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

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

‘The End of The Night’ hedder Paul Bogards bog fra 2013
med vanlig amerikansk sans for at finde træffende og pro-
vokerende titler og slogans. ‘Vi har kun dag og skumring,’
siger Christopher Kya fra German Research Center of Geo-
sciense. Og problemet er reelt nok. Kunstigt lys tiltager
overalt, 6% årligt i den vestlige verden, siger Bogard. Det
naturlige mørke er på tilbagetog angribes af både lokal
blænding, indtrængende strølys, flimrende lyskaos og en
overordnet lyssmog i hvis diffuse skær nattehimlens svage
stjerner helt drukner.

Byens lys gør det meget sværere at opleve stjernehimlen.
Dermed udhules en af de store oplevelser som udemiljøet
tilbyder, især i den mørke og kolde årstid hvor netop stjer-
nehimlen ellers er en af de store attraktioner. Men var det
bare det. Meget tyder nemlig på at de konstant lyse nætter
også påvirker sundheden og naturen. Vores nattehvile for-
styrres og det går bl.a. ud over kroppens produktion af hor-
monet melatonin der har stor antiinflammatorisk effekt. I
naturen er også planter og dyr tilpasset et liv med naturligt
mørke, og i modsætning til os kan de ikke bare bruge øje-
klapper og sorte rullegardiner. F.eks. kan nattelyset forsky-
de planters fotoperiodisme og dermed påvirke planternes
vækst. Hvor stor effekten er for mennesker, dyr og planter
er ikke bevist, forskningsområdet er ikke ret udviklet, men
der er gode grund til at være forsigtig.

Det har stor betydning for den måde vi bruger lyset på i
udemiljøet. Generelt handler det om bruge armaturer der
sender lyset derhen hvor det skal bruges så man undgår lys-
spild. Generelt skal lyset altid dirigeres nedad, både ved
veje, stier, pladser, byggepladser og indgange. Vi skal ikke
fristes til at lege for meget med lyset som der er en alt for
stærk tendens til i brugen af bl.a. effektbelysninger på byg-
ninger og lyskastere der kan dominere store områder. Vi
skal sættes os ud over den antagelse om at ekstra lys altid
skaber mere tryghed. Og vi skal ikke lade os friste af det
energieffektive LED-lys til at bruge endnu mere belysning -
hvilket der tilsyneladende er tendens til.

Lyset skal - med de oplagte undtagelser - bruges dæmpet,
varsomt og målrettet. Det er juni og vi elsker de lyse næt-
ter, men de skal være naturlige og ikke fortsætte året
rundt. Det handler om meget mere end en romantisk læng-
sel efter en nat under stjernehimlen. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

DE LYSE NÆTTER

FORSIDEN. Det blev en kølig og fugtig, men også smuk maj
med stor frodighed med masser af blomster og skarpt lys.
Her er det den 29. maj kl. 7:32. En god dag venter.

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

www.grontmiljo.dk
www.facebook.com/grontmiljoGrønt Miljø
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VALGET. Planlov, boligjobordning og biodiversitet skiller
partierne som på flere andre punkter kan være meget enige

7 grønne spørgsmål til
9 miljøordførere

Så kom valget. Men i valgkampen har
 den grønne branche indtil videre ikke

fået meget at vide om hvor kandidaterne
står på vores område. Grønt Miljø vil der-
for prøve at klæde vores læsere politisk
på i forhold til andre spørgsmål end dag-
penge, flygtninge, velfærd, børnehaver,
skoler eller om det kan betale sig at ar-
bejde. Så vi stillede de ni største partiers
miljøordførere 7 spørgsmål inden for
have-, vej- og parkområdet.

Her kan læserne altså danne sig et over-
blik over hvem man skal stemme på hvis
man eksempelvis har en markant hold-
ning til en eventuel liberalisering af plan-
loven, til arbejdet med biodiversitet eller
savner boligjobordningen. Det er nemlig
disse tre områder hvor miljøordførernes
svar adskiller sig mest fra hinanden.

Generelt er der nemlig fælles fodslag i
forhold til byfortætning, klimatilpasning
og besparelser på grøn drift. Det samme
gælder i forhold til udlicitering af vej- og
parkopgaver hvor alle er enige om at det
er en kommunal beslutning som giver me-
ning nogle steder og mindre mening an-
dre steder. Kun Enhedslisten ser helst at
kommunerne stopper med at udlicitere.

Et af de emner som skiller partierne, er

boligjobordningen. Nogle vil have den
genindført som før (V, O), andre vil gen-
indføre med et grønt fokus (F, Å), og an-
dre ser helst at den forbliver afskaffet (S,
R, I og Ø). Og så er der jo de konservative
som vil have den genindført og beløbet
fordoblet.

I forhold til biodiversitet vil Venstre
have biodiversitetsarbejdet til at foregå i
skoven, mens Enhedslisten gerne vil ind-
drage flere landbrugsarealer, og Alterna-
tivet går efter 100 % økologisk landbrugs-
produktion i 2040.

Og så er der jo spørgsmålet om en
eventuel liberalisering af planloven. Her
er bølgerne gået højt, bl.a. på grund af
nogle eksempler hvor folk ikke må sætte
en bænk op på deres grund på grund af
kystnærhedszonen. Over for det står fryg-
ten for ‘Mallorca-tilstande’. Flere partier
vil gerne - i forskellig grad - have gang i
en liberalisering. Nogle vil smide planlo-
ven ud og skrive den om (C). Nogle ønsker
en væsentlig liberalisering (V, LA). Andre
foretrækker en forsigtig redigering som
fokuserer på at flere ting kan tillades hvor
der er boliger og eksisterende bygger  (R,
S, Ø, O). Endelig er nogle helt imod at
pille ved planloven (F, Å).

Så nu ved du hvor partierne står. Hvor
står du Grønt Miljø-læser?

Af Lars Thorsen

Morgenlys i byens naturprægede park en kølig morgen i maj.

1. UDLICITERING. Der er blevet udlici-
teret hele vej- og parkafdelinger i
mange kommuner, andre kommuner
kører et rotationsprincip hvor visse op-
gaver konkurrenceudsættes og visse
ikke gør mens andre igen lader den
kommunale vej- og parkafdeling stå
for opgaven. Hvordan synes du at man
i fremtiden skal håndtere den kommu-
nale vej- og parkdrift?

2. BOLIGJOBORDNINGEN. Skal bolig-
jobordningen genindføres? Hvis ja, skal
havearbejde så have en større betyd-
ning ved at f.eks. fældning af træer,
udskiftning af belægninger og renove-
ring af bevoksninger kommer med? Til-
svarende ændringer inden for andre
fag (f.eks. udskiftninger af tag, gulve,
facaderenoveringer) var med.

3. PLANLOVEN. Der har været meget
debat om en liberalisering atplanloven,
specielt muligheden for at byudvikling
inden for den nuværende kystnær-
hedszone. Ser du en sådan liberalise-
ring som vejen frem eller en glide-
bane?

4. BESPARELSER PÅ GRØN DRIFT.
Den grønne drift bliver ofte besparet i
kommunerne fordi f.eks. varme hæn-
der/skattelettelser/diverse emner bliver
prioriteret højere. Ser du også den
grønne drift som et godt sted at spare?

5. BYFORTÆTNING. Der bliver mere
og mere brug for plads til nye boliger i
byen. Ser du parker og søer eller
havnebassiner som potentielle bygge-
grunde eller skal de fredes?

6. KLIMATILPASNING. Når det gæl-
der klimatilpasning, har grønne områ-
der et stort potentiale til at holde van-
det tilbage i stedet for at overbelaste
kloaksystemet. Hvordan vil du helst
håndtere de øgede regnmængder i de
tætte byer?

7. BIODIVERSITET Ser du en mulighed
for at byens parker og grønne områder
kan gøre en forskel til at stoppe ned-
gangen i biodiversitet? Eller skal arbej-
det for at sikre biodiversiteten foregå i
naturen uden for byerne?

Det spurgte vi om
Grønt Miljø bad miljøordførerne for ni
partier besvare syv spørgsmål. De ni par-
tier er udvalgt ud fra det kriterie at de
på dagen efter valgets udskrivelse
(28.5.2015) ifølge meningsmålingerne
havde stemmer nok til at komme over
spærregrænsen på 2%.

8 ud af 9 interviews er foretaget mundt-
ligt med tilføjelser og uddybende
spørgsmål fra Grønt Miljøs side som
ikke fremgår af nedenstående.
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UDLICITERING. Det er jo op til
kommunen at vurdere det.
Det er en af de ting som jeg
ikke vil blande mig i.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal ikke genindføres. Det var
en midlertidig ordning som
skulle sørge for at folk i en
krisesituation kunne komme i
arbejde. Desuden bidrog ord-
ningen til en skævvridning, for
mange betalte til den over
skatten uden at kunne få gavn
af den. Endvidere er oppositio-
nens argument om at den ville
modvirke sort arbejde for
længst afvist af forskere.
PLANLOVEN. Det er en kon-

A SOCIAL-
DEMOKRATIET
Mette Reissmann

trolleret vej frem. Med det me-
ner jeg at vi har givet dispen-
sationsmulighed så man kan
søge om at bygge i kystnær-
hedszoner, og vi er oppe på
10-15 steder hvor man må
bygge. Men det er klart at vi
ikke ønsker sunny beach eller
at ødelægge dejlig natur.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg vil hellere undgå
skattelettelser. Det er nu en-
gang sådan at velfærd og om-
sorg for ældre og svage er pri-
oritet nummer ét set fra en
kommunal synsvinkel, men da
jeg sad i borgerrepræsentatio-
nen i København havde miljø
og varme hænder klart top-
prioritet, bl.a. med fokus på
grønne områder.
BYFORTÆTNING. Folk skal ik-
ke være bange for at parker

inddrages. Byen kommer til at
vokse udad og i højden, men
vi har f.eks. i København afsat
ret store beløb til at sikre og
etablere grønne kiler mellem
områder til byudvikling. Det
skal ikke blive som i Tokyo el-
ler Seoul hvor du ikke kan se
noget grønt så langt øjet ræk-
ker. Med byudvikling skal du
virkelig have det lange lys på.

KLIMATILPASNING. Vi har la-
vet en stor klimatilpasnings-
plan hvor kommunerne har
den største rolle at spille da de
skal sikre sig mod oversvøm-
melser så folk ikke får deres liv
ødelagt af smadret indbo.
Denne plan blev jo rullet ud
over scenekanten i 2013.
BIODIVERSITET. Bybiodiversi-
tet er vigtig, både i forhold til
planter og dyr. Det kan eksem-
pelvis være et nedlagt jernba-
neareal som kan give plads til
en utrolig mængde planter og
insekter, men også mere bear-
bejdet bynatur som urban gar-
dening, taghaver og den slags.
Derfor skal der være grønt tag
hver gang man bygger nyt.
Biodiversitet er ikke kun for
folk ude på landet og folk der
går i skoven.

UDLICITERING. Jeg synes at
det er op til kommunerne selv.
Det lyder som om at det man-
ge steder giver god mening at
udlicitere, men jeg ved også at
nogle kommuner har haft ud-
bud som egen vej og park har
vundet, og så er det en tydelig
indikation af at det kan kom-
munerne godt selv drifte på
en god måde.
BOLIGJOBORDNINGEN. Der
er ingen grund til at boligjob-
ordningen skal genindføres.
Det var et fint tiltag, mens vi
havde krise. Det er kommet
håndværkerne til gode, og det
er rigtigt godt, men jeg mener

B RADIKALE
VENSTRE
Lone Loklindt

ikke at det er på sin plads nu
hvor byggeriet er det fag som
har mest jobvækst lige nu.
PLANLOVEN. Jeg synes at det
er en glidebane. Der er visse
ting i planloven som giver god
mening at ændre fordi det
nogle steder har været meget
firkantet i forhold til at få ned-
lagt bygninger i det åbne land
og anvendt dem til erhverv.
Men kystnærhedszonen skal
man have virkelig gode be-
grundelser for at udbygge.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, men jeg synes at
det er rigtig vigtigt at man gør
det effektivt og bruger de
grønne driftsmidler på at have
en plan for den natur man skal
passe på. Nogle steder kan
områderne godt tåle at være
vilde med vilje og mindre pleje

mens man gør noget ekstra
andre steder.
BYFORTÆTNING. Vi mener at
det er vigtigt at vi fortætter
byerne, og det gælder også de
mindre byer for hvis vi vil have
åben natur og landbrug i det-
te land, er det vigtigt at byer-
ne ikke ‘flader ud’ og fylder
for meget. Det er smart at vi
bor tæt, bl.a. i forhold til of-
fentlig transport, levering af
varme m.m.
KLIMATILPASNING. Vi synes
at det er klogt at man får kig-
get på LAR. Vi skal separere
overfladeregnvand fra kloak-
vand og skabe plads til regn-
vandet på overfladen. Så giver
vi samtidig byerne et indholds-
element med en helt anden
natur som skifter karakter.
BIODIVERSITET. Det er vigtigt

at der skabes mulighed for hø-
jere biodiversitet overalt, og
her er parkerne en vigtig kilde,
og vi skal have områder med
dødt ved og lade træerne lig-
ge hvor de er faldet. Det hand-
ler også meget om hvordan
man plejer naturområder i øv-
rigt. Det behøver jo ikke ligne
golfgreens det hele.

UDLICITERING. Udliciterings-
spørgsmålet i forhold til grøn
drift synes jeg at kommunerne
selv skal vurdere. Nogle steder
beholder man materielgården,
andre steder udliciterer man.
Begge dele kan fungere lokalt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal genindføres, og vi vil ger-
ne fordoble beløbet og inklu-
dere flere opgaver i ordnin-
gen. Vi er bestemt positive
over for at udvide inden for
f.eks. anlægsgartneropgaver.
PLANLOVEN. Vi har haft plan-
loven i mange år, og den byg-

med at udvide terrassen eller
sætte gyngestativer.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Vi har kommunalt selv-
styre, og jeg vil meget nødigt
blande mig, for der er stor for-
skel på hvordan man håndte-
rer driften i Frederiksberg
Kommune og Hjørring Kom-
mune. Jeg tror at mange kom-
muner vil holde deres grønne
områder mere naturprægede,
men det er deres prioritering.
BYFORTÆTNING. Det er rig-
tigt vigtigt at vi bevarer grøn-
ne områder i vores byer. Det er
det der gør dem allermest at-
traktive. Altså handler det om
at bygge op eller ud og sørge
for at bevare frirum ved par-
ker, havn eller å.

KLIMATILPASNING. De fleste
er allerede i gang med kloak-
separering. Vi bør benytte mu-
ligheden for at lave arealer
som også har en rekreativ ef-
fekt, mens det løser en klima-
udfordring, og det er i øvrigt
langt billigere end regnvands-
løsninger under jorden.
BIODIVERSITET. Arbejdet for
at stoppe nedgangen i biodi-
versitet skal både ske i byerne
og udenfor. Der er et stort po-
tentiale i forhold til biodiversi-
tet i grøfter og vejsider. Vi vil
meget gerne have mere urørt
skov, for det giver mest biodi-
versitet for pengene, men der-
udover er der ingen tvivl om
at vi skal støtte de mange pro-
jekter i de større byer.

C KONSERVATIVE
FOLKEPARTI
Daniel Rugholm

ger på mange forskellige løs-
ninger. Derfor vil vi hellere
starte helt forfra. Det er en ba-
lance mellem at beskytte og
pleje natur men selvfølgelig
også give vækstmuligheder. I
de kystnære zoner er vi ikke
interesserede i hoteller langs
hele vestkysten, men det er
dumt at folk har problemer
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UDLICITERING. Det er jo et
kommunalt anliggende. Jeg
synes jo at det kan være godt
at udlicitere for nogle kommu-
ner, men også godt at have

UDLICITERING. Det er jo en
kommunal opgave, og det kan
være helt forskelligt hvad der
er klogest for den enkelte
kommune i forhold til kompe-
tencer, maskinel mv.
BOLIGJOBORDNINGEN.
Boligjobordningen skal ikke
genindføres, den er for dyr.

F SOCIALISTISK
FOLKEPARTI
Lisbeth Bech Poulsen

UDLICITERING. Jeg synes at
vej- og parkdrift grundlæg-
gende er en del af den kom-
munale infrastruktur, og der
vil jeg helst ikke gøre mig til
dommer. Men der er selvfølge-
lig noget synergi i at ansvaret
og arbejdet ligger lokalt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Vi vil
gerne være med til at genind-
føre boligjobordningen hvis
den bliver mere fokuseret. Vi
synes at den var for ufokuseret
når man kunne få fradrag for
at få installeret et spabad, og
ordningen var simpelthen for
dyr. Vi foreslår at den bliver
genindført, men med et grønt
sigte. Der skal fradrag til ener-
gibesparende, klimarigtigt,

I LIBERAL
ALLIANCE
Villum Christensen (pr. e-mail)

O DANSK
FOLKEPARTI
Pia Adelsteen

PLANLOVEN. Ja, vi skal have
mindre rigide regler. Med
7000 km kyst kan man sagtens
finde nogle egnede steder at
udvikle til glæde for udkants-
områderne.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, jeg synes ikke man
skal spare her. Snarere tværti-
mod. Vedligeholdelse af de
grønne områder er ofte et var-
tegn for kommunen og opfat-
telsen af kommunen som så-
dan.

BYFORTÆTNING. De eksiste-
rende grønne områder må
gerne beskyttes.
KLIMATILPASNING. (intet
svar)
BIODIVERSITET. Jeg synes vi
skal arbejde med biodiversitet
i statsskovene hvor vi får rigtig
meget for pengene. Det har
simpelthen større effekt, end
ved at lade parker og grønne
byområder være drivere.

miljøvenligt arbejde der bidra-
ger til den grønne omstilling.
PLANLOVEN. Vi synes at det
er meget farligt at begynde at
pille ved planloven i det om-
fang som nogle partier har
lagt op til. Noget af det unikke

i Danmark er den ubrudte
kystlinje. Og der er masser af
dispensationsmuligheder for
kommunerne allerede i dag,
for f.eks. bænke og udsigts-
tårne, og rent økonomisk er
det netop kysterne som turi-
sterne sætter allermest pris på.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Det vil jeg ikke diktere
fra Christiansborg. Men det
handler jo om folks velfærd,
og der er en stor effekt på
folks velbefindende med or-
dentlige grønne områder.
BYFORTÆTNING. Jeg synes at
man skal have respekt for den
specifikke by man bor i og
dens vartegn. Det skal man
udnytte det på bedst mulig
måde, og tager vare på den
bynære natur og indtænke
den i lokalplanen. Jeg synes at
havnefronten i Aalborg er rig-
tigt vellykket.

KLIMATILPASNING. Fornyel-
se af kloakkerne er en del af
løsningen, men det handler
også om at tænke klimaløsnin-
ger ind i den eksisterende na-
tur, eksempelvis skaterparker
der kan fungere som regn-
vandsbassiner ved skybrud,
men også bynær skov er et rig-
tigt vigtigt værktøj, så det skal
vi have mere af, og vi vil sætte
penge af til skovrejsning.
BIODIVERSITET. Meget af
kampen for at stoppe nedgan-
gen i biodiversitet vil foregå
uden for byerne, i skove osv.
Halvdelen af de truede arter
hører til skovene, så vi er me-
get opsatte på at få mere skov
og mere urørt skov, men man
skal ikke glemme biodiversite-
ten i de bynære områder. De
handler om at fastholde disse,
men også at udvide med ek-
sempelvis grønne korridorer.

opgaven i kommunen selv. Det
skal man i hver enkelt kom-
mune selv finde ud af. Men
man skal også huske at hver
gang man udliciterer, er der
nogle funktioner som bliver
glemt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Bo-
ligjobordningen skal genetab-
leres. Det er rigtigt godt med
den.
PLANLOVEN. Jeg ser liberali-
sering som en mulighed, men
jeg går ikke ind for en total li-
beralisering. Det er vigtigt at
vi ser på strandbeskyttelseslin-
jen og planloven efter et valg,
for der er ting som er fuld-
stændigt håbløse. Selvfølgelig
må folk der bor ved standen
have lov til at bygge højbede
eller sætte en bænk op, men
vi skal selvfølgelig ikke give
lov til supermarkeder, og hvad
ved jeg, ved stranden
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg synes jo at man

sagtens kan have begge dele,
det ene udelukker ikke det an-
det, det er et spørgsmål om at
prioritere, men jeg synes det
er synd når ting ikke bliver
passet. Man skal selvfølgelig
lave drift så godt og hensigts-
mæssigt som muligt.
BYFORTÆTNING. Det handler
i høj grad om at udnytte de
lommer som egentligt ikke bli-
ver benyttet. Det er ikke sådan
at jeg vil inddrage parker, men
der er jo områder som står
ubenyttede hen, og her tæn-
ker jeg særligt på i nærheden
af stationerne, så vi også kan
få folk til at bruge det offent-
lige. Man kan også bygge i
højden, men det kommer me-
get an på byen. Jeg er flyttet
til Mariager og her ville højhu-
se ødelægge det hele.
KLIMATILPASNING. Det er
vigtigt - og det ved kommu-
nerne godt - at de må lave
områder hvor vandet kan løbe

til. Om det så skal foregå via
kloak, vejgrøft, eller noget
fjerde, det må kommunen
finde ud af, men det er vigtigt
at de gør noget og laver pla-
nerne, og i København kunne
man godt gøre noget for at
sikre at eksempelvis Tuborgvej
ikke altid bliver oversvømmet.
BIODIVERSITET. Jeg mener at
arbejdet kan foregå begge
steder hvis det giver mening.
Biodiversitet er jo rigtig man-
ge ting. Jeg har fundet ud af
at urørt skov - som mange bio-
loger mener er det bedste -
kan betyde syv forskellige ting
hvor man i varierende grad
passer noget og lader noget
være. Det vigtige er derfor at
vi laver en plan for hvilke arter
vi ønsker at fremme, og hvor-
dan vi bedst fremmer dem
uden at skade andre. Man kan
også inddrage biodiversitet i
parker i kommunerne hvis det
giver mening.
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UDLICITERING. Jeg tror ikke
at man behøver gå så meget
op i om opgaven bliver løst
privat eller offentligt. Det
handler om at sætte meget

UDLICITERING. Det vil være
helt oplagt at kommunerne
beholder den grønne drift. De
kan bruge det beskæftigelses-
mæssigt, og det er en stor for-
del at de selv kan strukturerer
denne opgave, også fremover.
BOLIGJOBORDNINGEN.
Boligjobordningen skal ikke
genindføres.
PLANLOVEN. I den udstræk-
ning det handler om at man
vil udbygge i områder der i
forvejen er bebyggede, vil jeg
ikke afvise det. Men man skal
ikke ødelægge kyst-
strækninger som ikke i forve-

UDLICITERING. For mig er det
vigtigt at konkurrenceudsætte
den kommunale drift. Det be-
høver ikke ende med en priva-
tiseret, men det er en god mo-
del at lade kommunens egen
vej- og parkafdeling måle sig
mod de private entreprenører.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal da fortsættes. Det er en
overvejelse værd om den skal
udvides med flere grønne op-
gaver, men som udgangspunkt
er det vores holdning at ord-
ningen skal være med samme
indhold som tidligere.
PLANLOVEN. Vi vil gerne åb-
ne for planloven og lægge væ-
sentligt mere beslutningskom-
petence ud til kommunerne.

V VENSTRE
Henrik Høegh 

Vi tror sagtens at de kan finde
ud af en ordentlig fordeling
mellem benyttelse og beskyt-
telse. Det handler ikke om at
plastre alt til med solkysthotel-
ler. Desuden vil vi fjerne helt
idiotisk indblanding hvor man
ikke må plante to æbletræer
eller opsætte en bænk. Det er
gået over gevind.

BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. De fleste kommuner er
opmærksomme på deres frem-
toning, og selv om man effek-
tiviserer mange steder, så er
det jo ikke sådan at de grønne
områder får lov til at passe sig
selv. De fleste finder en god
balance.
BYFORTÆTNING. Vi tænker
at man skal tænke sig om og
have en normal byudvikling.
De steder hvor man øger
mængden af boliger og lejlig-
heder, skal man sørge for at
medtænke grønne områder.
Hvis man ser på den sydlige
del af Amager, så er det gjort
rigtigt flot.
KLIMATILPASNING. Man skal
i hvert fald have mere fat i hy-
drologer i stedet for biologer.
Hydrologerne ved hvordan
man skaber kapacitet til regn-

vand ved at udtnytte tunneler,
vejbaner og parkeringspladser.
Desuden synes vi at afvan-
dingskapaciteten skal øges i de
store vandløb udenfor byen.
Man kan sagtens lave vandløb
som er tre gange så brede.
BIODIVERSITET. Venstre fore-
slår at vi tager 20% af statens
skove og her prioriterer bio-
diversitet højere end skovdrift.
Allerede dér kan vi gøre noget
godt for 2/3 af de truede arter,
og i skovene kan man gøre det
for 1/8 del af prisen og på 1/6
af arealet i forhold til i det åb-
ne land. Selvfølgelig skal der
være grønne områder i byer,
men de har mere rekreativ
funktion og ikke så stor betyd-
ning i forhold til biodiversitet.
Det store ryk på dette område
skal ikke ske på landbrugsare-
alerne, men i skovene.

Ø ENHEDSLISTEN
Per Clausen

jen er bebyggede. Det vil vi
ikke være med til.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, det grønne områ-
de er rigtigt vigtigt at priorite-
re som kommunalt kerne-
område.
BYFORTÆTNING. Det handler
jo om at bygge tættere og hø-
jere hvor der allerede er boli-
ger, og det handler om både
nye boliger og nye grønne
områder. Her kan man inddra-
ge tidligere industriområder til
både nye boliger og ny natur.
KLIMATILPASNING. Det er
helt afgørende at man baserer
klimatilpasning på måder hvor
man opbevarer vand udenfor
kloaksystemet og derefter
bortskaffer vand, og det kan

kombineres med at man etab-
lerer grønne områder i byerne,
så det grønne element bliver
udvidet samtidig med at man
opbevarer vand.
BIODIVERSITET. Jeg mener at
man skal sikre at der bliver
bedre mulighed for at udvikle
biodiversiteten i byen. Det kan
man jo gøre på rigtig lidt
plads. Det skal dog ikke gå ud
over at man ved vand og i sko-
ve og det åbne land også har
fokus på biodiversitet. Her kan
man bl.a. se på at landbruget
råder over så stort et areal i
Danmark. Det er stærkt med-
virkende til at reducere biodi-
versiteten i landet. Derfor sy-
nes vi at man skal reducere
landbrugsarealet og få mere

natur, men også skabe mulig-
hed for landbrugsproduktion
som er mere naturlig. Den
måde som vi har udviklet land-
bruget i Danmark står i skarp
kontrast i forhold til ønsket
om en øget biodiversitet.

Å ALTERNATIVET
Christian Poll

råder nær kysterne, og det
skal vi bevare. Går man først i
gang med at rode med den og
bygge løs, så risikerer vi at få
Mallorca-tilstande.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg synes ikke at man
skal spare på nødvendig drift.
Men jeg tror at man vil kunne
spare ved at lave en mere na-
turnær drift. Det giver en min-
dre arbejdsbyrde og samtidig
mere spændende natur.
BYFORTÆTNING. Det er vig-
tigt at bevare og udbygge de
grønne områder. Som bymen-
neske har man brug for steder
hvor man kan få luft og en
tænkepause, et sted hvor der
er lidt stille og lidt vildt.
KLIMATILPASNING. Vi kan jo
se til Sverige og Tyskland hvor

man har mange gode eksem-
pler med at lade parker over-
svømme i perioder. Man kan
ikke bare lave større rør og
kloakledninger.
BIODIVERSITET. Arbejdet for
at stoppe nedgangen i biodi-
versitet skal både foregå i sko-
ve, i det åbne land og i byerne,
hvor der er en masse sjove og
spændende koncepter i gang
med taghaver, bybier og man-
ge måder at bidrage til større
biodiversitet. Og så skal man
huske at landbruget fylder rig-
tigt meget. Vi har en vision der
hedder 100% økologisk pro-
duktion i 2040, og lykkes det,
vil vi alene derfor opnå meget
på grund af de fjernede sprøj-
tegifte og den langt lavere
mængde kunstgødning.

konkrete krav når man laver
offentlige udbudsforretninger.
Opgaven skal bare løses or-
dentligt, og det der nogle
gange går galt, er at man laver
for løst beskrevne udbud eller
udbud som kun handler om
pris, og så bliver det laveste
fællesnævner der vinder.
BOLIGJOBORDNINGEN. Jeg
kunne godt forestille mig at
man kunne lave sådan en ord-
ning igen, men den skal være
grøn, for vi har generelt et øn-
ske om at al erhvervsstøtte og
beskatning blive lagt op ad
grønne kriterier.
PLANLOVEN. Vi har en helt
særlig planlov der er enestå-
ende i verden, og det er den
der gør at vi har disse store,
sammenhængende fællesom-
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I et udbud af en offentlig
grøn opgave i London var

der ingen tekniske dokumen-
ter, kun et mål om at nå en
kundetilfredshed på 95%. An-
dre udbud løber op til 25 år.
Og nogle entreprenører er
med til at finde eksterne mid-
ler for at udvikle parkerne.

Det var nogle af indtrykkene
på en studietur til England
som er foretaget som led i ud-
vikingsprojektet ‘Innovationer
i organiseringen af det offent-
ligt-private samspil i et inter-
nationalt perspektiv’ (INOPS)
og beskrives i Hedeselskabets
blad ‘Vækst’. Sigtet var at få
inspiration til at udvikle det
grønne område i Danmark og
få et billede af hvor udviklin-
gen går hen. I INOPS skønnes
nemlig at England har cirka 20
års længere erfaring med udli-
citering og samarbejde mellem
offentlige og private aktører.

„Det kommer til udtryk i for-
hold til hvordan udbydere,
konsulenter og entreprenører
oplever og agerer i markedet.
Generelt oplevede vi en forstå-
else fra de offentlige udbyde-
res side for at samarbejdet of-
test fungerer bedst når vilkå-
rene har karakter af markeds-
økonomiske krav frem for po-
litiske,“ forklarer regionschef i
HedeDanmark John Iskov der
var med på turen.

Det var også specialkonsu-
lent i HedeDanmark Jesper
Bavngaard. Han fortæller om

Kundetilfredshed og lange løbetider
Engelske udbud kan vise noget om hvor de danske udbud af offentlig
grøn drift går hen. INOPS fik erfaringer på en studierejse

eksempler på kontrakter på
helt op til 25 år hvor der er op-
nået stor tillid mellem bestiller
og entreprenør. „På det om-
råde kunne vi godt blive stær-
kere i Danmark. Vi oplever
som leverandør at det fælles
ambitionsniveau kunne være
højere så entreprenøren sam-
men med ordregiver var bedre
til at nå mere direkte ud til
skatteborgerne,“ siger Bavn-
gaard.

Med de lange løbetider in-
vesteres der kraftigt i kontrak-
tens begyndende faser. I Dan-
mark varer kontrakter typisk
fire til fem år med mulighed
for forlængelse i to år. Så hol-
der entreprenørerne sig tibage
med større investeringer.

Tager overordnet ansvar
I England er tendensen at en-
treprenørerne differentierer
sig på andet end pris og effek-
tivitet. Det kan være håndte-
ring af borgerhenvendelser
under entreprisen og at tage
mere overordnet ansvar, f.eks.
for planlægningsopgaver.

„Generelt oplevede vi at ak-
tørerne fører en dialog om
indholdet i fremtidens kom-
munale kerneopgaver,“ for-
klarer John Iskov. „Det er ikke
tilfældet herhjemme, hvor der
fortsat er et skarpt skel mellem
ordregiver og entreprenør når
det kommer til opgaver som
vedrører f.eks. borgerinddra-
gelse. Hvis vi finder en måde

at bløde dette skel op, kan det
reducere tid i beslutningspro-
cessen og give borgeren en
bedre service.“

Customer satisfactor
I en kontrakt i en af Londons
borroughs (bykommuner) ind-
gik ingen tekniske dokumen-
ter, men et fælles mål om at
nå en ‘customer satisfactor’ på
95%. Den private aktør så sig
selv som the ‘local authority’.
Af samme årsag er der i Eng-
land stort fokus på at doku-
mentere trivsel, kvalitet og
kundetilfredshed .

„Det er noget i den retning
vi i HedeDanmark gerne vil ha-
ve. Men måske vil en balance-
ret kombination af tekniske
målinger på det udførte arbej-
de og tilfredshedsmålinger
være det bedste værktøj for
en værdiskabende dialog mel-
lem ordregiver, leverandør og
borgere,“ siger Bavngaard.

I engelske kontrakter kan
der også stilles specifikke krav
til de sociale aspekter. Et eks-
empel var plejekontrakten for
den olympiske park der blev
anlagt op til OL i 2012. Kon-
trakten siger at 85% af ar-
bejdsstyrken skulle være lokale
folk, 45% skulle være kvinder,
30% skulle have en anden et-
nisk baggrund end engelsk,
mens 10% skulle være handi-
cappede.

„Som en stor aktør inden for
den grønne sektor ser vi gerne

en større del af opgaverne in-
den for park og vejområdet
udliciteret, og det vil være na-
turligt for os i HedeDanmark,
at det sociale ansvar følger
med,“ siger Jesper Bavngaard.
Han ser gerne at det sociale
ansvar i langt højere grad blev
et kvalitativt tildelingskriteri-
um hvor både ordregivere og
leverandører tager ansvar.

Med til at rejse midler
I takt med det økonomiske
pres er der i England opstået
en ny tendens til at entrepre-
nøren også bidrager med at
skaffe eksterne midler, især til
at udvikle parkerne. Denne
’egen-generering’ af omsæt-
ning anses for et væsentligt til-
delingsparameter.

Det er ifølge John Iskov al-
mindeligt at danske kommu-
ner i deres udbud efterspørger
samarbejde med leverandøren
som regel om at skabe større
værdi for de samme penge
f.eks. gennem incitamentsord-
ninger. „Men at udvikle meto-
der til egentlig ’fundraising’,
frivillig arbejdskraft eller med-
finansiering set i sammen-
hæng med kontrakternes lø-
betid er da et spændende ud-
viklingsområde,“ siger Iskov.

I det hele taget viser de en-
gelske erfaringer med udlicite-
ring af park- og vejopgaver at
man kan få et mere udbygget
samarbejde mellem private le-
verandører og offentlige
ordregivere end det ses i Dan-
mark, lyder det i HedeDan-
marks turberetning. „Med et
langt tættere samarbejde vil vi
i Danmark kunne opnå bety-
delige besparelser i den sam-
lede serviceydelse. Samtidig vil
vi kunne opnå en mere hen-
sigtsmæssig opgaveløsning
som vil give en større oplevelse
af kvalitet hos borgerne,“ si-
ger Bavngaard. sh

KILDER
Danmarks grønne fremtid. Vækst 2/
2015 og www.hedeselskabet.dk.

INOPS
INOPS står for ‘Innovationer i organi-
seringen af det offentligt-private
samspil i et internationalt perspektiv’.
Bag projektet står HedeDanmark og
Aalborg Universitet i samarbejde med
andre skandinaviske forskningsinsti-
tutioner. Projektet undersøger udlici-
tering og offentligt-privat samspil
med udgangspunkt i erfaringer med
udlicitering af vej- og parkdrift i Dan-
mark, Sverige, Norge og England.
Christian Lindholst leder projektet
der forløber 1.1.2014-30.6.2016. Sam-
arbejdet medfinansieres af Dalgas In-
novation med 1,3 mio. kr.

Den olympiske park i 2012. Plejekontrakten var bl.a. præget af skrappe sociale krav.
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I Styrelsen for Slotte og Kul-
 turejendomme sker der lø-

bende ændringer, omlægnin-
ger og forbedringer af vores
haver. I mange af disse projek-
ter bliver der anvendt stålkan-
ter - eller jernkantbånd som vi
foretrækker at kalde dem.

At bruge jernkantbånd i
slotshaverne er ikke nødven-
digvis historisk betinget, men
der har i visse haver formentlig
førhen været kanter af træ el-
ler tegl. I dag bruges jernkant-
bånd hvor der ønskes en stor
præcision i form af skarpe li-
nier og fastholdelse af mål og
retninger. Ud over dette land-
skabsarkitektoniske formål fo-
rebygges også slid på kanter
og hjørner. Det er med til at
lette den almindelige drift.

Jernkantbåndene kan også
have et anlægsteknisk formål.
De fleste typer medvirker til at

Af Palle Kristoffersen

STÅLKANTER. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har lang erfaring med hvor
metalkanterne kan bruges og har nu også forsøgt sig med vinkeljernprofiler

adskille materialer så man
f.eks. undgår at anlægge stier
med skuldre ind under plante-
bede. Samtidig får man styr på
højderne på de tilgrænsende
belægninger i både anlæg og
drift. Endvidere kan kraftige
jernkantbånd under visse om-
stændigheder stabilisere hele
stiopbygningen.

I Styrelsen for Slotte og Kul-
turejendomme har vi lang er-
faring i hvor der med fordel
kan anvendes kantbånd og
hvor de kan udelades. Erfarin-
gerne er at stålkanter primært
anvendes til at afgrænse mel-
lem grusbelægninger og plan-
tebede med hække, busketter
og blomster. De bruges kun i
de haver der har et stramt
formsprog og f.eks. aldrig i
landskabelige haver. Når det
gælder kanter mellem grusbe-
lægninger og græs, er det er-
faringen de fleste steder at det
er bedst med en skåret græs-

kant. Det er det også mellem
plantebede og græs hvor der i
sagens natur ikke er nogen
forskel i vækstmaterialet.

Skævheder og bugter
Vi har også høstet negative er-
faringer. De knytter sig især til
hævninger af kantbåndene og
skævheder der med tiden kan
blive meget synlige på lange
lige stræk.

Typisk er jernkantbånd til-
dannet på stedet af fladstål
f.eks. 6 mm x 150 mm ud fra
f.eks. 6 meter længder. Sådan-
ne længder kan tilpasses bløde
buer så længe man holder sig
inden for materialets elastici-
tet. Skal der være skarpere bu-
er, kommer de let til at bestå
af knæk.

Står kantbåndene i rette lin-
jer, vil de med tiden have ten-
dens til at bugte sig når de in-
den for stålets elasticitet kan
give sig. Ved at øge tykkelsen

øges styrken, og tendensen til
at kanten bugter sig reduce-
res. Men samtidig vanskeliggø-
res det at anlægge i buer. Det
er et valg der skal træffes i de-
signfasen samtidig med at
fastgørelsesmetoden besluttes.
Siden vi begyndte med jern-
kantbånd, er tykkelsen øget
fra 6 mm til nu 8 mm og visse
steder 10 mm. Det giver en
forholdsmæssig større forøgel-
se af stivheden.

Kanterne hæver sig
I nogle haver har vi oplevet at
kantbåndene hæver sig - visse
steder endog mange cm. For-
klaringen mener vi er frost-
hævninger, specielt i det tid-
lige forår. Når solen rammer
den frie lysning på kantbåndet
opvarmes det. Jo større lys-
ning, jo større opvarmning.
Det medfører at jorden tør
rundt om og ned langs kant-
båndets sider og bund, og der

Nordmandsdalen Fredensborg Slotshave foråret 2011. Kantbåndet er gennem flere år blevet skudt op af jorden af frosten. Højden på jernbåndet er
150 mm og lysningen er tiltænkt til at være 40 mm. Foto: John Nørgaard Nielsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Den præcise markering i slotshaven
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samles smeltevand. Når jorden
igen fryser om natten, løftes
kantbåndet, og det hele gen-
tages næste solskinsdag. Pro-
blemet er værst hvor der er
mest soleksponering og hvor
der afvandes mod kantbåndet
med tendens til stående vand.

Da man begyndte at anven-
de jernkantbånd, blev de fikse-
ret til jernspyd der blev banket
ned for at holde kanterne lod-
ret og holde linjerne. Erfarin-
gen er at jo tyndere materiale,
jo kortere skal der være mel-
lem fastgørelserne. De skal
have tilstrækkelig styrke til at
forhindre udbøjningen og la-
ves derfor typisk i vinkelstål.

For at holde kantbåndene
nede og undgå frosthævnin-

I Det Kongelige Biblioteks Have
blev anvendt stålkanter i form af
vinkeljernsprofiler i en gods-
tykkelse på 7 mm. Profilerne blev
visse steder valset til præcise run-
dinger. Jernet er ubehandlet kon-
struktionsstål, sort jern (S235 JR).

Vinkeljernsprofiler holdes fast af
12 mm gevindstænger, en pr.
meter. Gevindstængerne holdes
selv fast af en betonklods på
cirka Ø15 cm og 30 cm dybde.

Indbygningshøjden er kun 10 cm
hvilket var nødvendigt af hensyn
til træernes rødder.

Fotos og tegning: Palle Kristoffer-
sen, Styrelsen for Slotte og Kul-
turejendomme.

ger er praksis derfor nu at stø-
be jernspyddene fast. Det ser
ud til at være en fremgangsrig
metode da vi ikke på det sene-
ste har oplevet samme proble-
mer med hævninger.

Det kan være nærliggende
at anvende jernkantbånd hvor
stier ligger højt, f.eks. ud mod
en græsskrænt. Erfaringer vi-
ser dog at jernkantbåndene
her er meget følsomme over
for sætninger og udskridnin-
ger. Jernkantbåndene vil sjæl-
dent være funderet så de reelt
kan fungere som kantsikring. I
stedet kommer de til at flytte
sig med ud sammen med stien
og kommer så til at markere
en skævhed man helst ville
undgå var synlig.

Brug af jernkantbånd er
særlig nyttig hvor der er tale
om mindre bede, og hvor der
f.eks. er tale om flere genta-
gelser af samme geometriske
form. Her taler det for brug af
præfabrikerede elementer,
der i sammenhængen vil give
en stor præcision i anlægget.

Vinkeljern i gruset
I forbindelse med et renove-
ringsarbejde i Det Kongelige
Biblioteks Have i 2014 var der
behov for at etablere jernkant-
bånd. Målet var at sikre adskil-
lelse mellem bed og grus i
anlægsfasen så der blev jord
nok i bedene langs kanterne.
Videre var det ønsket at lette
driften og have en præcis

overgang mellem grus og bed.
I Bibliotekshaven er der ikke
kørsel eller anden belastning
der skal tages højde for.

I forsøget på at imødegå de
velkendte problemer, blev der
testet en ny teknik idet man
bl.a. ønskede at undgå at gra-
ve for dybt. Derfor udvikledes
en teknik hvor kanterne alene
indbygges i gruslaget. Teknik-
ken består i at anvende vinkel-
jernprofiler frem for fladstål.
Hermed fås stive længder, der
ikke kan bugte sig og dermed
ikke bliver skæve hverken i an-
læg eller bagefter. I projektet
anvendtes uligesidet vinkelstål
på 7x100/65 mm.

Fastgørelsen i jorden foregik
med nedstøbte gevindstænger
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SKRIBENT
Palle Kristoffersen er slotsgartner i
Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme og adjungeret professor i
Parkteknologi ved Københavns Uni-
versitet.

monteret i vinkeljernet i for-
borede huller pr. ca. 100 cm.
Gevindstænger giver flere for-
dele. Man undgår at svejse på
pladsen, så man kan spare en
smed. Monteringen kan udfø-
res af f.eks. anlægsgartnerne
selv. Dernæst opnås en juste-
ringsmulighed så kanterne kan
justeres til og fastlåses i den
ønskede højde. Dernæst er der
også senere en mulighed for
at hæve kanterne i forbindelse
med pålægning af nyt grus-
slidlag. Om det kan lade sig
gøre i praksis vil vise sig.

Monteringen af vinkelståls-
profilet på gevindstænger gi-
ver en potentiel risiko for at
hele kanten kan ‘vælte’ da
gevindstængerne skal tage en
del af bøjningsbelastningen.
Risikoen anses for lille, og hvis
det endelig skulle ske, vil det
være i hele længder uden at
det kommer til at kunne ses
som skævheder i anlægget.
Det kan overvejes at øge tyk-
kelsen på gevindstængerne fra
12 til f.eks. 16 mm, hvorefter
risikoen elimineres.

Det blev valgt at indbygge
den vinklede side af stålprofi-
let ind under grusbelægnin-
gen. For det første anses det
for en fordel at lade kant og
grusbelægning blive til én en-
hed, hvor grusets tyngde skal
medvirke til at fastholde kan-
ten og dermed mindske risiko-
en for at kanten vælter. For
det andet opnås der en helt
glat afgrænsning mod bedet,
med de fordele det giver for
øget jordmængde, plantear-
bejde, kultivering m.m.

Rundinger og hjørner
I det konkrete projekt var det
primært lange lige stræk der
skulle monteres. Dog indgik
der også i designet to kvart-
cirkler som afslutninger rundt
om nogle bede. Her valgtes
det at få valset de to rundin-
ger efter et præcist mål med
en radius på 312 cm.

MERE OM KANTER
Artiklen er en kommentar og et sup-
plement til artiklen ‘Den stærke,
smalle og fleksible kant’, Grønt Miljø
1/2015 side 10-13. Se artiklen på det
følgende opslag.

Hvad der havde været van-
skeligt at gøre på stedet med
traditionelt båndstål, var en
rutineopgave på et smede-
værksted. Herefter var det
rent montagearbejde at opnå
to præcise kvartcirkler. De vil
stå skarpt de næste 50 år indtil
de er rustet væk.

Til samlinger i længderet-
ningen og hjørnesamlinger
blev det forsøgt med stållas-
kere - korte samlestykker der
påboltes gevindstængerne i
hver ende af kanterne. Om det
er den rigtige løsning eller
man skal vælge at svejse, er
ikke helt entydigt.

Op til kantens formål
Grundlæggende skal man gø-
re op om jernkantbåndene
skal fungere som egentlig
kantsikring på linje med kant-
sten, og dermed skal funderes
og sikres mod udskridning og
udbøjning. Er det tilfældet bli-
ver det let nogle meget kraf-
tige dimensioner, konstruktio-
ner og funderinger.

Har kantbåndene dermed
mere den funktion at holde li-
nierne i anlægget, så kan en
anden retning være at lade
dem være en mere integreret
del af grusbefæstelsen. F.eks.
kan det på basis af vinkeljerns-
princippet overvejes i stedet
for at fundere med nedstøbte
spyd at lave holdere vandret
ind i befæstelsen og eventuelt
forbinde to parallelle stisiders
kantbånd. På den måde vil
grusbefæstelse og kanter ud-
gøre en enhed og bevæge sig
samlet både horisontalt og
vertikalt. Det bør afprøves. ❏

Til samlinger i længderetningen
og hjørnesamlinger blev det for-
søgt med stållaskere - korte
samlestykker der påboltes gevind-
stængerne i hver ende af kan-
terne. Om det er den rigtige løs-
ning, eller man skal vælge at
svejse er ikke helt entydigt. Teg-
ning: Palle Kristoffersen, Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme.

Belægninger kan også laves
af glas. Det kan man se på

hotel- og konferencecentret
Green Solution House i Rønne.
Som en del af parken Green
Footprints omkring hotellet er
der nu 500 meter glasstier, en-
ten som tilslag i en en overfla-
debehandling (OB) eller som
tilslag i løse grusstier. Belæg-
ningerne med glas er et ekspe-
riment og indtil videre kun be-
regnet til gående trafik.

I OB’en er grundlaget 4/8
mm granitskærver der er dæk-
ket af det vegetabilske og
transparente bindemiddel Ve-
gecol. Vegecolen er derefter
dækket af med et tyndt lag 4/
8 mm skærver og glaskorn,
halvt af hver der holdes fast af
Vegecolen. Glaskornene stam-
mer fra genbrugsglas der er
knust til 5/8 mm korn som er
slebne så de ikke er skarpe.
Glaskornene er længere væk
fra bygningerne også brugt
som overfladelag i grusstier.
Her er anvendt både farvet og
klart glas og i forskellige blan-
dinger med stenmel.

Stier med tilslag af glas

Der er brugt 75 tons glas der
er indsamlet i flaskecontainere
og forarbejdet lokalt. Lokale
materialer er en del af koncep-
tet hvor materialer og proces-
ser er indtænkt i et økologisk
og lokalt perspektiv hvor bl.a.
glaspusterier og granitproduk-
tion kendetegner Bornholm.
De anvendte granitskærver er
Blå Rønne.

Udover lokalt glas, skærver
og stenmel byder Green Foot-
ints på flere mange andre gen-
anvendelsesløsninger. Via et
pyrolyseanlæg bliver kompost
omdanner til varme og elektri-
citet til hotellet. Spildevand
renses af alger og bruges til
vanding inde og ude.

Parken er designet af arki-
tektvirkomheden SLA. Med til
at udvikle glasstierne har væ-
ret Dansk Overfladebehand-
ling, Green Solution House og
bornholmske virksomheder.
Udvikling, test og demonstra-
tion af glasstierne er støttet af
Miljøteknologisk Udviklings-
og demonstrationsprogram
under Miljøministeriet. sh

Overfladebehandling med et tilslag i overfladen af 50% glaskorn.
Glasset reflekterer lyset fra solen og lysarmaturer.

Genbrugsløsninger med lokale materialer i
Green Footprints på Green Solution House
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Skovplanter overlever og gror
hurtigere når de står på en lille
høj. Den kan man danne ved
at vende tørv op i en bunke
med tørvebunden opad. Den-
ne ‘bunkeplantning’ er den
nye tendens i svenske skove,
melder skovmessen SkogsEl-
mia (elmia.se) der blev holdt
4.-6. juni i Jönköping hvor me-
toden blev vist og diskuteret.

Når man planter træer i skov
og natur sker det gerne i en
pløjet planterille eller et har-
vet spor. Enkelttræer kan også
plantes ved at vende en tørv
og plante i den sænkede blot-
tede flade. Men man kan altså
også plante i bunke. Det er en

gammel metode der i dag bru-
ges maskinelt, f.eks. med ma-
skiner fra Bracke Forest.

En afhandling om plantning,
som Back Tomas Ersson har la-
vet for skovselskabet Södra, vi-
ser at planternes overlevelse
steg fra 70% i harvede spor til
95% i bunken. Tilvæksten var
også større. Effekten tilskrives
en højbedseffekt hvor planten
løftes op på en kompostagtig
bund med større chancer for
ikke at blive kvalt af omgiven-
de vegetation. I fugtige områ-
der kan planten også stå mere
tørt. Den blotlagte mineralske
jord modvirker også den ska-
delige nåletræsnudebille. sh

Granerne til højre er plantet i ‘bunker’ af vendte tørv. Granerne til
venstre er plantet i et harvet spor. Foto: www.elmia.se.

Bunkeplantning i de svenske skove
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Anlægsgartner svejser mure og kanter
Hos Anders Matthiessen ApS er stål en hyppig anvendt løsning

Væk er de dage hvor an-
anlægsgartneren kun ar-

bejdede med sten og træ når
der skulle anlægges kanter og
støttemure. Stål er blevet al-
mindeligt. Så almindeligt at
anlægsgartnerfirmaet Anders
Matthiessen ApS har haft flere
folk på svejsekursus. Svejsning
er blevet anlægsgartnerarbej-
de - også selv om smede stadig
laver de store og meget synli-
ge svejsninger. Men i hvert
fald kan anlægsgartnerne kla-
re de simplere og ikke synlige
klatsvejsninger - og efterhån-
den også mere end det.

En aktuel opgave er netop
en op til 2,5 meter høj støtte-
mur. Den er nødvendig på
grund af en afgravning af en
skråning for at få plads til en
carport. Muren, der har 15
grader smig, består af stålpla-
der der er svejset sammen i
striber for og bag. Pladerne er
10 mm sort jern (ubehandlet
konstruktionsstål).

Pladerne går kun få cm i jor-
den. Selve fundamentet består
af profil-jern (50x50 mm I-jern)
med 2 meters mellemrum. De
går cirka 1 meter i jorden og
op i hele murhøjden. Profiljer-
nene er trykket ned i jorden
med en gravemaskine og er
altså ikke funderet i beton. Til
gengæld er I-jernene oppe på
murens bagside forsynet med
en afsværtning i form af på-
svejste 50x50 mm T-jern der
går skråt op i bagjorden og
derfor uden modhager holder
sig fast i jorden.

Pladerne er derefter svejset
på I-jernet og svejset sammen
indbyrdes. Det kan være svært
at trykker profiljernene præ-
cist nok i jorden så man kan
svejse pladerne direkte på
dem. Det kan løses ved hjælp
af mellemjern der svejses med.

Bagefter er der svejset lange
vinkeljern på langs af de sam-
mensvejsede plader så de bli-
ver stivere og ikke risikerer at
bule ud på grund af jordtryk-
ket. Vinkeljernet sidder ne-
derst så det går under terræn
på murens yderside. Så kan
man stille de tunge plader på
undertaget og nemmere
håndtere dem når de svejses.
10 mm tykke plader vejer 80
kg pr. m2.

Ved højere mure sættes et

vinkeljern højere oppe, usyn-
ligt på bagsiden. Når terræn-
muren er høj, kan vinkelstålet
eventuelt monteres som ‘strø-
er’ som pladerne bagefter svej-
ses fast på.

Stålets mange fordele
At opføre støttemure af stål er
en oplagt løsning i den aktu-
elle situation, men også i det
hele taget, forklarer Anders
Matthiessen. Ikke bare er det
en smuk og stærk løsning. Den
er også billigere end mure af
f.eks. betonsten. Og stålet ta-
ger ikke ret meget plads. Kun
10 mm. Det minimerer mur-
højden i den aktuelle sag med
en skråning bagved. I snævre
rækkehushaver med terræn-
problemer er stålet ideelt.

Stålmuren bevarer også jor-
den stort set intakt både ved
fod og top, så beplantning,
ikke generes. Facadeplanter
som vedbend og rådhusvin
kan vokse op af stålet, og hvis
man vil hjælpe bevoksningen
på vej, kan man montere hol-
dere til wirer. På murtoppen
kan man også påsvejse gelæn-
der de steder der er brug for
det. Der er brug for at dræne
jorden som ved alle andre
støttemure.

Til lavere kanter
Stål bruges kun til støttemure,
men også til kanter med lys-
ning. Til lavere kanter bruger
Matthiessen normalt også pro-
filjern (typisk 50x50 mm T-jern)
eller fladjern til at fundere

Støttemur af sort ubehandlet stål. Pladerne er 1250x2500 og 1000x2000 mm. Foto: Anders Matthiessen.

De kraftige I-jern på 140x140 mm
er banket i jorden. Her hvor mu-
ren er op til 2½ meter høj er der
påsvejset 50x50 mm vinkeljern
som strøer. Pladerne svejses bag-
efter på strøerne. Foto: Anders
Matthiessen.

Kombimaskinen
klarer det hele
Stihl har med sin KM 94 RC
lanceret en ny kombimaskine-
model på benzin. Det der op-
rindeligt var en buskrydder er
blevet en basisenhed på 4 kg
som man med et hurtigt greb
kan påmontere 11 forskellige
redskaber, bl.a. trimmere, feje-
valse, kultivator, kantskærere,
buskadsklipper, hækklipper,
børstevalse, blæseagregat
samt teleskopsav. Motoren er
Stihls 2-Mix motor på 1,2 hk,
der ifølge Stihl bruger op mod
20% mindre brændstof. Med
sin ‘Ecospeed’-funktion kan
man trinløst vælge præcis det
omdrejningstal der passer til
opgaven og samtidig spare
brændstof. www.stihl.dk.

DNA-test i kampen
mod ulovligt træ
En ny test kan være med til at
stoppe import af ulovligt fæl-
det træ til Danmark. Der er
tale om en slags DNA-test hvor
man ved at analysere små spå-
ner kan få præcis viden om de
træarter et produkt består af.
Derved kan man se om im-
portpapirerne er korrekte - og
om træet er lovligt fældet.
Miljøministeriet der fører til-
syn med træimport, vil i år af-
prøve den nye metode.

Den ulovlige handel kan
bl.a. omfatte udryddelsestrue-
de træarter som rosentræ eller
mahogni. Andre steder fældes
der i nationalparker der be-
skytter biodiversiteten.

Da mange træarter ligner
hinanden når de er skåret op,
må man i høj grad stole på pa-
pirerne, men der fifles tit med
dem, viser udenlandske erfa-
ringer. En engelsk undersøgel-
se viser f.eks. at over halvdelen
af de varer der var angivet
som amerikansk eg, slet ikke
indeholdt træarten. Den slags
snyd vil man med DNA-testen
bedre kunne gardere sig mod.
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MERE OM KANTER
Artiklen er en kommentar og et sup-
plement til artiklen ‘Den stærke,
smalle og fleksible kant’, Grønt Miljø
1/2015 side 10-13. Se også artiklen på
de foregående sider.

kanten med. På tilsvarende vis
trykkes de i jorden hvorefter
kanten svejses på, eventuelt
med mellemjern for at få kan-
ten helt præcis.

Profiljernene går typisk 60-
80 cm i jorden og har en tilsva-
rende indbyrdes afstand. Det
går an til op til cirka 30 cm lys-
ning. Med så stor lysning kan
det også være en fordel at
svejse et vinkeljern på bagsi-
den eller sætte funderingsjer-
nene tættere.

Igen er det en funderings-
løsning uden beton. Men er
der meget belastning, f.eks.
med risiko for at lastbiler får
hjul op på kanten, må man
gardere sig ved at støbe profil-
jernene fast i beton. I så fald er
det også nødvendigt med sær-
ligt tykt stål, gerne 15 mm.

„Hvis en tung trillerbør eller
et vognhjul rammer en for
svag kant, får den et knæk
som ikke forsvinder. Så den
skal være stærk nok fra star-
ten,“ fastslår han. I det hele ta-
get går Matthiessen nødigt
under 8 mm uanset opgaven.

Funderingen kommer også
an på konstruktionens form.
Plantekasser der f.eks. danner
en firkant, er så stærke at de
kan stå oven på terræn uden

nærmere fastgørelse. Når de
er fyldt med jord, er de ikke til
at rokke. Om nødvendigt kan
man øge styrken med vinkel-
jern på indersiden. Den samme
styrke opnår man med støtte-
mure der drejer, og hvor man
får en stor styrke i de indre
hjørner.

Stålkanter kan også bruges i
trapper, ofte til både vanger
og stødtrin. Matthiessen har
f.eks. udført en trappe på Hel-
singør Gymnasium med sorte
klinker på kant holdt sammen
af 10x150 mm båndstål.

Endvidere kan stålkanter
bruges til låsebånd i store be-
fæstelser, foreslår Matthies-
sen. Man sætter f.eks. en 500
mm bred plade på højkant di-
rekte i beton. I belægnings-
overfladen afsløres det kun af
en lidt bredere fuge.

Uanset hvad er almindeligt
ubehandlet konstruktionsstål
(sort stål) Matthiessens fore-
trukne materiale. Men hvis ar-
kitekterne vil have cortenstål,
får de selvfølgelig det.  sh

Støttemuren er af stål - og burde derfor nok hedde støttevæggen.
Godstykkelsen er 10 mm. Foto: Anders Matthiessen.
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Brenderups nye
erhvervstrailere
Erhvervstrailerne fra Brende-
rup er stabile, stærke og robu-
ste når den fynske producent
selv skal sige det. Og nu har de
med 2015-modellerne fået nyt
design og flere funktioner til-
føjet uden at prisen er steget.
Under trailerne er der tilføjet
to ekstra og aflåselige rum til
lange enheder, f.eks. store va-
terpas. Desuden er der på
trækstangen tilføjet en værk-
tøjskasse til surringsbånd,
handsker mv. 5000-serien er
stærk nok til at transportere
en minigraver, og den fås i for-
skellige længder op til 5,20
meter. www.brenderup.dk.

I Ærøskøbing finder man i by-
ens sydlige udkant mod Mølle-
bakken et sjældent eksempel
på hvordan en gammel mid-
delalderby stadig grænser næ-
sten direkte ud til det åbne
lands marker. For at bevare
den unikke grænse er Mølle-
bakken nu blevet fredet. Det
er sket på opfordring af Ærøs-
købing Byhistoriske Forening i
samarbejde med bl.a. Ærø Mu-
seum og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

„Faktisk er det enestående
at finde en så velbevaret histo-

risk afgrænsning mellem land-
brugslandskabet og et middel-
alderbymiljø som det ses her.
Det syn kan kun nydes som
fragmenter to andre steder i
landet, ved Ribe i Sønderjyl-
land og ved Troense på Syd-
fyn,“ siger Jan Clausen, for-
mand for Danmarks Natur-
fredningsforening Ærø.

Der har gennem tiden været
forslag om at bebygge Mølle-
bakken, men det vil hermed
ikke ske. Ærøskøbing modtog
Europa Nostra-prisen i 2003
for sit intakte bymiljø.

Ærøskøbings unikke grænse til marken

Ulvene har fået opholdstilla-
delse i Danmark, men i Norge
har de forpligtet sig til at have
bæredygtige bestande af både
ulv, bjørn og jærv og los. Lige-
som herhjemme skaber det
dog debat når myndighederne
lader de store rovdyr vandre
frie i naturen. Men når debat-
ten raser i medierne, giver det
langt fra et rigtigt billede af
folks indstilling til dyrene. Det
viser et studie fra Norsk Insti-
tutt for Naturforskning og
Høgskolen i Lillehammer hvor
2.002 personer fra alle dele af
Norge er blevet adspurgt.

„Og resultatet viser tydeligt
at de fleste har mere nuance-
rede synspunkter end dem der
normalt kommer frem i debat-
ten,“ siger Jo Kleiven, en af
forskerne bag undersøgelsen.
Han pointerer at det ofte er de
mere konfrontatoriske for-el-
ler-imod-synspunkter som bli-
ver trukket frem i debatten.

De 2.002 nordmænd blev
spurgt om de kunne acceptere

at et stort rovdyr: a) lever i en
afsidesliggende vildmark, b)
lever nær mennesker, c) dræ-
ber husdyr, d) dræber kæledyr
som hund og kat, e) truer
mennesker. Lossen og jærven
blev accepteret i en eller an-
den grad af næsten 90% af de
adspurgte. For ulv og bjørn var
det 80%.

Der var tendens til at yngre
mennesker har en mere positiv
holdning til rovdyr, men de
mest positivt indstillede var by-
boerne. De godtog større ul-
vebestande end folk fra fjer-
nere bygder. Undersøgelsen
peger desuden på at højtud-

Debatten om ulve
er for polariseret
og bidsk

Sådan anbefaler Naturstyrelsen at du gør, hvis du - mod al sandsynlig-
hed - bliver angrebet af en ulv. Illustration: naturstyrelsen.dk.

dannede bedre kan lide ulve
end lavtuddannede, ligesom
kvinder og ældre generelt ud-
trykker de relativt mest nega-
tive holdninger til ulve.

De danske ulve er endnu - så
vidt vides - kun strejfere. DCE,
Nationalt Center for Miljø og
Energi ved Aarhus Universitet,
anser det ikke for muligt med
en bestand på 100 ulve før om
tidligst 40 år eller mere. Des-
uden giver Naturstyrelsen
kompensation hvis en ulv har
forgrebet sig på dit dyr, f.eks.
1200 kr. for et får. Hvis en ulv
tager en hund, afhænger be-
løbet af hunden. lt

Stiga fik Red Dot
Award for Park Pro
Med Stiga Park Pro 740 IOX
har GGP fornyet sin have- og
parktraktor. Med hydraulik,
knækstyring, firehjulstræk og
en topfart på 14 km/t kan ma-
skinen ifølge Stiga bruges på
både store og små områder,
ikke bare med græsklipper,
men også med fejeblad, sne-
blad, sneslynge og X-blad. Og
så har modellen fået en ‘Red
Dot Award’ for bedste design i
produktkategorien ’maskiner
til personlig og professionelt
brug’. Årsagen var bl.a. maski-
nens fleksibilitet, komfort, kø-
resikkerhed, præcision og bru-
gervenlighed. Red Dort Award
er en tysk baseret pris der blev
oprettet i 1954. I år var der
5.000 ansøgere i 31 produkt-
kategorier. www.stiga.dk.

Solfangeren er en
del af støjskærmen
I Lerum øst for Göteborg kan
man nu se hvordan støjskærm
og solfanger kan kombineres.
Solfangerne er indbygget i
den 2,5 meter høje støjskærm
langs jernbanen gennem byen.
Over en strækning på 450 me-
ter er der 400 meter solfanger.
Den opvarmer vand som ind-
går i byens fjernvarmenet - ef-
ter planen omkring 400.000
kWh om året. Projektet hed-
der Noisun og er en del af EU’s
miljøprogram LIFE+. Bag pro-
jektet står Lerum Kommune
Lerum Fjärrvärme AB, Trafik-
verket og Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. noisun.se.

Udsigt fra Møllebakken ind over byen og øhavet. Foto: Andrea Bisgaard.
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Sammen med ‘gummiged’ hører ‘gravko’ til
de underligste begreber inden for entrepre-
nørmaskiner. Forklaringen er den vi kender
fra bl.a. iPad, Tivoli, Kleenex, Powerpoint,
Tupperware, Jacuzzi og Hula Hoop. Et domi-
nerende kommercielt varemærke eller firma-
navn bliver til en almen produktbetegnelse.

I tilfældet ‘gravko’ skyldes navnet entrepre-
nøren ‘Grave-Compagniet’ som på firmaets
biler og maskiner blev forkortet til ‘Gravco’.
Det stod også på den mekaniske gravemaski-
ne som entreprenørfirmaet tog hjem i 1928
som den første i landet. Maskinen vakte stort
opsigt, og i folkemunde blev ‘gravko’ hurtigt
slang for hele maskintypen. I dag synes be-
grebet dog noget forældet.

Grave-Compagniet var oprettet af civilinge-
niør Kristian Hindhede (1891-1969) i 1927.
Han var også direktør for De danske Beton-
fabrikker, senere KH Beton og Unicon. I
1920’erne begyndte Hindhede som måske
den første i verden at bruge lastbiler med ro-
terende betonkanon.

En gravko er en gravemaskine med et un-
derstel med hjul eller bælter. Via en dreje-
krans er der monteret en overbygning med
motor, førerhus, gravearm og kontravægt.
Med sin grab kan gravkoen grave og lægge

Det faglige sproghjørne
GRAVKO

jorden op på lad eller i bunker uden at bruge sin fremdrift til jordløftet. Størrel-
sen kan være lige fra minigravere under to ton til uhyrer på 100 tons, men alle
kaldes gravkoer - eller gravkøer. Den Danske Ordbog tillader begge former.

Det tyske firma ACO har med sit ACO-Drain næsten gentaget kunststykket
med at gøre et kommercielt navn til en almen betegnelse i vores fag. ‘Ako-
dræn’ har siden 70’erne været næsten synonymt med vandrender med rist. Et
andet eksempel er det amerikanske mærke Bobcat (engelsk for kattearten rød-
los) der fra slut-80’erne og senere var en ret almen betegnelse for minilæssere.
Varemærket Roundup bruges også tit generelt for pesticidet glyphosat. sh

Grave-Compagniets wiredrevne gravko i arbejde. Foto: Thorvald Larsen 1929.
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En af de fem udstillingshaver. Tagnedløbet løber på tværs af stien over i
en stenrende og derfra ned i et stort staudebed. Staudebedet (der først
er beplantet efter Grønt Miljøs deadline) er et eksisterende bed hvor der
er gravet en lavning ud i en del af bedet. Der er en lille forskel i plan-
terne alt efter placering, men i store træk kan de fleste stauder trives
både i lavningen og oppe. Foto: Jasmina Gabel, Gladsaxe Kommune.

Siden 2010 har det i mange
kommuner været muligt at

få tilbagebetalt en del af til-
slutningsbidraget hvis man af-
kobler sit regnvand fra det of-
fentlige kloaknet. Men det ko-
ster når man skal have koblet
regnvandet fra og anlagt LAR-
løsninger. Og generelt står de
danske haveejere ikke i kø for
at håndtere vandet selv.

I Gladsaxe Kommune er der
dog 900 der gør det, og nu
skal fem udstillingshaver sætte
skub i endnu flere. Haverne
skal vise hvordan man kan in-
tegrere LAR-elementer æste-
tisk pænt, overholde afstands-
krav til bygninger og skel m.m.
i små tætte haver. Ikke mindst
skal haverne vise at afkoblin-
gen kan lade sig gøre ganske
gratis - så længe haveejeren
selv udfører gravearbejdet.

De cirka 24.000 kr.
Det har været målet at om-
kostninger til planter og af-
kobling fra den offentlige klo-
ak skulle dække tilbagebeta-
lingen af andelen af tilslut-
ningsbidraget på cirka 24.000
kr. Og det er for så vidt lykke-
des, fortæller projektleder
Jasmina Gabel fra Gladsaxe
Kommune.

Haveejernes LAR-glød skal tændes
BAGHAVEN. Det er svært at få borgerne til at håndtere regnvandet på egen grund.
Fem udstillingshaver i Gladsaxe skal vise haveejerne hvordan, og hvor billigt det kan gøres

Af Lars Thorsen „Haverne har kostet hen-
holdvis 8.700 kr., 15.800 kr.,
20.600 kr., 35.100 kr. og 38.400
kr. De sidste to er særligt dyre
på grund af komplicerede klo-
akafkoblinger, bortskaffelse af
jord og et kæmpe staudebed.
Men det pudsige er at gen-
nemsnitsprisen for de fem ha-
ver er ret præcist på 24.000 kr.
hvis man runder op.“

Gravearbejdet er ikke med i
priserne. Ved anlæg af udstil-
lingshaverne har kommunen
betalt et anlægsgartnerfirma
(Brdr. Sindby ApS) for at ud-
føre arbejdet. Men Jasmina
Gabel understreger at det er
tanken at borgerne selv skal
kunne udføre jordarbejdet.

„Hvis man skal have faskiner
ned, så skal man bruge en gra-
vemaskine og en anlægsgart-
ner, men hvis du bare skal ha-
ve et regnbed, så vurderer vi
at det kan de fleste haveejere
godt klare selv. Og dermed
kan man generelt holde om-
kostningerne under de 24.000
kr. som man får tilbage,“ for-
klarer Jasmina Gabel.

I sidste Grønt Miljø beskrev
vi det store LAR-projekt ved
Møllemarken i Gladsaxe. På
det sidste borgermøde fik Jas-
mina Gabel mulighed for at
spørge de fremmødte om de
ønskede at få anlægsgartnere
ud for at se på mulighederne
for at håndtere deres eget
regnvand. Hele 80 meldte sig
til. Det gælder om at smede,
mens LAR-jernet er vådt.

Gratis er ikke nok
Grønt Miljøs læsere har måske
bemærket at vi tit skriver om
Gladsaxe når det drejer sig om
håndtering af regnvand. Og
det er ikke tilfældigt. Som
teamkoordinator i kommu-
nens Vand- og Klimateam Ka-
thrine Stefansen  siger:

„Vi har et forrygende samar-
bejde med vores forsynings-
selskab Nordvand og oplever
en stor politisk velvilje til at
gøre noget ved klimatilpas-
ningsudfordringen som også
udmønter sig i budgetterne. I
den sidste spildevandsplan der
blev besluttet i uge 20, er det

besluttet at investeringsni-
veauet på spildevandsområdet
i de kommende fire år skal
ligge på 100 mio. kr. om året.“

De ekstra ressourcer er der
brug for. Også hvis man skal
have skubbet borgerne i gang
med LAR. „De gør det ikke af
sig selv, blot fordi der er en
økonomisk gulerod, men det
hjælper selvfølgelig,“ siger Ka-
thrine Stefansen. Derfor har
Gladsaxe Kommune gjort an-
søgningsproceduren for tilba-
gebetaling lettere, udviklet
deres hjemmeside og tager ud
og præsenterer mulighederne
for borgerne så tit som muligt.

Kommunen har fået lavet en
grundig undersøgelse af
grundvandsforholdene, og der
er steder i kommunen hvor
man ikke må nedsive i faskine
da grundvandsspejlet står højt.
Her er der i stedet mulighed
for at bruge fordampningsløs-
ninger, regnbede og terræn-
reguleringer. Der er heller in-
gen faskiner at finde i de fem
udstillingshaver … næsten.

(LAR?) trampoliner overalt
I en af udstillingshaverne er
der nemlig en åben stenfaski-
ne under en trampolin. Det er
en overset mulighed med et
stort potentiale. En undersø-
gelse analyseinstituttet You
Gov har foretaget for Børne-
ulykkesfonden, viser at fire ud
af ti børnefamilier har en
trampolin - i haven, ved som-
merhuset eller i kolonihaven.

Det var Brdr. Sindby A/S som
foreslog Jasmina Gabel at bru-
ge dette glemte haveareal til
nedsivning, og hun slog straks
til. „Hvis folk har en trampolin
stående et fast sted, så er det
en oplagt løsning som man
mærkeligt nok ikke ser så tit.
Men det kan jo tilbageholde
en virkelig stor volumen
regn,“ pointerer Gabel.

Indehaveren af Brdr. Sindby,
anlægsgartner og kloakmester
Kristoffer Sindby, forklarer at
den åbne faskine under tram-
polinen er simpelt opbygget.

„Du graver et hul i jorden,
fylder singels i, det er det nem-

20
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meste og billigste, og det var
sådan man byggede faskiner i
gamle dage. Jeg tror at vi kør-
te 20 tons jord væk, så med
singels har faskinen en kapaci-
tet på cirka 9 m3 vand,“ siger
Kristoffer Sindby og understre-
ger at nedsivningen ikke vil
undergrave trampolinens ben
som er fastgjort i marksten.

Da der er tale om en af de
største trampoliner på 4,1 me-
ter i diameter, er det vigtigt
med mindst 85 cm frirum fra
trampolindugen til faskinens
overflade hvis tykke onkel Jens
skal hoppe på trampolinen.

„Og når børnene engang er
flyttet hjemmefra, så kan man
lægge fiberdug over den åbne
faskine og lave terrasse oven
på. Det er bare vigtigt at du
fører vandet ind i faskinen så
tæt på overfladen som muligt,
og i dette tilfælde kommer
regnvandet via en tørlednin-
gen under den eksisterende
terrasse,“ siger Sindby.

Netop den løsning - nedsiv-
ning under terrassen - er byg-
get i en af de andre haver
hvor haven er terrænreguleret
så vandet ender dernede i god
ro og orden.

Nul vedligehold, tak
Ikke nok med at haveejerne
generelt ikke vil betale for at
koble deres regnvand fra klo-
akken. De er heller ikke meget
for at holde noget bagefter.

„Det er det samme billede
som vi støder på overalt. De vil
ikke have nogle omkostninger
ved etableringen, og de vil ik-
ke have nogen vedligeholdel-
se. Når de først er i gang, er de
fleste af borgerne både meget
engagerede og nysgerrige.
Men det er hele tiden vigtigt
for dem at pasningsgraden bli-
ver så lav som mulig,“ siger
Jasmina Gabel.

De fem udstillingshaver er
derfor i høj grad baseret på
mere vilde udtryk som ikke

I denne udstillingshave er et regnbed etableret i forlængelse af et eksi-
sterende bed i haven. Bedet er beplantet med Ligularia der godt kan
lide meget vand, så derfor ledes alt regnvandet fra bagsiden af huset
direkte ud i stauderne. Vandrenden løber over belægningen og går over
i en støbt stenrende. Stenene trækkes ind i bedet for at skabe sammen-
hæng. Foto: Jasmina Gabel, Gladsaxe Kommune.

kræver ret meget pleje og
med høje græsser og stauder i
regnbedene.

„Men det har faktisk været
en fordel, for vi ville gerne vise
at regnbede ‘kan noget’. Et
sted bliver regnbedet og stau-
derne brugt til at skærme af
ud mod vejen i stedet for at
have et hegn. Et andet sted
har vi lavet en lavning til en
bålplads som fungerer som re-
servoir i skybrud. Folk skal se
at de ikke mister have, men
kan få rekreative elementer
som understøtter havens funk-
tioner,“ siger Jasmina Gabel.

5 meter til hus, 2 til skel
Man kan ikke bare grave løs
eller lade tagrenden ende di-
rekte i et regnbed. Der gælder
de samme regler om afstand
til beboede bygninger og skel
for LAR på overfladen som der
gør hvis haveejeren vil have
gravet en faskine ned eller
bygge et haveskur. Altså må
man ikke lave et regnbed tæt-
tere på huset end 5 meter og
ikke tættere end 2 meter på
hækken ind til naboen. Det
kan være problematisk i de
mindre haver som f.eks. ræk-
kehuse ofte har.

„En af haverne er et række-
hus hvor der faktisk kun er 5
meter fra facaden til gaden,
men her fik vi dispensation til
at anlægge det tre meter fra
facaden fordi der er fald væk
fra huset og en dyb betonmur
som skærmer af mod bygnin-
gen. I alle haverne har vi
tænkt skybrudsløsninger ind,
for selv om kravene egentlig
kun er at man skal håndtere
en 5-års hændelse, så er det
stadig vigtigt at tænke over
hvor skybrudsvandet ender så
det ikke bare løber over skel,“
forklarer Jasmina Gabel.

Løsninger og regler er altså
ikke altid på samme side. Og
selv om man får dispensation,
er den hellige gral ikke vel for-
varet, fastslår Kristoffer Sind-
by: „Det er altid den udføren-
des ansvar hvis det går galt.
Du kan have nok så mange
dispensationer i hånden, men
hvis vandet pludselig ender
ved huset, så er det din røv der
bliver ristet. Så du er nødt til at
være ekstra grundig med for-
arbejdet.“ ❏

RUNDVISNING
Gladsaxe Kommune, Nordvand og
Brdr. Sindby inviterer til rundvisning i
de fem haver 26. august kl. 16
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Idrætsanlæggets bassiner bruges også til idræt
Man kan godt kombinere
regnvandshåndtering med
idræt. Det gør Gladsaxe Kom-
mune ved det 20 ha store
Gladsaxe Sportscenter hvor 14
nye regnvandsbassiner og en
række grøfter og kanaler blev
indviet 7. juni.

Før blev stadionområdets
spildevand og regnvand blan-
det. Nu bliver regnvandet ad-
skilt fra spildevandet og løber
ud i de nye grøfter, kanaler og
bassiner. Der siver lidt vand
ned gennem bunden, men el-
lers er hele systemet et stort
forsinkelsesanlæg der holder
skybrudsregn tilbage før det
løber videre i hovedstadens
regnvandssystem.  Sportscen-
tret ligger på toppen i et stort
regionalt vandsystem, så når
man tilbageholder vandet her,

aflastes hele det øvrige vand-
system.

Når der ikke er vand i bassi-
nerne, bruges de til idrætsak-
tiviteter, bl.a. til skateboards,
hoppepuder og paddle-tennis.
Desuden kan nu gå, løbe og
ophold sig på nye stier langs
grøfter og kanaler.

Projektet er et eksempel på
hvordan klimatilpasning kan
kobles sammen med forbed-
ring af bymiljøet og borgernes
mulighed for at være aktive.
Borgmester Karin Søjberg
Holst kalder anlægget et „fan-
tastisk eksempel på hvordan
man kan tænke innovativt i
forhold til at integrere regn-
vandsløsninger i byens rum.“

Kommunen har stået for an-
lægget i samarbejde med for-
syningsselskabet Nordvand A/S

og med støtte fra Realdania,
Naturstyrelsen og Lokale- og
Anlægsfonden.

Ifølge direktør i Lokale- og
Anlægsfonden Esben Daniel-
sen viser anlægget hvordan
behovet for regnvandsopsam-
ling kan ses som en kreativ ud-
fordring der kan give fritidsli-
vet nye værdier.„I stedet for at
lave et kedeligt teknisk anlæg,
er der i Gladsaxe skabt nye for-
mer for idrætslandskaber og
ny plads til uformelle aktivite-
ter,“ siger han.

Projektet er en del af med
klimatilpasningsprojektet
VandPlus hvor projekter i
kommunerne Viborg, Solrød,
Frederiksberg og Gladsaxe vi-
ser hvordan man kan gennem-
føre klimatilpasningsprojekter
og samtidig skabe helt nye

Beskyttelseslinjen om fortids-
minder administreres restrik-
tivt, også i byer. Man kan få
dispensation, men der skal me-
get til, viser to sager Natur- og
Miljøankenævnet har afgjort i
Københavns Kommune hvor
byens gamle volde var i fokus.

Efter naturbeskyttelsesloven
må man ikke ændre arealets
tilstand inden for 100 meter
fra fortidsmindet. Det skal sik-
re deres værdi som landskabs-
elementer, indsyn og udsyn,
og beskytte arkæologiske lag.
I byer skal man fastholde sam-
menhængen mellem bystruk-
turen og fortidsmindet.

Loven muliggør i særlige til-

fælde dispensation. Det gav
Københavns Kommune til at
udbygge og forhøje et hotel
hvor grunden delvist er omfat-
tet af beskyttelseslinjen om
Christianshavns Vold. Christi-
anshavns Lokalråd klagede
med henvisning til voldens
værdi som landskabselement,
indsynet mod volden og den
ekstra skygge. Natur- og Miljø-
klagenævnet  fandt imidlertid

at skyggen og indsigten ikke
ville blive ændret ret meget
og at der i forvejen er en stor
vej mellem volden og bygnin-
gen. Nævnet stadfæstede der-
for kommunens dispensation.

Det gjorde nævnet ikke i
den anden sag hvor kommu-
nen havde givet dispensation
til tre punkthuse hvor en stor
del ville ligge inden for beskyt-
telseslinjen omkring Kastellet.

De gamle volde
må ikke presses
af nyt byggeri

Kommunen henviste bl.a. til at
husene ville passe med de an-
dre bygningers skala. Dan-
marks Naturfredningsforening
klagede over at bebyggelsens
massive form og højde ville
begrænse udsigten fra Kastel-
let til den gamle frihavn og
begrænse indsynet til fæst-
ningsanlægget.

Natur- og Miljøklagenævnet
ændrede kommunens dispen-
sation til et afslag. Nævnet
mente ganske vist ikke at ind-
synet til og udsynet fra Kastel-
let ville blive særligt påvirket,
men også at Kastellet „frem-
står som et meget markant og
kulturhistorisk værdifuldt for-
tidsminde,“ og at der var tale
om en „hel ny bebyggelse som
ikke er specielt knyttet til den-
ne placering.“ (nmkn.dk, sag
145, sept. 2014). sh

Kastellet, København

Paddletennisbane som forsinkelsesbassin. Paddletennis er en mellemting
mellem squash og tennis med et spilleareal på 10x20 meter. Bunden er
her blåt kunstgræs. Bunden skråner lidt, så vandet løber ud af en
afdræningsrende i den lave side.

Forsinkelsesbassin med en bølget bund af gummibelægning og
redskaber til bevægelses- og styrketræning. Vandet kan sive ned gen-
nem den permeable gummibelægning, men det meste løber ud gen-
nem udløb i bunden og - forsinket - videre i byens regnvandssystem.

værdier for borgerne og by-
erne. Læs mere om projektet
på vandplus.dk.

Som led i VandPlus er Glad-
saxe Kommune også på vej
med sin første ‘grønne’ vej.
Det er Kong Hans Allé i Bud-
dinge der laves om i løbet af
sommeren så regnvandet skil-
les fra spildevandskloakken og
kommer til at sive ned i regn-
bede og et grønt område syd
for vejen. Samtidig bliver ve-
jen tryggere fordi regnvands-
håndteringen skal intregeres
med hastighedsdæmpende
foranstaltninger. Til Gladsaxes
Kommunes projekter hører
også flere grønne veje i kvar-
teret øst for Møllemarken (se
Grønt Miljø 4/2015 s. 34) og de
fem LAR-udstillingshaver (se
artiklen inden). sh
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Stormene tog for
sig i statsskovene
Orkanerne Allan og Bodil væl-
tede i efteråret 2013 flere træ-
er i statsskovene end først an-
taget, viser en endelig opgø-
relse fra Naturstyrelsen. De to
storme væltede i alt 680.000
m3 træ svarende til 2500 ha
skov eller over to millioner
træer, flest i Sønderjylland og
Vestjylland og 95% grantræer.

„Det er først nu hvor træet
er solgt og kørt ud af skoven
at vi kender det præcise om-
fang af de væltede træer. Tid-
lige skøn har været lavere for-
di en stor del af de væltede
træer har ligget meget spredt i
skovene og derfor ikke er ble-
vet talt med i tilstrækkeligt
omfang,“ siger skovrider Ole
Livbjerg Klitgaard fra Natur-
styrelsens Driftscenter.

Lægger man de to storme
sammen, kommer de ind på
top tre-listen over de mest
ødelæggende orkaner i stats-
skovene de seneste 100 år.
Den mest ødelæggende storm
i Danmark der er registreret,
er 1999-stormen, hvor én mil-
lion m3 træ væltede.

Fire redskaber i et
sæt fra Al-Ko Ginge
Kombinationsredskaber er næ-
sten blevet et must, og marke-
det byder på flere muligheder.
Al-Ko Ginges bud er Multi-
Tool BC 330 MT der kombine-
rer trimmer, buskrydder, hæk-
klipper og beskæringssav i et
samlet sæt. Den basale enhed
er en kraftig buskrydder med
delbart rigrør der gør at de
forskellige komponenter let
udskiftes uden værktøj. Hæk-
klipperen har 39 cm klippe-
længde. Beskæringssaven har
25 cm sværdlængde. www.al-
ko.com/garden.
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I de senere år er der sket en
 ændring i den måde vi ser

stauder på. Traditionelle inde-
lingskategorier som skygge,
lys, jordbund og fugtighed har
vist sig ikke at være tilstrække-
lige når man arbejder professi-
onelt med planter. Den engel-
ske havedesigner og forfatter
Noel Kingsbury er en af front-
løberne for denne bevægelse.

Mange vil sikkert nikke gen-
kendende til at de klassiske ka-
tegorier kommer til kort når
man skal designe beplantnin-
ger. Der er også brug for op-
lysninger om levetid, etable-
ring, selvsåning, vegetativ
spredning og konkurrence-
dygtighed, men denne viden
bliver sjældent oplyst selv om
den har stor betydning for at
en beplantning skal lykkes.

For at råde bod på denne
mangel lavede Kingsbury i
2010 en spørgeskemaundersø-
gelse i England. Det samme
spørgeskema blev i foråret ud-
sendt herhjemme under nav-
net ‘Staudeundersøgelse’. Her
deltog 87 haveentusiaster,
landskabsarkitekter og park-
forvaltere. Resultaterne var
overraskende identiske med

STAUDEUNDERSØGELSE. Dansk gentagelse
af Kingsburys undersøgelse bekræfter at der er
brug for oplysninger om bl.a. levetid, spred-
ning og konkurrence, og at der tænkes mere i
gradvise overgange

Kingsburys resultater.
En ting som står tydeligst

frem, er at behovet for i hø-
jere grad at tænke i gradienter
(gradvise overgange) i stedet
for fastlåste kasser. Levetiden
er et godt eksempel.

De senere år har vist et klart
behov for at få en bedre for-
ståelse af stauder. I takt med
at de grønne områder i kom-
munerne forsat udsættes for
besparelser, bliver driften me-
re ekstensiv og nogle steder
kan frivillige og ufaglærte i
højere grad blive involveret.
Det taler for at der bør bruges
langlivede og robuste stauder
som kræver mindst pleje. Det
skal dog afvejes med at en del
af de langlivede og robuste ar-
ter har en langsom etablering.
Det gør dem udsatte og pleje-
krævende i starten.

Staudeundersøgelsen viser
at der er en tendens til at man
ud fra den vegetative spred-
ning kan se hvordan arten i
øvrigt opfører sig. Længden
på skuddene giver en forståel-
se af spredningsmønstret.
Manglende vegetativ spred-
ning er tegn på at stauden er
kortlivet. Sådanne observatio-

ner kan gavne forståelsen og
brugen af stauder.

Levetid som gradient
Traditionelt er stauder be-
nævnt som flerårige uden
nærmere specifikationer. Men
resultaterne fra Staudeunder-
søgelsen viser at levetiden bør
ses som en gradient.

Nogle stauder er kortlivede,
og forsvinder efter nogle år.
Gode eksempler er slægterne
Echinacea (solhat), Achillea
(røllike), Heuchera (alunrod)
og Monarda. Blandt de kortli-
vede stauder finder man dem
som formerer sig meget villigt,
som f.eks. Aquilegia vulgaris

(almindelig akeleje). Nogle
stauder er til gengæld meget
langtlevende.f.eks.  Acanthus
mollis (blød akantus)

Der er også en forskel mel-
lem de stauder som spreder sig
vegetativt, og dem som er frø-
formerede. De stauder som
hovedsageligt spreder sig ve-
getativt, f.eks. ud fra en
klump, har en tendens til at
være langlivede. Omvendt er
de kortlivede stauder ofte frø-
formerende. Disse arter fore-
kommer ofte i ustabile miljøer
hvor det ikke er en fordel at
investere i vegetativ vækst.

Det som er bekymrende, er
at mange af de kortlivede

MEST KORTLIVEDE (mest kortlivede først)
Achillea millefolium, ældre kultivarer, f.eks ’Cerise Queen’ (røllike)
Macleaya cordata (jodplante)
Knautia macedonica (blåhat)
Euphorbia cyparissias (vortemælk)
Euphorbia polychroma (forårs-vortemælk)
Crocosmia (‘Lucifer’)
Dictamnus albus (diktam)
Echinacea purpurea (purpursolhat)
Crocosmia (andre end ‘Lucifer’)
Aquilegia vulgaris (akeleje)

LÆNGELEVENDE (mest længstlevende først)
Amsonia orientalis (amsonia)
Aruncus dioicus (fjerbusk)
Filipendula rubra (mjødurt)
Geranium x oxonianum (storkenæb)
Helianthus ‘Lemon Queen’ (staudesolsikke)
Iris sibirica (sibiriske iris)
Persicaria amplexicaulis (kertepileurt)
Persicaria bistorta ‘Superba’ (alangeurt)
Sedum telephium (sankthansurt)
Vernonia (jernurt)

TOP 10 i stauder

Stauder skal ud af
de fastlåste kasser

Af Thomas Vejsnæs

Aquilegia vulgaris. Den 10. mest kortlivede, den 9. bedste til selvsåning.Euphorbia cyparissias, den 9. langsomste i etablering.



GRØNT MILJØ 5/2015 25

stauder også er de mest brug-
te som netop Achillea, Echina-
cea og Heuchera. Der er selv-
følgelig en kommerciel inte-
resse i at sælge kortlivede
stauder, men for kommuner
og andre driftsansvarlige bety-
der det ofte højere omkostnin-
ger idet mange planter inden
for få år skal genplantes.

Vegetativ spredning
Stauderne fra undersøgelsen
spreder sig forskelligt og i for-
skellig grad. Det er selvfølgelig
interessant når man skal vælge
beplantning. Nogle arter er ef-
fektive til vegetativ spredning,
som Acanthus mollis (blød
akantus), Persicaria bistota
(slangeurt) og Geranium phae-
umbæølgekronet storkenæb).

Denne kategori er ekstra in-
teressant når man kombinerer
den med andre kategorier.
Her viser det sig at der er en
sammenhæng mellem vegeta-
tiv spredning, levetid og kon-
kurrencedygtighed. De arter
som ofte volder problemer, er
ekstremerne, altså længele-
vende planter med høj kon-
kurrencedygtighed og vold-
som vegetativ spredning. De

KILDER
Noel Kingsbury (2010): Evaluating the
long-term performance of ornamen-
tal herbaceous plants using a ques-
tionnaire based practitioner survey.
University of Sheffield.
Thomas Vejsnæs (2015): Dynamiske
staudebeplantninger i offentlige an-
læg, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Kbh. Universitet.

LANGSOMST ETABLEREDE (langsomst etablerede først)
Amsonia orientalis (amsonia)
Anemanthele lessoniana/Stipa arundinacea (regnbuegræs)
Dictamnus albus (diktam)
Macleaya cordata (jodplante)
Sedum telephium (sankthansurt)
Crocosmia ‘Lucifer’
Baptisia australis (farvebælg)
Helleborus x hybridus (påskeklokke)
Euphorbia cyparissias (vortemælk)
Geranium renardii (storkenæb)

MEST EFFEKTIVE SELVSÅNING (mest effektive først)
Achillea - moderne hybrider (røllike)
Campanula latifolia (bredbladet klokke)
Geranium sylvaticum (skov-storkenæb)
Rudbeckia fulgida (solhat)
Vernonia (jernurt)
Brunnera macrophylla (kærmindesøster)
Cephalaria gigantea (skælhoved)
Geranium phaeum, andre end ‘Samobor’ (storkenæb)
Aquilegia vulgaris (akeleje)
Macleaya cordata (jodplante)

SKRIBENT
Thomas Vejsnæs er stud.hort.arch på
Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, Københavns Universitet.

viser sig ofte som invasive og
dermed med risiko for at være
meget plejekrævende. Dog vil
en god kombination af leve-
tid, konkurrencedygtighed og
vegetativ spredning kunne
skabe nogle stabile anlæg som
kan driftes ekstensivt.

Konkurrencedygtighed
En arts konkurrenceevne in-
dikerer hvor god den er til at
modstå andre planter. Arter
med høj konkurrenceevne er
nyttige til arealer hvor det er
svært at drifte området, f.eks.
skråninger.

Der kan forekomme en sam-
menhæng mellem konkurren-
ceevne og spredning hvor de
arter som har en høj konkur-
renceevne, spreder sig vegeta-
tivt og ofte er langlivede. Om-
vendt er de planter som har en
dårlig konkurrenceevne, ofte
kortlivede og spreder sig ved
frøformering.

Der er dog eksempler på det
modsatte: Baptisia australis (al-
mindelig farvebælg) er klassifi-
ceret som langlivet, men top-
per ikke i konkurrenceevne.
Generelt kan man sige at en
lav konkurrenceevne er en in-

dikation på at arten let overta-
ges af andre arter og dermed
er en dårlig investering i en
beplantning.

Etablering
De fleste stauder har en hurtig
etableringsevne, men ikke al-
le. Mange gartnere kender til
arter der er meget langsomme
om at etablere sig, men når de
først er etablerede, er de me-
get stabile. Et godt eksempel
er netop er Baptisia australis
som kan virke til at leve nær-
mest for evigt.

Undersøgelsen viser at der
er en hel gruppe af arter som
har denne tendens. Det kan
skyldes at de bruger lang tid
på at etablere et rodnet inden
de begynder på den overjordi-
ske vækst. Disse arter er ud-
satte de første år, på grund af
konkurrence eller stress.

Selvsåning
Selvsåning kan i nogle tilfælde
være en fordel, men hyppige-
re en ulempe, og arter der er
gode til at så sig selv, kan få
status som ukrudt. Modsat ve-
getativ spredning har miljøet,
bl.a. jordtype, en del at sige.

Resultaterne viser at der
blandt de hyppigt selvsående
arter er meget forskel på deres
konkurrenceevne. Derfor er
det svært at konkludere om en
art vil være tilbøjelig til at bli-
ve ukrudt da det i høj grad af-
hænger af habitaten. Blandt
de arter som har vist sig at ha-
ve en uregelmæssig selvsåning
og samtidig er kortlivede er
Echinacea purpurea (havepur-
pursolhat). Denne kombinati-
on er sjældent en fordel.

Resultaterne fra Staudeun-
dersøgelsen skal ses som en
tendens baseret på et ikke sta-
tistisk grundlag, men har sin
berettigelse i kraft af sammen-
ligneligheden med Noel Kings-
burys resultater. Forhåbentlig
vil der i fremtiden bliver lavet
flere undersøgelser. ❏

Knautia macedonica, den 3. mest kortlivede. Garanium optræder i flere lister afhængig arten.
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Det kystnære og sydvestlige
Grønland fører sig grønt

frem om sommeren, men næ-
sten uden træer. Dem der er,
er som regel højst et par meter
høje. Men der er undtagelser.
Sibirisk lærk stortrives. Og i de
sidste årtier er træernes til-
vækst generelt tiltaget.

Det kan man bl.a. opleve i
det grønlandske arboret der
ligger i bunden af Tunnulliar-
fik-fjorden nær Narsarsuaq i
det sydligste Grønland. Her så-
ede botanikeren Rosenvinge
frø af norsk skovfyr og rød-
gran i 1892. Flere har overlevet
til i dag, bl.a. nogle skovfyr der
nu er omkring 6 meter høje.
Træerne blev 60 år senere sup-

KILDE
Anders Ræbild, Ole Byrgesen, Erik
Dahl Kjær, Birgitte Jacobsen, Kenneth
Høegh (2015): Et grønnere Grønland.
Skoven 5/2015.
De tre første personer er tilknyttet
Institut for Geovidenskab og natur-
valtning, Københavns Universitet, de
to sidste Det Grønlandske Arboret.

pleret af en lille plantage, Qa-
nassiassat. Fra 1976 af blev der
etableret forsøgsplantninger
med omkring 170 træarter af
løv og nål fra Europa, Nord-
amerika og Asien. Mange kla-
rede sig ikke. Andre gjorde og
har efter mange års små til-
vækster haft en frodig vækst
de senere år. Arboretets høje-
ste træ, en cirka 40 årig sibirisk
lærk, er blevet 11,5 meter.

Det konstaterede en gruppe
træeksperter fra Københavns
Universitet da de besøgte det
grønlandske arboret og flere
andre små forsøgsplantninger
i Grønland i 2013. At tilvæks-
terne er steget de senere år,
kunne de  bl.a. se fordi skov-

brugsstuderende  i 2002 og
2003 havde opmålt arboretets
træer. Også årringanalyser har
bidraget til konklusionen.

Kan være klimaet
Træerne har haft en lang start-
fase. F.eks, blev en række gra-
ner (Picea engelmannii x glau-
ca) plantet i det grønlandske
arboret  i 1987. Efter 15 år i
2002 var de kun blevet cirka
1,5 meter høje. I 2013 var de
samme træer blevet 6-7 meter
med årsskud på hele 10-60 cm.

Det er ikke bevist at klima-
ændringerne har gjort forskel-
len eller om træerne bare er
lang tid om at slå an i det bar-
ske klima. Men det kan være
klimaet. I alle tilfælde spår kli-
mamodellerne store tempera-
turstigninger i de arktiske eg-
ne de kommende årtier.

Træekspertgruppen konklu-
derer foreløbig at flere arter
kan overleve i det sydlige
Grønland og at de kan foryn-
ge sig. Der er fundet frøplan-
ter af bl.a. sibirisk lærk og klit-
fyr. Men det kan føre til at
større arealer i beskyttede om-
råder kan blive dækket af skov
og bidrage til binde CO2.

Den sibiriske lærk
I bl.a. Alaska, Nordeuropa og
Sibirien er der flere og højere
træer i nordligere egne end i
Sydgrønland. Men de har ikke
Grønlands indlandsis og isola-
tion. Af hjemmehørende ved-
planter på Grønland er der
kun fem arter: birk, røn, el, pil
og nåletræsarten fjeld-ene.

Men der er mange indførte
vedplantearter, ikke kun i ar-
boretet. Træekspertgruppen
fandt 49 arter, og for de 17 var
der træer over 5 meter høje.
Det var arter inden for lærk,
tsuga, gran, ædelgran, fyr,
birk, pil og poppel. Der er iføl-
ge gruppen nok flere uopda-

ARTER MED TRÆER OVER 5 METER
I DET GRØNLANDSKE ARBORET
Abies lasiocarpa, klippeædelgran
Larix sibirica, sibirisk lærk
Larix gmelinii, østsibirisk lærk
Larix laricina, østamerikansk lærk
Larix lyallii x occidentalis
Picea engelmannii, engelmannsgran
Picea, glauca, hvidgran
Picea sitchensis, sitkagran
Picea lutzii, lutzgran
Pinus contorta, klitfyr
Pinus cembra, cembrafyr
Pinus sylvestris, skovfyr
Tsuga heterophylla, vestam. hemlock
Betula pendula, vortebirk
Salix elexensis
Populs trichocarpa, vestam. balsampoppel
Populus balsamifera, balsampoppel

Grønlands
træer har
fået fart på
Sibirisk lærk er
temposætter i det
arktiske område hvor
klimaændringer giver
skovvæksten nye
perspektiver

Plantagen Qunassiassat med det Grønlandske Arboret.
Hegnet skal holde fårene ude. Foto: Anders Ræbild.

gede arter som gemmer sig i
den naturlige buskvegetation.

Af de overlevende stortrives
sibirisk lærk hvor der i arbore-
tet er flere individer på om-
kring 10 meter. Flere arter fra
det nordvestlige Amerika kla-
rer sig også godt, især hvid-
gran, engelmannsgran og
krydsningen mellem de to.
Blandt fyrrene går det bedst
for klitfyr. Nordskandinaviske
arter som rødgran og skovfyr
har mere begrænset succes.
Blandt løvarterne viser nord-
amerikanske arter de bedste
takter, bl.a. balsampopler og
Salix alexensis. Flere af arterne
bliver allerede brugt i haver og
anlæg i Grønland, men kan
også bruges til bl.a. plantager,
læhegn og juletræer.

Grønt var landet nok også
da vikingen Erik den Røde gav
det navn i 986. Måske var det
ikke kun for at lokke folk til.
Det var også lidt varmere den-
gang. Måske var der dengang
lave skove som siden er for-
svundet på grund af overhugst
og  klimaforværring. Nu kan
skovene komme tilbage. sh

Arboretes højeste træ i
2013: en 11,5 meter høj
sibirisk lærk på cirka 40
år. Foto: Anders Ræbild.
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Betonbænk med
dejlig fjernvarme
Uden for sæsonen bliver man
hurtigt kold i røven når man
sidder på parkens bænke. Men
ikke på bænken der blev præ-
senteret på Skansen i Stock-
holm 22. oktober i fjor. Sædet
er nemlig opvarmet. Under
sædet er der rør der gennem-
strømmes af returvand til det
lokale fjernvarmenet. Det hol-
der sædet lunt og fri for sne
og is. Sædet er af beton med
slebet terrazzooverflade med
armlæn af stål. Bænken er 5,7
meter lang og 82 cm bred så
man kan sidde på begge sider.
Bænken er designet af Stina
Lindholm i samarbejde mellem
Skansen, Fortum og Cementa.

Et nyt mausoleum
på Vestre Kirkegård
Mausoleer var noget rige men-
nesker i gamle dage fik på de-
res gravsteder. Og dog, for i
2014 blev der opført et mau-
solæum på Vestre Kirkegård i
København - for første gang i
70 år på alle København Kom-
munes Kirkegårde. Gerda Edel
Jørgensen (1921-2010) ønske-
de sig mausoleet og havde selv
lagt penge til side. Nu står
hendes urne under mausoleet
hvortil familiegravstedet også
er flyttet. Bygningen er af
massiv beton og tegnet af ar-
kitekt Eigil Sonntag. I modsæt-
ning til ældre tiders gravkamre
kan man gå ind i det.
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Anlægsgartner Claus Ole-
 sen kørte tidligere lige

rundt om hjørnet til grusgra-
ven Tulstrup Sten & Grus i Hil-
lerød hvis han manglede sten
og grus. Og det gjorde han tit.
Men det er slut nu. „Det var
ellers en fantastisk gesjæft,
men nu skal jeg køre til Farum
eller helt til Avedøre hvis jeg
f.eks. skal have store mark-
sten,“ påpeger Claus Olesen.

Han anslår at det i gennem-
snit bliver til 60-200 km ekstra
kørsel om dagen. „Og det
kommer samtidig med at alle
snakker om miljøhensyn og
samtidig med at der er et re-
gulært byggeboom i gang i
Hillerød. Det stritter helt ær-
ligt i hver sin retning.“

Frit valg på alle hylder
Der har været grusgrav på ste-
det siden 1975. Tulstrup Sten &
Grus fik i 1999 amtets tilladel-
se til at udvinde råstoffer, og
snart efter blev der også til-
kørt materialer der ikke findes
i jorden i Nordsjælland der
mest rummer sand. Derfor
grusgravbutikken. Og i 2014
fik man tilladelse til at udvide
graveområdet med 19 hektar.

Fra et miljømæssigt syns-
punkt er tilkørslen af materia-

Klager og mystik lukker grusgravbutik
GRUSGRAV. Tilladelsen mangler, men ejeren af Tulstrup Sten & Grus mener at den eksisterer.
Lokalmiljøet vinder, men miljøet generelt taber. Anlægsgartnere og kommunen ærgrer sig

Af Lars Thorsen ler også fornuftig da lastbiler-
ne som forlader grusgraven
fyldt med grus og sand om
morgenen, kan køre tilbage
med materialer til Tulstrup.
Tomme vogne er både dyrt og
dumt, og det store udvalg har
været godt at have adgang til,
understreger Claus Olesen.

„De har haft stenmel, søma-
terialer, grus og endda leret
vejgrus. De har også haft mas-
ser af skærver fra Sverige, alle
former for sten som er blevet
læsset af og sorteret så kystsik-
ringen kan få de store, og min-
dre entreprenører som mig
kan købe de små sten til sten-
gærder, piksten, belægning
og så videre.“

Men netop de store sten fra
Sverige har været med til at
undergrave materialebutikken
for det larmer når de bliver
læsset af og sorteret. Og det
er aldrig godt at blive uvenner
med naboerne.

Borgene lukker biksen
Der er nok at brokke sig over
for naboer til en grusgrav. Det
støver og støjer, der er masser
af tung kørsel, og der ligger
salt, asfaltbrokker og andre
ting så naboerne kan tro at
det er en losseplads.

Og naboerne i Tulstrup har
vitterligt brokket sig. Bl.a. for-

di grusgraven fik tilladelse til
at udvide gravningen. Borger-
ne pointerede at kommunen
selv har betegnet råstofområ-
det som „et smukt, kuperet
terræn med særlige visuelle
oplevelsesmuligheder.“

Det er dog ikke protester
mod grusgravens udvidelse
som har lukket materialebu-
tikken ved Tulstrup. Det var
heller ikke klagen fra 2014
over støv eller klagen over
bunken med salt. I kølvandet
på disse klager førte kommu-
nen tilsyn og bad om at for-
holdene blev udbedret ved
henholdsvis at vande og ved at
fjerne saltet, understreger sek-
tionsleder i miljø, byg og be-
redskab Lone Henriksen over
for Sjællandske Nyheder.

Det der har lukket materia-
lebutikken er lyden af de store
svenske sten. Denne støj fik
nemlig borgerne til at grave
videre. Og pludselig fandt de
ud af noget.

Hvor er tilladelsen?
Grusgraven havde efter bor-
gernes oplysninger slet ikke til-
ladelse til at sælge tilkørte ma-
terialer. De havde tilladelse til
at udvinde råstoffer fra under-
grunden og afhænde dem på
stedet. Men alt det som blev
kørt til fra bl.a. Roskilde og

Sverige mente de klagende
borgere ikke at grusgravejeren
SCT havde lov til at sælge i
grusgraven ved Tulstrup. Det
er materialer som kampesten,
vasket grus, betongrus, stabil-
grus, bundsikringsgrus, støbe-
mix, ærtesten, nøddesten,
skærver, singels, faldsand,
harpet strandsand, granitsten-
mel, knust asfalt, uharpet
muldjord, vækstmuld, træflis,
barkflis og spagnum.

Kommunen gav de klagen-
de borgere ret. Modvilligt, på-
peger formand for teknik- og
miljøudvalget i Hillerød Kom-
mune Tue Tortzen (T).

„Tulstrup Sten & Grus har jo
haft materialebutik derude
næsten fra starten, og de lo-
kale entreprenører og endda
kommunen har handlet der-
ude i årevis og har ikke gjort
indsigelser, så efter min opfat-
telse er der ingen tvivl om at
SCT har været i god tro. Men
nu er den politiske realitet ba-
re sådan at borgerklagerne
har gjort os opmærksomme på
at der ikke er nogen tilladelse
til dette salg, og så skal det
lovliggøres,“ siger han.

Tue Tortzen understreger at
udvalget har sat forvaltningen
i gang med at finde et nyt sted
til materialebutikken, men un-
derstreger at det er svært at

Tulstrup Sten & Grus. Det er
søndag og arbejdet ligger stille.
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anvise steder til ‘tung industri’
i Hillerød Kommune. Her skal
også betonværket lukke da
værkets dispensation er udlø-
bet og ikke vil blive fornyet.

Miljø og byggeboom
I stedet for at én lastbil kører
materialer til Tulstup i ét læs,
skal entreprenører  - og kom-
munens egen vej- og parkaf-
deling - nu til at køre frem og
tilbage på vejene med mange
mindre læs. Man skal ikke ha-
ve en ph.d. i logistik for at se
at det mildt sagt er uhensigts-
mæssigt. „Det kommer ikke til
at se for godt ud i mit grønne
regnskab,“ som anlægsgartner
Claus Olesen siger.

Tue Tortzen kan også godt
se miljø- og trafikproblemet.
„SCT har gjort det meget for-
nuftige at køre materialer med
tilbage, så deres lastbiler ikke
skulle køre tomme, så jeg for-
står godt deres argumenter.
Men jeg vil hellere se frem, og
jeg håber snart at SCT åbner
en ny butik et andet sted. For
vi har jo brug for deres mate-
rialer,“ siger formanden for
teknik- og miljøudvalget.

Der er nemlig et regulært
byggeboom i gang i Hillerød
som skal have forlænget Hille-
rødmotorvejen og have opført
et centralt renseanlæg, en ny
station og ikke mindst et kom-
mende supersygehus. Mange
af materialerne til disse an-
lægsarbejder får nu væsentligt
længere transporttid.

Tilladelsen er på plads
Set fra SCT’s bord ser sagen
om generne fra grusgraven og
den manglende tilladelse an-
derledes ud. Her har man flere

gange påpeget at beboerkla-
gerne er overdrevne eller deci-
deret chikane. Men først og
fremmest køber SCT ikke for-
klaringen med at der ikke fin-
des en tilladelse til at sælge
tilkørte materialer.

„Vi mener stadig at tilladel-
sen er i orden. Det sidste ord
er ikke sagt i den sag, og vi vil
gøre alt hvad vi kan for at be-
skytte vores virksomhed og vo-
res arbejdsplads,“siger direk-
tør i SCT-koncernen Henning
Christiansen til Sjællandske Ny-
heder. Direktøren understre-
ger at afgørelsen vil blive an-
ket. Han mener nemlig at der
er tale om en administrativ fejl
og regner med at skulle grave
grus i Tulstrup de næste ti eller
tyve år, og finder det ifølge
Sjællandske Nyheder fuld-
stændigt tåbeligt at Tulstrup
Sten & Grus ikke kan kombi-
nere grusgravsaktiviteterne
med materialebutikken.

Men sådan er det, siger Tue
Tortzen. „Jeg mener ikke at
man kan anke en tilladelse
som aldrig har eksisteret. Og
det er nu engang sådan at
man ikke må sælge grus og
sten på en vilkårlig landejen-
dom, og det er grundlæggen-
de det der er foregået selv om
det ikke ser sådan ud. Man
kan ikke vinde hævd over tid
med denne slags forhold. Så
jeg håber at SCT vil bide til
bolle og i stedet være med til
at finde et nyt sted til materi-
alebutikken.“

Så det lader til at naboerne
til grusgraven i Tulstrup kom-
mer til at sove sødt fremover.
Hvad trafikanterne på Nord-
sjællands veje og miljøet synes,
melder sagen intet om. ❏

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.

De store sten fra Sverige har været med til at undergrave
materialebutikken, for det larmer når de læsses af og sorteres.
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Af Christian Kunsemüller

DAGTILBUD. Friluftsrådet vil bl.a. med konkrete naturlege fremme
bevægelsesglæde, motionsvaner og naturforståelse

Børnene springer ud i naturen

Fundamentet til bevægelses-
glæde, naturforståelse, go-

de motionsvaner og livslang
sundhed lægges i barndom-
men, ikke mindst de første
seks år. At styrke dette funda-
ment er sigtet med projektet
‘Spring ud i naturen’ for børn i
dagtilbud. Det er et sundheds-
fremme- og forebyggelsespro-

Balancebane - en af de 75 legekort med naturlege der er meget enkle og nemme at gå til.

jekt med langsigtet effekt. En-
keltinstitutioner, naturskoler
og kommuner har inviteret
projektet inden for enten som
event, som supplement til eksi-
sterende tiltag eller til uddan-
nelse af personale.

De grønne spirer
Friluftsrådet har i forvejen via
programmet Grønne Spirer ti
års erfaring med at inspirere

og støtte børneinstitutioner
og dagplejere i deres arbejde.
Grønne Spirer tilbyder gen-
nem kurser og materialer pæ-
dagogerne lavpraktiske, sjove
og konkrete idéer til et rigt
udeliv året rundt. Det ville vi
gerne bygge videre på.

Naturen er det bedste red-
skab vi kan tilbyde pædago-
gerne i deres arbejde for det
sunde, aktive børneliv. Den by-

Busbesøg i Hadsund. I dette tilfælde deltog 170 børn og pædagogisk personale. Foto: Friluftsrådet.

Havefolk på landet
bruger mest gift
Seks ud af ti haveejere på lan-
det og i mindre byer bruger
sprøjtegift mod ukrudt og in-
sekter hjemme i den private
have. I de store byer er det
kun fire ud af ti. Det viser en
spørgeundersøgelse fra Miljø-
styrelsen blandt 1.034 danske-
re med adgang til egen have.

Undersøgelsen afslører ikke
hvorfor. Ifølge miljøpolitisk
medarbejder i Danmarks Na-
turfredningsforening Bente
Villumsen kan det større for-
brug i private haver på landet
hænge sammen med at have-
ejerne bor klos op og ned ad
marker hvor landmænd allige-
vel sprøjter. De tænker måske
at det alligevel ikke kan gøre
en forskel at sprøjte i haven.

Miljøstyrelsens undersøgelse
kommer kort tid efter at Dan-
marks Naturfredningsforening
og Foreningen Praktisk Øko-
logi lancerede kampagnen
Giftfri Have. Her kan haveejere
tilmelde deres haver og få go-
de råd og vejledning om pleje
uden brug af sprøjtegifte.
www.giftfri-have.dk.

Ny Duall ID med
separat ID-læser
Trackunit A/S har med sin ny
Dual ID lanceret ny hardware
til gps-baseret flådestyring og
brugeridentifikation. Nyt i for-
hold til forgængeren Smart ID
er en separat og kompakt ID-
læser så placering og monte-
ring er mere fleksibel, og så
flådestyring og brugeridenti-
fikation kan fungere uafhæn-
gigt af hinanden. Dual ID giver
adgang til maskinen med en-
ten RFID-kort eller pinkode.
Produktet er kompatibelt med
IPAF’s Smart PAL Cards, det
svenske ID06 og andre natio-
nale systemer. trackunit.dk.
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SUNDHEDSNETVÆRKET
Artiklen er udgivet i maj 2015 af
Sundhedsnetværket, et netværk af
professionelle der interesserer sig for
natur, sundhed, trivsel og livskvalitet.
www.natur-sundhed.dk

der på god plads, afvekslende
sanseoplevelser og kropslige
udfordringer på alle niveauer
og for alle børn.

Netop i dagtilbuddene er
der god mulighed for at sætte
fokus på en sund fysisk og san-
selig udvikling på et vigtigt
tidspunkt i livet. Men det kræ-
ver at personalet er motiveret
og inspireret. Derfor søgte Fri-
luftsrådet Nordea-fonden om
midler til ‘Spring ud i naturen’.
Det har som ambition at bistå
børn i alderen 0-6 år med at
udvikle kropsbevidsthed, be-
vægelsesglæde og stærke san-
ser via målrettede naturaktivi-
teter og øget fokus på udeli-
vets muligheder. Det var op-
lagt at benytte ‘Grønne Spirer’
som begyndelsesplatform.

De allerbedste naturlege
I projektet er der samlet best-
practice-eksempler fra dagtil-
bud og opsummeret viden om
hvorfor og hvordan natur og
bevægelse virker på børn. Det
er formidlet gennem konkrete
legekort, en bog med bag-
grundsmateriale, hjemmesiden
springudinaturen.dk samt gen-
nem busbesøg, kurser og kon-
ferencer landet over.

Vi har udviklet 75 legekort
der er meget populære i dag-
institutioner, på naturskoler
og blandt dagplejere. De er
meget enkle og nemme at gå
til. På forsiden er et sjovt bille-
de og på bagsiden forklares le-
gen. Legene kræver ikke man-
ge materialer og kan nemt
bruges som pauseaktivitet,
pædagogisk udviklende aktivi-
tet eller som en del af bevæ-
gelsesindsatsen i skolerne.

Kortene er udviklet på bag-
grund af 150 dagplejeres og
pædagogers input med deres
allerbedste lege. Af disse er
udvalgt de lege der bedst for-
ener bevægelse og naturlære
og samtidig er meget lette at
gå til i dagligdagen.

Fjerne barriererne
Det gælder for os om at moti-
vere til og fjerne dagtilbuds-
personalets og forældrenes
eventuelle barrierer for at bru-
ge naturen aktivt. Det gør vi
bl.a. når vi turnerer Danmark
rundt med vores Spring Ud-
bus. Med udgangspunkt i akti-
vitetskortene får vi skabt nog-
le gode, aktive og lærerige
dage ude i naturen. Busbesø-

get er gratis ligesom vi også
udleverer aktivitetskort og in-
spirationsmateriale.

Tilbagemeldingerne taler
deres klare sprog: Rigtig man-
ge anvender efterfølgende
både kort og inspiration fra
dagen i det daglige virke i in-
stitutionen eller i dagplejen.

Vi prøver at lægge besøge-
ne så der samarbejdes med
den lokale forvaltning, natur-
vejleder, naturskole eller an-
dre naturinteressenter. Det har
vist sig at være en meget kon-
struktiv kombination hvor bus-
sen virker som blikfang for ik-
ke blot leg og bevægelsesglæ-
de, men også trækker interes-
sen over på naturvejledernes
og naturskolernes arbejde, fa-
ciliteter og tilbud.

Uddannelse af personale
Vi holder også kurser for bør-
nerettet personale. Kurserne
fokuserer på hvorfor man skal
anvende naturen, de fysiologi-
ske konsekvenser og de pæda-
gogiske overvejelser om at
skabe bevægelsesglæde. Vi ser
på personalets pædagogiske
praksis, og hvordan den har-
monerer med dét vi ønsker for
vores børn, og hvordan vi kan
tilgå emnet med nye øjne. Del-
tagerne plejer at gå derfra
med fornyet naturenergi, kol-
legiale løsninger og konkrete
redskaber.

Bussen kører rundt i det
ganske land og er 100% boo-
ket indtil sommerferien. Efter-
årets kurser er ved at blive
planlagt, ligesom to konferen-
cer planlægges i efteråret
2015 og foråret 2016. Den
store efterspørgsel peger på at
der er behov for konkrete red-
skaber og lettilgængelig viden
på området. ❏

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

Grønt Miljø bliver gemt
Jeg gemmer alle numre

Jeg gemmer enkelte numre
på grund af bestemte artikler

Jeg smider bladet ud,
når det er læst første gang

DERFOR VIRKER DIN ANNONCE

I kort tid, så jeg kan
komme tilbage til det
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38,5%

A&B Analyse (2014): Tilfredsheds & Læserundersøgelse af fagbladet Grønt Miljø
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At vurdere træers risiko for
 at vælte er blevet en vig-

tig opgave for træfagfolk. Og-
så i Norge hvor Norsk Trepleie-
forum havde inviteret canadi-
eren ekspert Dwayne Neustae-
ter til at fortælle om risikovur-
dering på sin årsmødekonfe-
rence 12.-13. marts i Oslo.

Før konferencen havde nog-
le medlemmer af Norsk Træ-
pleieforum gennemført et
TRAQ-kursus (Tree Risk Assess-
ment Qualification) med Neu-
staeter som leder. De var der-
for godt kendt med slagorde-
ne ‘Trees need energy’ og ‘Ex-
pand your mental toolbox’. Nu
blev også de over 120 konfe-
rencedeltagere mindet om
guldkornene.

At minimere risikoen
Målet er at reducere risikoen
for skader på mennesker og
materielle værdier. Først må
man vurdere hvilken risiko
træet udgør for dem der fær-
des i området eller for faste og
bevægelige mål nær træet.
For træplejere er det lige så
vigtigt at fastslå hvilken fare
der kan være ved at arbejde i
eller med træet. Her er træ-
plejerens kompetence afgø-
rende. Alligevel undgår selv
erfarne træplejere ikke situa-
tioner hvor man bagefter kan
sige at man lærte noget. ‘The
school of hard knocks’ som
Neustaeter kaldte fænomenet.

Og dokumentation er meget
vigtigt, understregede Neu-

staeter. Fra sin nordamerikan-
ske virkelighed må han forhol-
de sig til et retssystem med
meget høje erstatningssum-
mer hvis det kan sandsynlig-
gøres at en skade burde have
været opdaget ved en ekspert-
vurdering.

Kvantitativ og kvalitativ
Kvantitativ risikovurdering er
baseret på tal. Formlen F=T/R
er almindeligt brugt. Det er
forholdstallet mellem tykkel-
sen af det friske, ydre ved i
stammen (T) og stammens ra-
dius (R). Hvis forholdstallet er
lavere end 0,3 indebærer det
en risiko. Men som træeksper-
ten påpegede: Den slags reg-
nestykker er tit unøjagtige og
må bruges som et skøn. F.eks.
er formlen misvisende når
stammen er meget tyk. Så risi-
kerer man at fælde træet
uden grund. Desuden er en
stamme sjældent symmetrisk.
Tværsnittet kan være ovalt el-
ler have uregelmæssig form,
og ned mod rodhalsen er de
fleste træer tykkere.

En kvalitativ vurdering er
baseret på det man kan obser-
vere med syn og hørelse. Først
tjekker man træet på afstand
for at vurdere symptomer på
sundhed, f.eks. bladmængde,
bladfarve og døde skud og
grene i kronen. På tæt hold
vurderer man hovedgrene,
stamme, rodhals og rødder.
Som hjælp er der både enkelt
udstyr som gummihammer og

træbor og avanceret udstyr
med f.eks ultralyd. Ofte er det
en fordel at kombinere kvanti-
tativ og kvalitativ metode.

Hejser det røde flag
Når man ser tværgående rev-
ner på stammen, er der grund
til at hejse det røde flag. Det
er der også når man ikke kan
se den naturlige udvidelse af
stammen nær rodhalsen. Det
kan tyde på opfyldning, noget
træer sjældent oplever i natu-
ren. Rodsystemets livskraft kan
blive reduceret, det kan invi-
tere skadegørere og efterhån-
den svækkes stabiliteten.

Spor efter lynnedslag langs
stammen er også et stor usik-
kerhedsmoment. „Vi ved
egentligt kun lidt om hvordan
skader efter lynnedslag påvir-
ker træerne over tid,“ forkla-
rede Neustaeter.

Et mere åbenbart tegn er
frugtlegemer af svampe i rod-
halsen eller op ad stammen. Så
gælder det om at genopfriske
kundskaberne om de forskel-
lige svampearter for at kunne
vurdere om angrebet er et al-
vorligt faresignal eller ej.

Naustaeter beskrev effekter-
ne af en ny skadegører i Nord-
amerika, Agrilus planipennis
(emerald ash borer, asiatisk
askepragtbille), en grøn bille
der angriber og dræber aske-
træer. Hvis man sammenligner
med elmesyge, så holdt de dø-
de elme sig stabile efter de var

RISIKOVURDERING. Den norske træpleje-
forening havde den canadiske arborist Dwayne
Neustaeter med på sin årsmødekonference

Bedøm træet rigtigt

døde og var kun en lille fare
for arborister. Døde asketræer
bliver derimod hurtigt ustabi-
le. Naustaeter forudså derfor
ulykker blandt ukyndige træ-
plejere efterhånden som flere
døde asketræer skal fjernes fra
boligområder og parker.

5-15-90-reglen
I Nordamerika anbefales det at
holde sig til 5-15-90-reglen når
man fælder træer. Analyser vi-
ser at 90% af alle træfæld-
ningsulykker sker når træfæl-
deren står nærmere end 5 fod
(1½ meter) fra stammebasis el-
ler står placeret så han ikke
kan nå at løbe væk på de knap
15 sekunder det tager fra man
er færdig med at save og til
træet rammer jorden.

Det sidste er vigtigt at hu-
ske, for i nogle tilfælde er det
svært at forudsige i hviken ret-
ning træet falder. Huskereglen
er i øvrigt lige vigtig uanset
om man fælder træet i en ha-
ve, i en park eller i en skov og
uanset omfanget af oplæring
eller erfaring.

Arboriculture Canada
(ArbCan) har lagt en række
små instruktionsvideoer ud på
youtube.com med forskellige
fældnings- og træplejeteknik-
ker, f.eks. ‘Key Notch’ og ‘The
Miss-Match’. Søg på disse ord
med ArbCan foran. sh

KILDE. Ole Billing Hansen (2015):
Energisk om risikovurdering. Park &
Anleg 4/2015.

Dwayne Neustaeter har under-
vist i træpleje i over 20 år. Han
ejer og leder firmaet Arboricul-
ture Canada Training & Educa-
tion Ltd. Med udgangspunkt i
sin dynamiske og engagerede
forelæsningsform har Neustaeter
også oplært andre instruktører.
Han har længe interesseret sig
for risikovurdering. Da en af
hans kollegaer omkom under en
træfældning, blev han motiveret
til at udvikle risikovurderings-
kurser. Neustaeter er også med i
et ekspertpanel i International
Society of Aboriculture der står
bag programmet TRAQ (Tree
Risk Assessment Qualification).
Foto: Ole Billing Hansen.

Bøgetræer er ved at blive risikovurderet i Fælledparken, København.
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De seneste år er hegn af bam-
bus blevet et alternativ til de
traditionelle træhegn. I fjern-
østen har bambus været brugt
i århundreder, bl.a. fordi det
er hurtigvoksende og stærkere
end træ. Hele ni gange stær-
kere end træ, lyder det fra
Bambusdanmark.dk der er en
del af Jagro Planter og Koi og

Bambus
som hegn

De kraftigste bambushegn er fra
Indonesien og er 8-10 cm i diame-
ter på 8-10 cm. De er væsentlig
tungere end kinesisk bambus og
flækker mindre. De er som de ki-
nesiske holdt sammen i et fast ele-
ment af tværgående bambus.

Bambus rullehegn er praktiske,
bl.a. til afskærmning på terras-
serne. Da udvalget af højder og
bredder er stort, finder man nemt
en størrelse der passer. De kan af-
kortes ved at man klipper den
wire der holder hegnet sammen.

Bambus Trendline, faste hegn der
leveres som faste elementer i både
gul og sort og holdes sammen af
vandrette bambusstrøer. Der er
mange højder og bredder. De er
nemme at tilpasse og kan saves
med en fintandet klinge.

specialister i produkter af
bambus, bl.a. bambushegn.

„Bambus har en enorm kraf-
tig vækst og skyder hele tiden
nye stængler fra den samme
plante. Plantagerne hvor det
dyrkes, lider derfor ingen ska-
de ved den hyppige fældning
af stammerne,“ fortæller Jea-
nett Correll fra Jagro Planter
og Koi. „Da bambus også er
en af de planter der er med til
at nedsætte drivhuseffekten
allermest, bruges materialet
nu også til både gulve, tøj og
håndklæder, og der kommer
hele tiden nye produkter der
er fremstillet af bambusfibre.
Der er ingen tvivl om at bam-

bus opfattes som et miljørig-
tigt og økologisk produkt.“

Bambushegn produceres i
flere lande i østen, primært
Kina og Indonesien. Der er to
sorter, den gule og den brune.
De falder forskelligt ud om de
kommer fra Kina eller Indone-
sien. Den kinesiske er lettere i
røret og tyndere i væggen end
den indonesiske.

Holdbarheden er ifølge Jea-
nett Correll mindst ti år og ved
at vedligeholde med olie, står
hegnet som nyt længe. For at
undgå at bambus rådner i
bunden, må den ikke monte-
res i jorden, men cirka 5 cm
over. bambusdanmark.dk. sh

4034 5875 • www.sandrensning.dk

Sports-Zone A/SVent bevidst med at skifte sandet ud
Rens sandet i stedet
Spar halvdelen af udgifterne

SANDMASTER - biomekanisk rensning
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Vennerne i skovhaven

Tekst og foto: Max Steinar

„Jeg er godt nok sur! Skiltet
ved den italienske røn er væk,
jeg kan simpelthen ikke finde
det nogen steder,“ udbryder
Ingil Nørgaard.

Det er hvad der kan ske når
man skal dele herlighederne i
Forstbotanisk Have med alle
og enhver der har lyst til at
gæste stedet og opleve de
mange træer og buske. Nogle
kan ikke holde fingrene hos
sig selv, og enkelte formaster
sig lige frem til at brække
grene eller kviste af. Sådan
som vi lidt senere oplever det
ved den ellers så flotte, gule
træpæon.

FORSTBOTANISK HAVE. Entusiaster støver Charlottenlund ‘hemmelige’ have af og følger
engageret og kritisk med i driften og trivslen blandt de cirka 650 forskellige arter

Men trods den oplevelse og
trods Ingils udbrud, så er hun
og de andre i den hårde kerne
af ‘Forstbotanisk Haves Ven-
ner’ grundlæggende positive
mennesker der hver gang fry-
der sig over at besøge ‘deres’
have og alle dens tilbud om
pirring af øjne, ører og næse.

„Hver gang jeg kommer her,
så kan jeg faktisk opleve noget
nyt jeg ikke har set før,“ siger
den 80-årige Ingil Nørgaard.

„Ja, man bliver glad bare
man træder inden for i ha-
ven,“ synes den 76-årige Lise
Hjorth. „Det sjove er at man
kan opdage nyt i områder
man ellers troede man kender
godt. Som her den anden dag

Fra venstre Ingil Nørgaard, 80 år, Birte Schlamowitz, 77 år, og Lise Hjorth, 76 år. De tilhører alle tre inderkredsen i Forstbotanisk Haves Venner.

hvor vi sad ved vores sædvan-
lige samlingspunkt, bordet i
midten af haven, og opdagede
et højt, slankt og lysegrønt
træ. Vi var optaget af at kigge
på den bisværm som Knud var
ved at indfange da vores øjne
fæstnede sig på træet, der står
lidt i skjul af andre og højere
træer. Vi fandt ud af at der er
tale om et amurkorktræ,
Phellodendron amurense. Det
anvendes i klassisk medicin, og
forskere har bevist at træets
bark har stor effekt på forhø-
jet blodtryk, lænderygsmerter,
lumbago og knogle- og ledli-
delser. Så det træ skal vi også
have lavet et skilt til nu. Og
underneden opdagede vi en

pærekvæde som blev plantet i
1898 og dermed er en af lan-
dets ældste,“ fortæller Lise
Hjorth.

Lærepladsen fra 1838
Siden venneforeningen blev
stiftet i marts 2013, har der
været fuldt fart på. Forstbota-
nisk Have blev startet i 1838
og hørte dengang under Char-
lottenlund Slotspark. Formålet
var bl.a. at haven skulle kunne
anvendes som praktisk lære-
plads for studerende ved Kø-
benhavns Universitet samt
Landbohøjskolen. I mange år
nød haven en fremmelig pla-
cering, men kom senere til at
stå i skyggen af Arboretet i
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Når et træ bliver ramt af svampeangreb - som denne svovlsporesvamp -
så vil venneforeningen gerne at man forsøger at begrænse angrebet.
Men selv om det kun er én gren, der er ramt, må de ikke skære den af.
Naturstyrelsen vil have haven til at henligge i urørt stand.

Hørsholm som overhalede ha-
ven både i størrelse og artsan-
tal. I 2008 overtog Naturstyrel-
sen administrationen og an-
svaret for haven.

I 2013 tog Niels Nørgaard,
botanikeren Jane Mink Rossen
og flere andre initiativ til at
starte ‘Forstbotanisk Haves
Venner’ der har rod i en tidli-
gere oprettet Facebook-grup-
pe hvor man i dag har over
600 venner.

„Men vi er dog kun cirka 50
betalende medlemmer i for-
eningen,“ forklarer Lise
Hjorth. „Og jeg vil anslå at den
hårde kerne udgør maksimalt
10 personer. Til gengæld er vi
næsten dagligt i haven, og i al
fald onsdag og lørdag hvor vi
begge dage mødes kl. 11 til
kaffe, hygge og arbejde.“

Ifølge de fremmødte besty-
relsesmedlemmer har Natur-
styrelsen desværre ikke midler
til at holde haven i den stand
vennerne kunne ønske det.
Ganske vist blev havens stisy-
stem renoveret ved hjælp af
økonomisk støtte fra Augusti-
nusfonden i forbindelse med
overdragelsen til Naturstyrel-
sen, men derudover er der kun
begrænsede midler til vedlige-
holdelsen.

Have eller jungle
„Vi skal være ærlige og ind-
rømme at der også internt
iblandt havens gæster debat-
teres. Det ene yderpunkt vil
gerne have haven meget mere
friseret end i dag, det andet
yderpunkt vil helst have nær-
mest junglelignende tilstande,
og her består opgaven i at få
disse to yderpunkter forligt i

et fornuftigt kompromis. In-
gen af os bryder os dog om at
vilde brombær og japansk pi-
leurt breder sig, så vi kæmper
en kamp for at holde i al fald
de to arter nede. Men man
kan vel udtrykke det på den
måde at stedet ikke er en ha-
ve, ikke en park, ikke en skov -
men en skovhave eller en
forsthave,“ mener Lise Hjorth.

„Ja, haven kræver et mini-
mum af beskyttelse mod ti-
dens forfald og klimaforan-
dringernes følger,“ mener Bir-
te Schlamowitz, 77 år. „Vi fin-
der alt for mange vednedbry-
dende svampe som naturligvis
er delvist relateret til alder, og
i de mere lysåbne områder tri-
ves brombær og japansk pile-
urt. Hvis vi ikke bekæmper
dem, vil de efterhånden over-
tage det hele, kvæle de origi-
nale vækster og gøre hele om-
råder ufremkommelige,“ siger
Birte Schlamowitz.

„Tidligere var der bomme
ved indgangen til haven, de
blev passet og plejet efter alle
forskrifter, og der var ansat
gartnere og en kontrollør, som
skam havde både en sommer-
og en vinterkasket med et
særligt emblem,“ beretter Lise
Hjorth. „En af disse gamle
gartnere har sagt til os at efter
at haven fik lov at forfalde fra
omkring 2008, så har han ikke
ønsket at komme her mere og
se det ske.“

Faunaen boltrer sig
Intet er som bekendt så skidt
at det ikke er godt for noget.
Den tætte bevoksning er ren
kræs for stedets rige fugleliv.
Det giver gode muligheder for

redebyggeri som foreningen
har styrket ved at få opsat fug-
lekasser.

„Sløjdklasserne på Magle-
gårdskolen har foreløbigt op-
sat 32 fuglekasser, og der er
registeret cirka 50 forskellige
arter over de sidste par år,“
oplyser Lise Hjorth. „I 2014
havde vi besøg af en ornitolog
som under dette ene visit hør-
te 28 forskellige arter synge.“

En vild bisværm havde slået
sig ned i et gammelt æbletræ,
og 66-årige Knud Elverskov, en
anden af vennerne, fik svær-
men indfanget og anbragt i et
bistade ved siden af fem andre
bistader. De flittige bier er
med til at sikre bestøvning

Lise Hjorth ved et mammuttræ der blev plantet i 1946. Det er 31,6
meter højt og har en omkreds på 4,59 meter.

Ved denne bænk midt i haven
mødes den hårde kerne i
Forstbotanisk Haves Venner
hver onsdag og lørdag.

GRØNT MILJØ 5/2015
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blandt de cirka 650 forskellige
arter og i alt cirka 2.500 for-
skellige træer og buske.

Tre ædelgraner faldt
Oktoberstormen ‘Allan’ i 2013
væltede 18 træer i haven, heri-
blandt tre store ædelgran, en
hybridart fremavlet af Carl
Syrach-Larsen som ifølge Lise
Hjorth er en slags guru set
med venneforeningens øjne.
Han blev født i det flotte gart-
nerhus der hørte til haven lige
som hans far også var født i
det hus. Det er solgt til en ung
familie som ifølge vennerne
har stor forståelse for haven
og husets historie.

Hvor de tre ædelgran gik
omkuld, blev der naturligvis
lysåbent. Da der er læ til alle
sider omkring det skabte hul,
er der optimale vækstbetingel-
ser, og vennerne har blandt
andet fået plantet forskellige
arter af sommerfugletiltræk-
kende buske under og om-
kring en gruppe høje slanke
hjertetræer i håb om at områ-
det i fremtiden vil blive en ny
lille attraktion i Haven

De tre ædelgran ligger hvor
de gik omkuld, og det skal de

SKRIBENT
Max Steinar er journalist med spe-
ciale i jagt, natur og miljø.

VENNERNE
Under ‘Forstbotanisk Haves Venner’“
er flere undergrupper som har emner
som f.eks. biavl, rhododendron, kryd-
dersnapse og lokalhistorie som
samlingspunkt. Flere medlemmer af
venneforeningen er meget velkomne.
Se mere på Facebook under ‘Forst-
botanisk Haves Venner’.

FORSTBOTANISK HAVE
Havens adresse er Bregnegårdsvej 2,
2920 Charlottelund. Læs mere om ha-
ven på www.forstbotaniskhave.dk.
Dansk Dendrologisk Årsskrift 1982
helligede 113 sider af de i alt 182 si-
der til Forstbotanisk Have.

Knud Elverskov har bjærget en bisværm og har fået den anbragt i dette stade. Nu er der seks bifamilier i haven der sørger for bestøvningen.

blive ved med til de ad åre er
gået til. Grenene er dog blevet
skåret af, og den sti som træ-
toppene spærrede for, er også
blevet ryddet, så der nu er pas-
sage tværs gennem ‘sommer-
fugledalen’.

Parret fra Elfenbenskysten
Endnu inden vennerne og
Grønt Miljøs udsendte har
bænket sig for at få en kop
kaffe og en snak, så har flere
andre gæster været inde at
kigge i haven.

„Jeg har lige kvidret med en
gruppe på fire veninder der
var meget fascinerede af hvad

de kunne se,“ fortæller Lise
Hjorth. „Og så var der et ældre
ægtepar hvor hun sad i køre-
stol. Hun var kommet her som
barn med sin mor. Hun var vel
cirka 75 år gammel, og det var
en meget bevægende oplevel-
se for hende at opleve haven
igen efter så mange år. Hun
kunne genkende noget mens
andet var helt nyt for hende.“

Mens vi sludrer om den
evigt vekslende have og årsti-
dernes samt livets gang, kom-
mer et afrikansk par gående.
Lise Hjorth henvender sig ven-
ligt til dem på engelsk, hvoref-
ter manden svarer på fransk.

Parret viser sig at være fra El-
fenbenskysten, og Lise som ta-
ler fransk, forstår på ham at
han og hans kone kan gen-
kende flere arter som også
gror i deres tropiske hjemland
og derfor nyder at komme i
haven.

Efter et par interessante ti-
mer med nogle meget entusia-
stiske mennesker tager jeg af-
sked med vennerne. Ingil, Bir-
te og Lise vinker farvel og for-
taber sig hurtigt i ivrig sam-
tale. Den blomstrende busk de
står ved har intet navneskilt.
Hvilken art står de mon nu
over for? ❏

Venneforeningen laver håndskrevne skilte til alle træer og buske. Ingil
Nørgaard og Birte Schlamowitz finder svar på mange spørgsmål i
Arboretets database som Københavns Universitet har stillet til rådighed.
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At bruge naturens egne virke-
midler kan være både billigt
og effektivt når vandløbet skal
have renere vand og mere bio-
logisk liv. Man kan f.eks. lade
træer der er væltet ud i vand-
løbet, ligge. Det er med til at
øge artsrigdommen i vandlø-
bet, skabe skjulesteder for fi-
skeyngel og øge omsætningen
af organisk stof.

Det oplyser Anna Skjoldborg
Hansen, chefkonsulent i DCE
Nationalt center for miljø og
energi på Aarhus Universitet, i
Teknik & Miljø 5/2015. Forsk-
ningen peger på at restaure-
ring med dødt ved er mest ef-
fektiv i vandløb der i forvejen
kun har få elementer som ned-
sætter strømmen, og som ikke
er præget af hårdt substrat
som sten og grus.

Naturlige virkemidler bety-
der at man udnytter vandets
egne kræfter, tillader en vis
opvækst af træer og buske og
lader stormfældet dødt ved
blive liggende i vandløbet.
Man kan også selv vælte eksi-
sterende træer på brinken og

Døde træer skaber
liv i vandløbet

sørge for at de ikke flytter sig
med strømmen. Hjemmehø-
rende vandløbstræer som el
og pil er gode valg.

„Ofte vil man få en højere
naturværdi hvis man forvalt-
ningsmæssigt tør ‘holde fing-
rene væk’, og manglende
kendskab til naturens egne vir-
kemidler kan indebære at en
indsats direkte modarbejder
vandløbets evne til at restau-
rere sig selv,“ skriver Anna
Skjoldborg Hansen. Hun næv-
ner genslyngning med faste
bræmmer, fjernelse af dødt
ved og udlægning af store
mængder grus som tiltag som
kan modarbejde vandløbets
naturlige evne til at skabe le-
vesteder for dyr og planter.

Foto: FSC
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VERDENS LANDSKABER

Alle Seouls planter i
den nye Skygarden
Sydkoreas hovedstad Seouls
kommende Skygarden ser fro-
dig ud, næsten grænsende til
det vulgære som man kan se
på idébilledet. Idéen fra land-
skabsarkitektfirmaet MVRDV
bag projektet er at omdanne
en nedlagt motorvejsbro til en
slags bibliotek over de lokale
træer, buske og blomster i
Seoul. Den gamle konstruktion
og arealerne under beplantes
med 254 arter og skal samtidig

Havepark med skrå
græsplæne og 70 toiletter
I Tampa Bay, Florida, kommer
St. Pete-havneområdet til at
summe af liv. Det lover design-
konglomeratet ASD/Rogers
Partners/Ken Smith hvis kon-
kurrenceforslag netop har
vundet retten til at omforme
den langstragte mole. De lover
at ‘The Pier Park’ kommer til at
kunne rumme et forholdsvis

fungere som ‘vugge’ for plan-
ter som siden skal plantes ud
andre steder i byen.

Eksperimentet vil nok få
plantefagmandens øjne op,
men også byplanlæggerne er
glade. Der kommer nemlig til
at blive etableret en fodgæn-
gersti under den store beton-
konstruktion, og her har Seoul
Institute og The Korea Plan-
ners Association regnet ud at
udgifterne til anlæg og drift af
Seoul Skygarden vil komme
1,83 gange tilbage som følge

af den sparede transporttid og
øget velbefindende.

En sikkerhedsinspektion i
2006 vurderede at den 17 me-
ter høje konstruktion var usik-
ker, og den blev nedlagt. Men
i stedet for at sprænge det he-
le i luften, udskrev man en
konkurrence om det i alt 9.622
m2 store areal hvor der altså i
stedet bliver bygget en him-
melhave med alle Seouls plan-
ter (og drivhuse, caféer, biblio-
tek, gademarked og så videre).
Læs mere på www.mvrdv.nl. lt

voldsomt havneliv med 70 toi-
letter, 2.280 m2 bar og grillre-
staurant og en hældende plæ-
ne hvor der kan blive afholdt
koncerter med 4.000 tilhørere.

På kysten vil der blive plan-
tet et krat (thicket) af hjem-
hørende buske og planter for
at skabe skygge og stemning
(biodiversitet nævnes ikke).

Det er meningen at både
børn og ældre, naturelskere,

bådentusiaster, fiskere og de
fine restaurantgæster alle vil
føle sig tiltrukket af det mar-
kante 46 mio. dollars dyre byg-
geri som strækker sig over 400
meter ud i havet. Som det vin-
dende designteam fastslår:
havnen tager dig ikke et sted
hen, haven er stedet du tager
hen. Se en video af vinderfor-
slaget på www.facebook.com/
grontmiljo.

Nykilde byder på
Greenfix & Geoweb
Nykilde, der mest er kendt for
sine frø og vegetationsmåtter,
er begyndt at importere
Greenfix (som tidligere har
været på det danske marked)
og Geoweb Geoceller (ny på
det danske marked).

Greenfix er geotekstiler som
bl.a. kan forebygge erosion på
skrænter ved f.eks. jernbaner,
veje og vandløb. Måtterne er
produceret af naturlige råma-
terialer og findes med forskel-
lige kombinationer af fibre og
nettyper alt efter om der øn-
skes hurtig, medium eller lang-
tidsnedbrydning af materialet.
Til produktlinjen hører Cova-
mat Fresh, måtter med indlagt
jord med frø der spirer hurtigt.
Måtterne produceres med
standard eller kundespecifice-
rede frøblandinger. 

Geoweb Geoceller fra ameri-
kanske Presto Geosystems om-
fatter plastceller der stabilise-
rer en eventuel blød bund og
kan fyldes med grus eller an-
dre billige fyldmaterialer. Geo-
cellerne kan også bruges i bl.a.
regnvandsbassiner. nykilde.dk.

En havepavillon
som du ønsker den
Skræddersyede havepavilloner
af træ kan man få på den ny-
åbnede webshop minpavil-
lon.dk som Mette Juul Svend-
sen står bag. Størrelse, facade,
tag, vinduer, farver, tilbehør
mv. designer kunden selv ned
til mindste detalje i en online
konfigurator hvor alle priserne
på de forskellige valgmulighe-
der fremgår. Derefter får
www.minpavillon.dk opført
pavillonen på et snedkeri, le-
verer den i overfladebehand-
let stand og sætter den op på
en dag på den sokkel som
kunden selv må sørge for.
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Eddike-middel godkendt som herbicid
Eddike er ikke kun god i mad-
lavningen. Den sure væske vir-
ker også mod ukrudt, men har
aldrig været godkendt og er
derfor heller ikke lovlig til at
bekæmpe ukrudt med. Men
det nyligt godkendte ukrudts-
middel Natria No Weed fra
Bayer Garden har eddike som
aktivstof. Forskellen i forhold
til køkkeneddike er at Natria
udover 6% eddikesyre består
af et protein der forstærker
ukrudtseffekten.

Midlet trænger ind i ukrud-
tets cellevægge og sprænger
cellerne så saften løber ud og

ukrudtet visner i løbet af få ti-
mer. Midlet bekæmper de fle-
ste et-årige ukrudtsplanter, al-
ger og mos. Som svidningsmid-
del fordeles midlet ikke rundt i
planten, så man risikerer ikke
sprøjteskader på f.eks. hække
og roser som man kan med sy-
stemiske ukrudtsmidler.

Natria mod ukrudt kan fås i
2,5 liter flasker og rækker til
cirka 100 m2 ukrudt og mos el-
ler langt mere hvis der er tale
om spotbehandling. Den bed-
ste effekt opnås  når ukrudtet
er 5-10 cm højt. Produktet er
uden faremærke. bayer.dk. sh

Al-Kos generatorer
giver strøm overalt
Eldrevne redskaber bliver me-
re og mere udbredt i den
grønne pleje, og dermed kan
der også være behov for små
generatorer når man arbejder
på et sted hvor der ikke er ad-
gang til stik. Enten til at drive
redskabet direkte eller til at
lade batteriet op. Al-kos nye
serie af benzingeneratorer le-
verer modeller fra 1.600 W til

5.000 W. Den største, 6500D-C,
har elstart og to udtag til 230
V og ét udtag til 12 V så flere
maskiner kan betjenes på sam-
me tid. Man kan også få hjul-
sæt til. al-ko.com/garden.
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Der skal mere vild natur i
byerne. Sådan lød ordene

fra daværende miljøminister
Ida Auken i 2013. Hos Guld-
borgsund Kommune blev man
enige om at løse opgaven ved
at finde nogle store arealer
hvor der kunne sås blomster.
Både for naturens skyld og for
kommunens borgere.

Anlægsgartnertekniker Git-
te Krogh fandt de ideelle om-
råder i Nykøbing, Nysted, Nr.
Alslev og Stubbekøbing. I alt
er 27.000 m2 nu tilsået med
blomsterblandinger. Det er
sket på store klippede plæner
der ikke blev brugt til boldspil
eller på anden vis krævede
klippet græs.

„Det her skulle være en suc-
ceshistorie, så vi valgte at gå
den sikre vej,“ fortæller Gitte
Krogh. Derfor blev blomster-
blandingerne udvalgt i samråd
med Prodanas konsulent Søren
Drejer Jensen. Efter at have set
på jordforholdene, anbefalede
han tre blandinger:

Den ene var ‘Vildeng’ der
er beregnet til sandede og
næringsfattige jorde. Blandin-
gen består af 33 vilde, danske
flerårige urter, bl.a. røllike,
klinte, hjertegræs, blåklokke,
knopurt, cikorie, gul snerre,
hvid okseøje og tjærenellike.

Den anden var ‘Engblanding
til lerjord’ beregnet til lidt
kraftigere jord hvor ukrudts-
trykket er højere, og hvor der
derfor indgår mere konkurren-
cedygtige urter som f.eks. al-

mindelig slangehoved, klinte,
okseøje, akkeleje, ridderspore,
digitalis og røllike.

Den tredje blanding var
‘Eksklusiv staudeeng’ der vok-
ser godt i de fleste jorde, men
hvis udtryk afhænger af jord-
typen. Blandingen består af
90% frø af flerårige stauder,
f.eks. guldslør, kalkkarse, fjer-
nellike og sæbeurt samt 10%
enårige sommerblomster der
giver kulør det første år.

„Det var vigtig for mig at få
afprøvet de tre forskellige
blandinger på hvert område.
Jeg skulle vide hvad der tog
sig bedst ud på de forskellige
arealer. Det betyder, at jeg nu
har et sammenligningsgrund-
lag,“ fortæller Gitte Krogh.

Græsset blev pløjet op
Før blandingerne blev sået ud,
blev områderne pløjet. Enkelte
steder blev der også sprøjtet
mod ukrudt. Det er nemlig
meget svært at få blomster-
blandinger til at etablere sig i
eksisterende græsplæner.
‘Vildeng’ blev sået i august og
september sidste år og er nu i
gang med sit første flor. De to
andre blandinger blev sået i
foråret 2015.

At så vildt i byerne kan imid-
lertid afføde negative tilbage-
meldinger fra borgerne som
undrer sig over at etablerede
arealer bliver lagt om. Derfor
anbefaler Gitte Krogh at man
er god til at informere samt
inddrage borgerne i arbejdet.
Guldborgsund Kommune bru-
ger flittigt sin Facebook profil

Vilde blomster i byerne

til at fortælle hvad man arbej-
der med, hvorfor det sker, og
hvordan borgerne kan vente
at det kommer til at se ud.

Før i tiden blev græsset klip-
pet hver 14. dag. Med omlæg-
ning til blomstereng bliver det
kun nødvendigt at klippe én
gang årligt, nemlig efter ho-
vedblomstringen. Det giver en
stor besparelse på vedligehol-
delsen, også selv om afklippet
skal fjernes for at sænke jor-
dens næringsindhold.

Første bivenlige kommune
En del af Ida Aukens plan med
at få mere vild natur ind i by-
erne er at hjælpe de dyr som
kommer under pres i takt med
at byerne vokser. Bier og an-
dre insekter er har svært ved
at finde føde når byerne vok-
ser. Blomsterblandingerne bi-
drager derfor ikke kun med
smukke blomster, men også
med nektar og pollen til de
sultne insekter. Navnlig i ‘Eng-
blanding til lerjord’ er der lagt
vægt på arter med en høj pol-
len- og nektarproduktion, og
blandingen anbefales derfor
af Danmarks biavlerforening.

På grund af sit initiativ er
Guldborgsund blevet udnævnt
til ‘Danmarks første bivenlige
kommune’ af Danmarks Biav-
lerforening der uddeler diplo-
mer til de kommuner der yder
en særlig indsats for at sikre

bier og andre insekter bedre
levevilkår. For at få diplomet
skal der tilsås et areal på
mindst 1 ha med særlige blom-
sterblandinger der er tilpasset
biernes fødebehov.

En overrasket pionér
Det undrer Gitte Krogh at der
ikke er andre kommuner der
har tilsået så store arealer med
blomsterblandinger. „Jeg var
ikke klar over at vi var dem der
kastede os ud i de største area-
ler. Det kom lidt bag på mig at
vi egentlig overhalede de an-
dre kommuner indenom,“ si-
ger hun. „Vi skal alle nedsætte
forbruget af CO2 og spare ge-
nerelt, så det er vigtigt at vi
bruger hinanden. Andre kom-
muner er naturligvis meget
velkomne til at komme til mig
for at høre mine erfaringer.“

Gitte Krogh er ikke bange
for at forsøge sig med noget
lignende i fremtiden: „Jeg sy-
nes at det har været et kanon
godt samarbejde med Prodana
og Søren. Jeg har fået den rig-
tige ekspertise og hjælp til at
kaste mig ud i det her. Jeg er
også helt sikker på at det ikke
er sidste gang at vi laver sådan
noget. Det her er kun begyn-
delsen.“ ❏

SKRIBENT
Anneke Klitmøller Thomsen er mar-
keting- og kommunikationsansvarlig i
Prodana Seeds A/S.

Af Anneke Klitmøller Thomsen

Guldborgsund Kommune har tilsået 27.000
m2 med færdige frøblandinger for at gavne
både miljøet, bier og borgere

Græsset pløjes før blomsterfrøet sås. Foto: Guldborgsund Kommune.

‘Vildeng’ der består af 33 vilde, danske flerårige urter. Foto: Prodana.
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Siden 1950’erne er mange af
Københavns indfaldsveje og
store gader blevet oplyst af
det orange skær fra runde ga-
delamper med kviksølvlyskil-
der. Nu skal de afløses af
10.000 LED-armaturer. Den ny
belysning kan reducere energi-
udgifterne med op til 70%, og
Københavns Kommune venter
at spare millioner som følge af
investeringen.

Det nye armatur er produce-
ret af belysningsproducenten
Thorn Lighting som har udvik-
let et fleksibelt armatur med
over 100 forskellige kombinat-
ions- og monterings-
muligheder. Armaturet fås
med henholdsvis 36, 48 og 72
lysdioder og har et energifor-
brug fra 40-150 W. Det gør det

LED-belysning afløser kviksølv på Københavns indfaldsveje
langt mere effektivt end de
klassiske kviksølvlyskilder der
hænger i København i dag.

Armaturet, der kaldes Thor,
er designet af Morten Lyhne
og skal fremover præge de
store indfaldsveje til byen. Ar-
maturet er støbt i aluminium
og forsynet med PC-top. Alt
efter behov kan det monteres
som både wireophæng, maste-
top og med mastearm.

„LED-teknologien er meget
kompakt, og det gør det mu-
ligt at lave et design der er
både robust og karakterfuldt,
og som kan anvendes mange
forskellige steder,“ forklarer
Morten Lyhne. For at sikre ar-
maturet mod vejr og vind har
armaturet en IP 66 kapslings-
klasse der beskytter mod kraf-

tig vand- og støvpåvirkning.
Overfladerne er desuden pul-
verlakerede i sølv og antracit.

Ifølge Morten Lyhne sikrer
den robuste konstruktion bå-
de lang levetid og en kontant
gevinst til kommunen takket
være en levetid på 90.000 ti-
mer mod 10-12.000 timer for
traditionel kviksølvsbelysning.

De nye armaturer indehol-
der et intelligent trådløst sty-
ringssystem som kan regulere
lysstyrken automatisk i forhold
til trafikbelastningen. Armatu-
rerne er desuden klargjort til
fremtidens kommunikation-
senheder, f.eks. kameraer. Ud-
skiftningen af de mange tu-
sinde armaturer blev indledt i
april og forventes at vare hele
året ud. sh

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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Et forsøg på at fremme na-
 turens værdier og begræn-

se samfundets misbrug af na-
turens ressourcer. Sådan defi-
nerer Søren Olsen ‘naturfred-
ning’ i sin bog ‘Kampen om
Danmarks natur’ om natur-
fredningssagens historie. Altså
som naturbeskyttelse.

Som sådan var fredskovsfor-
ordningerne af 1781 og 1805 -
som bogen begynder med -
også naturfredning selv om
det især var råstoflove der
med barske virkemidler skulle
sikre den stærkt truede træ-
forsyning. Men forordningen
beskyttede også skovens natur
og sikrede skovene som land-
skabselement selv om det var
på en ny skarpkantet måde.

Skovforordningerne var en
lovstemt, generel regulering
som der siden kom flere af og
som har haft størst betydning
for fredningssagen. Med jagt-
lovene kom der fredningstider
på fugle og andet vildt. Med
fredningsloven fra 1937 blev
alle jordfaste fortidsminder
fredet, og der kom beskyttel-
seslinjer ved strande og skove
og adgang til private strande
og offentlige skove. Med na-
turbeskyttelsesloven der i 1992
afløste naturfredningsloven,
blev alle naturområder ned en
vis størrelse beskyttet. De om-
fatter i dag næsten en tiende-
del af hele landet areal. Og
med årene blev alle krav skær-
pet og suppleret af en fred-
ningsplanlægning.

Ved siden af denne regule-
ring var der de stedspecifikke
fredninger. Først punktfred-
ninger af fortidsminder, men
snart også større fredninger.
Den første var Gammelmosen
ved København i 1844. Den
var rent videnskabeligt moti-
veret for at man uforstyrret-
kunne studere gendannelsen
af mosetørven - dengang et
vigtigt brændsel.

Naturfredningssagens
200 år lange historie
fortælles fængende af
Søren Olsen

Kampen
om naturen

I det hele taget var naturvi-
denskaben i fokus de første
mange år. At fredningen også
skulle give folk bedre adgang
til naturen, kom ind i billedet i
takt med urbaniseringen. Det
blev understreget af oprettel-
sen af Foreningen for natur-
fredning i 1911 med turistor-
ganisationen som fødselshjæl-
per. Og understreget af den
første naturfredningslov i 1917
der siden blev skærpet med lo-
ven fra 1937. I begge tilfælde
var målet at frede landskaber
og give adgang til dem.

Fredet blev der også, til at
begynde med bl.a. en række

jyske heder. Men der opstod
også modsætninger mellem
beskyttelse og benyttelse. I
dag er fredningen næsten al-
tid både beskyttelse og benyt-
telse, og det har været muligt
at finde en rimelig balance.
Selv i Gammelmosen kan man
nu gå på udvalgte stier.

Op til lovfornyelsen i 1937
siges det at statsminister Thor-
vald Stauning mødtes med na-
turfredningsforeningens for-
mand Erick Struckmann på en
fugtig kroferie i Fredensborg
og aftalte at foreningen skulle
kunne rejse fredningssager.
Det er en af de myter bogen
afliver. Der blev ikke holdt no-
get møde. Kroen var under
genopbygning, og naturfred-
ningsforeningen havde allere-
de i 1917 fået en vis ret til at
rejse fredningssager. En ret
som først i 1992 blev entydig.

Trods mange små sejre var
naturfredningssagen stærkt
overmatchet i mange år. Det
varede helt urimeligt lang tid
før naturbeskyttelsen kom ba-
re nogenlunde i balance med
jagten. Rovfuglene uddøde
næsten fordi jægerne kun så
dem som konkurrenter der tog
fasaner og agerhøns.

Landvindingsloven fra 1940
til 1970 var en naturkatastrofe
der tørlagde de fleste af lan-
dets vådområder. Landbrugets
og Hedeselskabets interesser
kunne naturfredningsfolkene
dengang næsten intet gøre
noget ved. Og så opgivende til
da Skjernåen i 60’erne blev
rettet ud og dens enge tørlagt.

I takt med at presset på na-
turen og landskabet tiltog,
blev fredningssagen større.
Den kunne ikke længere lat-
terliggøres som f.eks. de kul-
turradikale gjorde det. Sagen
fik politisk gennemslag i 70’er-
nes planlove og i 80’ernes fo-
kusering på forurening, hver
gang med landbruget som
vranten modstander. De døde
hummere serveret i tv-avisen
19. oktober 1986 var et sym-
bolsk øjeblik. Naturfrednings-
foreningen selv blev en folke-
sag og fik 274.000 medlemmer
hvor der i dag er 125.000.

Journalist Søren Olsen skrev
om foreningens historie i med-
lemsbladet Natur & Miljø da
foreningen i 2011 fyldte 100
år. Han fik gejst og fondsmid-
ler til at gøre mere ud af det.
Resultatet er en velskrevet og
velillustreret bog. Den står på
naturfredningssagens side,
men gengiver også modpar-
tens kritik, typisk fra landbru-
get og jægerne. Det er også
nødvendigt for at forstå den
kamp bogens titel sigter til. En
kamp der har været ført i Fol-
ketinget, ministerier og blandt
videnskabsfolk og græsrødder.
De omtales alle i bogen der -
trods et personpræget fokus -
viser hvordan sagen var en al-
men reaktion på naturens og
landskabets forfald. En reak-
tion der har mange sejre. Ør-
nenes og ulvens tilbagekomst
er store milesten. sh

Søren Olsen: Kampen om Danmarks
natur. Gads Forlag 2015. 328 s. 400 kr.
www.gad.dk.

Lerkenfeld Ådal ved Limfjorden, her kig fra Storholm. Området blev fredet i 1978. Foto gengivet fra bogen.

Erick Struckmann, formand for
naturfredningsforeningen 1921-
1960, her tegnet af Viggo
Barfoed. „En oplevelse i festligt
lag,“ hed det sig.
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Udredning af teknologiske
muligheder for at genbru-
ge og genanvende beton.
Af Trine Henriksen, Lise Juel-
Hansen, Dorthe Mathiesen og
Claus Pade,  Teknologisk Insti-
tut. Miljøstyrelsen, Miljøpro-
jekt 1667, 2015. www-mst.dk.
•  Litteratur- og interviewba-
seret undersøgelse som led i
ressourcestrategien ‘Danmark
uden affald’. 90% af betonaf-
faldet genbruges, især i ned-
knust form som bærelag i veje.
Betonaffaldet separeres ikke
ret godt og klassificeres ikke.
Det sætter grænser for bære-
lagets kvalitet og anvendelse
af gammel beton til andre for-
mål, bl.a. som råstof i ny beton
eller som brokker der kan bru-
ges som belægningssten.

Nye billeder på provinsby-
erne - opsamling fra et net-
værksprojekt. Af E. Højgaard
Jensen, A. Klarlund og N.W.
Øhlenschlæger. Ministeriet for
by, bolig og landdistrikter og
Dansk Byplanlaboratorium
2015. 51 s. www.mbbl.dk.
• Præsentation af syv strategi-
er der kan inspirere til en posi-
tiv udvikling i provinsbyerne
der ændrer sig hurtigt. Vores
måde at opfatte dem på og
planlægge for dem er ikke
fulgt med tiden. Der er behov
for nye mentale og konkrete
billeder, konkluderer projektet
hvor ti kommuner var med.

Small houses in nature. Af
Carles Broto. Links Internatio-
nal 2013. 240 s. linksbooks.net.
• Femogtyve ‘hytter’ i natur-
områder, rigt illustreret med
fotos, grundplaner og skitser.
Hver hytte er designet til at
maksimere et begrænset be-
boelsesrum og skabe et til-
trækkende, afslappende og
bæredygtigt sted at bo.
Udearealer for alle. Af Ulla
Kramer. Dansk Standard 2015.
DS-håndbog 105.2:2015. 395
kr. www.ds.dk.
• Eksempelsamling tilknyttet
den generelle håndbog DS 105
‘Udearealer for alle’ fra 2012
og en revision af DS-håndbog
105.2 fra 1999. Eksemplerne vi-
ser tilgængelige steder der
kan inspirere til udformningen
af tilgængelige udemiljøer.
Ulv i Danmark. Naturstyrel-
sen 2015. Film på youtube.
com, 23 min. Søg på ‘ulv i Dan-
mark’. naturstyrelsen.dk.
• Efter knap 200 år er ulven
genindvandret til Danmark.
Filmen er lavet i forbindelse
med informationsmøder om
ulven i Jylland.

Hot to cold. Af BIG, Bjarne
Ingels Group 2015. Taschen
2015. 712 s.
• 60 billedrige casestudier fra
tegnestuens arbejde der un-
dersøger hvordan man verden
over tilpasser arkitekturen til
sted og klima. Og jo barskere
et klima er, jo mere intens bli-
ver indvirkningen på arkitek-
turen. ‘An Odyssey of Archi-
tectural Adaptation’ er under-
titlen på bogen der falder
sammen med udstillingen Hot
to Cold på National Building
Museum i Washington DC.
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Reflekstøj. At-vejledning
2.10.2-2. Arbejdstilsynet 2015.
www.arbejdstilsynet.dk.
• Vejledning om arbejdsgive-
rens pligt til at stille korrekt
reflekstøj til rådighed for an-
satte der udfører arbejde i tra-
fikerede områder. Formålet er
at beskytte de ansatte mod
påkørsel ved at synliggøre
dem på lang afstand. Dog er-
statter reflekstøj ikke øvrige
foranstaltninger som hastig-
hedssænkende foranstaltnin-
ger, afspærring etc.
Pas på kroppen. Branchear-
bejdsmiljørådet Jord til Bord
(BAR) 2015. paspåkroppen.dk.
• I instruktionsvideoer, i tek-
ster og på plakater til down-
load vejledes i hvordan man
forebygger belastninger ved
arbejde inden for anlægsgart-
neri, landbrug, skovbrug og
gartneri/planteskole. For an-
lægsgartneri er der vejledning
om vibrerende skader, belæg-
ningsarbejde og løft til lad.
Fra de øvrige områder er der
bl.a. vejledning om træfæld-
ning, løft af tunge sække og
traktorkørsel.

The End of The Night. Af
Paul Bogard. 4th estate 2013.
www.4thestate.co.uk.
• ‘Searching for natural dark-
ness in the age of artificial
light’ er undertitlen på denne
bog hvis udgangspunkt er at
det kunstige lys tiltager vold-
somt, 6% årligt i den vestlige
verden, og at det har både
menneskelige og miljømæssi-
ge omkostninger. Og giver
færre oplevelser. Det handler
om meget mere end en ro-
mantisk længsel efter en nat
under stjernehimlen.

Endnu en gang har tv-have-
manden Claus Dalby leve-

ret en smuk havebog med tal-
rige betagende billeder. Den-
ne gang med den noget upræ-
cise titel ‘Romantiske Haver’
som i sagens natur kan opfat-
tes meget forskelligt afhængig
af den enkelte beskuer.

Umiddelbart vurderet vil
langt de fleste grønne fagfolk,
haveejere og blomsterelskere
nyde også denne bog hvor
Dalby tager læseren med på
besøg i en lang række gamle
og nyere haver. De fleste i
Danmark, men også i Sverige,
Norge, Holland, Belgien, Fran-
krig og England.

Opskriften er enkel. På en
halv til hel side introducerer
Dalby haven og dens ejere.
Desuden forklarer han om sin
egen kontakt til stedet og sine
egne eventuelle favoritter i
haven både planter og have-
elementer.

Dalby indleder naturligt nok
sin romantiske rejse i Dan-
marks vel nok mest kendte og
anerkendte have med roman-
tisk stil: Liselund på Møn som
er et rent mesterstykke inden
for sin genre. De følgende be-
søg går til privathaver af
yderst forskellig alder, størrel-
se, indretning og planteud-
valg. Dalby bruger groft sagt
samme opskrift: et kort tekst-
stykke fulgt af en kavalkade af

billeder som illustrerer haven,
ikke mindst de forskellige
haverum, plus gode nærbille-
der af enkelte planter.

Som i flere af sine tidligere
bøger vil Dalby ofte vise sam-
menhængen mellem have og
hus. Det ligger ham meget på
sinde. Tilsvarende fylder billed-
siden rigtig meget i Dalbys bø-
ger, og denne nye bog er på
ingen måde en undtagelse.
Og billederne er særdeles go-
de for ikke at sige fremragen-
de. Kan man lide have- og
plantemotiver med betagende
og sværmeriske stemninger, er
denne bog lige sagen.

Kristiske røster har ment at
vi nu snart har set tilstrække-
ligt af billeder fra Dalbys egen
have i Risskov ved Aarhus.
Denne anmelder er ikke enig,
da vi også denne gang ser an-
dre motiver, andre planter og
andre sammenhænge.

Men hvad kan man bruge
denne smukke bog til ud over
at have den fremme som
teatable-book? Først og frem-
mest kan anlægsgartnere,
havearkitekter, haveejere m.fl.
få en masse inspiration til kon-
krete store og små projekter,
bl.a. fordi man uden proble-
mer kan kombinere de mange
enkelte elementer på kryds og
tværs. Samtidig vil alle elever,
kursister og studerende på alle
niveauer på de grønne fagsko-
ler kunne få umådelig megen
gavn af bogens mange bille-

der til diverse typer opgaver.
Det er helt oplagt at bogen vil
kunne bruges til kundevejled-
ning og som idé-samling for
diverse grønne fagfolk.

Derfor glæder det i den
grad denne anmelder at læse
om et par af de belgiske og
hollandske haver som bl.a. vi-
ses med nogle harmoniske og
farverige forhaver. Som Dalby
så rigtigt skriver på side 238:
„Tænk, hvis folk beplantede
deres forhaver i stedet for at
dække dem med fliser ...“
Billederne viser tæt tilplantede
bede hvor stauderne dækker
jorden og bedene kun kræver
et minimum af vedligeholdel-
se. Hvor er det smukt.

Men ingen roser uden torne.
Og ingen Dalby-bog uden ro-
ser. Claus Dalbys forkærlighed
for denne store planteslægt
fornægter sig heller ikke i
denne bog som måske burde
have haft titlen ‘Romantiske
haver med betagende roser’,
for roser fylder rigtig meget.
Bemærkes skal det også lige at
træet Prunus lusitanica på
dansk hedder portugisisk laur-
bærkirsebær, ikke portugisisk
kirsebær. Desuden ville et regi-
ster gøre bogen endnu mere
anvendelig. ❏

Claus Dalby: Romantiske haver. Forla-
get Klematis 2015. 400 s. 400 kr.
www.klematis.dk.

ANMELDER
Ole Fournais er cand.mag, og tidlige-
re faglærer på Jordbrugets Uddanne-
sescenter Aarhus.

Af Ole Fournais

Romantiske haver med betagende roser
Claus Dalby har igen leveret en smuk havebog med smukke billeder

Forfatterens forkærlighed for roser fornægter sig ikke, og haven er i hvert fald meget romantisk. Fra bogen.
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40 år for træerne. Jubilæumsskrift.
Forden for Træer og Miljø og Dansk
Dendrologisk Forening 2015. 114 s.
www.fondenfortraeerogmiljoe.dk.

Fonden for Træer og Miljø
blev oprettet i 1975 som en

aflægger af Dansk Dendrolo-
gisk Forening og fejrer i år sit
40-års jubilæum, bl.a. med det
udvidede årsskrift ‘40 år for
træerne’. Her bidrager 20 fag-
folk til 15 artikler om fonden
og dens virkefelt: træer.

Fond lyder af pengetank, og
det var også håbet at Fonden
for Træer og Miljø skulle blive
en, bl.a. i kraft testamenterede
midler. Men der var ikke en
stor sum som grundlag. Fon-
den har altid været fattig. Så
dens formål - at gavne sagen
ved at oplyse, rådgive, igang-
sætte forskning mv. - har haft
naturlige grænser. I skriftet
lægges derfor op til at disku-
tere hvordan den lille økono-
mi kan udnyttes bedre, f.eks.
ved at samarbejde med andre
organisationer eller ved bedre
at udnytte den ekspertise fon-
dens repræsentanter har.

Det nye jubilæumsskrift er i
sig selv et formidlingsbidrag.
Her skiller tre artikler sig ud
med en grundig faglighed.

Træernes 11.000 år og fondens 40

Professor Erik Dahl Kjær skri-
ver om hvordan træerne ind-
vandrede efter istiden. For cir-
ka 11.000 år siden blev landet
først dækket af birk hvis små
frø spredtes langt med vinden.
Også el og skovfyr var tidligt
på færde med deres vind-
spredte frø. Senere fulgte lind
og løn med deres større, men
stadig vindspredte frø. Først
derefter kom eg og hassel og
endnu senere bøg med deres
tungere frugter hvor frøspred-
ningen med dyr, især fugle,
var afgørende. DNA-analyser
har f.eks. vist at agern kan
spredes over ret stor afstand.

I alle tilfælde kalder vi træer
hjemmehørende når de selv er
indvandret. Andre arter er
‘indført’ med menneskets
hjælp, men de kunne senere
selv være indvandret. Nogle
amerikanske og asiatiske arter
har tilmed været her før sidste
istid. Så at skelne mellem
hjemmehørende og indført er
ikke altid relevant eller viser
arternes evne til at vokse her.

Småbladet lind var en domi-

nerende art i den lune sten- og
bronzealder, men blev trængt
tilbage af det køligere vejr. I
dag vokser lind mest mod syd-
øst, men findes også i spredte
jyske bestande. Om dem skri-
ver Ole K. Hansen, Lars Nør-
gaard Hansen, Erik D. Kjær og
Peter Friis Møller. DNA-analy-
ser viser at der kun er lille ge-
netisk forskel internt i bestan-
dene, men ret stor genetisk
forskel mellem bestandene.
Det tyder på en ret lille ud-
veksling af gener mellem be-
standene og en vis indavl i
bestandene. Om indavlen er et
reelt problem kan dog kun af-
komstforsøg vise.

De fire forskeres hypotese er
at oldtidens linde har overle-
vet og at de undersøgte be-
stande kan være relikter fra
dengang. Gennem gentagne
vegetative formeringer kan
nulevende linde også være
kloner af meget gamle indivi-
der, men hvor gamle kan der
endnu kun gisnes om.

Og når vi overhovedet har
skov tilbage i lille Danmark,
skal vi ikke takke skovforord-
ningen af 1805. Vi skal takke
kullet som i 1800-tallet levere-
de mere og mere energi, også
til de nye industrier. Kullet var
grundlaget for skovforordnin-
gens succes, hvor tidligere for-
ordninger havde fejlet. Denne
økohistoriske tolkning kom-
mer fra historikeren Thorkild
Kjærgaard.

Et regneeksperiment under-
streger pointen. Hvor meget
ekstra bøgeskov af bedste kva-
litet skulle Danmark have haft
for at kompensere for impor-
teret fossil energi? I 1795 var
det beskedne 190 km2. I 1875
var det 5.800 km2. Endnu reali-
stisk. I 1985 var det 222.000
km2, fire gange landets areal.

Artikler som dem Kjær-
gaard, Dahl m.fl. har skrevet
gør ethvert årskrift til en for-
nøjelse. De øvrige artikler har
såmænd heller ikke så ringe,
men må her nøjes med at spil-
le andenvioliner. sh

Jubilæumsskrift fra Fonden for Træer og Miljø med 15 artikler

Lind fra Draved Skov, en af de genetisk undersøgte bestande hvis træer
måske kan være relikte af oldtidens lindeskove. Foto fra bogen.
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Mange hundeejere lader
deres hund løbe frit hvor

de ikke må. 37% af alle hunde
i skovene løber uden snor selv
om loven påbyder at hunde
skal være i snor hele året. På
strandene er 61% af alle hun-
de ikke i snor om sommeren
hvor hundene ikke må løbe fri.
Det er næsten lige så mange
som om vinteren hvor hunde-
ne godt må løbe fri.

Det viser en undersøgelse
fra Dansk Ornitologisk Fore-
ning. 31 medlemmer af fore-
ningens frivillige caretaker-
netværk tjekkede i 2013 og
2014 om reglerne for at holde
hunde i snor i skove og på
strande blev overholdt. De
talte under deres registrering
1930 hunde på strandene og
944 i skovene.

Ifølge Naturbeskyttelseslo-
ven skal hunde holdes i snor
på strande og udyrkede area-
ler fra 1. april til 30. septem-
ber. I skovene skal hundene
holdes i snor året rundt undta-
gen i særligt udpegede ‘hun-
deskove’ der ikke var en del af
undersøgelsen. Det var heller
ikke områder tæt på huse,
havneområder eller P-pladser.

„Der er praktisk talt ingen
myndigheder der håndhæver
reglerne for at holde hunde i
snor på strande og i skove,“ si-
ger Hans Meltofte, Hans Mel-
tofte, formand for foreningens
naturpolitike udvalg. Han fo-

reslår at myndighederne giver
bøder til hundeejere der lader
deres hunde løbe rundt hvor
de ikke må. „Mange menne-
sker har oplevet at få et tem-
melig ubehageligt svar når de
har påpeget ulovlighederne,
så jeg mener ikke at der er an-
det at gøre,“ siger han.

Naturstyrelsen er faktisk al-
lerede begyndt at politianmel-
de ejere med løse hunde i
statsskovene, oplyser skovrider
Kim Søderlund fra Naturstyrel-
sen til tidsskriftet Skoven. Han
har erfaring for at hundeejere
ikke respekterer irettesættel-
ser. Uden politianmeldelser
forudser han at bynære skove
bliver regulære hundeskove.

Problemet med de løse hun-
de er bl.a. vildtet. Der er en-
kelte eksempler på at råvildt
bides ihjel, men ellers bliver
vildtet stresser, og får mindre
tid til at æde og hvile. Og
fugle der yngler og æder på
jorden jages op og opgiver
måske deres reder.

Som Søderlund påpeger, er
løse hunde også et problem
for skovgæster. Det er det og-
så i de egentlige lukkede hun-
deskove. Her må hundene lø-
be frit, men kun hvis de er un-
der fuld kontrol. Det er hun-
dene ikke altid, så Naturstyrel-
sen får ifølge Søderlund ‘en
del’ henvendelser fra hunde-
skovsgæster der føler sig truet
af andre hunde. sh

Hundene går ulovligt løse
En undersøgelse fra Dansk Ornitologisk
Forening viser at reglerne langt fra holdes

På strandene går 61% af hundene løse om sommeren hvor de ellers
skal være i snor. Foto: Erik Thomsen, Dansk Ornitologisk Forening.

Kompaktraktor fra
Iseki løfter 480 kg
Det er en lille kompakttraktor
af den traditionelle slags, vejer
blot 510 kg og er kun 93 cm
bred. Ja, men med sin 16 hk
Shibaura-motor løfter den nye
Iseki TM 3185 alligevel 480 kg i
liften og har ifølge den danske
importør HCP Danmark en
‘helt igennem fornuftig’ ar-
bejdsplads til chaufføren. Den
kraftige styrtbøjle reducerer ri-
sikoen ved væltning betyde-
ligt. www.hcpetersen.dk.

Affaldsbeholderne
sænkes ned i haven
Forsænkede skraldespande
kan være løsningen på det
skæmmende rod med skralde-
spande der ‘pryder’ de fleste
forhaver. Til formålet har Sub-
novate lanceret den elbetjente
Waste-Pit til villaforhaver. Pro-
blemet med skraldespande er
blevet meget større efter at
skraldespandene skal stå ved
vejen, og der er kommet flere
til fordi affaldet skal sorteres.
Det kan sløres med bl.a. hæk-
ke og stakitter, men det er der
ikke altid plads til. Subnovate
har også forsænkede affalds-
løsninger til gader og gårde
samt forsænkede carporte.
www.subnovate.com.

FSI-stubfræser til
Avant-minilæsser
Avant minilæsser kan nu på-
monteres en FSI PowerTech
stubfræser der beskrives som
‘eminent til mindre rødder og
stubbe’. Redskabet styres via
minilæsserens rat og joystick.
Stubfræseren fås i to modeller
med olieflow på 30-45 l/min
og 40-70 l/min. Begge model-
ler kan fås med og uden sepa-
rat styring af stubfræserens
sidebevægelser. Uden seperat
styring svinges stubfræseren af
minilæserens knækled. Til
Avant fås også et stubbor til
mindre stubbe, men det tager
længere tid. www.avant.dk.

Gersvang sælger
nu Dulevo-fejere
De italienske Dulevo fejema-
skiner importeres nu af Gers-
vang Maskiner ApS, et nystar-
tet firma grundlagt af Søren
Gersvang med en fortid i OG
Maskiner. Til de mekaniske
maskiner i udvalget hører den
firehjulsstyrede type 5000 med
5 m3 smudsbeholder. Den stø-
jer mindre end feje-sugema-
skiner og et støvfilter holder
støvet inde i beholderen. Til
feje-sugemaskiner hører den
knækstyrede 850 med 0,8 m³
smudsbeholder og den 4-hjuls-
styrede type 2000 med 2 m³
smudsbeholder (billedet).
gersvangmaskiner.dk.



GRØNT MILJØ 5/2015 47

Med sin RotoWeed har Lunde
Maskincenter A/S udviklet et
nyt redskab til at bekæmpe
kvik og andet rodukrudt. Kvik
er ikke mindst en udfordring i
den økologiske planteavl, men
kan også være det i grønne
områder hvor en rodukrudt-
bekæmpelse f.eks. kan være
aktuel før plantning.

RotoWeed har en 90 cm ak-
sel med en række 8 mm tæn-
der med 3 cm afstand. Akslen
roterer med knapt 300 om-
drejninger i minuttet så jord,
planterester - og kvikrødder -
kastes bagud og op i luften.
Rødderne havner på jordover-
fladen hvor de tørrer ud. De
smalle tænder betyder at der
ikke trækkes så meget jord

med som med andre ‘kvikop-
trækkere’, og at man kan ar-
bejde dybere eller hurtigere.
Tænderne er monteret med
fjedrende polyurethanklodser
som mellemlæg for at fore-
bygge skader. Klodserne skal
være stærke når man arbejder
i en stenet lerjord.

Før man bruger RotoWeed
harves med almindelig harve
på kryds og tværs for at træk-
ke kvikrødderne løs. Harven
skal være uden vingeskær for
hvis rødderne rives over, er det
sværere for RotoWeed at fan-
ge dem. Efter krydsharvningen
køres på tværs af sidste harv-
ning med RotoWeed - og det
færdiggør arbejdet.

Netop gentagne harvninger
der trækker rødderne op til
udtørring er den klassiske må-
de at bekæmpe kvik på. Ud-
tørringen kræver 1-2 ugers
tørt vejr. Et andet princip er at
udsulte kvikken ved at lade
den bruge kræfter på at sætte
3-4 blade hvorefter der fræses
så rødderne findeles. Proces-
sen gentages indtil rødderne
er tømt for energi. sh

RotoWeed trækker kvikrødderne med op
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Nok 8000 til Entreprenør & Håndværk
Messecenter Herning og Maskinleverandørerne fik bedre vejr end sidst

Svenningsens Maskinforretning og Jamas havde fælles stand.For Svenningsens importerer Bobcat. Jamas
importerer Doosan - som overtog det amerikanske firma Bobcat i 2007. Tre mand fra Doosan og Bobcats
professionelle demo-team i Tjekkiet havde taget turen til Herning for at vise hvad maskinerne kunne.

Udbredt tilfredshed. Sådan
lød bedømmelsen fra

Messecenter Herning efter at
‘Entreprenør & Håndværk’
blev holdt 7.-9. maj i Herning.
Messen arrangeres af messe-
centret i samarbejde med Ma-
skinleverandørernes entrepre-
nørsektion. Der var 115 udstil-
lere og et samlet besøg på op
mod 8.000 gæster på de tre
dage. Besøgtallet har arrangø-
ren anslået fordi registrerin-
gen svigtede undervejs.

„Trods ustadigt vejr var der
udbredt tilfredshed blandt ud-
stillerne der gav udtryk for at
det har været en meget sevær-
dig messe med besøg af man-
ge branchefolk som de nor-

malt ikke kommer i kontakt
med,“ hedder det i en presse-
meddelelse fra messecentret.

Entreprenør & Håndværk er
en messe i fri luft og foregik
på det 140.000 m² store ud-
stillingsområde lige ved siden
af Messecenter Herning.
Blandt udstillerne fandt man
mange af de firmaer der også
kan opleves på Have & Land-
skabs maskinafdeling til au-
gust. Ud over entreprenørgrej
kunne man bl.a. se  knusere,
kraner, byggepladsindretning,
vejmateriel, håndværktøj og
laserudstyr. Messen omfattede
også aktiviteter som testkørsel,
maskindemonstrationer og
DM i minigraver.

Messecentret vil nu sammen
med Maskinleverandørernes
entreprenørsektion vurdere
forløbet for at optimere mes-
sen der holdes næste gang i
2018. Forrige gang messen
blev holdt, var i 2012 hvor den
druknede i regn og besøgstal-
let var cirka 5.600. Messecen-
tret har siden investeret i mes-
seområdet i form af jordbe-
handling, udbygning og stabi-
lisering af vejnettet og etable-
ring af afvandingskanaler.

Udstillingen hed i gamle da-
ge Entreprenør (E), siden En-
treprenør & Grønne Anlæg
(EGA) og i 2006 igen Entrepre-
nør før navnet i 2012 blev En-
treprenør & Håndværk. sh
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Thorøe leder nyt
PEFC-sekretariat
PEFC Danmark har hidtil haft
sekretariat i Dansk Skovfore-
ning, men har nu fået sit eget
selvstændige sekretariat hvor
forstkandidat Morten Thorøe
er ansat som sekretariatsleder.

PEFC står for ‘Programme
for the Endorsement of Forest
Certification Schemes’. Det er
en international organisation
der vil fremme bæredygtig
skovforvaltning gennem certi-
ficeringer - mindre skrappe
end FSC’s. PEFC blev stiftet i
1999 og har 39 medlemslande.

Thorøe har tidligere været
leder af den europæiske skov-
ejerforening CEPF og været
ansat i certificeringsfirmaet
NepCon og Dansk Skovfore-
ning. Han får nu ansvaret for
samarbejdet med de PEFC-cer-
tificerede skove og virksomhe-
der i Danmark og det interna-
tionale samarbejde i PEFC.

Malmos overtager brolæggerkompagni
Anlægsgartnerfirmaet Malmos
A/S har overtaget Brolægger
Kompagniet A/S i Faxe. Det er
sket ved at ejeren af Malmos
A/S, SP Holding Ubby ApS, har
købt 70% af aktierne i Brolæg-
ger Kompagniet der fortsæt-
ter i eget navn. Opkøbet er
sket som led i et generations-
skifte i Brolægger Kompagniet
hvor Jakob Windfeld Petersen
bliver direktør efter sin far
Hans Windfeld Petersen.

Baggrunden for opkøbet er
et mangeårigt samarbejde og
et ønske om at ruste anlægs-
gartnerfirmaet på brolægger-
området, forklarer administre-
rende direktør i Malmos A/S

Morten Dohrmann Hansen.
„Brolægger Kompagniet er i
vores øjne en virksomhed som
leverer en høj kvalitet, og når
vi nu trækker dem ind i fami-
lien, får vi bedre mulighed for
at lave integreret samarbejde,
udnytte en masse synergier og
byde på opgaver som vi ikke
har kunnet byde på. Det hand-
ler i bund og grund om at øge
konkurrencekraften på marke-
det for udendørs anlæg,“ siger
Dohrmann Hansen.

Malmos A/S har med sine to
afdelinger i Ubby og Roskilde
cirka 70 medarbejdere. Bro-
lægger Kompagniet har cirka
20 medarbejdere. sh

Factoring er ved at blive kendt
i erhvervslivet. Factoring bety-
der at en virksomhed sælger
sine fakturaer til et factorings-
selskab der betaler fakturaer-
ne eller en stor del af dem
med det samme. Virksomhe-
den skal derfor ikke vente på
fakturaens løbetid der kan væ-
re en måned eller mere. Det er
en fordel hvis man står og
mangler kontanter. Prisen er
det gebyr som factoringssel-
skabet skal have for det.

Inden for bygge og anlæg er
der dog et problem med AB92
fordi den tilhørende garanti-
stillelse kan virke som en mod-
forpligtelse så fakturaen ikke

bliver betalt. Og så kommer
factoringselskabet i klemme.
„Vi anser ikke byggeriet som
factoring-egnet,“ siger direk-
tør i brancheorganisationen
Finans og Leasing Christian
Brandt til Licitationen.

I Danske Byggeri mener
Henrik Fausing fra juridisk af-
deling at factoringselskaberne
bare må indregne risikoen i
gebyret. Cheføkonom Bo
Sandberg mener at factoring
næppe er noget man kan ba-
sere en langsigtet forretnings-
model på, „men det er noget
der kan give et godt likvidi-
tetsmæssigt rygstød i en pe-
riode af en vækstfase.“ sh

AB92 står i vejen for factoring-likvider
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Cobe vandt Drejers
Fonds Hæderspris
Den nyomlagte Nørreport Sta-
tion og den ligeledes nyom-
lagte Israels Plads, begge i Kø-
benhavn, har begge haft Cobe
ved Dan Stubbergaard (bille-
det) som arkitekt. For disse to
anlæg og flere andre har fir-
maet fået Drejers Fonds Hæ-
derspris 2015. Prisen har hvert
år siden 1982 været uddelt til
en arkitekt og en advokat,
400.000 kr. til hver, så for den-
ne pris vedkommende handler
det undtagelsesvist ikke kun
hæder og ære, men også om
kroner. Den prisvindende ad-
vokat var Lida Hulgaard.

„I en tid hvor folkevenlig
adfærd ikke kan tages for gi-
vet, glæder man sig særligt
over Cobes skarpe analytiske
indsats for at skabe spændsti-
ge og venlige rum der invite-
rer til social interaktion,“ hed-
der det bl.a. i motiveringen af

valget af Cobe der også roses
for sin „virtuose evne til at
favne byens dagligliv i upræ-
tentiøse og animerede ram-
mer.“ Firmaet er også arkitekt
for den kommende udbygning
af Nordhavn i København og
har vundet konkurrencen om
transformation af den tidlige-
re Flyvestation Værløse. Cobe
er grundlagt i 2005.
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NCC indfører krav om hjelm og briller
NCC Construction skærper
kampen mod arbejdsulykker
og har fra 4. maj 2015 krævet
at alle medarbejdere, underle-
verandører og andre samar-
bejdspartnere på NCC’s bygge-
pladser bærer hjelm og sikker-
hedsbriller. 

„Ingen skal komme til skade
mens de arbejder for os. Hver-
ken vores medarbejdere, vores
leverandører eller vores sam-
arbejdspartnere,“ siger Kåre
Christensen, seniorarbejdsmil-
jøchef i NCC Construction. Fra
2011 til 2014 havde NCC 10
hovedskader og 25 øjenskader
hvor henholdsvis 80% og 69%
kunne være undgået hvis der
konsekvent var brugt sikker-
hedsudstyr, lyder det fra NCC.

„Det er klart at mange af

vores medarbejdere skal væn-
ne sig til at gå med hjelm og
sikkerhedsbriller hele tiden
selv om det er varmt og bril-
lerne dugger, eller det er koldt
og regner. Men min oplevelse
er at langt de fleste kan se for-
nuften i det her og ved at det
er for deres egen skyld at vi
indfører påbuddet,“ siger Kåre
Christensen. Hvis man ikke hol-
der påbuddet, får man først en
mundtlig advarsel, så en skrift-
lig - og så bortvises man.

Som loven er i dag, skal man
bruge hjelm og briller hvor ar-
bejdsgiveren finder det nød-
vendigt efter at have vurderet
risikoen for ulykker. Derfor er
der kun få i bygge- og anlægs-
branchen der har indført et
lignende påbud. sh

GRØNT MILJØ 5/2015
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For dem der efter sommerfe-
rien begynder med en er-

hvervsuddannelse (EUD) som
bl.a. anlægsgartner, bliver det
under nye vilkår. Erhvervsud-
dannelsesreformen træder i
kraft pr. 1. august og indfører
bl.a. nye hovedområder, nye
optagelseskrav, et nyt grund-
forløb, en ny svendeprøve
samt fag på højere niveau og
talentspor. Desuden får vok-
senlærlinge over 25 år bedre
vilkår gennem den nye EUV.

Idéen har bl.a. været at gøre
det lettere for unge der kom-
mer lige fra folkeskolen og ik-
ke ved hvad de skal være. For
dem er der indført et ekstra
indledende grundforløb på 20
uger. Før reformen var der
kun ét grundforløb på 20
uger, men med mulighed for
at forlænge det.

Samtidig er de gamle 12 ho-
vedområder reduceret til fire:
1) Omsorg, sundhed og pæda-
gogik. 2) Kontor handel og
forretningsservice. 3) Fødeva-
rer, jordbrug og oplevelser. 4)
Teknologi, byggeri og trans-
port. At gå fra 12 til 4 hoved-
områder gør at eleven bliver
introduceret for flere uddan-
nelsesområder. Håbet er at det
kan medvirke til at eleven let-
tere kan vælge mellem de
over 100 uddannelser.

Det gamle grundforløb var
med 12 hovedområder mere
fagrettet fra starten af. Her lå
anlægsgartneruddannelsen -
samt greenkeeper og grounds-
manuddannelsen - under ‘Dyr,
planter og natur’. Tager man
de nye fire hovedområder lig-
ger anlægsgartner nu under
‘Fødevarer, jordbrug og ople-
velser’ sammen med bl.a. land-
mand, kok og bager. I begge
tilfælde er anlægsgartnerud-
dannelsen placeret i den grøn-
ne jordbrugsgruppe, ikke i
bygge- og anlægsgruppen.

Grundforløbets to dele
Grundforløbets 1. del er et al-
ment forløb hvor bl.a. dansk er
obligatorisk. Sigtet er at ele-

ven ved slutningen af forløbet
har valgt uddannelse. For at
støtte eleven opretter skolerne
fagretninger der peger mod
konkrete uddannelser. For at
komme ind på grundforløbets
1. del er der indført karakter-
krav: 2 i matematik og 2 i
dansk fra folkeskolen. Det er
helt nyt i EUD-sammenhæng.

Eleven skal ikke tage grund-
forløbets 1. del hvis eleven ved
hvad han vil og har indgået en
uddannelsesaftale med et
praktiksted. Man skal heller
ikke tage 1. del hvis der er gå-
et over et år efter man gik ud
af skolen. I så fald begynder
man direkte på 2. del.

Grundforløbets 2. del er
præcist rettet mod den valgte
uddannelse, f.eks. som an-
lægsgartner, og giver fagrette-
de kompetencer til at fortsæt-
te på hovedforløbet. Det fag-
lige udvalg har beskrevet 12
ugers undervisning i uddan-
nelsesspecifikke fag og valgt
matematik F og naturfag F
som grundfag. Dertil er der 4
ugers individuelle valgfag.

Med det nye grundforløb,
der er opdelt i unge og vok-
senspor, er det hensigten at
skabe større mulighed for at
udvikle et større fagligt og so-
cialt fællesskab. De har været
savnet under den nuværende
ordning.

Nye overgangskrav
Efter grundforløbet følger ud-
dannelsens hovedforløb hvor
praktik og skoleophold veksler
- før som nu. For at gå fra
grundforløb til hovedforløb
skal eleven have opfyldt nogle
overgangskrav - og kravene er
strammet fra 1. august.

Man skal nemlig bestå de
uddannelsesrettede fag og
den afsluttende grundforløbs-
prøve. Man skal også bestå el-
ler gennemføre de grundfag
der hører til uddannelsen. For
anlægsgartner er det naturfag
F der skal bestås og matematik
F der skal gennemføres. Man
skal desuden have taget de

nødvendige certifikater, f.eks.
traktorkørekort. Ifølge de
gamle regler skulle grundfa-
get biologi blot være gennem-
ført, og der var ingen krav til
at bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet er der
foretaget lidt ændringer. Der
vil blive langt større fokus på
behandling af overfladevand
og regnvandshåndtering i
anlægsgartneruddannelsen og
sprøjtecertifikatet vil ikke læn-
gere være et krav. Derudover
er der et større udbud af valg-
fri specialefag end før.

En ny svendeprøve
Som led i reformen bliver også
svendeprøven lavet lidt om.
Hidtil har der været en mundt-
lig prøve, en skriftlig opgave
og selve den praktiske svende-
prøve. Fremover bliver den
skriftlige opgave erstattet af
en case som indgår i undervis-
ningens sidste skoleperiode.
Denne case, der svarer til en
ugens arbejde, skal eleven for-
svare ved en mundtlig prøve,
bl.a. ved at demonstrere tek-
nikker og værktøjer.

Denne teoretiske del af
svendeprøven ledsages af en
praktisk prøve der består af en
‘fremstillingsopgave’. Den skal
udføres på grundlag af ele-
vens case og skal løses inden
for 52 timer.

Anlægsgartneruddannelsens
hovedforløb varer mindst 3 år
og 2 måneder og kan vare op
til  3 år og 6 måneder. Hertil
kommer grundforløbet. Ud-
dannelsens længde er dermed
uændret.

Højniveau og talentspor
Nyt er det at elever fremover
skal have mulighed for at væl-
ge fag på et højere niveau end
det obligatoriske. Fagene va-
rer dog den samme tid uanset
valg af niveau.

På anlægsgartneruddannel-
sen udbydes eks fag fremover
på højere niveau. Det gælder
Plantekendskab (4 uger), Kul-
turpleje (3 uger), Kulturteknik

A (4 uger), Jord, vand og næ-
ring (1 uge), Anvendt økologi
(1 uge) Anlægsteknik A (7
uger) og Opmåling/afsætning
(2½ uger).

Eleven kan vælge fagene
enkeltvis, men eleven kan og-
så følge anlægsgartneruddan-
nelsens ‘talentspor’ hvor man
skal vælge de definerede fag
under hver speciale.

EUV for de voksne
EUV er erhvervsuddannelse for
voksne over 25 år. EUV har
hidtil heddet voksenlærlinge-
ordningen eller Grunduddan-
nelse for Voksne (GVU). Med
reformen bliver der bedre mu-
ligheder for at tilrettelægge et
mere målrettet - og ofte kor-
tere - uddannelsesforløb for
de voksne.

Har man ingen relevant er-
hvervserfaring eller uddan-
nelse, gennemføres uddannel-
sen dog med samme indhold
og uger som elever under 25
år. Men har man relevant er-

EUD-reformen træder i kraft
UDDANNELSE. De der begynder på bl.a. anlægsgartneruddannelsen
efter ferien får nye vilkår, bl.a. adgangskrav med karakterer, et ekstra
grundforløb, strammere overgangskrav og nye højniveaufag
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Jette Christensen, uddannelseskon-
sulent i Byggeriets Uddannelser og
særligt tilknyttet Det Faglige Udvalg
for Anlægsgartner, Greenkeeper og
Groundsman.
www.erhvervsudd.dk.
Bekendtgørelse om erhvervsuddan-
nelser. Undervisningsministeriet 22.
9.2014. www.retsinformation.dk.

hvervserfaring og/eller anden
uddannelse, fastlægger er-
hvervsskolen et uddannelses-
forløb ud fra elevens samlede
kompetencer.

Fastlæggelsen sker efter det
faglige udvalgs standardmerit
og skolens realkompetence-
vurdering (RKV). Realkompe-
tencer er en persons samlede
viden, færdigheder og kompe-
tencer uanset hvordan de er
opnået. Det faglige udvalg har
defineret hvad relevant ar-
bejdserfaring er.

Har eleven mere end to års
relevant arbejdserfaring, tilret-
telægger skolen et EUV-skole-
forløb på højst 32 uger hvor
der er skåret 10% af uddan-
nelsens hovedforløb fra. Her
indgår ikke yderligere praktik.
Forløbet kan indgå i en ud-
dannelsesaftale, men kan også
gennemføres uden.

Har eleven mindre end 2 års
erhvervserfaring eller anden
uddannelse (herunder en gym-
nasial uddannelse), tilrette-

lægger skolen et EUV-forløb
med skole- og praktikdel for at
dække de manglende kompe-
tencer. Forløbet indgår i en
uddannelsesaftale eller gen-
nemføres i skolepraktik. Prak-
tiktiden er højst 2 år og skole-
perioden højst 32 uger.

Afkortningen af skoleuger-
ne sker ved at fagene iværk-
sætteri og innovation, anlægs-
gartner, virksomhedsøkonomi
samt skolernes valgfag udgår.
Skolen skal give yderligere af-
kortning ud fra elevens forud-
sætninger. Der kan gives yder-
ligere nedsættelse af praktik-
tiden ved at ansøge det fag-
lige udvalg.

EUX
Til reformen hører også nye
rammer for EUX-uddannelsen
hvor man kombinerer en EUD-
uddannelse med en gymnasial
uddannelse. Eleverne er derfor
formelt set omfattet af be-
stemmelserne der gælder for
EUD. I forhold til den nuvæ-

rende EUX bør det blive nem-
mere for skolerne at undervise
i det samme fag på tværs af
EUX-forløb, og give elever og
virksomheder et bedre over-
blik over mulighederne i et
EUX-forløb.

Andre ændringer
Generelt udvides uddannelses-
garantien - og dermed mulig-
heden for at få praktik i et
praktikcenter (skolepraktik)
hvis eleven ikke kan finde en
praktikplads.

Eleverne på erhvervsskoler-
ne kan også se frem til flere ti-
mers undervisning om ugen.
Der bliver et minimumstimetal
på grundforløbet på 26 klok-
ketimer pr. uge fra 2016. Des-
uden skal lærernes kompeten-
cer styrkes gennem efterud-
dannelse.

Endelig forbedres mulighe-
derne for videreuddannelse.
Flere uddannelser skal udby-
des med EUX (det har anlægs-
gartneruddannelsen i forve-

jen, men uden succes). Er-
hvervsuddannelserne på mini-
mum tre år skal give adgang
til erhvervsakademiuddannel-
ser (f.eks. have- og parkingeni-
ør). Desuden bliver fag som ta-
ges på højt niveau på EUD si-
destillet med gymnasiale fag.

Nyt bliver det også at der -
ud over det nye introduceren-
de grundforløb - bliver opret-
tet en ny 10. klasse, EUD10
Formålet er at forberede ele-
verne til erhvervsuddannel-
serne og gøre dem klar til at
opfylde adgangskravene. Ud-
dannelsen er henvendt til de
elever som ikke opfylder ad-
gangskravene eller ikke er sik-
re på deres valg. sh

Som led i reformen bliver også svendeprøven ændret, men den omfatter
stadig praktisk arbejde. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.
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Parkchef Claus Dahl blev
færdig med parkdiplomud-

dannelsen i 2006, og den gav-
ner ham stadig i det daglige
arbejde. Uddannelsen gav bå-
de bredere faglig viden og
større sikkerhed i beslutnin-
gerne. For landskabsarkitekt
Kaare Skjerning betyder ud-
dannelsen at han bliver bragt
ud af den daglige trummerum
og udfordret på en helt ny
måde. Undervejs er han især
blevet mere bevidst om pro-
cessers store betydning.

Claus Dahl er uddannet an-
lægsgartner og tekniker, men
ønskede sig et bredere akade-

Ud af hverdagen, ny viden og holdbare netværk

Af Tilde Tvedt misk grundlag for sit arbejde. I
2004 så han en annonce for
parkdiplomuddannelsen og
kom med på det første hold.
Godt ti år efter har han stadig
gavn af uddannelsen i sit dag-
lige arbejde som parkchef i
Høje Taastrup Kommune.

For landskabsarkitekt Kaare
Skjerning fra Greve Kommune
er parkdiplomuddannelsen et
nyere bekendtskab. For ham
startede det med ønsket om
ikke at gå fagligt i stå. Derfor
deltog han i 2010 i modulet
‘Bytræsplantninger’.

„Jeg lavede et anlægspro-
jekt som senere blev ført ud i
livet på min daværende ar-
bejdsplads. Det var en god

kombination af fordele. Jeg
lærte noget nyt og lavede et
stykke arbejde som alligevel
skulle gøres,“ fortæller han.

Kaare Skjerning fik smag for
mere og har nu taget fire mo-
duler. „Det tiltalte mig at ud-
dannelsen giver mulighed for
et samlet forløb i stedet for at
man tager tilfældige kurser
hist og pist.“ Undervejs har
han skiftet arbejdsgiver, men
fik aftaler om næste modul.

„På et tidspunkt ville jeg i
gang med ‘Strategisk dialog’
og arbejdede samtidig med en
parkpolitik for min kommune.
Så jeg overvejede nøje hvor-
dan modulet kunne være til
gavn for arbejdet og brugte
det i min argumentation over
for chefen der skulle sige ok.“

Kvalifikationer og netværk
Parkdiplom er en deltidsud-
dannelse man tager samtidig
med sit arbejde. Og det kræ-
ver en indsats. For Claus Dahl
gik det slag i slag med et nyt
modul hvert halve år. „Det var
hårdt arbejde. Når jeg var fær-
dig med en eksamen, var det
næsten som ferie at gå på ar-
bejde igen,“ husker han. Der-
for mener han også at det er
vigtigt at tage arbejdsgiveren
og familien i ed før man går i

gang. Claus Dahl havde mulig-
hed for af og til at bruge en
arbejdsdag på studieopgaver,
men det sædvanlige arbejde
skulle så klares på kortere tid.

Kaare Skjerning er enig i at
det er krævende både at skul-
le arbejde og studere. „Forbe-
redelsen foregår om aftenen
når børnene er lagt i seng, og
man kan ikke bare lige lave en
opgave på en weekend. Man
skal virkelig hive sig selv op,“
siger han. Motivationen er at
få nye færdigheder der måske
også kan gøre at man er foran
andre i kvalifikationer. „Des-
uden er jeg glad for at komme
ud af den daglige trummerum
indimellem. Og så er det fedt
at afslutte noget. Det giver
kæmpe tilfredshed,“ konstate-
rer Skjerning.

For Claus Dahl var drivkraf-
ten både hunger efter viden
og faglig stolthed. Arbejdet
med at læse baggrundsstof og
løse opgaver blev i høj grad
opvejet af de mange gode dis-
kussioner med de andre delta-
gere. „De kom fra andre slags
virksomheder og andre dele af
landet, og det var en øjenåb-
ner at udveksle erfaringer. Vi
fik et godt netværk som jeg
stadig bruger af og til,“ for-
tæller Claus Dahl.

Man møder folk som ligner én selv. De fælles interesser gør at man får et netværk hvor man kan udveksle erfaringer. Foto: Karsten Kring.

■ Parkdiplom er en videregående efteruddannelse inden for
park og anlæg. Man kan f.eks. være jordbrugsteknolog, arkitekt,
biolog eller skov- og landskabsingeniør og skal have mindst to
års relevant erhvervserfaring fra brancheområdet.
■ Der er tre obligatoriske moduler (Opgavestyring, Opgavede-
ling, Strategisk dialog), valgfrie moduler og afgangsprojekt. De
svarer til 60 ECTS-points eller ét studieår, men man tager modu-
lerne mens man arbejder. Hele forløbet koster 85.000-90.000 kr.
■ Uddannelsen blev oprettet i 2004. Hidtil har cirka 50 taget hele
forløbet, men mange har taget et enkelt eller få moduler.
■ ‘Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed’ er det fulde
navn på uddannelsen som udbydes af Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Studieleder er
Christian P. Kjøller, cpk@ign.ku.dk
■ Læs mere på www.ign.ku.dk/parkdiplom.

PARKDIPLOMET. Videregående efteruddannelse supplerer eksisterende grønne uddannelser

PARKDIPLOMET
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SKRIBENT
Tilde Tvedt er kommunikationsmed-
arbejder, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning. Københavns Uni-
versitet.

Claus Dahl - med på første hold i
2004 - har stadig gavn af uddan-
nelsen i sit arbejde som parkchef.

Landskabsarkitekt Kaare Skjerning
fra Greve Kommune - i gang med
parkdiplomuddannelsen.

Det genkender Kaare Skjer-
ning der også fremhæver den
gode stemning på modulerne.
„Det er meget motiverende at
få serveret viden, og du møder
nogle som i høj grad ligner dig
selv. De fælles interesser gør at
man får et netværk hvor man
kan udveksle erfaringer.“

Fagligt og personligt
Set i bakspejlet er Claus Dahl
ikke i tvivl om at uddannelsen
har betydet meget for ham,
både fagligt og personligt.
„Jeg fik et bredt fagligt og
teoretisk grundlag som jeg så
kunne kæde sammen med min
praktiske viden. Samtidig fik
jeg en større sikkerhed i mine
argumentationer som også
gav større selvtillid,“ fortæller
han. Nogle af de konkrete
værktøjer bruger Claus Dahl
stadig, f.eks. interessentana-
lyse, men udbyttet er også en
generelt bredere horisont.

Han fremhæver især modu-
let ‘Strategisk dialog’ som me-
get vigtigt for det daglige ar-
bejde i den grønne sektor. Det
handler i høj grad om kommu-
nikation som mange overser
som arbejdsredskab. Han næv-
ner også kulturforståelse som
vigtig for at forstå hvorfor an-
dre handler som de gør.

Kaare Skjerning er især glad
for at have lært en masse om
processer. „Som landskabsarki-
tekt kan man godt være tilbø-
jelig til at fokusere lidt for me-
get på projektet, så begejstrin-
gen tager magten fra en. Men
processen er vigtig. På uddan-
nelsen har jeg fået en viden
om projektplanlægning som

gør mit arbejde meget mere
kvalificeret.“

Kaare Skjerning bruger også
jævnligt andre af de konkrete
værktøjer, bl.a. at fremskrive
en investering i nutidskroner.
„Hvis vi f.eks. overvejer at ud-
skifte et udlevet busket med et
ekstensivt staudebed, er det
en fordel at vurdere udgifter-
ne ved den ene og den anden
løsning over 20 år. Det kan
bruges til at argumentere for
en bestemt løsning, især over
for kollegaer og chefer uden
grøn baggrund.“

Skjerning er også glad for
parkdiplomet på cv’et. „Jeg
bliver ikke ligefrem spurgt om
det ved jobsamtaler, men jeg
er sikker på, at arbejdsgiverne
lægger mærke til det.“

Er god til at supplere
De senere år har Claus Dahl
været censor på parkdiplom-
uddannelsen og kan se at den
f.eks. supplerer landskabsarki-
tektuddannelsen godt. „Her
kan landskabsarkitekterne
bl.a. lære noget om ledelse
som de ikke umiddelbart har
med sig,“ vurderer Claus Dahl.

Han mener også at flere an-
lægsgartnere kunne have glæ-
de af uddannelsen. „De mel-
lemstore virksomheder synes
ofte det er for dyrt at sende en
medarbejder på parkdiplom-
uddannelsen. De glemmer at
se på den langsigtede økono-
miske gevinst det kan give
virksomheden.“ ❏
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A&B Analyse (2014): Tilfredsheds & Læserundersøgelse af fagbladet Grønt Miljø.
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Grøn Fagmesse på
Sandmosen 11. juni
11. juni er det torsdag i uge 24
og dermed Grøn Fagmesse på
Sandmoseskolen. For 10. gang
siden debuten i 2006. Der er
(1. juni) tilmeldt 43 udstillere -
som vanlig med græs som ud-
gangspunkt. Der er desuden
fokus på miljørigtig drift, bl.a.
med indlæg om ukrudtsbe-
kæmpelse og klimaopgaver.
Og som vanlig er der klipper-
konkurrence, gratis pølser og
udstiller- og gensynsfest afte-
nen før. groenfagmesse.dk.

Grøn Fagmesse i 2014.

Haveselskabet har flyttet sit se-
kretariat fra sin ejendom i
Lyngby til lejede lokaler i et
nyt kontorbyggeri i Gladsaxe.
Før var adressen Jægerborgvej
47, 2800 Lyngby. Nu er den
Tobaksvejen 23 A, 2860 Sø-
borg.  Ifølge Haveselskabets
blad ‘Haven’ blev selskabets
ejendom solgt for 6,7 mio. kr.
til Lyngby-Taarbæk Kommune
og overtaget 1. maj.

Efter nogle økonomisk an-
strengte år med millionunder-
skud og direktørskift er Have-

selskabet i 2013 og 2014 kom-
met på ret køl. Ifølge ‘Haven’
var totale omsætning i 2014
20,3 mio. kr. med et driftsre-
sultat på 1,6 mio. kr og en
egenkapital på 16,9 mio. kr.
„Så Haveselskabet er en stabil
og solid forening der med sin
sunde økonomi kan fokusere
på det vi alle ønsker, nemlig
haveglæde,“ skriver bladet.

Direktør i Haveselskabet og
ansvarshavende redaktør for
‘Haven’ er Charlotte Garby der
i 2012 afløste Ole Münster.

Haveselskabet fra Lyngby til Søborg
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Efter en dom i Odense byret
er der opstået ny usikker-

hed om reglerne for at gå med
knive. I maj fik en våbenhand-
ler i Odense 100.000 kr. i bøde
for at besidde 44 foldeknive
der var til salg i hans jagtbutik.
Knivene kan  med lidt finger-
snilde åbnes med én hånd selv
om de ikke er beregnet til det.
Og det gør dem ulovlige ifølge
våbenloven. Det sår tvivl om
hvorvidt mange håndværkeres
knive også er ulovlige.

Lovens formål er at få de
farlige knive væk fra gaderne.
Når en voldsmand skal bruge
to hænder for at gøre kniven
klar, kan det potentielle offer
lettere slippe væk. Men med
den nye dom kan almindelige
knive, f.eks. anlægsgartnernes
foldeknive, være i kategori
med springknive, kastestjer-
ner, kasteøkser, totenschlæge-
re og andre overfaldsvåben.

”Det kræver blot at frisøren
kan åbne sin barberkniv med

en hånd eller håndværkeren
kan få knivens blad ud med én
hånd. Og efter en del år i
branchen udvikler de fleste fri-
sører og andre håndværkere
nok en teknik hvor det kan
lade sig gøre”, siger Jeppe
Rosenmejer, chefkonsulent i
Håndværksrådets juridiske af-
deling. Her har man henvendt
sig til Rigspolitiet og Justitsmi-
nisteriet, men myndighederne
er ikke 100% klar over hvor
grænsen mellem lovlige ar-
bejdsredskaber og ulovlige
mordvåben går. Ifølge Jeppe
Rosenmejer opererer virksom-
hederne derfor i praksis i en
juridisk gråzone.

Justitsministeriet har nu
bedt Rigspolitiet og Rigsadvo-
katen om en indstilling til Ju-
stitsministeriet om hvordan
man kan præcisere forbuddet
mod foldeknive der kan betje-
nes med en hånd. Rigspolitiet
har dog allerede vurderet at
proptrækkere med folieskærer

og multiværkstøj ikke beteg-
nes som énhåndsbetjente fol-
deknive og altså er lovlige.

En ulovlig kniv er ikke bare
ulovlig at bære i offentlighe-
den, forklarer Jeppe Rosenme-
jer. Kniven er ulovlig at eje,
også selv om den er gemt væk
derhjemme. Man må kun eje
en sådan kniv hvis man har
fået tilladelse fra politiet.

Ud over at knive ikke må

Kniven må ikke kunne
lirkes op med én hånd
Dom i Odense sår ny tvivl om knives lovlighed

Danmarks Jægerforbund har på en youtube-video demonstreret at
almindelige knive kan åbnes med én hånd selv om de ikke er beregnet
til det. Se videoen på www.jaegerforbundet.dk hvor fotoet er fra.

være énhåndsbetjente, har
våbenloven også krav til kniv-
bladets længde. Enhåndsbe-
tjente foldeknive er ulovlige
uanset bladets størrelse. For
andre knive må bladet højst
være 7 cm når man har kniven
med i offentligt rum. Hvis bla-
det er over 12 cm må kniven
kun ejes hvis den tjener et
‘anerkendelsesværdigt formål’
f.eks. på arbejdet. sh

1. juni 2015 var det endelig
slut med at mærke biocider
med de gamle orange fare-
symboler. Nu skal man følge
CLP-forordningen med nye
piktogrammer (herover) på
etiketter og sikkerhedsdata-
blade. Reglen gælder alle bio-
cider der sælges fra producent
eller importør, og dermed og-
så alle biocider som forhand-
lere sælger til professionelle
eller forbrugere.

Biocider er kemiske stoffer
til at bekæmpe skadedyr, bak-
terier, svampe mv., men om-
fatter ikke plantebeskyttelses-
midler, herunder insektmidler,
svampemidler og ukrudtsmid-

ler. I Danmark er der cirka 300
godkendte biocidprodukter,
bl.a. træbeskyttelsesmidler,
skadedyrsmidler til mus, rotter,
myrer mv. samt hygiejne- og
desinfektionsprodukter.

Reglerne er i EU fastsat i
CLP-forordningen (Classifica-
tion, Labelling and Packaging)
der indføres i EU fra 2010 til
2015 for at få ensartet fare-
mærkning på tværs af græn-
serne. Reglerne er for enkelt-
stoffer er før trådt i kraft, men
nu gælder alle biocider. Bioci-
der markedsført før den 1. juni
2015 med gammel mærkning,
må fortsat distribueres og sæl-
ges frem til 1. juni 2017.
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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
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

KURSER & KONFERENCER

JUNI
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.

AUGUST
Fokus på haven & Rosenkåring 
Valbyparken. København 2.8.
Arr: Københavns Kommune.

SEPTEMBER
Danske Parkdage 2015. Grøn
bevægelse. Esbjerg 9-11/9. IGN,
PN.
Nordiske mesterskaber i skov-
huggersport og øksekast 2015.
Skovskolen Nødebo 12-13/9. IGN
og West Coast Logging Show.

Regler for parkering. Middelfart
22/9. VEU.

SENERE
Byplanmøde 2015. Den regiona-
le by - grænseløs planlægning.
Vordingborg/Lol.-Falst. 1-2/10. DB.
European Tree Worker Certifi-
cate (ETW-eksamen). Eldrupgård,
Djursland 15/11. IGN, DTF.

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

Biocider mærkes med nye piktogrammer
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25 år siden VÆKST & ANLÆG
“Messen var udelukkende udendørs.
Det var rart som vejret artede sig.
Samtidig var den mere samlet. Ikke
som før delt op mellem inden- og
udendørs stande i flere afdelinger.
Det var også rart. Rart var det også,
at messen var som en tæt by i smuk-
ke omgivelser. Generelt den bedste
messe hidtil at slentre rundt i. Be-
grundelsen for at lægge messen
udendørs var bare nogle andre. Nem-
lig bedre muligheder for at demon-
strere maskinerne, både på standene
og på særlige demonstrationsarealer.
Det blev ikke udnyttet.“ (Søren Hol-
gersen, Grønt Miljø, juni 1990).

75 år siden
DE NYE HAVEKLINKER
„Da klinkbrændte mursten
for få år siden kom frem som
bygningsmateriale i haver, var
anlægsgartner Alfred Nielsen
en af de første, der fik be-
troet større opgaver på dette
nye arbejdsfelt, og siden har
Alfred Nielsen høstet mange
erfaringer på området, bl.a.
disse: Selve materialets ensar-
tethed spiller selvsagt den al-
lerstørste rolle. Der spares så
megen arbejdsløn ved brug af
klinker nr. 1, at de faktisk bli-
ver billigere end nr. 2. Stene-
ne må endelig være tilstræk-
kelig hårdtbrændte. De smuk-
ke røde sten er de svagest
brændte, men holder allige-
vel, blot der ikke er for man-
ge kalkknaster i dem. Den al-
mindelige gule klinke er no-
get for tilbøjelig til at blive
grå og grim, til gengæld har
Hasle-klinker næsten for artig
en overflade, der smager lidt
af sanitæranlæg.“ (Erik
Erstad-Jørgensen, Havekunst
1940).

50 år siden MOMSEN ER PÅ VEJ
„Selv om det forelagte lovforslag om merværdiafgift
endnu ikke er endeligt behandlet og vedtaget, er der -
desværre - fremover ingen mulighed for anlægsgartne-
ren at undgå MOMSEN. For de af vore medlemmer, der
ikke har større kontorhold - og det er vel de fleste - vil
lovforslaget i praksis betyde store vanskeligheder, når
de enkelte poster og leverancer skal deles ud og opgø-
res.“ (Poul Frøling, Anlægsgartneren, juni 1965).

10 år siden JORDPAKNING
„Pakning af vækstjorden og følgen-
de misvækst har i årtier været et af
de allerstørste problemer i anlægs-
gartneriet. Her blev problemet åben-
lyst allerede tidligt i 1960’erne på
grund af de store entreprenørmaski-
ner der blev indført. Senere fik land-
bruget de samme problemer på
grund af det stadig større landbrugs-
grej. Senest er spørgsmålet rejst i
skovbruget på grund af de moderne
skoventreprenørmaskiner.“ (sh,
Grønt Miljø, juni 2005).

GAMLE NYHEDER

„I direktør J. Engelbert-Petersens have er klinkematerialets
anvendelighed demonstreret paa meget elegant maade. Teg-
net af C.Th. Sørensen og udført af Alfred Nielsen.“ Have-
kunst 1940.

Danshells har i årtier solgt
knuste muslingeskaller som
kalktilskud til hønsefoder. Nu
præsenterer Danshells også
dekorationsskaller, altså mus-
lingeskaller, til krukker og be-
de. Ud over deres dekorative
funktion beriger de langsomt
jorden med kalk og hæmmer
ukrudtet. Muslingeskallerne
indsamles ved Norges vestkyst
og Færøerne. Desuden aftager
Danshells tomme skaller fra
danske muslingekogerier.

Danshells præsenterer også

et miljøvenligt glatførebe-
kæmpelsesmiddel baseret på
knuste muslingeskaller. Ifølge
firmaet trænger skallerne
langsomt ned i sneen og ska-
ber god friktion fordi de er
spidse og kantede.

Sidste muslingeskalsprodukt
er Danshells 0/1 mm flisesand .
Sandet er et restprodukt fra
produktionen og i muslinge-
skallernes klassiske gråhvide
farve. Det kan bruges som bå-
de fugemateriale og afret-
ningslag. www.danshells.dk. lt

Skaller bruges som dæklag og flisesand
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Nej til landskabsarkitektur
Stig L. Andersson, partner og
grundlægger af SLA, skriver i
Danske Landskabsarkitekters
nyhedsbrev uge 19:

„I SLA bruger vi normalt ik-
ke termen ‘landskabsarkitek-
tur’. Landskabsarkitektur er en
term der udspringer af det
byggede miljø: Som noget an-
det og underlegent i forhold
til den ‘rigtige’ arkitektur -
den der handler om bygnin-
ger, veje og konstruktioner. I
stedet arbejder vi på at rede-
finere landskabsarkitekturen
som det komplementære til
bygningsarkitekturen. Kun ved
at tænke begge disse to be-
greber - ‘det groede miljø’ og
‘det byggede miljø’ - sammen
som ligeværdige, kan man få
det fulde billede og den fulde
forståelse af hvad ‘arkitektur’
er. Det er det byggede miljø
der overvejende har skabt de
problemer vi står overfor i
dag. For at løse de problemer
vi har bygget for os selv med
velfærdssamfundets udvikling
siden 1950´erne, skal vi arbej-
de med det groede miljø.“

Lavest vinteromsætning
Anlægsgartnerfirmaet OK
Nygaard  kom ud af 2014 med
et minus på 6 mio. kr. Direktør
Ole Kjærgaard siger til Licita-
tionen 19.5.2015:

„Vi ved godt at det er en jo-
ker, men havde vi fået noget
der bare mindede om vinter,
var forretningen gået i plus. Så
belært af det, laver vi de frem-
tidige budgetter ud fra de år
med lavest vinteromsætning.“

Ingen ænser EUD-skolerne
Bertel Haarder (V) beklager i
Politiken 16.5.2015 at er-
hvervsskolerne negligeres i
forhold til gymnasierne:

„Næsten alle politikere, in-
klusive mig selv, kender kun
gymnasiet. Stort set alle jour-
nalister kender kun gymnasiet.
Debatten om geografis stilling
i 1.g kunne starte en revoluti-
on hvorimod man kan ned-
lægge tre fag på en erhvervs-
skole uden at der er en kat der
gør. Ingen ænser hvad der fo-
regår på erhvervsskolerne.
Hvad er eksempelvis grunden

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

til at kun gymnasieelever har
obligatorisk idræt, men ikke
erhvervsskoleeleverne? Har
deres legeme ikke samme be-
hov for at være i form? Det
samme gør sig gældende for
de kreative fag. Dem er der
ikke engang mulighed for at
tage frivilligt på erhvervssko-
lerne.“

Natten er udryddet
Lysforureningen er så stor at vi
har glemt hvordan rigtigt mør-
ke er. Den amerikanske forfat-
ter Paul Bogard, der har skre-
vet ‘The end of the night’, si-
ger i Jyllandsposten 22.5.2015

„En af de interessante ting
ved lysforurening er at det i
modsætning til klimaproble-
mer er noget som ligger inden
for vores rækkevidde at kon-
trollere. På individuelt niveau
kan vi mørklægge vores sove-
værelser og slukke lyset om
natten. Men det er ikke ønsk-
værdigt at individer selv tager
ansvar. Samfundet bør i stedet
sige: Vi har ikke brug for at
det lys i byerne. Lad os kon-
trollere lysforureningen. Der
er ingen grund til at gadelyg-

terne lyser lige så kraftigt kl. 3
om natten som i myldretiden.
Det giver simpelt hen ingen
mening.“

Kun dag og skumring
Lysforureningen har også mil-
jømæssige konsekvenser, for-
tæller postdoc Christopher Kya
fra German Research Center of
Geosciense til Jyllandsposten
22.5.2015:

„Omkring en tredjedel af
hvirveldyr og over halvdelen
af de hvirvelløse dyr har udvik-
let sig til at leve om natten.
Mange af dem drager fordel
af de mørkeste, måneløse
nætter til at klare vigtige op-
gaver, f.eks. at finde mad eller
migrere. Natten som ‘et sted’
findes ikke længere over store
dele af det europæiske konti-
nent fordi natten ikke længere
indtræffer. Vi har kun dag og
skumring.“

Danmark er 40% for lille
Det hænger ikke sammen skri-
ver Finn Arler, Aalborg Univer-
sitet, og Jørgen Madsen, Tek-
nologirådet, i Teknik & Miljø 5/
2015:

„Skovpolitikken sigter mod
at øge skovarealet fra de nu-
værende 15% til 20-25%.
Energipolitikken vil udfase fos-
sile brændstoffer, og det kan
medføre at op til 15% af land-
arealet vil blive anvendt til
dyrkede energiafgrøder. Sam-
tidig er der krav om væsentligt
større arealer til biodiversitet
og vild natur, måske en for-
dobling af de nuværende
knap 10%. Klimaforandringer-
ne vil også have arealmæssige
konsekvenser. Endelig sker der
i disse år en udvidelse af både
byområder og transportanlæg
samt af de såkaldte fritids-
landskaber der både omfatter
sommerhusområder og diverse
aktivitetspladser. En hastig be-
regning viser at landet er 40%
for lille til at alle får hvad de
vil have. Der vil opstå konflik-
ter både på nationalt og lokalt
niveau.“

Tak til tysk dåsepant
Efter aftalen om dåsepant
med Tyskland og Slesvig-Hol-
sten udtaler Kirsten Lund An-
dersen, formand for Park- og
Naturforvalterne i en presse-
meddelelse 2.6.2015:

„Når danskerne kan have
bøvlet med at hente dåser i
Tyskland og i øvrigt slæber
engangsgrills og andet ud i
parker og natur, så kan de nok
også overkomme at tage affal-
det med retur. Det handler om
en mentalitetsændring, men
en adfærdsregulerende pant
kan forhåbentligt også trække
i den rigtige retning.“

Kirkegård til mindeanlæg
Psykiatrisk hospital i Risskov
flytter, og der planlægges bo-
liger på hospitalets kirkegård
idet gravstenene skal samles i
en mindehave andetsteds.

Hospitalspræst ved det psy-
kiatriske hospital Anna Bøjsen-
Møller siger i Kristeligt Dag-
blad 26.5.2015: „Jeg synes ikke
det er etisk forsvarligt at byg-
ge oven på en kirkegård. Jeg
mener ikke at man skal bryde
gravfreden. Man bør lade ske-
letterne ligge i fred.“

Fra bygherreside siger pro-
jektdirektør Frank Skriver Mik-
kelsen, region Midt, i samme
avis: „Det er min opfattelse at
den foreslåede løsning kvali-
tetsmæssigt er en bedre løs-
ning end den nuværende, og
at vi med etableringen af et

Når natten reduceres til skumring, bliver vi en oplevelse fattigere - og
kan også få problemer med miljø og sundhed. Forsiden af Bogards bog.
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Kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Risskov i Aarhus med udsigt over
Aarhus Bugt. Over 2000 mennesker er blevet begravet på kirkegården,
hvoraf 235 gravminder er bevaret den dag i dag. Sidste begravelse var i
1962. De fleste gravminder er betonsten der oprindeligt lå vandret i
græsset, men som blev skråtstillet for cirka 10 år siden så de ikke skulle
forsvinde helt. Foto fra dengamleby.dk.

lipidarium med de eksisteren-
de gravstene værner om de
kulturhistoriske værdier.“

Elof Westergaard, biskop i
Ribe og formand for Forenin-
gen for Kirkegårdskultur, sva-
rer i samme artikel: „Der sker
altså noget med en kirkegård i
det øjeblik man flytter gravste-
nene. Så er der ikke længere
tale om en gravsten, men en
mindesten, og man går fra at
have en kirkegård til et minde-
anlæg. Så forsvinder noget af
det originale. Jeg synes man
skal bevare stedet som det er,
og lade kirkegården stå som et
vigtigt lille åndehul i det kom-
mende boligområde, et sted til
eftertanke.“

Lad ådale være ådale
Landbrug og byggeri i lavtlig-
gende arealer ved vandløb er
at bede om problemer, men
ådalene kan hjælpe, skriver
Kristine Elisabeth Mulbjerg og
Peter Bønløkke Adamsen i
Teknik & Miljø 5/2015:

„Vandløb har altid gået over
sine bredder ved stor afstrøm-
ning. Det er en del af vandlø-
bets naturlige dynamik. Dyrk-
ning eller bebyggelser på de

lavtliggende arealer indebæ-
rer derfor naturligt en risiko
for oversvømmelse. I stedet
bliver vi nødt til at fokusere på
mere gennemgribende tiltag i
ådalene som kan opmagasine-
re vandet fra åer uden nød-
vendigvis at involvere barrierer
eller andre teknisk anlæg. De
gennemgribende tiltag kom-
mer formentligt til at kræve at
eksempelvis dyrkningsjord må
omlægges så ådalene får deres
oprindelige funktion tilbage.“

Viser tallene frem
Anlæsgartnerfirmaer konkur-
rerer ikke kun, de samarbejder
også. Og hellere dét end op-
køb, lyder det fra Henrik Hoff-
mann, H. Hoffmann A/S i Lici-
tationen 28.5.2015:

„Vi får mere ud af samarbej-
det med kolleger som vi kan
stole på og har fortrolighed
med. Det fungerer bedre for
os. Der er mange der siger at
det er besværligt og at man
ikke må vise sine tal til konkur-
renter, men jeg har den mod-
satte opfattelse, for vi har haft
masser af successer ved at væ-
re åbne og ærlige med bereg-
ninger og planer.“ sh

Ja, altid

Ja, af og til

Nej, aldrig

DERFOR VIRKER DIN ANNONCE
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Droner bomber
landskabet med frø
Droner kan også bruges til at
så frø og rejse skov i uvejsom-
me områder. Systemet er ved
at blive udviklet af det ameri-
kanske firma Biocarbon Engi-
neering og ventes klart til
sommer. Dronen flyver først
over arealet og kortlægger
det. Efter at man har udvalgt
de steder hvor der skal sås
skov, flyver dronen ned i et
par meters højde og frigør
kapsler der sætter sig fast i jor-
den med med et forspiret frø
og en gel med næring. En
drone kan aflevere 36.000
kapsler på en dag. Når træ-
erne vokser op kan man med
dronen overvåge udviklingen.
biocarbonengineering.com.
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Stillingen som kirkegårdsassistent ved Herning Kirke-
gårde er ledig til besættelse pr. 1. august 2015 eller ef-
ter nærmere aftale.

Læs mere om jobbet på www.jobnet.dk under
Annonce ID.: 3960080

Kirkegårdsassistenten varetager sammen med kirke-
gårdslederen den daglige drift og ledelse af Hernings
to by-kirkegårde på hver ca. 8 ha.

Vi lægger vægt på at ansøgere har interesse for mo-
derne kirkegårdsdrift/drift af grønne områder og har
lyst og evne til at videreudvikle arbejdsgange og meto-
der med henblik på at sikre en fortsat effektivisering og
optimering af kirkegårdenes drift.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til kirke-
gårdsleder Torben Rasmussen tlf. 97120511.

Skriftlig ansøgning inkl. bilag for faglig uddannelse etc.
sendes til: Herning Kirkegårde, Vestergade 63-65, 7400
Herning eller via mail til tr@herning-kirkegaarde.dk.
Mærk ansøgningen ‘Kirkegårdsassistent’.
Ansøgningsfrist 17. juli 2015.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31

Engageret mellemleder
med uddannelse og erfaring inden for
drift af grønne områder, ledelse og
anlægsgartneri søges til Herning Kirkegårde

Arealer der ikke dyrkes i læn-
gere tid kan falde ind under
naturbeskyttelseslovens §3,
f.eks. fordi det ender som et
overdrev. Og så må man ikke
pløje eller fræse det op for at
forbedre græsningen. Det vi-
ser to sager som Natur- og Mil-
jøankenævnet har afgjort.

Arealerne var fræset op fle-
re gange de seneste 30 år for
at forbedre græsset. Kommu-
nerne havde alligevel vurderet
at arealerne var overdrev der
skulle beskyttes. Det mente
ejerne ikke og henviste til at
fræsningen var en omlægning,
og at omlægninger efter lov-
bemærkningerne skulle være
opgivet for mindst 30-50 år si-
den for at et areal kunne be-

tegnes som et beskyttet biolo-
gisk overdrev.

Nævnet fastslog at de 30-50
år måtte forstås som en oplys-
ning om hvor lang tid det nor-
malt tage for at udvikle et bio-
logisk overdrev, men at det ik-
ke var udelukket at det på
grund af lokale forhold kunne
gå hurtigere. Og har der først
udviklet sig et biologisk over-
drev, må man ikke dyrke det
intensivt mere.

Men er fræsning intensiv
drift? Ja, ifølge nævnet. Godt
nok er fræsning mere skånsom
for jordbunden og floraen end
pløjning, men fræsning er dog
et indgreb i en beskyttet na-
turtypes kontinuitet.
(nmkn.dk. sag 144, sept. 2014)

Det fræsede overdrev må ikke fræses

Tohjulet Ferrari
med hydrostatik
Sønderup Maskinhandel A/S
har lanceret en ny tohjulet hy-
drostatisk Ferrari med model-
betegnelsen 560 HY WS Po-
wersafe. Importøren fremhæ-
ver det hydrostatiske drev og
styring og den hydrauliske
Powersafe kobling. Desuden
fremhæves betjeningshåndta-
gene der sikrer nemme ma-
nøvrer og sikker kontrol af
maskinen. Traktoren drives af
en 12 hk Honda-motor og kan
monteres med alle mulige red-
skaber. ferrarimaskiner.dk.

Fleksibel altan med
usynligt gelænder
Med Flex Altan har smede-
virksomheden Dommerby Stål
udviklet en modulopbygget
stålaltan. Hvert modul består
af en stålramme på 1x1 meter,
og modulerne kan boltes sam-
men til ønsket form og stør-
relse. Nyt i konceptet er en
version uden synlige stolper
og gelændere. Siderne består
af 16 mm tykt hærdet glas der
er fastmonteret nede i stål-
rammen. Gulvet leveres i hård
træ. www.dommerbystaal.dk.
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BUGA: fem parker
langs floden Havel

Havelberg, en af de fem byer der
er med i årets BUGA.

Von Dom zu Dom - das blaue
Band der Havel. Det er sloga-
net for den årlige tyske have-
og parkudstilling Bundesgar-
tenschau (BUGA) der for første
gang ikke er på ét sted. På en
80 km strækning langs floden
Havel lidt vest for Berlin er der
i fem byer etableret fem BU-
GA-parker med temahaver,
blomsterudstillinger mv. knyt-
tet til floden og byernes kirker
Udstillingen åbnede 18. april

og lukker 11. oktober. Der
ventes 1½ mio. gæster.
buga-2015-havelregion.de.

Særløse Overdrev - ikke fra
de aktuelle sager. Foto fra
www.skjoldungelandet.dk.
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Med ‘Det Store NaturTjek’ der
blev skudt i gang 26. april, kan
alle være med til at registrere
de 42 dyr, planter og leveste-
der i naturen som på forhånd
er blevet udpeget som indika-
torer for naturens tilstand. Det
gør man med en NaturTjek-
app udviklet til formålet.

Til indikatorerne hører f.eks.
hare, citronsommerfugl og
kantareller samt levesteder
som store sten eller et dødt
træ. Når man har spottet en af
dem, markerer man den i
app’en og via gps’en registre-
res det, hvor og hvornår man
har spottet den.

Det Store NaturTjek er en
del af forskningsprojektet Bio-
diversitet Nu der gennem de
næste seks år har til formål at
få danskerne til at hjælpe med
at kortlægge den danske na-

tur. Bag hele projektet står
Danmarks Naturfredningsfor-
ening og forskere fra Aarhus
og Københavns Universiteter.

De data som bliver indsam-
let, kan forskerne bruge til at
skabe et overblik over natu-
rens tilstand. Det kan kommu-
nerne bruge, når de skal leve
op til de krav om biodiversitet
som Danmark har forpligtet
sig til. For at projektet skal lyk-
kes, er der brug for 150.000 re-
gistreringer om året.

„Vi ved meget om enkelte
arter, men vi mangler det lo-
kale overblik, som vil være
enormt vigtigt i forhold til at
vide, hvordan vi fremover skal
passe på naturen. Derfor har vi
startet Det Store NaturTjek,“
fortæller Michael Leth Jess, Di-
rektør i Danmarks Naturfred-
ningsforening. sh

Danmarkshistoriens største naturtjek
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