Man taler bare om ‘fredning’
hvis noget er umisteligt. „Det
ord bryder de sig ikke om i Kir-
keministeriet,“ siger hun.

Højst 10-15 kirkegårde
Det sagkyndige udvalg der ka-
tegorisere de nedlægnings-
truede kirkegårde, er siden ud-
peget efter indstilling fra Aka-
demiraadet, Det særlige Byg-
ningssyn og Nationalmuseet. I
udvalget sidder redaktør An-
nemarie Lund, professor Steen
Høyer, museumsinspektør Ulla
Kjær og kirkegårdskonsulent
Preben Skårup.

Udvalget skal først formu-
lere kriterier for at placere kir-
kegårde i de tre kategorier.

KILDER
Bekendtgørelse af lov om folkekir-
kens kirkebygninger og kirkegårde.
Kirkeministeriet 29. marts 2014.
Grønt Miljø (2014): ‘Umistelig’ kirke-
gård kan ikke nedlægges ifølge ny
lov. Grønt Miljø 4/2014 s. 52.
Susanne Guldager (2014): Nye mulig-
heder for at bevare kirkegårde. Vi-
denblade Park og Landskab 3.14-15.
Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning 2015.
Korrespondance med Susanne Guld-
ager 23.4.2015.

De umistelige kirkegårde

Når dét er på plads, skal udval-
get vurdere i hvilken kategori
man skal placere de kirkegår-
de som ønskes nedlagt.

Hvis en kirkegård vurderes
som ‘umistelig’ kan den ikke
nedlægges, heller ikke hvis kir-
ken lukkes. Men da grundla-
get er Unescos konventation
for verdensarv lægges der op
til at kun meget få truede kir-
kegårde havner i denne eks-
klusive kategori. Kirkeministe-
riet er selv kommet det meget
løse skøn på 10-15 kirkegårde.
Susanne Guldager ser selv Lyø
kirkegård som en oplagt kan-
didat som ‘umistelig’ kirke-
gård, men den ønskes nok ik-
ke nedlagt i overskuelig frem-
tid, oplyser hun.

Til konceptet hører at umi-
stelige kirkegårde skal vedlige-
holdes af folkekirken. De vil
fortsat være omfattet af den
kirkelige lovgivning og man
kan blive ved at begrave i
dem. „Det er udtryk for at
man respekterer at kirkegårde
er brugsanlæg,“ fortæller
Guldager der i det hele taget
glæder  sig over at lovændrin-
gen skaber mere opmærksom-
hed om kirkegårde som kul-
turarv. „Det er der et stort be-
hov for,“ fastslår hun.

Guldager vurderer at det
nok er kirkegårde i landets
tyndtbefolkede dele der kan
ønskes nedlagt af økonomiske
grunde eller fordi det er svært
at fastholde et aktivt menig-
hedsråd.

Afregistrere kirkeminder
Lovændringen gjorde det end-
videre muligt at bruge kirke-
bygninger til ikke-kirkelige
formål. Vil man lukke en kirke,
skal Kulturministeriet høres
med henblik på om en fred-
ning kan komme på tale.

I den nye lov blev også reg-
lerne om registrering af beva-
ringsværdige gravminder lavet
om. Man kan nu afregistrere
gravminder og dermed redu-
cere antallet. Der er desuden
den ændring at afgørelsen om
registreringen af gravminder i

sidste ende skal påklages til bi-
skoppen, ikke til kirkeministe-
riet som det var før.

Andre slags fredninger
Andre love kan supplere den
kirkelige lovgivning for at be-
skytte kirkegårdene. Hertil hø-
rer bygningsfredningsloven.
Ifølge dem er en kirke fra før
1536 (reformationen) automa-
tisk fredet, hvis den tages af
brug. For yngre kirker skal der
tages beslutning om fredning i
hvert enkelt tilfælde.

En bygningsfredning kan
omfatte bygningens nære om-
givelser f.eks. kirkegården i
det omfang den er en del af
en bevaringsværdig helhed.
Kirkegården kan dog også fre-
des som et selvstændigt land-
skabsarkitektonisk værk. I beg-
ge tilfælde forudsættes at kir-
kegården ikke længere er i
brug og derfor ikke hører un-
der den kirkelige lovgivning.

En nedlagt kirkegård der
ikke længere omfattes af den
kirkelige lovgivning, kan bru-
ges til andre formål hvis den
ikke fredes. I nogle tilfælde
kan den da helt eller delvist
bevares som fortidsminde ef-

Et sagkyndigt udvalg er i gang med definere
bevaringskategorier for kirkegårde der er truet
af nedlæggelse, men ikke må mistes

Kirke-Stillinge kirkegård.
Et godt eksempel på en kirkegård
med mange kulturværdier.
Foto: Susanne Guldager.

ter museumsloven. F.eks. kan
krigergrave, sten- og jorddi-
ger, konkrete gravminder og
mindesmærker på kirkebe-
skyttes efter museumsloven
der uddelegerer en del af an-
svaret til de lokale kultur- og
naturhistoriske museer.

Naturbeskyttelsesloven har i
enkelte tilfælde været brugt
til at frede kirkegårde, f.eks.
Assistens Kirkegård i Køben-
havn som blev fredet efter en
kendelse fra Natur- og Miljø-
klagenævnet i 2014. En mulig-
hed er også de såkaldte Exner-
fredninger som er frivillige
fredninger uden for kirkegår-
den efter naturbeskyttelses-
loven. Fredningerne er gen-
nemført ved et stort antal kir-
ker i 1950’erne for at holde sy-
net af kirken frit. sh
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Intetsigende, kedelig, farve-
 løs, uinspirerende, fantasi-

løs. Danskerne lagde ikke fing-
rene imellem da de skulle fæl-
de dom over deres egne haver
i Danske Anlægsgartneres
konkurrence ‘Danmarks grim-
meste have’. Her lagde over
140 haveejere billeder og be-
skrivelser af deres privathaver
på Facebook for at vinde
hjælp fra to anlægsgartnere i
en dag. Normalt præsenterer
folk ellers deres gode side på
Facebook, men i denne om-
gang var det bagsiden af me-
daljen der blev vist.

Grønt Miljø har fået fagkon-
sulent hos Danske Anlægsgart-
nere Kim Tang og landskabsar-
kitekt Signe Moos fra moos +
looft til at se billederne igen-
nem for at høre deres bud på
hvad vi kan lære af det unikke
kig bag havefolkets hække.

Simpel, ufærdig, forfalden
„Et meget interessant foto-
materiale. Først og fremmest
vil jeg sige at de fleste haver
nærmere er kedelige eller
ufærdige end de er decideret
grimme,“ pointerer Kim Tang,
der mener at kunne se tre ka-
tegorier:
• Den simple have som bare
består af en belægning, et
græsareal og en hæk eller et
hegn.
• Den ufærdige have hvor eje-
ren er gået i stå midt i et have-
projekt eller ikke er kommet i
gang med haven efter huset er
blevet renoveret eller bygget.
• Den rodede eller forsømte
have med gamle, slidte belæg-
ninger, skæve støttemure, af-
fald og opstablede materialer,
ødelagte haveelementer og
generelt forfald.

Signe Moos er ikke uenig i
denne inddeling og mener at
mange af haverne ville have
godt af en simpel oprydning.
„Men ellers handler det først
og fremmet om at tage en be-
slutning om hvad man vil med
haven. Man betaler jo rigtigt
meget for arealet fra sokkel til

Grimme haver mangler planter og plan
KONKURRENCE. ‘Danmarks grimmeste have’ viste hvad folk opfatter som grimt - og dermed
smukt - og afslørede også at typehusproducenterne leverer færdigproducerede grimme haver

Af Lars Thorsen skel, så det er synd for dem
som ligger inde med en så-
kaldt grim have. Det handler
grundlæggende om at få for-
løst grundens oplevelsesmæs-
sige potentiale,“ siger Signe
Moos.

Hvad vil havefolket have?
På baggrund af de mange fo-
tos mener Kim Tang at kunne
udlede nogle pointer om hvad
danskerne generelt ønsker i
deres haver.

„Det er jo de kedelige, halv-
tomme haver som ikke bliver
vedligeholdt ordentligt der
går igen på disse billeder. Jeg
vil slutte at det de sætter pris
på, er frodigheden, blomster-
pragten og de oplevelser der
ligger i den klassiske have med
buske, træer og blomster og
løg hvor du får al årstidsvaria-
tionen. Det mangler i alle disse
haver, og derfor er de så kede-
lige, og bliver opfattet som
grimme,“ siger Kim Tang.

Også Signe Moos fremhæ-
ver oplevelsen i haven. Ople-
velser er afgørende for have-
ejerens tilfredshed. Hun har
som tidligere havekonsulent

for Haveselskabet set mere
end sin del af ufokuserede ‘ha-
ver med potentiale’ og poin-
terer at det er fagpersonens
rolle at finde frem til den en-
keltes havedrømme hvilket
kan være svært.

„Den klassiske bilproducent
Henry Ford sagde engang at
hvis han i sin tid havde spurgt
folk hvad de ønskede sig, så
havde de sagt ‘en hurtigere
hest’. Men i virkeligheden øn-
skede de sig jo en bil, de vidste
det bare ikke. På samme måde
er det vores opgave at over-
sætte haveejernes tanker og
ord så vi ikke kun giver dem
det de siger de ønsker, men
det de rent faktisk ønsker sig,“
siger Signe Moos og under-
streger at det handler om at
stille et væld af spørgsmål,
men måske også tage en tur
inden for i huset. Det kan
nemlig tit sige en masse om
personen som kan overføres til
arbejdet med haven.

Tag en beslutning
Heldigvis er haven et forholds-
vis ufarligt sted at eksperimen-
tere, og der er færre regler og

restriktioner end med husbyg-
geri. Derfor opfordrer Signe
Moos alle de deprimerede ha-
veejere til ganske enkelt at ka-
ste sig ud i det.

„I haven kan det jo ikke gå
galt, og du kan få meget store
virkninger med små midler.
Hvis man f.eks. graver et hul
og dynger jorden op ved siden
af, har du pludselig et hul og
en bakke og bevægelse i land-
skabet, noget som øjet kan
vandre i, børnene kan løbe på,
eller du kan lægge dig ned i
og kigge på himlen når det
blæser. Du kan også så mor-
genfruer over det hele eller
bygge tårne af halmballer. I
disse selvrealiseringstider er
haven virkelig en oplagt chan-
ce for at folde sig ud.“

Start med en bid af foden
Men både hun og Kim Tang
påpeger det samme grund-
læggende problem som man-
ge af haveejerne også nævner
i de mange kommentarer på
Facebook. Nemlig at de ofte
ikke kan overskue hvor de skal
gå i gang.

„De stirrer sig simpelthen

Med dette billede skød Danske Anlægsgartnere Facebook-konkurrencen ‘Danmarks grimmeste have’ i gang.
Billedet er fra skribentens egen have efter en husrenovering i 2013. Med hækken er havens ramme i det
mindste på plads. Bien hedder Sally. Foto: Lars Thorsen



GRØNT MILJØ 4/2015 15

blinde på hele projektet i ste-
det for at udvælge ét område
og så gå i gang dér,“ forklarer
Kim Tang. Det er lidt ligesom
det gamle råd omkring hvor-
dan man spiser en elefant. I
stedet for at tro at man skal
spise den hele på én gang, skal
man starte med at tage en bid
af foden.

„Dengang jeg var havekon-
sulent ringede folk jo nogle
gange til os og nærmest sagde
‘hjælp, jeg har fået have’,“
fortæller Signe Moos. „Her an-
befalede jeg at man tænker
på havens opbygning ligesom
husets. Der skal være tænkt
over gulv (belægning, græs,
mos, blomster, terrasse mv.),
vægge (hække, buske, træer,
høje græsser, bambus mv.) og
loft (f.eks. trækroner, pavillo-
ner, himmel). Det kan gøre det
lettere for haveejeren at af-
grænse opgaven og rent fak-
tisk tage en eller anden beslut-
ning om hvordan haven kan
udvikle sig,“ siger Signe Moos
som også hyppigt har måttet
tale folk væk fra idéen om at
haven er et færdigt produkt.

„Haven er jo det langsomme
skuespil. Det er netop dét at
den forandrer sig med årsti-
derne for øjnene af en som

nærmest er magisk og gør det
tydeligt at det er levende væ-
sener,“ siger Signe Moos.

En hyppig grim have
Årstidsvariation og haveople-
velser er der ikke mange af i
hovedparten af de ‘grimme’
haver på Facebook-kategorien
‘De simple haver’ med græs,
belægning og hæk.

„Folk synes ikke at den er
pæn fordi den mangler frodig-
heden, blomsterne, de tradi-
tionelle årstidsoplevelser. Det
er ganske enkelt planteind-
holdet der mangler,“ forklarer
Kim Tang. Signe Moos supple-
rer: „Der er jo tale om ét rum
der er spændt helt ud til hæk-
ken. Du kan kigge ud af vin-
duet og se hele haven i et
glimt, og så er der jo groft
sagt ingen grund til at gå der-
ud. Der er ganske enkelt ikke
taget stilling til noget som
helst. Det er det som gør det
til en ligegyldig have.“

Og ligegyldige haver; det er
netop hvad typehusproducen-
terne fremstiller når de skal
finde på udearealer til deres
standardhuse. Her bliver oftest
lagt en stenbelægning helt op
til huset og derefter en gang
rullegræs ud til den nyplan-

Vinderne blev Maja og Nicolaj Schultz med denne have på Nyvej 17 i
Haderslev. De får den 13. maj besøg af en anlægsgartnermester fra
Danske Anlægsgartnere og to faglærte anlægsgartnere som arbejder
gratis i haven. Efter ønske fra vinderne bliver vil der blive fokuseret på
at rydde op, foretage terrænregulering og etablere et bålsted.

DEN SIMPLE HAVE. Mange have-
ejere havde typehusproducentens
standardhave - belægning rundt
om huset og græsplæne ud til
hegnet. Disse haveejere kunne
med fordel skabe nogle rum i ha-
ven, eventuelt blot plante nogle
hække overfor hinanden og der-
med skabe både slagskygger, læ
og nye rum.
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FLERE GRIMME HAVEFOTOS
Se selv mange flere grimme have-
fotos i kommentarsporet på opslaget
‘Har du Danmarks grimmeste have’
fra 27. marts på Danske Anlægsgart-
neres Facebookprofil på www.face-
book.com/danskeanlaegsgartnere.
En del billeder er desuden slået di-
rekte op under ‘Opslag på side’.

tede bøgehæk og et enkelt el-
ler to små frugttræer i græs-
plænen.

„Man kan ikke engang kal-
de det ubevidst. Det er sim-
pelthen bevidstløst, og når
man sammenligner med disse
havefotos, så er typehushaver-
ne sjovt nok også præcist op-
skriften på hvordan man laver
en grim have. Og hvis der er
en bøgehæk med i pakken i
skellet, så ser vi ofte at det er
en ringe plantekvalitet hvor
der kun er grene på den øver-

ste femtedel. Så har man sam-
tidig givet optimale betingel-
ser for ukrudtet. Og så har vi
efter kort tid ikke blot en ke-
delig, bevidstløs have, men og-
så en have i forfald,“ under-
streger Signe Moos.

Selvvalgte grimme haver
Grimme haver er naturligvis et
spørgsmål om smag og behag.
Og derfor er der også en kate-
gori af grimme haver som iføl-
ge Tang og Moos slet ikke
fremgår af de mange havefo-

tos: haven med flise- og sten-
belægning overalt.

„Jeg havde jo håbet at der
også ville komme nogle bille-
der ind af de stenørkener som
breder sig ud over forhaverne i
disse år. Men modsat de fleste
haver i konkurrencen, har ha-
veejere som har betalt dyrt for
at få belagt hele haven med
sten, velsagtens en idé om at
det ser flot ud,“ lyder det fra
Kim Tang hvis egen have er
endog meget frodig. „Men
der er da en del af mine nabo-

ers haver som jeg godt ville
have nomineret i den konkur-
rence.“

En lignende opfattelse af
den fuldstændigt brolagte ha-
ve deler Signe Moos: “Ude
omkring i villakvartererne har
hæsligheden da gode kår med
alt det granit som der lander
luftbårne frø i og får hele be-
lægningen til at forslumme. I
min optik handler det meget
mere om et behov for orden
og kontrol end om et behov
for at eje en have hvor planter
vokser og udtrykket forandrer
sig over tid. Men generelt vil
jeg ikke tage stilling til, om
det er grimt. At sige om haver
er grimme eller smukke er ikke
vores opgave. Vi skal se på
virkninger og funktioner ud af
elementerne i haven med hen-
blik på at skabe oplevelser.“

Men hvis haveejeren selv har
en oplevelse af at haven er
grim, så bør der gøres noget.
For haven kan andet og mere
end bare at være det sted hu-
set står. Som Signe Moos siger:
„Ligesom med kunst skal ha-
ven jo gøre noget ved os. Og
hvis det er en god oplevelse at
gå fra bilen og hen til hoved-
døren - uanset hvordan dagen
ellers har været - så er meget
jo vundet.“ ❏

DEN RODEDE ELLER FORSØMTE
HAVE. I denne kategori har næ-
sten alle haver én samlende løs-
ning: Ryd op!

DEN UFÆRDIGE HAVE. Her finder
man byggematerialer i bunker eller en
ødelagt have i kølvandet på et hus-
renoveringsprojekt eller nybyggeri. Her
kan en mand med en maskine og en
plan gøre en stor forskel på én dag.

16 GRØNT MILJØ 4/2015
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Færdiggræs nu
også i 15 kg ruller
Prodana kan nu også levere
rullegræs i 15 kg ruller. Det er
5 kg lettere end de sædvanlige
20 kg ruller der stadig leveres.
De lettere ruller fremstilles ef-
ter ønske fra Danske Anlægs-
gartnere. De letter arbejdet og
mindsker belastningen når
man arbejder med at lægge
rullegræs på større flader. Ar-
bejdstilsynet har desuden en
vejledende grænse på 15 kg
for vridende løft. De nye ruller
er 200 cm lange og 40 cm
bredde. Altså 0,8 m2 pr. rulle.
Der er 60 ruller pr. palle.

Tilskud til at gøre
våd mark vådere
En ny tilskudsordning skal
medvirke til at ændre landbru-
gets lavbundsjorde til våd na-
tur. Det drejer sig om marker
langs vandløb, i lavninger og
moser som i dag kun kan dyr-
kes efter grundig afvanding.
Nu kan landmanden indstille
dræningen og lade jorden
sumpe til så den med tiden bli-
ver til våde enge. Naturstyrel-
sen vil i de næste tre år bevilge
165 mio. kr. til formålet. Målet
er 2500 ha ny natur. Resultatet
bliver ifølge styrelsen ikke kun
våde enge, men også en be-
skyttelse af vandmiljøet og
færre drivhusgasser. Tilskud-
det skal dække landmandens
tab og udgifter til lukning af
dræn og grøfter. EU’s landdi-
striktsprogram betaler cirka
100 mio. kr., staten resten.

VERDENS LANDSKABER

En frakørselsrampes
tomme hjerte får liv
På vejen til Melbourne i Au-
stralien kan man køre fra mo-
torvejen via ‘The Power Street
Loop’. Det er en frakørsels-
rampe der i en 270 graders
bue omslutter et restareal som
hverken kan tilgås til fods eller
med bil - en ubenyttet urban
ø. Men det cirkulære areal var

Grønne sporvognespor og
Hottentot-figne i Firenze
Jernbanestrækninger og tog-
skinner er som regel lig med
beskidte skærver og skrald der
blæser forbi. Men sådan skal
det ikke nødvendigvis være. I
Firenze er sporvognslinjen
mellem stationerne Santa Ma-
ria Novella og Scandicci blevet
flankeret af hække og buske
og ved vejkryds med blomster
og kugleformede stålstruktu-
rer der bliver bevokset med
jasmin og kaprifol.

Det mest markante ved pro-
jektet må dog være det bund-
dække som nu følger hele
sporvognslinjen. Den består
primært af sedum og mesem-
brianthemum, men kyndige

meget synligt både fra veje og
de omliggende bygninger, og
nu skal det forvandles i køl-
vandet på en designkonkur-
rence som landskabsarkitek-
terne Drysdale, Myers og
Dow vandt med projektforsla-
get ‘Habitat Filter’.

Forslaget går ud på at etab-
lere en byskov på stedet og
spæde den op med en mar-

kant, opdelt, funktionel skulp-
tur. Det funktionelle består
bl.a. i at skulpturen bliver for-
synet med solpaneler på over-
fladen og tanke til opsamling
af regnvand indeni mens om-
rådet samtidig skal fungere
som et flora- og faunahabitat
og dermed øget biodiversitet.
Arealet er cirka 2.000 m2.
worldlandscapearchitect.com.

plantefolk har også observeret
den afrikanske Carpobrotus
edulis på billedet. Den er
hjemmehørende i Sydafrika
(hvor den er kendt som hot-
tentot-figen) og bliver betrag-
tet som invasiv i Italien.

Måske skulle arbejdet gå

hurtigt da den grønne spor-
vognforbindelse ifølge lokale
borgere hu-hej-vilde-dyr skulle
være færdig, inden præsiden-
ten kom på besøg. Invasive ar-
ter eller ej - flot og inspireren-
de er det.
worldlandscapearchitect.com.

Hottentot-figen.
Foto: Wikipedia.Tysk kvalitet bag

ny to års garanti
Kärcher giver nu to års garanti
som standard på alle sine nye
redskabsbærere. De to års ga-
ranti er en del af et nyt garan-
tikoncept hvor der efter et år
gennemføres et inspektions-
eftersyn af en autoriseret for-
handler så problemer kan ta-
ges i opløbet. Ellers er eneste
betingelse at de anbefalede
serviceeftersyn er gennemført.
Desuden er bevisbyrden vendt,
så Kärcher skal bevise at fejlen
ikke var på maskinen fra leve-
ring, ikke omvendt som nor-
malt. Det nye koncept følges
også op af strengere krav til
forhandlere der bl.a. skal sør-
ge for grundig instruktion af
kunder og maskinførere.
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Kommuner har mange sager
hvor en husejer i landzone vil
rive det gamle hus ned og op-
føre et nyt. Og hvor de er for
hurtige til at sige nej. Det gør
de med den begrundelse at
huset er en værdiløs ruin eller
at det ikke har været beboet i
tre år jf. planloven. I begge til-
fælde skal man ansøge om til-
ladelse til et helt nyt byggeri -
og den er er sværere at få.

Det har medført flere sager
hvor Natur- og Miljøklagenæv-
net er mere imødekommende
end kommunerne. Nævnet
præciserer at opførelse af et
hus til erstatning for et eksiste-
rende altid kræver landzone-
tilladelse efter planlovens §35.

Efter nævnets praksis gives
der almindeligvis tilladelse til
at opføre et nyt hus hvis det

eksisterende hus er beboet el-
ler har været beboet inden for
‘de seneste år’ og ikke er så
forfaldent at det ikke har no-
gen værdi. Det er ikke afgø-
rende at ‘de seneste år’ er 3 år
idet ‘der består en ret’ til at
tage den eksisterende bolig i
anvendelse eller genopføre en
ny bolig selv om det er ‘adskil-
lige år siden’ den var beboet.

Det er ifølge nævnet endvi-
dere en forudsætning at det
nye hus opføres med nogen-
lunde samme udformning, be-
liggenhed og størrelse som det
gamle hus, men det afhænger
af de landskabelige forhold,
bl.a. om der er tale om et sær-
ligt værdifuldt område hvor
kommuneplanen har særlige
bestemmelser (nmkn.dk, sag
138, juni 2014).

Når forfaldne huse på landet skal fornys
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Hvis et anlægsgartnerarbej-
de ikke er beskrevet eller

aftalt klart nok mellem en an-
lægsgartnervirksomhed og en
privat kunde, kan virksomhe-
den få ansvaret for at arbejdet
alligevel bliver udført som
kunden i sidste ende ønsker.
Og hvis virksomheden udfører
et arbejde efter gængs meto-
de som ikke holder fordi det
anvendte materiale er nyt og
uvant, så er det anlægsgart-
nerfirmaet der som den pro-
fessionelle part har ansvaret,
også selv om materialet er en
bygherreleverance.

Det bekræftes af to nylige
kendelser i mindre sager i
Håndværkets Ankenævn der
lægger ansvaret hos anlægs-
gartnerfirmaet. Og ser man til-
bage, viser andre sager samme
tendens. Så hvis anlægsgart-
nerfirmaer ikke skal blive fan-
get i dyre klager, må de tage
mere ansvar for at få klare be-
skrivelser og aftaler. Og de må
være mere opmærksomme på
at overveje de faglige meto-
der, tage forbehold eller und-
lade at udføre arbejdet, lyder
der fra fagkonsulent i Danske
Anlægsgartnere Kim Tang.

„Det kan koste firmaet tid
og penge at skulle tjekke afta-

ler og metoder, men er også
udtryk for en professionalise-
ring der gavner de dygtige og
hæver fagets anseelse. Og en
del af pengene får man i hvert
fald igen fordi man undgår dy-
re og kedelige sager og at lave
tingene om,“ siger han.

Den ulige støttemur
I den ene sag opførte et an-
lægsgartnerfirma en lav støt-
temur på tværs af en række-
hushave til erstatning for en
gammel kant af træ. Muren
blev opført af sammenlimede
gadebrosten i tre skifters høj-
de. Da den var færdig, viste
det sig at den stod lidt skævt i
forhold til husets facade og
terrassebelægning. Det kla-
gede kunden over. Men hvad
var der egentligt aftalt? Det
kunne ingen bevise.

Ifølge kunden var den gam-
le kant af træ fjernet inden
anlægsgartnerfirmaet kom til
og var derfor ikke et udgangs-
punkt for den nye mur.

Ifølge anlægsgartnerfirmaet
blev den nye mur alligevel sat
præcist hvor den gamle kant
af træ havde stået. Det blot-
tede jordprofil angav hvor. Før
opsætning blev der sat snore
så man kunne se hvor muren

ville stå. Det blev ifølge an-
lægsgartnerfirmaet godkendt
af kunden der heller ikke
havde bemærkninger under
og efter arbejdet, ikke før en
overbo bemærkede det.

Ankenævnets sagkyndige
målte at afstanden fra terras-
sekanten til muren var 237 cm
i den ene side og 218 cm i den
anden. Altså en forskel op til
19 cm over 6,5 meter. Det be-
tragtede den sagkyndige som
en fejl, men selve murens ud-
førelse havde han ikke noget
at udsætte på.

Ifølge ankenævnet havde
anlægsgartnerfirmaet ikke be-
vist at det var aftalt at den nye
mur skulle afsættes nøjagtigt
hvor den gamle havde stået.
Nævnet kunne „derfor tilslutte
sig den sagkyndiges erklæ-
ring,“ og „finder i overens-
stemmelse hermed at afvigel-
sen må betragtes som en fejl“
som det hedder i kendelsen.
Med andre ord lagde anke-
nævnet bevisbyrden for afta-
len hos anlægsartnerfirmaet.

Ankenævnet består af fem
medlemmer. Formanden er
landsdommer Finn Morten An-
dersen. Hertil kommer råds-
medlem Jan Howardy fra For-
brugerrådet, landsformand Al-

lan Malskær fra Parcelhusejer-
nes Landsforening samt - i an-
lægsgartnersager - de to an-
lægsgartnermestre Anders
Matthiessen og Steen Hegnet
Knudsen der repræsenterer
Danske Anlægsgartnere.

De to anlægsgartnermestre
mente at sagen burde afvises
da man ikke kunne afklare
hvad parterne havde aftalt.
Det var ikke nok, så med stem-
merne 3-2 blev det bestemt at
anlægsgartnerfirmaet uden
beregning skulle gøre muren
lige, og hvis det ikke skete in-
den 30 dage, skulle firmaet be-
tale 15.000 kr. inklusiv moms
til kunden. Det var hvad den
sagkyndige skønnede en op-
retning ville koste. Desuden
skulle firmaet som tabende
part betale 5.000 kr. til anke-
nævnet for sagsbehandlingen.

Ifølge den sagkyndige kan
udbedringen ske ved at skille
stenene fra hinanden og fjer-
ne fugematerialet med en me-
kanisk mejsel hvorefter muren
genopføres. Den gamle bag-
støbning genbruges, men sup-
pleres i det opståede hulrum
op til 19 cm.

Trappetrinene gled frem
I den anden sag var problemet
en stor hjørnetrappe fra en
terrasse ned til haven. Et an-
lægsgartnerfirma opførte
trappen af naturstenstrin som
kunden selv havde leveret som
bygherreleverance. Trindyb-
den bestod af ét trin der med
et overlap på omkring 3 cm
hvilede af på trinet nedenun-
der. Trappen blev sat i beton.

Problemet opstod da nogle
af trinene gled frem så trin-
overlappet blev forvandlet til
en cirka 2 cm bred fuge og
hvilede af på betonen. Kun-
den klagede derefter over fun-
damentet til ankenævnet.

Den sagkyndige i sagen vur-
derede at fundamentet af be-
ton med stabilgrus under var
fagligt korrekt. Problemet
skyldtes at trinene var savskå-
ret på alle sider og kun stok-
hugget på den synlige over-
side- og forside. Undersiden
var derfor ret glat. Det resulte-
rede i begrænset friktion mod
betonen der ikke hæfter godt
på glat og minimalt vandsu-
gende natursten. Med elemen-
ternes fremfald og belastning
kunne elementerne derfor
komme til at glide frem.

Anlægsgartneren får pålagt ansvaret
ANKENÆVN. To nylige sager for privatkunder peger i samme retning:
Den professionelle part må bære bevisbyrden og gøre hvad der skal til

Støttemuren, her oppe i to skifter, stod lidt skævt i forhold til terrassen i forgrunden. Men hvad var der aftalt?
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Den sagkyndige foreslog at
man ved en genopsætning
skulle forankre fliserne mere,
f.eks. ved at sænke elementer-
ne ned bag det foranstående
trin eller ved at skabe friktion
på flisernes underside ved at
skære riller med vinkelsliber.
Den sagkyndige bemærkede
videre at trin af natursten før
kun var efterbehandlet på de
synlige sider og fremstod rå-
løvet (med stor friktion) på un-
dersiden. I dag fremstilles tri-
nene mest skåret på alle sider
og derfor opstår problemet.

Ankenævnet lagde til grund
at problemet ikke var funda-
mentet, men den glatte sav-
skårne underside, og at ingen
af parterne havde været op-
mærksomme på problemet.
Ganske vist var fliserne byg-
herreleverance, men som den
professionelle part måtte an-
lægsgartnerfirmaet tage an-
svar for at trinene ikke kunne
fastholdes med den anvendte
metode, men ville kræve yder-
ligere forankring.

Ankenævnet bestemte der-
for at kunden uden beregning
skulle have oprettet trappen,
og ellers have udbetalt de
112.500 kr. inklusiv moms som
den sagkyndige havde skønnet
omkostningen til. Igen var det

med stemmerne 3-2 da de to
anlægsgartnermestre mente
bygherren måtte tage ansva-
ret fordi de glatte trin var en
bygherreleverance. Igen løb
der også 5000 oven i til sags-
behandling. Men ingen tids-
frist denne gang.

I mellemtiden var anlægs-
gartnerfirmaet gået konkurs.
Der var derfor ikke en part til
at fremlægge anlægsgartner-
firmaets oplysninger og argu-
menter. Ansvaret for opretnin-
gen overgik til Danske An-
lægsgartneres Garantifond der
lod et andet anlægsgartnerfir-
ma udføre opgaven.

Ifølge fagkonsulent Kim
Tang er det et sjældent pro-
blem at trin der er savskårne
på undersiden glider frem som
i den aktuelle sag. „Jeg har
forhørt mig hos de største le-
verandører, og kun en enkelt
har kendskab til et par lignen-
de sager. I den aktuelle sag
kan forklaringen også være
trinenes studsfuger som efter
kundens krav var åbne. Der
kan være kommet vand ned i
trappen hvorefter frosten har
skubbet trinene frem. Det kom
ikke frem fordi anlægsgart-
nerfirmaet var konkurs og der-
for ikke deltog i sagsbehand-
lingen.“ sh

Naturstenstrappe - dog ikke fra den aktuelle sag. Hvis trinene er savede på
undersiden, kan den nedsatte friktion med underlaget blive et problem.
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Kan man ændre sammensætningen af græsarter og sor-
 ter i en plæne gennem systematisk eftersåning? Og bør

man? Spørgsmålene er især relevante for golfgreens hvor
der normalt kun ønskes én art, og hvor plejen er så intensiv
at det giver mening at stræbe efter at skifte græsart gen-
nem den løbende pleje.

Agnar Kvalbein fra Bioforsk, Norge, er med i mange af de
græsforsøg som de nordiske lande driver sammen. Som han
forklarer i Greenkeeperen 1/2015 har man ofte enårig rap-
græs på greens. Hvad der andre steder er noget ukrudt, er
på green et tilvalg fordi enårig rapgræs mere end andre
græsarter kan udnytte intensiv gødskning, sprøjtning og
vanding. På grund af begrænsninger i alle tre ting er det
dog blevet sværere at have enårig rapgræs som i øvrigt hel-
ler ikke er særlig vinterstærk.

Mange vil derfor hellere bruge krybende hvene eller rød-
svingel. Desuden kommer der hele tiden nye og bedre sor-
ter inden for alle arter. I alle tilfælde lokker det til at skifte
art gennem eftersåning i stedet for at skulle gennem en dyr
og tidskrævende omsåning.

Idéen er at man gennem længere tids eftersåning og ple-
je favoriserer den ønskede art. Hvis man f.eks. gøder, van-
det, og vertikalskærer mindre, favoriserer man rødsvingel
frem for enårig rapgræs. Men resultaterne overvælder ikke.
„For nogle lykkedes det på den måde at få andelen af rød-
svingel til at stige i løbet af nogle år. Hvor udgangspunktet
var meget enårig rapgræs, blev puttingkvaliteten dårligere
hen over årene,“ skriver Kvalbein.

Hvis greenen er tæt, mener han slet ikke der er grund til
at efterså eller prøve at skifte art eller sort. De udsåede frø
har i alle tilfælde svært ved at spire. I en tæt græspels har
de meget få chancer for at danne livskraftige sideskud.

Desuden er nye planter ikke mere robuste end gamle. Når
det kan se sådan ud skyldes det snarere en tættere filt og
derfor større sygdomspres. Så selv om nye sorter kan have
bedre egenskaber end de gamle, så forstår Kvalbein ikke
„de greenkeepere der år efter år eftersår med den samme
frøblanding i sine tætte, fine greens. Hvem andre end frø-
sælgerne kommer med sådanne anbefalinger?“

I øvrigt bør man skelne mellem det amerikanerne kalder
‘intraseeding’ (når man eftersår for at ændre sorten, men
bevarer arten) og ‘interseeding’ (når man vil ændre arten).
På dansk kalder vi det hele eftersåning.

Hvis man alligevel vil så nye sorter, er det nødvendigt at
så på en måde så de nye planter ikke bare kan spire, men
også kan danne rødder og sideskud. Kvalbein anbefaler at
så når temperaturen er høj og gerne i hullet fra en hugpipe
eller slidsen fra en slidsesåmaskine. Han peger også på at
gødningscoatede frø giver en vis dokumeteret effekt.

Vil man skifte art, må man have et godt kendskab til kon-
kurrencen mellem græsarterne, både når det gælder spire-
hastighed, vækstpotentiale og vækstrytme. Man må f.eks.
vide at enårig rapgræs spirer hurtigere og ved lavere iltind-
hold end de øvrige, mens rajgræs og rødsvingel kan spire
under mere tørre forhold. Hvene er med sine små frø af-
hængig af at få lys tidligt i spiringsprocessen, mens rajgræs
med sin større ‘madkappe’ kan klare sig længere uden lys.

Og så skal eftersåning ikke forveksles med omsåning som
skal til efter en skade som skalpering eller vinterskade. Kun
enårig rapgræs kan retablere sig uden såning. sh

Eftersåning med mening
Man behøver ikke efterså en tæt green,
heller ikke i et vanskeligt forsøg på at skifte
art eller sort, lyder det fra Agnar Kvalbein

CO2 slippes løs når
tørvemoser drænes
Næsten halvdelen (45%) af
tørvemoserne i Norden og Bal-
tikum er blevet drænede og
afgiver op til 80 megaton CO2

om året - eller til en fjerdedel
af disse landes CO2-udledning.
Det fremgår af projektet ‘Peat-
lands, climate change mitiga-
tion and biodiversity conser-
vation’ som er finansieret af
Nordisk Ministerråd.

Når tørvemoser tørlægges,
nedbrydes deres humus grad-
vist mens CO2 frigives. På ver-
densplan er 15% af tørvemo-
searealet drænet til bl.a. land-
brug, og det skaber 5% af den
globale, menneskeskabte CO2-
udledning.

På Nordisk Ministerråds mø-
de i København 27. april blev
de nordiske miljøministre eni-
ge om at styrke indsatsen for
at bevare og genoprette våd-
områder, bl.a. tørvemoser der
kan være mere effektive kul-
stoflagre end skov. Ministrene
blev bl.a. enige om en fælles
erklæring til den internationa-
le vådområdeaftale, Ramsar-
konventionen. norden.org.

Timan fjernstyrer
med alle redskaber
Timan har lanceret den fjern-
styrede redskabsbærer RC-
1000. I modsætning til den ek-
sisterende RC-750 er den fuld-
hydraulisk og konstrueret som
redskabsbærer med hurtigskift
som standard. Redskabspro-
grammet omfatter slagleklip-
per, rotorklipper, stubfræser,
fejemaskine, dozerblad og V-
plov. Med sine larvebånd og
lave tyngdepunkt er den be-
regnet til skråninger, heller,
solcelleanlæg og andre steder
hvor det er svært eller farligt
at komme til. Arbejdsbredden
er 135 cm (for rotorklipperen)
og effekten 23 hk. timan.dk.

Enregis faskine i
praktiske moduler
Tyske Enregis har med sin ‘Sy-
stem-Controlbox’ et modulsy-
stem af plastkassetter til regn-
vandsfaskiner. Basisenheden
er en kubisk 60x60x60 cm boks
af polypropylen. Med en ma-
gasinkoeefficient på cirka 95%
rummer boksen 205 liter vand.
Boksen leveres i op til tredob-
belt bredde og firedobbelt
dybde og kan på stedet let
monteres til større enheder i
op til fire lag. Faskinen kan be-
lastes og kan derfor f.eks. lig-
ge i en indkørsel. Til systemet
hører også tilpasset tilbehør
og skylle- og inspektionsrende.
Til bl.a. haver leveres en fær-
dig pakke inklusiv fiberdug,
lige til at grave ned idet stør-
relsen findes ud fra et skema.
Import: Enregis Scandinavia,
enregis.dk.

Cub Cadets zero
turn styres med rat
Med den nye Z-Force SZ 48
lancerer Cub Cadet en ny sty-
ringsteknologi. For maskinen
styres som en zeroturn, men
ikke som vanligt med styre-
stænger, men med rat. De to
forreste hjul styres af et spe-
cielt trækarmsystem som sam-
tidig styrer baghjulenes rota-
tionsretning. Derved undgås
også hjulslip og vendeskader.
Med sine 22 hk, fjederbelastet
førersæde, justerbar ratstam-
me mv. er maskinen udviklet
til professionelt brug idet im-
portøren MTD Products Dan-
mark fremhæver dens høje ef-
fektivitet til større arealer.
www.cubcadet.dk.
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Med computerprogram-
 met i-Tree kan man

nemt og hurtigt beregne be-
voksningers økosystemtjene-
ster i byen i kroner og ører,
bl.a. evnen til at dæmpe luft-
forureningen og sommer-
heden. Tallene kan derefter
bruges i den politiske debat og
afvejning hvor træerne kan
møde større folkelig forståelse
og få større politisk vægt.

Programmet der også fås
som app, kan hentes på
www.itreetools.org. Både pro-
ram og support er gratis. Pro-
grammet er udviklet af det der
svarer til Naturstyrelsen i USA,
USDA Forest Service. Det byg-
ger på videnskabelige studier
hvilket styrker programmets
troværdighed. Programmet er
siden lanceringen i 2006 blevet
meget udbredt i USA og bru-
ges af både myndigheder,
konsulenter, organisationer
mv. Det vinder også frem i

mange andre lande og har nu
omkring 30.000 brugere.

Før man kan få de helt rigti-
ge tal ud af programmet, skal
det dog fodres med oplysnin-
ger om de stedlige forhold,
f.eks. om daglængde, klima-
forhold og byens geografi.
Denne forberedelse er nu gået
i gang i Skandinavien. Afsæt-
tet var den europæiske konfe-
rence ‘i-Tree Conference’ på
Sveriges Lantbruksuniversitet
den 12. marts hvor 150 delta-
gere fra 16 lande deltog.

Her blev det besluttet at
Sverige, Danmark og Norge
sammen skal gå i gang med et
skandinavisk grundlag for i-
Tree. Det skal have karakter af
et europæisk pilotprojekt med
det sigte at standardisere og
lette tilpasningen andre steder
i verden. Foreløbig er en ar-
bejdsgruppe blevet nedsat.

i-Tree må ikke forveksles
med mange modeller der i for-

vejen findes til at værdisætte
træer. I Danmark kender vi
f.eks VAT 03 (se artiklen efter
denne). De er beregnet til at
fastslå en erstatningværdi som
kan bruges i byggesager og
erstatningssager og vedrører
kun ét eller få træer ad gan-
gen. Modellerne kommer kun
i begrænset omfang ind på
træernes økosystemtjenester. I
VAT 03 indgår de i faktoren
‘placering’ der kan påvirke
træets værdi både op og ned.

Økosystemtjenester
Økosystemtjenester har fået
stigende betydning i takt med
den byfortætning der sker og
den stigende opmærksomhed
der er på bl.a. klimaændriner
og klimaplanlægning.

Bevoksningers økosystemtje-
nester kan f.eks. være at rense
og køle luften, dæmpe vinden,
skabe afstressende opholds-
miljøer, støtte biodiversiteten,

i-Tree beregner bytræernes gavn

oplagre CO2, reducere omkost-
ninger til aircondition og op-
varmning og hæve ejendoms-
priserne i nærheden. Generelt
er økosystemtjenester alle de
funktioner i et økosystem som
gavner mennesker, hvad enten
det handler om sundhed, vel-
behag, miljø og energi.

I-Tree medtager dog kun de
tjenester der kan gøres op i
penge. Og det er det ikke alt
der kan. Det er f.eks. svært at
prissætte træernes æstetiske,
sociale, kulturelle, biologiske
og kulturhistoriske værdier. De
kan komme til at fremstå som
irrelevante i en økonomisk
model som i-Tree.

I-tree er derfor ikke et pro-
gram der løser alle parkfor-
valtningens økonomiske pro-
blemer, men et redskab blandt
flere til at argumentere for by-
ens træer. Det fastslår forskere
på Sveriges Lantbruksuniversi-
tet Johan Östberg og Cecil Ko-

Gadens træer skaber en række fordele der med i-Tree kan gøre op i kroner og ører - og derfor bedre indgå i en politisk og økonomisk afvejning.

ØKOSYSTEMTJENESTER. Det gratis computerprogram har succes i USA og kan også
få en fremtid i grønne danske forvaltninger når der er er tilpasset vores forhold
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KILDER
Johan Östberg, Cecil Konijnendijk, Le-
na M. Frederiksson (2015): I-Tree räk-
nar ut värdet av stadsträd. Utemiljö 3/
2015.
www.itreetools.org.

nijnendijk samt redaktør Lena
M. Frederiksson i Utemiljö 3/
2015. „Ukritisk at anvende dis-
se tal uden at sætte dem i rela-
tion til byens andre værdier
kan være meget problema-
tisk,“ skriver de.

I alle tilfælde giver i-Tree
parkforvaltningen bedre mu-
ligheder for at være med  i
overordnede diskussioner om
f.eks. fortætning, og hvordan
byerne skal blive mere rubuste
mod f.eks. klimaændringer. I-
Tree kan også bruges som ar-
gument for at der ikke kun
skal være flere træer, men at
de også skal have god vitalitet
for at skabe flere økosystem-
ydelser.

Grundig registrering
i-Tree kan beregne økosystem-
tjenester lige fra det enkelte
træ til hele byskove eller byer.
Skal man opgøre økosystem-
tjenesten for et større område,
beregner man ikke hver enkelt
træ og busk, men bruger nog-
le udvalgte repræsentative
områder eller individer som
udgangspunkt.

Til de oplysninger man skal
bruge, er afstanden til bygnin-
ger. Det bruges bl.a. til at be-
regne hvor meget træet skyg-
ger bygningerne, og dermed
hvor meget bygningens op-
varmning og afkøling påvirkes
af træet. Andre nødvendige
oplysninger er træart, stamme-
diameter, hvor meget af træet
der får sollys, opstamnings-
højde, træhøjde, kronens ud-
bredelse i forhold til verdens-
hjørner, jordbundens anven-

delse og den andel af kronen
der er død eller mangler. Det
kan betyde at forvaltninger og
andre brugere skal have udvi-
det deres registrering.

Programmet består af flere
analyseværktøjer med hver de-
res udgangspunkter. I-Tree Eco
går ud fra et generelt billede
af hele byens bevoksning. I-
Tree Streets går ud fra de
kommunale gadetræer. I-Tree
Hydro går ud fra bevoksning-
ens betydning i forhold til sky-
brud og oversvømmelser. I-
Tree Design går ud fra den en-
kelte parcel og de enkelte træ,
mens i-Tree Canopy tager ud-
gangspunkt i kronedæknin-
gen. Hver for sig eller sammen
kan de give et billede af be-
voksningens økosystemtjene-
ster. Der er hjælpeprogram-
mer til at vælge træarter til
plantning, til at udvælge re-
præsentative træer og til at
bedømme effekten af sygdom-
me, skadedyr og orkaner.

Folkeligt engagement
Et af de bedst kendte tilfælde
hvor i-Tree er blevet brugt er
New York hvor man på grund-
lag af en registering af
592.130 gadetræer beregnede
deres økosystemtjenester, bl.a.
ved at reducere energiforbru-
get, rense luften og oplagre
CO2. En målrettet præsenta-
tion af resultatet over for poli-
tikere og befolkning skabte en
politisk medvind der mulig-
gjorde plantningsprogrammet
MillionTreesNYC. En million
nye træer, et mål som forven-
tes nået i oktober i år.

www.itreetools.org. Når man op-
retter profil og logger ind, har
man gratis adgang til analyse-
værktøjerne.

I London brugte man i-Tree i
sommeren 2014 på grundlag
af en registrering af frivillige.
Det skabte et stærkt folkeligt
engagement. Sammen med en
god i-Tree-rapport gav det un-
dersøgelsen en politisk styrke
og dermed gode muligheder
for at finansiere nye træer og
beskytte de eksisterende træer
bedre, vurderer Östberg, Ko-
nijnendijk og Frederiksson.

Det understreger fordelen
ved at et system som i-Tree.
Man udvider ikke bare det
økonomiske grundlag for de
politiske beslutninger. Man
skaber også en opinion og gi-
ver almenheden en større for-
ståelse for træernes værdi. Det
kan betyde større accept af
træers ulemper som skygge og
rødder i belægninger og rør. I
USA findes der også en simple-
re app hvor man bare klikker
på træet hvorefter man kan se
hvordan træet gør gavn. Det
øger også forståelsen for at
bevare byens træer.

I skotske Edinburgh brugte
man i 2011 i-Tree til at bereg-
ne bytræerens økosystemydel-
ser og kunne f.eks. meddele at
alene træernes sundhedseffek-
ter beløb sig til over 40 mio.
pund hvert år. Hvert pund som
man investerede i træer gav
omkring 12 pund tilbage i
følge parkudviklingschef Keith
Logie. Men tallene blev mødt
af skepsis og førte ikke flere
bevillinger med sig. Årsagen
kan være, formoder Logie, at
beslutninger ikke kun baseres
på tal, men også på følelser og
intuition. Han håber derfor at
at i-Tree kan udvikles til også
at inddrage de bløde værdier.

I Skandinavien er der foreta-
get nogle foreløbige bereg-
ninger med i-Tree sidste vinter.
De viser dog tydeligt hvor vig-
tige bytræerne er i forhold til
bl.a. vandbalancen og luftens
indhold af partikler. Nu venter
udvalgsarbejdet. sh
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Den danske model til at
værdisætte træer, VAT 03,

er ikke så ringe endda, og den
bruges mere og mere, værdi-
erne er nogenlunde retvisen-
de, men med 13 år på bagen
trænger den også til en juste-
ring. Og det kunne være rart
med erfaringsudveksling og vi-
den om retssager hvor model-
len har været brugt.

Det kan konkluderes efter
temadagen ‘Værdisætning af
træer i by, park, have og land-
skab’ som Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning
holdt sammen med Dansk
Træplejeforening den 16.
april. En temadag som lægger
op til at gå i gang med en ny
udgave, eventuelt i Partner-
Landskabs regi.

45 fagfolk deltog i temada-
gen. 10% anså sig som super-
brugere af VAT 03, mens 41%
havde prøvet den i praksis. Det
blev hurtigt konstateret med
et trådløst stemmesystem og
multiple choice på storskærm.

En ensartet retspraksis
‘Værdisætning af træer i by-
rum, have, park og landskab‘
eller bare VAT 03 hedder nor-
men som otte grønne organi-
sationer enedes om at lancere
i 2003. Sigtet var at etablere
en bredt anerkendt dansk mo-
del. En model hvor man værdi-
sætter træer så ensartet og
objektivt som muligt og udle-
der en reel værdi hvor også
herlighedsværdien er med.

Modellen skulle bidrage til

at skabe en ensartet retsprak-
sis i retssystemet hvor værdi-
fastsættelsen var meget varie-
ret - og præget af et misfor-
hold mellem retspraksis og de
reelle, højere værdier. Model-
len skulle også bruges til at
fastslå træernes værdi i for-
valtningen, bl.a. i forbindelse
med byggesager.

Arbejdet byggede på Lars
Poulsens bachelorprojekt hvor
han gennemgik flere værdi-
sætningsmetoder. Især to vak-
te interesse. Den ene var den
amerikanske ‘Guide for Plant
Appraisal’ hvor udgangspunk-
tet er den markedsbestemte
genanskaffelsesværdi justeret i
forhold til træstørrelse og
sundhed. Den anden var den
tyske Koch-model med forsik-

ringsprincippet om at værdien
- også af et træ - må falde når
det bliver gammelt og kun har
kort tids gavn tilbage.

Basisværdien der justeres
VAT 03 tager derfor udgangs-
punkt i indkøb af et pænt
stort planteskoletræ (18-20) af
samme art, rydning, plantning
og fem års pleje. Denne pris
kan  bl.a. fås ved at få tilbud
fra 1-3 entreprenører og tage
et snit, men for gadetræer var
det ifølge normens eksempler
ofte omkring 20.000 kr.

Beløbet bliver ganget med
en størrelsesfaktor der angiver
forholdet mellem stammeom-
fanget på planteskoletræet og
det træ der skal værdisættes.
Resultatet er basisværdien.

Basisværdien ganges deref-
ter med tre andre faktorer der
udtrykker henholdsvis sund-
hed, placering og alder. Deref-
ter har man træets værdi.

Princippet er at planteskole-
træets sundhed er i top og
derfor har sundhedsfaktoren
1. Det vurderede træ har i
bedste fald samme faktor. El-
lers er faktoren lavere. I værste
fald er faktoren 0, så hele træ-
ets værdi også er nul.

Princippet er endvidere at
træets placering kan have en
faktor mellem 0 og 2. En god
placering kan altså fordoble
værdien, mens den dårligst
tænkelige placering kan sæn-
ke træets værdi til 0.

Princippet er endelig at en
aldersfaktor mellem 1 og 0 be-
gynder at sænke værdien når
træet har nået halvdelen af sin
formodede levetid. Først fal-
der værdien næsten ikke, men
til sidst går det hurtigt. Kort
før træet må fældes, er al-
dersfaktoren og hele træets
værdi næsten faldet til 0.

Er afprøvet i retten
VAT 03’s virkemåde blev på
temadagen gennemgået af
forskningskoordinator ved
Sveriges Lantbruksuniversitet

Træets værdi i kroner og ører
VÆRDISÆTNING. Den danske VAT 03 og Alnarpmodellen blev gennemgået, testet og
evauleret på en temadag hvor der var stemning for at bakke en justeret udgave op

Store gamle træer får efter Alnarp-
modellen ekstremt høje værdier i
forhold til de værdier den danske
VAT 03-model giver. Det under-
streger vigtigheden af at man på
forhånd aftaler hvilken værdisæt-
ningsmodel man skal bruge.

26
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Eksempel fra VAT 03, en lind på 47
år (2003) og 135 cm stammeom-
fang. Den samlede sundhedskarak-
ter trækker kun lidt ned (0,82) mens
den samlede placeringskarakter
trækker pænt op (1,56). Sammen
med etablering til 20.000 kr. blev
værdisætningen 45.600 kr. Den for-
ventede levealder var 120 år, over
halvdelen af den aktuelle alder, så
aldersfaktoren trådte ikke i kraft.

Thomas Randrup der udvikle-
de VAT 03 sammen med Lars
Poulsen og Søren Holgersen.

Ifølge Randrup blev model-
len formet efter at få nogle
realistiske værdier frem på et
velargumenteret grundlag.
Værdierne skulle hæve det al-
mindelige niveau, men ikke så
meget at det ville blive afvist i
en retssal. Det betyder at vær-
dien af et stort træ ikke er stor
nok til at købe et tilsvarende
stort træ selv om man måske
kunne købe et i f.eks. Holland.

Ifølge Randrup er modellen
afprøvet i retten flere gange
og indgår nu i almindelig rets-
praksis, men der er ikke op-
samlet erfaringer med VAT 03
i retssager. Randrup pegede
også på at VAT 03 ikke var be-
regnet til specielle træer hvor
en højere værdi måtte være
udgangspunktet. Som det blev
bemærket fra salen kan vær-
dien af bl.a. sporebeskårne

træer også faldt lavt ud når
man bruger VAT 03.

Alnarpmodellen
Sverigs Lantbruksuniversitet
lancerede for to år siden ‘Al-
narp-modellen’. Den hviler
også på en markedsbestemt
genanskaffelsespris og en ba-
sisværdi der bagefter justeres.
På tre væsentlige punkter er
modellen dog anderledes end
VAT 03. Det gør modellen en-
klere i brug, men også mindre
nuanceret og medfører langt
højere værdier for store træer.
Her ville det være muligt at
købe store træer i udlandet.

Det ene punkt er at man ik-
ke bruger stammeomfanget
når man skal finde træets ba-
sisværdi. Man bruger i stedet
stammens tværsnitsareal som
stiger tre gange for hver gang
stammeomfanget stiger én. I
forhold til VAT 03 får man der-
ved meget større værdier for

store træer, men næsten sam-
me værdier for mindre træer.
For at dæmpe værdierne, er
udgangspunktet et stamme-
omfang på 12-14 cm, ikke 18-
20 som i VAT 03.

Det andet punkt er at man
ikke indrager den placerings-
faktor som er i VAT 03. Det
gør modellen lettere at bruge,
men også mindre nuanceret.
Alle træer får samme værdi
uanset hvor de står og uanset
den sammenhæng de indgår i.

Det tredje punkt er at man
heller ikke inddrager alders-
faktoren. Også det gør model-
len lettere i brug og mindre
nuanceret. Det er alene op til
bedømmelsen af træets sund-
hed at tage højde for at det er
et gammelt træ.

For at gøre modellen let i
brug har man også fastsat en
pris for at købe, plante og
passe et træ i fem år. Grundla-
get er et hav af entreprenør-

tilbud som endte med en pris
på 70 x stammens tværsnitsar-
eal, for gadetræer med et til-
læg på 20.000 kr. og for park-
træer med et tillæg på 10.000
kr. Et gadetræ med 18-20 cm
stammeomfang koster dermed
(29 cm2 x 70 + 20.000 kr.) =
22.000 Skr. eller 18.000 Dkr.
Ikke langt fra den danske mo-
dels 20.000 kr. i 2003.

Alnarp-modellen blev gen-
nemgået af Johan Östberg fra
Sveriges Lantbruksuniversitet
der forklarede at målet var at
finde en model der kunne ac-
cepteres af alle brugere og
hvor hvert trin var let at forstå.
Derfor gik man uden om æste-
tiske værdier. „Det er meget
subjektivt. Hvis æstetiske vær-
di skal vi bruge,“ spurgte Öst-
berg der henviste til at den
svenske højesteret i en dom
har afvist at inddrage æsteti-
ske værdier.

På grund af de tit ekstremt
høje værdier og den mang-
lende inddragelse af placering
og alder lægger Alnarp-mo-
dellen op til at værdiansættel-
sen mere er et oplæg end en
fast værdi. Der har ifølge Öst-
berg været fire retssager hvor
modellen har været brugt. I
alle tilfælde er den beregnede
værdi sat ned, i gennemsnit til
halvdelen. Samme tendens
tegner sig i de nye sager der er
i gang. Ifølge Östberg er mo-
dellen ved at blive udbredt,
bl.a. fordi også advokater kan
gennemskue den.

Bedømt i grupper
Forskellen mellem VAT 03 og
Alnarp-modellen blev illustre-
ret i temadagens to workshops
hvor man i fem grupper skulle
værdisætte fire træer efter
hver model. For det ene træ,
en 25-årig platan på en gade,
var værdisætningen ret ens for
de to modeller. For de øvrige
tre træer gav Alnarpmodellen
langt højere værdier. Alle tre
var store og gamle: en 150-
årig kastanje på en gade i
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De fem gruppers bud på de fire træers værdi. For hver gruppe som bereg-
ningen med VAT 03 (V) øverst og beregningen efter Alnarp-modellen (A) ne-
derst. For det unge ‘træ 3’ flugter de to modeller. For de tre ældre træer ud-
løser Alnarp-modellen langt større tal. Variationerne mellem grupperne kan i
høj grad tilskrives at bedømmelsen kun er baseret på små billeder.

Workshoppen er i gang. Fem grupper - her de to - værdisætter træer efter VAT 03 og Alnarpmodellen.

Skanderborg, en 300-årig eg
på Smukfest-arealet i Skander-
borg Dyrehave og en 200-årig
blodbøg på torvet i Hinnerup.

Den store forskel peger på
hvor vigtigt det er at man på
forhånd er enige om hvilken
metode man skal bruge, kon-
kluderede seniorkonsulent Si-
mon Skov. Fra salen bemærke-
de flere at Alnarp-modellen gi-
ver alt for høje tal for store
træer, men derfor også er bed-
re til store, specielle træer hvor
VAT 03 giver lavere værdi.

Flere gange var der også
væsentlig forskel mellem de
fem grupper. Det skal indsky-
des at træerne alene blev be-
dømt på grundlag af små bille-
der og en angivelse af alder
og stammeomfang. Som det
blev bemærket i salen, kunne
lidt øvelse og en besigtigelse
på stedet sikre større ensartet-
hed i værdifastsættelsen.

Til lejligheden var begge
modeller lagt på Excelark. Så
kunne beregninger foretages
hurtigt, og man kunne let få
et indtryk af hvordan værdien
ændrede sig når de enkelte
faktorer blev ændret.

Til at bedømme skader
Værdisætningsmodeller kan
også bruges til at bedømme
skader på træer der bliver stå-
ende. Man laver en beregning
af træer før skaden og efter
skaden og ser på forskellen.
Men, men. Man skal for det
første lave to udregninger, og
det gør metoden sværere at

følge. Et alternativ er at bruge
faste priser på skader hvor det
er muligt, f.eks. på byggeplad-
ser hvor man indgår en kon-
trakt med entreprenøren. Det
hælder Östberg til, inspireret
af tysk praksis.

Juridisk kan det være et pro-
blem at en skade kan ses som
en ‘ikke realiseret skade’ fordi
træet stadig lever og gror. Ta-
bet kan heller ikke ‘isoleres’
nok. Der kan f.eks. senere
komme lignende skader som
påvirker hinanden, forklarede
jurist Jakob Mathias Thors fra
Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune.

Hyrdevangens kastanjer
I Hyrdevangen i København
står der 46 kastanjer plantet i
1942. Dong satte MTHøjgaard
til at skifte rør i fortovet. „Hvis
de kom nærmere end fire me-
ter fra træerne skulle de kon-
takte os. De kom nærmere,
men kontaktede os ikke,“ for-
klarede Anja Hartvig Spork fra
Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune.

Forvaltningen brugte så VAT
03 til at beregne at 6 træer
hver var faldet fra 67.000 til
49.000 kr. fordi der var sket
skader på rødderne og restle-
vetiden var faldet. 18.000 kr.
pr. træ, 108.000 kr. i alt. Dong
tilbød 3000 kr. pr. træ, 18.000
kr. i alt. Dong accepterede
altså at der var sket en skade,
men mente hverken at tabet
var realiseret eller at bevisbyr-
den var løftet. Desuden mente

Dong at værdisætningen efter
VAT 03 bare var et skøn.

En tabt værdi der begrundes
med lavere restlevetid er ikke
nok. Der skal være en mere di-
rekte sammenhæng, påpege-
de Thors. Som hvis man vælter
en statue. Så er skaden åben-
bar, og man kan få tilbud på
hvad det koster at udbedre
den. I alle tilfælde er der ikke
rejst sag mod Dong „da vi ikke

regner med at kunne vinde
den,“ som Spork sagde.

Situationen er meget klarere
hvis skaden er så stor at træet
må fældes. Så er tabet realise-
ret og skaden kan isoleres og
beregnes.

Hvor der foreligger kontrak-
ter, kan man betinge sig at
VAT 03 skal bruges, og eventu-
elt angive at det skal være til
højere værdier end VAT 03 gi-
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ver. Det kan være på bygge-
pladser. Det kan være når man
giver gravetilladelser. Og det
kan være når man udlejer are-
aler til arrangementer eller når
man giver tilladelse til at bru-
ge gader og pladser til arran-
gementer, forklarede Thors.

Sender bare regningen
Mens værdisætningen har juri-
diske problemer i København,
går det bedre i Aarhus. Som
projektleder i Teknik & Miljø
Martin Højholt forklarede, bli-
ver skadede og ødelagte træer
uden videre erstattet. Forvalt-
ningen sender bare en regning
hvad enten det er en intern
samarbejdspartner eller en en-
treprenør. Regningen er base-
ret på VAT 03 som Højholt har
præsenteret som en anerkendt
metode der bruges i hele lan-
det. Kommunens jurister ind-
drages ikke, „for vi siger at så-
dan er det.“ Der har ingen
retssager været, „men hvis de
stritter imod, så går vi i ret-
ten,“ sagde Højholt.

I en sag blev der kappet af
et træs rødder da man anlag-
de en cykelsti. Senere væltede
træet. Det blev værdisat og er-
stattet. I en anden sag fik nog-
le træer rodskader under ar-
bejde med fjernvarmerør. Ska-
derne og reduktionen af rest-
levetiden blev vurderet. Sagen
er endnu ikke afsluttet.

„Men vi gør alt for at kom-
me til orde tidligere i planlæg-
ningen så vi får placeret træ-
erne rigtigt og undgår den
slags sager,“ fastslog Højholt.
Selv rettidig omhu kan dog
næppe løse et aktuelt pro-
blem: en særtransport der
kræver et frirum på 6x6 meter
og i praksis vil ramme alle gad-
ens træer. Det bliver nok en
total rydning og totalerstat-
ning, sagde Højholt.

Når det gælder mindre ska-
de er VAT 03 for tung i brug
vurderede Højholt, så her for-
bereder afdelingen faste priser
efter en tarif der sendes med
gravetilladelsen. Kun ved ska-
der på grene over 20 cm i dia-
meter skal VAT 03 i brug. Af-
delingen er også i dialog med
Ledningsejerregistret (LER) om
at få et praj hver gang grave-
aktører søger oplysninger.

Kritikken af VAT 03
I tidens løb er der kommet kri-
tik af VAT 03, og det gjorde

der også på temadagen. Bl.a.
at modellen er for kompliceret
og subjektiv. Det gælder især
placerings- og aldersfaktoren
der er baseret på skøn som i
bedste fald er kvalificerede.

Placeringsfaktoren udtryk-
ker hvor godt træet kan klare
stedets vilkår, hvor stor en ar-
kitektonisk og æstetisk rolle
træet har på stedet, hvor syn-
ligt træet er og hvilken miljø-
mæssig rolle det har. Faktorer-
ne kan være svære at bedøm-
me og skelne indbyrdes.

Aldersfaktoren hviler på to
forudsætninger om træets ak-
tuelle alder (som ofte må vur-
deres) og træets forventede al-
der (som altid må vurderes) så
man får restlevetiden. Det kan
være vanskelige skøn.

De enkelte faktorer har des-
uden overlappende virkninger.
Hvis et træ er usundt, viser det
sig både i restlevetiden, sund-
hedskarakteren og  placerings-
karakteren (bl.a. fordi træet
ikke er pænt mere). Det kan
måske sætte værdien for lavt.

I det hele taget mente man-
ge på temadagen at VAT 03 er
karrig i sin værdisætning. Ved
temadagens afslutning mente
63% ifølge det trådløse stem-
mesystem at VAT 03 sætter
træets værdi for lavt og 12%

meget for lavt. 24% mente at
værdien blev sat rigtigt og 6%
mente den blev sat for højt.
For Alnarp-modellen mente in-
gen at værdien blev sat for
lavt eller meget for lavt. 7%
mente at værdien blev sat rig-
tigt, mens 59% mente den var
for høj, og 34% meget for høj.

Temadagen efterlod også
det indtryk at de juridiske as-
pekter er for lidt inddraget i
modellen og at bedømmelsen
af skader er for besværlig og
usikker. Det kom også frem
under dagens anden work-
shop hvor skader på træer
blev bedømt i VAT 03 og Al-
narp-modellen.

Om problemerne med VAT
03 pegede 33% på at bedøm-
melsen er for subjektiv. 30%
pegede på at det er for svært
at bedømme delskader. 18%
pegede på problemer med
den juridiske anerkendelse.
10% pegede på at VAT 03 bru-
ges for lidt og 10% på af vær-
dierne er misvisende. 56%
mente at VAT 03 skal gennem
en mindre justering, mens
32% foretrak en omfattende
justering. 

Thomas Randrup advarede
mod at man - netop nu hvor
modellen var ved at komme
godt i brug - begyndte helt

forfra. Så ville man blot opleve
større problemer med at få
modellen anerkendt. Fra salen
lød der også ønsker om at ud-
vide modellen til andre typer
bevoksning og til få gang i no-
get erfaringsudveksling og in-
formation om de retssager
hvor modellen er brugt.

Mulige justeringer
Kritikken lægger op til at for-
enkle og tydeliggøre bereg-
ningen af de tre faktorer om
sundhed, placering og alder.
Det kunne f.eks. overvejes om
sundheden skal angives i én
samlet karakter i steder for at
være fordelt på rødder, stam-
me, hovedgrene mv. Endvide-
re lægger kritikken op til at
den juridiske sammenhæng
beskrives mere.

Ud fra kritikken at dømme
er det tvivlsomt om man skal
følge Alnarp-modellen princip-
per om helt at droppe place-
rings- og aldersfaktoren og at
bruge stammens tværsnitsare-
al som beregningsgrundlag i
stedet for stammeomfanget.
Af reaktionerne på temada-
gen at dømme er Alnarp-mo-
dellens meget høje værdier for
store træer mest beregnet til
specielle træer, ikke til mere
almindelige bytræer. sh

Hyrdevangen og dens kastanjetræer fra 1942. Rørarbejde medførte rodskader, men entreprenøren er modvillig.
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Permeable befæstelser er
hurtigt gået fra at være en

speciel til at være en alminde-
lig løsning. Lithomex, kendt
for sine fugematerialer til faste
fuger, har derfor lanceret Li-
thomex Klimafuge og Litho-
mex Deko-Drain. De består
begge af sammenlimede skær-
ver der tillader overfladevan-
det at passere næsten frit.

Deco-Drain bruges som top-
lag, men er i større tykkelse
også bærelag. Det er granit-
skærver som bindes sammen
af en to-komponent transpa-
rent harpikslim. Laget kan for-
stærkes mere ved at indbygge
et geonet i laget der anbefales
i 30 til 75 mm tykkelse. Det gi-
ver ifølge Lithomex en dekora-
tiv og stabil belægning som er
permanent vandgennemtræn-
gelig med en kapacitet på
3.200 liter/m2 pr. minut.

Belægningen modstår både
frost og salt, og limen afgiver
ingen forurenende stoffer,

meddeler Lithomex der anbe-
faler systemet til gangarealer,
dekorative arealer og langs
husmure og omkring træer.
Trykstyrken anføres til 14,7 N/
mm². At skærverne leveres i 25
kg sække viser at der er tale
om finere belægninger.

Skærverne fås i rød, grå og
sort i 5-8, 8-11 og 11-16 mm.
Skærverne blandes - rene og
tørre af hensyn til limningen -
med limen og lægges ud i

mindst 30 mm tykkelse. Skær-
verne fordeles jævnt med
skovl eller skraber, afrettes og
komprimeres eventuelt let.

Klimafugen anvendes til
permeable befæstelser med
fliser og sten. Skærvefraktio-
nen er 1,8-3,0 mm. Fugemate-
rialet er især egnet til fuge-
bredder på mindst 8 mm, dvs.
brolægning. Fugematerialet,
der eventuelt kan være blan-
det i en tvangsblander, arbej-
des ned i fugerne med gummi-
skraber og en hård kost, even-
tuelt med hjælp fra en vibrati-
onsplade. Til slut rengøres
med en blødere kost.

Klimafugen skal helst stå i 4
cm tykkelse, men altid mindst
det dobbelte af fugebredden.
Det giver ifølge Lithomex en
vandgennemtrængelighed på

Sammenlimede skærver
Med sin Klimafuge og Deko-Drain lancerer
Lithomex permeable toplag og fuger

cirka 1000 liter vand/min. pr.
m2 fugeareal. Til tung belast-
ning anbefales en fuge på
mindst det halve af stenens
tykkelse. Fugematerialet mod-
står også suge/fejemaskiner.

Arbejdet med limen fordrer
en vis varme under udlægning
og hærdning. Der går desuden
3-4 døgn før limen er hærdet
helt. Det må heller ikke være
for varmt under udlægningen
og der er arbejdsmiljøkrav om
bl.a. at undgå hudkontakt og
at have epoxy-certifikat. Man
kan læse mere i Lithomex’ pro-
duktinformation på lithomex.
dk. der dog ikke bemærker en
risiko man bør huske: At faste
fuger og toplag kan knække
hvis de ikke hviler på et fast
underlag (f.eks. drænasfalt) og
belastes for meget. shKlimafuge af 2-3 mm miniskærver.

Deko-Drain oplag af
skærver op til 16 mm.



GRØNT MILJØ 4/2015 31

Alle ved at et fortov er en belagt gang-
sti langs vejen, men ordet er mystisk. På
andre sprog bruger man let forklarlige
ord som pavement (engelsk), sidewalk
(amerikansk), bürgersteig (tysk) og trot-
toir (fransk) og marciapiede (italiensk).
Til gengæld kan vi (sammen med nord-
mænd og islændinge) glæde os over et
oldnordisk historisk udtryk der er mere
dækkende end vi lige går og tror.

‘Tov’ er ikke et ‘reb’, men et fast,
eventuelt befæstet areal. Ifølge Den
Danske Ordbog er fortov omdannet fra
det ældre ‘fortå’ hvor sidste led oprin-
deligt lød ‘ta’ og betød en faststampet
plads eller vej. Hele udtrykket fortov
betød ifølge ordbogen egentlig ‘for-
vej’, dvs. den del af vejen der går foran
huset. Fortov kunne også være f.eks. en
belagt eller fast plads foran en kirke.

Endelsen ‘ta’ er ifølge Balslev (Week-
endavisen 12.12.2014) forkortet af ‘tan-
hu’ der er afledt af det fællesgerman-
ske ‘tanchu’ eller ‘tanchi’. I alle tilfælde
er betydningen den samme, et fast
sammenhængende areal at færdes på.

Endelsen ‘tau’ og hele ordet ‘fortov’
kendes også fra formen ’forte’ der før

Det faglige sproghjørne
FORTOV

betegnede den fælles jord der lå mellem
landsbyens gårde. En kreds af gårde rundt
om en forte kaldes også en fortelandsby.
Det kan lyde lidt mærkeligt at fællesarea-
let i landsbyen skulle være en faststampet
plads. Det passer bedre med forslaget om
at ‘ta’ også kan betyde indhegning eller
fold som det beskrives i det gamle Sal-
monsens Konversationsleksikon.

‘Fort’ i betydningen befæstet miliært
anlæg har derimod en anden oprindelse,
nemlig af det franske tillægsord fort
‘stærk, kraftig’. Det stammer igen fra det
latinske fortis, ‘stærk’.

Ordet ‘torv’ har heller ikke noget med
‘tov’ og ‘ta’ at gøre selv om man skulle
tro det og selv om ‘fortov’ ofte udtales
‘fortorv’. Torv kommer ifølge ordbogen
af det oldnordiske ‘torg’ der igen stam-
mer fra oldrussisk torgu ‘markedsplads’
og igen fra mongolsk torok ‘silke’.

Så med lidt god vilje betyder ‘tov’ sim-
pelt hen belægning. Hvis vi vil finde på
et bredere udtryk end ‘brolægning’ og
et præcisere udtryk end ‘belægning’ el-
ler ‘befæstelse’, kunne ‘tov’ være et
godt bud selv om det skulle forklares
mange mange. sh
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Spil fraxinus og red de truede asketræer
Asketoptørre truer vores aske-
træer på livet, ikke mindst vo-
res almindelige ask (Fraxuinus
excelsior) men forskningen
kan muligvis opdage resistente
individer. Og alle kan hjælpe
forskerne lidt ved at deltage i
spillet ’Fraxinus’ som engelske
forskningscentre står bag.

Forskerne er ved at kortlæg-
ge arvemassen (DNA’et) i både
asketræet og i den svamp, Hy-
menoscyphus pseudoalbidus,
der er sygdommens årsag. Det
er et gigantisk puslespil, for
man identificerer millioner af
korte DNA-sekvenser som bag-
efter uden overlap skal sættes
i den korrekte rækkefølge som
er i træets kromosomer. Man
kan komme langt med com-
puterhjælp, men det menne-
skelige øje kan måske se møn-

stre som computerne overser.
I spillet Fraxinus er hver af

de fire nukleotider som DNA
består af, repræsenteret med
en farve, og et spil går ud på
at finde det bedste match mel-
lem nogle få DNA-sekvenser.
Hver gang man spiller et spil,
hjælper man forskerne med at
lægge det store puslespil.

Når puslespillet er lagt, kan
forskerne bagefter sammen-
ligne arvemassen i resistente
og modtagelige asketræer, og
finde frem til de gener der gi-
ver resistens mod sygdommen.
Danske forskere har allerede
vist at asketræers modstands-
kraft mod sygdommen varie-
rer og er arvelig. Prøv selv et
spil på http://apps.facebook.
com/fraxinusgame og hjælp
forskerne. sh

Pesticider forurener
ikke grundvandet
Der er ingen tegn på at grund-
vandet er truet af den nuvæ-
rende brug af sprøjtemidler.
Når man ser på de undersøgte
midler i grundvandet, er
grænseværdierne i hvert fald
overholdt som årligt gennem-
snit. Det viser den årlige vars-
lingsrapport fra GEUS om ud-
vaskning af sprøjtemidler.

‘The Danish Pesticide Lea-
ching Assessment Programme’
som GEUS-rapporten hedder,
samler resultater fra et vars-
lingssystem hvor forskere på
almindelige marker tester
hvordan godkendte sprøjte-
midler der er anvendt korrekt,
siver mod grundvandet.  Mil-
jøstyrelsen, GEUS og Aarhus
Universitet vurderer hvilke
stoffer der skal testes. I de se-
neste to år er der testet 19
aktivstoffer og flere af deres
nedbrydningsprodukter.

Natur- og Miljøklagenævnet
har givet Københavns Kom-
mune afslag på at opføre fire
vindmøller inden for strand-
beskyttelseslinjen. Dermed er
Naturstyrelsens dispensation
fra 2013 ændret til et afslag.
Københavns Kommune ville
stille vindmøllerne op som led
i sin klimaplan hvor 10% af
vindenergien skal komme fra
vindmøller i selve kommunen.
Møllerne på 148 meter skulle
placeres 40 m fra kysten på det
inddæmmede, naturfredede
areal på Vestamager mellem
Amagermotorvejen og diget.

Hvidovre Kommune, Grund-
ejerforeningen Strandvang,
Dansk Ornitologisk Forening

og Danmarks Naturfrednings-
forening klagede til Natur- og
Miljøklagenævnet. Nævnet
lagde i sin afgørelse vægt på
at de store møller vil blive me-
get dominerende og ikke for-
eneligt med de „væsentlige
landskabelige, naturmæssige
og rekreative værdier“ - også
selv om der i forvejen er tek-
niske anlæg som miljøcenter
og motorvej i nærheden.

Nævnet finder heller ikke at
kommunens ønske om at bi-
drage til vindmølleenergien
inden for kommunegrænsen i
sig selv er et sådant særligt
samfundsmæssigt hensyn at
der skal opstilles vindmøller
netop på dette sted. sh

Nej til vindmøller ved Kalvebodkysten

Såning af bivenlige
planter i randzoner
En bivenlig frøblanding til
randzoner ved vandløb er ud-
viklet af Danmarks Biavlerfor-
ening i samarbejde med DLF-
Trifolium. Den består af sten-
kløver, hvidkløver, blodkløver,
hjulkrone, honningurt, oliehør
og cikorie. De skal især råde
bod på manglen på blom-
strende planter ud på somme-
ren. En mangel der får bierne
til at sulte og blive sårbare for
sygdomme og pesticider. Også
vildtet kan få gavn af planter-
ne der også kendes som typisk
dækafgrødearter.

NaturErhvervstyrelsen har
tilladt udsåning af bivenlige
blomstrende planter i de in-
derste 3 meter randzone ind
mod marken. Det er dog et
krav at randzonen ligger i til-
knytning til omdriftsarealer, at
der sås om foråret og at jord-
behandlingen er skånsom.

Rejs skov på tørlagt jord og bind CO2

Bier i honningurt.
Foto: DLF Trifolium
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At plante skov kan kompensere for den frigivelse af driv-
husgassen CO2 der sker når man dræner vådområder. Det vi-
ser forskning der er udkommet i det videnskabelige tidskrift
PNAS, og som bl.a. er udført af Københavns Universitet.
Man har undersøgt 29 vådområder i bl.a. Grønland, Sibirien
og USA. Vådområder rummer et tykt lag uomsat humus. Når
vådområdet drænes, og der kommer ilt til, omsættes humus
under frigivelse af CO2. Dyrker man skov, kan træerne op-
tage denne CO2. Til skov behøver man heller ikke dræne lige
så dybt som hvis man vil have landbrug. Lader man vådom-
råderne være, undgår man CO2-frigivelse, men har til gen-
gæld en vis frigivelse af metan. Det er en 75 gange stærkere
drivhusgas end CO2, men omvendt forsvinder metan
hurtigere igen fra atmosfæren end CO2.
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Gamle romere brugte fremtidens beton
Der er stigende efterspørgsel
efter beton - og derfor også
efter cement og det koster
meget energi at fremstille det.
Verdens cementproduktion i
dag står allerede i dag for over
5% af den menneskeskabte
CO2-udledning. Hvordan kan
man gøre produktionen så
energieffektiv som mulig uden
at det går ud over cementens
kvalitet? Og kan noget cement
erstattes af andre mateialer?

For at finde et svar kigger
Københavns Universitet og
FLSmidth på den beton de
gamle romere brugte, og hvor

mange byggerier fra den tid
stadig står. I oldtiden lavede
man beton ved at blande
pozzolaner med cement og
vand. Pozzolaner er silicium-
og aluminiumholdige materia-
ler der findes i naturen som
vulkansk aske, men de kan
også fremstilles kunstigt ved at
opvarme lermineraler. Det er
denne proces som nu skal un-
dersøges nærmere. Forde-
len er bl.a. at opvarmningen
kun skal ske til 900 grader
hvor cement kræver 1400 gra-
der. Desuden er kunstige poz-
zolaner billigere end kalksten.

Colosseum fra år 70-80 står stadig. Romerne brugte en beton som var
bedre end den vi bruger i dag. Colosseum rummede 50.000 tilskuere.
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De grønne veje fra plan til virkelighed

Skybruddet den 2. juli 2011 i
København har været en

nærmest ustoppelig katalysa-
tor når det gælder arbejdet
med klimatilpasning i byer.
Det gælder også de såkaldte
grønne veje hvor regnvandet
der falder på vejen forsinkes
eller nedsives inden det når
kloaksystemet. Da skyerne trak
sammen på sommerhimlen i
juli 2011, var der nemlig ingen
grønne veje i sigte herhjem-
me, men det er der nu.

„Der er sket et paradigme-
skifte på kun fire år,“ siger ci-
vilingeniør og LAR-kapacitet i
Orbicon, Søren Gabriel. „Når
man tænker på hvor kort tid vi
har arbejdet med klimatilpas-
ning, oplever jeg en stor åben-
hed. Det er ellers lidt af en ko-
vending at man ikke skal have
større rør under jorden, men i
stedet have vandet ovenpå.
Når folk er klar til at sluge den,
så er vi virkelig nået langt på
kort tid.“

Hvad er en grøn vej?
Det bugner dog ikke med
grønne veje herhjemme. Eller
viden om grønne veje for den
sags skyld. Københavns Kom-
mune har i sine skybrudspla-
ner et væld af grønne veje
tegnet ind, men de er stadig
kun tegninger. Frederiksberg
Kommune har netop nu et
stort udbud ude på rådgivning
om bl.a. 180 grønne veje hvor
de søger tilbudsgivere der -
grundlæggende - kan forklare
dem hvad grønne veje er. De
vil ifølge udbudsmaterialet
gerne have beskrevet „mulige
løsningstyper, økonomisk
overslag for anlæg og drift,
hydraulisk kapacitet og indbyr-
des afhængighedsforhold“ for
grønne veje generelt.

Ifølge Søren Gabriel er det
forståeligt at vi ikke ved me-
get og stadig næsten ikke har
nogen grønne veje at skele til
herhjemme. „De fleste ved
grundlæggende ikke hvad
grønne veje er. Men det er jo
kun fire år siden at hele dette

VANDAFLEDNING. Ikke mange veje håndterer selv regnvandet på overfladen, men mange er
på vej, bl.a. i Gladsaxe hvor 100.000 m3 vejvand årligt skal uden om renseanlægget

Af Lars Thorsen felt blev sat i søen for alvor, og
der er en god håndfuld pro-
jekter baseret på grønne veje i
gang landet over nu, så i løbet
af det næste år vil der blive
rigtigt meget at se på,“ under-
streger han.

100.000 m3 vand væk
Der hvor der bliver allermest
grøn vej at se i 2016 og 2017,
er Gladsaxes boligområde ved
fordelingsvejen Mølleparken,
et område der spildevandstek-
nisk set kaldes for Gedvad. Her
skal vejene i et villakvarter på
2,7 hektar have afkoblet vej-
vandet. Forsyningsselskabet
Nordvand er bygherre på det
store projekt som indebærer
lokal håndtering af regnvand
fra 13.000 m2 på 11 villaveje.
Når projektet er færdigt, skal
løsninger tilsammen spare ren-
seanlægget for 100.000 m3

regnvand årligt.
Det er en uhørt skala efter

danske forhold, og Nordvand

har arbejdet hårdt for at arbej-
det i Gedvad vil leve op til sin
status som pionérprojekt. Bl.a.
er udfærdigelsen af de kon-
krete planer for de 11 villaveje
givet til tre forskellige rådgi-
vere: Alectia, EnviDan og Ram-
bøll. De fik hver deres 3-4 veje
at arbejde med, mens Orbicon
fungerede som overordnet
bygherrerådgiver.

„Nu er skitseprojekterne
færdige, men det er for dyrt at
køre videre med fire rådgivere
samtidig med at der er en ind-
byrdes sammenhæng mellem
vejene i forhold til vandhånd-
tering og trafikale forhold, så
nu sender vi det i udbud og
får en rammeaftale med én
rådgiver. Men grunden til at vi
tog så mange ind var at det
her er et pilotområde, så vi
ville have dem til at udfordre
hinanden på hvad der var mu-
ligt. Derfor har vi også fået
nogle gode og vidt forskellige
løsninger ud af det,“ fortæller

projektleder Per Lorentsen fra
Nordvand A/S.

Udfordrer regulativerne
En af de grønne vejes største
tekniske udfordringer er hånd-
teringen af vejvand med salt.
Men her startede projektet i
Gedvad strålende.

„Vi fik jo en nedsivningstil-
ladelse for kloridindholdet i
vejvandet, nok en af de første,
hvis ikke den første, i landet.
Og det er et rigtigt godt ud-
gangspunkt når man vil teste
en masse løsninger af i praksis.
Så det er ikke kun skalaen i
dette projekt der er nyskaben-
de. Det er også kommunens
lyst og mod til at udfordre
regulativerne lidt og prøve
nogle ting af i virkeligheden,“
forklarer Per Lorentsen. Og
det er der også brug for i pro-
jekter med Gedvads målestok,
understreger han.

I Gladsaxe Kommunes Vand-
og Klimateam forklarer pro-
jektleder Kathrine Stefansen
dog at der ikke er tale om et
generelt carte blanche.

„Miljøafdelingen sagde ja
fordi de havde vurderet at be-
lastningen i forbindelse med
glatførebekæmpelse ville blive
forholdsvis lille. Men der er
også veje hvor vi ikke vil tilla-
de nedsivning. Vi har et stort
klimatilpasningsprojekt i Ma-
rielyst hvor vi simpelthen luk-
ker af for nedsivning om vinte-
ren på de større veje og leder
vejvandet direkte i kloakken.
Som et alternativ har boligaf-
delingen på de små, interne
veje i Marielyst fået lov til at
anvende alternativer til almin-
deligt vejsalt,“ siger Kathrine
Stefansen og forklarer at hvis
der er langt nok til drikke-
vandsboringer, kan man godt
udfordre grænseværdierne
lidt selv om udgangspunktet
er et forsigtighedsprincip.

Parkering på mindre plads
Ud over salt er parkeringsplad-
ser en af de store, praktiske
udfordringer som grønne veje
står over for. Et af grundele-
menterne i at lave en grøn vej

11 villaveje i ved Mølleparken i
Gladsaxe skal have håndteret vej-
vandet lokalt. For at få så mange
forskellige bud på grønne veje
som muligt, valgte Nordvand at
bringe tre forskellige rådgivere på
banen. Kort: Nordvand A/S

Orbicon

Område 1, Rambøll

Område 2, Alectia

Område 3, EnviDan

Motorring 3

S-bane

Bagsværd
Fort

M
ø

llem
arken
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Et udsnit fra Alectias veje i Ged-
vad, Kornmarken, Oldmarken
og Hørmarken. Her bliver der
både arbejdet med skråparke-
ring, græsarmering, indskrænk-
ning af kørebanen med mulig-
hed for udveksling af biler un-
dervejs, regnbede mv. Generelt
er alle tilgængelige LAR-løsnin-
ger i spil i det enorme Gedvad-
projekt, også selvom der saltes.
Illustration: Niels Lützen
Landskabsarkitekter.

Herunder: De 11 villaveje i Gladsaxe der skal afkoble vejvandet, ligger
ved fordelingsvejen Mølleparken og Bagsværd Fort. Her ses Oldmarken
under en let byge den 6. maj lidt i 19. Se fotovinkel på kortene.
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er nemlig at forvandle befæ-
stede arealer til grønne ele-
menter hvor vandet kan sive
ned. Og samtidig er en af be-
væggrundene for at etablere
grønne veje ofte et ønske om
mere byliv på vejen. Derfor er
hastighedsdæmpende foran-
staltninger, indsnævrede køre-
baner mv. en fast del af en
grøn vej. Og ikke mindst ned-
lægning eller omlægning af
parkeringspladser.

Også her er Gedvad-projek-
tet på pionerarbejde. „Det var
en stor udfordring at skabe
ordnede parkeringsforhold
derude. På nogle veje bor de

meget tæt, og hvis skraldebi-
len kom, var der fuldstændigt
blokeret. Derfor har vi fået til-
ladelse til at lave nogle 1:1-for-
søg med parkering derude. Vi
eksperimenterer med kombi-
nationer af længdeparkering
og skråparkering som man el-
lers ikke ser på villaveje,“ for-
klarer Per Lorentsen. Helt i
tråd med LAR-ånden har par-
keringspladserne græsar-
mering som regnvandet også
kan sive igennem.

Løsninger en masse
I Gedvad er der anvendt kend-
te LAR- og vejløsninger såsom

I Marielyst i Gladsaxe har boligforeningen fået lov til at forsøge sig med alternative tømidler på de interne
veje. På resten af vejene saltes der almindeligt, så her lukkes for nedsivningen om vinteren så vejvandet i
stedet løber i kloakken. Foto: Vand og Klima, Gladsaxe Kommune.

shared space, ‘omvendte skild-
padder’, indsnævring af vejba-
ner med udvekslinger til biler
forskellige steder undervejs,
regnbede med salttålende be-
plantning, græsarmering og et
væld af andre elementer.

Overordnet set er der ikke
opfundet én nyskabende dyb
tallerken i Gedvad, men der er
brugt et væld af allerede
kendte tallerkener som hæn-
ger sammen på en måde som
ikke tidligere er set i Danmark,
forklarer projektchef Thomas
Siggaard fra Rambøll.

„Det er jo ikke et spørgsmål
om den enkelte faskine eller

regnbed, men i højere grad et
spørgsmål om hvordan parke-
ring, afvanding og fællesop-
hold kan tænkes sammen så
det passer til hvad der er unikt
på hver boligvej,“ siger Tho-
mas Siggaard.

Og de 11 veje er vitterligt
forskellige, understreger Per
Lorentsen. „I en del af områ-
det er der en børnehave hvor
der er meget biltrafik ved af-
leverings- og hentetider, mens
der lige rundt om hjørnet lig-
ger en villavej med rækkehuse
hvor der er så mange menne-
sker og så meget liv på gaden
at de kalder det Nørrebro. Og
så er der en gennemgående
vej hvor folk ikke kommer hin-
anden lige så meget ved, og
trafikken har en anden karak-
ter end de andre veje. Der er
virkelig forskellige kulturer,
forskellige trafikale forhold og
forskellige udfordringer i for-
hold til LAR på hver eneste af
de 11 villaveje,“ forklarer han.

Derfor er en af pointerne fra
Gedvad-projektet at der ikke
findes én samlet skabelon for
en grøn vej som man kan tage
og lægge ned over enhver vil-
lavej. Det kommer an på for-
holdene og ikke mindst dem
som bor på vejene.

Borgerinddragelse
Gedvad-projektet blev skudt i
gang ved at Nordvand sam-
men med Gladsaxe Kommune
og rådgiverne igangsatte et
ambitiøst borgerinddragelses-
projekt.

„Men det var helt afgøren-
de. Du er jo inde og lave æn-
dringer i beboernes nærområ-
de hvor de og deres børn fær-
des, og de skal leve med be-
slutningerne i mange år. Der-
for gik vi også ind i arbejdet
med borgerinddragelse med
to mål: Vi ville have deres øn-
sker til de nye veje, og vi ville
have deres ekspertviden. For
nogle af dem har jo boet der i
50 år og ved alt om hvor van-
det samler sig, og hvor det har
svært ved at sive ned,“ forkla-
rer Per Lorentsen.

Bl.a. sendte Nordvand per-
sonlige breve ud til alle 310
husstande i Gedvad med op-
fordring om at komme til det
første borgermøde. Og deref-
ter troppede de simpelthen op
hos samtlige Gedvadborgere
som ikke havde sagt ja til at
deltage, og bankede på døren.
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„Det betød at vi jo også fik
en god snak om projektet og
mulighederne for regnvands-
afledning med dem der aldrig
kom,“ forklarer Per Lorentsen.
Der endte med at komme 97
deltagere på det første bor-
germøde hvilket er en meget
høj deltagelsesprocent. På
baggrund af dialogen på mø-
det blev de tre rådgiverhold
bedt om at tage hjem og fore-
slå to principielt forskellige løs-
ninger på regnvandshåndte-
ringen på de veje de var blevet
tildelt. På tredje borgermøde
kom der hele 164 deltagere ud
af 310 husstande. Og ikke nok
med det. 80 borgere svarede
sågar at de gerne ville hånd-
tere regnvandet på deres egen
grund og dermed få en del af
tilslutningsbidraget tilbage.
Netop regnen på de private
grunde har ellers længe været
en af de kommunale klimatil-
pasningsplaners akilleshæl.

Rødovres Lørenskogvej
Selv om ingen eksisterende
projekter kan hamle op med
Gedvad størrelse, findes der
dog eksempler på danske,
grønne veje. Bl.a. i Dahlsvej-
kvarteret i Odense, kantstens-
bed-projektet i Bredballe
(Grønt Miljø 7, 2012) og Hele-
nevej på Frederiksberg (Grønt
Miljø 7, 2014). Af større pro-
jekter med både nedsivning,
saltløsninger, indsnævring af
vejforløb, nedlægning af par-
keringspladser mv. er det dog
særligt interessant at nævne
Lørenskogvej i Rødovre der er
en sidevej til Jyllingevej.

Under en 100 års-regnhæn-
delse kan Lørenskogvej hånd-
tere sit eget regnvand samt
vandet fra en tredjedel af de
tagflader der støder ud til ve-
jen. Projektet blev afleveret i
sommeren 2014, og der har
været flere fremvisninger for
nysgerrige branchefolk, forkla-
rer vejingeniør Tina Pardi Aa-
lund fra Rødovre Kommunes
Vej- og Trafikafdeling.

„Det her er jo noget af det
første der er færdigt i Dan-
mark. Løsningen har grund-
læggende været at sløjfe for-
tovet i den ene side og så ind-
snævre vejbanen med grønne
rabatter med engmåtter og
træer, græsarmerede parke-
ringspladser samt lave et ensi-
digt fald hen over vejbanen til
regnbede hvor fortovet før

Regnbed og græsarmeret
parkering på Lørenskogvej
som er et af de største, allerede
etablerede projekter med
grønne veje herhjemme.
Foto: Niels Lützen
Landskabsarkitekter.

var,“ siger Tina Pardi Aalund.
Under grøften er der dræn

og installeret skybrudsbrønde
hvor vandet kan samle sig. Der
er sat vandbremser i så vandet
bliver forsinket, men de kan
fjernes ved optakt til skybrud,
så det vand som ikke kan være
i grøfterne ledes uhindret vi-
dere i systemet.

På Lørenskogvej bliver der
desuden saltet med det alter-
native tømiddel kalcium-mag-
nesium-acetat (CMA). Det er
valgt selv om det er cirka syv
gange så dyrt som almindeligt
vejsalt, men til gengæld kan
det accepteres af kommunens
miljøafdeling.

Genopfind grøften
Det er landskabsarkitekt Niels
Lützen der har tegnet projek-
tet i Rødovre. Han har des-
uden været med til at lave

projektskitsen til Alectias veje i
Gedvad, og han er overbevidst
om at vi kommer til at se man-
ge, mange flere grønne veje
fremover.

„Der er ingen tvivl om at det
kun lige er startet. Nu er alle i
branchen ved at gøre sig en
masse danske erfaringer, for vi
kan ikke bare bruge eksem-
plerne fra USA hvor de har
meget mere plads på vejen.
Vores veje er generelt smalle,
og hvis man har en villavej på
10-11 meter i bredden inklusiv
fortove, så er det begrænset
hvor meget drastisk vi kan for-
andre den. Ved at nedlægge
fortove, indskrænke vejbanen
og samle parkeringspladserne
rundt omkring når man dog
langt, selv om problemet mel-
der sig så snart man taler om
at nedlægge parkeringsplad-
ser. Men der er ingen tvivl om

at borgerne er meget interes-
serede. De er trætte af fortov,
kantsten, vejbane, kantsten,
fortov. De vil have grønne by-
rum og muligheden for at
sætte sig ned, og jeg har end-
nu ikke mødt nogen som er
negative over for udsigten
til at få gjort deres vej grøn,“
siger Niels Lützen. Han poin-
terer at en stor del af arbejdet
grundlæggende handler om at
genopfinde grøften.

Orbicons Søren Gabriel som
også var med på Lørenskogvej-
projektet, understreger at
uanset om man laver nye veje
eller renoverer gamle, er det
vigtigt at man ikke gentager
tidligere tiders fejl med for
store, befæstede vejarealer.
„Hver eneste gang er vi sim-
pelthen nødt til at spørge os
selv om hvor meget asfalt vi
overhovedet har brug for.“ ❏
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Spansk pullert med
lys i valgfri højde
Med Skyline har Santa & Cole
en lyspullert med en diskret
belysning hvor lyskilden kan
placeres i forskellige højder.
Pullerten kan efter ønske ma-
les med reflekterende maling
eller fremstilles med logo. Pul-
lerten er fremstillet i bøjet,
malet og rustfrit stål i fire stan-
dard RAL-farver: hvid, sort, blå
og rød. Dimensionen er
11,5x11 i en højde på 35 eller
80 cm. Dansk Import: Zenzo
Group. www.zenzo.dk.

Klimatilpasning
gennem Samvejr
Med projektet Samvejr vil Re-
aldanias give borgerne mulig-
hed for at tage aktivt del i kli-
matilpasningen og indgå i kli-
matilpasningsprojekter der fo-
rebygger og afhjælper over-
svømmelser og skaber levende
lokalmiljøer. Projektet er en
del af Realdanias Klimaspring-
kampagne.

Det skal ske med en digital
platform der kobler de digitale
muligheder med social hand-
ling. Platfomen kan bruges af
borgere, bolig- og grundejer-
foreninger, kommuner, forsy-
ningsselskaber m.fl. skabe fæl-
les forståelse, dele viden, dis-
kutere og planlægge lokale
klimatilpasningsprojekter.

Projektets drivende parter er
Gemeinschaft der er en antro-
pologisk virksomhed med spe-
ciale i hverdagslivet i byer og
boligområder, og designbu-
reauet B14 der arbejder med
design og teknologi med sær-
ligt fokus på udvikling af digi-
tale helhedsløsninger. Samvejr
forventes lanceret medio 2016.
www.klimaspring.dk.

H.G. ENEMARK A/S
Baldersbæksvej 40, 2635 Ishøj
Tlf. 4396 6677
www.hg-enemark.dk
e-mail: 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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Vi har både nationalparker
og naturparker. National-

parker er store, har deres egen
lov og defineres af både natur,
kulturhistorie og friluftsliv. Na-
turparkerne er mindre, kobles
op på den stedlige kommune-
plan og defineres primært af
naturindholdet. I begge tilfæl-
de spiller også udviklingen af
turismen en rolle.

Naturpark Vesterhavet blev
indviet 26. april. Den omfatter
22.500 ha på den sydlige del af
vesterhavskysten mellem Blå-
vandshuk og Nymindegab. Na-
turpark Vesterhavet blev dog
godkendt som naturpark sidst
allerede i november. Før da
var Naturpark Åmosen god-
kendt som den første. Siden er
fulgt Naturpark Amager og
Naturpark Maribosøerne. På
vej er Naturpark Lillebælt og
Naturpark Randers Fjord.

I praksis er ‘Danske Natur-
parker’ en mærkningsordning
som Friluftsrådet varetager.

Nationalparkens lillebror
Naturparkerne er mindre og kommunalt
forankrede. To er indviet og fire mere er på vej

Den er økonomisk støttet af
Nordea-fonden og Udlod-
ningsmidler til friluftsliv (før
tipsmidler til friluftslivet) og er
i sin idé inspireret af lignende
ordninger i andre europæiske
lande. En naturpark vil ikke
medføre nye restriktioner eller
begrænsninger for lodsejere
og beboere. Eventuelle tiltag
på privat jord vil alene ske ef-
ter frivillig aftale.

Ordningen skal ifølge Fri-
luftsrådet guide befolkning og
naturgæster til at finde land-
skaber og naturområder med
landskabelig skønhed, natur-
rigdom og kulturhistorisk vær-
di. Sigtet er også at skabe bed-
re rammer for områdets natur
og kulturhistorie, at skabe
bedre muligheder for friluftsliv
og formidling, at beskytte
naturværdierne bedre og at
hjælpe med at koordinere
naturforvaltningen.

Det handler også om at støt-
te det lokale erhvervsliv. Na-

turpark Vesterhavet vil f.eks.
udvikle et partnerskab med er-
hvervsdrivende i naturpark-
området for at understøtte lo-
kal forankring og udbrede
kendskabet til naturparkpro-
dukter og -oplevelser.

For at få mærket ‘Danske
Naturparker’ skal kommunen -
eller flere kommuner samlet -
ansøge Friluftsrådet. Til kriteri-
erne hører at mindst halvdelen
af arealet skal være beskyttet
natur, og at området skal væ-
re præcist afgrænset. Natur-
parken skal være en del af
kommuneplanen, forankres lo-

kalt gennem borgerinddragel-
se, have en administrativ an-
svarlig medarbejder og mindst
én naturvejleder. Naturparken
skal have et naturparkråd og
der skal være en politisk ved-
taget naturparkplan og den
nødvendige økonomi bag.

Mærket Danske Naturparker
tildeles for fem år ad gangen.
Ansøgningerne vurderes af en
nationalkomité med repræ-
sentanter fra bl.a. Naturstyrel-
sen, KL, Danmarks Naturfred-
ningsforening og Park- og Na-
turforvalterne. Læs mere på
friluftsraadet.dk. sh

Sundhed, livskvalitet
og arbejde er målene
for Danmarks første
nationale friluftspolitik

Friluftsliv handler meget om
sundhed og livskvalitet,

men også om arbejdspladser
og vækst, for friluftsliv er en
milliardindustri der bl.a. har
stor betydning i yderområder-
ne. At gavne det dele er for-
målet med ‘Danmarks første
nationale friluftspolitik’ som
miljøminister Kirsten Brosbøl
(S) præsenterede 23. april.

Friluftsliv i Danmark skaber
arbejde til 37.000 og en årlig
omsætning på næsten 30 mia.
kr., bl.a. til udstyr eller over-
natninger. Det viser tal fra Kø-
benhavns Universitet der som
grundlag for friluftspolitikken
har kortlagt friluftslivets sam-
fundsøkonomiske aftryk.

Friluftspolitikken gruppes i

otte pejlemærker, bl.a. ‘fri-
luftsliv er for alle’ der sigter ef-
ter fri og lige adgang til natu-
ren og ‘naturen som social løf-
testang’ hvor målet er få flere
til at tage del i friluftslivet. Til
pejlemærkerne hører også at
friluftsliv skaber fællesskab og
engagement, giver sundhed
og livskvalitet samt skaber
vækst og arbejde. Hertil kom-
mer at vi skal lære af naturen,
at byerne skal indbyde til fri-
luftsliv og at nytænkning giver
mere friluftsliv.

For hvert pejlemærke beskri-
ves regeringens eksisterende
og nye initiativer, men der
lægges ikke op til ny lovgiv-
ning, heller ikke om adgangen
til naturen. Her nævnes blot at

Gå ud i
naturen og
skab vækst

der skal oplyses mere om de
nuværende regler. Generelt er
det sigtet at få flere ud i natu-
ren, men samtidig skal frilufts-
livet udvikles i respektfuldt
samarbejde mellem brugere,
lodsejere og myndigheder.

Friluftspolitikken er rege-
ringens bud på en friluftspo-
litik og er nu sendt til Folketin-
gets miljøudvalg til videre be-
handling. Dens virkning af-
hænger bl.a. af  hvordan den
følges op af staten, kommu-
nerne, organisationer og ikke
mindst de private lodsejere.

”Friluftslivet rummer et
kæmpepotentiale for at styrke
danskerens sundhed og livs-
kvalitet samt at skabe vækst i
yderområderne, og med fri-

luftspolitikken sætter vi nu en
inspirerende retning for hvor-
dan vi i fællesskab kan udvikle
danskernes friluftsliv. Rigtig
mange borgere, foreninger,
organisationer og myndighe-
der har deltaget aktivt i at ud-
vikle Danmarks første natio-
nale friluftspolitik,“ oplyser
miljøminister Kirsten Brosbøl.

Arbejdet med friluftspolitik-
ken blev sat i gang i 2012 og
omfatter tre dele: ‘Friluftslivets
samfundsværdi’ der samler
den forskningsmæssige viden,
‘Friluftslivets Idékatalog’ med
konkrete idéer til nye tiltag,
og ‘Alle tiders friluftsliv’ som
er ministerens redegørelse om
friluftspolitik til Miljøudvalget
og Folketinget. sh

Naturpark Vesterhavet blev ind-
viet 26. april. Ud over 30 km
vesterhavskyst og klit omfatter
den bl.a. den genskabte Filsø her
på billedet.

Det blæser og er ret køligt på Due-
odde den 12. juli 2014. Besøget er
småt, men friluftsliv i Danmark ska-
ber arbejde til 37.000 og en årlig
omsætning på næsten 30 mia. kr.
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Grund Skov først
med bøgeblade
Årets første bøg i statsskovene
sprang ud 10. april i Grund
Skov ved Vejle - på en lun be-
skyttet plet med masser af sol,
kun 100 meter fra bredden af
Vejle Fjord. Det er nogle dage
tidligere end normalt, med-
delte Naturstyrelsen samme
dag. Grund Skov er ofte
blandt de første udsprungne
bøgetræer. De fleste andre
steder springer bøgeskoven
først ud i de sidste dage af
april og i begyndelsen af maj.
Man siger at bøgen er sprun-
get ud når de nye blade fylder
mere end en tokrone, og når
der er udsprungne knopper på
flere af træets grene.

Lofter over råstof-
gravning på havet
For at beskytte havmiljøet bli-
ver der i mange farvande sat
årlige lofter for hvor meget
sand og sten der må graves
op. Når den tilladte mængde
er hentet, lukker området.
Hidtil har 11 ud af 65 såkaldte
‘fællesområder’ - hvor flere
virksomheder kan hente rå-
stoffer - haft et sådant loft.
Med en bekendtgørelsesæn-
dring som trådte i kraft den
27. marts, har yderligere 36
områder fået et sådant loft,
meddeler Miljøministeriet.

Ikke mindst i Øresund har
råstofindvindingen været in-
tensiv - og drefor meget kriti-
seret. Det undersøges derfor i
øjeblikket om der er grundlag
for at begrænse eller helt for-
byde indvinding af råstoffer i
hele sundet.

212 brande med
ukrudtsbrændere
Ukrudtsbrændere var sidste år
skyld i over 212 brande. Det vi-
ser Beredskabsstyrelsens
brandstatistik for 2014 over
anmeldte brande. I statistikken
skelner man ikke mellem bran-
de i professionelt og privat re-
gi. Udviklingen går den gale
vej. Går man fem år tibage, var
der kun 179 brande. Den ud-
vikling skal ændres, mener
Sikkerhedsstyrelsen og Bered-
skabsstyrelsen. De vil derfor
fortsætte med at indformere
om hvordan haveejere undgår
ulykker når de fjerner ukrud-
tet i haven.

De to ahorntræer var 9-10
 meter høje, små to meter

højere end de nærliggende
rækkehuse. En ejer hvis hus
stod 34 meter øst for træernes
stammer og kronespids, ville
have dem væk på grund af
skyggegener. Og væk er de
som det nyligt blev vedtaget
på grundejerforeningens ge-
neralforsamling. Med stem-
merne 12-1. Eksemplet viser
hvor svært det er at få store
træer i boligområder.

Træerne stod nær en åben
grænse mellem rækkehusenes
fælles legeplads og en spejder-
grund. De havde sået sig selv,
men på et tidspunkt beslutte-
de bestyrelsen at lade træerne
blive store. Det fik de ikke lov
til. Ifølge klageren var der al-
lerede skyggegener på hans
grund hvis vestskel kun var få
meter fra træerne, men også
når aftensolen skulle nydes på
terrassen oppe ved huset, og
generne ville kun stige med
træernes vækst.

Lad mig præcisere min rolle:
formand for grundejerforenin-
gen. Jeg opsummerede på ge-
neralforsamlingen 9. april be-
styrelsens argumenter for at
lade træerne vokse:

Store træer er et plus for et
kvarter, arkitektonisk og biolo-
gisk, især fordi de tilfører no-
get grønt over bygningshøjde.
Store træer er et plus på en le-

geplads hvor børn foretrækker
læ, skygge og grønt. Træernes
placering er det eneste sted i
kvarteret man kan have større
træer uden at påføre naboer
urimelig gene. Og der var før
høje popler samme sted.

Jeg bemærkede også at
skyggegenen i forhold til hus
og terrasse foreløbig ikke var
større end den gene som an-
dre i kvarteret må tåle fra an-
dre bygninger. Jeg kunne må-
ske have argumenteret for at
man kan søge sol andre steder
end på terrassen. Og at højst
tre huse ville få glæde af fæld-
ningen, mens alle øvrige ville
miste kvalitet. Det gjorde jeg
ikke. Som formand søgte jeg
neutral status og ville kun re-
ferere argumenter der havde
været nævnt i bestyrelsen.

Som fagmand frarådede jeg
også den beskæringsløsning
der før var foreslået. At holde
et stort træ permanent nede
kræver jævnlig beskæring og
resultatet bliver grimme, sår-
bare og farlige træer, i hvert
fald når beskæringen - som
her - ikke udføres af fagfolk.

På generalforsamlingen så
kun en enkelt anden både pro
og contra i sagen. Ellers havde
alle kommentarer den præmis
at træerne skulle fældes. Nog-
le kommentarer blev dog led-
saget af forslag om at plante
noget andet der ikke blev hø-

jere end de nu fældede træer.
Og som ifølge klager var ac-
ceptgrænsen. Og sådan endte
det med kun min ene stemme
for at bevare træerne.

Små træer er godt, men ikke
lige så godt som store træer.
Og det tager flere år før nye
træer er vokset til. De gamle
var 16 år. Og det bliver svært
at etablere nye, for de nu fjer-
nede træer overlevede kun
sine første år fordi de stod be-
skyttet i et hegn der ikke fin-
des mere. En plan skal nu skru-
es sammen, en plan der også
tager højde for at spejderne vil
terrænregulere deres grund
der er ved at forsumpe fordi
den ligger på opfyld i en gam-
mel mose.

Træerne faldt to dage efter.
Klager ordnede det selv gratis
hvilket var en del af hans for-
slag. De store stykker træ skal
bruges på legepladsen, resten i
lokale brændeovne. Værre er
det heller ikke. Sagen er i sig
selv lille og banal, og der er
andre træer ikke langt væk.
Men sagen siger også noget
om træers vilkår. Hvis de tager
aftensolen på terrassen må de
væk. De må ikke blive over 9-
10 meter høje hvis de står 34
meter vest for huset. Tillader
man sig at generalisere, kan
man sige at grænsen for for-
ventelige klager er en solvin-
kel omkring 1:3,5. sh

34 meter til træerne var ikke nok
Store træer har vanskelige vilkår i boligområder hvor solen afgør alt

Ahornene til venstre står 34 meter fra
husene i baggrunden målt fra stamme til
facade. Der er nogle få meter mindre fra
kronens bredeste sted. Billedet er fra 10.
april. Træerne faldt dagen efter. Årring-
ene afslørede en alder på 16 år.
Stammediameteren var knap 30 cm.
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Gravearm sættes
på teleskoparmen
Redskabsbæreren MultiOne
kan forsynes med en gravearm
direkte i enden af teleskop-
armen og afsluttes med en tra-
ditionel skovl der bevæger sig
som en rendegraver. Mini
Digger hedder redskabet der
er beregnet til mindre grave-
arbejder i modsætning til det
selvstændige graveredskab der
også kan monteres på Multi-
One. Der er to modeller så arm
og basismaskine altid passer
sammen, og skovlene fås i fle-
re størrelser fra 20 til 60 cm
bredde. www.hcpetersen.dk.

Overfladeaktive
kationiske stoffer
IBF markedsfører sin Tag- og
Fliserens der er et rengørings-
middel baseret på biologisk
nedbrydelige ‘kationiske over-
fladeaktive stoffer’. Produktet
virker kemisk rensende og er
velegnet til at fjerne smuds,
snavs og fedt fra hårde over-
flader, såsom tagsten, fliser og
belægningssten. Efter 8 til 14
dage efter behandling vil de
tidligere grønne begroede
områder blive sorte, og heref-
ter kan der enten spules med
vand, eller der kan børstes
med kost. Det anbefales at
gentage behandlingen cirka
en gang om året. www.ibf.dk.

Ubehandlet

Behandlet
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Heidi Howcrofts ‘Garden
 Design, A Book of Ideas’

er intet mindre end en aldeles
fremragende bog om indret-
ning af haver. Og det vil ikke
undre denne anmelder om bo-
gen med tiden bliver det nye
grundlag for haveplanlæg-
ning... og kan blive brugt som
fast undervisningsbog.

Med over 600 flotte og in-
struktive billeder med korte
tekster giver bogen en meget
lang række forslag til haver el-
ler haverum. Netop havede-
sign eller haveplanlægning er
noget som ikke kun har én løs-
ning eller ét forslag. At der fin-
des så mange forskellige ideer,
planter, materialer mv. giver
mange kombinationer, men
gør det svært at vælge. Når vi
også alle har vores egen smag
og eventuel stil, så bliver mu-
lighederne endnu flere.

Uanset om det kun er en
ganske lille byhave eller et
større landskabeligt parkan-
læg, om det skal være natur-
nært, noget med moderne stil
eller med noget klassisk, kan
de talrige muligheder gøre det
svært både for den erfarne an-
lægsgartner eller landskabsar-
kitekt - og for den nyetable-
rede haveejer.

I denne bog finder man
utallige ideer, nyttige tips,

praktiske planteforslag og vel-
underbyggede argumenter for
at vælge den og den løsning
til de konkrete steder. Med de
godt 300 sider og med de over
600 billeder føres man gen-
nem de faktuelle forhold på
stedet, stilarter, faste elemen-
ter til opbygning, bladformer,
bladfarver og blomster, tips til
indretning, vanskelige forhold
og tips fra eksperter.

Alle emner og billeder er ta-
get fra konkrete, gennemførte
projekter i mange lande - dog
med en overvægt fra Storbri-
tannien, Tyskland, Frankrig og
Italien. Der er forslag til helt
minimale og mørke baggårde,
ekstremt vind-udsatte tagha-
ver, trange og traditionelle
rækkehusforhaver, alminde-
lige (og kedelige) villahaver,
offentlige parker og vidtstrak-
te landskabelige anlæg.

Desuden kan man se eksem-
pler på alskens former for be-
lægninger, forskellige trappe-
konstruktioner, støttemure i
mange materialer og udgaver,
store og små planter, farverige
staudebede, harmoniske eng-
planter, varierede hækforma-
tioner, overraskende vandan-
læg, praktisk og kunstnerisk
lys i haven, møbler til haven
osv. Kort sagt: det er svært at
nævne emner til indretning af
haven som ikke er medtaget.

Blandt det ypperste i bogen

er afsnittet om faste belæg-
ninger og om støttemure. Her
er på over 50 sider omtalt og
vist talrige materialer og løs-
ninger. Dernæst det spænden-
de afsnit om bladfarver, blad-
former og om betydningen af
diverse farver og overflader på
træernes stamme.

Man mærker tydeligt forfat-
ternes store erfaring. Heidi
Howcroft er en både berømt
og yderst anerkendt britisk
landskabsarkitekt. Hun har
skrevet over 20 bøger med di-
verse emner inden for have-
og planteområdet - og skriver
fast i flere engelske haveblade.
Desuden er hun en meget ak-
tiv rejseleder på haverejser og
krydstogter med fokus på ha-
ver. Privat bor hun i en lille
idyllisk landsby - med umisken-
deligt præg af den charmeren-
de engelske Cottage Garden.

Alle de smukke og dejligt
skarpe fotografier er taget af
den lige så anerkendte britiske
fotograf Marianne Majerus.
Hun har i en længere årrække
leveret billeder til talrige artik-
ler og bøger - specielt med fo-
kus på planter og haveelemen-
ter -  og har vundet flere priser
af samme årsag. Ganske kort

ANMELDER
Ole Fournais er cand.mag. i dansk og
tidligere faglærer på Jordbrugets Ud-
dannelsescenter Aarhus.

Heidi Howcroft og Marianne Majerus:
Garden Design, A Book of Ideas. Oc-
topus Publishing Group 2015. 320 s .
https://www.octopusbooks.co.uk.

Sådan designes haven
Howcrofts ‘Garden Design, a Book of Ideas’ er
noget af det allerbedste inden for emnet

efter udgivelsen i Storbritan-
nien blev bogen også udsendt
på tysk hvilket sikrer den end-
nu større udbredelse.

Bogen er på alle måder en
optisk nydelse og bliver frem-
over et must for enhver have-
elsker, anlægsgartner og land-
skabsarkitekt - og for undervi-
sere til disse fagområder. Alle
anlægsgartnere, havekonsu-
lenter og landskabsarkitekter
vil med stort udbytte kunne
bruge bogen ved kundevejled-
ning da man kan bladre frem
og tilbage og derved kombi-
nere de mange idéer. Det de-
taljerede indeks kan her give
en vigtig hjælpende hånd.

Derfor bør den bog anskaf-
fes af alle vore fagskoler med
uddannelse inden for de grøn-
ne fag - og på alle niveauer.
De mange forslag og billeder
kan bruges af alle elever, lær-
linge, kursister og studerende
fra EUD til akademiske uddan-
nelser. ❏

Ypperlig behandling af faste belægninger og støttemure. Fra bogen.

Af Ole Fournais

gmPUBLIKATIONER
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Christiansfeld - en levende
by. Af Søren Frandsen og
Stine Troense. Realdaia 2014.
58 s. realdania.dk.
• En 12 år lang restaurering og
revitalisering af de historiske
bygninger og bykernen i Chri-
stiansfeld er afsluttet. I bogen
fortæller en række centrale
personer om restaureringsar-
bejdet, processen og tankerne
bag. Bogen dykker i tekst og
fotos ned i byens historie, de
arkitektoniske finesser, de en-
kelte bygninger, de grønne
haver og fortæller samtidig
om årene med restaureringen.
De inhägnade paradiset -
om islam och trädgårds-
kunsten. Af Inger Berglund.
Arkitektur Förlag AB 2014. 152
s. www.arkitektur.se.
• Beskrivelse og analyse af den
islamiske havekunst som den
opstod i Ægypten og siden
blev udviklet af bl.a. perserne
der kalder deres model pairi-
daeza (paradis). Havekunsten
eksemplificeres med en snes
haver som sættes ind i en geo-
grafisk og historisk sammen-
hæng. Haverne er alle åbne
for besøg, så bogen kan også
bruges som haveguide.
Digital Drawing for Lands-
cape Architecture. Af Brad-
ley Cantrell og Wes Michaels.
Wiley 2014. 336 s. wiley.com.
• Beskrivelse af hvordan man
med de digitale muligheder
hurtigere og mere fleksibelt
kan formidle landskabspro-
jekter bl.a. ved brug af Photo-
shop og Illustrator til at skabe
perspektiver, rejste planer, dia-
grammer, snit mv. foruden
projekteksempler.

Drawing and Reinventing
Landscape. Af Diana Balmori.
Wiley 2014. 200 s. wiley.com.
• Et andet bud på hvordan
man kan tackle gengivelsen af
landskabsdesign, det være sig
gammeldags analoge meto-
der, digitale eller hybrider. Det
illustreres med både historiske
og moderne eksempler.

Natur og miljø 2014. Miljø-
tilstandsrapporten. Cowi og
Miljøstyrelsen 2015. 250 s.
www.mst.dk.
• Opdateret viden om natur-
og miljøtilstanden, herunder
sammenhængen med de fak-
torer der påvirker udviklingen,
og med den hastighed det for-
går. Baggrunden er bl.a. over-
vågnings- og dataindsamlings-
programmer fra DCE. Rappor-
ten, der er gundlag for natur-
forvaltningen, viser at luften
er blevet renere, søer og vand-
løb har fået det bedre, og der
udledes færre drivhusgasser.
Der er også områder hvor tin-
gene kan blive bedre, f.eks.
hvor naturen og vandmiljøet
ikke har det godt, og hvor vi
udsætter os for problematiske
kemikalier.
Grøn velfærdspolitik. Na-
tur- og Miljøpolitisk rede-
gørelse 2015. Miljøstyrelsen
2015. 57 s. mst.dk.
•  Beskrivelse af de mest cen-
trale politiske initiativer på
området siden 2009 - fra Na-
turplan Danmark over Ren
Luft Pakken til Energiaftalen.
Målet er at skabe grøn velfærd
baseret på at vi ikke behøver
at vælge mellem økonomi og
miljø - de er tværtimod hin-
andens forudsætninger.

Seværdigt København. Af
Johan Rosdahl og Lise Lotte
Frederiksen. Forlaget Peter og
Ping 2014. 280 sider. 150 kr.
www.peter-og-ping.dk.
• Guide i litterær stil om kend-
te, mindre kendte og ukendte
steder i København, også
grønne områder som f.eks.
Det Kongelige Biblioteks Have
og Landbohøjskolens Have
foruden specielle butikker,
værtshuse, bykvarterer mv.
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Det var en sur tjans at være
gartner. En lærekontrakt

fra 1931 beretter om arbejde
fra 6 morgen til 5 aften, en
halv time længere om somme-
ren, lørdagsarbejde, vagt hver
anden søndag og pasning af
kedler om aftenen efter tur.
Vederlag: 3 kr. pr. uge.

Så fagforeningerne havde
en klar berettigelse. En af dem
er den københavnske ‘Gart-
nernes Fagforening’. Dens hi-
storie er fortalt i bogen ‘Gart-
nernes Fagforening i 75 år’. De
garvede fagforeningsgartnere
Hans Melgaard og Kenneth
Wöhlisfelt er hovedforfattere
bakket op af Flemming Grøn-
sund og Walter Markussen.

Trods titlen blev foreningen
stiftet i 1930 og er altså 85 år.
En forvirrende detalje der skyl-
des at forslaget om at lave bo-
gen er 10 år gammel. Det er
en lokal historie som den kø-
benhavnske fagforening for-
tæller. Den omfatter også an-
lægsgartnerne der først var en
mindre gruppe, men siden er
blevet langt den største.

Den første gartnerfagfore-
ning er fra 1891, men set i lige
linje begynder historien først i
1930. Dengang var der mange
forskellige foreninger der si-
den blev lagt sammen. An-
lægsgartnerne havde også de-
res egen fagforening hvor
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man efter en strejke fik hævet
timelønnen fra 38 til 43 øre.
Årstallet er ikke nævnt, men
det lyder som starten af 30’er-
ne. Og så vidt man kan læse,
er det eneste gang der har væ-
ret en anlægsgartnerstrejke.

Aage la Cour fortæller om
sin læretid på et gartneri i
1936 med en elevløn på 30 kr.
om måneden, så lidt var det
sket på fem år. Men arbejdet
var hårdt og kosten utilstræk-
kelig. Det hårde arbejde om-
fattede bl.a. drivbænke hvor
varmen kom fra et halv meter
tykt lag dagrenovation. Og
natrenovation. „Den trak vi op
i spande af gartneriets stinken-
de jordkule. Den blev siet gen-
nem gamle løgsække og brugt
til vanding,“ fortæller la Cour.

Ud over hårdt arbejde og lav
løn led faget under lav status
Som det lød i en sang på melo-
dien Jens Vejmand: „Ja, meget
maa han døje af kulde, nød og
savn / trods arbejdsresultater
foragtes dog hans navn / om
blomsten dejlig dufter og
frugten prises højt / dens ska-
ber ingen kender, han regnes
ej en døjt.“

Ud over lønnen har arbejds-
miljøet stået i fokus i fagfore-
ningens historie. Ikke kun det
hårde arbejde, men også ar-
bejdet med pesticider som før-
hen omfattede meget farlige

midler hvor der var flere døds-
ulykker, bl.a. med bladan. Og-
så i 80’erne var fagforeningen
meget engageret i at begræn-
se brugen af pesticider.

Fagforeningen tog del i ud-
viklingen af fagets uddannel-
se. Gartnerne kom med i lær-
lingeloven i 1937, men der var
meget få anlægsgartnerlærlin-
ge. I mange år var den eneste
uddannelse i praksis de korte-
re kurser der var indledt i 1918
på Teknologisk Institut, en
slags forløber for de senere
AMU-kurser. Så sent som i star-
ten af 50’erne klages der over
at der kun er tre anlægsgart-
nerlærlinge (!). Med den nye
lærlingelov i 1956 begyndte
det at ændre sig.

Historien fortæller også om
40’ernes fløjkampe mellem so-
cialdemokrater og kommuni-
ster, medlemmer under nazi-
anklage, konflikter med ar-
bejdsgivere og afgrænsnings-
problemer mellem de enkelte
fag. Er en fliseterrasse anlægs-
gartner- eller brolæggerarbej-
de? Det var anlægsgartnerar-
bejde. Er grandækning gart-
nerarbejde eller noget for ar-
bejdsmænd og lugekoner? En
afgørelse kom tilsyneladende
ikke, men de fyrede gartnere
blev i hvert fald genansat. Og-
så feriepenge var et tilbage-
vendende stridspunkt.

Gartnernes Fagforening siden 1930
Den københavnske historie fortalt i interessante tilbageblik, men man
savner en mere sammenhængende fortælling

Medarbejdere i et nellikegartneri i København 1952. Foto gengivet fra bogen.

Rent drikkevand - 9 initiati-
ver til rent drikkevand i
fremtiden. Naturstyrelsen
2015. 16 s. www.nst.dk.
• Ni forslag til at beskytte
grundvandet  bedre, bl.a. ud-
videde beskyttelseszoner om-
kring drikkevandsvandborin-
ger, skovrejsning og grund-
vandskortlægning. Kræver at
vandforsyningsloven ændres.
Renæssancehavnen i Kerte-
minde. Af Erland Porsmose og
Torben Weirup. Østfyns Mu-
seer 2014. 108 s. 168 kr.
www.ostfynsmuseer.dk.
• Fortælling om havn og by,
om havnens storhed, fald og
genfødsel som moderne by-
rum, herunder kulturarvens
betydning når man vil bevare
stedets identitet.

Difficult Places, landscapes
of Remembrance by Sinai.
Schwierige Orte Erinnerungs-
landschaften von Sinai. Af
Thies Schröder med intro af
Peter Reichel. Birkhäuser 2013.
208 s. www.birkhaeuser.ch.
• Engelsk- og tysksproget bog
om hvordan Sinai Landscape
Architects arbejder med at
formgive mindesmærker på
åbne pladser, bl.a. kirkegården
for ofrene fra martsrevolutio-
nen i 1848, de åbne arealer
ved KZ-lejren Bergen-Belsen
og Platz des 9. November 1989
hvor Berlin-muren blev åbnet.
The Vertical Garden from
nature to the city. Af Patrick
Blanc. W. W. Norton & Compa-
ny 2012. 208 s. norton.com.
• Forfatteren der både er bo-
taniker og kunster, fortæller
som sine projekter med luksus
facadebeplantning, bl.a. Mari-
thé & François Girbauds butik
på Manhattan, Quai Branly
Museum i Paris, Siam Paragon
i Bangkok og kunstmuseet i
Kanazawa, Japan.
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Med organisationer og navne
er fagbevægelsen kompliceret.
‘Gartnernes Fagforening’ lyder
simpelt, men den findes ikke
mere. Fagforeningen er i dag
en del af 3F. Og dog. For 3F er
en overbygning der ejes af lo-
kale fagforeninger. En af dem
er ‘3F Bygge-, Jord- og Miljøar-
bejdernes Fagforening’ der i
2006 blev til ved en fusion af
syv københavnske fagforenin-
ger under 3F, bl.a. Gartnernes
Fagforening. I de største byer
er 3F’s lokale fagforeninger
ofte fagspecifikke, mens de i
mindre byer er blandede.

Når man som gartner mel-
der sig ind i 3F, melder man sig
ind i den lokale fagforening,
f.eks. ‘3F Bygge-, Jord- og Mil-
jøarbejdernes Fagforening’.
Her bliver man samtidig til-
knyttet et af 3F’s seks hoved-
områder, f.eks. ‘Den Grønne
Gruppe’ hvor bl.a. alle privat-
ansatte gartnere, herunder an-
lægsgartnere, er med og ‘Den
offentlige Gruppe’ hvor bl.a.
de offentligt ansatte gartnere
er med. 3F er altså en matrix-
organisation.

I de lokale fagforeninger
kan der være brancheklubber
hvor man bevarer et fagligt
fællesskab i de mere eller min-
dre blandede fagforeninger.
Under ‘3F Bygge-, Jord- og
Miljøarbejdernes Fagforening’
er der f.eks ‘Offentlige Gart-
neres Klub’ og ‘Privatansatte
Gartneres Klub’ foruden et par
brolæggerklubber og en klub
for park og natur i Køben-
havns Kommune. Før har der
været flere og mere fagspeci-
fikke klubber. På landsplan har
man også den ‘Den Grønne
Landsbrancheklub’.

Det er ‘3F Bygge-, Jord- og
Miljøarbejdernes Fagforening
Servicegruppen’ der har udgi-
vet bogen ‘Gartnernes Fagfor-
ening i 75 år’. ‘Servicegruppen’
er en af to hovedgrupper i ‘3F
Bygge-, Jord- og Miljøarbej-
dernes Fagforening’ og omfat-
ter bl.a. ‘Det offentlige om-
råde’ og ‘Det grønne område’
hvor anlægsgartnerne er med.
Disse to områder kaldes sam-
men tit ‘Den Grønne Gruppe’ -
ikke at forveksle med hoved-
området af samme navn. sh

Hans Melgaard og Henrik Wöhlisfelt:
Gartnernes Fagforening i 75 år.
Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes
Fagforening Servicegruppen – Den
Grønne Gruppe. 2015. 96 s.
www.3f.dk/bjmf.

Til historien hører også alt
det der ikke har så meget med
fagforening at gøre, f.eks.
‘Gartnernes Idrætsklub’ og
‘Gartnernes Sangkor’ og ud-
flugter. Den slags foregik tit i
klubber, f.eks. anlægsgartner-
nes klub fra 1932. Den var i
1946 med til at stifte det ko-
operative firma ‘Anlægsgart-
nerforeningen Flora’, en forlø-
ber for J&B Entreprise der gik
konkurs i 2005. Efterhånden
gik klubberne sammen, og nu
er der kun få tilbage. Gartner-
nes Fagforening selv blev i
2006 en del af ‘3F Bygge-,
Jord- og Miljøarbejdernes Fag-
forening’ og har siden da hel-
ler ikke haft huset på Alham-
bravej som mange nok husker.

Bogen giver et kalejdosko-
pisk billede af historien med
interessante nedslag og anek-
doter, men man savner samti-
dig en sammenhængende for-
tælling og en klarere relation
til den almindelige samfunds-
udvikling. Det er også svært at
følge med i sværmen af afde-
linger, klubber mv. Se oversig-
ten til højre. Og så kunne det
være interessant med flere hi-
storiske billeder, men småske
findes de slet ikke mere. sh

Forsiden af ‘Fagbladet’ i 1972 da
Gartnernes Fagforening blev en
del af DASF - senere SiD og 3F.
Gartneren på forsiden er Hans
Melgaard, medforfatter til bogen.

Den komplicerede
foreningsstruktur
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Naturpleje - en analyse af
de udfordringer lodsejere
og dyreholdere oplever.
Naturstyrelsen, NaturErhvervs-
tyrelsen og Videncentret for
Landbrug 2015. 40 s.
www.naturstyrelsen.dk.
• Katalog der viser 20 veje til
at løse de udfordringer land-
mænd møder når de vil pleje
værdifulde naturarealer. Sigtet
er at gøre det enklere og mere
lønsomt at sætte kreaturer ud
på ekstensive græsningsarea-
ler. Det skal bl.a. ske gennem
mere gennemskuelige regler
og højere tilskud. Ofte kan det
i dag ikke længere betale sig
at afgræsse eller tage høslæt
på ekstensive græsarealer.
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Normer og vejledning for
anlægsgartnerarbejde
2015. Af Kim Tang, Søren Hol-
gersen m.fl. Danske Anlægs-
gartnere 2015. 128 s. 275 kr.
www.dag.dk.
• Opdatering af udgaven fra
2010 med mange spredte æn-
dringer. De skyldes bl.a. den
nye kvalitetsstandard for
planteskoletræer og den nye
udgave af DS 1136 om brolæg-
ning som anlægsgartnernor-
merne bl.a. hviler på.

Biodiversitet i byen. Af Hen-
rik Sel og Morten D.D. Hansen.
Natur og Museum. Naturhisto-
risk Museum 2015. 36 s.
www.nathistshop.dk.
• Beskrivelsen af naturen i by-
en der er et fint levested for
mange arter, og mange flere
er på vej. Ræve på jagt efter
mad i baggården, odderen på
svømmetur op i Aarhus Å, et
krondyr er faret vild i villakvar-
teret. Sommerfugle hvor haver
og parker er et mekka med de
mange blomster. I havnen og
på jernbaneterrænet myldrer
det af liv. Hæftet er en del af
‘Rethink Urban Habitats’, et
projekt under Aarhus Europæ-
isk Kulturhovedstad 2017.

Alle tiders friluftsliv. Rede-
gørelse om Danmarks fri-
luftspolitik. Naturstyrelsen
2015. 38 s. naturstyrelsen.dk.
• Miljøministerens friluftspo-
litiske redegørelse til Folketin-
gets Miljøudvalg. Den hviler
på otte friluftspolitiske pejle-
mærker, beskriver friluftslivets
samfundsgevinster og redegør
for regeringsinitiativer. Rede-
gørelsen er en del af landets
første nationale friluftspolitik
sammen med Friluftslivets idé-
katalog’ (2014), Friluftslivets
samfundsværdi (2012) og Fri-
luftslivets nationaløkonomiske
fodaftryk (2014).

Kampen om Danmarks na-
tur. Af Søren Olsen. Gads For-
lag 2015. 328 s. 400 kr. gad.dk.
• Om hvordan kampen for at
bevare den danske natur har
udspillet sig siden begyndelsen
af 1800-tallet. Både natur og
natursyn har ændret sig dra-
matisk i takt med samfundet.
Stadig bedre materielle og so-
ciale forhold har øget presset
på natur og ressourcer. Natur-
fredningen kan ses som en
lang nedtur hvor man har prø-
vet at begrænse naturforrin-
gelsen i de bedste naturperler,
men er også præget af stærke
følelser og mange opmun-
trende lyspunkter. Naturområ-
der og dyre- og plantearter er
blevet reddet, og der er stadig
en mere udbredt forståelse for
naturfredningsarbejdet.

Som en fast fornøjelse si-
den 1971 er Havehistorisk
Selskabs ‘Fra kvangård til
humlekule’ igen landet.
Som sædvanlig som et års-
skrift med sidste års årstal,
denne gang 2014. Og som
sædvanlig med en lille
håndfuld havenørdede ar-
tikler og lidt om selskabets
aktiviteter.

I år skriver Inger Kjær
Jansen om Amagers histo-
riske haver. Hannes Ste-
phensen skriver om Mari-
enlyst Slot. Hanne Koling
Poulsen beretter om Got-
torfer Codex, de historiske
plantemalerier fra Got-
torp, Slesvig. Endelig for-
tæller Liv Oustrup og Bjar-
ne Nørgaard om Bernstorff
Slotshave. Det var også
målene for de ekskursio-
ner selskabet holdt i 2014.

I år kan man tilmed glæ-
de sig over at alle 42 tidli-
gere årsskrifter nu er lagt
ud på havehistorisksel-
skab.dk. Sigtet var fra star-
ten et videnskabeligt
skrift, men fra 2012 blev
formen mindre formel selv
om stilen i lige linje fra
1971 stadig er meget gen-
kendelig. sh

Gottorfer Codex
og mange andre
havehistorier

Fra kvangård til humlekule.
Meddelelser fra Havehistorisk
Selskab nr. 44, 2014.

Hans  Simon Holtzbeckers teg-
ning af pragtpalmelilje fra
Gottorfer Codex, 1649-59.

Geopark Odsherred. Dan-
marks første geopark. Geo-
viden 1, 2015. Geocenter Dan-
mark. 20 s. www.geocenter.dk.
• Kortfattet beskrivelse af
Geopark Odsherred der som
landets første er optaget som
geopark i Unesco-regi. Geo-
parker tager udgangspunkt i
geologien og landskabets dan-
nelse hvor Odsherred især er
kendt for sine randmoræner,
odder, kystaflejringer og ind-
dæmninger.
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875 ha af Store Vildmose i
Vendsyssel er sikret som natur-
område. Det sker ved at Natur-
styrelsen under Miljøministeri-
et opkøber arealet af Fødeva-
reministeriet som ellers ville
udlodde arealet til landbrug.
Af det opkøbte areal på 875
ha kan nok cirka 500 ha gen-
oprettes som højmose, vurde-
rer Naturstyrelsen.

Store Vildmose var før en
stor højmose på 7.000 ha, men
meget er i dag drænet og op-
dyrket, mest til græsning og
kartoffelavl. Der er dog stadig
sammenhængende arealer
med højmose og et område på
1853 ha er udpeget til EU-ha-
bitatområde og fredet. Natur-

Store Vildmose skal have mere højmose
styrelsen, der i forvejen ejer
dele af vildmosen, understeger
at retableringen er med til at
binde CO2 og mindske udvask-
ningen af kvælstof primært til
Limfjorden, understøtte kli-
matilpasningen og give bedre
rekreative muligheder.

Naturstyrelsen finansierer
købet ved at sælge 80 ha af sin
nærliggende Tranum Klitplan-
tage. Her er der hvidt sand
som Aalborg Portland gerne
vil bruge i deres cementpro-
duktion. Sandgravningen
medfører desuden at der plan-
tes 120 ha erstatningsskov og
når sandgravmningen er til
ende, retableres området som
klithede med søer.

Tuekæruld er en karakteristiske art i Store Vildmose. Foto: Naturstyrelsen.

DM i
træklatring

DANSK
TRÆPLEJE
FORENING

Fredag 5. juni 10-17
Lørdag 6. juni 8 -17.00
Ledreborg Allé 2D, Lejre

Alle er velkomne. Tag fa-
milien med på en hyggelig
tur i Ledreborg Slotspark
og se Danmarks dygtigste
træklatrere i aktion.

Professionelle træklatrere
konkurrerer i fem discipli-
ner: speed-climb, throw-
line, footlock, aerial-rescue
og work-climb. Derefter
skal de bedste gennem
finaledisciplinen ‘Master’’
vinderen kan udpeges.

Mesterskabet foregår i det
historiske parkanlæg ved
Ledreborg Slot i nogle af
parkens største og smukke-
ste træer.

Nye normer

Overtagelse
Ordarbejde
Plantning
Græs
Befæstelser
Terræntrapper
Terrænmure
Inventar
Bassiner
Taghaver

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

Normer og Vejledning for
Anlægsgartnerarbejde

Danske Anlægsgartneres
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Maskinstationer får
Kloakmestergaranti
Brancheforeningen Danske
Maskinstationer og Entrepre-
nører (DM&E) har lanceret sin
nye ‘DM&E Kloakmestergaran-
ti’. Den sikrer at private kun-
der kan få ordnet fejl og
mangler som entreprenøren
efter en ankenævnssag er
dømt til at udbedre, men ikke
kan eller vil. Ordningen dæk-
ker op til 75.000 kr. Baggrun-
den for ordningen er bl.a. en
generel udbredelse af garanti-
ordninger, og at private kun-
der i forbindelse med krisen er
blevet mere bevidste om dem,
lyder det fra foreningen. Trods
garantiordningens navn dæk-
ker den alt det arbejde en
mindre entreprenør- og kloak-
mestervirksomhed typisk udfø-
rer, altså jord-, beton-, kloak-,
og anlægsarbejde. Danske An-
lægsgartnere har i mange år
haft en tilsvarende ordning
for anlægsgartnerarbejde der
dækker op til 150.000 kr.

BRANCHE
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GSV og Pitzner er
fusioneret til GSV
De to materieludlejere GSV
Materieludlejning og Pitzner
Materiel er lagt sammen og
fortsætter under navnet GSV
Materieludlejning. Begge fir-
maer er opkøbt af den nye
danske kapitalfond CataCap,
Danica og franske Access Ca-
pital Partners, men med Cata-
Cap som hovedaktionær.

Topledelsen fra GSV Mate-
rieludlejning træder også ind
som medejere. En af dem er
Dan Protin der fortsætter som
direktør. Han mener at GSV og
Pitzner supplerer hinanden
fint. „Pitzners styrke er pavillo-
ner, lifte og arbejdsplatforme,
mens vi er stærkere på bygge-
og anlægsmateriel,“ siger han.

Det sammenlagte tal for de
to virksomheder er knap 600
mio. kr. i omsætning og cirka
250 ansatte. Det nye selskab
bliver dermed det største på
det danske udlejningsmarked
med en markedsandel på 18%.
Til konkurrenterne hører det
franske Loxam og de to finske
Ramirent og Crama der hver
har 7-11% af markedet.

Profilering, faglighed og fællesskab

Danske Landskabsarkitekter
skal udadtil tydeliggøre

landskabsarkitekturens sam-
fundsrelevans og indadtil styr-
ke medlemmernes faglighed,
fællesskab og mulighed for
indflydelse. Det skal ske gen-
nem de tre indsatsområder:
kommunikation, medlemseng-
agement og netværk, tre nøg-
leord der i flere år har været
centrale i foreningen.

Som sådan var der ikke me-
get nyt da Danske Landskabs-
arkitekter holdt generalfor-
samling på Arkitektskolen i
København den 20. marts. Der
var heller ingen vedtægtsæn-
dringer eller andre kontrover-
sielle punkter på dagsordenen,
men en kontingentstigning på
små 6% blev en realitet.

Og så takkede Karen Sejr af
efter fem år i bestyrelsen, de
sidste tre som formand. Hun
har fået et nyt job som kom-
munikationschef for Danske
Arkitektvirksomheder, et job
som hun ser som uforeneligt
med at være formand for Dan-
ske Landskabsarkitekter.

„Du har arbejdet benhårdt
på at få landskabsarkitekter
og landskabsarkitektur gene-
relt og DL i særdeleshed sat på
dagsordenen i den brede of-

fentlighed og politisk. Det har
du gjort med inspirerende ar-
bejdsomhed og et drive som
har gjort det til en fornøjelse
at arbejde sammen med dig,”
lød det fra bestyrelsesmedlem
Lise Thorsager om den afgå-
ende formand.

Arkitekternes topmøde
Ud over ti faglige og sociale
arrangementer har bestyrelsen
også i 2014 haft fokus på sam-
arbejde og netværk, fremgik
det af beretningerne. Det ske-
te bl.a. på ‘topmødet’ i no-
vember hvor de  forskellige
arkitektorganisationer talte
om hvordan de sammen kan
styrke arkitektfaget. Gennem
året har Danske Landskabs-
arkitekter også arbejdet med
at profilere foreningen i den
offentlige debat, f.eks. i de-
batten om en ny kystlov. I
2014 blev Dansk Landskabspris
endnu en gang uddelt, denne
gang med temaet ‘et bedre
sted at bo’. Den store pris gik
denne gang til Vestervang Fri-
tidshjem på Vesterbro. Endelig
har foreningen fået ny grafisk
identitet med ny hjemmeside,
nyt logo mv. og en tilbageven-
den til navnet ‘Danske Land-
skabsarkitekter’. Og så er for-

DANSKE LANDSKABSARKITEKTER. Stor udskiftning i ledelsen der i
år fortsat skal se på kommunikation, medlemsengagement og netværk

eningen også ved at udvikle
fordelsprogrammet ‘DL plus’
med rabatter på bl.a. bøger og
magasiner. En væsentlig del af
foreningens aktiviteter er ma-
gasinet Landskab hvor man
som medlem har et obligato-
risk abonnent.

Danske Landskabsarkitekter
er i øvrigt fortsat en velpol-
stret organisation trods et un-
derskud i 2014. Medlemstallet
stiger moderat og var pr. 1. ja-
nuar på 738 inklusiv studenter-
medlemmer.

Stor udskiftning
Ikke kun formanden gik ud af
bestyrelsen. Det gjorde også
Lise Thorsager, Bo Holm-Niel-
sen, Randi Lahn Andersen og
Annesofie Milner. Bestyrelsen
består nu af de gamle Bjørn
Ginman, Susanne Grunkin,
Thomas Juel Clemmensen og
Ole Mouritsen og de nyvalgte
Elzelina Van Melle, Jakob San-
dell Sørensen, Louise Irminger
Axholm, Tine Vogt Laustsen,
Louise Irminger Axholm, Philip
Dahlerup Christensen og stu-
denterrepræsentant Andreas
Faartoft. På det følgende be-
styrelsesmøde konstituerede
bestyrelsen sig med Susanne
Grunkin som ny formand.

Ny bestyrelse: Ole Mouritsen, Susanne Renée Grunkin (formand), Andreas Jønck Faartoft, Jacob Sandell Sø-
rensen, Elzelina van Melle, Bjørn Ginman, Louise Irminger Axholm. Ikke til stede: Thomas Juel
Clemmensen, Philip Dahlerup Christensen og Tine Vogt Laustsen. Fotograf Inger Ulrich.
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Susanne Renée Grunkin, ny for-
mand for Danske Landskabsarki-
tekter. Hun er uddannet land-
skabsarkitekt fra Københavns Uni-
versitet (dengang KVL) 1998. Si-
den marts 2015 har hun været
faglig leder af landskab hos JJW
Arkitekter med overordnet ansvar
for ledelse, styring og koordine-
ring af landskabsgruppens opga-
ver. Inden da var hun i 10 år ansat
som seniorlandskabsarkitekt hos
Juul Frost Arkitekter.
Foto: Henriette Dan Bonde.

Svendstrup køber
af Skjoldenæsholm
Svenstrup Gods har overtaget
Skjoldenæsholm Skov- og
Landbrug med 410 ha land-
brugsjord og 1500 ha skov.
Salget omfatter ikke Skjolde-
næsholms hovedbygning der
nu er hotel og konference-
center, og heller ikke den om-
liggende park og golfbane.
Her er ejeren stadig PenSam
der har ejet Skjoldenæsholm i
over 20 år.

Svendstrup Godt ligger ved
siden af Skjoldenæsholm på
Midtsjælland, og de to godser
har tidligere hørt sammen.
Svenstrup ejes i dag af Christi-
an Wedell-Neergaard som har
været godsejer i 25 år. Jord-
arealet var før købet 2500 ha
og er altså nu cirka 4400 ha.
Wedell-Neergaard vil - ifølge
svendstrup.dk - med købet
styrke driften af det samlede
gods. Han vil også lægge vægt
på at bevare de landskabelige
og kulturelle værdier på den
nye samlede ejendom.

Vitra skal sælges
direkte fra Roust
Fremover skal de danskprodu-
cerede Vitra redskabsbærere
fra Lindholdt Maskiner A/S
sælges direkte fra fabrikken i
Roust til forhandlere i hele
Norden. Dermed ophører et
længerevarende samarbejde
mellem HCP Nordic om salg og
servicering. Lindholt Maskiner
satser på at opbygge et tæt
samarbejde med de nuvæ-
rende forhandlere i både
Danmark, Norge og Sverige,
men er også på udkig efter
nogle nye forhandlere. Lind-
holdt Maskiner er et familie-
foretagende, oprindelig stif-
tet af Bohart Lindholdt Ras-
mussen sammen med sønner-
ne Jacob og Bjarke Lindholdt
Rasmussen. Virksomheden
ligger i Roust cirka 15 km fra
Esbjerg. Vitra produceres i
fire modeller fra 30 til 60 hk.

„Nu skal vi i arbejdstøjet, og
vi afholder en større strategi-
workshop i juni,“ siger Grun-
kin i en pressemeddelelse.
„Men allerede nu kan jeg løfte
sløret for at vi som forening
bl.a. vil fokusere på kommuni-
kation og synliggørelse af
landskabsarkitekternes værdi-
skabende bidrag til samfun-
det, arbejde målrettet med
medlemsengagement og ind-
gå i en række strategiske sam-
arbejder som en række af vo-
res kommende indsatsområ-
der,“ siger den nye formand
der glæder sig over land-
skabsarkitekturens medvind:

„Vi arbejder nærmest in-
stinktivt med de tre gængse
bæredygtighedsparametre. På
det miljømæssige område imø-
dekommer vi klimaudfordrin-
gerne når vi med et samlet
greb udvikler byrum og afle-
der regnvand ved hjælp af
LAR og andre løsninger. På det
sociale område er vi med til at
udvikle offentlige udearealer
der fungerer som uformelle
mødesteder. Endelig viser ad-
skillige undersøgelser at nær-
hed til grønne arealer har en
positiv økonomisk effekt.“ sh

Sådan er Grønt Miljøs artikler
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Ingen vil være
EUX-anlægsgartner
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Man behøver ikke have
 bestået matematik på C-

niveau for at kunne tælle hvor
mange elever der netop nu er
ved at tage en EUX-anlægs-
gartneruddannelse. Der er én.
Hun går lige nu på grundforlø-
bet på Selandia i Slagelse.

Foruden Selandia har Ros-
kilde Tekniske Skole Vilvorde
og Jordbruges Uddannelses-
center Århus (JU) også udbudt
EUX for anlægsgartnere. Men
hos JU var der i august 2014
kun 4 tilmeldte, så man drop-
pede holdet. I Roskilde starte-
de flere elever på EUX, men en
efter en droppede over på den
klassiske anlægsgartneruddan-
nelse, EUD.

‘Flere unge søger EUX’
Den 13. april udsendte Hånd-
værksrådet ellers pressemed-
delelsen ‘Flere unge søger EUX
- svendebrevet med HF-eksa-
men’ som fastslog at næsten
hver fjerde ung der har søgt
om optagelse på en erhvervs-
uddannelse, har søgt ind på
EUX og citerede chefkonsulent
Heike Hoffmann for at sige:
„Håndværksrådet har efterlyst
flere dygtige lærlinge i de sid-
ste mange år. Så vi er rigtig
glade for at så mange dygtige
unge har valgt at kigge mod
de tekniske erhvervsuddannel-
ser. Vi har brug for ambitiøse
lærlinge som ønsker at være
dygtige derfor er vi glade for
at se tallene for EUX.“

Men inden for anlægsgart-
nerfaget har EUX mildest talt

EFTERLYSNING. Det er snart tre år siden de
første erhvervsskoler tilbød at blive
anlægsgartner med studenterhue, men
eleverne holder sig væk

Af Lars Thorsen

ikke haft samme gennemslags-
kraft. På Selandia har 4 til-
meldt sig EUX på landbrug- og
gartnerhovedområdet i 2015,
men hvor mange der præcist
vælger EUX-anlægsgartner,
ved man ikke endnu.

Det samme er tilfældet på
JU, hvor der p.t. er 10 tilmeld-
te på diverse EUX-uddannelser
men kun 3 har direkte angivet
‘anlægsgartner’ eller ‘anlægs-
gartner/gartner’. På Roskilde
har 10 elever pt. meldt sig til
fagretningen ‘EUX-Natur,
planter og grønne anlæg’,
men hvor mange af dem der
ønsker at gå anlægsgartner-
vejen er endnu uklart.

På baggrund af disse tal er
det ikke usandsynligt at der på
landsplan starter under 20 EUX
anlægsgartnerelever til august
i år. Til sammenligning starter
der traditionelt i omegnen af
300 EUD-anlægsgartnerelever
hver august. Så der er langt
igen for EUX-anlægsgartner i

forhold til den succes EUX-ud-
dannelserne har generelt.

Hvad er der galt?
Tidligere har begejstringen el-
lers været stor ude på skoler-
ne, når man talte om den nye
mulighed for at blive EUX-an-
lægsgartner, men nu har den
manglende tilslutning dæm-
pet smilene.

„Det er stadig vores plan at
starte et nyt hold op til august.
Men vi ved reelt ikke hvorfor
søgningen har været så lav.
Det er kommet lidt bag på os,
fordi der har været meget om-
tale af muligheden, og fordi
kombinationen er så god,“
forklarer direktør i JU, Claus
Christensen.

Også på Vilvorde har man
gjort sig mange overvejelser
om hvor eleverne bliver af,
forklarer uddannelsesleder for
anlægsgartneruddannelsen,
Michael Bondrup Holm: „Der
er ikke nogen tvivl om at EUX

uddannelsen stiller store krav
til eleven. De tager jo reelt to
uddannelser samtidig, anlægs-
gartneruddannelsen og de
gymnasiale fag. Det kræver
både evne og vilje for at kun-
ne gennemføre det, og det
har de første EUX-elever må-
ske ikke været helt klar på.
Der er mange C-niveau-fag
som de skal nå inden for rela-
tivt kort tid,“ forklarer Michael
Bondrup Holm der grundlæg-
gende tror at de manglende
EUX-elever på anlægsgartner-
uddannelsen hovedsageligt
skyldes manglende indsigt i
hvilke muligheder den nye ud-
dannelse reelt rummer.

„Hvorfor skal man som elev
tage en EUX hvis jeg vil være
anlægsgartner? Og hvorfor
skal jeg som anlægsgartner-
mester tage en EUX-elev når
jeg er vant til at have alminde-
lige EUD-elever og er glad for
det?“ spørger uddannelsesle-
deren.

På Kold College har de ikke
prøvet kræfter med EUX-an-
lægsgartner før, men de vil
starte første hold op til august.
Uddannelsesleder Stig Hansen
erkender dog at det bliver op
ad bakke at få uddannelsen
løbet i gang.

„På anlægsgartnersiden er
det rigtig svært at komme
igennem med budskabet, men
vi laver en ekstra indsats med
vores egen kampagne til de
elever der har tilmeldt sig det
almindelige grundforløb. Vi
indkalder alle til et samlet mø-

Det tager et halvt år mere at
blive EUX-anlægsgartner
end almindelig EUD-anlægs-
gartner, men til gengæld en-
der man med både et sven-
debrev og studentereksa-
men. Alligevel har den kom-
bination ikke tiltalt eleverne
endnu. Foto: Jordbrugets
Uddannelsescenter.
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de hvor vi vil gøre opmærk-
som på muligheden og samti-
dig argumentere for at dygtig-
gøre sig yderligere,“ under-
streger Stig Hansen.

Mere tid på skole
Selv om EUX-uddannelsens
studenterhue, dybere viden og
øgede lederegenskaber er go-
de at have med i bagagen, så
lader den længere skoletid til
at være en grund til at EUX’en
ikke er kommet i gang.

„Strukturmæssigt har idéen
ikke været nem at sælge til
mestrene da de skal undvære
en EUX-elev længere tid på
skole end EUD-elever,“ siger
Michael Bondrup Holm.

Skoleperioderne på hoved-
forløbet varer sammenlagt 65
uger. På den almindelige EUD
varer skoleperioderne på ho-
vedforløbet kun 36 uger. Når
eleverne er på skole, kan me-
ster dermed opleve at stå og
mangle deres arbejdskraft ude
i virksomheden. Og tilmed lig-
ger skoleperioderne i foråret,
med eksamen i juni som gym-
nasierne hvor der normalt er
godt gang i erhvervet.

På JU forklarer Claus Chri-
stensen at han også har ople-
vet løftede øjenbryn fra virk-
somhederne. „Jeg har bl.a.
præsenteret uddannelsen for
Danske Anlægsgartneres Jysk
Kreds, og selv om stemningen
generelt var positiv, var der da
nogle som syntes at det lød
lidt voldsomt med al den sko-
letid.“

Hos Sven Bech A/S mener di-
rektør Michael Dall, der også
er næstformand i Det Faglige
Uddannelsesudvalg for An-
lægsgartneri, dog ikke at den
ekstra skoletid bør afskrække
virksomhederne fra at vælge
en EUX-anlægsgartnerelev.

„Det kan selvfølgelige være,
at nogle af de små firmaer vil
holde lidt igen. Det er jo en
stor del af arbejdsstyrken der
forsvinder hvis man kun er et
par ansatte, og eleven skal på
skole. Men generelt tror jeg
ikke at der sidder en mester og
siger nej til en rigtig god elev
fordi vedkommende skal være
lidt mere på skole. Den slags
bagateller tager vi i hvert fald
ikke højde for,“ pointerer Mi-
chael Dall.

Hold på vej på 4 skoler
AMU Nordjylland Sandmosen
har stadig ingen planer om at
udbyde EUX anlægsgartner,
men det vil både Selandia,
Kold College, JU og Vilvorde til
august. Så må det bære eller
briste. For eksperimentet kan
ikke vare ved.

„Vi tror stadig på det,“ siger
Claus Christensen. „Der er stør-
re krav, men der er også et
større udbytte, og med en EUX
er man bedre rustet til at blive
både leder og selvstændig. Vi
mener det er et godt tilbud til
branchen og de unge, men der
er ingen tvivl om at som tiden
går, skal der ske noget på del-
tagertallet før det bliver rigtigt
interessant.“ ❏

Der er kun én EUX-anlægs-
gartnerelev i hele landet.

Hun går på Selandia, er 18 år
og hedder Laura Egede Olsen.
Og hvad vil hun så være når
hun er færdig? Politibetjent.

„Umiddelbart synes folk ik-
ke at politibetjent og anlægs-
gartner hænger særligt meget
sammen,“ siger Laura Egede
Olsen. „Men jeg synes at det
giver god mening. På den må-
de har jeg min anlægsgartner-
uddannelse at falde tilbage på
hvis det ikke lykkes at blive po-
litibetjent.“

Dermed peger Laura på en
af de store fordele ved at blive
EUX-anlægsgartner frem for
EUD-anlægsgartner, nemlig at
man har alle de videreuddan-
nelsesmuligheder en studen-
terhue giver og samtidig lærer
et håndværk med de job-
muligheder det giver. Derfor
har hun heller ikke noget bud
på hvorfor ingen andre netop
nu er i gang med en EUX-an-
lægsgartneruddannelse.

„Med en studenterhue og et
svendebrev har du to ben at
stå på, og det tror jeg er en
stor fordel sådan som jobmar-
kedet ser ud,“ siger Laura
Egede Olsen. Og selv om hun
synes at det er lidt travlt lige
nu hvor hun både skal aflevere
matematikopgaver og gøre
klar til at bestå grundforløbs-
opgaverne, så synes hun at det
går ok med de ekstra krav.

På Selandia i Slagelse er fag-
lærer og studievejleder Søren
Bæk lige så begejstret for mu-
ligheden som Laura.

„Uddannelsesmæssigt er det
en fantastisk god mulighed.
Og det giver bare mange flere
muligheder. Men når det er
sagt, så har netop den fagret-
ning større udfordringer end
eksempelvis EUX-automekani-
ker eller EUX-industritekni-
ker,“ siger han.

Der er dog ikke meget at
stille op med det problem at
prøver på anlægsgartnerdelen
falder sammen med eksaminer
på gymnasiedelen samtidig
med at der er højsæson i fa-
get. „Det er ikke noget som vi
bestemmer,“ siger uddannel-
seskonsulent Jette Christiansen
i Det faglige Uddannelsesud-

Danmarks eneste EUX
anlægsgartnerelev

valg for Anlægsgartneri. „Un-
dervisningsministeriet har be-
sluttet at der skal være ½-års
modeller og faste eksamens-
afslutninger på EUX. Det fag-
lige udvalg har gjort opmærk-
som på de udfordringer bran-
chen er underlagt, og at bran-
chen meget gerne ser at deres
elever arbejder i praktikvirk-
somheden i højsæsonen og
går på skole uden for sæson.“

Jette Christiansen håber dog
at den nye uddannelsesreform
som træder i kraft 1. august,
vil medføre at flere anlægs-
gartnerelever vil vælge EUX,
og at flere virksomheder vil
indgå flere EUX-aftaler med
branchens dygtige elever.

„Vi har ikke et komplet
overblik over hvilken effekt
den nye reform vil have i for-
hold til den nuværende EUX.
Dog ved vi at det vil blive
nemmere for skolerne at un-
dervise i det samme fag på
tværs af EUX-forløb, give ele-
ver og virksomheder bedre
overblik over mulighederne i
et EUX-forløb og forhåbentlig
skabe et bedre uddannelses-
miljø end tidligere. Det kan
være en fordel når EUX-an-
lægsgartner nu har haft så
svært ved at få fodfæste,“ si-
ger Jette Christiansen.

I mellemtiden vil Laura Ege-
de Olsen og Selandia gøre de-
res til at Danmark i 2019 får
sin første EUX-uddannede an-
lægsgartner … til landets poli-
tistyrke. lt

Laura Egede Olsen - kæmper med
både prøver og eksaminer.
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At forene det sociale og
 faglige og holde kontak-

ten ved lige er det kit der hol-
der foreninger sammen. Også i
‘Seniorklubben’ under Danske
Anlægsgartnere. En klub for
tidligere eller bare lidt ældre
medlemmer. 29 af dem er for
tiden med i Seniorklubben.

„Det vigtigste for mig er at
holde kontakt med seniorerne.
Det sociale er det vigtigste,
bl.a. fordi det faglige hurtigt
træder i baggrunden når man
stopper med at drive virksom-
hed. Men på vores ture er der
altid et fagligt mål. F.eks. da vi
sidste år var i Ribe og så den
nye domkirkeplads,“ fortæller
Ingermann Sørensen der er
Seniorklubbens formand.

Ekskursionerne i 2014
I 2014 var der en forsommer-
tur på Fyn den 9. maj. Den gik
først til grusgrav- og fritidsom-
rådet Tarup/Davinde I/S hvor-
fra John Henriksen fortalte om
områdets anvendelse. Delta-
gerne gik også rundt i områ-
det og hørte om erfaringer
med fåregræsning til at be-
kæmpe bjørneklo og opvækst
på mager jord. Der var også

besøg på Davinde Stenmuse-
um. Om eftermiddagen gik tu-
ren bl.a. til Sanderumgård og
dens renoverede romantiske
have hvorefter arrangementet
sluttede på Langeskov Kro.

Eftersommerturen gik til Ri-
be og Mandø 19. og 20. sep-
tember. Efter frokost på Hotel
Dagmar så deltagerne Ribe
Domkirke og den den nye
domkirkeplads. Bagefter gik
turen rundt i det gamle Ribe
med byporte, vandmøller og
gårdhaver før næsen igen gik
mod Hotel Dagmar og aftens-
maden. Dagen efter gik turen
med traktorbus til Mandø med
orientering om øens historie
og frokost på kroen.

I år var første arrangement
generalforsamlingen på Fyn
der blev kombineret med en
tur til Odense hvor målet bl.a.
var jernbanemuseet. Den 1. el-
ler 8. juli går sommerturen til
Fredensborg Slot og Slotshave
hvor man bl.a. skal besigtige
den nyanlagte Brede Allé, sejle
på Esrum sø og nyde frokost i
Skipperhuset. Efterårsturen
sidst i september planlægges
til Aarhus med besøg på Aros
Aarhus Kunstmuseum og Den

Gamle By samt Mols Bjerge
Nationalpark. I 2016 ventes
Aalborg at stå for tur.

Det historiske Bibliotek
Seniorklubben blev oprettet i
1984 med Niels Arne Rasmus-
sen som primus motor. Anled-
ningen var et konkret projekt,
nemlig samlingen af historiske
arkivalier der blev døbt ‘Det
historiske Bibliotek’. Til formå-
let havde moderforeningen
istandsat et kælderlokale med
slyngelstuestemning i forenin-
gens daværende ejendom på
Linde Allé 16 i Vanløse. Her
blev de gamle bøger, billeder
og diplomer sat op omkring et
stort bord så lokalet også kun-
ne bruges som mødelokale.
Og med fadølsanlæg og små
skabe man kunne erhverve pri-
vate nøgler til. Skål! 

Det historiske Bibliotek blev
indviet 4. januar 1985 og var
indtil fraflytningen i 1997 ram-
me om fagligt-sociale møder
som Seniorklubben holdt, ofte
med et faghistorisk udgangs-
punkt. Det var nemlig Senior-
klubben der havde fået over-
draget opgaven at udvikle og
drifte biblioteket.

„Vi mødtes bl.a. altid den
første fredag i det nye år med
skipperlabskovs og brændevin.
Der kunne være op til 30 del-
tagere i det ret lille lokale,“
husker Søren Pedersen der
som den eneste har været med
i klubben siden første færd og
overtog formandsskabet efter
Niels Arne Rasmussen.

Medlemmerne var dengang
mest københavnere, men
klubben var i princippet lands-
dækkende - og blev det også
mere og mere i praksis. Derfor
blev vanen efterhånden at
holde møderne hos de enkelte
medlemmer og at arrangere
ture rundt i landet, fortæller
Søren Pedersen. Medvirkende
var også Danske Anlægsgart-
nere flytning til Frederiksberg.
Trods de flere m2 var der ikke
et lignende rum til kombineret
bibliotek og slyngelstue.

Bedre og stabile forhold
Senere, da Frode Westh var
formand for Seniorklubben,
blev klubbens ønske om bedre
forhold og moderforeningens
ombygningsplaner forenet i et
mere velordnet historisk bibli-
otek i moderne rammer. Det
var bl.a. Seniorklubbens arbej-
de med at få fondsstøtte til
projektet der bar det igen-
nem. Samtidig blev der påbe-
gyndt en digitial katalogise-
ring af biblioteket.

Mødetraditionen kunne dog
ikke genoplives. Heller ikke da
Danske Anlægsgartnere tre år
efter flyttede til Islands Bryg-
ge. Nylig flyttede foreningen
tilbage til Frederiksberg, men
på grund af udlejning fik det
historiske bibliotek igen nye
rammer. Katalogiseringen er
endnu ikke gennemført. Og
brugen af biblioteket har væ-
ret meget begrænset.

„Arbejdet har ligget stille si-
den flytningen for tre år si-
den,“ erkender Frode Westh
der mener at der skal bedre og
mere stabile forhold til for at
få folk til at bruge biblioteket.
„Det er jo ikke kun det at bø-
ger og andet er sat rigtigt op.
Det er også at have et lokale
der er noget historie i, bl.a.

Det sociale og faglige fællesskab
SENIORKLUBBEN. Forhenværende eller ældre medlemmer i Danske Anlægsgartnere bevarer
fælleskabet på ekskursioner og forsøger at holde fast i fagets historie

Domkirkepladsen i Ribe besigtiges den 19.9.2014. Foto: Frode Westh.
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med de billeder og andre hi-
storiske effekter vi har. Formå-
let med det historiske biblio-
tek er jo dybest set at bevare
fagets historie og give adgang
til den, både for foreningens
medlemmer, sekretariat og an-
dre,“ siger Westh.

Bibliotekets effekter kom-
mer i høj grad som donationer
og Frode Westh opfordrer til
at man sender materiale ind til
biblioteket: „Og her må man
godt tænke lidt frem. Det ma-

KILDER
Samtaler med Søren Pedersen, Inger-
mann Sørensen og Frode Westh, alle
15.4.2015.
Jens Ove Rasmussen (1987): De byg-
gede grønt - træk af anlægsgartneri-
ets historie. Forlaget Grønt Miljø.

DET HISTORISKE BIBLIOTEK
Effekter kan indsendes til Danske An-
lægsgartnere, Sankt Knuds Vej 25,
1903 Frederiksberg C. Mærk kuver-
ten: Biblioteket.
Kontakt eventuelt først Seniorklub-
bens biblioteksudvalg: Ingermann Sø-
rensen  3045 0871, Frode Westh 4072
3950, Leif Rasmussen 2341 2193,
Steen Hegnet Knudsen 2125 9434.

teriale der er en selvfølge nu,
er det ikke om bare 20 år.“

Det er turene der gør det
Vel har biblioteket betydning,
men det vigtigste i Seniorklub-
ben er dog at mødes på ture,
fortæller Søren Pedersen. „Det
er både det faglige og det so-
ciale det handler om,“ fastslår
han. Og alle kan være med-
lemmer. „Der er ingen alders-
grænse, men klubben har jo
nok større interesse for en på

Fra ekskursionen i København 24. august 2012 hvor deltagerne ser
Bymilen ved SEB Bank. Foto: Frode Westh.
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60 end på 30. Flere medlem-
mer er stadig erhvervsaktive,“
oplyser Søren Pedersen.

Typisk holdes tre ture om
året, ofte med både en og to
overnatninger. De arrangeres
af lokale seniorklubmedlem-
mer og har typisk 20-25 delta-
gere inklusiv partnere. Klub-
ben kan give mindre tilskud til
bl.a. entréer, men ellers beta-
ler hver deltager sit, idet trans-
portudgiften holdes nede gen-
nem samkørsel i egne biler.

En bedre kontakt
13 deltog på klubbens seneste
generalforsamling i Vissen-
bjerg 19. marts. Her var der
stor ros til årets arrangemen-
ter. Der blev dog også efterlyst
bedre kontakt til moderfore-
ningen så klubben bl.a. lø-
bende får oplyst hvem der
stopper som aktivt medlem -
og som måske vil hilse en hen-
vendelse om medlemskab i Se-
niorklubben velkommen. For
kun 400 kr. om året.

Men det er også kun få fra
klubben der deltager i moder-
foreningens arrangementer.
Seniorklubbens generalfor-
samling henstillede derfor til

at man forholder sig til den
samarbejdsaftale der blev ind-
gået med Danske Anlægsgart-
nere i 2006, og som bl.a. om-
fatter et årligt møde.

På generalforsamlingen blev
Ingermann Sørensen genvalgt
som formand for to år. Besty-
relsen består i øvrigt af Steen
Hegnet Knudsen, Bent Ny-
gaard og Heino Vistisen. Klub-
ben har desuden repræsentan-
ter fra moderforeningens
kredse, nemlig Steen Hegnet
Knudsen for Københavns og
Nordsjællands Kreds, Heino
Vistisen for Sydsjællands
Kreds, Thorkild Skov Larsen for
Fyns Kreds og Jørgen Møller
Jensen for Jysk Kreds. sh
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Gladsaxe vinder nystiftet arkitekturpris
Gladsaxe Kommune har mod-
taget Kulturministeriets nystif-
tede arkitekturpris som i år
blev givet til kommunen med
den bedste arkitekturpolitik.
Kulturminister Marianne Jel-
ved overrakte prisen til borg-
mester Karin Søjberg Holst ved
en konference på Dansk De-
sign Center den 26. marts.

Gladsaxe er en blandet by-
kommune uden store kultu-
relle bygningsværker, forkla-
rede Søjberg Holst. „Vores by
er på en gang harmonisk og
sammensat, charmerende og
skæv. Vores by er mangfoldig
med plads til alle slags menne-
sker - hele livet. Derfor har vi

valgt at skabe en politik der er
i øjenhøjde med borgerne og
sætter mennesker i centrum.“

Gladsaxes arkitekturpolitik
er et inspirationskatalog hvor
gode eksempler på arkitektur
skal skabe begejstring og op-
mærksomhed. Samtidig er
den et dialogværktøj så byg-
geriets parter og kommunen
bedre kan drøfte arkitektur ud
fra et fælles udgangspunkt.

Arkitekturprisen er stiftet af
Kulturministeriet og arkitekt-
standens foreninger og retter
sig i år mod kommuner. Glad-
saxe var en af fem nominere-
de. De øvrige var Esbjerg,
Svendborg, Viborg og Aarhus.
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KURSER & KONFERENCER

MAJ
QGIS: International brugerkon-
ference og workshop. Skovsko-
len 18-19/5. IGN. www.qgis.org.
Natur og miljø. Åben land kon-
ferencen 2015. Kolding 19-20/5.
IGN m.fl. naturogmiljo2015.dk.
Økonomi i byudvikling. Vejle
21/5 og 25-26/6. DB.
Urban future - fremtidens byer,
byrum og byinventar. Køben-
havn 28/5. DB.
Nyskabende faciliteter til fri-
luftsliv. 29/5.  IGN, Friluftsrådet,
centerforfriluftsliv.ku.dk.

JUNI
Jura & Plan i praksis. København
1/6. DB.
Planlægning og forvaltning af
Storkøbenhavns grønne kiler.
Frederiksberg 4/6. IGN, Krak.
DM i træklatring. Ledreborg
Allé, Lejre, 5-6/6. DTF.
Byrum binder byen sammen.
Aalborg 11/6. DB.
Bio-LAR i Allerød. Allerød (p-
pladsen ved Lyngehallen) 25/6 kl.
13.30. IGN, rjm@ign.ku.dk.

DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk. T 4914 0802
IGN Inst. for Geovidenskab og Naturforv. www.ign.ku.dk. T 3533 1623
PN Park og Naturforvalterne. www.parkognatur.dk
TI Teknologisk Institut. www.teknologisk.dk. T 7220 2000
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

SENERE
Fokus på haven & Rosenkåring 
Valbyparken. København 2.8.
Arr: Københavns Kommune.
Danske Parkdage 2015. Grøn
bevægelse. Esbjerg 9-11/9. IGN,
PN.
Regler for parkering. Middelfart
22/9. VEU.
Byplanmøde 2015. Den regiona-
le by - grænseløs planlægning.
Vordingborg/Lol.-Falst. 1-2/10. DB.
Nordiske Mesterskaber i Skov-
huggersport 2015. Skovskolen i
Nødebo 7/10. IGN, DTF.
European Tree Worker Certifi-
cate (ETW-eksamen). Eldrupgård,
Djursland 15/11.

UDSTILLINGER
Grøn Fagmesse. 11/6 2015.
www.groenfagmesse.dk.
Have & Landskab ‘15. Slagelse
26-28/8 2015. www.HL15.dk.
GaLaBau 2016. Nürnberg14-17/9
2016. www.galabau-messe.com.

ANDET
Friluftsvejlederuddannelsens
20-års jubilæum. Skovskolen
Nødebo 19/6. IGN.

K A L E N D E R

Søborg Hovedgade i Gladsaxe - sammensat, charmerende og skæv.

Arbejdsgiver kan ikke gøres
ansvarlig for at medarbejdere
på egen hånd vælger at ud-
føre arbejde på en måde så
det overtræder arbejdsmiljø-
lovgivningen. Det har Retten i
Aarhus afgjort i en sag hvor
ejeren af en tømrervirksom-
hed i Højbjerg ved Aarhus var
tiltalt fordi en medarbejder
opsatte dampspærre fra en
stige i 2,8 meters højde.

Pladsformanden havde sagt
at de skulle bruge det rulle-
stillads der var på pladsen,
men de to indlejede tømrere
brugte en stige. Den ene tøm-
rer faldt ned og fik en skade i
den ene fod. Anklagemyndig-
heden krævede at virksomhe-

Ansattes eget ansvar at fravige reglerne
den skulle betale en bøde på
40.000 kr., men ejeren nægte-
de sig skyldig. Og vandt sagen.

„Sagen viser at arbejdsgive-
re ikke blot kan gøres ansvar-
lig for hvad de ansatte foreta-
ger sig på arbejdspladsen hvis
de ansatte ikke følger de in-
struktioner arbejdsgiveren har
givet,“ siger advokat Jeppe
Uldall Thomsen fra Dansk
Håndværk hvor det anklagede
firma er medlem. Han håber at
Arbejdstilsynet der rejste sa-
gen, fremover vil holde sig lidt
mere tilbage i slige tilfælde.
„Arbejdsgiveren vandt ganske
vist sagen, men den har jo ko-
stet virksomheden både tid og
omdømme,“ siger han. sh

Flere beskæftigede  i bygge og anlæg
Beskæftigelsen i byggeri og anlæg stiger. Ifølge Danmarks
Statistik steg den sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse
med 5.800 i 1. kvartal 2015 i forhold til 4. kvartal 2014. Og i
februar 2015 var der med i alt 147.900 arbejdere, funktio-
nærer og mestre 6.500 flere ansat end i februar 2014.

Stigningen er kommet til trods for at der i sidste vinter og
forår stadig var renoveringer i gang efter stormene året før
og til trods for at boligjobordningen stoppede til nytår. Til
gengæld kan en mild vinter have trukket i modsat retning.

Erhvervsbyggeriet ligger dog på et historisk lavt niveau
på grund af mange ledige lokaler og udflytning af produk-
tion af varer og administrative funktioner til udlandet. Det
offentlige nybyggeri stiger derimod på grund af fremgang i
investeringerne i universiteter og hospitaler.

Den stigende beskæftigelse har båret ved til debatten om
boligjobordningen. For regeringen og mange økonomer er
væksten et tegn på at ordningen er unødvendig. De mente
i forvejen, bl.a. efter Rockwoolfondens undersøgelse, at
ordningen er for dyr i forhold til effekten på jobs og sort
arbejde.

Byggeriets organisationer argumenterer stadig for bolig-
jordordningen, bl.a. med henvisning til at væksten er ulige
fordelt og ikke mærkes meget i de mindre firmaer der mest
har nytte af ordningen. I takt med at beskæftigelsen stiger,
fokuseres dog mere på sort arbejde end på jobs.

Som de politiske fronter er trukket op, vil den blå opposi-
tion med V-formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen gen-
indføre håndværkerfradraget. Partierne bag den nuvæ-
rende regering har ikke planer om at genindføre fradraget
der blev afskaffet fra nytår. sh
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Samsø løber med golfens miljøpris Landskabspris går til fynsk statsskov
Samsø Golfklub modtog den
21. marts Dansk Golfunions år-
lige ‘Golfsportens Miljøpris’ på
unionens repræsentantskabs-
møde i Middelfart. Prisen er
stiftet for at støtte det politi-
ske ønske om at golfbaner dri-
ves miljøvenligt. Første gang
prisen blev uddelt var i 2014
hvor Furesø Golfklub vandt.

Prisen, der følges af 75.000
kr., uddeles af en komité med
folk fra Miljøstyrelsen, Dansk
Golf Union, Friluftsrådet, Dan-

marks Idrætsforbund, Dan-
marks Naturfredningsforening
og Danish Greenkeeper Asso-
ciation. „Golfsportens Miljø-
pris vil forbedre natur og miljø
på de danske golfbaner,“
sagde kontorchef i Miljøstyrel-
sen Sonja Canger der i år ud-
delte prisen. „Det er vi glade
for i Miljøministeriet, og det er
slående hvor stor kreativitet
der er ude i klubberne,“ sagde
Canger og fastslog at Samsø
Golfklub er helt pesticidfri.

Det ellers skovfattige Midtfyn
har modtaget Landsforenin-
gen for Bygnings- og Land-
skabskulturs hæder for en ny
statsskovs smukke beliggen-
hed i landskabet. Skoven er
Ringe Skov, Naturstyrelsens og
Faaborg-Midtfyn Kommunes
120 ha skovrejsningsprojekt.
„Den nye skov har givet et
kvalitetsløft for området ved
Ringe. Der er nu kommet en
sammenhængende, bynær
skov, der skaber landskabelig

helhed og variation i oplevel-
sesmulighederne i området,“
sagde fomanden for Landsfor-
eningen for Bygnings- og
Landskabskulturs lokale afde-
ling Peter Flindt Jensen ved
prisoverrækkelsen 21. marts.

Naturstyrelsen har plantet
træerne og står fremover for
at passe skoven. Faaborg-
Midtfyn Kommune har betalt
halvdelen af udgifterne til køb
af jorden mens styrelsen har
indkøbt den anden halvdel.
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Kun en person bestod ud af
 de ti kandidater der i april

stillede op til ETW-eksamen
om træpleje på Skovskolen i
Nødebo. Der var tilmed tale
om en omgænger.

Er eksamen for vanskelig
kunne man spørge? Den føl-
ger de krav der stilles gennem
den Europæiske organisation
European Arboricultural Coun-
cil (EAC). De stiller også med
en kontrollant som er garant
for at eksamensniveauet lever
op til reglerne, og de sikrer at
der ikke stilles yderligere krav i
Danmark end de øvrige Euro-
pæiske lande.

Når det er sagt, så er det en
omfattende viden eksaminan-
derne skal have tilegnet sig for
at kunne bestå eksamen og
blive ETW-certificeret. Noget
der desværre kommer bag på
mange. De der består, har ty-
pisk 2 til 6 års daglig erfaring
med træpleje og træklatring,
de har gennemført en relevant
uddannelse og har været un-
der kyndig vejledning af en
ETW-certificeret på deres ar-
bejdsplads. Kravene er måske

steget lidt gennem de sidste ti
år, men ikke mere end udvik-
lingen har betinget.

Ingen egentlig uddannelse
Det er Dansk Træplejeforening
der har stået for gennemførel-
sen af ETW- eksamen i Dan-
mark i mere end 10 år. Des-
værre har foreningen ikke
haft mulighed for at etablere
en egentlig uddannelse inden
for det omfattende pensum.
Gennem de sidste par år er der
opstået et godt samarbejde
med skovskolerne.

Skovskolen har nu, og end-
nu mere i fremtiden, fokus på
at udvikle kurser og uddannel-
ser til træplejesektoren. Både
inden for de eksisterende er-
hvervsuddannelser (skov- og
naturtekniker) og under AMU-
systemet er skolen i gang med
udvikling af nye kurser. Disse
kurser kan ikke målrettes di-
rekte ETW-certificeringen,
men i en løbende dialog mel-
lem de forskellige interessen-
ter, kan disse tiltag understøt-
te de kompetencer der kræves
ved en ETW-certificering.

Skovskolen kan i dag tilbyde
en række kurser der under-

støtter ETW-certificeringen og
arbejder på snarest at kunne
udbyde flere, se skemaet.

Et arboristspeciale
Store dele af ovenstående,
faglige indhold indgår også
som pensum for de skov- og
naturteknikerelever der væl-
ger denne fagretning. Inden
for den nuværende erhvervs-
uddannelse er det ikke muligt
at nå et pensum der helt dæk-
ker kompetencerne svarende
til ETW.

Derfor kunne det være inte-
ressant hvis der i erhvervsud-

dannelsen til skov- og natur-
tekniker fandtes et egentligt
aboristspeciale. I så fald ville
eleverne modtage mere mål-
rettet undervisning i og der-
med også være bedre rustet til
en ETW-certificering. Skovsko-
len vil i nærmeste fremtid,
sammen med branchen, analy-
sere behovet.

Endvidere er Skovskolen og
træplejeforeningen ved at un-
dersøge muligheden for at
oversætte håndbogen Euro-
pean Tree Worker. Det er en
udvikling vi ser meget frem til,
da vi ikke har kunnet henvise
til en dansksproget lærebog.
Men heller ikke ETW-håndbo-
gen kan stå alene, dertil er
stoffet for omfattende og for
individuelt de europæiske
lande imellem, f.eks. inden for
plantekendskab og jordbunds-
lære. Dertil kommer den prak-
tiske del og ikke mindst det
sikkerhedsmæssige stof. Sik-
kerhed i træer er et område
der ligger træplejeforeningen
meget på sinde. Vi glæder os
derfor over at Skovskolen
snart kan tilbyde et udvidet
kursus i højderedning.

Vi har et godt samarbejde
med Brand og Redning og ar-
bejder på at effektivisere om-
rådet. De certificerede har et
internt kontaktnet der hurtigt
kan aktiveres i tilfælde af en
ulykke. Den ETW-certificerede
er uddannet til at redde en
kollega sikkert og hurtigt ned
fra et træ. Højderedning er
også en af disciplinerne når
der afholdes Danmarksmester-

Træplejere skal forberede sig bedre

Af Tage Kansager

ETW-CERTIFICERING. Kun én bestod da ti kandidater sidst stillede op til prøve,
men der er heller ikke en egentlig uddannelse for det omfattende pensum

Fra en tidligere
ETW-eksamen
på Skovskolen.
Foto:
Tage Kansager.
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SKOVSKOLEN TILBYDER I DAG DISSE KURSER:
• Grundlæggende træklatring til beskæring (10 dage).
• Træklatring og beskæring, avanceret (10 dage).
• Træpleje (10 dage).
• Vurdering af risikotræer (5 dage).
• Nedfiring af effekter fra træer (rigning) (5 dage).

OG ARBEJDER MED SNART AT KUNNE UDBYDE:
• Udvidet højderedning og egenkontrol af udstyr (5 dage).
• Sikker arbejdsteknik med enkeltreb og nedsænkbare

systemer (3 dage).
• Mindre maskiner til træpleje og pyntegrønt (3 dage).
• Dynamisk nedfiring, jordmand (2 dage).
• Opgradering på plantekendskab (80-100 danske træarter)

eventuelt som et e-learning, kursus over 4 uger.
• Kronesikringskursus (3 dage).
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SKRIBENT
Tage Kansager er formand for Dansk
Træplejeforening og indehaver af det
rådgivende firma Drifts & Land-
skabsplanlægning.

CERTIFICEREDE TRÆPLEJERE
På www.dansk-traeplejeforening.dk
findes lister over de certificerede træ-
plejere der er medlem af foreningen
inklusiv kontaktoplysninger. Listerne
benyttes ofte af kommuner og pri-
vate der har behov for en træplejer
til særlige beskæringsopgaver.

GUIDER
Som relevant lærebogsstof til en
ETW-certificering hører træplejefore-
ningens tre guider Beskæring af træ-
er (2000), Sikkerhed i træer (2010)
samt Plantning af træer (2005) som
p.t. er udsolgt og under revision. De
kan bestilles på www.dansk-traepleje-
forening.dk. Som lærebogstof anbe-
fales også Sten Porses og Jens Thej-
sens ‘Træer i byen’ og Poul Erik Bran-
ders ‘Træer og buske i by og land’.

NÆSTE ETW-EKSAMEN
Den næste ETW-eksamen er planlagt
at finde sted den 14. november 2015
på Eldrupgård, Skovskolens jyske af-
deling. Som før holder Skovskolen da-
gen før et kursus i højderedning.

skaber i træklatring. Det næ-
ste DM finder sted på Ledre-
borg i dagene 5. og 6. juni
hvor alle er er velkomne.

Certificeringens pensum
Eksamenspensum for ETW-cer-
tificeringen fremgår af Dansk
Træplejeforeningens hjemme-
side, men det er i dag op til
eleven at søge den nødvendi-
ge viden fra forskellige lære-
bøger der på hvert sit område
dækker pensum. Det kræver
at eleven er studiemindet og
det er en fordel at være rime-
lig god til engelsk.

Eksamen omhandler mange
forskellige discipliner: klatring,
sikkerhed, førstehjælp, plante-
kendskab, jord og plantning,
træbiologi og morfologi, CO-
DIT samt lidt om mycetologi
(svampelære). Det kan måske
forekomme uoverskueligt for
nogen der ikke er vant til at
studere. Selv om der er forskel
på kravet inden for de enkelte
discipliner, så er niveauet dog
ikke meget højere end inden
for tilsvarende erhvervsfaglige
uddannelser.

Det forventes af de ETW-cer-
tificerede at de holder sig lø-
bende opdateret inden for
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Fra en tidligere ETW eksamen på Skovskolen. Foto: Tage Kansager.

området, ikke mindst for at
kunne blive recertificeret efter
de tre år som en certificering
gælder. Enten ved at følge
med i faglige relevante artik-
ler, deltage i seminarer, kurser,
workshop og følge en decide-
ret efteruddannelse samtidig
med at en løbende relevant
erhvervserfaring kan doku-
menteres.  ❏
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Som altid vil gæsterne på
Have & Landskab i år kun-

ne se de nyeste løsninger, pro-
dukter og maskiner, men nu
får de også serveret korte fag-
lige indlæg. På ‘Fagligt Forum’
vil branchens klogeste hoveder
dele den nyeste viden og erfa-
ring på 15 minutter inden for
en lang række emner.

„Det handler om at samle vi-
den på ét sted og formidle
den på en håndgribelig og
brugbar måde. Derfor indret-
ter vi et område hvor fagfolk
fra Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Danske
Anlægsgartnere, Danske Plan-
teskoler og Maskinleverandø-
rerne Park, Vej & Anlæg hol-
der korte oplæg med ny vi-
den,“ forklarer slotsgartner og
formand for Have & Landskabs
bestyrelse Palle Kristoffersen.

Ny viden på
et kvarter

Danske Planteskoler vil præ-
sentere resultaterne af ekspe-
rimenter med plantetæthed
og driftsomkostninger - læs ar-
tiklen herunder. Institut for
Geovidenskab og Naturforvalt-
ning vil vise at det er en god
idé med løbende opbygnings-
beskæring af bytræer  - se ar-
tiklen side 62. Danske Anlægs-
gartnere vil bl.a. fortælle om
de revidererede normer for
anlægsgartnerarbejde. Ma-
skinleverandørerne Park, Vej &
Anlæg vil fortælle om saltning
i byer, pesticifri ukrudtsbe-
kæmpelse og transport af ma-
skiner på trailer.

‘Fagligt Forum’ med
korte faglige indlæg
åå Have & Landskab
26.-28. august
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Når et anlægsprojekt skal
 afsluttes, ser bygherrer

og arkitekter sig tit nødsaget
til at hugge en busk og klippe
et træ. For man må jo spare
dér hvor arbejdet endnu ikke
er udført. Men i grønne områ-
der er en krone sparet ikke al-
tid en krone tjent.

Det har Danske Planteskoler
tænkt sig at sætte kroner og
ører på under fagudstillingen
Have & Landskab i Slagelse
den 26. til 28. august i år.

„Det ser jo dyrt ud når der
skal bruges 9 eller 12 planter
pr. m2 til bunddække i grønne
områder. Derfor skæres der
ofte ned på antallet af planter
på planteplanerne, men jo
tættere man planter, jo hurti-
gere slutter de også tæt, og jo
lavere driftsudgifter vil man
have i etableringsfasen,“ po-
interer jordbrugsteknolog
Morten Bøjden fra Johansens

Planteskole og Danske Plante-
skolers arbejdsgruppe om
plantetæthed.

„Der er stor forskel på én
gang at bruge nogle kroner
ekstra pr. m2 på at sætte lidt
flere planter af den rigtige
størrelse og kvalitet kontra at
stå med større omkostninger
til drift og ukrudtsbekæmpelse
i de efterfølgende år. Der er
konkrete regnestykker der vi-
ser dette misforhold. Dem vil
vi vil præsentere på vores
stand på Have & Landskab,“ si-
ger Morten Bøjden

Ude hos medlemmerne af
Danske Planteskoler er de der-
for i fuld gang med at eksperi-
mentere. En af de hyppigst an-
vendte beplantningstyper i
Danmark er bøgepur, og også
her er der tilsyneladende pen-
ge at spare ved at plante tæt-
tere.

I alt vil gæsterne på Have &

Hvad man sparer i planter
kan koste i driften
På Have & Landskab vil Danske Planteskoler
vise konsekvensen af at spare på det grønne

Landskab kunne se praktiske
eksempler på hele 20 plante-
typer, og hvor tæt de skal
plantes for at opnå en bespa-
relse på driften i det lange løb.
Plantetyperne dækker alt fra
bøgpur til bunddække af ved-
bend eller kranstop, cotoneas-
ter eller endda roser og stau-
der, og det vil være muligt at
se præcist hvor stor en bespa-

relse en given plantetæthed
vil give på sigt.

Når jorden hurtigt bliver
dækket af bunddækkende
planter, giver det desuden en
bedre oplevelse for både men-
nesker og dyr og betyder stør-
re biodiversitet med bedre for-
hold for smådyr og insekter.
De trives ikke hvor der lægges
belægning eller sås græs. ❏

Jo tættere der plantes, desto hurtigere lukkes af for ukrudt. Foto: HL15.

„Vi mener at 15 minutter
om det rigtige emne er en rig-
tig god anledning til at få sat
ord på nogle af de ting som
folk går derude og tumler
med i dagligdagen,“ siger
Niels Kirkegård, direktør i
GMR Maskiner A/S og formand
for Maskinleverandørerne
Park, Vej & Anlæg. „Og ind-
læggene vil samtidig fungere
som indspark til spørgsmål
som vi kan fortsætte ude på
standene. Jeg tror at de gæ-
ster som overværer Fagligt Fo-
rum vil være meget engagere-
de, og dermed får man måske
endda udbygget sit netværk
fordi man pludselig sidder i en
sal fuld af fagfolk som er inte-
resserede i samme emne, og i
det daglige har de samme ud-
fordringer som én selv.“

De otte præsentationer hol-
des både om formiddagen og
om eftermiddagen. Hver præ-
sentation vil vare cirka 15 mi-
nutter, og gæster kan frit gå
til og fra alt efter emne. „Men
der bliver nok kun plads til 20-
30 tilhørere pr. oplæg, så det
gælder om at holde sig til,“
understreger Palle Kristoffer-
sen. lt

FAGLIGT FORUM
FORELØBIGT PROGRAM

Danske Anlægsgartnere:
• Grønne tage, ansvar,

forsikring mv.
• Nye anlægsgartnernormer

Danske Planteskoler:
• Plantetæthed kontra

driftsomkostninger

Maskinleverandørerne
Park, Vej & Anlæg:
• Saltning i bymiljøer
• Pesticidfri ukrudtskamp
• Maskiner på trailer

Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning:
• Beskære eller ikke beskære
• Drift af kunstgræsbaner

Have & Landskab 2013. I 2015 kan deltagere også gå til ‘Fagligt Forum’.
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Eckersbergmedalje for landskabsfotos
Landskabs- og kunstfotograf
Christina Capetillo var det
nærmeste priserne kom land-
skabsområdet da Det Konge-
lige Akademi for de Skønne
Kunster den 13. april uddelte
Akademiets medaljer for 2015.
”Hun skærer tværsnit igennem
landets foranderlige rum, vo-
res tid og vores landskaber.
Hun udpeger steder og retnin-
ger vi sjældent ser, og viser os

hvorfra vi egentlig kommer,”
hed det i motiveringen da Ca-
petillo fik Eckersbergmedaljen.
Det var der også fem andre
der fik. Til medaljerne hører
også C.F. Hansen-medaljen der
er den fineste for arkitekter,
Thorvaldsen Medaljen der er
den fineste for billedkunstnere
samt N.L. Høyens- og Bindes-
bøll-medaljen. Nærmere for-
klaring på akademiraadet.dk.

Nu skal revisionen af AB 92 i gang
Det udvalg som skal revidere
byggeriets over 20 år gamle
aftalesystem, er nu nedsat
med økonom og cand.jur. Lo-
ne Fønss Schrøder som for-
mand. Revisionen omfatter de
tre ‘almindelige betingelser’
AB 92, ABR 89 og ABT 93 som
bruges som frivillige aftale-
grundlag i de fleste byggesa-
ger. Arbejdet ventes at tage
tre år, oplyser Energistyrelsen
hvor arbejdet er forankret og
som bistår med sekretariat.

„Revisionen af byggeriets
aftalesystem er et af de helt
centrale initiativer i regerin-
gens byggepolitiske strategi

fra november 2014. Moderni-
seringen skal være med til at
styrke produktiviteten og kon-
kurrencen i den danske bygge-
branche,“ forklarer styrelsen.

AB-udvalget består af re-
præsentanter for de 14 af byg-
geriets parter der i 2014 blev
enige om det kommissorium
der sammen med byggepoli-
tisk strategi skal være grund-
lag for revisionen. Til repræ-
sentanterne hører Peter An-
dersen fra Håndværksrådet,
Henrik Fausing fra Dansk Byg-
geri, Preben Dahl fra Danske
Arkitektvirksomheder og Bir-
gitte Brun fra KL.
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Man tugter den man el-
 sker. Et passende ord-

sprog for det som Oliver Büh-
ler kommer til at foretage sig
på årets Have & Landskab i
Slagelse. Bühler er lektor på
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Køben-
havns Universitet. Han har
tænkt sig at fælde op til fire
store, sunde træer i bytræar-
boret og slæbe dem med til
Have & Landskab for at vise
dem på universitets stand.

I sin forskning fokuserer han
ellers på bytræers vækstvilkår
og forsøger at udvikle værktø-
jer som forbedrer deres trivsel.
Og det inkluderer som regel
ikke at fælde 10-12 meter høje
træer der trives.

„Men til denne udgave af
Have & Landskab har vi beslut-
tet på meget håndgribelig
måde at vise at det er en for-
del at beskære bytræer løben-
de. Vi fælder simpelthen nogle
træer som har fået lov til at
vokse uden at blive beskåret
og nogle træer som har fået
en løbende opbygningsbe-
skæring. Vi fremviser resulta-
terne af disse to tilgange på
vores stand på udstillingen,“
forklarer Oliver Bühler.

Træerne vil blive stillet på
skrå med bunden på jorden og
kronen hen over en buk eller
lignende. Så kan gæsterne for
en sjælden gangs skyld være i
øjenhøjde med trækronerne
og få et indblik i hvad beslut-
ningen om at beskære eller
ikke beskære gør ved kronen.

Det skal siges at kronerne vil
blive let beskåret af hensyn til
udsynet til kronens overord-
nede struktur og ikke mindst
transporten fra bytræaboretet
i Hørsholm til Have & Land-
skab i Slagelse. Rødderne bli-
ver heller ikke taget med på
grund af transporten.

Den temporære krone
Hovedpointen er klar og har
været fortalt flere gange: Be-
skær løbende, og mens grene-
ne er små, frem for at vente i

Beskæringsofre viser den faglig pointe
HAVE & LANDSKAB. På årets grønne fagudstilling vil forskere gå til
yderligheder for at bevise at det er en god idé med løbende
opbygningsbeskæringer af bytræer

Af Lars Thorsen tyve år og derefter give træet
en voldsom beskæring når det
er blevet for stort til byrum-
met. Men det er absolut også
en af de faglige indsigter som
tåler gentagelse hvis man ser
på beskæringerne rundt om-
kring i byrummene.

„Vi kan praktisk talt ikke ha-
ve træer i byerne uden at vi på
et tidspunkt skal ind og mani-
pulere dem med beskæresak-
sen. Lad os sige at du modta-
ger nogle fem meter høje træ-
er fra en god planteskole hvor
planteskolegartneren i sin op-
bygningsbeskæring har gjort
meget for at gøre det harmo-
nisk, og det har en fin krone,
og det lever op til den nye
standard for planteskoletræ-
er… alligevel bør du beskære
træet for at sikre at bundgre-
nene og de grene der sidder i
den temporære krone ikke
kommer til at sidde i vejen i
byrummet med tiden,“ under-
streger Oliver Bühler.

Det er især kravet om frihøj-
de på trafikarealer som bety-
der at vej- og bytræer ofte
kommer ud for nogle vold-
somme beskæringer. Driftsfol-
kene tog ikke højde for træets
udvikling på stedet, og pludse-
lig er der behov for at skære
tykke grene over. Det øger risi-
koen for svampeangreb, redu-
cerer vandtransporten og sæn-
ker træets levetid.

Beskær også i parker
Det er ikke kun langs vejene at
anlægsgartnere og driftsfolk
bør beskære træerne for at
sikre at de passer med omgi-
velsernes krav. „F.eks. er der
også mere uspecificerede krav
i parker om at man skal kunne
færdes på stier og veje, så her
bør parkforvaltere og grønne
fagfolk også se mange år frem
når de vurderer om der skal
beskæres eller ej,“ lyder det
fra Oliver Bühler.

Træer i bymiljøer og parker
må tilpasse sig omgivelsernes
krav til både færdsel, sikker-
hed og den daglige drift. Det
fik Oliver selv syn for da den
driftsansvarlige i bytræsarbo-

retet en dag ringede til ham.
Grenene på de træer som for-
skerne fra Københavns Univer-
sitet havde ladet være med at
beskære, havde nemlig bredt
sig så meget ud og så lavt at
han ikke kunne slå græs rundt
om dem længere. De træer
anlægsgartneren brokkede sig
over, var netop dem som nu
bliver præsenteret på Have &
Landskab i år.

Så når træerne er fældet og
kørt mod Slagelse og de vær-
ste stød er fjernet fra jorden,
kan græsklipperen igen køre
frit i bytræsaboretet med en
glad fagmand i sædet - med
mindre han selvfølgelig er på
fagudstilling.

Livsforlængende tiltag
Det er stilkeg (Quercus robur)
og småbladet lind (Tilia corda-
ta) som må lade livet på den
generelle oplysnings alter. I sin
tid ankom de som cirka 3 me-
ter høje 10-12’ere (stamme-
omkreds i cm) og blev plantet i
Bytræaboretet i 2001. I de før-
ste mange år var det Oliver
Bühler selv og nu adjungeret
professor i Parkteknologi ved
Københavns Universitet, Palle
Kristoffersen, som beskar træ-
erne med stangsaks. I de sidste
par år er beskæringsarbejdet
blevet foretaget af en arborist
med en lift da træer kom op i
10-12 meters højde.

I slutningen af maj eller star-
ten af juni bliver de så fældet
og i august kørt til Slagelse
hvor Oliver Bühler skal lave
indlæg på Fagligt Forum om
resultaterne som han også skal
præsentere på standen. Det
glæder han sig til.

„Vi påviser jo at det løser
mange problemer i fremtiden
at man laver en opbygnings-
beskæring som er forbere-
dende på en opstamning. Det
er et livsforlængende tiltag for
træet. Hvis du udfører beskæ-
ringen i god tid og på små
grene, så kan du sagtens ende
med at få et kvart eller et
halvt århundredes længere le-
vetid ud af træet eller mere
til,“ siger Oliver Bühler. ❏

Adjungeret professor Palle
Kristoffersen og lektor Oliver
Bühler fra Københavns Univer-
sitet kigger nærmere på en af
de stilkege som snart bliver
fældet og kørt til universitets
stand på Have & Landskab ’15.
Foto: Mikkel Priess.
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Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Heder og andre økosyste-
mer er tilpasset udsving i

klimaet, men når økosystemets
planter samtidig skal forynges
eller presses af sygdomme, er
de mere følsomme end ellers.
Og så kan hele økosystemet
kommer under pres. Det kon-
kluderer forskere fra bl.a. Insti-
tut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning på Københavns
Universitet i en artikel i det in-
ternationale tidsskrift Nature
Communications.

Forskerne har siden 1999 un-
dersøgt hvordan klimaændrin-
ger påvirker økosystemer og
planter. Det er foregået i et
netværk af klimaforsøg i seks
europæiske lande ledet af In-
ger Kappel Schmidt, professor
på Københavns Universitet.

Danmark deltager med to
klimaforsøg anlagt på heder.
Her har man eksperimentelt
ændret temperatur, nedbør

Heden tåler ikke både
forstyrrelse og tørke
International forskning viser at klimaændringer
presser de sensitive økosystemer

og atmosfærisk CO2-koncen-
tration og set på hvordan he-
den har reageret. Det viser sig
at hedens vegetation generelt
er robust og hurtigt regenere-
rer efter forstyrrelser som
brand eller sygdomsangreb.
Men hvis forstyrrelsen falder
sammen med klimaændringer,
er hedelyngen meget følsom.
Især når der er tørke på det
tidspunkt for hedelyngens frø
skal spire og gro. At lyngspi-
rerne ikke tåler kraftig udtør-
ring, så man bl.a. efter et an-
greb af lyngbladbiller hvor
lyngen døde og skulle retab-
lere sig igen.

Forskerne konkluderer der-
for at vegetationen på heden
er mere følsom i forhold til
klimaforandringer end hidti-
dig antaget. Klimaændringer
med længere perioder med
tørke om sommeren vil sætte
hederne under pres. Tørre

somre vil få heden til at svinde
ind og i hvert fald det østlige
Danmark vil den langsomt om-
dannes til overdrev.

Forsøgene har i det hele ta-
get vist at mange økosystemer
kan tåle udsving i klimaet,
men når andre forstyrrelser
som brand eller insektangreb
indtræffer, kan selv små æn-
dringer i klimaet give varige
ændringer i økosystemerne.
Det er derfor interaktioner

KILDER
György Kröel-Dulay m.fl. (2015): In-
creased sensitivity to climate change
in disturbed ecosystems. Nature Com-
munications 24.3.2015.
www.nature.com.
Økosystemer er mere sensitive over-
for klimaændringer efter forstyrrel-
ser. Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning. www.ign.ku.dk
25.3.2015.

mellem forstyrrelser og klima
som udgør en vigtig del af kli-
maændringens effekt på vores
økosystemer. sh

Rådyr åd en hel
nyplantet skov
At det er nødvendigt at ind-
hegne når man skal plante ny
skov, fik man et bevis på i en
skovrejsning som Naturstyrel-
sen har stået for ved Nakskov.
En låge der ikke blev lukket
ordentligt, gav rådyr adgang
til at spise knopskuddene på
15.000 små egetræer. Alle
træer blev bidt ned. Regnin-
gen for udplantning af nye
træer til efteråret lyder på
150.000 kr.

„En enkelt glemsom sjæl der
ikke lukker lågen, er i dette til-
fælde nok til fuldstændig at
nulstille skoven, så vi må be-
gynde helt forfra igen,“ for-
tæller skovfoged Mette Skat
Buhr fra Naturstyrelsen i Stor-
strøm. Der er mange rådyr i
området, og når lågen til sko-
ven står åben, går der ikke
lang tid, før dyrene finder
frem til de spæde træer med
velsmagende knopper.“

Naturstyrelsen overvejer nu
at indføre et system med frivil-
lige, lokale hegnsvogtere der
kan holde øje med indhegnin-
ger og give Naturstyrelsen be-

sked hvis der er problemer
med hegn eller låger. Det kan
også komme på tale at låse
lågerne til nytilplantede skov-
arealer hvis der er store be-
stande af hjortevildt.

Hegnet omkring skoven ved

Nakskov er 1,7 meter højt, og
det er normalt højt nok til rå-
dyr. Men nu hvor de har fået
smag for træerne, så kan det
ifølge Mette Skat Buhr blive
nødvendigt at skyde rådyr der
springer over hegnet.

Bag hegnet til højre er egetræerne ødelagt. Foto: Naturstyrelsen.

Nærbillede af et nedbidt egetræ. Foto: Naturstyrelsen.

Bænk af halvcirkler
og rektangler
En halvcirkel og et rektangel
er de to hovedmoduler i Vest-
res nye bymøbel Stripes. Mo-
dulerne kan sættes sammen til
bænke i diverse former og
størrelser idet fugerne mellem
brædderne (som møblet er op-
kaldt efter) får modulerne til
at ligne en helhed. Modulerne
har fritstående fødder og er
lukket på siderne. De er som
standard udført i en modifice-
ret trykimprægneret fyr (‘ro-
yal’) og lakeret galvaniseret
stål. vestre.com.

Hede på Fanø. Robustheden
udfordres når der både er klima-
udsving og andre forstyrrelser, f.eks.
sygdom, på samme tid
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Sid tørt og frit på
Vestres nye Luova
Vestres nye bænk Luova har
fire individuelle rygløse sæder
der kan vippes 180 grader. Så
man sidde i den retning man
vil, være social som man vil og
lettere finde et tørt sæde.
Bænken er udviklet bl.a. for at
lokke folk til at bruge bænken
selv om der sidder andre i for-
vejen. Ofte opfatter vi en
bænk som optaget hvor der
sidder to på den - selv om de
sidder i hver sin side. Bænken
er udført i trykimprægneret
fyr (andre træarter og behand-
linger kan bestilles) og i galva-
niseret stål. Bænken nedstøbes
eller boltes fast med en plade i
underlaget. vestre.com.

Batteriredskaber på
højde med benzin
I dag er batteri-teknologien så
god at de batteridrevne maski-
ners præstation og effektivitet
er på højde med tilsvarende
benzinmaskiner, lyder det fra
Stihl der leverer motorsave,
hækklippere, trimmere mv.
Med eldrift slipper man for
støjen og den skadelige os. Og
energi produceres mere CO2-
venligt på elkraftværker end
en forbrændingsmotor kan.

Driftstiden har længe været
de batteridrevne maskiners
svage punkt. Men ikke mere.
„Nye effektive lithium-ion bat-
terier og nye hurtigladere gi-
ver driftstider der tilfredsstiller
selv de mest krævende profes-
sionelle brugere. F.eks. kører
Stihls batteri-græstrimmer FSA
65 op mod 70 minutter med et
AP 180 batteri og hækklippe-
ren, HSA 66, omkring 140 mi-
nutter ved normal drift,“ oply-
ser Stihls produktspecialist Re-
né Gjølander. Er opgaven stor,
eller er brugeren professionel,
så er der mulighed for at ar-
bejde hele dagen med to bat-
terier der oplades skiftevis.
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Ingen ved hvor meget asbest-
 støv der hvirvles op af jor-

den når der graves til nybyg-
geri i by- og industriområder.
Men noget kommer der uden
tvivl, advarer ingeniørfirmaet
Grontmij. Danmark er uden
lovgivning på området, mens
man i Holland - Grontmijs
hjemland - rutinemæssigt un-
dersøger og finder asbest på
næsten alle byggegrunde.

Risikoen ved at indånde as-
bestfibre har været kendt i
over 30 år, og asbest har været
forbudt næsten lige så længe.
Men der er ifølge Grontmij ri-
siko for at anlægsarbejdere
udsættes for asbestfibre når
de graver, og jorden støver. Ri-
sikoen er størst når man om-
danner gamle industriområder
til nye boligområder. Asbest-
holdigt støv kan i tørt og blæ-
sende vejr også sprede sig til
naboarealer hvor folk bor.

Asbest er mikroskopiske mi-
neralske fibre som kan sætte
sig i lungevævet og ødelægge
det hvis de indåndes. Sygdom-
men der er uhelbredelig, kal-
des asbestose (stenlunger).
Den viser sig typisk først 10-20
år efter at man blev udsat for
asbeststøv. Den kan senere
føre til lunge- og lungehinde-
kræft. Asbest nedbrydes ikke i
naturen, så er der gravet as-
best ned, er det der endnu.

Problemet er også at gamle
byggematerialer knuses og
genbruges til fyld og befæstel-
ser. Ganske vist skal asbesthol-
digt materiale sorteres fra,
„men i hvilket omfang det
sker, og hvor gode man er til
at genkende alt asbestholdigt
materiale, varierer meget,“ si-
ger Rune Østergaard Haven,
markedschef i Grontmij. As-
best blev brugt fra 1920’erne
og frem til 1986. Asbesten
kommer fra bl.a. fliseklæber,
isoleringsmateriale og andre
ting der ikke åbenlyst indehol-
der asbest, og derfor ikke altid
sorteres fra under nedrivning.

Standard i Holland
I Holland siger loven at bygge-
grunde skal undersøges for as-

best i jorden: „Vi finder asbest
i et eller andet omfang på næ-
sten alle byggepladser,“ siger
Jurgen Wernsing der arbejder
med forureningsundersøgelser
og jordrensning hos Grontmij i
Holland. „Men omfanget af
asbestholdige materialer og
dermed de koncentrationer
der kan påvises i jorden varie-
rer meget, og det er langt fra
altid nødvendigt med yderli-
gere indsats, siger han.

Wernsing fastslår at asbest i
jorden ikke i sig selv er en fare:
“Det bliver først farligt hvis
man roder i jorden uden at
tage de nødvendige foran-
staltninger. Så det er altså en
risiko man kan håndtere.“

I praksis er asbest en del af
de forundersøgelser der skal
foretages inden et nyt bygge-
projekt går i gang i Holland,
og undersøgelserne foretages
efter en standardiseret meto-
de. Man laver prøvegravninger
eller søgerender for at udtage
repræsentative jordprøver af
fyldjord og genbrugsmateria-
ler i jorden. Hvis der er tegn på
asbest, sendes nogle af prøver-
ne til et laboratorie der be-
stemmer indholdet af asbest.
På baggrund af laboratorie-
resultaterne og anlægsarbej-
dets karakter besluttes det
hvilke foranstaltninger der
skal tages i det videre arbejde.

Laboratorietesten er relativt
billig, så de ekstra omkostnin-
ger er primært mandetimer til
at tage prøverne. Og omkost-
ningen kan ifølge Wernsing
slet ikke sammenlignes med
hvad det koster at forsinke et
byggeprojekt på grund af
uforudsete fund af asbest.

Anbefaler undersøgelse
Ifølge Wernsing er vilkårene i
forhold til asbestproblemet
meget ens i Danmark, Holland
og Belgien, både når man ser
på byggematerialer og gen-
brug. Men kun Danmark har
ingen krav om at undersøge
byggegrunde for asbest. Det
viser en sammenligning af reg-
lerne i de tre lande som Gront-
milj har foretaget.

Miljøstyrelsen har nyligt of-
fentliggjort rapporten ‘Asbest
i jord - viden om praksis for
håndtering’. Formålet har væ-
ret at revurdere hvilke behov
og muligheder der er for at
sikre en sikkerheds-, sundheds-
og miljømæssig korrekt hånd-
tering af jord med asbest.
Samlet konkluderes det at der
stadig ikke er nok sikker viden,
så ifølge Miljøstyrelsen kan der
ikke laves et mere konkret
jordkvalitetskriterium eller
acceptniveau for asbest i jord.

Grontmij mener derimod at
usikkerheden bør komme ar-
bejdsmiljøet til gode. Firmaet
anbefaler at gennemføre en
pilotundersøgelse for asbest i
jord, og hvad der findes i luf-

Asbest kan være en fare
når byen genopbygges

KILDER
Grøntmij (2015): Byggearbejdere og
borgere udsættes for asbest uden at
vide det. 9.4.2015.
Kim Haagensen, DGE Miljø- og Inge-
niørfirma A/S (2015): Asbest i jord -
viden om praksis for håndtering. Mil-
jøprojekt 1652. Miljøstyrelsen 2015.

I Holland tages jordprøver for at
se hvor meget asbest der er i jor-
den før man begynder anlægs-
arbejdet. Danmark er uden lovgiv-
ning på området. Foto: Grontmij.

Risikoen for jordarbejdere og borgere er
usikker, men i Holland tages ingen chancer

ten omkring en række bygge-
pladser. „En testpulje bør som
minimum omfatte ti lokalite-
ter med forskellige beliggen-
hed i forhold til vindpåvirk-
ning og placering i forskellige
slags byområder,“ siger Rune
Østergaard Haven. Det vil give
meget bedre klarhed over om-
fanget og vil kunne støtte
kommuner og arbejdstilsynet i
at stille krav til at sikre anlægs-
arbejdere og borgere mod as-
best, siger han. sh
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Trampolinen er fortsat et af
havens farligste redskaber. I
2014 kom 7180 børn galt af-
sted på trampolinen. Hver fjer-
de var ude for en mere alvor-
lig ulykke med knoglebrud, og
næsten havdelen af dem ram-
te børn i 5-9-årsalderen oply-
ser Sikkerhedsstyrelsen.

Tendensen har været den
samme i flere år, men antallet
af ulykker er dog faldet siden
2013. Denne tendens skal fort-
sætte mener Sikkerhedsstyrel-
sen, Børneulykkesfonden og
Forbrugerrådet Tænk som
igen i år kører kampagnen
‘Hop med hovedet’ der sætter
spot på gode trampolinvaner.

„Vi ved at det i de fleste til-
fælde ikke er produktet der er
skyld i ulykkerne, men deri-
mod børnenes adfærd på
trampolinerne,“ siger Mette
Cramon, kommunikationschef
i Sikkerhedsstyrelsen. De gode
råd er: Hop altid én ad gan-
gen. Brug sikkerhedsnettet. Slå
aldrig saltomortaler. Børn un-

Hopperegler og
ny standard for
farlige trampoliner

der seks år skal have en voksen
med ved trampolinen. Husk
jævnligt at give trampolinen
et sikkerhedstjek.

Desuden er der en sikker-
hedsstandard på vej for tram-
poliner der står på jorden,
EN 71-14. Den har krav om
materialer og opbygning samt
information til brugerne om
anvendelsen. Bl.a. skal tram-
poliner på over 150 cm i dia-
meter være forsynet med sik-
kerhedsnet. Åbningen i nettet
skal have en vis højde og kun-
ne åbnes indefra. Der er end-
nu ikke nogen sikkerhedsstan-
dard for trampoliner der gra-
ves ned. Læs om den nye stan-
dard på sik.dk, og køb den hos
Dansk Standard, ds.dk. sh
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Nogle tilfældige klodser
Arkitekt Jesper Pagh afslutter
en erhvervs-ph.d. fra Arkitek-
tens Forlag og Roskilde Univer-
sitet. I et interview i Arkitekten
4/2015 spørges han om andre
end arkitekter kan tegne byg-
ninger, landskaber og byer:

„Det kunne være de så ofte
fremhævede industribyggerier
langs motorvejen i den østjy-
ske millionby. Det var som ud-
gangspunkt én af de smukkest
anlagte motorvejstrækninger i
Europa som netop var anlagt
af arkitekter med stor forstå-
else for de landskabelige kvali-
teter, vejens forløb, udstyr osv.
Det er man i gang med at øde-
lægge nu, og i stedet ser man
nogle i dén henseende tilfæl-
digt placerede, usammenhæn-
gende klodser.“

Hvem er det der gør det?
„Det er i hvert fald nogen

med et mere kortsigtet og
smalt syn på værdiskabelse
end det arkitektfagligheden
skulle kunne bidrage med.“

Efterlyser skadestærskler
Banechef i Dansk Golfunion
Torben Kastrup Petersen op-
samler i Greenkeeperen 1/2015
erfaringer fra årets klubbesøg:

„I efteråret oplevede flere
golfkubber problemer med
stankelbenslarver, og det var
tydeligt at alt for få på for-
hånd havde gjort sig nogle
overvejelser omkring skades-

tærskler. At få fastlagt nogle
grænser for hvor stort et an-
greb klubben kan acceptere,
vil være med til at begrænse
pesticidforbruget så der ikke
bliver behandlet unødvendigt.
Det våde efterår betød også at
der kom rigtigt meget mos på
greens, og der blev behandlet
med topdressing, jern og gød-
ning for at styrke græsset. Mos
har det dog med at være tilba-
gevendende såfremt der ikke
bliver gjort noget ved de
grundlæggende forudsætnin-
ger som f.eks. at have veldræ-
nede greens og undgå skygge-
fulde områder.“

Bruge mørket positivt
Nattemørke og stjernehimmel
er blevet en attraktion til f.eks.
stjerne- og måneskinsture, for-
tæller Ole Eskling, chef for
Møns Klint Resort, i Politiken
25.4.2015:

„Da vi startede var der nog-
le der sagde at man ikke kan
bruge mørket positivt, men
det har vi vendt på hovedet.“
Mange tør ikke bevæge sig
rundt i mørket, „men når jeg
beder dem slukke deres lom-
melygter og bruge deres nat-
tesyn, bliver de begejstrede
når de lige har vænnet sig til
mørket. Der sker noget helt
fortryllende ved at bruge sine
andre sanser.“

Monument på monument
Forfængelighed og branding
belaster byggeriet siger arki-
tekt og kongelig bygningsin-
spktør for Jylland Niels Vium
til Weekendavisen 23.12.2014:

„Det er som om man i dag
vil gøre alle bygninger til mo-
numenter. Hvor du tidligere
havde en grundmasse af byg-
geri som var udmærket og for-
nuftig, og som var tegnet af
arkitekter eller ikke-arkitekter
og egentlig var ret anonym
mellem de specielle bygninger
som kirken, rådhuset og andre
officielle bygninger, så har du i
dag faktisk et byggeri som be-
står af monument på monu-
ment. Denne udvikling kan
man se overalt, og man behø-
ver ikke at nævne den nye by-
del Aarhus Ø. Hele klangbun-
den mangler ganske enkelt.“

Oprør fra Kanten
Landskabsarkitekt Stig L. An-
dersson argumenterer i Politik-
ens kronik 7.4.2015 for et nyt
‘oprør fra Kanten’ med alt det
modsatte af vækstbyen:

„Udkantsdanmark har en
enestående mulighed for at
skabe et nyt ‘komplementært’
værdisæt der ikke er funderet
i byvækstideologien, men fun-
deret i det der ikke kan fjernes
fra udkantsområderne: den lo-
kale kulturhistorie, den frie
natur og friheden til at skabe
på ny. Kort sagt: alt det der er
komplementært til vækstbyen.
I dag viser flere analyser og
forskning at borgerne i de
danske vækstbyer faktisk er de
mindst lykkelige, er dem med
de mindste rådighedsbeløb ef-
ter at alle udgifter er betalt, er
dem der mest længes efter
nogle at samtale med, og dem
der har mest behov for alt det
der gror og forandrer sig.“ sh

Et af monumenterne i Aarhus Ø, Isbjerget, set fra Odden-færgen.

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

Håndholdt klipper,
trimmer og saks
Stihls nye HSA25 er en batteri-
drevet håndholdt græsklipper,
græstrimmer og busksaks i ét
takket være udskiftelige skær.
Med det tværstillede 11 cm
græsskær klippes græs om-
kring buske, træer, stolper mv.
Den langsgående 17 cm busk-
kniv er god til buske, stauder
mv. Ifølge Stihl er der fin ba-
lance i redskabet og et sikkert
greb. Vægten er 900 gram
med batteri og buskkniv. Bat-
teriet er udviklet specielt til
håndklipperen og kan ikke
bruges i Stihls øvrige program.
Batterispændingen er 10,8 volt
og batterikapaciteten 2,0 am-
peretimer. www.stihl.dk.

Der er mindst én
hunulv i Jylland
For første gang siden den før-
ste hanulv blev fundet død i
Thy i efteråret 2012, er der nu
sikre beviser for at i hvert fald
én hunulv har krydset græn-
sen mellem Tyskland og Dan-
mark. Dermed er den naturli-
ge vej banet for at der kan
komme ulveunger i Danmark,
meddeler Naturstyrelsen 23.4.
Spor af hunulv er blevet afslø-
ret af Institut for Bioscience,
Kalø, Aarhus Universitet. Insti-
tuttet har lavet DNA-analyser
af ulveekskrementer, dræbt
vildt og et dræbt husdyr i Jyl-
land indsamlet i efteråret 2014
og foråret 2015. Fundet af
hunulv ændrer ikke i sig selv
forvaltningen af ulv som Na-
turstyrelsen og ulvegruppen
under Vildtforvaltningsrådet
lavede en plan for i 2014.
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Telefon 7580 5558
hlr@fsi.dk. www.fsi.dk

• Dansk udviklet
• Dansk produceret
• Globale produkter

Gør arbejdet færdigt!
Fræs stubbene med
driftssikker teknologi

Mød os på
Roskilde Dyrskue

5.-7. juni

Biocider skal snart stå på ECHA’s liste
Biocider som markedsføres efter 1. september 2015 er ulov-
ligt i EU hvis leverandøren af aktivstoffet eller hele biocid-
produktet ikke står på ECHA’s liste (artikel 95). Det opfordrer
Miljøstyrelsen importører til at tjekke. ECHA er det europæ-
iske kemikalieagentur hvor listen ses på echa.europa.eu.

Biocider omfatter ikke ukrudtsmidler, men bl.a. skadedyrs-
midler (bl.a. mod insekter), desinfektionsmidler (bl.a. mod al-
ger), konserveringsmidler (bl.a. til træbeskyttelse). ECHA har
på sin hjemmeside offentliggjort vejledninger der forklarer
biocidforordningens forskellige krav og beskriver hvordan
firmaerne bedst kan opfylde dem i praksis.

Let og elegant
bænk fra Harpo
Harpo er den nye bænk fra
den spanske producent Santa
& Cole. En enkel bænk med
god siddekomfort, nem sam-
ling og godt design til en god
pris melder den danske impor-
tør Zenzo Group. Trods det let-
te udtryk er bænken både ro-
bust og nem at vedligeholde.
Harpo findes som bænk, stol
og plint. Sæde og ryg er oli-
erede trælameller i FSC-certifi-
ceret træ. Stellet er i pulverla-
keret, bøjet og svejset stål.
Bænken forankres med stål-
skruer på hvert ben. zenzo.dk.
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007 DSB, Cleek, Barlineus og
 Nigella. Det er navne på

nye græssorter til golfgreens
som kan komme i spil de kom-
mende år. De har i hvert fald
klaret sig godt i den nyeste fi-
reårige nordiske afprøvning
2011-2014. På www.scanturf.
org kan man nu se de nye
sortslister hvor nye og gamle
sorter er stillet op i rangfølge.

Den uafhængige afprøvning
af sorter af plænegræsser er
en konstant proces. For golf-
baners vedkommende har den
siden 2006 været organiseret
af det nordiske forskningssam-
arbejde Sterf (Scandinavian
Turfgrass and Environment Re-
search Foundation) oprettet af
de nordiske golf- og greenkee-
pereorganisationer. Afprøv-
ningen af sorter til greens kal-
des for ‘Scangreen’.

De sorter der afprøves, er
dem som frøproducenterne
anmelder. Det er også produ-
centerne der betaler gildet.

Selve forsøgene varetages af
eksisterende forskningscentre,
især den norske forsøgsstation
Bioforsk Landvik, men forsøgs-
felterne ligger også ude på
golfbaner, bl.a. Sydsjællands
Golfklub. Når afprøvningen er
ovre, har man resultater der
direkte kan sammenlignes
med tidligere afprøvninger af
andre sorter.

„Generelt må man sige at
’gamle’ velafprøvede referen-
cesorter som ‘Villa’ (hundehve-
ne), ‘Independence’ (krybende
hvene), Musica (rødsvingel
uden udløbere) og ‘Cezanne
(rødsvingel med korte udløbe-
re) fortsat følger rigtigt godt
med,“ oplyser Trygve Aamlid,
Bioforsk Norge, og Anne Met-
te Dahl Jensen, Københavns
Universitet. „Men de nye lister
afdækker også nogle spæn-
dende nye navne så som ‘007
DSB’ (krybende hvene), ‘Cleek’
(almindelig hvene), ‘Barlineus’
(rødsvingel uden udløbere) og

KILDER
www.scanturf.org.
Trygve Aamlid, Anne Mette Dahl Jen-
sen (2015): Endelige sortslister fra
Scangreen 2011-2014. Greenkeeperen
1/2015.

Nye sorter til golfgreens

Resultater for krybende hvene (Agrostis stolonifera) på www.scanturf.
org. Øverst og generelt bedst er den ‘gamle’ sort ‘Independence’, mens
nr. 2, ‘007’ er ny.  Også ‘Tiger Shark’, ‘Focus’ og Cobra Nova’ er nye.

‘Nigella’ (rødsvingel med korte
udløbere).

Afprøvningen i nordisk regi
foregår i to klimazoner hvor
den sydlige omfatter Dan-
mark, Skåne og kystnære om-
råde i det sydlige Norge og
Sverige. Sorterne bliver be-
dømt ud fra 11 kriterier, bl.a.
helhedsindtryk, skudtæthed,

Den nordiske test Scangreen har justeret sine
sortslister efter en ny fireårig prøverunde

vinterstyrke, bladbredde, som-
merfarve og relativ tilvækst.
Bortset fra ‘relativ tilvækst’ gi-
ves karakterer fra 1 til 9 hvor 9
er bedst. sh

Bedre hydraulik og
komfort i nye Iseki
Iseki har opdateret deres TG-
traktorer så de har fået bedre
komfort og hydraulik. F.eks. er
alle de vigtigste betjenings-
knapper nu samlet til højre for
chaufføren og integreret i
skærmkassen. Samtidig er se-
rien så den nu spænder fra 36
til 66 hk. Fortsat kan man få
både Power-Shift og hydrosta-
tisk transmission. Som noget
nyt kan man nu også få dob-
belt kobling der virker som en
trinløs gear-transmission. Lif-
ten løfter 970-1.400 kg alt ef-
ter model. Alle har som stan-
dard PTO bagpå og under
traktorerne. Import: HCP Dan-
mark A/S, www.hcpetersen.dk.

At opleve uforstyrret natte-
mørke og se den klare stjerne-
himmel er en oplevelse i sig
selv. Det kan man bl.a. opleve
på Møn og Nyord hvor natte-
mørket og måneskinsture ind-
går i det lokale turistarbejde,
men hvor der nu også arbejdes
med at gøre attraktionen som
‘dark sky’ officiel. Det sker
gennem en certificering i ‘In-
ternational Dark-Sky Associa-
tion’, en amerikansk non-profil
organisation der arbejder for
at bevare nattemørket og be-
kæmpe lysforurening.

Med certificeringen skal
Klinteskoven ved Møns Klint
udpeges som ‘dark sky park’,
og det bliver i så fald Dan-

Den mørke himmel over Møn og Nyord
marks første. Hele Møn og Ny-
ord skal efter planen blive
‘dark sky community’. En certi-
ficering blåstempler områdets
indsats for at bevare natte-
mørket og er et bevis på at
området har en placering med
et godt naturligt nattemørke.
Der er i forvejen 22 dark sky-
parker i verden, flest i USA.

Idéen udspringer af Viden-
center for Kystturisme og bæ-
res videre af lokale folk fra
bl.a. Møns Klint Resort og Vor-
dingborg Kommune. Læs me-
re på darksky-moen.dk og
grib-stjernerne. dk. Læs også
artiklen ‘Vi har set lyset, nu vil
vi se stjernerne’ i Grønt Miljø
2/1015 s.32.

De blå og mørkegrå nuancer har mindst lysforurening - og hertil hører
det østlige Møn. Kilde: http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/.

Sø og fjord er ikke
forsvarlig hegning
Hvis et udyrket areal er ‘for-
svarligt hegnet’, jf. naturbe-
skyttelsesloven, er der ikke of-
fentlig adgang. Men hvornår
er indhegningen forsvarlig?
Skive Kommune havde afgjort
at der ikke var offentlig ad-
gang på private udyrkede are-
aler på halvøen Kås hvor køer
og får gik og græssede. Area-
lerne var hegnede, men ikke
ud mod en fjord og en sø. Her
mente kommunen dog at den
naturlige grænse var hegn
nok. Arealerne var derfor ikke
åbne for færdsel til fods og
ophold, afgjorde kommunen.

Danmarks Naturfrednings-
forenings Skive Salling-afde-
ling klagede til Natur- og Mil-
jøklagenævnet. Her fik de
støtte af nævnet der ikke
fandt at fjorden og søen kun-
ne sidestilles med en fysisk af-
grænsning og være en ‘for-
svarlig hegning’. Så når offent-
ligheden lovligt færdes langs
kysten, er der også direkte og
lovlig adgang til de udyrkede
arealer når de ikke hegnes
(nmkn.dk, sag 153, dec. 2014).
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25 år siden KOMPRIMERING
“Komprimering af råjord, bundgrus
og bærelag under belægninger er en
standardopgave for anlægsgartnere
og projekterende i den grønne sek-
tor. Men det er også en speciel ingen-
iørpræget opgave, med en række el-
lers uvante faktorer og begreber.
Sandefterfyldning, Proctorforsøg, iso-
topsonder, linjetryk ... fortsæt selv.
Måske derfor er komprimering også
et arbejde, som ofte projekteres uden
den store indsigt og interesse. Og
som ofte udføres derefter.“ (Søren
Holgersen, Grønt Miljø, maj 1990).

75 år siden BRÆKKER FROSSEN JORD
„den umanérligt kolde vinter, vi har haft,
har forårsaget nødsituationer og extraor-
dinære tilstande (...) og vi hører, at anlægs-
gartner h.h. sørensen i den hårde frostperi-
ode havde lejlighed til at høste udmærkede
erfaringer på træflytningens område. nogle
flytningsarbejder, som anlægsgartner sø-
rensen var gået i gang med først på vinte-
ren med almindeligt værktøj, standsedes af
den stærke frost, og man kom derved på
den tanke at fortsætte arbejde ved hjælp
af trykluftbor af samme slags som de, der
bruges til opbrækning af gader - to tryk-
luftapparater påmonteret 12 cm brede spa-
der kobledes til samme benzindrevne mo-
tor.“ (Troels Erstad, Havekunst 1940).

50 år siden RIGTIG PLANTNING
„Man skal grave et stort plantehul, - brede
rødderne ud over en kegleformet forhøj-
ning i hullets bund - være omhyggelig med
at få muldjord ned over rødderne samt
træde jorden godt til og endeligt iagttage,
at træets naturlige roddybde ikke forrykkes
i den ene eller anden retning. Men denne
fremgangsmåde bliver kun i de færreste til-
fælde anvendt i praksis når det gælder om
at plante mange planter på så kort tid som
muligt og ofte på akkordløn.“ (Kjeld Lade-
foged, Anlægsgartneren, maj 1965).

10 år siden NYE NORMER
„Omsider er den her: syvende udgave
af anlægsgartnernormerne, denne
gang med det udvidede navn ‘Nor-
mer og vejledning for anlægsgart-
nerarbejde’. Der er masser af nyt og
enkelte markante ændringer som
både rådgivere og anlægsgartnere
skal være opmærksomme på. Tag-
haver og havebassiner er med for før-
ste gang. Desuden er udseendet nyt,
og materialebeskrivelsen er svulmet
op til ukendelighed.“ (sh, Grønt
Miljø, marts 2005).

GAMLE NYHEDER

Fra Grønt Miljø maj 1990 med fokus
på komprimering af belægninger.
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GOLFBANER. Udsigten fra den grønlandske
fjeldbane er strålende, og der er græs at spille
på, men ikke så meget, og den grønlandske
vækstsæson er kun på 3-4 måneder

Grønland er grønnere end
som så. Og faktisk er der i

Nuuk en golfbane hvor der
spilles på græs. Banen er som
de tidligste baner i Skotland
hvor man spiller på landska-
bets betingelser. Kun mindre
arealer er planeret og plejet.
Ellers ligger området som det
er med fjeld og naturlig lav
bevoksning.

Banen blev anlagt i 1996 i et
kuperet fjeldlandskab hvor øer
af fairway og greens er etable-
ret i små og nogenlunde jæv-
ne lommer. Mellem græsøerne
er der rough af revling, blå-
bær, lyng og mos samt våd-
områder og nøgent fjeld.

Kun hul 1 har græs lige fra
teestedet til greenen. Ellers
må man slå bolden hen over
den fjeldede rough til den næ-
ste lille fairway. Rammer man
ikke, havner man let i proble-
mer, fortæller Ole Riger-Kusk i
Greenkeeperen. Det er ikke let
at slå fra fjeld eller en bevoks-
ning af revling og sortbær.
Uden for fairway bruger man
normalt et fjeldjern der ‘bærer
et tydeligt præg af et hårdt
liv’, som Riger-Kusk fortæller.

Blinde slag fra tue til tue
Da terrænet er meget kuperet,
er der også blinde slag på de
fleste huller. Man kan ikke se
det punkt man ønsker at slå
til. Banens eneste par 5 hul har
tre blinde vinkler der alle går
over fjeld. Man skiftes derfor
til at være forcaddie som kan
angive en retning og se hvor
bolden springer hen. Bolden
kan springe uforudsigeligt når
den rammer fjeld. Banen er
par 66, og selv om flere spil-
lere med lavt handicap har
spillet på banen, er rekorden
kun 74 slag. Det siger noget
om den høje sværhedsgrad.

‘Par’ er det antal tildelte an-
tal slag som en spiller med et
handicap på 0 (professionel
standard) bør kunne nøjes
med for at få bolden i hul. Par
5 svarer altså til 5 slag. Og

Man får ‘par’ når man spiller
hullet på det antal slag som
hullets par er.

Græs hentet fra Island
Greens er lavet af importerede
græsmåtter fra Island med en
græsblanding der i dag består
af almindelig rapgræs (Poa tri-
vialis) og almindelig rajgræs
(Lolium perenne). Det gælder
både greens (60% rapgræs,
40% rajgræs) og fairway (80%
rapgræs, 20% rajgræs). I alt er
der omkring 0,3 ha (3000 m2)
green og små 4 ha fairway. På
en tilsvarende dansk bane
med 9 huller er der cirka 12 ha
græs, altså fire gange mere.

Græsset er helt afhængigt af
klimaet og i årenes løb er der
sket en kraftig selektion af de
græsser der kan overleve de rå
naturlige betingelser: Ned til
minus 25-30 grader om vinte-
ren, massivt snedække i op til
6 måneder, højst 10 grader om
sommeren og kun 3-4 måne-
ders vækstsæson.

I vækstsæsonen klippes
græsset højst to gange om
ugen. Klippehøjden er 14 mm
på greens og 40 mm på fair-
ways for at der overhovedet

kan være græs på banen. I
Danmark er standarden 3,5
mm på greens og 12-18 mm på
fairway. Græsset i Nuuk klip-
pes med en stor havetraktor
med rotorklipper.

Ellers bliver banen plejet tra-
ditionelt med luftning, top-
dressing og eftersåning.
Greenkeeper Børge Sørensen

kommer normalt inden sæson-
start og frisker banen op. Re-
sten af plejen, herunder klip-
ning, gennemføres af frivillige
efter hans anvisninger.

Miljøcertificeret
Der er ikke drænings- eller
vandingsanlæg på banen i
Nuuk. Der vandes kun i for-

Nuuks grønne green

Greens og fairways er grønne øer i fjeldlandskabet. Det er sin sag at havne i rough! Foto: golfenvironment.org.

Klar til slag med det
1700 meter høje
Sermitsiaq i bag-
grunden. Foto:
golfenvironment.org.
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Certificeringen kan ses på
www.golfenvironment.org/directory/
614_nuuk_golf_club#nature_content

KILDER
Ole Riger-Kusk (2015): Nuuk Golfklub,
det muliges kunst. Greenkeeperen
1/2015.
www.golfenvironment.org.
www.da.wikipedia.org.

Golfbanen har 9 huller med dobbelte tee-steder på 5 huller. Banens
fairways er små og ligger som øer i fjeldlandskabet. Banen måler 2.109
meter (gul tee) og 1.790 meter (rød tee). Banen er på par 66 med et par
5-hul, fire par 4-huller og fire par 3-huller. Klubben har planer om at ud-
vide banen til 18 huller. Gengivet fra Greenkeeperen 1/2015.

energi. Også her er man dog
godt stillet da alt el i Nuuk
kommer fra vandkraft. Allige-
vel er der udarbejdet en hand-
lingsplan for hvordan energi-
forbruget kan reduceres.

„Nuuk ligger jo lidt decen-
tralt, så vi blev som den første
bane nogensinde certificeret
på afstand. Det blev gennem-
ført på den måde at jeg viste
Morten Walberg rundt i klub-
huset og på banen via en
Skype-forbindelse hvilket fun-
gerede fint,“ fortæller Ole Ri-
ger-Kusk der er GEO-verfika-
tor, men ikke kunne være cer-
tifikator i den klub han selv er
medlem af. Nu er Nuuk Golf
Club den nordligste klub med
GEO-certificering.

Med stor entusiasme
Der bor omkring 17.000 i Nuuk
og golf er ikke en stor sport, så
der er normalt kun omkring 80
medlemmer. „Men hvad der
mangler i antal, kompenseres
så rigeligt i entusiasme. Selv
om det er fint vejr hvor en sejl-
tur i Godthåbsfjorden trækker,
kan en søndagsmatch godt
omfatte 50% af medlemsska-
ren,“ fortæller Ole Riger-Kusk.

Som han fortæller, er det
helt fantastisk at spille på den
ret højtliggende bane med ud-
sigt til isfjelde i Godthåbsfjor-
den og sne på Sermitsiaq, det
1700 meter høje vartegn i
Nuuk. Banen kan bruges i om-
kring 6 af årets måneder. I vin-
terhalvåret kan man i stedet
bruge golfsimulatorerne i
klubhuset. Det er også en spe-
ciel oplevelse at bruge dem
mens det blæser 40 meter i se-
kundet uden for og alt står og
ryster, siger Riger-Kusk.

Uge- og weekendmatcher
spilles året rundt enten på ba-
nen eller simulatorerne. Om
sommeren gennemføres 24-ti-
mers matcher hvor hver spiller
tager 5 runder af 18 huller sva-
rende til 50 km gang i kuperet
fjeld i midnatssol. „Der er grej
som man kan leje og masser af
venlige medlemmer,“ lokker
Riger-Kusk,“ så der er ingen
grund til ikke at spille banen -
der findes kun den ene.“ sh

bindelse med at der gødes
hvilket sker 3-4 gange om året.
Der bruges da 10-15 m3 vand
fra de søer der er på banen.
Der er i øvrigt aldrig anvendt
sprøjtemidler.

Banen ligger derfor lunt i
miljøsvinget. Klubben søgte en
GEO-certificering i 2013 - og
fik den. GEO står for ‘Golf En-

vironment Organization’ og er
en britisk baseret certificering
der skal sikre en bæredygtig
drift af golfbaner.

Fokus lå på energiforbruget
i klubhuset. Og det er højt for
når der ikke kan spilles uden-
dørs, spilles der på to simulato-
rer i klubhuset hvor opvarm-
ning og lys kan sluge meget

Foto: Ole Riger-Kusk
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I 2013 kom ‘landdistriktsbe-
stemmelsen’ med i planloven
§35 og gav kommunerne mu-
lighed for at lempe praksis for
etablering af erhverv i overflø-
diggjorte bygninger i bl.a.
landbruget. Men der er græn-
ser, meddeler Natur- og Miljø-
klagenævnet.

Ringsted Kommune gav ‘lov-
liggørende landzonetilladelse’
til at en vognmandsvirksom-
hed  kunne anlægge 1.100 m2

oplagsplads til containere og
lastbiler på en ejendom på 1,4

ha. Ejendommen lå i landzone
og inden for skovbyggelinien.

Kommunen havde før givet
virksomheden en landzonetil-
ladelse, en tilladelse som Na-
tur- og Miljøklagenævnet
havde afvist med støtte fra
domstolene. Efter at landdi-
striktbestemmelsen blev ind-
ført, gav kommunen fornyet
tilladelse, nu til oplagspladsen.

Nævnet præciserer at plan-
lovens §35 fortsat har det ho-
vedhensyn at modvirke spredt
og uplanlagt by- og erhvervs-

Landdistriktbestemmelsen var ikke nok udvikling i det åbne land. Er-
hverv som ikke har med jord-
brug at gøre, skal som hoved-
regel henvises til erhvervsom-
råder i byzone. I den aktuelle
sag var der heller ikke tale om
at bruge overflødiggjorte byg-
ninger, men om en oplags-
plads. Der var heller ikke tale
om at udvide en lovligt etable-
ret virksomhed da nævnet tid-
ligere havde afvist lovliggøren-
de landzonetilladelse. Kom-
munenes tilladelse til oplags-
pladsen blev derfor afvist
(nmkn.dk, sag 139, juni 2014).Billedet er ikke fra den aktuelle sag.
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Et nyt forskningsprojekt skal i
de næste fem år udvikle ny vi-
den om byrum og deres bru-
gere. Lokale og Anlægsfonden
har givet 5,2 mio. kr. til projek-
tet der udføres i netværket
APEN (Activity- and health-en-
hancing Physical Environments
Network). Det består af for-
skere fra Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning på
Københavns Universitet, Insti-
tut for Bygningskunst, By og
Landskab på Kunstakademiets
Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering samt Active
Living på Institut for Idræt og
Biomekanik på SDU.

Det overordnede formål er
at udvikle ny viden, nye initia-
tiver og forskeruddannelse
gennem tværvidenskabelig
forskning der fokuserer på lo-
kalsamfund, deres byrum og
aktører. Bykvarteret Kongens
Enghave i København er valgt
som studiecase, og de primære
målgrupper er børn, unge og
seniorer. Gennem praksisbase-
ret forskning vil man gennem
projektet afprøve og under-
søge hvordan uderummets ud-
formning kan understøtte so-
ciale og fysiske udfoldelsesmu-
ligheder for beboere i nær-
miljøet. sh

Ny viden om byrum og deres brugere

I projektet vil man bl.a. inddrage lokale børn og unge i udvikling,
udformning og opbygning af nærmiljøet. Foto: Bettina Lamm.
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