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KOMMENTAR

DEN LILLE NATURPAKKE

FORSIDEN: Mountainbikesporten er eksploderet på få år,
og MTB-stier er blevet en ny anlægstype. Men der er også
problemer med slid og andre brugere. Foto: Lars Thorsen.
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Naturpakken har fyldt meget politisk set, men spiller i sig
selv kun en perifær rolle for naturen. Den afgørende na-
turbeskyttelse ligger i vore love, især naturbeskyttelseslo-
vens §3. Naturpakken er kun en omprioritering af ret få
midler der i forvejen var reserveret naturen. En stor del af
midlerne er taget fra det som under den foregående rege-
ring var afsat til ’Det Grønne Danmarkskort’ og et forbud
mod sprøjtning og gødskning på naturbeskyttede arealer.

At naturpakken kun omfatter cirka 1% af landbrugsstøtten
pr. år siger sit. Lidt af landbrugsstøtten kommer nok natu-
ren til gode. På den anden side kommer landbrugs- og na-
turpakkerne også landmændene til gode. Det gør de gen-
nem udvidede tilskudsordninger der øger landmandens og
den private skovejers rolle som betalt naturforvalter, mens
den generelle lovbaserede naturbeskyttelse mindskes. Det
er en klar principiel tendens i de to pakker og den debat
der har fulgt dem. Man skal ikke tvinge private lodsejere til
for meget og ikke have regler der står for meget i vejen.
Samme tendens mærkes i planlovdebatten og EU-signaler-
ne om at tage habitat- og fugledirektivet op til revision.
Det kan også få betydning for naturbeskyttelsesloven.

I dette lys er det oplagt at statens egne arealer skal tage en
uforholdsmæssig stor del af slæbet i naturpakken. Urørt
skov i statens skove har fået hovedopgaven med at løfte
biodiversiteten. Men det er et problem at kun statens sko-
ve er i spil, mens private skove kun kommer i småspil gen-
nem frivillighed og tilskud. Så får man ikke alle de bedste
arealer, og man tilsidesætter også ‘brandmandens lov’ om
at beskytte den mest værdifulde natur først. Det er også et
problem at agerlandet kun tildeles en birolle, og at lysåbne
naturtyper ikke prioriteres højere selv om de rummer man-
ge truede arter. Der er måske andre planer med dem?

En anden tendens i pakkerne og debatten er at statsskove
alene skal være for rekreationens og biodiversitetens skyld.
Det mener bl.a. naturpolitikere fra Alternativet og Liberal
Alliance. Noget af en omvæltning når det kun er en gene-
ration siden at statsskovene kun skulle producere træ. Men
hvorfor? Man kan kombinere målene og få en indtægt og
mere selvforsyning oven i. Og begrænse importen fra lan-
de uden bæredygtig skovdrift. I længden får naturen det
kun bedre hvis skovdriften er flersidig over det hele i ste-
det for at zoneopdele mellem f.eks. biodiversitet i statssko-
vene og vedproduktion i private skove. SØREN HOLGERSEN
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Vi kunne godt indlede med
dramatiske historier om

livsfarlig sabotage hvor vrede
skovgæster lægger søm ud og
spænder wirer på tværs af
mountainbikernes stier. Hvad
der er flere eksempler på. Eller
om hasarderet kørsel som
f.eks. dengang hvor en moun-
tainbiker kom flyvende ud fra
et MTB-spor og ind på en
skovsti hvor han landede oven
på en hund og dræbte den.
Eller om hvordan mountainbi-
kere kører op og ned af grav-
høje og ødelægger dem.

Men grundlæggende hand-
ler det mere om at skoven på
et enkelt årti har skullet tilpas-
se sig en ny brugergruppe ef-
ter i århundreder at have til-
hørt de gående og rytterne.
Og løbere de sidste 40 år. Den

Mountainbikernes spor i skoven
MTB-STIER. På ti år er antallet af mountainbikere i skovene eksploderet. Samtidig er der samlet
erfaring med at bygge cykelspor og håndtere de tit konfliktfyldte møder mellem brugerne

Af Lars Thorsen første mountainbikerute på
Naturstyrelsens arealer blev la-
vet i 2000, og der er i dag over
350 km mountainbikeruter på
Naturstyrelsens arealer. Som
fra Skagen til grænsen.

I Naturstyrelsen Hovedsta-
den sidder Jes Aagaard som i
2003 var med til at lave sit før-
ste mountainbikespor. Han be-
skriver situationen således:
„Forestil dig en fyldt bybus
hvor der kommer en moun-
tainbiker ind med cykel på
ryggen. Han bliver jo ikke
modtaget med glæde. Han
vender sig og slår måske fire i
hovedet med cyklen, og der
bliver skældt ud fra begge si-
der. Men det ender jo med at
man finder en ligevægt.“

Sporet væk fra konflikt
Ønsket om at opnå en balance
hvor alle kan nyde skoven på

deres måde, ligger også bag
det inspirationskatalog til at
mindske konflikter i naturen
som Friluftsrådet netop har
sendt på gaden med fokus på
mountainbikes. Det handler
om at sikre god dialog, gerne
gennem sociale medier, net-
værk og samarbejde, særlige
stier og ruter for mountabike-
ryttere, skiltning og kampag-
ner der oplyser om regler eller
opmuntrer til god adfærd. 

„Ofte er der behov for at
gøre mere end en ting. Men
grundlæggende er et ønske
om god dialog afgørende. Et
netværk med forskellige bru-
gere og lodsejere kan føre til
både gensidig forståelse, nye
mtb-spor og et fælles kodeks
for god opførsel. Men dialo-
gen er udgangspunktet,“ siger
Jan Ejlsted, direktør i Frilufts-
rådet. 

Mange af pointerne nikker
Jes Aagaard genkendende til.
Han er ansvarlig for bl.a. sti-
erne i Rude Skov og Geel Skov,
og her er de netop ved at have
opnået en ligevægt mellem
brugergrupperne. Hvor han
tidligere modtog klager hver
uge fra andre skovgæster over
mountainbikerytterne, er der
næsten ikke nogen der klager
længere.

„Da klagerne begyndte at
hobe sig op, nedlagde vi de
tidligere spor og gik i gang
med at anlægge nye i udkan-
ten af skoven, væk fra områ-
derne med stor publikumskon-
centration. Og de steder hvor
MTB-sporene stadig krydser
skovens stier, har vi gjort det
sådan at sporet kommer ud af
skoven og kører parallelt med
skovstien i 5 meter før de lø-
ber sammen. Det betyder at

Først skrabes en rende til sporet i den ønskede bredde. Derefter lægges
stabilgruset ud med dumper, afrettes og pladevibreres. Derefter er
mountainbikesporet i princippet klar til brug, men der kan også lægges
et toplag af lergrus på, bl.a. for æstetisk at gøre sporet mindre tydeligt
for de andre skovgæster. Foto: Mads Aarsdal, Sven Bech A/S.
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Det kan gå ned ad bakke selv om man er direktør i Sven Bech A/S. Michael Dall stiller tit sine maskiner gratis til rådighed eller optræder som
sponsor når der skal bygges nye MTB-spor. Ruten viser også hvordan skovbunden kan få slidskader og eksponere træernes rødder. Foto: lt.

folk nu får en chance for at se
hinanden og reagere så der
ikke bare kommer cykelryttere
susende ud af skoven uden
varsel,“ fortæller Jes Aagaard.

Han understreger at der og-
så bliver gjort meget ud af
kommunikationen, både med
de lokale cykelklubber, men
også i form af skiltning og an-
noncering i lokalavisen.

Flere og flere og flere
Da Jes Aagaard i 2003 var med
til at udpege Naturstyrelsen
Hovedstadens første moun-
tainbikespor, var der næsten
ingen som benyttede det. I
dag anslår han at de 6-7 km
spor i Geel Skov og de 8 km
spor i Rude Skov hver bliver
benyttet af 80.000-100.000
cyklister om året. Det er nær-
heden til hovedstaden som er
med til at skabe den enorme
tilvækst i brugere, men i hele
landet er de ved at få øjnene
op for mountainbikestiernes
muligheder.

Således har Viborg Kom-
mune netop barslet med at de
i 2018 vil stå klar med hele 100
km mountainbikespor, støttet
af bl.a. Nordea-Fonden og Lo-
kale- og Anlægsfonden, og fra

Svinkø Klitplantage i Nordvest-
jylland til Klinteskoven på
Møn springer sporene frem.
En af forklaringerne er at der
er sket en professionalisering
og en systematisering i tilgan-
gen til de frivillige.

„Det er ildsjælene som bæ-
rer værket, men i starten var
det jo sådan at der måske kom
10 frivillige med trillebøre og
puklede, og da weekenden var
omme, så havde vi fået et par
meter spor. Så vi fandt hurtigt
ud af at hvis vi ville have dette
til at fungere og have de man-
ge meter spor vedligeholdt, så
blev vi nødt til at få professio-
nelle maskiner ind. Og nu er
der efterhånden kommet sy-
stem i det blandt de frivillige
sporbyggere. Og det er jo her-
ligt at der også er nogle an-
lægsgartnere iblandt som kan
låne nogle maskiner og ved
hvad de har med at gøre,“
pointerer Jes Aagaard.

Cyklende anlægsgartnere
En af de frivillige som er an-
lægsgartner og ved hvad han
har med at gøre, er Michael
Dall fra anlægsgartnerfirmaet
Sven Bech A/S. Han er selv ak-
tiv mountainbikerytter og er

ikke bleg for at stille med gra-
tis grus og udlån af maskiner
til kostpris eller som sponsorat
når det lokale cykellaug efter
aftale med Jes Aagaard går i
gang med et nyt spor.

„Et slag på tasken er at det
koster 250 kr. inklusiv moms at
anlægge en meter mountain-
bikespor, og det er med frivil-
lig arbejdskraft,“ anslår Mi-
chael Dall. „Så det er på ingen
måde en overskudsforretning.
Men det er nødvendigt for
sporten for når vi kommer
med maskinerne, så går det
hurtigt.“

Så rykker de ud med et hold
med maskinfører Mads Aars-
dal fra Sven Bech A/S og
mountainbikeentusiast Chri-
stian Terry som er selvstændig
med firmaet Flowteknik. De er
begge anlægsgartnere og har
fået erfaringen og indrettet
arbejdsgangene så de hurtigt
får udrettet noget. For selv om
man er anlægsgartner, så gi-
ver sporbyggeriet ikke altid sig
selv, pointerer Jes Aagaard.

„Vi havde tidligere en an-
lægsgartner ude i Geel Skov
som ikke havde prøvet at an-
lægge mountainbikespor før.
Og hans gravefører kørte sim-

pelthen rundt som om han la-
vede cykelstier. Det at han ik-
ke skulle ud og bruge vater-
pas, kunne han slet ikke vende
sig til. Det er jo nogle helt an-
dre principper end når du an-
lægger terrasser eller fortove.
Men efter 2 km havde han
fundet metoden, og så var han
slet ikke til at stoppe igen.“

Spor i skoven, sådan
I Geel Skov og i Rude Skov har
Terry og Mads anlagt sporene
ved at køre en lille gravema-
skine igennem og skrabe en 80
cm rende. Derefter kører en
dumper med en specialmon-
teret tragt som lægger en ‘pøl-
se’ af stabilgrus ned i renden.
Ikke mere end 15-20 cm, og
kun 5-10 cm hvor bunden er
fast. Så bliver gruset kompri-
meret med en pladevibrator
og sporet er klart.

Stabilgrus kan måske lyde
som et problematisk materia-
levalg da det mister bærevne
når det er vådt. „Men det låser
og bliver ikke kørt op,“ siger
Michael Dall. Han fortæller
dog at der også er erfaringer
med at bruge paksten og ma-
kadam fra områder hvor sta-
bilgruset er mindre leret. „Vi
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kunne også bygge op med
skærver, men det hører ikke
naturligt hjemme i skoven, og
forvalterne vil kun have mate-
rialer som er naturligt hjem-
hørende i skoven,“ siger han.

Der er også stor forskel på
stiernes tværprofil, pointerer
Michael Dall. „I Rude Skov vil
de have et smallere spor, så
her gravede vi kun 50-60 cm
ud. Mens i Hareskoven graver
vi ud i en bredde på en meter
og lægger et spor af 80 cm sta-
bilgrus i bunden og et toplag
af lergrus. Så trækker vi jord
ind over siderne, så man får
lukket kanterne, og på den
måde har man en kørekasse,
hvor der ikke bliver kørt på
kanten, så den bliver ved med
at være stabil. Det er en lidt
dyrere og bredere løsning,
men de har også mange bru-
gere, og de vil have en pæ-
nere overflade end blot stabil-
gruset,“ forklarer den cyklen-
de anlægsgartnermester.

Uanset hvilken løsning man
vælger, er det vigtigste dog, at
sporet er robust, fortæller Jes
Aagaard. „Sporene skal have
en lækkerhed og en robusthed

så de kan holde til det. Især
fordi at når nogle af moun-
tainbikerytterne har besluttet
sig for at køre, så kører de selv
om det har regnet i ugevis og
sporet er blødt og sårbart. Og
hvis sporet først er kørt op og
stivnet i midten, kører man jo
uden om, og pludselig har du
spor som breder sig flere me-
ter ud i begge retninger,“ si-
ger han. „Holdbarheden af
sporet handler hele tiden om
at fjerne vandet.“

På tværs af højdekurven
Vandet skal væk fra sporet så
hurtigt som muligt - ligesom
på andre veje og stier med
stabilgrus. På flade stræknin-
ger anlægger man sporet med
et klassisk vejprofil med en op-
runding hvor vandet løber af
til begge sider. En bund af
skærver kan også hjælpe med
at holde vandet væk fra stabil-
gruset. På skråninger med
længdefald skal man også ha-
ve et pænt tværfald, mindst 5
grader eller cirka 100‰ for at
forebygge erosion.

Det kan man bl.a. læse i
nogle af de vejledninger som

ligger på Dansk Cykel Unions
hjemmeside om anlæg af spor.
Her bliver det beskrevet hvor-
dan man ikke skal anlægge
sporene. Og de skal ikke følge
de stejleste skråninger, men
lægge sig mere på langs af
terrænkurverne så man får et
jævnere forløb.

Det forklarer Christian Terry
og viser med hånden hvad han
mener da Grønt Miljø er taget
med ham, Mads Aarsdal og
Michael Dall ud i Geel Skov for
at køre på mountainbike en
lys forårsdag. Skoven er fuld af
anemoner, terrænet er kupe-
ret, og selv om Grønt Miljøs
udsendte er meget modig, så
når den lånte cykel næppe
over 5 km/t. Til gengæld brem-
ser Grønt Miljøs udsendte alt
for meget, og det er et af pro-
blemerne på mountainbike-
stierne.

„Det der sker når uøvede
kører ned af en hældning, er
at de bremser, og hver gang
tager de materiale med ned.
Vandet løber der hvor der er
slitage i jordbunden, og det vil
fortsætte erosionen, og så op-
står der små, dybe kløfter som

Mads Aarsdal (tv) og Michael Dall fra Sven Bech A/S og Terry Christian fra Flowteknik (th) diskuterer et lavtliggende stykke mountainbikespor i Geels
Skov. Her er sporet lagt med skærver i bunden og der er gravet en rende som skal få vandet så hurtigt væk som muligt. Foto: Lars Thorsen.

man ikke kan køre i,“ fortæller
Jes Aagaard.

Det er der dog en løsninger
på. Man kan ensrette sporet
som de har gjort i Geel Skov.
Så skal man ikke bremse fordi
man møder modkørende og
man mindsker også risikoen
for kollisioner. Man kan også
designe banens sving så man
ikke bremser lige så meget.

„Hvis du anlægger sporet
med en masse sving, så vil du
ikke cykle for fuld drøn, men
vil i stedet have en tendens til
at glide afsted og lade svinge-
ne tage din fart. Så når du al-
drig op i de store hastigheder
hvor du skal bremse,“ forkla-
rer Michael Dall.

Skader rødderne
I forstkredse er en af de hyp-
pigst anker mod mountain-
bikekørsel skader på rødderne.
Det gælder især ved såkaldte
‘piratspor’ som bliver oprettet
uden myndigheders eller skov-
ejeres godkendelse. Når træ-
rødderne bliver blottet og slidt
er de udsatte, ikke mindst for
den luftbårne svampesygdom
rodfordærver der kan ødelæg-
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ge den nederste og mest vær-
difulde del af stammen.

Jes Aagaard er bevidst om
risikoen, men mener samtidig
at Naturstyrelsen tager sine
forholdsregler, bl.a. at ved fø-
re tilsyn med hvor sporene bli-
ver anlagt. „For det er klart at
træerne tager delvist skade,
når frie rødder beskadiges. Om
nødvendigt etablerer vi derfor
en belægning af sten der ban-
kes ned i sand omkring roden,
så den beskyttes. Den lille
stenbelægning fungerer som
en mini-rockgarden. Rødderne
er også en stor sikkerhedsrisi-
ko for mountainbikerne, fordi
de bliver voldsomt glatte i
regnvejr,“ siger Jes Aagaard.

Skal vedligeholdes
Uanset hvor godt man anlæg-
ger og designer sporene, skal
de vedligeholdes inden for
nogle år. Det lykkes heldigvis
ofte for Naturstyrelsen at fin-
de midler til grus og maskiner
når Jes Aagaard, Sven Bech og
de frivillige har fundet nogle
weekender at anlægge eller
renovere spor i.

Men styrelsen har ikke så
mange penge som før, og der
er samtidig et stadig større
pres på de eksisterende spor.
Så kan man jo søge fonde,
men de er ikke meget for at
give til andet end anlæg. Og
selv her er det ofte med klau-
suler om at kun en begrænset
del kan gå til det reelle entre-
prenørarbejde, og kun hvis de

frivillige klarer 50% af udgif-
terne eller lignende. Men må-
ske er der håb forude.

„Naturstyrelsen er i gang
med en stor ansøgning til en
fond som måske er villig til at
lave en driftspulje. Naturstyrel-
sen er jo grundlæggende en
driftsorganisation, og fondens
lyst til at stille med flere drifts-
midler er opstået i erkendelse
af at mountainbikesporten ak-
tiverer en gruppe som normalt
er svær at få til at røre sig,“
fortæller Jes Aagaard.

Mountainbikesporten er ved
at nå en mere etableret fase
med flere midler og en mere
professionel tilgang end i de
første års mere klondike-agti-
ge tilgang. Men måske er det
for tidligt for skovens cykelsky
gæster at ånde lettet op selv
om der både er afsides stier og
mere erfaring hos mountain-
bikerne. For ifølge Jes Aagaard
bliver crossbike-rytterne den
næste udfordrende bruger-
gruppe på skovens stier: „De
kører på racercykler med kraf-
tigere fælge og dæk. De bru-
ger de almindelige grusstier,
og mens mountainbikerytter-
ne kører bag hinanden, så
kommer crossbikerytterne ofte
i flokke på 30 styk med fart på.
Så dem skal vi nok få nogle
spændende oplevelser med i
de kommende år.“

Så må vi jo se om sure skov-
gæster også dækker de almin-
delige skovstier med sømmåt-
ter. ❏

Skovbunden kan slides og træernes rødder blottes, især ved stejle
skråninger. Nogle gange kan løsningen være en mini-rockgarden

GRØNT MILJØ 5/2016
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STILLINGEN 2015-16
MCH Arena (FC Midtjylland): 4,07
Sydbank Park (SønderjyskE): 3,93
BioNutria Park (Randers FC): 3,87
Parken (FC København): 3,73
Nordjyske Arena (AaB): 3,71
Blue Water Arena (Esbjerg fB): 3,67
Ceres Park (AGF): 3,67
Viborg Stadion (Viborg FF): 3,13
Tre-For Park (OB): 3,13
DS Arena (Hobro): 3,13
Brøndby Stadion (Brøndby IF): 2,93
Right to Dream Park (FC Nordsj.): 1,53

MCH Arena i Herning, FC
Midtjyllands hjemme-

bane, var Danmarks bedste i
superligesæsonen 2015-16.
Det viser undersøgelsen ‘Dan-
marks Bedste Bane’ som Spil-
lerforeningen hvert år foreta-
ger blandt superligaens anfø-
rere. Det er anden gang at ba-
nen er kåret som den bedste i
de fem år undersøgelsen er la-
vet. De andre tre gange blev
banen nr. 2 efter FC Køben-
havns hjemmebane Parken.

„Formålet med kåringen af
Danmarks Bedste Bane er at
forbedre baneforholdene og
ikke mindst hylde de grounds-
men der gør en dyd ud af at
skabe de bedst mulige betin-
gelser for vores spillere.“ Det
sagde Spillerforeningens for-
mand Thomas Lindrup da han
gav ‘Den Gyldne Greb’ til MCH
Arenas groundsmen Anders
Faber Nielsen og Bjarne Ra-
bæk. Det skete i pausen i for-
årets sidste kamp den 29. maj
da FC Midtjylland på sit fine
græs slog FC Nordsjælland 4-1.

„De seneste sæsoner har FC
Midtjylland og F.C. København
kæmpet om hæderen. I år har
Sønderjyske og Randers FC og-
så budt sig til, og det er selv-
følgelig et resultat af at baner-
ne er blevet prioriteret. Det
skal fremhæves. Det er forbil-
ledligt arbejde som forhåbent-
ligt kan inspirere andre klub-
ber,“ sagde Lindrup.

Blandt 12 superligastadions er FC Midtjyllands
i top og æren tilfalder dens groundmen

Baneejeren MCH A/S kvitte-
rede: „At superliga-anførerne
kårer MCH Arena til årets bane
er en stor ære som vi gerne vil
tilskrive Herning Kommune og
helt personligt de dygtige
greenkeepere der hver dag
gør sig umage for at græstæp-
pet på MCH Arena er helt op-
timal efter årstiden,“ lød det
fra administrerende direktør
Georg Sørensen.

Bedømmelsen foregår ved
at udeholdenes anførere be-
dømmer banen efter hver
runde. De sender en SMS med
en helhedsbedømmelse af ba-
nen fra 1-5 hvor 5 er bedst.
Ved sæsonens afslutning bliver
vinderen fundet som det bed-
ste gennemsnit. Bedømmelsen
er sket hvert år siden 2012 in-
spireret af erfaringer fra Eng-
land, Holland og Australien.

Kåringen er „en anerken-
delse af det arbejde der er ble-
vet udført det seneste år af de
dedikerede medarbejdere der
har deres gang på MCH Are-
na,“ siger Anders Faber Niel-
sen til Spillerforeningen.dk.
Han har det overordnede an-
svar for græstæppet på MCH
Arena hvor FC Midtjylland le-
jer sig ind til sine hjemmekam-

pe. Årsagen til det gode resul-
tat er især god planlægning,
forklarer han:

„Vi er aldrig tilfredse og ar-
bejder altid et halvt år frem i
tiden. Det vi gør i dag, gør vi
for at sikre at der kan spilles
fodbold i december. Jeg vil så-
gar tillade mig at konkludere
at det græstæppe vi fik lagt i
2013 er medvirkende til at vi
vinder i 2016. En langsigtet
strategi er svaret på de udfor-
dringer vi har eller kan få, når
vi spiller rigtig meget fodbold i
ydersæsonerne.“

Målet er først og fremmest
at banen er jævn, ensartet i
klippehøjden, har fuldt græs-
dække, er tilpas fugtig og
sund. Men det æstetiske spiller
også en rolle. „Selvfølgelig er
fodboldbanens kvalitet det
vigtigste for spillerne. Men for
tilskuerne og tv-seerne er op-
levelsen af fodboldbanen også
meget vigtig. Derfor skal ba-
nen være så grøn som det er
muligt, og stregerne skal være
kridhvide og snorlige. Møn-
strene skal også stå skarpt,
mens nettene skal være nye,“
fastslår Anders Faber Nielsen.

Han foretrækker også natur-
græsset. „Jeg synes det er en

uskik at man bygger kunst-
græsbaner på det her plan.
Jeg har forståelse for at man
træner på kunstgræs i januar,
februar og marts, men deref-
ter skal det være græs.“

Til gengæld skal naturgræs-
set optimeres. „Fundamentet
for at kunne levere fodbold
for tusindvis af mennesker
hver anden weekend, er at un-
derlaget man spiller på, er su-
blimt. Derfor er det et dumt
sted at spare,“ siger han. „Jeg
har bl.a. besøgt Arsenal i Lon-
don. Græsset på Emirates Sta-
dium er fuldstændig fanta-
stisk. Men det er endnu mere
fantastisk at deres træningsan-
læg består af 11 lige så gode
baner.“

Ikke kun Faber i Herning
foretrækker naturgræs. Det
gør anførerne også. Superliga-
ens eneste kunstgræsbane, FC
Nordsjælland bane i Farum, er
for fjerde år i træk isoleret i
bunden. Men 11 ud af 12 an-
førere er heller ikke vant til at
spille kampe på kunstgræs. sh

Hernings bane er bedst

„Vi er aldrig tilfredse og arbejder
altid et halvt år frem i tiden,“ siger
Anders Faber Nielsen (tv), her
sammen med førstemand Bjarne
Rabæk. Foto: Martin Dons.
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Når en kommune udlicite-
rer driftsopgaver, er det

almindeligt at medarbejdere
følger med til den nye entre-
prenør. Sådanne virksomheds-
overdragelser er tit gået halvt
eller helt i hårknude. For at
undgå det har Kommunaltek-
nisk Chefforening og Danske
Anlægsgartnere i maj udsendt
deres fælles vejledning ‘Suc-
cesrige virksomhedsoverdra-
gelser ved offentlige udbud’.

 Vejledningen påpeger kort
og konkret de væsentlige fald-
gruber og giver de vigtigste
anbefalinger til en virksom-
hedsoverdragelse af medarbej-
dere. Og det er ikke et øjeblik
for tidligt ifølge Lars Christen-
sen der er medlem af Kommu-
nalteknisk Chefforenings fag-
gruppe for ledelse og center-
chef for Teknik & Miljø i Høje
Taastrup Kommune.

„Virksomhedsoverdragelser
er altid følsomme, og derfor er
det vigtigt at styre godt igen-
nem processen. Det er ikke så
tit man som kommune skal
håndtere en virksomhedsover-
dragelser, så det er svært at
opnå rutine,“ siger han.

Juridisk skudsikker
Vejledningens formål er at sik-
re at alle ikke gør de samme
dyrekøbte erfaringer. Hos
Danske Anlægsgartnere er di-
rektør Michael Petersen derfor
glad for anbefalingerne:

Når de ansatte skal følge udbuddets vinder
OVERDRAGELSE. Danske Anlægsgartnere og Kommunalteknisk Chefforening er gået
sammen om en ny branchevejledning der skal tage brodden af de hyppige problemer

„Nu har vi lavet en vejled-
ning til hvordan det kan gøres,
og så kan man som kommune
overveje om man vil bruge
den,“ siger Michael Petersen.
Danske Anlægsgartnere for-
venter dog at vejledningen bli-
ver brugt. Ikke mindst fordi
den er udviklet i samarbejde
med Kommunalteknisk Chef-
forening og fordi den er lagt
på udbudsportalen hos Kom-
munernes Landsforening (KL).

„Og man kan trygt følge
anbefalingerne, for KL’s ud-
budsjurister har gennemgået
anbefalingerne for at sikre at
de holder sig inden for lovens
rammer,“ understreger Mi-
chael Petersen.

Det gælder ikke mindst om
at give så mange informatio-
ner som muligt til de bydende
så de ved hvad de rent faktisk
byder på. Vejledningen oprid-
ser i den forbindelse hvad man
skal huske at få med, og hvad
man skal være mere forsigtig
med eller eventuelt kan ano-
nymisere. Vejledningen inde-
holder desuden et informati-
onsskema der dækker alt in-
formationsbehov og beskriver
en optimal overdragelsespro-
ces, såvel ved førstegangsud-
bud som følgende genudbud.

Utrygge medarbejdere
Det handler dog langt fra kun
om at have formalia på plads.
En af hovedopgaverne i en
virksomhedsoverdragelse er at
sørge for at overgangsfasen

bliver så hensynsfuld for med-
arbejderne som muligt, fortæl-
ler Jørn Madsen der er med-
lem af Kommunalteknisk Chef-
forenings faggruppe for ledel-
se og Entreprenørchef i Es-
bjerg Kommune.

„Det er vigtigt at håndtere
virksomhedsoverdragelser kor-
rekt. Vi skal som ledere i både
kommunale og private virk-
somheder have for øje at når
kommunale medarbejdere skal
virksomhedsoverdrages, så er
det ikke noget de selv har
valgt. Medarbejderne føler sig
ofte fravalgte og utrygge når
de bliver påtvunget en ny ar-
bejdsgiver. Det er derfor vig-
tigt at håndtere virksomheds-
overdragelser ordentligt. Der-
med mener jeg at vi inddrager
og informerer de pågældende
medarbejdere så meget som
muligt. Så kan vi bedre få afli-
vet myter og beholdt medar-
bejdernes motivation og ar-
bejdsglæde,“ siger han.

Derfor anbefales det også at
ansatte som har arbejdet un-
der 50% af tiden på den nu
udliciterede opgave, ikke bli-
ver virksomhedsoverdraget.
Det har der ellers før været
eksempler på at de private ak-
tører har klaget over at kom-
munerne brugte udbuddet til
at ‘slippe af med’ ansatte som
ikke ydede som ønsket.

Ikke samme ok for evigt
Et andet stridspunkt ved man-
ge virksomhedsoverdragelser

har været spørgsmålet om
overenskomster. Det skyldes,
at forskellige overenskomst-
mæssige forhold skaber uro i
en virksomhed hvor nogle
medarbejdere kan have bedre
vilkår end andre uden nødven-
digvis at være bedre kvalifice-
rede. Derfor opfordrer vejled-
ningen kommunerne til i ud-
budsmaterialet at stille „krav
om at ansættelsesvilkårene i
den offentlige overenskomst
kun er gældende i den reste-
rende ok-periode. Dette vil
give medarbejderne den stør-
ste sikkerhed i ansættelsen,
kommunen det bedste tilbud
og den nye arbejdsgiver de
bedste muligheder for at inte-
grere medarbejderne i virk-
somheden.“

I Danske Anlægsgartnere
lægges der ikke skjul på at
virksomhedsoverdragelser har
givet problemer som man gen-
nem længere tid har arbejdet
på at komme til livs. Sammen
med flere medlemsvirksomhe-
der udarbejdede foreningen
derfor et branchenotat, og det
er dét som nu er videreudvik-
let i samarbejde med Kommu-
nalteknisk Chefforening.

Vejledningen ‘Succesrige
virksomhedsoverdragelser ved
offentlige udbud’ kan hentes
på Kommunalteknisk Cheffor-
enings hjemmeside, på KL’s
udbudsportal eller - for med-
lemmer af Danske Anlægs-
gartnere - på medlemssiden af
dag.dk. ❏

Af Lars Thorsen

Instruktion i den kommunale afdeling. Hvis arbejdet blev udliciteret skulle de fleste med til den nye entreprenør. En ikke uproblematisk overgang.

10 GRØNT MILJØ 5/2016
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Gabionerne fyldes
op med træaffald
Dødt ved kan anvendes som
hegn hvor smågrene og kvas
presses ned mellem lodrette
stokke. Træet omsættes fra
bunden, mens man fylder på i
toppen. Smart, billigt og godt
for biodiversiteten hvis man
kan acceptere udseendet. El-
lers kan man overveje at bruge
de stålnet der normalt bruges
til stengabioner. Hans Peter
Ravn, Andy G. Howe og Tilde
Tvedt præsenterer idéen i det
nye videnblad ‘Biodiversitet på
kirkegården’ fra Københavns
Universitet. Kvas og egentlige
træstykker smides i gabionen
efterhånden som indholdet
synker sammen. Man skal bare
forsyne gabionens top med et
hængslet gitter. Eller af en
bræddeklap så gabionen også
kan fungere som bænk.

Kärschers hedvand
bekæmper ukrudt
Hedvandsrensere er på vej
frem. HeatWeeds grej turde
være velkendt, og nu har også
Kärcher lanceret hedvandsren-
seren HDS mod ukrudt. Basis-
produktet er en rengørings-
maskine med varmt vand, men
med andre dyser og varmere
vand (98 grader) er det også
blevet til en hedvandsrenser.
Den kan også omskiftes og
bruges til rengøring eller som
højtryksrenser. Opvarmnings-
enheden og tanken fås på trai-
ler eller er ladmonteret, mens
lansen findes håndholdt eller
på hjul, i alle tilfælde i flere
størrelser. Karcher.dk.
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Banen skal hvile på en grøn faglighed

Der bliver ikke flere spillere,
men der er stadig brug

for nye baner når folk flytter
mod de større byer og beho-
vet flytter sig. Men når man
skal anlægge nye baner, bru-
ger man ikke altid den viden
og erfaringer vi har. Ofte dyn-
ges mulden op og ødelægges.
Ofte tages der ikke hensyn til
driften under projekteringen.
Ofte afsættes der ikke  flere
driftsmidler selv om der kom-
mer flere baner.

Sådan indledte græsrådgiver
Asbjørn Nyholt temadagen
‘Styrk grøn faglighed i anlægs-
processen’ på Frederiksberg
30. maj arrangeret af Køben-
havns Universitet for omkring
35 græsfagfolk. De var enige
om at driftsfolket skal med så
tidligt som muligt i processen
når en ny bane fødes. En ratio-
nel drift er afgørende for ba-
nens langsigtede økonomi.

Pointen er med i den tjekli-
ste som Asbjørn Nyholt har la-
vet sammen med en gruppe
groundsmen fra Herning, Sla-
gelse og Odense Kommuner
(se Grønt Miljø 3/2016 s. 30).
Den siger også at banens kvali-
tet bør være velbeskrevet så
man kan se forskel på et su-
perligastadion og en skoleba-
ne. Tidsplanen skal ikke blive
en fjende så man f.eks. må la-
ve jordarbejde når jorden ikke
er til det. Kvalitetssikringen

skal håndhæves. Og man skal
holde fagets normer - hvor vi
af danske kun har anlægsgart-
nernormerne. Det er også vig-
tigt at driften indledes inten-
sivt med gødskning og dybde-
løsning. Alligevel kan der gå
flere år før en ny bane er fuld-
kørende, fastslog Nyholt.

En kompliceret proces
Behovet for nye baner skyldes
ikke kun at danskerne flytter.
Det kan også skyldes at gamle
baner inddrages til andre for-
mål som byggeri og grusgrav-
ning eller at politikerne blot
vil fremme idrætten. Uanset
hvad, træder en kompliceret
proces i gang, forklarede gart-
nertekniker Camille Morten-
sen fra Roskilde Kommune.

Hvem ejer grunden? Er der
planer og tinglysninger for
området? Kan naboerne ac-
ceptere trafik, lysanlæg og
højttaleranlæg? Kravene af-
hænger af hvilken liga banen
skal bruges til. Hvad med hegn
og banernes størrelse og for-
deling? Kan de vendes eller
forskydes så man kan fordele
sliddet? Hvor meget skal ter-
rænet reguleres? Hvor kan
overfladevandet ledes hen?
Kan man bruge jorden på ste-
det eller skal man tilføre jord?
Rullegræs eller græsfrø?

Der er mange spørgsmål at
tage hensyn til. Hertil hører

også en driftsbevidst projekte-
ring. Der bør f.eks. være så lidt
kant som muligt der skal trim-
mes. Der skal adgang for store
maskiner og befæstelserne
skal kunne bære dem. Den
røde tråd er kommunikation.
Bygherren og rådgivere skal
have et godt overblik over alle
interessenters væsentlige in-
put, bl.a. driftsfolk, brugere,
naboer og miljøgrupper, fast-
slog Camille Mortensen.

Ingen DBU-rådgivning
Dansk Golfunion har bane-
konsulenter som golfklubber-
ne bruger til både anlæg og
drift. Dansk Boldspilunion
(DBU) har ikke samme service
til fodboldbaner. Dagens to
DBU-deltagere understregede
at DBU ikke har den faglig
kompetence. Unionen har dog
haft et græsudvalg hvor man
arbejdede med græssets kvali-
tet. Forslagene var bl.a. at hver
klub har en baneansvarlig og
at baneforhold kommer ind i
træneruddannelsen. Det er
dog uvist hvad der kommer ud
at det, og udvalget er nedlagt.

Kan DBU ikke organisere de-
res turneringer så banerne be-
lastes mindre i det tidlige for-
år, lød det fra salen. Spiller
man en våd bane itu, og kom-
mer der frost bagefter, er ba-
nen færdig i lang tid. Asbjørn
Nyholt pegede på at det nor-
malt er økonomien der sætter
grænsen for baneplejen. Kun
kun på stadionanlæg i super-
ligaen er plejeniveauet så højt
at biologien sætter grænsen.

Afstemme forventninger
Når man taler med en kommu-
ne om en ny bane, er prisen
det første de spørger om. Men
den kommer jo an på alt. Der-
for er det problem at budget-
tet tit ligger fast før vi kom-
mer ind, sagde Jørgen Hegner
fra det rådgivende ingeniør-
firma Dines Jørgensen & Co.

Forundersøgelserne omfat-
ter en opmåling af terrænet,
heruder ledningsoplysninger
og tinglysninger. Og arkæolo-
giske undersøgelser. I en ak-
tuel sag kostede det 4-500.000

kr. for tre nye baner plus tids-
tab. Der skal også laves en
geoteknisk undersøgelse. Hvor
meget muld er der? Hvordan
ligger råjordsplanum? En mil-
jøundersøgelse kan høre med.
Det ses mest for kunstgræsba-
ner, men der er også udvask-
ning fra naturgræsbaner.

Skal der lægges dræn? En
nedsivningstest viser om der er
en en god og effektiv naturlig
dræning, men jorden skal også
kunne holde på vandet. Hvor
skal drænvandet ledes hen?
Kan det opsamles og bruges til
vanding? Og hvad gør vi med
overfladevandet?

Og så er der vækstmediet. Er
teksturen egnet? Er der for
mange sten? Kan det bruges
direkte, eventuelt med noget
tilsætning, eller skal det hele
udskiftes? Det eksisterende
vækstlag kan bruges i 9 ud af
10 tilfælde. Hvor gør vi af mul-
den, mens råjorden reguleres?
Skal vi blande vækstlaget på
stedet eller skal vi tromlesor-
tere det inden så laget bliver
helt homogent?

Man skal kende bygherrens
ønsker. Er banen til elite eller
bredde? Og hvem skal vi sam-
arbejde med? „Vi vil altid helst
samle en bred gruppe hvor
også brugere og driftsfolk er
med. Kommunen vil ofte have
en smallere gruppe for ikke at
gøre det for kompliceret,“ for-
klarede Jørgen Hegner.

Hvor meget vil banerne bli-
ve belastet? Det er godt at
kunne flytte banerne, men tit
er der meget lille fleksibilitet.
Hvilke myndighedskrav er der?
Naboønsker? Skal banen drif-
tes med vanding? Må vi over-
hovedet vande og er der øko-
nomi til det? Hvilken brugspe-
riode taler vi om? Skal der væ-
re belysning? Stiller lokalpla-
nen krav om plantebælter?

Under udførelsen må pla-
num ikke sporkøres, og det
stiller krav til maskineriet. Skal
dræningen udføres traditio-
nelt eller med kædegraver?
Skal man så eller bruge rulle-
græs? Det er mest et økono-
misk spørgsmål. Og hvad med
driften indtil aflevering? Antal

FODBOLD. Der anlægges stadig nye fodboldbaner og det er stadig ikke uden problemer

Ofte brydes muldens aggregatstruktur ned til en tæt enkeltkorns-
struktur når man anlægger boldbanen. Vandet siver ikke væk.
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klipninger? Gødskning? I alle
tilfælde er der mange forvent-
ninger at afstemme. Der er tit
kompromiser især med vækst-
laget, lød det fra Hegner.

Kvalitetens kunst
Hos DanJord, der har lavet ba-
ner siden 90’erne, har man de
samme oplevelser, lød det fra
direktør Stef Heykoop som og-
så mente at driftsfolkene skal
ind så hurtigt som muligt.

Der skal være god tid til for-
undersøgelser, man skal have
afstemt forventningerne, have
styr på budgettet, have fast-
lagt kvaliteten, tidsplanen, de
funktionelle krav og økono-
mien. Og så skal entreprise-
formen vælges. Totalentrepri-
se bruges mere og mere, men
der er fordele og ulemper ved
alle tre. Byderne skal  have tid
til kalkulationen, fra 4-6 uger i
totalentrepriser til 2-3 i fag-
entrepriser. 

Hvis udførelsen skal starte i
foråret skal udbuddet altså ske
i januar-februar så man kan
indgå kontrakt senest 1. marts.
Derefter skal entreprenøren
disponere ressourcer, indkøbe
materialer, lave kvalitetssik-
ring, lave tidsplan og varsko
myndighederne som også skal

have tid. Det er en økonomisk
vigtig del af processen.

„Jeg hører tit spørgsmålet:
hvad koster det? Men der skal
stilles mange spørgsmål før
man kan svare. Og hvornår er
arbejdet færdigt? Det siger
tidsplanen, men den er meget
vejrafhængig og der kan være
uforudsete forhold med jord
og vand som kan forlænge
processen. Bygherre og bygge-
ledelse skal kunne tage hurtigt
stilling når det gælder. Ansva-
ret skal være afklaret,“ forkla-
rede Heykoop. „Og så skal
ibrugtagelsen ikke komme for
hurtigt, det giver bare større
omkostninger i driftsfasen.“

Hvad gør I når der ikke er
plads til at komme ordentligt
til og når tidsplanen skrider,
ville Nyholt vide. „Vi gør hvad
vi kan uden at det går ud over
kvaliteten. Det er det der er
kunsten. Og man må øve sig i
hvornår en god fagmand skal
sige nej,“ svarede Heykoop.

Må tage ansvaret
Hvis en bane er dårlig siger
fagfolk tit at det er politiker-
nes skyld fordi de ikke giver
penge nok eller kræver at ba-
nen bruges på umulige tids-
punkter. Eller at det er vejrets

skyld. Det er i hvert fald an-
dres skyld. Ikke driftspersona-
lets. Og så måske alligevel,
ifølge driftschef Anders Niel-
sen i Herning Kommune. Han
passer stadionanlægget MCH
Arena som er blevet bedømt
som landets bedste græsbane
blandt landets superligabaner
i 2015-16 (se mere side 8).

„Hvis man vil have indflydel-
se på hvordan banen skal hol-
des, så kræver det at man går
ind på scenen, kæmper og ta-
ger et ansvar. Og vi skal gøre
det med vores faglighed. Selv
om vi ikke altid synes at vi ved
nok, så ved vi måske 80%. Og
de andre ved intet. Fagman-
den skal derfor også træde
frem som projektleder og væ-
re med til bl.a. byggemøderne
når en ny bane anlægges.
Kompetencerne skal i spil.“

Citatet kunne være fra An-
ders Nielsen som skulle have
talt på konferencen, men var
blevet forhindret. I stedet fik
Asbjørn Nyholt lov til at for-
mulere det på hans vegne.

Den basale gartnerviden
De eneste formelle danske
normkrav vi har til græsbold-
baner står i Normer og vejled-
ning for anlægsgartnerarbej-

de. Det er basale krav til jord,
men bliver de husket går det
kommer til stykket?

Normen siger f.eks. at mul-
den kun må ligge i depot i få
måneder, men i praksis kan
det være i flere år, sagde Kim
Tang, fagkonsulent i Danske
Anlægsgartnere. Bunken må
ikke være over tre meget høj,
men den er ofte højere. Man
må ikke køre i bunken, men
det sker alligevel. En jordana-
lyse kan måske nok se fin ud,
men al jordens biologiske liv
kan være forsvundet.

Jorden skal have et vist hu-
mus- og lerindhold. Græs kan
ganske vist gro i næsten alt,
men hvis jorden f.eks. er me-
get sandet skal banen passes
med meget vand og gødning.
Normerne har derfor krav til
muldlagets tekstur.

Ofte mødes man krav om at
vækstjorden skal soldes, har-
pes, blandes og fræses. Men
det kan let ødelægge jordens
krummestruktur, så jorden bli-
ver klæg og tæt. Det glemmes
let, måske fordi vi ikke kan
måle jordens struktur. Normer-
ne anbefaler derfor varsom
jordbehandling, f.eks. med
plov og harve. Vil man absolut
fræse, skal man kun gøre det

Hvilken kvalitet ønsker man? Der er ikke de samme krav til et superligastadion som dette i Viborg og til en lokal skolebane. Foto: Lars Christensen.
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én gang. Også hvis det er med
stennedlægningsfræser.

Og pas på lagdeling der kan
skabe et hængende vandspejl
der gør overfladen våd. Der
må altså ikke være for stor
teksturforskel mellem vækst-
lag og råjord, og hvis der er,
skal man blande lagene godt
op. Det glemmes også tit.

„Man ser ofte vandproble-
mer på nye baner de første år,
men mest hvor muldens struk-
tur er ødelagt. Hvis det ikke er
så slemt, retter problemet sig
af sig selv, så vent med med at
stille krav om omlægning,“ rå-
dede Kim Tang.

Man ser også problemet når
man lægger rullegræs der er
dyrket på lerjord, men lægges
på sandet vækstjord. Selv om
rullegræsset kun har 2-3 cm
jord med, kan der opstå et
hængende vandspejl. Der er
også problemer når rullegræs-
set lægges i skygge selv om
det er dyrket af lyskrævende
sorter. Og når rullegræsset
lægges ud skal man ikke bru-
ge tunge maskiner, så man
genpakker jorden.

Beskrive banekvaliteten
Brugsperioden, spilletimer,
sportsligt niveau, vanding og
vandinfiltration er vigtigt når
man skal beskrive  banekvali-
teten, fastslog Asbjørn Nyholt.

Brugsperioden er normalt 1.
april til 1. november, men kan
også omfatte ydersæsonen i

marts og november. I så fald
skal der også lysanlæg op.

Med almindelig pleje kan
man regne med 150-300 spille-
timer. Med intensiv pleje kan
det være op til 500-600 timer.

En bane til elite kræver
skærpede krav, f.eks. til jævn-
heden. Til breddebaner kan
man bruge den eksisterende
jord. Til elitebaner anlægges
et kunstigt vækstbed.

Vandinfiltrationen - som i
modsætning til jordstrukturen
kan måles -  afgør hvor hurtig
banen bliver spilleklar efter
regn. Normen siger mindst 20
mm/t, og så er man normalt
godt kørende. Tyske normer
siger mindst 60 mm/t og der er
vejledninger der går op på150
mm/t. Så ‘hysterisk’ høje vandi-
nfiltrationer stiller dog store
krav til den øvrige drift med
vanding og gødning, forkla-
rede Nyholt.

Vandinfiltrationen afgøres
af både tekstur og struktur.
Teksturen kan nøjes med at
være halvgod, hvis blot jord-
strukturen er i orden. Så man
skal enten bevare jorden ufor-
andret eller sammensætte et
kunstigt vækstbed hvor der er
styr på alt. Strukturen er vigti-
gere end teksturen, så pas på
den, tilrådede Nyholt.

Der findes en række måle-
metoder til måling af spile-
genskaber på overfladen. De
bruges meget i f.eks. England.
Kravene kan vi normalt ikke

helt nå, da vores baner gene-
relt ikke er sandede nok.

En bedre udnyttelse
Kommunernes mange haller
og baner bliver ikke brugt
fuldt ud. Derfor kunne andre
end de vanlige brugere ud-
nytte faciliteterne når der var
plads, ikke mindst de voksne
der ikke dyrker klubsport.

Sådan lød det fra Henrik H.
Brandt fra Idrættens Analyse-
institut på baggrund at en ny
stor analyse. Børn har første-
ret, så skolerne booker haller
og baner først. Klubberne er
andenvælger. Derefter er der
ikke flere der vælger selv om
der tit er kapacitet til overs.
Haller og baner står ofte halvt-
omme uden for hverdage kl.
17 til 20. I Gladsaxe Kommune
bruges boldbanerne bruges
1,6 time om dagen i snit.

Den uorganiserede sport er
tilmed i vækst, mens klub-
idrætten stagnerer. Og hvor
klubidrætten mest aktiverer
børn og unge mænd, aktiverer
den uorganiserede sport mest
de voksne og har kvinderne
meget bedre med. Kan de ikke
få lov til at bruge kommunens
faciliteter? Klubberne siger
nej. Borgerne siger ja. Er der
plads? Ja, hvis de accepterer
de skæve tider. Apps (G-goals
m.fl.) gør det organisatorisk
muligt at søge sammen og
book ledige baner. Og at be-
tale for dem.

Analysen peger i øvrigt på
at gode faciliteter ikke i sig
selv får flere til at dyrke sport.
Hallerne fik ikke flere til at
spille håndbold, men spillet
blev nok bedre. Samme ten-
dens kan man i dag se med
kunstgræsbaner, forklarede
Henrik H. Brandt.

En lokal tilpasning
Når man udbyder drift af bold-
baner der stadig er under an-
læg er det afgørende spørgs-
mål hvordan man beskriver
driften. Det kan i sig selv være
svært når banen ikke er fær-
dig, lød det fra seniorrådgiver
Anne Mette Dahl Jensen fra
Københavns Universitet.

En basisnorm kan man finde
i den reviderede ‘Beskrivelse
for drift af grønne områder’
fra 2015, men den giver ikke
alle svar og lægger op til en
lokal tilpasning. En tilpasning
der skal formuleres med en
grøn faglighed.

Spørgsmålet er om en kom-
munal entreprenørafdeling
kan være med til at formulere
denne ‘lokale tilpasning’ hvis
afdelingen selv skal afgive
kontrolbud på opgaven. Det
går vel ikke, vurderede Dahl
Jensen. Hun er stødt på mange
dårlige kvalitetsbeskrivelser
hvor man  bare har kopieret
andre kvalitetsbeskrivelser
uden at tilpasse, og det kan
betyde en dårligere drift når
opgaven er udliciteret. sh

Måling af vandinfiltration. Dobbeltringene bankes ned i græsoverfladen og fyldes med vand. Efter vækstlaget har været vandmættet i 20 minutter,
fylder man ringene helt op med vand igen. Efter 20 minutters henstand måler man hvor mange mm vand der er sunket i den inderste ring - ganger
med tre og så har man vandinfiltration i mm/time. Foto: Asbjørn Nyholt.
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Ikke kun forskerne skal løse
klima- og miljøproblemerne.

Landmænd, fiskere og andre
der arbejder med naturen kan
også være med. Det konklude-
rer Finn Danielsen i sin doktor-
afhandling han forsvarede på
Københavns Universitet den
20. maj. Han håber at denne
’allemandsviden’ kan hjælpe
med at skabe bedre og mere
målrettede løsninger på f.eks.
miljø- og klimaproblemer.

”Det har hele tiden været
dér lige for næsen af os, og al-
ligevel har ingen set det: at
der bor mennesker på hver en
flække land. At dem der lever
tættest på naturen ofte ved
rigtigt meget om den. Og at
de teknologiske fremskridt,
især inden for kommunikation
og satellitteknologi, nu gør
det muligt at frigive det enor-
me videnspotentiale som land-
mænd, fiskere og andre bru-

gere af naturen ligger inde
med,” siger Finn Danielsen.

”Det går ud på at de lokale
mennesker selv følger med i
naturen og med simpel tekno-
logi tolker og kommunikerer
deres resultater. Hidtil har
mange forskere ment at viden
fra landmænd og fiskere og
andre der er direkte afhængi-
ge af naturen som levebrød,
ikke er brugbar og ikke er til
at stole på. Det nye redskab er
afprøvet i ti lande, fra troper-
ne til Arktis. Resultaterne viser
at landmænds og fiskeres vi-
den kan blive ligeså værdifuld
som forskernes,” fortæller
Finn Danielsen.

Ifølge hans afhandling er
forskernes styrke at de er om-
hyggelige med at dokumente-
re deres metoder og registre-
rer flere parametre. Land-
mænd og fiskere kan til gen-
gæld mobilisere langt større

datamængder, også fra områ-
der hvor der ingen forskere er.
De lokale naturbrugeres data
er tilmed pålidelige og kan
forkorte tiden mellem obser-
vation og handling.

Afhandlingen er kulminatio-
nen på årtiers indsats i samar-
bejde med NGO’er, regeringer
og universiteter verden over,
forklarer forskerkollega Per
Moestrup Jensen der mener at
tesen er et basalt skifte i den
moderne naturforvaltning. „I
dette ligger der også at en
anerkendelse af at den lokale
befolknings ejerskab for natu-
ren kan aktiveres og udgøre et

stærkt fundament i forvaltnin-
gen,” siger Moestrup Jensen.

Helt i mål er de dog ikke.
”Vi mangler stadig at finde ud
af hvordan man indsamler og
anvender miljødata fra forskel-
lige mennesker der både har
varierende overbevisninger og
verdenssyn,” siger Danielsen.

Forskningsarbejdet er over-
vejende finansieret af Uden-
rigsministeriets Forskningsråd,
EU og Nordisk Ministerråd. sh

KILDER
Finn Danielsen (2016):  Expanding the
Scientific Basis for How the World can
Monitor and Manage Natural Resour-
ces. Københavns Universitet.
Plen.ku.dk 17.5.2016.

Dem der arbejder med
naturen skal også forske
‘Allemandsviden’ skal ifølge doktorafhandling
hjælpe med at løse miljø- og klimaproblemer

Praktisk erfaringer skal også styrke miljøet. Foto: Randers Kommune.
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Sandblæser ukrudt
med organisk stof
En slags sandblæsning af
ukrudt er en ny metode som
økologiske gartnere i USA ar-
bejder med, skriver Gartner Ti-
dende 7/2016. Man ødelægger
de små ukrudtplanter meka-
nisk med små partikler af et
organisk stof der blæses mod
dem via en luftkompressor.

Det organiske materiale kan
samtidig virke som gødning. I
et forsøg på University of Illi-
nois har man prøvet granule-
rede valnøddeskaller, granule-
rede majskolber samt to gød-
ningsprodukter. De fungerede
alle med den fart som partik-
lerne forlader dysen. I forsøget
blæste en person direkte ned i
rækken med en sandblæs-
ningspistol, mens en lille trak-
tor med tank og kompressor
kørte foran med 1,6 km/t.

Sandblæsningen kan skade
afgrøden lige så vel som
ukrudtet, så metoden duer
kun hvor afgrøden har en op-
ret vækst større end ukrudtet.
Som sådan kan metoden må-
ske også få en fremtid i kultu-
rer af træer og buske.

Rappenskralder og affaldsløbere

Hid og did i skoven, på
stranden og i byens rum

og parker er der øldåser, piz-
zabakker, cigaretskod og an-
det affald som folk har smidt
fra sig. Det generer de fleste
og belaster kommunens drift.
Men frivillige affaldsopsamlere
kan hjælpe. Det gør de faktisk
allerede. Næsten hver femte
samler nemlig affald op efter
andre, og 45% overvejer at
gøre det, viser ny rapport fra
Hold Danmark Rent.

Det sker ikke kun spontant,
men også organiseret. F.eks. i
‘Trailskrald’ der via Facebook
organiserer trailløbere der
samler affald op når de allige-
vel løber i skoven eller parken.
I 2013 begyndte en lille grup-
pe at samle skrald op og be-
gyndte nærmest at konkurrere
om hvem der fik mest. Idéen
spredte sig til løb de deltog i.

Eller tag ‘Rappenskralderne’
i Svendborg. En lille gruppe på
fem damer (så mange der kan
være om et cafébord) brugte i
2014 931 timer på at samle
526 affaldsække. Da kommu-
nen fortalte om gruppen på
Facebook, bredte initiativet sig
til nye grupper.

„To ting har især vist sig at
skabe resultater: Når det lyk-
kes at engagere og involvere
de mange i en ‘bottom up’-
bevægelse. Og når energien,
tonen og budskabet er posi-
tivt. Det vækker ildsjælen i
os,“ fortæller Bente Lykke-
gaard fra Friluftsrådet. Rådet
har desuden sammen med Na-
turstyrelsen og Dansk Idræts-
forbund igangsat kampagnen
‘Flink af Natur’ der skal mind-
ske problemet med affaldet.

„Med kampagnen ønsker vi

Frivillige hjælper med at samle henslængt affald, alt imens kampagnen
‘Flink af natur’ skal lokke de pæne småsyndere på rette spor

KILDER
Henkastet affald - Strategi og værk-
tøjer 2015. Holddanmarkrent.dk.
Bente Lykkegaard (2016): Tag lomme-
skraldespande med ud i naturen. Tek-
nik & Miljø 5/2016.

at inspirere til den gode af-
faldsadfærd. Alle ved at affald
i naturen ikke hører til i natu-
ren. Vi ved at de fleste ønsker
at gøre det rigtige - nemlig at
tage affaldet med sig. Derfor
vil vi dele smarte lommeskral-
deposer ud til arrangementer i
naturen og i byparker,“ forkla-
rer projektleder Cecilie Meyer
fra Friluftsrådet.

Ifølge ‘Hold Danmark rent’
(2015) oplever 70% at henka-
stet affald er et stort problem.

68% mener også at problemet
er blevet større de seneste fem
år. Hele 98% mener at det er
forkert at smide affaldet fra
sig, men 30% indrømmer sam-
tidig at de en sjælden gang i
mellem kommer til det. De
kan nås. De kan de sidste 2%
næppe. sh

Svendborg Kommune skriver i sit blad ‘Impulser’ om ‘rappenskralderne’.

Telefonen erstatter
vandretursfolderne
I stedet for foldere og store
skilte i naturen kan man bruge
telefonen. Naturstyrelsen har
som forsøg opsat ti små skilte
med QR-koder i Hareskoven
ved København. Når man scan-
ner den med telefonen, ledes
man direkte ind på det sted på
Naturstyrelsens hjemmeside
der har de stedspecifikke in-
formationer om f.eks. bålplad-
ser, gravhøje og rovfuglereder.
Linket til hjemmesiden står og-
så på skiltet, hvis man hellere
vil gå den vej. Princippets for-
del er bl.a. en mere diskret na-
turvejledning, at man slipper
for at fylde folderkasser og
kan opdatere løbende. Om et
år vurderes det om skiltene
også skal op andre steder.Ved fotosyntese danner planterne glukose

og ilt ved hjælp af solens lys, kuldioxid og
vand. Og glukosen bruges til at opbygge
planternes organiske stof. Den modsatte pro-
ces hvor sollyset sammen med et enzym ned-
bryder organisk stof findes også. Den er op-
daget af forskere fra Københavns Universitet,
skriver science.ku.dk 4.4.2016. Opdagelsen er
publiceret i Nature Communications.

Omvendt fotosyntese kalder forskerne den
naturlige proces som kan få stor industriel

Omvendt fotosyntese kan skabe billigere biobrændsel
betydning, f.eks. når man producerer bio-
brændsler som bioethanol af organisk mate-
riale. Omvendt fotosyntese kan gøre denne
produktion meget hurtigere og mere effektiv

Forskerne opdagede processen da de lavede
forsøg med klorofyl som er der hvor fotosynte-
sen foregår. I processen dannes bl.a. cellulose
som cellevæggene mest består af. Det modsat-
te sker når man tilsætter monooxygenase. Det
er naturlige enzymer som bliver brugt af
svampe til at nedbryde plantemateriale. sh
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Droner er et praktisk redskab
for dem der arbejde med na-
tur og grønne områder, og
prisen er faldet. Flere kommu-
ner har anskaffet sig en drone,
og i 2015 slog Silkeborg Kom-
mune til, skriver kommunens
informatikchef Jakob Harding
Kirkegaard og kort- og land-
målingstekniker Lars Dam-
gaard i Teknik & Miljø 5/2016.

Dronen viste hvad den du-
ede til da Gudenåen gik over

sine bredder hen over julen og
nytåret. Dronen kunne med
luftbilleder dokumentere hvor
der var oversvømmede natur-
områder, veje og bygninger.

Siden er opgaverne ‘væltet
ind’. Nogle opgaver er realisa-
ble, mens andre er begrænset
af lovgivningen. Taginspektion
er en af de opgaver hvor dro-
nen kan give store besparelser
når man ellers skal bruge lifte.
Andre muligheder er besigti-

Dronen hjælper Silkeborgs forvaltning
Det er en drone af denne type som Silkeborg Kommune har købt.

Kamera og refleks
gør pladsen sikker
Man monterer et intelligent
kamera på tunge arbejdskø-
retøjer. Kameraet opdager
selv om der er mennesker i
nærheden og advarer føreren
om det. Den svenske forsker
Rafael Mosberger og hans kol-
leger på Örebro Universitet er
godt på vej med et sådant sy-
stem der mindsker risikoen for
ulykker på arbejdspladser.

Kameraet udsender infra-
rødt lys, og når det via reflek-
ser på tøjet returneres til ka-
meraet, bruger det den erfa-
ring der er lagt ind i det og af-
gør om refleksen er fra et
menneske. Maskinføreren for-
styrres derfor ikke af signaler
fra master eller andre døde,
faste ting med reflekser.

Forskningen indgår i Mos-
bergers ph.d.-afhandling ‘Vi-
sion-based Detection from
Mobile Machinery in Industrial
Environments’ på Örebro Uni-
versitet 2016 (oru.se). Under
navnet ‘RefleX Vision System’
vil Mosberger og en kollega
senere på året vise den første
kommercielle udnyttelse.

gelse af vanskeligt tilgænge-
lige områder og tilsyn med
store anlægsprojekter. Senere
ventes det at dronen - med
ekstra udstyr - også kan bruges
til termografering, højdemo-
deller og ortophotos.

I Silkeborg er der i det hele
taget store forventninger til
dronens opgaver. „Både dem
der afføder økonomiske gevin-
ster, og dem der letter myn-
dighedsbehandlingen af en
række områder eller under-
støtter den fysiske planlæg-
ning,“ skriver Kirkegaard og
Damgaard. „Flere kommuner
har allerede lavet en business
case, så ‘stjæl’ med stolthed.“
GeoMidt geosamarbejdet har i
efteråret 2015 desuden lavet
en rapport om droner.

I Silkeborg har to personer
været på kursus og har haft
flyvetimer. Desuden er der ud-
arbejdet en driftshåndbog.
Det er alt sammen nødvendigt
for at Trafikstyrelsen giver til-
ladelse til at bruge droner er-
hvervsmæssigt. Dronen er en
DJI Phantom 3 Pro til 12.000
kr. Hertil kommer ekstraud-
styr, kursus mv. så investerin-
gen blev cirka 30.000 kr. sh
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Tynde naturstensfliser er
igen blevet mere alminde-

lige i haver. Det er ofte sav-
skårede, fræsede eller kløvne
sandsten eller skifer i relativt
præcise formater og små tyk-
kelser på 2,5-3 cm. Men at få
fliserne til at ligge stabilt nok
kan af og til være et problem.
Det viser fire sager som Dan-
ske Anlægsgartneres konsu-
lentvirksomhed har været in-
volveret i dette forår.

Sandsten og skifer er forste-
nede lagdelte aflejringer hvor
sand er blevet til sandsten, og
ler og mudder er blevet til ski-
fer. Det er ret bløde bjergarter
der let spalter i den tydelige
lagdeling. Materialerne er der-
for traditionelt brugt som
kløvne fliser til belægninger
og støttemure. Ølands- og

Nexøsten er velkendt i gamle
haver. Da de blev anlagt, vari-
erede formater og tykkelser
meget, så man huggede fliser-
ne grundigt til og satte dem
én og én som brosten.

Med vore dages teknologi er
det lettere og billigere at save
eller fræse naturstenen end at
kløve den, så selv sandsten og
skifer bruges nu ofte i præcise
formater der er savet på alle
led. I andre tilfælde er fliserne
kløvet på oversiden, men har
fået fræset bunden og kanter-
ne nogenlunde jævne. De læg-
ges derfor mest som betonfli-
ser på et afrettet gruslag.

I de aktuelle sager har pro-
blemet været det samme: nog-
le fliser begynder at vippe lidt
når man lægger vægten på en
flisekant. Problemet mærkes
mest når det er tørt. I alle tre
sager er der tale om havebe-

lægninger der kun belastes af
gang. Belægningerne består
af fliser fra 30x30 cm og op og
med tykkelser på 2,5-3 cm. Fli-
serne er kløvne på overfladen,
men fræset på undersiden.

Den ujævne underside
En vurdering af de fire sager
peger på at hovedforklaringen
formentligt er fliserne ikke al-
tid er jævne nok til at blive
lagt på et afrettet underlag.
Fliserne kan være lidt tyndere i
den ene side end i den anden
eller have en bule på midten,
nok som følge af en upræcis
fræsning af undersiden.

Hvis man lægger sådanne
fliser på et afrettet underlag,
kan man få for store opspring
omkring fugerne eller ustabile
fliser. Hvis de buler ud på mid-
ten, hviler flisernes kanter på
et tykkere og mindre kompri-

meret lag afretningsgrus end
resten. Fliserne kan derved
komme til at vippe hvis de be-
lastes ude på kanterne.

Anbefalingen er derfor at
sådanne fliser sættes ligesom
brosten, én og én og efter-
komprimeres (stødes) hver for
sig. Brug ikke afrettet under-
lag. Det kan endda være nød-
vendigt at tjekke fliserne sene-
re og sætte nogle om. Med en
vis sortering af fliserne under
sætningen kan man endvidere
sætte de problemastiske fliser i
et ubelastet hjørne. Sådan ly-
der det også fra fliseleveran-
døren Lithos der har hørt om
vippeproblemet, men dog ikke
vurderer det til at være et ud-
bredt problem.

Mere spekulativt
Der kan være andre og even-
tuelt medvirkende årsager til

Havens tynde vippende sandstensfliser
ANLÆGSTEKNIK. Variation i tykkelser og formater kan kræve at fliserne sættes som brosten

Af Kim Tang og Søren Holgersen

Flisens overside er kløvet med en naturlig ujævnhed. 30x30x2,5 cm. Undersiden er fræset jævn, men dens tykkelsen kan variere. Foto: Lithos.

Sandstensfliser, ofte med meget
tydelig lagdeling. Foto: Lithos.
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problemet. En af dem er at fli-
serne ikke ligger ret stabilt på
grund af deres lave egenvægt
og svage fuger. Fliserne kan -
trods den taktile fræsede bund
- derved glide eller dreje lidt
på underlaget når man bela-
ster dem. Det kan trækker
gruspartikler eller småsten
med og efterhånden gøre un-
derlaget en smule ujævnt. Det
er også muligt at nogle af af-
retningsgrusets større korn (op
til 8 mm) kan lægge sig på en
måde så flisen kommer til at
vippe hen over dem. Løsnin-
gen kan i givet fald bl.a. være
fliser i en større godstykkelse
eller at bygge hele befæstel-
sen op i beton.

Svage fuger kan også være
en forklaring. De kan være
svage alene af den grund at
de ikke er ret høje, højst 3 cm.
Desuden kan den lidt upræcise
flisekant nødvendigøre brede
fuger på 1 cm eller mere for at
optage flisernes formvariation.
Det kan betyde at fugemateri-
alet bliver for fint. De største
korn kan ikke kile sig fast mel-
lem fliserne. Problemet kan
forstærkes af at kanten ofte er
underskåret.

At fuge med stenmel hvor
kornene forkiler sig mere, kan
være et alternativ. Hvis man
kombinerer det med et per-
meabelt afretningslag (f.eks.
vasket støbesand eller små-
skærver) og drænstabil, har
man en permeabel befæstelse.
Man kan modsat bruge et tæt
og hårdt fugemateriale, men
det vil efterhånden krakelere
hvis ikke bærelaget og afret-
ningslaget også er bundet af
f.eks. cement.

Når man lægger betonfiser
er det med en mindstetykkelse
på 5 cm og fuger der er lige
brede fra top til bund. Det kan

forklare hvorfor man ikke har
set det samme problem med
selv mindre betonfliser.

I alle fire sager har det sam-
stemmende lydt at vipningen
ikke kunne mærkes når det er
vådt. Årsagen kan være at af-
retningsgruset med sit ret høje
finstofindhold er lidt plastisk
når det er vådt. Flisen ligger
ikke nødvendigvis helt som
den bør, men den vipper i
hvert fald ikke.

Må acceptere uvished
I en af de fire sager har an-
lægsgartneren forsøgt at rive
det komprimerede og aftruk-
ne afretningslag let op med en
rive så fliserne kunne lejre sig
fastere under efterkomprime-
ringen. Det har dog vist sig ik-
ke at løse problemet helt.

I en anden af sagerne har
landskabsarkitekten foreslået
at tage fliserne af og strø ce-
ment i afretningslaget. Det er
ikke en god idé. Hvis det skal
holde, skal også bærelaget
være bundet. Ellers vil de dy-
namiske kræfter i befæstelsen
hurtigt få fuger og afretnings-
lag til at sprække.

Det ville være hensigtsmæs-
sigt med et forsøg hvor der
blev anlagt naturstensfliser
med forskellige formater og
tykkelser og med forskellige
opbygninger nedenunder.
Som afretningsgrus og fuge-
materiale kunne man bruge
både Slotsgrus, småskærver,
afretningsgrus og lerjord. Ind-
til da hedder løsningen sæt-
ning som brosten. Danske An-
lægsgartneres fagkonsulent
Kim Tang modtager gerne er-
faringer på kt@dag.dk. ❏

SKRIBENTER
Kim Tang er fagkonsulent i Danske
Anlægsgartnere. Søren Holgersen er
Grønt Miljøs redaktør.
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En lille parkrenovering i
Stockholms udkant
Nogle gange er de små reno-
veringer i storbyens periferi de
mest interessante. Her er infra-
struktur og udearealer tit me-
re nedslidt, og et æstetisk løft
betyder mere for de lokale
end i byernes centrum hvor
borgerne tit er mere forvænte.

En sådan renovering er fore-
gået i Skeppsmyreparken en
snes kilometer sydvest for

De titusind broers haves
bambusbuskads
Lad os starte med at slå fast at
der ikke var titusind broer i
‘Garden of 10.000 bridges’ - et
projekt ved Xi’an International
Horticultural Exhibition som
landskabsarkitektfirmaet West
8 tegnede. Der var kun fem
broer. Til gengæld var der
masser af bambus. Nede i
bambussen snoede en række
smalle (0,8 meter) stier sig
hvor publikum bevægede sig

desorienterede rundt, men så
kunne de stige op på en af
broerne og få overblik over
hele parken før de begav sig
ned i bambusbuskadset og
blev desorienterede igen.

Plantevalget var faldet på
bambus af flere grunde: Plante
skulle være kraftig for at mod-
stå publikumstrykket under
Expo’en, den skulle være flot
og grøn hele året, den skulle
kunne indkøbes i mindst 2 me-
ters højde så haven fungerede

fra dag 1, den skulle være helt
tæt så man ikke kunne se
igennem beplantningen for at
orientere sig, og den skulle
være en naturlig del af kine-
sisk havedesign.

Stierne er lavet af mørkt
stenmel med afrundede kant-
sten af mørk granit. Haven
blev anlagt til Expo’en i 2011,
men selv om den burde være
blevet fjernet ved udstillingens
afslutningen, står haveanlæg-
get stadig tilbage i dag. lt

Stockholm. Parken blev anlagt
i 1930’erne, ligger omgivet af
store veje og var vokset til og
lå i skyggen af døende birke-
træer. Den er nu blevet reno-
veret med nye træplantninger,
åbne plæner og svungne grus-
stier og masser af inventar. In-
tet nyt under solen, men me-
get nyt for de lokale.

Det meste af parkens møble-
ment er skabt af genbrugstræ,
og der er lavet boule-baner til

de ældre, et ‘sunket’ klatreskib
til de små og ikke mindst den-
ne svungne betonoverflade
med gummibelægning.

Der foregår mange loppe-
markeder i parken. Det gør
der i mange parker. Men den
hævede, tværgående gangbro
der forbinder de meterhøje
trævægge med siddepladser
er nu meget sej. Læs mere på
landarkitektur.se/projekt/
skeppsmyreparken/ lt

VERDENS LANDSKABERProblemer med at
affaldstræ brændes
Afbrænding af affaldstræ er et
problem i nok alle kommuner
der sammen får 400-500 kla-
ger om året fra borgere der er
generet af afbrændingen. Det
viser en undersøgelse hvor
Teknologisk Institut har spurgt
alle 98 kommuner. To ud af
tre kommuner svarede - og de
svarede alle at afbrændingen
er et problem.

Det er især imprægneret
træ eller træpaller der bræn-
des af, men det kan også være
malet træ, laminattræ, plastik,
papir og olie. Træpaller kan
være imprægneret med PCP
selv om de ser ud til at være
lavet af rent træ. Risikoen er i
alle tilfælde at kræftfremkal-
dende stoffer kan havne i
nærmiljøet, f.eks. naboens
køkkenhave. Undersøgelsen er
en del af projektet ‘Kontrol
med afbrænding af affald’ der
støttes af Miljøstyrelsen.

Råd om den rigtige
brændeovnsfyring
Brændeovnsejere, naboer der
er generet af røg, og kommu-
ner kan finde råd og vejled-
ning på den nye webportal
Braendefyringsportalen.dk
som Miljøstyrelsen åbnede den
24. maj. Mange danskere el-
sker brændeovnen, men den
forurener og kan genere na-
boerne, især hvis man fyrer
forkert. På webben kan bor-
gerne læse om den korrekte
fyring, og kommuerne kan læ-
se om hvordan de kan hånd-
hæve brændeovnsbekendtgø-
relsen og behandle klagesager
over røggener mere ensartet
overalt i landet. Miljøstyrelsen
har sideløbende holdt work-
shops med kommunale miljø-
medarbejdere, og der har væ-
ret nedsat en følgegruppe,
hvor bl.a. Skorstensfejerlauget,
Det Økologiske Råd, brænde-
ovnsproducenterne, Astma-Al-
lergi Danmark og flere kom-
muner har deltaget.
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Det faglige sproghjørne
VANRIS

Vanris er små kviste der med kraftige
årsskud skyder sig ud fra ‘sovende knop-
per’ fra den nøgne træstamme. De kom-
mer ofte i kolonier og ses mest i gamle
træer hvor væksten stagnerer. Som Poul
Erik Brander m.fl. skriver i Træer og bu-
ske i by og land (2010), kan vanris ses
som træets forsøg på at forynge sig og
kaldes derfor også erstatningsskud. Van-
risene sender et signal om at træet er på
vej til at dø, skriver Brander. Vanris kan
man dog også se på yngre træer når et
ellers beskygget træ får mere lys i for-
bindelse med en udtynding.

Endelsen ‘ris’ er velkendt. I Den dan-
ske ordbog og den ældre Ordbog over
det danske sprog omtales ris ganske vist
kun som kornsorten ris, men ris har også
en ældre betydning som bundtede kvi-
ste eller smågrene med diverse praktiske
formål. Vi kender f.eks. ord som piskeris,
dækris, riskoste og fastelavnsris. Når
man straffer korporligt med et ris, en ris-
knippe, får man ris. Det modsatte af ros.
Ris genfindes også i stednavne som
f.eks. Risskov i Århus samt landsbyen Riis
i Odsherred, formentligt oprindeligt om-
råder med småkrat.

Kolonier af vanris på en ældre lind.
Sproghistorisk set burde det kaldes vandris.

Et andet sammensat ord med ris er
altså vanris. I skovbruget er vanris noget
man skal undgå. Vanris danner knaster
der nedsætter kævlernes kvalitet og
pris. Vanris er også noget man vil undgå
på opstammede træer langs veje og sti-
er. Derfor er det oplagt at opfatte ordet
‘vanris’ som ‘dårlige’ kviste på samme
måde som f.eks. ‘van’ optræder som no-
get negativt i sammensatte ord som
vanvittig, vanartet og vanskabt.

Sådan er det bare ikke. Van skulle
egentligt staves med d som i vand. Som
skovrider Karsten Raae skriver i ‘Skov-
drift med begge hænder - og omtanke’
(2016) troede man før at vanris havde
noget med træernes vandforsyning at
gøre. Derfor blev kvistene kaldt vandris.
På tysk, engelsk og svensk hedder det
da også Wasserreiser, water sprouts og
vattenskott. ‘Vanris’ er altså en misfor-
ståelse, men en forståelig en af slagsen.

Træarterne kan sætte vanris i forskel-
ligt omfang. Bøg gør det ikke meget. Eg
gør det meget, så i skovbruget forsøger
man ikke at tynde egebevoksninger for
voldsomt og at dække egestammerne
med en underetage af buske og træop-
vækst. Lind sætter også let vanris så at
afskære dem, er en fast pleje i ældre lin-
dealléer. Også ær, ask, lærk og sitka-
gran sætter let vanris. Vandris. sh
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Claas nu også som
mindre traktorer
Hertillands kendes Claas-nav-
net mest fra mejetærskere og
store traktorer, men nu kan
man også i Danmark købe
mindre Claas-traktorer der
bl.a. er henvendt til kommu-
ner og entreprenører. Model
Atos 330 (billedet) med 88 hk
blev vist frem af Røstofte Ma-
skiner på Roskilde Dyrskue,
men serien omfatter størrelser
fra 76 til 109 hk. Det tyske
mærke importeres indtil videre
af LMB Danmark ejet af det
svenske Lantmännen Maskin.
Claas-partner.dk.

Gode lån til ejere af
forurenede grunde
Nu kan boligejere der ufor-
skyldt er blevet ejere af en for-
urenet grund, få et afdragsfrit
statsgaranteret lån til at få
grunden renset med det sam-
me. For at få lånet skal man
dog stå på værditabsordnin-
gens venteliste og det er der
cirka 320 boligejere der gør.
De venter på at deres forure-
nede grund kan blive ryddet
op på statens regning. Med
det nye lån kan de undgå den
lange ventetid på op til 14 år.
Og når det så bliver boligeje-
rens tur, refunderer staten det
beløb som husejeren har lånt.
Når lånet er optaget, vil regio-
nen med det samme rense
grunden op. Regionen vil el-
lers rydde op efter hvor stor en
risiko forureningen er for
sundheden og grundvandet.
Der er afsat 9,4 mio. kr. til ord-
ningen der er åben så længe
der er midler til rådighed.

Skolehaver er unikke i for-
hold til at forhindre børn i

at være kræsne. Det fortæller
professor i madkundskab ved
Aarhus Universitet Karen Wis-
toft. Hun og et hold kollegaer
har forsket i effekterne af sko-
lehaver og har udgivet rappor-
ten ‘Haver til Maver. Studie af
udbredelse og effekter af kuli-
narisk skolehaveprogram’.

Børns kræsenhed forsvinder
når de arbejder i og laver mad
fra skolehaverne. Det er dog
ikke kun det gastronomiske
vovemod som får et løft i sko-
lehaverne. Det gør det sociale
samspil mellem børnene også.
Børnene får nye venner, og
dem der normalt føler sig
udenfor, får en anden status
og er med i fællesskabet.

„De her effekter ser vi fak-
tisk ikke andre steder, heller
ikke i madkundskab i skolen.
Det er noget helt særligt for
skolehaverne,“ forklarer Karen
Wistoft til dagbladet Politiken.

Karen Wistoft og hendes
kollegaer har på baggrund af
observationer, spørgeskemaer
og interviews med børn, for-
ældre og undervisere konklu-

Skolehaver lærer børn at
elske mad - og hinanden

deret at eleverne føler sig fri-
ere end andre steder, bl.a.
fordi de får lov til ting som de
ikke får lov til hjemme eller i
skolen, f.eks. bål, knive. Som
en pige i 4. klasse siger i sit in-
terview i rapporten: „Jeg har
det bare sådan at man tænker
‘yes!’ hver dag man skal i Ha-
ver til Maver, for så har man
ikke det der indelukket i klas-
sen. Man har friheden.“

Ikke mindst får eleverne lyst
til at gøre, røre, smage, tage
sig af og lære at passe på det
de har med at gøre. Sagt på
en anden måde, lyst til at lære.

Haver til Maver har eksiste-
ret siden 2006 hvor Søren Ej-
lersen fra Aarstiderne tog ini-
tiativ til skolehavekonceptet
og startede de første skoleha-
ver på Krogerup Avlsgaard ved
Humlebæk i Nordsjælland.
Grundidéen udsprang af et
ønske om at få mere liv på
gården og helst fra børn der
skulle opleve det unikke i at
dyrke egne grøntsager og lave
mad i det fri. Siden da er Ha-
ver til Maver vokset enormt
med støtte fra Tryg Fonden og
Nordea Fonden, og nu tilbyder

20 kommuner landet over
skolehave-forløb under navnet
‘Haver til Maver’.

Næsten halvdelen af de
børn der har gennemgået ‘Ha-
ver til Maver’-forløbet, smager
lystigt på ny mad derhjemme,
rapporterer deres forældre, og
knap halvdelen har også fået
nye madlavningsfærdigheder.
56% af børnene er i øget triv-
sel på grund af skolehave-pro-
jektet, og 88% har ifølge deres
forældre haft succesoplevelser
i skolehaven.

„Du behøver jo ikke at vide
noget om grøntsager for at
kunne være herude. Du kan

sagtens komme herud. Der er
fred og ro til at læse og lave
din matematikopgave,“ lyder
det fra en indskolingspæda-
gog i rapporten. „Bare det at
du kommer uden for klassen,
gør at for nogle bliver det må-
ske lidt lettere, at du får lov at
ligge i græsset og skrive dine
bogstaver i stedet for at sidde
inde på en stol.“ ❏

Studie af ‘Haver til Maver’ giver fine resultater

KILDE
Pernille Malberg Dyg, Karen Wistoft,
Mikkel Lassen (2016): Haver til Maver
Studie af udbredelse og effekter af
kulinarisk skolehaveprogram. Dan-
marks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse og Aarhus Universitet. 128 s.
Smagforlivet.dk.

Man er ikke indelukket i klassen. Man har friheden. Foto fra rapporten.

PC Stål flishugger
kævler op til 33 cm
PC Ståls nye traktormonterede
pilleflishugger PC942-33PIC
kan håndtere stammer med en
diameter op til 33 cm. Den skal
imødekomme efterspørgslen
efter en flishugger med stor
kapacitet og tykke stammer,
men som holder fliskvaliteten.
Opbygningen er ellers som
PC942-P-serien, dvs. en skive-
hugger med 360 graders sold
der forebygger de uønskede
stikkere og klumper. Flishug-
geren leveres kun til kranmad-
ning, og der er som standard
trådløs fjernbetjening af ind-
træksvalserne. Pc-staal.dk.

Engcons risteskovle
sorterer affaldet
Engcon er kendt for sine tiltro-
tatorer, men fremstiller også
skovle, grabber og andet tilbe-
hør til små og store gravema-
skiner. Nu lanceres en serie ris-
teskovle designet til at sortere
jord, byggeaffald mv. Riste-
skovlene er baseret på Eng-
cons planérskovl hvis tætte
bund er afløst af stålstænger i
højstyrkestål. Serien består af
12 størrelser fra 90 til 200 cm
bredde og med 3-7 cm afstand
mellem stængerne afhængig
af model. Engcon.com.
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Filmen ‘Something New’ fra
2006 er lidt racistisk på en om-
vendt måde. Den handler om
en afroamerikansk kvindelig
revisor Kenya McQueen (Sanaa
Lathan) som ikke har så man-
ge krav til mænd: „Han skal
bare have et job, være højere
end mig, have gået i gymna-
siet og ikke være skør.“ Ikke
noget om hudfarve - på det
bevidste plan i hvert fald.

Men så er Kenya til fest hvor
hun fortæller værtinden at ha-
ven er flot. „Men så skal du da
møde vores landskabsarki-
tekt,“ udbryder værtinden og

Sort ballade om hvid landskabsarkitekt
hiver fat i Brian Kelly (Simon
Baker) som er med til festen.
Han er helt hvid. Kenya bliver
dog fascineret og hyrer ham til
at ordne sin vildtvoksende
baghave. Brian graver man-
digt løs. Det kan Kenya ikke
stå for, især ikke da de er i sko-
ven og det begynder at regne.
Så er de nødt til at kysse. Men
hendes venner er ikke meget
for at hun skal have en hvid
kæreste. De sidder og peger
på den hvide fyr og griner. Du
får ‘sorte askeagtige’ børn, si-
ger én af dem. Men kærlighe-
den sejrer. Ikke hudfarven. lt

Grønt Miljøsfagligefilmservice ! Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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I gamle dage foregik al kort-
lægning i felten. I dag fore-

går det meste bag skærmen
hvor man behandler den sta-
dig mere avancerede digitale
luftregistrering. ‘Remote sen-
sing’ kaldes det på engelsk når
man ‘fjernsanser’. Og det er
mere end blot luftbilleder

De detaljerede kort kan og-
så bruges til kortlægning og
driftsplanlægning af skove og
grønne områder. Man skal ik-
ke registrere lige så meget i
felten. Man sparer tid og pen-
ge fordi man ikke skal så me-
get ud i felten med støvler og
gps. Og man får nye mulighe-
der over i købet.

 Især har laserscanning fra
luften vist store muligheder.
Man kan se grøfter, veje, spor,
stier, diger, volde og arkæolo-
giske spor. De afsløres ikke al-
tid på luftbilleder fordi træ-
kronerne er i vejen. Da træer-
nes højder også kan vises, kan
man fastlægge bedre bevoks-
ningsgrænser end man kan på
luftfotos. Man kan endda an-
slå vedmassen.

Alt i alt kan man forholdsvist
nemt lave store dele af et godt
skovkort - og et godt skovkort
er forudsætningen for en god
driftsplan. Ude i felten skal
man nærmest kun registrere
træarter og bekræfte bevoks-
ningsgrænserne.

Skovbruget har lang traditi-
on for driftsplaner med målin-
ger og registreringer baseret
på ‘litraer’ hvor træerne er af
samme art og alder så man
løbende kan beregne vedmas-
sen. Det er skovbruget ved at

KILDER
Mikkel M. Mortensen (2015): Vurde-
ring af anvendelsesmuligheder for
data indsamlet med luftbåren laser-
scanning som driftplanlægningsværk-
tøj i skovsektoren. Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, Køben-
havns Universitet.
Mikkel M. Mortensen, Thomas Nord-
Larsen (2016): Skovbrugets driftsplan-
lægning med luftbåren laserscenning.
Skoven 4/2016.
Anders L. Jensen (2016): Nye mulighe-
der med LIDAR: Mere præcise skov-
kort. Skoven 1/2016.

gå væk fra, bl.a. fordi rekrea-
tion og naturbeskyttelse blø-
der grænserne op. Det kompli-
cerer kortlægningen og gør
resultatet mindre klart. Det
kan udhule skovdriftens lang-
sigtede periodeplaner og øko-
nomi - især hvis man helt
dropper kortlægningen.

Her er laserscanning en ud-
vej. Det har skov- og land-
skabsingeniør Mikkel M. Mor-
tensen vist i sin afgangsopgave
‘Vurdering af anvendelsesmu-
ligheder for data indsamlet
med luftbåren laserscanning
som driftplanlægningsværktøj
i skovsektoren’.

Smart laserscanning
Luftfotos er et eksempel på en
‘passiv sensor’ der blot regi-
strerer oplysninger. Man kan
også bruge en ‘aktiv sensor’
der udsender en impuls som
lyd eller lys. Man måler hvor
lang tid det tager før impuls-
ens ekko vender tilbage til
sensoren og kan dermed be-
regne afstanden til objektet li-
gesom med et ekkolod.

Teknologien kaldes laser-
scanning eller Lidar (light de-
tection and ranging). I Dan-
mark er den brugt til lands-
dækkende overflyvninger i
både 2005-07 og 2014-15. Hos
Geodatastyrelsen (gst.dk) kan
man frit se både de rå data og
de afledte modeller.

‘Den digitale terrænmodel’
(DTM) viser terrænoverfladen.
‘Den digitale overflademodel’
(DSM) viser hustage, trætoppe
mv. ‘Den digitale højdemodel’
(DHM) viser højden over hav-

overfladen. I alle tilfælde er
det med en stor opløsning der
svarer til en pixelstørrelse på
40x40 cm. Det er højdemodel-
len der er Geodatastyrelsens
hovedformål, bl.a. for at få et
præcist grundlag for bygge-
og anlægsarbejder og for at
kunne vurdere oversvømmel-
ser, men alle tre modeller kan
også bruges i bl.a. skovbruget.

Terræn- og overflademodel-
len hentes som geotiff-filer i
blokke på 10x10 km. De læg-
ges ind i et kortlægningspro-
gram, f.eks. det gratis Qgis.
Højdemodellen hentes som
laz-filer og behandles i f.eks.
programmet LAStools. Deref-
ter kan man behandle filerne
så de er brugbare til formålet.

Ser under kronerne
Terrænmodellen kan farve-
lægges efter terrænets højde.

Laserscanning giver bedre skovkort
REMOTE SENSING. Geodatastyrelsens modeller kan udnyttes i driften

Punktskyen er vendt om på siden så man ser ind i bevoksningen og kan fornemme dens højde, kroner og
struktur. Og derved også anslå vedmassen. Illustration: Mikkel M. Mortensen / FugroViewer.

Terrænet kan belyses med en
fiktiv lyskilde så man får lys-
og skyggevirkninger. Man kan
beregne terrænets hældning i
hvert pixel og vise hældnin-
gerne i en farveskala. Det af-
slører bl.a. grøfter, veje og sti-
er. Man kan lave et ‘blue spot’-
kort der viser lavninger i ter-
rænet uden naturlige afløb.
Og som bliver rigtigt blå når
man lukker grøfterne.

De tre modeller kan sam-
men bruges til at beregne
f.eks. træernes højde og der-
ved bl.a. skelne bevoksnings-
grænser. Den digitale højde-
model ser man som en punkt-
sky. Den kan vendes om på si-
den så man ser de enkelte træ-
er og deres kroner. Man kan
trække en linje der markerer
kronetaget. Træernes højde
kan beregnes, f.eks. med gra-
tisprogrammet FugroViewer.
Højderne kan vises i et grid på
et kort eller luftbillede eller
som et gennemsnit inden for
et litra. Ud fra træhøjden og
og skovens struktur kan man
også anslå vedmassen, men
der er dog brug for at udvikle
værktøjer der gør beregnin-
gen mere sikker, vurderer Mik-
kel M. Mortensen og hans vej-
leder Thomas Nord-Larsen. sh

Terrænhældningen er angivet i hver enkelt pixel på 40x40 cm omkring
Store Hulsø på Frederiksdal Skovdistrikt. Man kan let genkende og ind-
tegne grøfter, veje og stier. Illustration: Mikkel M. Mortensen / Qgis.
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Stibelysning med LED-lys dre-
vet af solceller er en teknologi
i fremdrift. Problemet har bl.a.
været at der er for lidt sollys i
om vinteren, at solceller ned-
fældet i belægninger dækkes
af skidt og nedfaldsløv, og at
LED-lamperne ikke tåler for
lang tid uden strøm.

Det er ikke et problem med
Newtek IVS’ pullertlampe Ac-
tiveLight Pollard 2.0 udviklet
fra version 1.0 der kom sidste
forår. Lamperne er meget
energieffektive og kan lagre
energi i lang tid. Desuden bru-
ges energien efter behov. Det
tænder og slukker ved skum-
ring. Basislysstyrken er ret lav,

men øges til fuld styrke 3-4
lamper frem mens en trafikant
passerer. Lamperne er testet
den mørke vinter igennem.

Kunderne har flere mulighe-
der i forhold til hvordan lyset
skal fungere, bl.a. placerings-
afstand, interval med fuld lys-
styrke, basislysets styrke og
tændingstid.

At belyse det offentlige rum
udgør op til 50% af det sam-
lede el-forbrug i en kommune.
Et skift til eller supplering med
belysning der er drevet 100%
af sollys kan give store bespa-
relser samtidig med at tryghe-
den på stierne øges, lyder det
fra Newtek. Newtek.dk.

ActiveLights 2.0 pullertens lys-
styring. De kan programmeres til
forskellige lysscenarier.

ActiveLight Pollard 2.0, til venstre i
elgalvaniseret/kromatiseret/pulver-
lakeret stål, til højre i blank stål.

Pullertlampe med solceller og LED-lys Engelsk kunstgræs
i dansk import
Det engelske mærke inden for
kunstgræs Easigrass har fået
en dansk forhandler, nemlig
anlægsgartnerfirmet Park &
Landskab i Randers. Easigrass
fremstilles af Easigrass Distri-
bution LTD der har udviklet
kunstgræs i 30 år. Det er den
eneste kunstræsproducent
som har modtaget en RHS
Chelsea Show Gold Medal, be-
dømt på dens kvalitet og mest
realistiske udseende, lyder det
fra den danske forhandler.
Easigrass leverer kunstgræs til
haver, sportsbaner, events,
messer mv. og giver 8 eller 10
års garanti. Easigrass.dk.

Grøde- og tagrørskæring

Få besigtiget Jeres arealer for tilbud til
planlægning af rettidig indsats

Effektiv slåning med
GreenLine Combi-trailer

Lysholm Anlæg og Naturpleje ApS, Lysholm Allé 98, 4690 Haslev
v/ entreprenør Bent Jacobsen. Tlf. 4239 3542. lysholm.jacobsen@gmail.com. CVR 35652027
Henvendelse: Olav Egelund, biolog, cand. scient. Tlf. 2073 0813.  olav.egelund@gmail.com

• Naturpleje  i søer og fugtige områder
• Udførsel med amfibisk køretøj i vand og på blød bund
• Indsamling af den afklippede vegetation til bortskaffelse
• Stor ekspertise og mange års erfaring med naturpleje

Græsklipning med opsamling til udpining af
jorden for fremme af biologisk mangfoldighed

• Alternativ eller supplerende naturpleje til afgræsning
• Trimning af vegetationen tilpasset fuglelivet
• Over 10 års erfaring for stat, kommuner og anlægsgartnere

Åkandeskæring med Tuxor 5000

GreenLine Combi-trailer med 10 m3 opsamler
udstyret med ekstra hjulsæt til bløde arealer
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Af Tilde Tvedt

Lokal afledning står centralt
 i håndteringen af regn.

Men det er ikke altid lige let at
komme af med vandet. 40% af
Danmark er dækket af moræ-
neler der som udgangspunkt
har lav nedsivningsevne. Det
er dog også en meget uensar-
tet jordart. Selv i tæt moræne-
ler er der sprækker, sandlom-
mer og ormegange som bedre
kan aftage vandet fra regnbe-
de, faskiner og render.

En detaljeret kortlægning af
den lokale geologi kan afsløre
områder med større gennem-
sivelighed end de landsdæk-
kende jordartskort tyder på.
Moræneler stiller også større
krav til måling af den hydrauli-
ske ledningsevne, så man ikke
over- eller underdimensione-
rer nedsivningsanlægget. En-
delig bør det udformes så kon-
taktfladen med den omliggen-
de jord er størst mulig.

Det viser resultater fra inno-
vationskonsortiet ’Byer i Vand-
balance’ hvor vidensinstitutio-
ner, virksomheder og slutbru-
gere i 2011-14 arbejdede sam-
men om at skabe nye løsnin-
ger på vandområdet.

Uensartet moræneler
Den østlige del af Danmark er
præget af aflejringer fra sidste

Med god kortlægning lykkes LAR på ler
VANDBALANCE. 40% af Danmark er dækket af det tætte, men også varierede moræneler.
Lokal afledning af regnvand kræver geologisk kortlægning og en vurdering af nedsivningsevnen

istid som for det meste består
af ler der er afsat under eller
lige foran gletsjerne. I det øst-
lige Jylland og på det meste af
Fyn og Sjælland med omlig-
gende øer består mere end
halvdelen af jordbunden af
moræneler der indeholder
over 12% ler. Her siver vand
kun langsomt ned i jorden.

Det er imidlertid også en
meget uensartet jordtype, og
nedsivningsevnen kan variere
betydeligt inden for et be-
grænset område. Denne varia-
tion fanges ikke af den geolo-
giske kortlægning der er base-
ret på observationspunkter
med en afstand på cirka 200
meter. Derfor er der meget at
vinde ved at lave en mere de-
taljeret geologisk kortlægning
for at finde det bedste sted til
sit LAR-anlæg.

Morænelers uensartede
struktur skyldes at gletsjerne
under deres fremmarch har
blandet materialet under sig
ganske grundigt. Det er en
massiv jordtype, men såkaldte
makroporer kan stedvis øge
gennemsiveligheden betragte-
ligt. Makroporer består af
mere eller mindre dybtgående
sprækker der er dannet ved
isens belastning af underlaget
og de årlige processer med
frost, tø og udtørring. De be-
står også af bioporer som er

gange gravet af orme eller an-
dre dyr, og rodkanaler efter
plantevækst.

Makroporer findes typisk i
de øvre jordlag ned til cirka 3
meter og flytter vandet fra
jordoverfladen og dybt ned i
jorden til trods for det tætte
moræneler. Vandet får kon-
takt med et større jordvolu-
men og forsvinder hurtigere.
Også ’sandlinser’ (lommer af
sand) er interessante fordi de
hurtigt kan optage store
mængder vand. De forekom-
mer tilfældigt i alle dybder,
men kun sporadisk.

Find makrostrukturer
Makroporer og sandlinser kal-
des samlet for makrostruktu-
rer. De kan kortlægges med
udgravning, boring, spydkar-
tering eller geoelektriske me-
toder. Kortlægningen udføres
typisk af rådgivningsfirmaer
inden for det geologiske om-
råde. Resultaterne bruges til at
udpege de mest velegnede
områder til nedsivning.

En geologisk udgravning er
mindst 4 meter lang, 1 meter
bred og 2 meter dyb og giver
mulighed for at lave en detal-
jeret geologisk beskrivelse.
Længden er afgørende for at
fange variationen. Små ud-
gravninger er generelt billige
at lave (< 5.000 kr.), men tids-

krævende at undersøge. I byer
kan metoden kun bruges på
ubebyggede arealer eller som
led i et igangværende anlægs-
projekt.

En boring i ler udføres nor-
malt som en snegleboring eller
kerneboring. Analyser af bore-
prøver kan bruges til at tolke
jordlagets sammensætning og
rumlige fordeling. Ved at in-
terpolere mellem flere bore-
huller kan man vurdere hvor-
dan aflejringerne fordeler sig i
området. Håndboringer til 2-3
meters dybde kan hurtigt la-
ves, mens en dyb boring kræ-
ver tilladelse fra myndighe-
derne. Borehuller er generelt
dyre (1.000 kr. pr. meter), men
mindre indgribende end ud-
gravning.

Spydkartering er en mini-
malt indgribende metode som
har været brugt til kortlæg-
ning af overfladiske aflejringer
de sidste 125 år. Et cirka 1 cm
tykt stålspyd med en indfræset
rille presses cirka 1 meter ned i
jorden. Når det trækkes op,
følger en prøve af aflejringer-
ne med i rillen og kan herefter
analyseres. Hvis jorden ikke er
komprimeret eller udtørret,
kan to personer undersøge et
areal på 100x100 meter i et 5
meter-net i løbet af en dag in-
klusiv geologisk analyse.

Geoelektriske metoder kan
være geoelektriske, elektro-
magnetiske og seismiske. Sidst-
nævnte kan let bruges i byom-
råder, men kræver plads og ro
og optages derfor typisk om
natten. Metoderne forstyrres
af metal eller ledninger i jor-
den og kan derfor mest bruges
i større grønne områder.

Den mættede strømning
Ved dimensioneringen af et
LAR-anlæg har man brug for
at kende jordens hydrauliske
ledningsevne, dvs. dens evne
til at modtage og nedsive
vand. Når vand siver ind i jord,
er der i starten tale om umæt-
tet strømning. Vandet suges
ind i jorden på grund af kapil-
lærkræfter. Jorden virker som

Geologisk kortlægning af
forsøgsområdet i Mårslet
der viser at området ikke
kun  indeholder moræne-
ler, men også moræne-
sand og sandet moræne-
ler. Fra BiV-notat 4.
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Makroporer og sandlinser øger nedsivningen i moræneler som ellers er svært gennemtrængelig. Fra Biv-notat 4.

Bioporer, øverst ormegange, nederst rodkanaler.Sprækker i moræneler i en blottet kystklint. Sandlinser blotlagt i moræne 4,5 meter nede.

Nedsivningsanlæg dimensioners efter mættet hydraulisk ledningsevne der kan måles med Guelph-permeameter (venstre), dobbeltring-infiltrometer
(midten) eller nedsivningshul (højre). Jo længere mod højre, jo bedre tager metoden højde for den geologiske uensartethed. Samtidig går målin-
gerne langsommere og kræver mere vand. Fra Biv-notat 4.

en svamp fordi de fine porer
har hårrørsvirkning.

Efterhånden som de små po-
rer fyldes med vand, udlignes
kapillærkræfterne, og strøm-
ningen bliver mættet. Den dri-
ves alene nedad af tyngde-
kraften, og de større porer,
makroporerne, bestemmer
hvor hurtigt. Makroporerne
fyldes først når der er et lille
vandspejl over dem. Mættet
strømning omkring makro-
porerne opstår når de er fyldt
op med vand, og de fine porer
i den omliggende jord har su-
get det de kan.

LAR-anlæg skal dimensione-
res efter mættet hydraulisk
ledingsevne der måles i meter

pr. sekund. Det skyldes at man
ikke kan være sikker på at ka-
pillarkræfterne er aktive når
den regn der har bestemt di-
mensioneringen, f.eks. en 5-års
regn, kommer.

Måling af ledningsevne
Mættet hydraulisk ledningsev-
ne kan måles på flere måder. I
uensartet jord som moræneler
er det især en udfordring at
fange den store variation. Her
gennemgås tre metoder,
Guelph-permeameteret, dob-
beltring-infiltrometer og
nedsivningshul. De er alle ba-
seret på at man opbygger en
vandsøjle over jorden og må-
ler hvor hurtigt den synker

ned. Da højere vandsøjler be-
tyder større tryk, skal der korri-
geres for højden i beregnin-
gen af ledningsevnen.

Guelph-permeameter
Guelph-permeameteret består
af en hul cylinder på cirka 5 cm
i diameter. Den stikkes ned i
den dybde hvor man ønsker at
måle og fyldes med vand.
Vandspejlet holdes konstant.
Vandet spredes i første om-
gang omkring cylinderens
munding. Efterhånden bliver
jorden mættet, og strømnin-
gen går primært nedad. Må-
lingen foretages når der er op-
nået stabile forhold.

Hver måling dækker kun et

lille areal, og det er nødven-
digt at foretage mange målin-
ger for at vurdere variationen.
Metoden er hurtig, og der skal
kun bruges lidt vand, men
chancen for at fange makro-
porer er lille.

Dobbeltring-infiltrometer
Dobbeltring-infiltrometer be-
står af to metalcylindre, en lille
indre og en større ydre. De
trykkes cirka 5 cm ned i jorden
og fyldes begge med vand til
samme niveau. Et konstant
vandspejl opretholdes ved
hjælp af såkaldte Mariotte-fla-
sker. Vandstandsændringen
registreres i den flaske der for-
syner den indre ring. Når der
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er stabile forhold, foretages
målingen.

Metoden dækker et større
areal end Guelph-permeame-
teret og kan derfor bedre ind-
fange makroporer, men kræ-
ver mere vand og længere tid.
Hvis målingen foretages i en
udgravning, skal man fjerne
eventuel smearing (udtværede
lerpartikler) før man måler.
Med en murerske eller lignen-

de brækkes flager af den øver-
ste jord så uforstyrrede over-
flader står frem, og makro-
porer står åbne.

Nedsivningshul
Nedsivningshul er en enkel og
meget brugt metode der ikke
kræver specialudstyr. Man gra-
ver et hul på 25x25 cm med en
dybde på 30-50 cm. Hullet fyl-
des med vand og holdes fyldt

den første halve time. Herefter
måler man hvor meget vandet
synker på 10 minutter, og der
fyldes igen vand i op til over-
fladen.

Når synkehastigheden er ens
ved to målinger efter hinan-
den, må man antage at jorden
er vandmættet. Den endelige
måling foretages ved igen at
registrere afstanden fra jord-
overflade til vandspejlet efter
10 minutter. Et nedsivningshul
dækker cirka samme areal som
dobbeltring-infiltrometeret og
kræver cirka samme vand-
mængde. Også her skal smea-
ring fjernes.

Nedsivningsanlægget bør
placeres det sted på arealet
hvor den mættede hydrauliske
ledningsevne er størst. Variati-
onen kan være stor, og princi-
pielt bør man måle mange for-
skellige steder indtil gennem-
snittet af målingerne ikke æn-
dres betydeligt. Den hydrauli-
ske ledningsevne måles i den
dybde hvor udsivningen fra
LAR-anlægget skal finde sted.

Kryds makroporerne
LAR-anlægget bør formes så
det øger chancen for at krydse
makroporer og sandlinser.
Desuden skal kontaktarealet
til den omgivende jord være
så stort som muligt. Det sikrer
en almindelig faskine ikke.

En grusfyldt rende der løber
som en smal og forholdsvis
dyb rille i landskabet, er et
bud på et simpelt LAR-anlæg
til nedsivning af regnvand på
moræneler. Den smalle aflan-
ge form maksimerer udsiv-
ningsarealet set i forhold til
mængden af bortgravet jord,
og der er store chancer for at
renden krydser makroporer og
sandlinser.

Placeringen i terræn i stedet
for under terræn sikrer kon-
takt til topjorden der har størst
hydraulisk ledningsevne og
størst magasinkapacitet. Den
er mere porøs, udtørrer hurti-
gere og ligger i maksimal af-
stand fra det sekundære
grundvandsspejl sammenlig-
net med de underliggende
jordhorisonter.

Infiltrationsrenden kan an-
lægges i én arbejdsgang hvis
det er muligt at komme til
med en traktor. Grusfyldet be-
tyder at renden har bæreevne,
også i terræn, og kan overkø-
res med f.eks. traktor. Des-
uden er det enkelt at grave på
tværs af renden hvis andre ar-
bejder kræver det. Og så er
anlægget synligt så man let
kan konstatere om det funge-
rer. En infiltrationsrende kan
derfor anbefales som et alter-
nativ til faskiner eller i kombi-
nation med dem.
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Afprøvning i Mårslet. De mørkegrå søjler er måling med Guelph
permeameter. De lysegrå søljer er den reelle, observerede nedsivning i
infiltrationsrenderne. Fra BiV-notat 4.
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Afprøvning i Mårslet. Hydraulisk ledningsevne målt på tre forskellige
dage ved hjælp af de tre infitrationsrender placeret på hver sin jordtype.

Infiltrationsrende i forsøgsområdet i Mårslet. Den lange og smalle form
øger chancen for kontakt med højgennemtrængelige zoner i form af
makroporer og sandlinser. Placeringen ved overfladen udnytter at top-
jorden kan aftage mest vand. Desuden er det nemt at holde øje med
anlægget. Foto: Marina Bergen Jensen.

‘Byer i Vandbalance’ sluttede med udgangen af 2014. Siden
har forskere arbejdet videre med at udnytte geologisk kort-
lægning til at optimere nedsivning m.m. Det har bl.a. resul-
teret i projektet GeoSmart Cities der i de næste to år skal
udvikle et ny paradigme for kortlægning af byens geologi.

Virksomheden GEO har i samarbejde med I-GIS, Køben-
havns Universitet, Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg
Kommune igangsat projektet der skal gøre det muligt at
realisere byens geologiske potentiale. Projektet støttes af
Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings-
og Demonstrationsprogram.

Projektet har to faglige hovedformål der skal forbedre
planlægning, design og anlæg af underjordiske strukturer:

• At optimere metoder til kortlægning af geologi og digi-
talisering af analoge arkivdata.

• At 3D-visualisere de geologiske forhold på et hidtil uset
detaljeringsniveau som gør det lettere at forstå og formidle
geologisk information og dermed udvikle bæredygtige løs-
ninger på tværs af fagdiscipliner.

Resultaterne kan danne grundlag for GeoSmart byplanlæg-
ning, f.eks. i forhold til optimal nedsivning af regnvand,
forbedret indvinding af drikkevand og lagring af energi. Få
mere at vide hos Britta Bockhorn, GEO, bbo@geo.dk.

NYE KORTLÆGNINGSMETODER PÅ VEJ
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Infiltrationsrenderne blev etableret med en
kædegraver. Fordelen er bl.a. at den ikke
ødelægger jordens aggregatstruktur.
Foto: Britta Bockhorn.

I ‘Byer i Vandbalance’ blev
det også direkte testet hvad
udsivningsarealet betyder. Det
skete ved at sammenligne ef-
fekten af en almindelig faski-
ne med en faskine der var for-
synet med vandrette udsiv-
ningskanaler (drænslanger) i
20-30 cm dybde. Drænslanger-
ne lå i overgangen mellem
topjorden og den underlig-
gende jord. Denne specielle fa-
skine blev døbt ’pindsvinefa-
skine’. Udsivningskanalerne
øger chancen for at krydse
makroporer og sandlinser og
gør udsivningsarealet større
uden at volumenet (og jord-
overskuddet) stiger særligt
meget. Dermed tømmes faski-
nen hurtigere.

Afprøvning i Mårslet
Infiltrationsrenderne blev af-
prøvet i Mårslet ved Aarhus. Et
grønt område blev først kort-
lagt geologisk. Derefter blev
der anlagt tre render på hen-
holdsvis moræneler, sandet
moræneler og morænesand.
Renderne var helt ens: 15 me-
ter lange, 1 meter dybe og
0,17 meter brede og fyldt med
grus med en kornstørrelse på

16-23 mm og et hulrumsvolu-
men på cirka 25%.

Arbejdet blev udført med en
kædegraver på fronten af en
traktor. Ved hjælp af en bag-
monteret tragt fyldtes renden
med grus i samme arbejds-
gang. Kædegraveren har den
fordel at den ikke ødelægger
jordens aggregatstruktur og
ikke udtværer den omliggen-
de jord hvilket kan tilstoppe
eventuelle makroporer.

Forsøgsresultaterne viser at
grusrenderne vitterligt fanger
makrostrukturer som sandlin-
ser, sprækker og ormegange.
Desuden gør det en markant
forskel om de placeres i de
mere sandede eller de mest le-
rede dele af området.

Effekten af de tre grusren-
der ses nederst i diagrammet
side 28 der viser mættet hy-
draulisk ledningsevne. Den
øverste del af figuren bekræf-
ter hvor afgørende det kan
være at placere LAR-nedsiv-
ningsanlægget efter den geo-
logiske variation. Hvis der ikke
var lavet en kortlægning, ville
anlægget med stor sandsynlig-
hed været placeret på arealet
med moræneler der udgør

den største del af området,
men har dårligst hydraulisk
ledningsevne.

På baggrund af forsøgene
anbefaler forskerne i ‘Byer i
Vandbalance’ grusrender til
nedsivning af regnafstrømning
på moræneler. Metoden er
velegnet til nedsivning i store
offentlige arealer som midter-
rabatter, siderabatter, langs
cykelstier, parkeringsarealer,
idrætsområder, parker m.m.
Hvis afstrømningen kan nedsi-
ves direkte, og hvis arealet til-
lader det, kan infiltrationsren-
den udgøre den fulde løsning.
Hvis vandet skal renses, eller
man kun har plads til en kort
rende, skal den kombineres
med et bassin eller en traditio-
nel faskine. På den måde bli-
ver der mere tid til rensning
og/eller nedsivning. ❏
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Moseby Præstegård på Falster
er kåret som Danmarks smuk-
keste. Det er sket efter en af-
stemning blandt 15 udvalgte
præstegårde. Moseby Præste-
gård fik 21% af stemmerne
tæt forfulgt af Kølstrup Præ-
stegård ved Kerteminde der
fik 19%. Ingen af de øvrige
kom over 9%.

Bag udvælgelsen, afstem-
ningen og kåringen står Byg-
ningskultur Danmark, en inte-
resseorganisation der bl.a. ar-
bejder for at bevare historiske
bygninger. Organisationen har
gennemført konkurrencen for
at sætte „fokus på præstegår-
denes unikke bevaringsvær-
dier samt det forhold at de
flere steder er truet af ombyg-
ning og nedrivning.

Den fredede Moseby Præ-
stegård i Aastrup Sogn er en af
de ældste i landet. De ældste
dele er fra 1600-tallet. Gården
er stadig stråtækt og har den
klassiske firelængede struktur,
men den er også præget af ti-
dens ændringer og fremstår

selvgroet og irregulær. Egns-
karakteristisk er bindingsvær-
ket hvidtet ‘over stok og sten’
så både murværk og stokværk
er kalket. Et andet lokalt sær-
kende er at udsatte mure er
beklædt med tagstrå.

”Det er bindingsværksidyl,
når det er smukkest og med
en detaljerigdom og en hånd-
værksmæssig skønhed som gør
stedet til national og uerstat-
telig kulturarv. Vi kan kun væ-
re glade for den måde stedet
er holdt og bevaret og at me-
nighedsrådet har brugt de res-
sourcer der skal til,” siger Bir-
the Iuel, formand for Byg-
ningskultur Danmark.
”Vi håber at man andre ste-

der vil vise samme omhu når
det gælder om at passe på de
historiske præstegårde og be-
vare dem som en del af en lo-
kal kulturarv og stolthed, også
selv om der ikke er tale om fir-
længede eller fredede bygnin-
ger,” fortsætter Birthe Iuel.
”De historiske præstegårde er
en del af vores fælles kulturarv

ved Danmarks Kunstbibliotek.
Kriterierne var:
•  Bevaringstilstand - set i for-
hold til oprindelige byggestil
og materialer.
• Miljø - hvordan præstegår-
den indgår i det samlede miljø
med kirke, længer og have.
• Arkitektur - om præstegår-
den er arkitektonisk velpro-
portioneret med elementerne
i en harmonisk helhed.

Desuden blev de 15 kandi-
dater valgt så man fik en vis
geografisk balance og en rela-
tivt bred repræsentation af
stilarter og perioder. Afstem-
ningen gik derefter online så
alle kunne deltage. Det gjorde
cirka 5000. Som præmie får
Moseby Præstegård et træ
som skal plantes i haven ved
en højtidelighed hvor der også
sættes en plakette op til min-
de om sejren. sh

Præstegården og præstegårdshaven

STEMMERESULTAT
Moseby Præstegård. 21%. 1051 stemmer
Kølstrup Præstegård. 19%. 932 stemmer
Vive Præstegård. 9%. 445 stemmer
Notmark Præstegård. 8%. 412 stemmer
Herslev Præstegård. 6%. 320 stemmer
Lindelse Præstegård. 6%. 304 stemmer
Søllerød Præstegård. 5%. 257 stemmer
Østerlars Præstegård. 5%. 255 stemmer
Hørup Præstegård. 3%.167 stemmer
Kerte Præstegård. 3%.157 stemmer
Augustenborg Slotspræsteg. 3%. 149 st.
Stenløse Præstegård. 3%.147 stemmer
St. Heddinge Præstegård. 3%. 139 st.
Ubjerg Præstegård. 3%. 136 stemmer
Øster Lindet Præstegård. 2%.101 st.
I alt 100%. 4.972 stemmer

Haven og hele miljøet bidrog til at Moseby præstegård vandt afstemningen. Foto: Bygningskultur Danmark.

og vi - og menighedsrådene -
har et ansvar for at passe på
dem. Når først de er væk eller
måske bygget om til helt an-
dre formål, så går uerstattelige
lokalhistoriske og kulturelle
værdier tabt for evigt.”

De 15 præstegårde blev no-
mineret af Peter Dragsbo, tidli-
gere museumsleder Museum
Sønderjylland, Torben Linde-
gaard, bestyrelsesmedlem for
Landsforeningen for Bygnings-
og Landskabskultur samt Claus
Smidt, tidligere seniorforsker

Renæssancebeddet i haven.
Foto: Bygningskultur Danmark.
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Gennemsigtigt træ
kan erstatte glas
I fremtiden kan gennemsigtigt
træ være et alternativ til glas
eller akryl. Gennemsigtigt træ
er i hvert fald opfundet af Lars
Berglund og andre forskere fra
Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm, skriver Forsk-
ning.se 30.3.2016. De forestil-
ler sig at transparent træ bl.a.
kan bruges til husfacader som
samtidig er solcellepaneler.
Træet er billigt, holdbart og
let i forhold til glas.

Det transparente træ kan
dog også finde andre anven-
delser, bl.a. som delvis gen-
nemsigtige byningsfacader.
Træet kan både være mat og
klart og kan derfor måske og-
så bruges i fremtidens vinduer.
Forskerne nævner ikke at
transparent træ også kan få en
fremtid i haver og byrum.

Det transparente træ er en
type træfiner hvor træets ind-
hold af lignin er fjernet. Deref-
ter står man tilbage med det
hvide træ, og når det impræg-
neres med en polymer med de
rigtige optiske egenskaber, bli-
ver det gennemsigtigt.

Husqvarna udvider
batteriredskaberne
De professionelle er ved at ta-
ge batteriredskaberne til sig.
Derfor har Husqvarna nu udvi-
det sin batteriserie af trimme-
re og givet dem samme effekt
og styrke som tilsvarende ben-
zinprodukter. Og så er de jo
lydsvage, lette og uden os. I
serien indgår trimmeren 536
LiLX. Den har en børsteløs el-
motor der ifølge Husqvarna er
25% mere effektiv end en
standard børstemotor. Trim-
merhovedet har tovejsrotation
så afklippet lander i græsset,
ikke på stierne. I serien indgår
også buskrydderen 536LiRX
der ikke støjer mere end en
støvsuger. Husqvarna.dk.

Små affaldsanlæg
får nye regler
Mindre affaldsbehandlingsan-
læg, der ikke i forvejen er om-
fattet af reglerne om miljø-
godkendelse, skal holde nogle
nye regler der træder i kraft 1.
juli. Det sker med ‘Bekendtgø-
relsen om miljøforhold for
mindre affaldsbehandlingsan-
læg’ (nr. 436 af 17.05.2016) og
affaldsrammedirektivet.

Bekendtgørelsen omfatter
bl.a små kommunale contai-
nerpladser, små erhvervsdrev-
ne komposteringspladser og
biogasanlæg samt virksomhe-
der der indsamler og opbeva-
rer fraktioner af erhvervsaf-
fald. De skal som minimum ef-
terleve generelt fastsatte reg-
ler, bl.a. hvordan forskellige
affaldsfraktioner skal opbeva-
res, og hvordan virksomheden
overordnet indrettes.

De mindre affaldsbehand-
lingsanlæg er allerede i stort
omfang underlagt kommuner-
nes regelmæssige miljøtilsyn,
men alle får nu et ensartet
grundlag for at bedømme om
virksomheden driver sit anlæg
miljømæssigt fornuftigt.

Kroghejsevogn har
hydrauliske fjedre
Holsø kroghejsevogne som
Brdr. Holst Sørensen importe-
rer fra Metaltch, fås nu med
hydraulisk affjedring som cha-
ufføren kan indstille og til-
passe lasten. Den har to lod-
rette hydraulikcylindre der via
en hydraulisk akkumulator
affjedrer vognens træk. Samti-
dig kan model HCV-190 nu le-
veres med en akselafstand på
185 cm så læssekapaciteten er
2 ton. Også en lille 3 ton vogn
med bogie-aksel er nu i sorti-
mentet af kroghejsevogne der
bruges til at transportere con-
tainere. Bhsribe.dk.

Droner med biologiske be-
kæmpelsesmidler som marie-
høns, rovmider og galmyg skal
bekæmpe bladlus og mider på
økologiske marker. Det er må-
let i et nyt forskningsprojekt
som den danske teknologivirk-
somhed Ecobotix står for sam-
men med bl.a. Aarhus Univer-
sitet og Syddansk Universitet
og med støtte fra Miljø- og
Fødevareministeriet. Prototy-
per er allerede på vej.

„Med økodronen kan vi bå-
de lave mere præventive ud-
bringninger af nyttedyrene og

spotbekæmpe efter behov,“
fortæller Anders Petersen fra
Ecobotix der også venter at
den kommende teknik kan ef-
fektivisere den økologiske pro-
duktion og sænke prisen på
økologiske varer.

Projektet forventes i første
omgang at reducere det dan-
ske jordbrugs forbrug af insek-
ticider med 3,4%. Effekterne
kan dog senere blive større da
projektet kan udvides til også
at omfatte svampe- og
ukrudtsbekæmpelse, andre ty-
per afgrøder og markeder.

Økodronerne er ladet med mariehøns Forener flishugger
og lavtipvogn
Med TP 230 Greenline kombi-
nerer Linddana en flishugger
og en tipvogn. En smart løs-
ning til én traktor når flisen
skal fjernes straks i f.eks. grøn-
ne områder. Vognen har hidtil
været en 7 m3 højtipvogn,
men nu kan man også få sæt-
tet med en 9,5 m3 lavtipvogn.
Flishuggeren kan håndtere
træstammer i en diameter op
til 230 mm. Den er monteret
på tipvognens trækstang i flis-
huggerens 3-punkts ophæng.
Flishuggeren kan dog hurtigt

afmonteres tipvognen og sæt-
tes direkte i traktorens liftar-
me. Der kan også monteres et
skovspil på løsningen der kræ-
ver en trator på 50-120 hk.
Linddana.com.
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Det er ikke let at være kir-
kegårdsgraver. Der er

færre penge i kirkekassen, og
tit står man alene med ansva-
ret for flere kirkegårde og
agerer både graver og kirke-
tjener. Samtidig er man ledet
af menighedsråd typisk uden
professionel ledererfaring. Ar-
bejdsmiljøet er ofte derefter.

Det er dog blevet langt bed-
re, siger Bente Mortensen,
hortonom og arbejdsmiljøeks-
pert. Med en undtagelse. I de
seneste år er der nemlig op-
stået en ny udfordring for ar-
bejdsmiljøet ude på kirkegår-
dene, nemlig de såkaldte ‘in-
ternetbedemænd’.

„Problemet er at nogle af
disse nye bedemænd tit er
uprofessionelle, ikke overhol-
der aftaler og kan være direk-
te ubehøvlede. De gartnere
jeg har talt med, var dybt ry-
stede. Det var nogle grelle ting

Gravere presses af ‘hurtige’ bedemænd

de havde oplevet, og som kir-
kegårdsgartner i de små sogne
står man ofte alene med hele
molevitten selv,“ siger Bente
Mortensen.

Kisten var ved at vælte
Flere af de gravere som Grønt
Miljø har talt med, nikker gen-
kendende til udfordringerne
med de nye bedemænd.

„Det handler bare om kro-
ner og ører for dem. Der skal
penge i kassen, og det stresser,
for vi vil helst gøre det rigtigt
for de pårørende som skal ha-
ve en begravelse. Det er jo ik-
ke en dag man kan gøre om,“
siger en graver fra Viborg-eg-
nen som vil være anonym.

Hun fortæller derefter en af
sine værste oplevelser med de
firmaer som via internettet lo-
ver fast pris på hele begravel-
sen: Bedemandsfirmaet sendte
en enkelt pige på under 20 år
som ikke havde fået nogen til
at løfte kisten. De pårørende

var ikke stærke nok, og så ville
pigen have graveren til at løf-
te kisten.

„Men så var jeg nødt til at
fortælle hende at vi ikke må
tage ved kisterne på grund af
arbejdsmiljøreglerne,“ siger
graveren som dog alligevel
endte med at hjælpe med at
få bakset kisten over på den
lille vogn som man kan køre
kisten hen til kapellet på. Den
unge pige var nemlig ved at
vælte kisten da hun alene prø-
vede at få den over på vog-
nen. Derefter bad de pårøren-
de om, om kisten kunne blive
åbnet, så de kunne sige farvel
til afdøde, og pigen gik i gang
med en el-skruemaskinen,
mens graveren stod og krum-
mede tæer.

Der var heller ikke nogen af-
tale om aflevering af blom-
sterne, og den unge dame
havde så travlt med at komme
videre bagefter at graveren
blev nødt til at tage fat i hen-

de og bede hende tage det ro-
ligt indtil familien følte at de
havde sagt ordentligt farvel.

„Som bedemand skal man
være ydmyg så snart man
kommer inden for kirkens lå-
ge. Men de vil ikke tage mod
blomsterne, de vil bestemme
hvornår der skal ringes, og de
kommer ikke med de oplysnin-
ger vi har brug for,“ sukker
graveren og fortæller at sam-
me firma en anden dag trop-
pede op med en gravsten ved
indgangen og bad graverne
om at klare resten.

Begravelse i arbejdstøj
På Gjern Kirkegård bliver gra-
ver Otto Jensen også dyster
når han ser at en af de ‘hurti-
ge’ bedemænd har tænkt sig
at foretage en begravelse på
hans kirkegård.

„De er utroligt uprofessio-
nelle. Jeg havde én som kom
med de pårørende og kisten
to timer før aftalt. Vi klæder

KIRKEGÅRDE. Manglende aftaler, skældud og absurde optrin er blevet hverdag for gravere
på mange kirkegårde efter de såkaldte internetbedemænd er kommet til

Af Lars Thorsen

Flere og flere kirkegårdsgravere melder om dårlig kommunikation og
bizarre optrin i forbindelse med internetpriskrig på bedemandsydelser.
Det giver et dårligt psykisk arbejdsmiljø - og fysisk når graveren får be-
sked på at tage ved kisten. Tegning: Halfdan Peter Major Wright
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som regel om en time inden
folk kommer, men det havde
jeg selvsagt ikke nået, og så
stod jeg dér i mit arbejdstøj.
Det er jo en dårlig start,“ for-
tæller Otto Jensen.

Han har nok at se til med at
passe landsbykirkegården hvor
han også arbejder som kirke-
tjener. Men de nye bede-
mænd har tilføjet et væsent-
ligt stresselement i hans hver-
dag. „Det er os gravere der
har hovedet på blokken når de
pårørende bliver lovet noget
som ikke holder og står og
græder oppe ved kirken. Der
er jo kun mig til at få skylden,“
fortæller Otto Jensen.

Hos Forbundet af kirke- og
kirkegårdsansatte nikker for-
mand Bjarne Rødkjær genken-
dende til situationen som han
mener er opstået i takt med de
sidste års priskrig blandt bede-
mændene.

„De pårørende har en idé
om at det er billigere at be-
stille begravelsen via internet-
et, men de er sjældent klar
over at de køber en væsentligt
ringere service. Særligt kom-
munikationen til os på kirke-
gården er meget mangelfuld,“
fortæller Bjarne Rødkjær.

Der er desværre ikke umid-
delbart nogen løsning i sigte.
De pårørende har - heldigvis -
kun begrænset eller ingen er-
faring med at arrangere be-
gravelse og ved ikke hvad de
kan forvente eller hvad de al-
lerede har betalt over kirke-
skatten. Det kræver desuden
ingen autorisation at blive be-
demand, og det er forbudt for
kirkerne at gå ind og anbefale
specifikke bedemænd.

På Sankt Hans Kirkegård i
Hjørring, hvor Bjarne Rødkjær
har sin daglige gang, har de
dog etableret en fast proce-
dure for at undgå de værste
misforståelser. De ringer til de
pårørende, så snart der er be-
stilt en bisættelse.

„På den måde kan vi høre
om de har tænkt over hvem
der skal bære kisten, hvordan
vi kommer til gravstedet, hvor-
når de kommer, hvad der skal
ske med blomsterkortene bag-
efter og så videre. Med klare
linjer kan man forebygge
mange af misforståelserne,“ si-
ger Bjarne Rødkjær.

Han understreger at han
egentlig er ligeglad om de på-
rørende bruger den lokale be-

demand eller en internetbe-
demand så længe de pårøren-
de får en god oplevelse. De får
de bare oftere med den lokale
bedemand, er den klare mel-
ding fra alle Grønt Miljøs kil-
der.

Bente Mortensen opfordrer
desuden menighedsrådene at
tage kontakt til bedemænde-
ne for at forhindre uheldige
optrin: „Graveren har ikke no-
gen indflydelse på det her. Det
kræver handling længere op-
pe i systemet. De må skrive ud
til disse bedemænd og forkla-
re hvordan retningslinjerne er,
og hvordan man skal opføre
sig i den pågældende kirke.
Og her kan man jo passende
skrive at man ikke kan tage
betaling fra de pårørende for
at inkludere en sanger til be-
gravelsen og derefter kræve af
graveren at vedkommende
straks bryder ud i sang. For det
er faktisk også sket,“ fortæller
Bente Mortensen.

ISO 9001 for bedemænd
For at distancere sig fra uve-
derhæftige bedemænd har
brancheforeningen Danske
Bedemænd valgt at tilbyde en
uafhængig certificeringsord-
ning ISO 9001.

„Vi har længe ønsket, at der
skal være krav om en god-
kendt uddannelse og også me-
get gerne en autorisation for
at man kan etablere sig som
bedemand,“ siger formanden,
bedemand Knud Rasmussen.
„Indtil nu er der intet der ty-
der på at vi får dette ønske op-
fyldt, så det vil stadig være
muligt at nedsætte sig som be-
demand uden nogen form for
uddannelse eller godkendelse.
Vi føler dog at vi er nået langt
da arbejdsgruppen i den af-
sluttende rapport anbefaler
en certificeringsordning for
bedemandsbranchen.“

Så selv om kirkerne ikke må
pege på specifikke bede-
mænd, kan de måske i stedet
ganske uskyldigt anbefale at
bedemanden har denne kvali-
tetssikring. For som Knud Ras-
mussen pointerer: „Mange på-
rørende er meget sårbare i
tiden omkring et dødsfald, og
derfor kan fejl der måske i an-
dre sammenhænge ville blive
betragtet som banale, være
traumatiserende.“

Vi går ud fra ‘at tabe kisten’
falder i denne fejlkategori. ❏

Der sker masser af fejltil-
slutninger når man læg-

ger kloakrør. Der hvor spilde-
vandafløbet skal kobles på,
kobles regnvandet på - og om-
vendt. Simpelthen fordi rørene
ligner hinanden. Det koster tu-
sindvis af kroner hver gang det
sker. I en udstykning i Ålborg
skete det ved 7 af 42 nye huse.

Det meddeler brancheorga-
nisationen Danske Kloakmes-
tre som vil gøre det lettere -
også for fagfolk - at hitte ho-
ved og hale i afledningerne af
spildevand, regnvand og fæl-
lesvand hvor spildevand og
regnvand blandes. Det skal ske
ved at give rørene forskellige
farver og fastslå farvene i en
revision af DS 462, Dansk Stan-
dards ‘norm for registrering af
ledninger’ fra 1995.

„Gasledninger har været
gule i mange år, og ingen er i
tvivl hvis de graver ned og
kommer til en gul ledning.
Gule ledninger er til gas og
kan ikke anvendes til andet.
Det er helt perfekt. På samme
måde skal vi have det med de
forskellige typer vand der skal
ledes væk,“ fastslår forman-
den for Danske Kloakmestre,
Henning Lübcke. Man kan
f.eks. bruge brune rør til spil-

devand, grønne til fællesvand
og blå til regnvand som det
bl.a. kendes fra Tyskland.

„Spildevand, regnvand og
fællesvand føres i dag i de
brune standardledninger, selv
om de burde have hver sin
farve. Nogle forsyningsselska-
ber har forsøgt sig med blå rør
til regnvand og brune rør til
spildevand. Men der er ikke
enighed om noget som helst.
Det ønsker vi at skabe,“ siger
Henning Lübcke.

„Vi véd godt at nogle kloak-
mestre ser problemer i frem-
over at skulle have tre farver
rør og fittings på lager og med
i bilen ud til arbejdsstederne.
Men man får ingen gevinst
uden indsats. Og det er en sim-
pel nødvendighed at der kom-
mer styr på tingene,“ siger
kloakmestrenes formand.

Danske Kloakmestre har
sammen med Dansk Byggeri
og nogle af de store lednings-
ejere besluttet at lægge ar-
bejde, tid og penge i en revi-
sion af DS 462. Hen over vinte-
ren vil arbejdsgruppen at bar-
sle med et udspil til revision af
DS 462. I forvejen er der en
fælles europæisk norm på om-
rådet på vej som den danske
standard også skal følge. sh

Skal der som bl.a. Tyskland være brune rør til spildevand, grønne til
fællesvand og blå til regnvand? Danske Kloakmestres formand Henning
Lübcke er åben for alle muligheder, blot der skabes en standard.

Kulør på kloakrørene
Danske Kloakmestre foreslår at standardisere
farver til spildevand, regnvand og fællesvand
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Tagtomater og altanalfer

gmPUBLIKATIONER

Havekulturen og især dyrk-
ningen af urter, bær og

frugt frister generelt en kum-
merlig tilværelse i landets villa-
kvarterer. Her er masser af
jord, men den bruges mest
kun til sten og græs. De senere
år har derimod vist friske fol-
kelige skud fra uventet kant,
nemlig fra de gamle tætte by-
dele hvor pladsen ellers er
mindst og udfordringen størst.

Det kendes verden over som
‘guerilla gardening’ hvor man
kaprer små stykker ledig jord
eller som den i Danmark mere
udbredte ‘Urban Farming’. Her
dyrker man legalt grøntsager
og andet hvor man kan, bl.a. i
gårde og på altaner, tage og
dæk. Sigtet er nogle gange
mest at få mere bynatur, an-
dre gange at høste egne
grøntsager. I alle tilfælde er
det en folkelig rørelse som
fagfolk og politikere ikke kan
tage æren for, men dog tit un-
derstøtter.

Flere bøger afspejler bevæ-
gelsen. Blandt de danske med
faglig tyngde udkom i foråret
‘Naturen ind i byen’ af Boe
Sallingboe og ‘TagTomat - Ve-
jen til grønne fællesskaber i
byen’ af Mads Boserup Laurit-
sen og flere andre.

Sallingboe ser mest på hvor-
dan de enkelte lejligheders al-
taner og terrasser kan blive til
små grønne oaser. På de me-
get små arealer kan man godt
dyrke lidt krydderurter, men
det afgørende er at skabe en
plet med kompakt, frodig og
blomstrende bynatur man kan
sidde i eller se på. Omvendt er
det med Lauritsen og hans
tagtomathold. De beskriver
fællesskaber hvor beboerne
går sammen om at få mere
grønt, især at dyrke grøntsa-
ger i karréens gård eller et an-
det lidt større areal.

Med hver deres hovedsigte
kompletterer de to bøger hin-
anden godt. Begge to under-
streger det miljøperspektiv
som bynatur og byhaver kan
indgå i. Begge bøger er mani-
fester over en genfødt have-
kultur der giver byfolk jord un-

Det spirer og gror på altanen og i gården.
To nye bøger giver et billede af en ny tendens

der neglene igen efter at den
familie- og erhvervsmæssige
kontakt med jordbruget ellers
er nærmest helt forsvundet.

Begge bøger understreger
at løsningerne skal være enkle
og robuste. Begge sværger til
undervanding hvor planterne
selv suger vandet op fra en un-
derliggende vandtank. Pestici-
der er yt. Frodighed og frugt-
barhed er afgørende, mens de
arkitektoniske hensigter er sat
mere i baggrunden.

Fælles for de to ildsjæle er
videre at interessen har givet
dem et levebrød. Boe Salling-
boe (født 1968) er industriel
designer, men stiftede i 2010
anlægsgartnerfirmaet Altan-
Alferne med speciale i netop
at begrønne altaner og terras-
ser. Mads Boserup Lauritsen
(født 1981) er arkitekt, men
oprettede i 2014 firmaet Tag-
Tomat der fremstiller produk-
ter til byhaver og fungerer
som byhavekonsulent.

Trods de fælles træk er bø-
gerne meget forskellige. Mads
Boserup Lauritsens bog er især
en eksempelsamling hvor for-
skellige skribenter fortæller
om hvordan grønne dyrk-
ningsfællesskaber er opstået,
og hvilke erfaringer man har

gjort sig. Det er handlekraftige
grønne aktivister der følger
TagTomats filosofi: Gå småt og
hurtigt i gang, sats på det soci-
ale, og høst erfaringer til at
gøre det større og bedre. Det
er ikke en gartnerbog, og idé-
en om lokal produktion stop-
per ikke ved havedyrkningen.
Der er dog flere anvisninger

på hvordan man håndterer
jord og planter i praksis, bl.a.
kogebogsafsnit om at lave un-
dervanding. Bogen er velillu-
streret og henvender sig til in-
teresserede der ikke på for-
hånd ved meget om dyrkning.

Boe Sallingboes bog foku-
serer mere på det tekniske og
plantemæssige. Plantelister til

Boe Sallingboe vander sin lille, men frodige altan. Foto fra bogen.

Fællesskabet om den lokale grøntsagsproduktion er det centrale i TagTomats bog. Opslag fra bogen.
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Regional- og landdistrikts-
politisk redegørelse til Fol-
ketinget 2016. Regeringen,
Erhvervs- og Vækstministeriet
2016. 37 s. Evm.dk.
• Der er svage, men positive
tendenser uden for de større
byer. Nogle steder er befolk-
ningstilbagegangen vendt og
der er kommet mere gang i
den lokale beskæftigelse. Det
konkluderer regeringen der i
november kom med et udspil
for vækst og udvikling i ‘hele
Danmark’. Her indgår bl.a.
landbrugspakken, bredbånd,
færgeforbindelser og udflyt-
ning af arbejdspladser fra ho-
vedstaden. Regeringen håber
også at en ændring af plan-
loven kan sætte gang i den. 
Fakta om arbejdsmiljø
2016. Arbejdsmiljøforlaget
2016. 210 kr. Ambutikken.dk.
• Opdateret opslagsbog om
regler og bestemmelser om ar-
bejdsmiljø oversat fra juraens
sprog til almindeligt sprog. Bo-
gen er også et udgangspunkt
til at udvikle virksomhedens
arbejdsmiljøindsats.

Mads Boserup Lauritsen, Rikke Pape
Thomsen (red.): TagTomat - Vejen til
grønne fællesskaber i byen. TagTo-
mat 2016. 205 s. 299 kr. TagTomat.dk.
Boe Sallingboe: Naturen ind i byen -
sådan skaber du oaser på altaner og
terrasser. Gyldendal 2016. 200 s. 300
kr. Gyldendal.dk.

forskellige forhold er en væ-
sentlig del af bogen. Bogen er
fyldt med gode råd: Sørg for
en god jord, og brug nok af
den, så er risikoen for bund-
frysning også mindre. Brug alt-
så store krukker, gerne med
undervanding så man ikke skal
vande så tit. Husk drænhuller i
bunden. Plant efter forholde-
ne med arter der passer til vo-
res klimazone. Plant ikke småt
eller spredt, for planterne gror
ikke så meget som i en rigtig
have og skal gerne se ud af
noget fra starten af. Gød. Og
stol bare på at altanen er di-
mensioneret rigeligt.

Nogle oplysninger savnes
dog. Hvordan bør man f.eks.
beskære de foreslåede altan-
træer? Desuden er beskrivel-
sen af jord og gødning nok for
kompliceret for de almindelige
haveejere. De skal vel bare vi-
de at man bør bruge en billig
muld med kompost og henvi-
ses til nogle leverandører. Det
kan også undre lidt at de op-
lagte muligheder for at bruge
billeder ikke udnyttes bedre.

Den nye bevægelser er ikke
skabt af arkitekter eller andre
grønne fagfolk, men de kan
støtte bevægelsen ved at ska-
be gode muligheder for byha-
ver gennem en fleksibel og
strukturel planlægning, f.eks.
ved at bygge skure så stærke
at de kan bære taghaver og
ved at skabe gode dyrknings-
steder selv om dyrkningen må-
ske aldrig erstatter græsset.
Og ved at tillade store altaner
hvor bæreevnen aldrig kan
blive et problem.

Spørgsmålet man til sidst
sidder tilbage med er hvor me-
get bevægelse der faktisk er
tale om selv om bøgerne rem-
ser mange eksempler op. Er
det bare et forbigående mo-
defænomen i krisens kølvand?
Adspurgt svarer både Salling-
boe og Lauritsen at det ikke er
et modefænomen, men et ud-
tryk for et ønske om mere
naturkontakt og trivsel lige
hvor man bor, uanset hvor. Og
at bevægelsen derfor vil vokse.
Jeg håber de får ret. sh

Peter. Arkitekten Peter
Bredsdorff. Af Elith Juul Møl-
ler. Bogvaerket 2016. 216 s.
278 kr. Bogvaerket.dk.
• Det var Peter Bredsdorff
(1913-1981) der fandt på ‘fin-
gerplanen’ der er optaget i
den danske kulturkanon. Han
var lærer og professor i by-
planlægning på Kunstakade-
miets Arkitektskole og en af
de mest betydende danske by-
planlæggere. Den beskedne
arkitekt får nu den plads der
‘tilkommer ham’ skriver forla-
get. Bogen viser et stort og va-
rieret livsværk og diskuterer
de tanker som lå bag byplan-
lægningen da det danske vel-
færdssamfund blev opbygget.

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

Sports-Zone A/S

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

Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail

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

VINTER

Vi har maskinerne

Importør

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

SOMMER
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Vi kender jo alle formulerin-
gen ‘Paris - byernes by’.

Men Alexandra d’Arnoux og
Bruno de Laubadère tilfører i
‘Die geheimen Gärten von Pa-
ris - Grüne Paradiese im Ver-
borgenen’ byen en helt ny di-
mension, nemlig at Paris også
er havernes by.

For den erfarne Paris-rejsen-
de er flere store og mindre
parker oplagte grønne mål:
Tuilleries-haven ved Louvre,
Luxembourgparken, Palais Ro-
yal bag Commedie Francaise,
Parc Monceau, Parc Montsou-
ris, Bute Chaumont, Prome-
nade Plantée, Parc de Citroën
parken ved Eiffel-tårnet plus
talrige torve og pladser.

Denne bog rummer noget
helt andet: en spændende ka-
valkade over 35 private og
halvprivate haver fordelt over
tre temaer - klassiske, maleri-
ske og eksotiske haver. Ofte er

sådanne grønne åndehuller
gemt væk fra offentligheden -
og kan være særdeles svære at
finde for menigmand.

Derfor er bogens undertitel
velvalgt: ‘hemmelige, grønne
paradiser’. Men bogen giver
dog mulighed for at opsøge
enkelte af de beskrevne haver
som alle er anlagt for en del år
siden og derfor rummer ældre
eller gamle træer og buske.
Tilsvarende er de viste staude-
bede smukt groet til så man
på bedste vis oplever de har-
moniske farver. Haverne er i
det modne stadie - uden bare
pletter på jorden.

Her præsenteres haver med
meget stor spændvidde: lige
fra den enkle, ganske lille for-
have, over den noget større
skjulte baghave med tæt be-
plantning, til den meget store
villahave med adskillige hyg-
gekroge hvor der ødsles med
eksotiske planter i overdådige,
farverige bede.

SKRIBENT
Ole Fournais er cand.mag. og tidli-
gere faglærer på Jordbruget Uddan-
nelsescenter Aarhus.

Af Ole Fournais

Alexandra d’Arnoux, Bruno de Lauba-
dère: Die geheimen Gärten von Paris -
Grüne Paradiese im Verborgenen. 192
s. Flammarion 2015. Bogen er en tysk
udgave af de franske forfatteres
‘Jardins Secrets de Paris’ fra 2014 der
erstattede en tidligere udgave fra
2001. Bogen findes også på engelsk.

Blandt de beskrevne haver
møder man også den helt
simple løsning med et par
krukker med smukke blomster,
romantiske stemninger med
overvældende slyngroser,
sværmeriske miljøer fra asiati-
ske inspirationer fra Indien,
Kina og Japan. Endelig beskri-
ves også enkelte kendissers
have f.eks. Yves Saint Laurent,
Giscard d’Estaing m.fl.

Hvert projekt er beskrevet
med kort, letlæslig tekst på 2-5
sider - alle haver er desuden il-
lustreret med en række frem-
ragende billeder både som
helhed og som detaljer.

Hvad der gør bogen ekstra
interessant for danske anlægs-
gartnere, havearkitekter og
konsulenter er de fascinerende
vinkler på emner som lys i de
små og ofte noget mørke bag-
haver, romantiske hyggekroge
i ganske snævre rammer og
elegante stier og belægninger.
Hertil kommer talrige eksem-
pler på ‘topiary’ med fantasi-
fulde løsninger, fornemme ter-
rasser ikke mindst til repræ-
sentative formål, overvælden-
de blomstersamlinger under
tætte trækroner m.m.

Dermed bliver bogen en
spændende samling af krea-
tive og ofte uventede idéer og
løsninger til brug for alle fag-
folk med opgaver i små og
store byhaver og villahaver.
Desuden vil alle vore elever,
kursister og studerende kunne
hente megen inspiration ved
blot at bladre bogen igennem.

De to forfattere Alexandra
d’Arnoux og Bruno de Lauba-
dère er begge yderst aner-
kendte havedesignere og har
gennem en længere årrække
skrevet adskillige haveartikler -
og redigeret flere magasiner
og fagbøger. De aldeles frem-
ragende fotografier er leveret
af Frankrigs nok mest kendte
fagfotograf, Gilles de Chaba-
neix, som har modtaget adskil-
lige internationale priser. ❏

De hemmelige havers by
d’Arnoux og de Laubadère viser 35 private
pariserhaver - klassiske, maleriske og eksotiske

gmPUBLIKATIONER

Dansk dendrologisk års-
skrift 2015 / Fonden for
træer og miljø 2015. Dansk
Dendrologisk Forening 2016 /
Fonden for træer og miljø
2016. 33 og 47 s. Dendron.dk.
• To små bøger der læses fra
hver sin side. Ikke så unaturligt
når foreningen står bag fon-
den. Fondens bog beskriver
fondens historie hvor Gerlev-
parken fylder meget og gen-
nemgår de mange alléer man
har været med i. Foreningens
del har især reportager fra
ekskursioner til Bornholm og
Odense. Begge indeholder
desuden årsberetninger.

Af naturen - for naturen.
150 års jubilæum. Vækst.
Hedeselskabets Tidsskrift 2/
2016. 52 s. Hedeselskabet.dk.
• Som led i Hededelskabets
150 års-jubilæum i år har sel-
skabets blad Vækst udgivet et
særnummer der ser tilbage på
selskabets historie og de opga-
ver som man har arbejdet
med. Desuden interviewes en
række medarbejdere, medlem-
mer samt politikeren og ‘kli-
makæmperen’ Connie Hede-
gaard (C) og forbrugerekspert
m.m. Anne Glad. Fra haven der tilhørte designeren Yves Saint Laurent. Foto fra bogen.
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Farver i haven året rundt.
Af Nellie Neal, oversat af Gre-
the Bjerregaard. Turbineforla-
get 2016. Turbineforlaget.dk.
191 s. 250 kr.
•  Viden til at skabe et have-
design der giver kulør og san-
seindtryk hele året rundt. Nøg-
len er at bruge ikke alene
blomster, men også buske,
træer og planter der har
smukt løv eller interessant
bark eller vækst. Bl.a. med
mange skemaer formidles vi-
den om plantearternes behov
for gødning, beskæring og
foretrukne jordtype og vokse-
sted. Desuden er der mange
flotte inspirationsbilleder.
Drejebog for Bygherrer:
Udbud med forhandling.
16 s. Bygherreforeningen.dk.
• I udbudsloven af 1.1.2016 er
udbud med forhandling en ny
udbudsform der giver offent-
lige og støttede bygherrer mu-
lighed for at agere mere som
private. Det giver nye mulig-
heder for dialog, færre misfor-
ståelser, mindre risici og større
chancer for at holde prisen.
Udbudsformen er bl.a. oplagt
hvis der er særlige forhold der
ikke kan fastsættes på for-
hånd. Bogen fokuserer især på
totalentreprise hvor tilbudsgi-
ver er entreprenør. Princippet
kan dog anvendes i de fleste
indkøbssituationer, og mange
anbefalinger er også aktuelle i
andre udbudstyper.
Krydsninger mellem stier
og veje. Håndbog. Areal og
Planlægning. Af vejregelgrup-
pen om Byernes Trafikarealer,
Vejdirektoratet april 2016. 50
s. Vejregler.lovportaler.dk.
• Håndbogen beskriver hvor-
dan krydsningen mellem veje
og stier kan udformes. Hoved-
sigtet er at få sikre krydsninger
som opleves trygge for de let-
te trafikanter. Man kan læse
om forskellige krydsningsmu-
ligheder, og hvordan de kan
bruges i forhold til den fart
der må køres med på vejen.
Håndbogen erstatter det tidli-
gere hæfte 5 ‘Krydsninger
mellem stier og veje fra’ 2000.
Nyt i forhold til dengang er en
vurdering af krydsningsbehov,
tryghed, tilgængelighed og
drift. Desuden inddrages ‘su-
percykelstier’ lige bl.a. afsnit-
tene om fodgængerfelter, hel-
ler, bump mv. er udvidet.

Vejarkitektur og ingeniør-
kunst - en bog om design
af moderne motorveje. Af
Ulla Egebjerg. Aalborg Univer-
sitetsforlag 2016. 200 s. 256 kr.
Aauforlag.dk.
• Mange års erfaringer med at
lave moderne motorveje be-
skrives af Vejdirektoratetes
‘chefdesigner’. Designet skal
ifølge bogen spejle omtanke
for den kontekst anlægget
indgår i - og skal have et klart
arkitektonisk udtryk med om-
hu for detaljerne. Ansvaret for
designet har været spredt, og
det har været en udfordring at
forme og fastholde en vejarki-
tektonisk strategi i samspil
med ingeniørkunsten.
Haver til Maver. Af Pernille
Malberg Dyg, Karen Wistoft,
Mikkel Lassen: Danmarks Insti-
tut for Pædagogik og Uddan-
nelse og Aarhus Universitet
2016. 128 s. Smagforlivet.dk.
• Studie af udbredelse og ef-
fekter af kulinarisk skolehave-
program. Børns kræsenhed
forsvinder når de arbejder i og
laver mad fra skolehaverne.
Også det sociale samspil mel-
lem børnene gavnes. Børnene
får nye venner, og føler sig
ikke længere udenfor.
Stikryds. Håndbog. Areal og
Planlægning. Af vejregelgrup-
pen om Byernes Trafikarealer,
Vejdirektoratet april 2016. 34
s. Vejregler.lovportaler.dk.
• Principper for udformning af
kryds mellem stier indbyrdes.
Håndbogen beskriver place-
ring, stikrydstyper, drift, fod-
gængerfelter, fartdæmpere,
belægningsskift, beplantning,
belysning, afvanding mv. Bo-
gen er en del af serien Byernes
Trafikarealer og erstatter
hæfte 6 ‘Stikryds’ fra 2000.
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Kommunikation og net-
værk hører til tidens vig-

tigste nøgleord hos Danske
Landskabsarkitekter. De var
med på sidste års virksomheds-
plan - og på den nye der blev
vedtaget på foreningens gene-
ralforsamling 18. marts. Her
mødtes cirka 50 medlemmer
på den gamle landbohøjskole
på Frederiksberg.

„Med vores øgede fokus på
kommunikation har vi søgt at
samle budskaber mod fælles
mål og skabe større sammen-
hæng i de talerør vi har,“
sagde formand Susanne Grun-
kin i sin beretning. Det er sket
gennem pressemeddelser, in-
terviews, debatindlæg, hø-
ringssvar og formandsklum-
men på Facebook og i fore-
ningsbladet Landskab.

Netværksarbejdet omfatter
bl.a råd og udvalg, bl.a. den
internationale landskabsorga-
nisation IFLA, arkitekttopmø-
det med de andre arkitektfor-
eninger samt debatarrange-
menter sammen med andre
foreninger, bl.a. ‘Byens Gulv’
og ‘Planlovdebat’.

På sidste års virksomheds-
plan var også ‘medlemsenga-
gement’. Det blev til ti faglige
og sociale arrangementer, bl.a.

rundvisning til Tåsinge Plads i
København og åben tegnestue
hos Tredje Natur. Til årets re-
sultater hører også at Have-
kunst 1920-1961 er scannet og
lagt frit ud på hjemmesiden
og at foreningen er kommet
på Instagram hvor man bl.a.
kan se fotos af landskabsar-
kitektprojekter. 

Grunkin glædede sig over
den større opmærksomhed på
landskabsarkitektur: „Den
fagspecifikke viden om vejen
til gode og robuste vækst- og
levemiljøer for planter, dyr og
mennesker, biodiversitet, kli-
ma- og bære-dygtige løsnin-
ger kombineret med blik for
større skala i forhold til rum,
æstetik, helhed og sammen-
hæng er en efterspurgt kom-
petence,“ lød det fra forman-
den der også fremhævede den
kollegiale samfølelse. „Vi er
gode til at interessere os for
hinanden og dele synspunkter
og berige hinanden fagligt.“

Med den nye virksomheds-
plan for 2016-2017 fortsætter
arbejdet inden for kommuni-
kation og netværk. Det tredje
emne er denne gang begrebet
‘tiden’, ikke mindst bevoksnin-
gens betydning.

Ellers har foreningen orden i

Susanne Renée Grunkin i gang med sin beretning flankeret af den øvrige bestyrelse. Foto: Tine Gils.

Kommunikation, netværk og tiden
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Superasfalt til de
frie entreprenører
Under navnet Superasfalt A/S
har asfaltbranchen fået en ny
leverandør med adresse på
Prøvestenen på Amager. Det
er kun et asfaltværk, ikke en
kombineret asfaltproducent
og -entreprenør som ellers er
den vanlige danske model.

„Vi sælger typisk asfalt til
hvad jeg vil kalde de ‘frie en-
treprenører’, det vil sige de
der ikke producerer asfalt,“ si-
ger ejeren Karsten Rasmussen.
Han fortæller at Superasfalt
kan producere både underlag,
mellemlag og toplag, i alt op
til 160 ton asfalt pr. time og
hvor gammel bitumen kan
indgå i med 30-40% af bitu-
menindholdet. Firmaet har
desuden eget laboratorium.

Opgraderet web
for uddannelser
Hjemmesiden om anlægsgart-
neruddannelserne blivanlægs-
gartner.dk er blevet revideret
og har fået nyt udseende. På
siden oplyses man om eud-ud-
dannelserne til anlægsgartner,
greenkeeper og groundsmen,
de tilhørende kortere assi-
stentuddannelser samt om
voksen- og efteruddannelser
inden for området. Bag siden
står Det faglige Uddannelses-
udvalg for Anlægsgartneri
som har sekretariat hos Bygge-
riets Uddannelser.

pengesagerne med et lille
overskud og velpolstret egen-
kapital. Der var bl.a. plads til
40.000 kr. mere til 85 års-jubi-
læet. Det er den 19. december,
men holdes 16. september på
Nordisk Kongres.

Ud over formanden består
den nye bestyrelse af Elzelina
Van Melle, Louise Axholm (der
ikke var på valg), af de gen-
valgte Thomas Juel Clemmen-
sen,Tine Vogt Laustsen Jakob
Sandell Sørensen samt af den
nyvalgte Lise Kloster Bro. Her-
til kommer studenterrepræ-
sentanten Andreas Faartoft og
de genvalgte suppleanter Ole
Mouritsen og Philip Dahlerup
Christensen.

Og så var det mere end en
generalforsamling. Før den
talte den hollandske land-
skabsarkitekt Petra Blaisse
(youtube.com, søg på Petra
Blaisse DL). Og bagefter var
der mad leveret af Byhøst der
også fortalte om at bruge na-
turen i maden.

Foreningens bestyrelse holdt
i maj strategiworkshop, mest
om virksomhedsplanen, men
også om årets høstdebat, jubi-
læet, fyraftensarrangementer
og samarbejdet med relevante
fag og organisationer. sh

Der snakkes i pausen. Det er foreningens medlemmer gode til, lød det fra formanden. Foto: Tine Gils.

Danske Landskabsarkitekter holdt generalforsamling 18. marts

Dansk Bygningsarv
hedder nu Bark
Dansk Bygningsarv har ændret
navn til Bark Rådgivning A/S.
Det er en tværfaglig, privat
rådgivningsvirksomhed ejet af
Bygningsarvsfonden. Virksom-
heden blev oprettet i 2009 for
at formidle og rådgive om by-
og bygningsarven. Siden er
rådgivning kommet til og der-
for er navnet nu ændret.

Virksomheden beskæftiger
25 medarbejdere med kompe-
tencer inden for arkitektur,
planlægning, etnologi, geo-
grafi, kommunikation, forret-
ningsudvikling og økonomi.
En del af overskudet går til
Bygningskulturens Hus.
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Kristine Jensen fik Dreyers
Fonds Hæderspris 2016 den 15.
marts. „Med sit åbne, skarpe
og reflekterende blik på om-
verdenen og sine fine evner til
at omsætte stoffet i vedkom-
mende projekter er hun en
markant udøver af faget,“
sagde arkitekt Mathilde Petri
fra fondsbestyrelsen ved udde-
lingen af hædersprisen der ud
over æren er på 400.000 kr.

Kristine Jensen er bl.a. kendt
for renoveringen af Prags Bou-
levard, Nyt Moesgaard Muse-
um og monumentområdet i
Jelling. I øjeblikket er hendes
tegnestue i gang med bl.a.
Fremtidens Fredensborg, nye
byrum i Svendborg og Hersted
Industripark. Desuden har teg-
nestuen vundet konkurrencen
om den nye Solnedgangsplads
i Gl. Skagen. ”Det er projekter
der er vundet ved at demon-
strere forståelse, styrkelse og
udvikling af de stedsspecifikke
kvaliteter, nye som historiske,”
fastslog Mathilde Petri.

Kristine Jensen (født 1956)
er uddannet fra Arkitektskolen
Aarhus hvor hun blev ph.d. i
1996 med projektet ‘Om at
tænke med landskab i arkitek-
tur’. På arkitektskolen arbejde-
de hun som lektor indtil 2002

hvor hun stiftede Arkitekt Kri-
stine Jensens tegnestue. Hun
blev i efteråret adjungeret
professor på afdelingen for
landskabskunst ved Kunstaka-
demiets Arkitektskole.

Dreyers Fond blev etableret i
1976 af ægtefællerne arkitekt
Thorvald Dreyer og landsrets-
sagfører Margot Dreyer. Fon-
den uddeler midler til initiati-
ver og projekter der kan frem-
me advokat- og arkitektstan-
dens udvikling og samspil med
samfundet. En af aktiviteterne
er Dreyers Fonds hæderspris
der siden 1982 årligt er tildelt
en arkitekt og en advokat. På
advokatsiden gik prisen i år til
advokat Tyge Trier.

Prisuddelingen foregik i Va-
lencia på Vesterbrogade i Kø-
benhavn. Bygningen blev op-
ført som ølhal i 1861 og var fra
1927 dansevarieté under nav-
net Valencia. I 1970’erne drev
Simon Spies natklub i lokaler-
ne der siden lagde hus til
Dansk Melodi Grand Prix i
1981. Efter en total istandsæt-
telse der sluttede i 2014, ejes
Valencia nu af Dreyers Fond
og udlejes til brancheorganisa-
tionen Danske Advokater. sh

Kristine Jensen
fik Dreyers Fonds
Hæderspris

Kristine Jensen ved prisoverræk-
kelsen. Foto: Torben Nielsen.
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Mange danskere glemmer sol-
beskyttelsen selv om de arbej-
der længe ude i solen. Det vi-
ser en undersøgelse som Ana-
lyse Danmark har lavet for
Euromelanoma. 38% af de
adspurgte, som alle er over tre
timer ude om ugen, svarede at
de sjældent eller aldrig bruger
solbeskyttelse under udendørs
arbejde. En af grundene er at
de tror at man ikke tager ska-
de når man først er blevet sol-
brændt. 

„Det er en udbredt misfor-
ståelse at mene at der er no-
get der hedder en ‘naturlig ku-
lør’. Er man meget udenfor,
eksempelvis på grund af sit ar-
bejde, er solbeskyttelse eks-
tremt vigtigt. Brunfarvning er
blot hudens forsøg på at be-

skytte sig mod de skadelige ef-
fekter af solen,“ fortæller Ul-
rikke Lei der er overlæge på
hud- og allergiafdelingen på
Gentofte Hospital. „At så bety-
delig en procentdel glemmer
solbeskyttelse er et enormt
problem da forekomsten af
kræft er særlig stor hos folk
der har opholdt sig meget
udenfor, bl.a. på grund af ar-
bejde. Det gælder for både al-
mindelig hudkræft og moder-
mærkekræft.“

65% af de adspurgte sva-
rede at de sjældent eller aldrig
bruger solbeskyttelse ved over-
skyet vejr. Det er heller ikke så
smart. For når det er over-
skyet, blokerer skyerne for de
infrarøde stråler. Det medfører
at solen ikke varmer så meget

Udendørs arbejde øger kræftrisikoen
som hvis det havde været sky-
frit, og man får derfor et falsk
indtryk af at den ikke brænder
så meget, forklarer Ulrikke Lei.
Skyer kan blokere op til 25%
af solens UV-stråler, men stør-
stedelen vil fortsat slippe igen-
nem.

Analysen viser også at det
især kniber med at huske sol-
beskyttelse når man er over de
50 år. Ikke så heldigt da fore-
komsten af kræft stiger med
alderen. Desuden har mænd
generelt højere dødelighed af
hudkræft og modermærke-
kræft da de kommer senere til
lægen, og derfor har sværere
sygdom når den opdages. Der-
for skal man huske at få tjek-
ket eventuelle hudforandrin-
ger i tide, råder Ulrikke Lei. sh
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Have- og landskabsgartnernes mødested

Foreningen af Have & Landskabsgart-
nere. Formand: Hanne Lauesen.
Tlf. 2192 4712
hannelauesen@gmail.com

Nogle gartnere er ansat til
 at passe haver og parker

ved herregårde, hospitaler, in-
stitutioner og den slags rundt
om i landet, ofte på arbejds-
pladser hvor der ikke er andre
gartnere. Omkring 50 af dem
holder til gengæld sammen i
Foreningen af Have- og Land-
skabsgartnere.

De mødes kun én gang om
året, men til gengæld i to hele
døgn med en kombineret
cocktail af ekskursion, kursus,
generalforsamling og samtaler
på kryds og tværs. På den må-
de vedligeholdes også et per-
sonligt netværk man kan bru-
ge resten af året.

Er aktiviteterne begrænsede
og rent frivilligt baserede, så
er kontingentet det også. Be-
skedne 100 kr. om året. Det er
rammer som foreningens med-
lemmer har valgt.

„Det fungerer og dækker
vore behov. Vi har ikke planer
om nye større aktiviteter eller
visioner om at blive til noget
mere. Det skal også ses i lyset
af at al foreningens arbejde er
på frivillig basis,“ forklarer for-
eningens formand Hanne Lau-
esen, gartner på herregården
Hofmansgave på Nordfyn.

„Sidste år diskuterede vi om
vi også skulle have en éndags-
udflugt, men én dag er for lidt
når man skal samles fra hele
landet. Flere medlemmer skal
desuden have en sådan dag

Fra foreningen af Have- og Landskabsgartneres tur til Viborg i 2015. Her fra Byparken. Foto: Kaare Jacobsen.

bevilget længe i forvejen, så
det blev ikke til noget.“

Det faglige indhold
Foreningen blev oprettet i
1954 som Dansk Embedsgart-
nerforening. Det var en inte-
resseforening for ansatte og
uddannede gartnere, og det
er det stadig. Efter vedtægter-
ne skal man være udlært gart-
ner, „men vi slækker på det
over for folk der i mange år
har arbejdet som gartnere,“ si-
ger Hanne Lauesen. „Der har
også førhen været et par land-
skabsarkitekter med.“

Medlemmerne er ansat un-
der vidt forskellige vilkår, men
det er ikke dem man taler om
når man mødes. Det er deri-
mod det faglige indhold, bl.a.
maskiner og redskaber, plan-
ter, plantesygdomme, natur-
pleje, dyrkning samt have- og
parkarkitektur.

I 2015 gik den årlige tur til
Viborg hvor flokken bl.a. så
skybrudsparken Sønæs og
planteskolen Blomstergården
der er specialiseret i georginer
og frugttræer. Der blev også
tid til et besøg i Mønsted Kalk-
gruber. Ikke specifik fagligt -
og alligevel. For mange af de
anlæg have- og landskabsgart-
nerne passer, er offentligt til-
gængelige turistanlæg.

Det gælder også Hanne Lau-
esens Hofmansgave. „Fra april
til oktober er der næsten kon-

stant besøg. Vi ved ikke hvor
mange, for der er gratis entré
og åbent fra solopgang til sol-
nedgang, men fra midt i april
er der altid et par biler på par-
keringspladsen.“

Hofmangaves 3 ha store
park er en romantisk land-
skabshave, men er som de fle-
ste herregårdshaver ikke helt
stilren. Parken har mange
sjældne gamle træer, men ik-
ke fortidens plejekrævende
stauder og stenbedsplanter. En
gammel stensætning findes
dog, men store taks har afløst
de oprindelige alpine planter.

En fast skabelon
Årskurset, som Hanne Lauesen
kalder det, holdes i september
som er den grønne måned
hvor alle har bedst tid. Skabe-
lonen er fast. Man mødes søn-

dag eftermiddag, tager første
besøg i f.eks. en nærliggende
have eller park med det sam-
me og holder generalforsam-
ling om aftenen. Mandag og
tirsdag kører man i bus til fag-
lige mål hvor man ser, stude-
rer, snakker og hører de fag-
lige guider. Før har der også
været egentlige foredrag.

Til september går turen til
Vestsjælland hvor man bl.a.
skal besøge den japanske Zen
Garden i Vedde, Gunnar Chri-
stensens Planteskole i Fjenne-
slev, Akademihaven i Sorø og
René Pamperins terapihave for
krigsveteraner ved Slagelse.
Desuden skal man mødes på
en anlægsplads hvor anlægs-
gartnervirksomheden Malmos
A/S vil fortælle om maskiner.

Selv om årskurset er årets
eneste arrangement, er det
ikke alle medlemmer der del-
tager. „I mange år var det al-
mindeligt at omkring 25 del-
tog. Men sidste år sank delta-
gerantallet ret meget. Vi prø-
ver derfor at reklamere for
foreningen i håb om at der er
nye friske gartnere der har lyst
til at deltage. Vi vil gerne op
på en 30-35 deltagere på års-
kurset. Vi er også lydhøre til
forslag til hvem vi skal besø-
ge,“ siger Hanne Lauesen.

Når man googler forenings-
navnet møder man hjemmesi-
den fhala.dk, men den er un-
der nedlæggelse. Til gengæld
er en Facebook-gruppe opret-
tet, indtil videre som en lukket
gruppe, forklarer Hanne Laue-
sen. „Det er vores håb at Face-
book-gruppen vil styrke net-
værket med spørgsmål, svar,
tips og så videre.“ sh

Foreningen er lille og aktiviteterne små, men de dækker behovet

Hofmansgaves park har mange sjældne gamle træer. Her er det et ægte
tulipantræ med hængende vækst. Og med masser af eranthis under.
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Håndværkeren der
ikke vender tilbage
Over hver fjerde dansker har
kontaktet en håndværker der
aldrig er vendt tilbage. Det vi-
ser en undersøgelse som Epi-
nion har lavet for Deloitte. Un-
dersøgelsen omfatter 1004 re-
præsentative danskere over 18
år. 26% har inden for de sene-
ste fem år kontaktet en hånd-
værker uden at få svar. I nogle
tilfælde har kunden endda al-
lerede haft håndværkeren ude
at se på opgaven.

Problemet er størst med
tømrere og vvs’ere, og mindst
med entreprenører, kloakmes-
tre og el-installatører. Anlægs-
gartnere er ikke nævnt, men
kan generelt bedst sammenlig-
nes med entreprenører og
kloakmestre.

„De håndværkere der ikke
svarer, skal ikke regne med at
blive ringet op igen, så det er
sådan set at skyde sig selv i fo-
den,“ siger afdelingschef i
Håndværksrådet Frank Kors-
holm. Han mener at en forkla-
ring kan være travlhed og
glemsel hvis man f.eks. ringes
op ude på en opgave.

Til maskinudstillingen ‘Maski-
ner under Broen’ er tre fjerde-
dele af standene solgt, oplyste
arrangøren Maskinleverandø-
rerne Park, Vej & Anlæg den
19. maj hvor der var tilmeldt
34 udstillere. Den 12. juni var
tallet 41. Udstillingen skal hol-
des ved den nye Lillebæltsbro
24.-25. august. Fra starten be-
stilte arrangørens medlemmer
standarealer samlet. Siden er
der solgt stande til fortrinsvis
mindre udstillere med ma-
skintilbehør.

„Det betyder at vi som ar-
rangører har en messe der al-
lerede nu er sikret et positivt
økonomisk resultat,“ siger for-
manden for messeudvalget, di-
rektør Niels Kirkegaard, GMR
Maskiner og samtidig formand
for Maskinleverandørerne
Park, Vej & Anlæg.

Arrangøren er også med til
at arrangere Have & Landskab
der holdes igen næste år.
„Maskiner under Broen er
etableret for at tiltrække kun-
derne fra Vestdanmark fordi vi
har konstateret at vi savner
mange fra Jylland ved Have &
Landskab i Slagelse som holdes
hvert andet år med meget stor
succes,“ siger Kirkegaard.

Udstillingsleder Erik Nissen
fortæller at det praktiske ar-
rangement skrider godt frem-
ad. Opgaver som forplejning
og anvisning af parkering er
overladt til lokale frivillige,
som er vant til at arbejde på
pladsen i forbindelse med an-
dre arrangementer.

„Vi har også både hjemme-
side og en facebookside på
plads. I første omgang fortæl-
ler de primært om hvad udstil-

Arealet ved Lillebæltsbroen har et fast græstæppe og gode adgangsforhold tæt ved motorvejen.

MASKINER UNDER BROEN
Maskinerunderbroen.dk.
Udstillingsleder Erik Nissen,
tlf. 6155 7095.
erik@maskinerunderbroen.dk
Formand for messeudvalget Niels
Kirkegaard, tlf. 2226 0160.
nki@gmr.dk

Til august er der maskiner under broen
lerne kan forvente, men efter-
hånden vil vi naturligvis sætte
mere og mere fokus på de be-
søgende. Der er også lagt en
plan for markedsføring i fag-
bladene hvor der vil blive an-
nonceret massivt i august,“ si-
ger Erik Nissen.

Der er indgået aftale om re-
gistrering med samme firma
som håndterer billetter til
Have & Landskab. Det bliver
med forhåndsregistrering via
hjemmesiden for at minimere
ventetiden ved indgangen.
Det er der gode erfaringer
med fra Have & Landskab. sh

Poulsen har afløst
Ulff Larsen i GLS-A
Johnny Ulff Larsen gik efter 27
år som direktør for Gartneri-,
Land- og Skovbrugets Arbejds-
givere (GLS-A) af på pension 1.
april. Han er afløst af den hid-
tidige underdirektør Jens
Bjørn Poulsen. Johnny Ulff Lar-
sen, der er cand. polit., har og-
så været formand for Branche-
arbejdsmiljørådet Jord til Bord
og dommersuppleant i Ar-
bejdsretten.

GLS-A er arbejdsgiverfore-
ning for cirka 1000 virksomhe-
der inden for landbrug, skov-
brug, gartnerier og plantesko-
ler, maskinstationer, golfbaner
samt følgeindustrier og land-
brugsrådgivning. Foreningen
har kollektive overenskomster
med flere LO-forbund. Sekre-
tariatet ligger hos Agro Food
Park ved Aarhus. Gls-a.dk.

Johnny Ulff Larsen Jens Bjørn Poulsen

Dansk Beton er nu
branchefællesskab
Dansk Beton har etableret sig
som et branchefællesskab i
Dansk Byggeri på lige fod med
Danske Anlægsentreprenører
og Danske Byggematerialer.
Det blev godkendt af Dansk
Byggeris Repræsentantskab
den 28. april. Baggrunden er
et ønske om at styrke beton-
branchen som en enhed og få
større gennemslagskraft, oply-
ses det fra Dansk Beton.

Dansk Beton blev skabt i
2007 som en fusion af Beton-
element-Foreningen, Dansk
Fabriksbetonforening og
Dansk Beton Industriforening.
Siden har det været en ‘sekti-
on’ i Dansk Byggeri, men er nu
et mere selvstændigt ‘branche-
fællesskab’ med Thomas Uhd

som ny branchedirektør og
Niels Søndergaard, DK Beton
A/S, som formand. Under det
nye branchefællesskab er de
fem gamle produktgrupper
blevet til sektioner. Det er
Dansk Beton Afløbsforenin-
gen, Dansk Beton Belægnings-
gruppen, Betonelement-For-
eningen, Dansk Beton Blok-
foreningen og Fabriksbeton-
foreningen. Danskbeton.dk.

Thomas Uhd - ny branchedirektør.

Byggebranchen
køber ikke online
2015 blev endnu et rekordår
for dansk e-handel, men ikke i
byggeriet. Ifølge Dansk Indu-
stri omsætter lidt over hver
fjerde danske virksomhed ved
e-handel, mens det i bygge-
branchen kun er hver tiende
virksomhed.

Mens Danmark bliver mere
og mere digitaliseret, så er der
i den traditionsbundne bygge-
branche stadig et stort uudnyt-
tet potentiale i forhold til on-
linehandel, oplyser Lindab
hvor nu næsten 30% af salget
af byggekomponenter sker
online. Lindab forklarer det
med at man sidste år åbnede
en webshop specifikt til byg-
gebranchen, og det har rykket
kunderne online.
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KILDE
Offentlige aktiviteter på kommerci-
elle markeder. Konkurrencerådet og
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2016. Kfst.dk.

Der kan stadig være proble-
mer med konkurrencefor-

vridning når stat og kommu-
ner går ud på det kommerciel-
le marked. Det fremgår af ana-
lysen ‘Offentlige aktiviteter på
kommercielle markeder’ som
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen har lavet for Konkur-
rencerådet. Rådet anbefaler
derfor mere klare og bindende
regler så statens og kommu-
nernes priser bliver helt kon-
kurrenceneutrale. Desuden an-
befales enklere klagemulig-
heder, bedre tilsyn og klarere
kriterier for hvornår staten må
sælge ydelser på markedet.

I forbindelse med offentlig-
gørelsen af analysen har er-
hvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen (V) oplyst
at han „vil arbejde målrettet
for at undgå at offentlig er-
hvervsvirksomhed skader pri-
vate virksomheder.“  

To slags aktiviteter
I analysen har man set nærme-
re på to slags offentlige aktivi-
teter der kan konkurrere med
private udbydere.

Den ene er indtægtsdækket
virksomhed som statslige insti-
tutioner eller statsfinansiere-
de, selvejende institutioner ud-
fører med hjemmel i finanslo-
ven eller en anden lov.

Den anden er kommunal er-
hvervsvirksomhed med hjem-

mel i en lov eller i den såkaldte
kommunalfuldmagt der er ud-
viklet efter tilsynsmyndighe-
dernes praksis. Kommunalfuld-
magten giver f.eks. kommu-
nerne adgang til i et vist om-
fang at sælge biprodukter fra
anden, lovlig kommunal pro-
duktion til markedspris eller til
at sælge tilfældig, ikke-afskaf-
felig overkapacitet ligeledes til
markedspris

Statslige aktører udfører
ifølge analysen indtægtsdæk-
ket virksomhed for omkring
2,4 mia. kr. årligt, primært in-
den for videnservice og ud-
dannelse. Der er kun meget
usikre bud på kommunernes
samlede erhvervsvirksomhed
som bl.a. finder sted inden for
renholdelse og vejdrift. 15
kommuner har angivet et sam-
let salg på 88 mio. kr.

Får konkurrencefordele
Når offentlige aktører sælger
ydelser i konkurrence med pri-
vate kan de have konkurrence-
mæssige fordele, f.eks. lempe-
ligere skatteregler, favorabel
finansiering eller ‘krydssubsidi-
ering’ fra en offentlig til en
kommerciel ydelse. Desuden
behøver stat og kommuner ik-
ke at indregne fortjeneste,
bl.a. fordi de ikke kan gå kon-
kurs. Det kan medføre at pri-
vate aktører, som potentielt
producerer ydelsen mere ef-

fektivt, må reducere produkti-
onen eller forlade markedet.
Det kan give et samfundsøko-
nomisk tab, skriver analysen.

De danske regler lever ikke
på alle områder op til OECD’s
anbefalinger om prissætning.
Der korrigeres ikke konsekvent
for de fordele som et offent-
ligt ejerskab kan medføre.
F.eks. er danske myndigheder
ikke forpligtet til at indregne
en kommerciel fortjeneste.

Konkurrencerådet anbefaler
derfor at de danske regler
præciseres, og at der udarbej-
des bindende regler der følger
OECD’s anbefalinger. De sikrer
ifølge analysen at priserne i
højere grad fastsættes efter
konkurrenceneutralt.

De komplekse regler kan
‘svække regelefterlevelsen’ og
betyde at mange virksomhe-
der ikke er meget for at klage
over unfair konkurrence. Des-
uden opfattes klagesystemet
som uigennemskueligt og
ineffektivt. Konkurrencemyn-
digheden der håndhæver reg-
lerne, udøves i et samspil mel-
lem bl.a. statsforvaltningen,
ministerier og Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrencerådet anbefaler
derfor at tilsynet med ind-
tægtsdækket virksomhed og
kommunal erhvervsvirksom-
hed styrkes og ensartes, og at
klageprocessen forenkles, bl.a.

Stat og kommuner skal træde varsomt på markedet
KONKURRENCE. Ny analyse anbefaler mere klare og bindende regler og lettere klageadgang

med en central tværgående
klageindgang. Desuden anbe-
fales det at konkurrencemyn-
dighedens markedsvurdering
er bindende for myndigheden
når den skal tage stilling til om
en aktivitet er legal.

Mere klare kriterier
Der er flere grunde til at stat
og kommune begår sig på
kommercielle markeder. På
markedet kan man afsætte
overskudskapacitet og derved
undgå spild. Der kan også væ-
re samproduktionsfordele når
man på grund af sine hoved-
aktiviteter kan være særlig
god til at producere visse føl-
geydelser. Men sættes prisen
ikke rigtigt, kan det have ne-
gative konsekvenser for den
effektive konkurrence. Des-
uden er der tilfælde hvor akti-
viteterne er svære at begrun-
de, f.eks. med værdispild.
Konkurrencerådet anbefaler
at der nedsættes et udvalg
som opstiller klarere kriterier
for hvilke aktiviteter staten -
eventuelt også kommunerne -
kan udføre på markedet. Hvis
aktiviteterne har hjemmel i
særlig lovgivning, kræver det
dog at love ændres. sh

Den grønne kommunale drift bliver ofte udbudt, men der er fortsat problemer når kommunens grønne forvaltning selv byder med.

42 GRØNT MILJØ 5/2016



GRØNT MILJØ 5/2016 43

Naturstyrelsen bliver pr. 1. juli
delt i to. Den ene fortsætter
under navnet Naturstyrelsen
og skal primært forvalte Miljø-
og Fødevareministeriets skov-
og naturarealer og gennem-
føre projekter til gavn for bio-
diversitet og friluftsliv. Den an-
den styrelse hedder Styrelsen
for Vand- og Naturforvaltning
og skal mest være overordnet
statslig myndighed på vand-
og naturområdet.

Baggrunden for opdelingen
er planen om at flytte nogle af
statens styrelser ud af Køben-
havn. For Naturstyrelsen er det

Naturstyrelsen bliver 1. juli til to styrelser

Naturstyrelsen (NST), Gjøddinggård,
Førstballevej 2, 7183 Randbøl.
Tlf. 7254 3000. nst@nst.dk. Nst.dk.

endt med en deling. Den ene
halvdel - den der overtager
navnet Naturstyrelsen - rykker
til styrelsens eksisterende afde-
ling i Randbøl ved Vejle. Her er
den gamle skovridergård ved
at blive udvidet til cirka 80 nye
folk. Alle får først plads i be-
gyndelsen af 2017, men fra 1.
juli er den officielle adresse
altså i Randbøl med Peter Ilsøe
som ny direktør. Den 53-årige
forstkandidat har siden 2011
været vicedirektør i Natur-
styrelsen.

Den anden halvdel af Natur-
styrelsen, som fra 1. juli hed-

der Styrelsen for Vand- og Na-
turforvaltning, bliver i Køben-
havn på den gamle adresse i
Haraldsgade. Som direktør
fortsætter her cand.scient.pol.
Hanne Kristensen der har væ-
ret i spidsen for Naturstyrelsen
siden 2014.

De to nye styrelser bevarer
de lokale enheder som hører
under den gamle Naturstyrel-
se. Den ny Naturstyrelse vil ha-
ve 19 enheder, mens Styrelsen
for Vand- og Naturforvaltning
vil have 8, i nogle tilfælde på
samme adresse.

Den nuværende Naturstyrel-
se har omkring 1250 ansatte
hvoraf de 400 er placeret i den
centrale styrelse i København
og de øvrige 850 i lokale enhe-
der landet rundt. De to nye
styrelser deler nogenlunde li-
geligt de ansatte mellem sig
og den eneste større persona-
leflytning er de 80 der rykker
fra Haraldsgade til skovrider-
gården i Randbøl. sh

Styrelsen for Vand- og Naturforvalt-
ning (SVANA), Haraldsgade 53, 2100
København Ø. Tlf. 7254 3000.
svana@svana.dk. Svana.dk.

Peter Ilsøe - ny direktør i den
nye Naturstyrelse.

Hanne Kristensen - beholder
den anden halvdel.

Anlægsarbejde er
et ret farligt job
Byggeri og anlæg tager de to
øverste pladser på listen over
dem der får flest anmærknin-
ger fra Arbejdstilsynet. Det vi-
ser Ugebrevet A4’s analyse af
Arbejdstilsynets dataportal
‘Tilsyn i tal’ for kontroller fra
2014 til april 2016. Hver gang
Arbejdstilsynet kiggede forbi
100 byggevirksomheder, fandt
tilsynet 219 problemer. For an-
lægsvirksomheder var det lige
under 200. Og for begge udlø-
ste det i de fleste tilfælde
straksforbud.

Der er ikke længere speci-
fikke tal for anlægsgartner-
virksomheder. De hører i den-
ne sammenhæng nu sammen
med landbrug og gartneri
hvor der var cirka 70 proble-
mer for hver 100 besøg.

Men anlægsgartnerfirmaer
arbejder tit på byggepladser.
Og de kan „nikke genken-
dende til den manglende fo-
kus på sikkerheden på både
små og store byggepladser
hvor andre står med ansva-
ret,“ oplyser Danske Anlægs-
gartneres nyhedsbrev.
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Fortidens pesticider
kan sænke fertilitet
Tidligere tiders brug af sprøj-
tegifte kan gøre det svært for
unge kvinder at blive gravide.
Det viser et forskningsprojekt
fra Aarhus Universitetshospital
og Aarhus Universitetet der
har fulgt to generationer af
kvinder, en gruppe mødre og
deres døtre. Resultaterne tyder
på at de unge kvinder i dag
kan få problemer med at blive
gravide fordi de som fostre var
udsat for pesticider som krop-
pen kun langsomt nedbryder.

Kvinderne i undersøgelsen
er døtre af en gruppe århusi-
anske kvinder der under deres
graviditet deltog i et forsk-
ningsprojekt 1988-1990. De
havde før været udsat for in-
sektmidlet DDT og svampe-
midlet HCB, begge meget an-
vendt i landbruget verden
over. DDT er forbudt i Dan-
mark, men bruges stadig mod
malaria. HCB er i dag forbudt
overalt, men kan stadig frigi-
ves til miljøet når man bræn-
der affald. Undersøgelsen er
beskrevet på Aarhus Universi-
tetshospitals web auh.dk.

Fængsel for ulovlig
dumping af affald
Det blev til fængsel da fire
mænd 3. juni fik deres dom
for ulovlig dumping af affald.
Der blev brugt en skærpet be-
stemmelse i miljølovgivningen
om forhold af systematisk og
organiseret karakter. Den blev
indført i straffeloven i 2006 og
er ikke anvendt før.

De fire mænd blev kendt
skyldige i Glostrup ret 16. no-
vember, men strafudmålingen
kom først 3. juni. 33-årige Wi-
sam Rabeh, som anses for bag-
manden, fik tre år og ni måne-
ders fængsel. 40-årige Husam
Ahmed Mustafa Al-Kanani fik
tre år. Samtidig fik de to konfi-
skeret 750.000 kr. som svarer
til den fortjeneste de fik ved at
dumpe affaldet. De to andre
mænd slap med mindre straffe
fordi de kun havde hjulpet.

De to hovedmænd havde
oprettet et firma som rev huse
ned og bildte kunderne ind at
affaldet blev behandlet kor-
rekt. Affaldet er opgjort til
2.277 ton byggeaffald som
blev læsset af på private grun-
de og i naturen på Sjælland.

Flere og flere anlægsgart-
nerfirmaer skifter regnear-

ket ud med professionelle kal-
kulationsprogrammer når de
regner tilbud. Mange bruger
Sigma Estimates der har over
4000 brugere inden for bygge-
og anlægsbranchen. Blandt
dem er antallet af brugere in-
den for anlægsgartnerområ-
det steget med over 20% de
seneste tre år.

En af dem der har skiftet er
anlægsgartnerfirmaet F.J.
Poulsen i Taastrup som i dag
beskæftiger 70 ansatte. Med
Sigma er det nemt at beregne
alle tilbud, også de store og
komplekse tilbud, forklarer be-
regner Mike Sheridan.

„Jeg udarbejder typisk til-
bud fra 100.000 kr. til 40 mio.
kr. Men med Sigma har jeg
hele tiden overblikket der be-
tyder at jeg kan regne tilbud
meget mere detaljeret, der er
færre fejl og priserne er skar-
pere end tidligere,“ siger Mike
Sheridan der for to et halvt år
år siden indførte det professio-
nelle kalkulationsprogram i fir-
maets tilbudsgivning.

Med strukturerne fra en un-
derliggende database bygger

Sigma på en brugervenlig og
regneark-lignende brugerfla-
de. Men i tillæg til f.eks. Excel,
har Sigma indbygget en kalku-
lationsmotor der sikrer præcise
beregninger. Alle materialer,
lønninger og andet indregnes
nemt, og det giver derfor fuldt
overblik over omkostningerne.

„Nu har jeg en større sikker-
hed for at jeg regner rigtigt.
Jeg har en sikkerhed for at de
materialer, timer m.m. som jeg
taster ind, også kommer med i
det samlede regnestykke fordi
det sker automatisk. Og med
det overblik jeg har nu, er fejl-
risikoen minimeret samtidig
med at jeg har større sikker-
hed for at min kostpris er præ-
cis,“ siger Mike Sheridan.

Med et enkelt klik kan Mike
Sheridan f.eks. justere dæk-
ningsbidraget på alle poster.
Tidligere da han arbejdede i
Excel, skulle han justere hver
enkelt post hvis han f.eks. ville
ændre dækningsbidraget på
alle poster.

„I forhold til brugen af Excel
er fejlrisikoen samtidig mini-
meret med indførelsen af
Sigma fordi jeg automatisk bli-
ver gjort opmærksom på hvis
der er nogle uregelmæssighe-
der. Hvis jeg f.eks. har sat den

Skarpere tilbud og bedre overblik
Stadig flere anlægsgartnere bruger proffe kalkulationsprogrammer
Af Henrik Steen Hansen samme pris ind to steder, så

fortæller programmet mig
det,“ siger Mike Sheridan.

Jacob Sivertsen, projektleder
hos F.J. Poulsen A/S, bruger
også Sigma til at udregne til-
bud og lave aftalegrundlag.
Han peger på at med regneark
var manglende overblik over
kalkulationen samt minimal el-
ler slet ingen genbrug, nogle
af de helt store udfordringer i
tilbudsfasen. Men nu er det
f.eks. muligt at gemme priser
fra egne erfaringer.

„Vi har bygget vores egen
prisdatabase op i Sigma-biblio-
tekerne, så når jeg f.eks. skal
bruge en gravemaskine, så ta-
ster jeg gravemaskine i pro-
grammet, og så popper en-
hedsprisen for timer for en
mand og en gravemaskine
frem. Det betyder at jeg ikke
skal starte forfra hver gang, og
det sparer os for rigtig meget
tid i tilbudsfasen,“ forklarer Ja-
cob Sivertsen.

I dag er Sigma en integreret
del af undervisningen hos bl.a.
Jordbrugets Uddannelsescen-
ter, Skovskolen og Erhvervs-
akademi Sjælland samt mange
andre erhvervsskoler. ❏

SKRIBENT
Af Henrik Steen Hansen er journalist.

Anlægsgartnerfirmaet F.J. Poulsen A/S i arbejde. Her er Excel-arket skiftet ud med Sigma Estimates.
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Håndværkerne gav SMV-prisen til Skills

Med SMV-prisen fik SkillsDenmark også bronzeskulpturen af skulptør
Carsten Jensen. Til venstre ses prismodtager Jesper Juul Sørensen og til
højre ses Håndværksrådets formand Niels Techen.

Skills Denmark har fået SMV-
prisen 2016 der uddeles af
Håndværkets Hus. Skills er et
årligt uddannelsesarrange-
ment der henvender sig til fol-
keskolens afgangsklasser og
bl.a. bruger mesterskabskon-
kurrencer som trækplaster,
bl.a. DM i anlægsgartneri.
Skills blev sidst holdt i Frederi-
cia for over 60.000 besøgende
der kunne studere 35 fag.

Prisen blev overrakt til Jes-
per Juul Sørensen, formand
for SkillsDenmark. Det skete
på Håndværksrådets repræ-
sentantskabsmøde i Køben-
havn 12. maj. SMV er en for-
kortelse som Håndværksrådet
- en af dem der bor i Hånd-
værket Hus - bruger om små
og mellemstore virksomheder.
Ifølge AE-rådet vil Danmark
savne 70.000 faglærte i 2025.

Første regnvandskonsulenter sprang ud
Det første hold regnvandskon-
sulenter sprang ud den 16.
april og rådgiver nu borgere
om hvordan de bedst kan
håndtere regnvandet på egen
grund. Der er tale om en kort
4 dages efteruddannelse hvor
anlægsgartnere, kloakmestre
og andre fagfolk oplæres i at
udføre regnvandsløsninger fra
faskiner til regnbede.

Til emnerne hører forunder-
søgelser og lovgivning, dimen-
sionering, design, klimasikring
af bygninger samt anlægs- og
driftsøkonomi. Der afsluttes
med en eksamensopgave hvor
man udfører et mindre anlæg.

Kurset er blevet til fordi fle-
re kommuner efterspørger
professionelle til at rådgive de-
res borgere om regnvandsløs-
ninger og udføre dem. Kurset
er udviklet af Danske Kloak-
mestre, De grønne Kloakentre-
prenører, Teknologisk Institut
og Skovskolen.

Kurset blev holdt igen sene-
re i april og holdes igen til ef-
teråret med start 21. septem-
ber. På de to første kurser del-
tog i alt 50. Heraf var cirka en
tredjedel anlægsgartnere, en
tredjedel kloakmestre og en
tredjedel projektledere fra
rådgivere eller kommuner. sh

Den danske bygge- og anlægs-
branche er generelt i frem-
gang. Det viser en analyse af
4.055 virksomheders regnska-
ber for 2015. Det er Spar Nord
der har lavet analysen ud fra
data fra erhvervsdatabasen
Proff.dk. Knap 72% af de ana-
lyserede virksomheder levere-
de sorte tal på bundlinjen i
2015. Det er det højeste tal si-
den Proff.dk og Spar Nord be-

Byggesektoren har fået flere sorte tal
gyndte overvågningen i 2010
hvor 58% viste et positivt re-
sultat. Godt 50% af virksomhe-
derne har øget indtjeningen.
Det er et lille fald i forhold til
året før. 59% har vist frem-
gang i egenkapitalen hvilket
er på niveau som året før. Tal-
lene skal bl.a. ses i det lys at in-
vesteringerne i boliger, offent-
ligt byggeri og erhvervsbyg-
geri faldt lidt i 2015.
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Krav til detaljerede specifi-
kationer er løbet løbsk i

arkitektkonkurrencerne. Det
koster dyrt for alle, men især
for dem der deltager i konkur-
rencerne, fremgår det af den
nye rapport ‘Transaktionsom-
kostninger ved projektkonkur-
rencer’ fra Danske Arkitekt-
virksomheder og Akademisk
Arkitektforening.

Ifølge analysen stilles der
stadigt større krav til detalje-
ringsniveauet i konkurrence-
materialet. De kræver store
ressourcer at levere og be-
handle, men bliver aldrig
brugt i selve byggeriet og er
ikke afgørende for bygherren
når der skal kåres en vinder.
Her er det projektets hovedidé
der tæller. Alle de deltagende
virksomheder spilder tid samti-
dig med at embedsmænd og
eksterne konsulenter bruger
flere ressourcer på at håndtere
projektkonkurrencen.

„Der findes ingen vindere
her. Vores medlemmer - arki-
tektvirksomhederne - investe-
rer mange tusinde timer og
store millionbeløb i konkur-
rencer hvor de skal lave bereg-
ninger, producere 3D-modeller
og andet materiale som ikke

har noget med selve hoved-
idéen at gøre, og som ofte slet
ikke tillægges vægt når vinde-
ren skal findes. Konkurrence-
konceptet bruges simpelthen
forkert,“ siger Lene Espersen,
direktør i Danske Arkitekt-
virksomheder.

Parterne bag undersøgelsen
understreger at det dog ikke
er selve projektkonkurrencen,
der er noget galt med. Det er
måden offentlige bygherrer
håndterer konkurrencer på.
Danske Arkitektvirksomheder
og Akademisk Arkitektfore-
ning anbefaler derfor at der
skabes et nyt og bedre grund-
lag for hvordan fremtidige
projektkonkurrencer afvikles
til offentlige byggerier.

‘Transaktionsomkostninger
ved projektkonkurrencer’ ana-
lyserer fire afholdte konkur-
rencer’ for offentlige bygge-
projekter og dokumenterer
ressourceforbruget. Projekter-
ne omfatter udbygningen af
Panum i København, sygehu-
set DNV-Gødstrup nær Her-
ning, Diakonissestiftelsens
Sundhedshus og Atriumgård
på Frederiksberg og Dansk Ta-
lent Akademis nye campus i
Holstebro. Bl.a. er der gen-

Arkitektkonkurrencer drukner i detaljer

nemført interviews med kon-
kurrencernes nøglepersoner
og underrådgivere og indhen-
tet data via spørgeskemaer.

På de fire konkurrencer
brugte de offentlige ordregi-
vere 17.000 timer på at udar-
bejde materiale og behandle
forslag. De deltagende rådgi-
verteams (arkitekter, ingeniø-
rer, landskabsarkitekter m.fl.)
brugte i alt over 78.000 timer.
Det svarer til en samlet udgift
på 47 mio. kr. regnet som nul-
punktomsætning med cirka
500 kr. pr. time). De udbetalte
konkurrencevederlag udgjor-
de tilsammen cirka 20% af de
samlede reelle udgifter ved at
deltage i konkurrencen.

Lene Espersen siger til Da-
gens Byggeri at offentlige
bygherrer og politikere er
bange for at begå fejl. „Derfor
tror de fejlagtigt at man kan
undgå fejl hvis man bare be-
der om afsindigt meget doku-
mentation allerede i idéfasen.
Men når man så har haft kon-
kurrencen og brugt mange
penge på dokumentation,
starter man forfra, og penge-
ne er spildte. Man køber sig en
falsk tryghed for at undgå kri-
tik.“ sh

Arkitektforeninger anbefaler at der fokuseres på forslagets hovedidé

Meget mobberi i
byggeri og anlæg
Bygge- og anlægsbranchen
ligger i top når man ser på i
hvilke brancher man mobber
hinanden mest. Det viser en ny
analyse fra Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd. Den bygger
på en spørgeundersøgelse om
arbejdsmiljøet fra 2014 fra Det
Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og kobler den
med registeroplysninger om
uddannelse, job og a-kasse.

Det viser sig her at over
200.000 danskere føler sig
mobbet på jobbet. Deler man
det op i brancher, ligger trans-
port/lager, bygge/anlæg og in-
dustri/håndværk i toppen
foran sundhed/omsorg.

„Tidligere mente man ikke
at den ‘hårde, men kærlige
tone’ i bygge- og anlægs-
branchen var mobning. Men
mange forsvinder jo også ud
af et sjak, måske fordi de ikke
kan klare jargonen,“ siger Åse
Marie Hansen, professor ved
Institut for Folkesundheds-
videnskab til Fagbladet 3F.

Lars Peter Andersen, psyko-
log ved Arbejdsmedicinsk kli-
nik Region Midt i Herning, me-
ner dog at der på en bygge-
plads godt kan være en dril-
lende tone der omtales som
mobning uden at hverken
mobberen eller den mobede
lægger så meget i det.

Firmaer udnytter
ikke IT’s potentialer
Danske virksomheder er gene-
relt i front når det gælder
digitaliseringens muligheder,
men der er også tegn på at
alle mulighederne ikke udnyt-
tes til skade for produktivite-
ten. Det gælder især de små
og mellemstore virksomheder.

Det viser regeringens ‘Rede-
gørelse om Danmarks digi-
tale vækst 2016’. Den peger
bl.a. på at IT-investeringerne i
er faldet siden 2008, at der
mangler IT-kompetencer, at
for få har en IT-sikkerhedspli-
tik og at virksomhederne er
bagud inden for nyere digitale
vækstområder som f.eks. data-
analyse. Regeringen vil derfor
ifølge redegørelsen lancere
flere tiltag, bl.a. en digital
vækstplan. Håndværksrådet
foreslår et digitaliseringsråd
for de mindre virksomheder.

Udbygningen af Panum i København var en af de tre projektkonkurrencer i undersøgelsen. Når ‘kobbertårnet’
mv. står færdigt senere på året kan man gå på en zig-zaggende sti i anden sals højde gennem byggeriet og
det grønne område. Det er SLA der står bag stibroen og det grønne landskab på dæk .Illustration: SLA.
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Der stjæles mere og mere
værktøj fra håndværker-

nes biler. Derfor gennemfører
Sydsjællands- og Lolland-Fal-
sters politi i maj og juni en
kampagne sammen ned Hånd-
værksrådet, Forsikring og Pen-
sion, Tekniq og Dansk Byggeri.
Man mærker værktøjet og
sætter en mærkat på bilen der
siger at værktøjet er mærket.

Det er især dyrt specialværk-
tøj, el-værktøj og elektronisk

udstyr tyvene er på jagt efter i
varebilerne. Det er mindre at-
traktivt at stjæle når det er
mærket. For så er det sværere
for tyven at sælge videre.

„Så mærk værktøjet med dit
firmanavn samt telefonnum-
mer, og sæt et klistermærke
på bilen der viser at værktøjet
er mærket,” siger politikom-
missær Flemming Hartmann
fra Sydsjællands- og Lolland-
Falsters politi der fastslår at ty-

Værktøj stjæles fra bilen
Kampagne sammen med politiet skal være
med til at forebygge et stigende problem

veri fra vare- og håndværker-
biler er et stigende problem. I
politikredsen var der 305 sager
i 2013, 414 sager i 2014 og 538
sager i 2015.

Mærkningen kan ske med et
gravørsæt der kan lånes på
den lokale politistation. Man
kan også bruge usynlig mærk-
ning med UV-pen eller mikro-
dot/DNA med unik kode. Mær-
katen på bilen kan være som
det viste der bl.a. kan hentes
på hvr.dk.

”Tyveri fra varebiler sker of-
te om natten i ugens første
dage, så det kan også være en
god idé at parkere bilen et op-
lyst sted og eventuelt sætte en
indbrudsalarm på bilen så ty-
ven ikke ubemærket kan kom-
me ind i bilen,” råder Hart-
mann. Man kan desuden over-
veje hvad man har i bilen og
hvor man parkerer. Man kan
blænde bilens vinduer og have
en ajourført værktøjsliste med
mærker og serienumre.

Når værktøjet stjæles kan
det blive en dyr fornøjelse selv
om forsikringen dækker. Og
det er ikke bare besværet og
tiden det handler om, forkla-
rer Jeppe Rosenmejer, juridisk
rådgiver i Håndværksrådet:
”Mister en håndværker alt sit
værktøj, kan han jo ikke bare
gå på arbejde som han plejer.
Han mister også sin arbejds-
indtægt fra de dage han ikke
kan arbejde, og i sidste ende
risikerer han måske helt at mi-
ste sin kunde. Derudover risi-
kerer håndværkeren også at
forsikringspræmien stiger.”

Kampagnen er lokal, men
relevant i hele landet. „Vi hå-
ber at inspirere alle håndvær-
kere til at følge de gode råd,”
siger Rosenmejer. Tjek
Facebook.com/ssjlfpoliti. sh

Bloxhub åbnede 3. juni
som en forening kalder sig
‘Danmarks nye innova-
tions- og væksthub inden
for bæredygtig urbanise-
ring’. Den skal fremme bæ-
redygtige byer som dansk
eksportvare inden for bl.a.
affald, energi, trafik, klima
og byggematerialer. Bag
tiltaget står Realdania, Er-
hvervs- og Vækstministeri-
et og Københavns Kom-
mune.

Foreningen er målrettet
virksomheder og viden-
miljøer med knowhow in-
den for bæredygtig byud-
vikling. De skal arbejde
sammen under nøgleord
som matchmaking, inspira-
tion, rådgivning og tvær-
faglig innovation.

Foreningen åbnede un-
der et arrangement hvor
500 virksomhedsledere,
forskere og branchefolk in-
den for arkitektur, byggeri,
byudvikling og design
mødtes i Fæstningens Ma-
terialgård i København.
Her har foreningen også til
huse. Til komplekset hører
Realdanias ‘Blox’ der er
ved at blive opført. Når det
er færdigt i 2018 kan med-
lemmer af Bloxhub leje
kontorplads og får bl.a.
Dansk Arkitekturcenter
som nabo. Realdania selv
bliver på Jarmers Plads.

BLOXHUB
Fæstningens Materialgård,
Frederiksholm Kanal 30,
1220 København. Tlf. 6120 4690.
info@bloxhub.org. Bloxhub.org.

Bæredygtige
byer skal være
eksportvare
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Fra den internationale arboristweekenden for kvinder som Skovskolen i
Nødebo afholdt i marts. Der instrueres i redningsteknik på SRT (klatring
på enkelt reb). Foto: Marianne Lyhne.

Arboristmænd er stærkere
end arboristkvinder. Men

så må kvinderne finde meto-
der til at omgå det hårdeste
arbejde i trætoppene, og det
kan i sig selv være en fordel,
fortæller Marianne Lyhne som
er ETW-certificeret træplejer
og ved siden af fuldtidsfaglæ-
rerjobbet er selvstændig med
sit arboristfirma.

„Vi har ikke lige så store
overarme, men så finder man
andre teknikker til at klare op-
gaven. Og det er en fordel, for
det er hårdt at arbejde i sko-
ven, især hvis man ikke passer
på sig selv. Her er mændene
mere macho. De løfter bare og
tænker måske ikke så meget
over om man kan løfte på en
anden måde så de belaster sig
selv mindre. Her er pigerne
nødt til at tænke sig mere om
og passe bedre på,“ fortæller
Marianne Lyhne.

Kvinder i trætoppene er ble-
vet hyppigere i de senere år
og hvis nogen kørte forbi
Skovskolen i marts i år, kunne
man endda have set snesevis
af europæiske arboristkvinder
i aktion.

„Et par dage før mesterska-
berne i træklatring arrange-
rede vi via Facebooksiden ‘Wo-
men in trees’ en arboristweek-
end her på skolen, og der kom
faktisk en fra England, en fra
Tyskland, ti fra Sverige og fire
her fra Danmark. Planen er at
mødes fast én gang om året
og opgradere hinanden kom-
petencemæssigt. Der er endnu
ikke så mange kvinder i faget
herhjemme, måske omkring
5%, men vi kan noget andet
end drengene, bl.a. er vi nok

Arboristkvinder
Aboristfaget nyder godt af et stigende
feminint islæt og kan også se frem til flere fag

mere pertentlige med beskæ-
ringen. Så jeg tror bare at det
handler om at vi skal have fle-
re kvinder i gang, så de unge
kan få nogle flere rollemodel-
ler,“ siger Marianne som selv
har klatret i de seneste 12 år.

På Skovskolen oplever de et
stigende antal kvindelige stu-
derende på uddannelsen som
skov- og naturtekniker med
spidskompetencen arborist.

I England har de en specifik
arborist-uddannelse. Det har
de også i Sverige. Det har vi
ikke i Danmark hvor spirende
arborister i stedet må stykke
kurser sammen eller se faget
som en underdel af en anden
uddannelse. Kvaliteten af sin
faglighed kan man dog vise
ved at lade sig certificere som
ETW-certificeret træplejer.
Dette certifikat er internatio-
nalt gældende. Men måske er
der flere muligheder på vej,
fortæller faglærer på Skov-
skolen i Nødebo Marianne
Lyhne.

„Lige nu skal man tage ud-
dannelsen til skov- og natur-
teknikker som har tre specia-
ler. Her skal man så vælge spe-
cialet skov og naturpleje, og
her kan man vælge spidskom-
petencen arborist. Vi prøver
løbende at få flere arboristfag
ind, men det er svært og tager
tid, for de skal godkendes på
uddannelsen,“ siger Matianne
Lyhne.

„Men der er allerede sket en
del, og der vil ske mere i løbet
af efteråret. Det fag som tidli-
gere populært blev kaldt top-
kapning, er i dag blevet æn-
dret til to kurser: ‘Grundlæg-
gende træklatring og beskæ-

ring’ og ‘Avanceret træklat-
ring og beskæring’. Her hand-
lede det tidligere i princippet
om at klatre op med sporer og
save toppen af og smide dem
ned i klodser. Men det er jo
ikke træpleje. Nu lærer de og-
så at klatre rundt i træet uden
sporer så man ikke beskadiger

træet,“ lyder det fra Marianne
Lyhne som både bruger erfa-
ringerne fra sit firma og fra
møderne med de udenlandske
arborister til at have føling
med den erhvervsmæssige ud-
vikling i faget så hun kan ind-
arbejde nye teknikker og me-
toder i sit job som faglærer. lt

Den tidligere efteruddannelse ‘Master i landdistriktsudvikling
og landskabsforvaltning’ er i sommer fornyet under navnet
‘Master i landskab og planlægning’. Uddannelsen udbydes nu
som før af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på
Københavns Universitet.

En master er en efteruddannelse man tager på deltid gen-
nem bl.a. internater, hjemmestudier og temadage mens man
passer sit job. ‘Master i landskab og planlægning’ svarer sam-
let til et år, men tages typisk fra tre til seks år.

Uddannelsen sammensættes af seks moduler hvoraf 2 er
obligatoriske. Det er ‘Stedets betydning - innovation og

Ny master i landskab og planlægning projektudvikling’ og ‘Videnskabsteorier og analysemetoder’.
De øvrige 4 moduler kan man vælge blandt i alt 14 moduler
fordelt på 4 grene. De to af modulerne og det afsluttende
masterprojekt skal dog være inden for samme gren.

De fire grene er landdistriktsudvikling, landskabsforvalt-
ning, friluftsliv og naturbaseret terapi og sundhedsfremme.
De to sidstnævnte grene er nye set i forhold til den gamle
masteruddannelse.

Man kan nøjes med at tage  ét modul, da hvert modul er et
afrundet forløb. Eller deltage i temadagene der er åbne for
alle. Det næste er ‘Mennesket i landskabet - landskabet i
mennesket’ i Middelfart 7. oktober. Tilmeldingsfrist for de en-
kelte moduler er 20. juni. Læs på landmaster.science.ku.dk.
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Miniasfaltudlægger
føres af én mand
Asfaltudlæggere findes også
som minier, og Ammanns nye
AFW 150-2 kan betjenes af én
mand. Den manuelle retnings-
ventil afløst af et rat så føreren
har fået bedre kontrol. Bevæ-
gelsen af strygejernet ind og
ud foregår ikke mere meka-
nisk, men hydraulisk fra føre-
rens platform. Det sparer en
mand på hver side til at betje-
ne strygejernet. Minien er
markedets mindste med 900
kg i siloen, og sigter mod lap-
ninger og mindre asfalterings-
opgaver. Men den kan lægge
baner fra 25 til 165 cm og er
f.eks. fin til kabelrender, siger
importøren Stemas. Stemas.dk.

Det ligner en snoet stang af la-
kridskonfekt, men det er ver-
dens første trimmertråd med
carbonfiber der får tråden til
at holde længere. I hvert fald
ifølge Stihl der står bag trim-
mertråden CF3 Pro. Den har
tre lag, en sort kerne af carbon
med et lag polyamid på hver

side. At tråden er let snoet, re-
ducerer pibelyden i forhold til
konventionel tråd. Det kryds-
formede profil giver desuden
et pænere resultat, siger Stihl.
CF3 Pro-tråden findes i flere
varianter (2,7-3,3 mm, 27-55
meter) og passer de fleste Stihl
trimmerhoveder. Stihl.dk.

Stærk lakridskonfekt til Stihls trimmere

Med et nyt digitalt værktøj bli-
ver det lettere for entreprenø-
rer at planlægge gravearbejde
ved vejene. Værktøjet forven-
tes at tages i brug i 2019, oply-
ser Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet. Fordelene
ventes at blive færre grave-
skader, færre opgravninger og
mere effektive arbejdsgange.
Samlet vurderer ministeriet at
gevinsten bliver 100 mio. kr.
årligt når systemet er fuldt
indfaset i 2021.

I Danmark er der 750.000
km nedgravede rør, kabler og
ledninger til el, gas, fjernvar-
me, vand, teleydelser og spil-
devand. At det halter med
overblikket, vidner de mange
ukoordinerede gravearbejder
og graveskader om. Skaderne
løber op i 2,8 mia. kr. over en
ti-årig periode.

Nyt værktøj skal minimere gravearbejdet
Vi har ganske vist Ledning-

sejerregistret (LER) hvor der de
seneste ti år er udvekslet mere
end 8 mio. ledningskort mel-
lem forskellige aktører. Men
kortene har svingende kvalitet
og kommer i mange formater
fra fuldt digitale data til 80 år
gamle håndtegnede kort.

Med det nye værktøj kan
man samle, pakke og udlevere
disse kort via én digital plat-
form. Entreprenøren kan få de
relevante kort med få timers
varsel og kan tydeligt se hvad
der er under jordoverfladen
inden han graver.

Værktøjet gør det også mu-
ligt at koordinere gravearbej-
det, så man kan ordne flere
ting når man alligevel har gra-
vet fortovet eller vejbanen op.
Det medfører færre gravear-
bejder og trafikproblemer.

Få den nødvendige information før du skal i gang.
Læs hvordan du får en velovervejet og

lokaltilpasset skovrejsning.

Værd at vide for
den nye skovrejser

Pris: 250 kr. inklusiv moms, eksklusiv forsendelse.
Bogen kan bestilles på www.dag.dk > butik.

Nye anlægsgartnernormer
Overtagelse, jordarbejde, plantning, græs, befæstelser,
terræntrapper, terrænmure, inventar, bassiner, taghaver

282,50 kr. ink. moms. www.dag.dk > butik. 282,50 kr.
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Da Skills blev holdt i Fredericia
den 4. februar kom mange ik-
ke frem i tide fordi en kraftig
brand i havnen spærrede ve-
jene. Det var dog langt fra det
største problem. Der var nem-
lig ild i Dan Gødnings gød-
ningsiloer. Og under branden
brød en silo sammen så flyden-
de urea-ammonium-nitrat fos-
sede ud i havnen og Lillebælt.

Udslippet svarer til 5.100 ton
kvælstof og er et af største ud-
slip af sin art i Danmark. „Jeg
har aldrig hørt om et enkelt
udslip af større omfang,“ siger
professor i marinbiodiversitet
på Aarhus Universitet Stiig
Markager til Metroxpress.

Ifølge et notat fra Fredericia
Kommune kan det få betyd-
ning for havmiljøet i området
de næste ti år og koste halvan-
den milliard kroner. Ud over at
forurene Lillebælt er der ‘bety-
delig risiko’ for at forurenin-

gen breder sig ind i Kattegat
og Østersøen.

„De mulige negative miljø-
effekter består i mere uklart
vand, højere koncentrationer
af alger, et mere ustabilt øko-
system med potentielt gene-
rende algeopblomstringer,
forøget iltsvind i tid og rum
samt negative effekter på åle-
græs og lokale bestande af
fisk og muslinger,“ hedder det
i notatet. Kommunen lægger
op til at bruge miljøskadelo-
ven, og det vil da være første
gang at loven bruges. I givet
fald skal staten være med til at
dække omkostningerne.

Udslippet på 5.100 tons sva-
rer til halvanden gang de lem-
pelser som landbrugspakken
tillader i 2016. I den netop af-
talte naturpakke er et af ho-
vedelementerne at havmiljøet
skånes for 630 ton kvælstof i
2017 og 2018 tilsammen.

5100 tons kvælstof flød ud i Lillebælt

Intelligent Weed-IT
fremstilles af Brøns
Ukrudtssprøjten Weed-IT
sprøjter kun lige på ukrudtet
og minimerer derved forbru-
get af ukrudtsmiddel. Brøns
Maskinforretning har importe-
ret redskabet fra den holland-
ske producent Rometron siden
2008, men har nu overtaget
produktionen og præsenteret
en opdateret model.

Overtagelsen skyldes at Ro-
mentron sidste år gik i samar-

bejde med Amazone om et
nyt system til pletsprøjtning i
landbruget. Man ville derfor
stoppe produktionen af Weed-
IT som der er fremstillet om-
kring 300 af til hele Europa.

I den nye model er princip-
pet uændret. Sensorer reage-
rer på det grønne klorofyl og
aktiverer dyserne på sprøjten
præcis dér hvor sensorerne
reagerede. Sprøjten kan bru-
ges til både svidemidler og sy-
stemiske midler som glypho-
sat. Vandet kommer fra en 260
liter tank og blandes med
ukrudtsmidlet lige før dyserne.

Nyt er ifølge Brøns en bedre
sensorteknologi og en krafti-
gere ramme så redskabet kan
monteres på også større trak-
torer. Weed-IT kan monteres
på alle traktorer fra 20 hk og
op. Desuden er sprøjtebom-
men lavet i kunststof og kan
klare større volumen.
Amazone.bronsgroup.com.

Med en ny sti og nye udsigts-
platforme kan man bedre op-
leve Nordbornholms hellerist-
ninger omkring Hammers-
holm. Projektet der blev ind-
viet 31. maj, er ét af 10 i pro-
jektet ‘Stedet Tæller’ som Re-
aldania gennemfører med Na-
turstyrelsen. Udgangspunktet
er at ‘lavmælte arkitektoniske
nedslag i højeste kvalitet’ skal
skærpe oplevelsen af naturen.

Bornholm er kendt for sine
mange helleristninger. Især
dem på Madsebakke på Ham-
merknuden. Men også mellem
Madsebakke og Hammershus
er der et stort antal hellerist-
ninger som blev hugget ind i
klipperne i bronzealderen.
Området byder også på fine
udsigter, nedlagte stenbrud

og rig natur. Det kan opleves
fra den genskabte skærvevej
med tilhørende udsigtsplat-
forme, siddeplinte, broer og
stenter. Projektet er udviklet
af Erik Brandt Dam Arkitekter.

„Projektet på Hammersholm
viser hvordan nænsom og re-
spektfuld arkitektur kan nære
vores nysgerrighed og give os
lyst til at gå på opdagelse i na-
turen,“ siger Christian Ander-
sen, programchef i Realdania.

Af de ni øvrige projekter i
‘Steder Tæller’ er også dem på
Kalø Slotsruin, Knudeklinten
på Fur og Rubjerg Knude ind-
viet. De sidste seks er Råbjerg
Mose, Hanstedreservatet,
Stevns Fyr, Vadehavet, Filsø og
Tipperne Fuglereservat. Læs
mere på Stedet-taeller.dk.

Nu kan helleristningerne bedre opleves

På Nordbornholm mellem Madsebakke og Hammershus ligger
helleristningerne spredt i det smukke landskab. Foto: Annie Balle, Niras.

Som den første kommune i
Danmark har Egedal i Nord-
sjælland nedlagt totalforbud
mod brug af pesticider i et om-
råde hvor der indvindes drik-
kevand. Det er muligt ifølge
Miljøbeskyttelsesloven.

Fra indvindingsområdet,
Bjellekær Kildeplads ved Sø-
sum, indvindes årligt 1,2 mio.
m3 vand til 30.000 mennesker.
Arealet på 67 hektar jord er
haver og marker og ejes af 33
landmænd og andre lodsejere.
De har modtaget brev med
varsling om forbuddet og får
via kommunen tilbudt erstat-
ning fra forsyningsselskabet.

„Rent grundvand er en knap
ressource i hovedstadsområdet
hvor vi er mange om at dele
vandet, og hvor mange vand-
boringer gennem årene er ta-
get ud af drift på grund af for-

urening,“ siger Lars Therkild-
sen, direktør for Hovedstads-
områdets Forsyningsselskab
der ikke selv kan forbyde pe-
sticider mv. i de området.

„Vi har gennem mange år
forsøgt at beskytte de sårbare
drikkevandsområder gennem
frivillige aftaler med land-
mændene om pesticidfri drift
eller ved samarbejde om op-
køb af jord hvor der rejses ny
skov. Men det går langsomt.
Det er derfor et vigtigt gen-
nembrud for bevarelsen af det
unikke danske grundvand at
Egedal Kommune nu har be-
sluttet at bruge mulighederne
i Miljøbeskyttelsesloven,“ fast-
slår Lars Therkildsen.

En landmand forbereder nu
sammen med Nordsjællands
Landboforening en sag ved
Natur- og Miljøklagenævnet.

Forbyder pesticider i kildevandsområde

Københavns Kommune åbner nu for at borgere kan indgå i
partnerskab med kommunen om at plante og passe bytræ-
er. „Vi leverer træet, du står selv for at plante og passe
det,“ oplyser kommunen på kk.dk og bemærker at træet
skal plantes et sted hvor alle københavnere får glæde af det

Man ansøger online om at få et partnerskabstræ. Når for-
valtningen har alle oplysninger og borgeren har underskre-
vet aftalen, leveres træet. Borgeren skal også undersøge om
jorden er egnet til trævækst. Kommunen har afsat 1,4 mio.
kr. til puljen over de næste to år. og hjælper med vejled-
ning, bl.a. i den nye pjece ‘Plante- og plejevejledning’.

Partnerskabstræer gør byen grønnere
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75 år siden  RUNDE BETONFLISER
„De senere år har set et utal af mere eller mindre ækle varia-
tioner af fliseformer og -farver som en naturlig følge af have-
ejeres alt for store villighed og haveplanlæggeres alt for store
tilbøjelighed til at lade sindrige og ofte skrækkeligt domine-
rende fliselægninger spille en afgørende rolle i de moderne
haver (...) Det er imidlertid ikke for at føje en ny rædsel til de
llerede kendte. At det nu foreslås på sine steder at bruge cir-
kelrunde fliser, men fordi det forekommer mig helt naturligt
både set fra et æstetisk synspunkt og i øvrigt også, om man
foretrækker at filosofere sig til den rimeligste form for en
trædeflise.“ (Troels Erstad, Havekunst 1941).

50 år siden MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT
„De store årganges tid er forbi, og landbruget kan næppe
undvære flere, og da der ingen arbejdsledige er, kan man
med andre ord ikke forvente nogen forøget tilgang af ar-
bejdskraft. Spørgsmålet må da blive: Kan anlægsgartneriet
løse dette problem? Kan produktionen øges pr. arbejdstime -
gennem investering i rationalisering, specialisering og meka-
nisering - på samme måde som industrien har gjort det?“
(H.P. Anlægsgartneren, juni 1966).

GAMLE NYHEDER

„Runde betonfliser ved skråtliggende trapper.“ Havekunst 1941.

25 år siden BEDRE RESSOURCESTYRING
“Jeg vil påstå at den offentlige forvaltning i almindelighed,
herunder den grønne forvaltning har et stort potentiale for at
udnytte ressourcerne bedre. Det skyldes ikke - som man ellers
kunne forledes til at tro - at den offentlige forvaltning i forve-
jen er dårligt ledet eller har lav produktivitet. Årsagen er den
enkle at arbejdsfeltet er personaletungt. En uforholdsmæssig
stor del af budgettet er løn. Der er endvidere tradition for en
lang beslutningsprocedure. Og endelig er der tradition for at
styre efter regler.“ (Søren Bjerregaard, Grønt Miljø, juni 1991).

10 år siden BYTRÆERNE TRIVES
„Bytræerne i Københavns Kommune trives godt. De er både
ganske vitale og har pæne tilvækster. Det viser en undersø-
gelse af 2197 træer plantet fra 1990 til 2001. Kommunen er
med andre ord på rette vej. Praksis fungerer. Det viser sig også
at ‘superplantekummen’ der fylder en hel parkeringsplads, er
langt den mest sikre plantemetode, men rodvenlige befæstel-
ser kan også sikre vækst hvor man ikke kan have åbne jord-
overflader.“ (Palle Kristoffersen, Oliver Bühler, Klaus Hansen
Petersen, Grønt Miljø, juni 2006).



52 GRØNT MILJØ 5/2016

Andet end bare æstetik
Kristine Jensen er en af de in-
terviewede arkitekter i Synne
Rifbjergs bog ‘Hvad tænker ar-
kitekten på? Interviewet er
gengivet i Arkitekten 5/2015 i
anledning af at Kristine Jensen
i marts fik Dreyers Fonds hæ-
derspris. Hun kommer bl.a. ind
på klimasikring:

„Det bliver også et opgør
med nogle paradigmer der
stammer fra dengang man la-
vede boulevarderne i Paris i
1800-tallet. Da havde man en
bestemt prototype på den in-
dre by som vi har arvet i gene-
ratioer: kloakkerne nederst og
så boulevarderne oven på og
så hårde fliser og brosten. Nu
gælder det om at holde så me-
get vand på overfladen som
muligt. For en arkitekt der teg-
ner overflader og lever af det,
er det klart at det er interes-
sant. Lige pludselig er de over-
flader du beskæftiger dig
med, andet end bare æstetik.“

Ventede på filmudgaven
Kristine Jensen (født 1956)
fortæller i samme interview
om studietiden på Arkitektsko-
len Aarhus:

„Det var i efterdønningerne
af ‘68, og jeg var ikke speciel
moden på det tidspunkt så da
jeg blev spurgt på skolen hvor-
for jeg gerne ville være arki-
tekt, svarede jeg at det var for-
di jeg godt kunne lide at teg-
ne. Det var helt forkert svaret.
Vi blev rådet til at læse Marx’
Das Kapital, men jeg sagde nej
tak, jeg venter til den kommer
som film. Det syntes læreren
ikke var sjovt.“

Inddrag ikke nyt land
Erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen (V) vil for-
ny Københavns ‘fingerplan’
for at stille kommunerne fri-
ere. Direktør Ellen Højgaard
Jensen fra Dansk Byplanlabo-
ratorium advarer i Ingeniøren
4.5.2016.:

„Naturstyrelsen har regnet
ud at der i den nuværende
Fingerplan er udlagt arealer til
byudvikling der kan rumme
den forventede vækst mellem
2013 og 2035 fire gange (...)
Der vil helt sikkert være en

masse ønsker og behov fra de
enkelte borgmestre. Nogle øn-
sker turistfaciliteter ved stran-
dene, nogle ønsker områder til
affaldshåndtering og gen-
brugsstationerne, og nogle
ønsker plads til nyt byggeri.
Og hver for sig ser ønskerne
sikkert ikke ud af meget. Men
man skal passe på med at væ-
re for pragmatisk, for det er
alle disse små ting som lang-
somt æder sig ind i de grønne
områder (...) Det er altid lette-
re at bygge nyt end at omdan-
ne. Men vi har nok den hold-
ning at vi er ovre den periode
hvor vi bør inddrage ret meget
nyt land. Derfor bør man i ste-
det stramme planen så færre
områder udlægges til byareal,
og lægge nogle redskaber ind,
så man kan styre i hvilken ræk-
kefølge der skal bygges hvor.“

Forsvinder i byggeriet
Landskabsrådet vil fremme det
grønne i byggeriet. I den for-
bindelse siger ordførende di-
rektør i OKNygaard Ole Kjær-
gaard i Licitationen 2.5.2016:

„Der er fortsat store variati-
oner med hensyn til at få for-
ankret grønne tiltag i den lø-
bende byggeproces. Vi oplever
på mange projekter, at penge
og midler forsvinder i bygge-
riet, hvorefter man går på
kompromis. Dermed får man
en kvalitet, som ikke altid er
byggerierne tjenlige. Man spa-

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
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rer på både omfang og stør-
relse, men også på faglighe-
den i forhold til f.eks. fremti-
dens krav til bedre regnvands-
håndtering.“

Dyre fortidsminder
Kulturminister Bertel Haarder
kan godt se problemet i at et
anlægsarbejde kan bremses
fordi man opdager fortidsmin-
der. Han siger til Dagens Byg-
geri 6.6.2016:

„Det er et kæmpe problem
at byggerier går i stå fordi ar-
kæologer skal grave og grave
på bygherrens regning. Det
bliver vi nødt til at tage op,
men jeg har ingen fiks og fær-
dig løsning. Jeg har det skidt
med både at man kan risikere
indgreb ved oldtidsminder
som man ikke selv har noget
ansvar for fundet af, og byg-
herren skal bære udgiften ved
at man ikke kan komme i
gang eller videre med bygge-
riet. Jeg lover at problemet ta-
ges op i Folketinget senest til
efteråret.“

Gå sammen mod ulvene
Hvor vild skal byens ‘vilde’ na-
tur være? Landskabsarkitekt
Stig L. Andersson foreslog at
at slippe ulve løs i et boligom-
råde så folk kunne stå sammen
mod ulvene. Han siger i Week-
endavisen 29.1.2016:

„Det kunne jeg ikke komme
igennem med, selv om bygher-

ren ønskede sammehængs-
kraft fra begyndelsen. Mit for-
slag var seriøst. Høns nytter
ikke noget. Alle katastrofefilm
handler om at man er på rø-
ven og gør noget sammen!
Ikke før vi anerkender, at i den
nye velstand skal naturen væ-
re med, kan vi standse rækken
af små sammenbrud. Vi har så-
dan set ikke noget økonomisk
problem, men hvordan vil vi
gerne leve? Hvem gider over-
hovedet, hvis der ikke er no-
get at leve for? Vi skal have et
liv sammen med andre, skabe
noget sammen med andre.
Når der ikke er natur i byen,
går det hele jo i stå.“

Paradoksal rose
Naturstyrelsen og kommuner-
ne bekæmper den invasive
rynkede rose. Som stadig kan
købes. To kommentarer i P4
Nordjylland 26.4.2016:

 Jan Pedersen, biolog i Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning: „At lave en stor offentlig
indsats sideløbende med at
man kan gå ned og købe de
her planter i planteskoler
rundt omkring, det virker lidt
omsonst.“

Formand for teknisk udvalg,
Lars Mejlvang Møller (V), Fre-
derikshavns Kommune: „Hvis
vi vil bekæmpe de her arter,
nytter det ikke noget at vi
planter dem igen. Jeg tror ikke
der er nogen som ville synes

Henrik Jensen: „Der findes ikke et større tab af værdier end denne ligeglade tilsvining af egen rede.“
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det er en god idé hvis det for
eksempel var bjørnekløer vi
plantede.“

Faglig stolthed er yt
Verner H. Kristiansen fra Klo-
akfirmaet Verner H. Kristian-
sen og eksformand for Danske
Kloakmestre siger i en presse-
meddelelse 22.5.2016 ved fir-
maets 25-års jubilæum 1. juni:

„Kvalitetssikring er blevet en
nødvendighed, fordi alt for
mange fuskede og sjuskede.
Enten på grund af manglende
evner, eller simpelthen for at
tjene mange penge. Den tid er
forbi, da vi hjalp hinanden
mod betaling. Nu hjælper vi
ikke. Vi gør det kun for at tje-
ne penge. (...) Nu skal alt udli-
citeres for at få den ‘rigtige’
pris. Faglig stolthed er yt. Pen-
ge, penge, penge.“

Kun i skellets interesse
Regeringen vil ændre grundla-
get for landinspektørarbejde.
Søren Andersen, formand for
Praktiserende Landinspektø-
rers Forening, forsvarer i Licita-
tionen 4.5.2016 den nuværen-
de model:

‘Kloakdoktoren’ Verner H. Kri-
stiansen efterlyser mere faglig
stolthed og mindre fokus på kun
at tjene penge.

„Her sikres borgeren at ma-
trikulært arbejde foretages af
en beskikket landinspektør fra
en virksomhed der kun har til
formål at bedrive landinspek-
tørvirksonhed og dermed kun
løser opgaven i skellets inte-
resse - og ingen andres. Det
sidste per år har der med ud-
gangspunkt i forskellige rege-
ringers vækstpakker været et
embedsmandsarbejde i gang
der sidste år mundede ud i en
fejlbehæftet og tendentiøs
rapport som helt udokumen-
teret ender med at anbefale
en model der slanger sig pænt
op af en model som vil tilgo-
dese de store rådgivende in-
geniørvirksomheder.“

Bøder til parkgrisene
Kommentator Henrik Jensen
harcellerer i Jyllandsposten
17.5.2016 mod affaldsvineriet i
byens parker:

„Der findes ikke et større
tab af værdier end denne lige-
glade tilsvining af egen rede.
Hvor skal man rette blikket
hen for eventuelt at få vendt
tendensen? Mod de unge, na-
turligvis, det er for sent at gø-

re noget ved os forældre som
åbenbart har sovet temmeligt
alvorligt i den time der skulle
have handlet om at overføre
en smule almen pligtkultur til
vore børn (...) Man må ganske
enkelt begynder at straffe
parkgrisene så det kan mær-
kes. Bøder er en god ting, og
hvad med en smule let sam-
fundstjeneste: Oprydningsop-
gaver til dem der gribes på
fersk gerning?“

Et hadet krapyl
Mountainbikeren er et hadet
krapyl på linje med skovflåten,
blotteren og hundeejeren
uden medbragte poser, skiver
Morten Høyrup i Berlingske
6.6.2015:

„Tusindvis af MTB’ere tram-
per hver uge hærgende gen-
nem de danske skove og van-
daliserer vækster og jordbund.
Så galt står det til når MTB’-er-
ne pløjer ‘piratspor’ gennem
underskoven, at jagtvildtet
skræmmes væk og trærødder-
ne blottes for dødbringende
svampesygdomme. Det har så
store konsekvenser for skov-
ejernes indtægtsgrundlag, at
vi muligvis er lige vidt i forhold
til vækstkriseproblematikken.
Og så ædende ond er krigen
mellem cyklende og gående
skovgæster at søm og snuble-
tråde er fundet på MTB’ernes
foretrukne ruter ...“

Jordfordelingen virker
Jordfordeling er det eneste
der kan få planlægningspusle-
spillet til at gå op, siger landin-
spektør og forsker ved Aal-
borg Universitet Esben Munk
Sørensen i Byplannyt 2/2016:

”Vi står over for en periode
hvor landbrugsenhederne vil
blive endnu større, og vi samti-
digt skal have en ny balance i
forhold til natur og biodiversi-
tet. Her er jordfordeling det
nødvendige redskab til en ny
lokal, ejendomsudformende
planlægning som skaber vækst
både for natur og erhverv, ik-
ke mindst på grund af frivillig-
hedsaspektet. Siger du til en
landmand - eller en hvilken
som helst anden grundejer
- at han skal ændre sin pro-
duktive arealanvendelse til na-
tur, stejler han. Men får han
erstatningsjord der tilmed
kan være tættere på og bedre
egnet til produktion, vil han
gerne afstå til naturformål.”

Midlerne Primus og Sara-
cen har fået Miljøstyrelsens
godkendelse til ‘mindre an-
vendelse’ mod tokimbladet
ukrudt på golfbaner og re-
kreative græsarealer - både
med eller uden offentlig
adgang.

Dermed har faget fået et
alternativ til Ariane FGS.
Det er også godkendt som
‘mindre anvendelse’ på
græs, men ikke på græs-
arealer med offentlig ad-
gang. Ariane må kun bru-
ges på græs uden offentlig
adgang og på græsarealer
til organiserede sports- og
fritidsak-tiviteter, herunder
golfbaner.

Ariane har clopyralid,
fluroxypyr og MCPA som
aktivstoffer. De to nye mid-
ler har derimod aktivstof-
fet florasulam, et systemisk
bladherbicid der gør mid-
lerne mindre miljøbelas-
tende. Florasulam er be-
slægtet med sulfonylurea-
midlerne og virker ved at
planten ikke kan produce-
re vigtige aminosyrer.  Pri-
mus og Ariane er fra Dow
AgroSciences, mens Sara-
cen er fra Cheminova.

‘Mindre anvendelse’ er
det man før kaldte ‘off la-
bel’ og betyder at man får
lov til at bruge et middel
der nok er godkendt, men
bare ikke til den ønskede
anvendelse. Brugeren har
desuden større ansvar for
de skader der kan opstå
fordi midlet ikke er afprø-
vet til den nye anvendelse.

Man skal endvidere føl-
ge Miljøstyrelsens vejled-
ning. Den siger bl.a. at
midlerne kun må bruges
højst én gang pr. sæson,
ikke nærmere end 2 meter
fra vandmiljøet og ikke an-
vendes nærmere end 5 me-
ter fra §3-områder. Der er
endvidere doseringsgræn-
ser på 0,075-0,15 liter pr.
hektar. Behandlingen skal
ske når ukrudtet er i god
vækst, og temperaturen er
er over 2-3°C. Der bør ikke
behandles under meget
tørre forhold. Effekten er
synlig efter 3-6 uger. sh

Primus & Saracen
er godkendt til
ukrudt i græs

GRØNT MILJØ 5/2016
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Planloven bliver ændret,
men ikke så meget som re-

geringen før har lagt op til.
Kystnærhedszonen og strand-
beskyttelseslinjen bevares,
men i en lempet form. Det
samme gælder landzonereg-
lerne, men der bliver dog stør-
re muligheder for at bygge og
etablere erhverv på landet og
kommunerne får større plan-
ansvar. Samtidig slås det fast
at der er „fortsat behov for en
lovfæstet og velordnet fysisk
planlægning“ og at der fortsat
skal „værnes om et godt miljø
og en righoldig natur.“

Det fremgår af planlovafta-
len ‘Et Danmark i bedre ba-
lance - bedre rammer for kom-
muner, borgere og virksomhe-
der i hele landet’ der blev ind-
gået  9. juni mellem Venstre,
Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti. Selve lovforslaget
ventes fremsat i oktober så det
kan træde i kraft januar 2017.

Den nuværende planlov
stammer fra 1992, men har sin
rod i 1970’erne. „Den fysiske
planlægning skal i dag hånd-
tere væsentligt anderledes ud-
fordringer end da planloven

blev skabt,“ hedder det i den
indgåede aftale.

Regeringen kunne have
valgt en mere liberalistisk
planlov uden socialdemokra-
terne. Men som det hedder i
aftalen: „Af hensyn til kom-
muner, investorer, m.fl. er det
vigtigt at have stabilitet om-
kring den fysiske planlægning,
og det er baggrunden for at
aftaleparterne har valgt at
indgå et politisk forlig om
planloven mv.“

Derfor er aftalen præget af
kompromisser. Venstre har
bl.a. accepteret kystnærheds-
zonen som man ellers ønskede
helt afskaffet. Desuden beva-
res Grønt Danmarkskort som
Konservative og Socialdemo-
kraterne har ønsket. Socialde-
mokraterne får også opfyldt
sit krav om almene boliger
som Liberal Alliance var meget
imod. Derfor er partiet heller
ikke med i forliget.

Kysten og landet
Især kystnærhedszonen og
strandbeskyttelseslinjen er ble-
vet meget diskuteret. De beva-
res begge, men under mere
fleksible rammer. Kommuner-

DET MENER DE OM
AFTALEN

ne kan udpege udviklingsom-
råder til byudvikling i kystnær-
hedszonen, men dog ikke hvor
der er udpeget beskyttet og
fredet natur. Inden for strand-
beskyttelseslinjen skal bolig-
ejere ikke længere søge om
dispensation til mindre æn-
dringer i haven om f.eks. at
opføre et højbed, en terrasse
eller en gynge. De 15 ekstra
forsøgsprojekter for kyst- og
naturturisme sættes endvidere
på pause mens der ryddes op i
ikke udnyttede reservationer.

At give de skrantende land-
distrikter friere vilkår har også
bæret et centralt tema i plan-
lovdebatten. Resultatet er ble-
vet at landzonereglerne beva-
res, men bliver mere fleksible.
Alle overflødiggjorte bygnin-
ger, f.eks. skoler og mejerier,
kan bruges til andre ting uden
landzonetilladelse. Alle virk-
somheder i overflødiggjorte
bygninger kan uden landzo-
netilladelse udvide med op til
500 m2. Kommuner kan give
landzonetilladelse til flere end
end de nuværende 10 feriebo-
liger i overflødiggjorte bygnin-
ger. Helårshuse kan om- eller
tilbygges mere uden landzo-

Planlægning bevares med lempede krav
PLANLOV. Aftale med mange kompromisser giver bl.a. større
muligheder på landet og bevarer strandbeskyttelseslinjen i lempet form

Kystzonen skal med enkelte undtagelser fortsat være uden byggeri.
Svinkløv badehotel var der før reglen blev indført.KOMMENTARER

Erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen (V):
„Vi får nu en ny og moder-
ne planlov. Det giver kom-
muner, erhvervsliv og bor-
gere bedre rammer for at
udvikle byer, boliger og
virksomheder til gavn for
hele Danmark.“ (Presse-
meddelelse).

Politisk ordfører Nicolai
Wammen (S): ”Det regerin-
gen lagde op til gik for
langt, og vi har nu fået en
aftale, hvor der både er
plads til udvikling, men
hvor vi også passer på det
dyrebareste vi har. Nemlig
vores helt fantastiske kyster
og strande.” (Altinget).

Miljøordfører Mette Abild-
gaard (C): ”Det er lykkedes
at finde en sund balance i
udspillet. Vi er glade for, at
der med den her aftale ik-
ke laves nye forsøgsprojek-
ter. I hvert fald i første om-
gang.” (Altinget)

Viceformand i Landbrug &
Fødevarer Lars Hvidtfeldt:
„Det er helt centralt at en
moderne planlov sikrer for-
udsigelighed og investe-
ringssikkerhed for fødeva-
reerhvervet. Særligt er der
behov for at understøtte
vækst og udvikling i land-
distrikterne.“ (Pressemed-
delelse).

Lektor på Aalborg Universi-
tet Jørgen Møller: „Den
kommunale planlægning
fortsætter i høj grad, så
den endelige aftale er ikke
særlig liberal. Den er me-
get mere afdæmpet og
meget mere balanceret
end for bare en måned si-
den.“ (Politiken).

Præsident i Danmarks Na-
turfredningsforening Ella
Maria Bisschop-Larsen:
„Der er kommet en be-
vidsthed om at kysterne er
noget af Danmarks vildeste
natur som generationer før
os har værnet om. Det er
ikke noget man bare skal
sælge ud af for at opnå en
kortsigtet økonomisk ge-
vinst.“ (Dn.dk)
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KILDE
Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om Danmark
i bedre balance - Bedre rammer for
kommuner, borgere og virksomheder
i hele landet. Juni 2016. Evm.dk.

Mistelten dræber kun sjældent sin vært
Mistelten skader normalt ikke
de træer de snylter på, men i
ekstreme tilfælde kan træet
dog miste grene eller helt gå
ud. Det oplyser seniorrådgiver
på Københavns Universitet
Iben Margrete Thomsen til
Trae.dk. Anledningen er en
henvendelse om et konkret
træ med 30-35 mistelten.

Mistelten er en halvsnylter
der kun snylter på værtens
vandforsyning, men har sin
egen fotosyntese. Ifølge Iben
Margrete Thomsen belastes
værtstræet nok kun ubetyde-
ligt så længe der er vand og
næring nok - og når antallet af
mistelten er moderat. Det vil
sige højst én mistelten for hver
stor kronegren eller 5-10 mi-

stelten pr. træ i alt afhængig
af træets størrelse.

Er der flere mistelten - og er
der samtidig mangel på vand
og næring - kan træet dog mi-
ste grene eller gå helt ud. Det
er muligt når et træ har 30-35
mistelten, men så længe træet
ser sundt ud og sætter nye bla-
de hvert år, er der ikke risiko
for at træet uden videre vil
vælte eller falde sammen. Der-
imod kan hårdt belastede gre-
ne knække. Det kan modvirkes
ved at skære misteltenen tilba-
ge eller fjerne grenene.

Og så er misteltenen sjov og
flot at se på og en vigtig føde-
kilde for fugle mv. Så behold
træet så længe som muligt, rå-
der Iben Margrete Thomsen.

RCD minidumperen
kan laste 1600 kg
RC Holm A/S i Mørke har siden
2007 fremstillet sin RCD 1600
minidumper med 4-hjulstræk,
1600 kg lasteevne og et 650 li-
ter stort lad. Nu er modellen
lanceret i en ny version hvor
der ikke kun er træk på de to
hjul, men på alle fire. Det har
samtidig forbedret ergono-
mien. Børen trækkes af en 6,8
hk dieselmotor med el-start,
men dumperen kan nu også
fås som el-model. Under kørs-
len kan man stå på den affjed-
rede ståplatform eller gå.
Dumperen betjenes med ét
håndtag og drejes ved at føre-
ren læner sig til siden. Børen
fås med eller uden skovl til
selvlæsning mv. Rcholm.dk.

Stihls kratryddere
har snilde motorer
Stihl har nu udstyret de store
kratryddere FS 360 C-EM og FS
410 C-EM med M-Tronic, en
elektronisk styring af motoren
så maskinerne yder optimalt
uanset vejrforhold. Easy2Start-
systemet betyder samtidig at
der kun skal et let træk i sno-
ren til før motoren starter.
Hertil kommer integreret start-
gasfunktion så maskinen altid
er automatisk startklar. Krat-
rydderne har desuden 4-
punkts antivibrationssystem,
værktøjsfri grebsindstilling og
en brændstofbesparende 2-
MIX-motor. Alt klar til det seje
høje græs. Stihl.dk.

Mistelten i Den Gamle By, Århus. Foto: dengamleby.dk.

netilladelse, nemlig med op til
500 m2. Landbrug kan uden
landzonetilladelse etablere al-
le erhvervsmæssigt nødvendi-
ge driftsbygninger. Og endelig
kan kommuner hvert fjerde år
udpege to ‘omdannelseslands-
byer’ i kommuneplanen.

Aftaler åbner for at udlæg-
ge nye kystnære sommerhus-
områder med op til 6.000 som-
merhuse hvis 5.000 ubebygge-
de grunde i kystnærhedszonen
samtidig sløjfes. Desuden kan
sommerhusene bruges friere.
Ejerne kan anvende det ube-
grænset til overnatning i 34
uger og pensionister får ret til
at bo i deres sommerhus hele
året efter 1 års ejerskab.

Handel og almene boliger
Aftalen regulerer fortsat de-
tailhandlen. Størrelsen på bu-
tikker i lokalcentre fastholdes
på 1.200 m2, mens butikkerne i
bymidter og bydelscentre hæ-
ves fra 3.000 til 5.200 m2. Kom-
munerne kan desuden udlæg-
ge ‘udlægge nye aflastnings-
områder’ hvor butikkerne kan
være op til 3.900 m2.

Der vil blive mindre statslig
indblanding i kommunernes
planlægning. Det begrundes
bl.a. at de er blevet større og
mere professionelle end de var
før kommunalreformen. Kom-
munerne får bl.a. større ansvar
for byvækst i det åbne land og

kan dispensere fra lokalplaner
til midlertidig brug af ubenyt-
tede arealer i op til 3 år med
mulighed for forlængelse.

Kommunerne kan med den
nye aftale også fortsat stille
krav om op til 25% almene bo-
liger i lokalplaner for nye bo-
ligområder.

Borgerindragelsen og klage-
mulighederne bliver begræn-
set. Der kommer bl.a. kortere
høringsfrister (mindst 4 uger)
for forslag til lokalplaner og
mindre kommuneplantillæg.
Endelig kommer der et nyt
klagenævn på planområdet
hvor man i dag bruger Natur-
og Miljøklagenævnet. Klage-
gebyret vil samtidigt stige.

Med aftalen fastholdes end-
videre ‘Det Grønne Danmarks-
kort’ som er en overordnet
plan for at planlægge sam-
menhængende naturarealer.
Hertil kommer aftaler om at
udvikle luftfarten og Køben-
havns Lufthavn, biobrændsler
til transport, udvalg om lands-
byernes fremtid og en bevil-
ling af 10 mio. kr. til turisme-
udvikling i landdistrikterne. sh
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Mere urørt skov i statssko-
vene og flere efterafgrø-

der på markerne. Det er hjør-
nesten i den naturpakke rege-
ringen har aftalt med Venstre
selv, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative
Folkeparti. Der afsættes også
midler til læhegn og opkøb af
små naturarealer. Der skal væ-
re bedre tilgængelighed til na-
turen og smidigere regler for
landmandens udvidede og til-
skudsbaserede rolle som natur-
forvalter. Man vil se nærmere
på begrebet erstatningsnatur.
Og videreføre noget af ‘Natur-
plan Danmark’, den gamle re-
gerings naturpolitik.

Naturpakken der blev præ-
senteret 20. maj, omfatter i alt
363,5 mio. kr. for de fire år fra
2016 til 2019. Det svarer til cir-
ka 1% af landbrugsstøtten pr.
år. Naturpakken er en omprio-
ritering da der hverken afsæt-
tes flere eller færre midler til
natur og miljø end før. Knapt
halvdelen af midlerne er i for-
vejen afsat til Naturplan Dan-
mark. Resten hentes bl.a. i den
såkaldte kvælstofreserve, ved
arealsalg og ved omprioriterin-
ger i Miljø- og Fødevaremini-
steriet. Desuden indregnes be-
sparelser på skovdriften når
mere skov bliver urørt.

De grønne marker
Efter landbrugspakken var det
afgørende af hensyn til de

Mere urørt skov og flere grønne marker

konservative at naturpakken
indeholdt noget der kunne til-
bageholde noget af det kvæl-
stof landbrugspakken ellers
ville sende til havs. Det er ble-
vet gjort på den måde at land-
brugspakkens ordning om ef-
terafgrøder udvides. Efteraf-
grøder er typisk græs der sås
efter høst så noget af kvæl-
stoffet samles i græsset frem-
for at blive vasket ud.

Man kalkulerer med ekstra
efterafgrøder på 66.000 ha.
Det er en frivillig ordning hvor
landmænd søger tilskud. Og
det er der afsat 50,7 mio. kr. til
i fireårs-perioden. Ordningen
ventes fra 2017 at skåne vand-
miljøet for cirka 200 ton kvæl-
stof i 2017 og cirka 430 ton i
2018. Dermed når man samlet
op på den reduktion på 624
ton som de konservative betin-
gede sig.

Biodiversiteten i skovene
Det vigtigste formål er ifølge
aftalen ellers at bremse tilba-
gegangen i biodiversitet. Og
man vil vil prioritere indsatsen
dér hvor der i forvejen „er na-
turværdier at bygge videre
på.“ Det gælder ikke mindst
statens gamle løvskove. Her
skal 10.000 ha med det samme
‘tages ud af kommerciel drift’.
Hertil kommer yderligere
3.300 ha statslig skov som an-
den ‘biodiversitetsskov’ hvor
en vis skovdrift er mulig.

Også private skovejere får
mulighed for at udlægge til-
svarende skov mod kompen-
sation. Her påregnes 3.300 ha.
Når man lægger de 11.700 ha
til som i forvejen er urørt skov
eller biodiversitetsskov, når
man op på 28.300 ha skov der
har biodiversitet som hoved-
formål. Den samlede skovind-
sats ventes at koste 87,9 mio.
kr. i de fire år.

En rapport fra Københavns
Universitet fastslog tidligere i
år at man skal udlægge 75.000
ha som urørt skov hvis urørt
skov alene skal bremse ned-
gangen i biodiversitet. Og are-
alet omfatter både statslig og
privat skov for at få den rigti-
ge fordeling. Udgangspunktet
er også her de skovarealer der
har størst naturmæssig værdi.

Læhegn og trædesten
Skoven skal dog ikke alene
løfte biodiversiteten. Ude i
landbrugslandet skal det også
opnås ved at etablere flere læ-
hegn og grønne ‘trædesten’.
De skal som spredningskorri-
dorer i landskabet samle de
naturarealer der er for små el-
ler ligger for spredt til at være
robuste levesteder for truede
arter. I naturpakkens fireårige
periode er der afsat 30 mio. kr.
til læhegn og 28,7 mio. til op-
køb af mindre arealer. Hertil
kommer andre lokale projek-
ter der har fået 20 mio. kr.

KOMMENTARER

NATURPLAN. Regeringens plan fokuserer mest på biodiversitet og
kvælstof hvor landmanden får en udvidet rolle som naturforvalter

Fødevare- og miljøminister
Esben Lunde Larsen: „Vi øn-
sker at sikre os mod tilbage-
gangen i biodiversiteten og
at give danskerne mere rum
i naturen.“ (DR)

Præsident for Danmarks Na-
turfredningsforening Ella
Maria Bisschop-Latsen: „Det
er ikke nye indsatser, men
snarere omfordeling hvor
man highlighter det man al-
lerede er i gang med.“ (Po-
litiken)

Direktør i Landbrug & Føde-
varer, Karen Hækkerup:
„Der er positivt at der nu er
enighed om en naturpakke
som både sikrer en indsats
for natur og biodiversitet,
og som samtidig ser på land-
mandens rolle som naturfor-
valter.“ (Pressemeddelelse).

Miljøordfører hos Det Kon-
servative Folkeparti, Mette
Abildgaard: „Den sag som
berørte den tidligere mini-
ster, gik på at vi ikke læn-
gere havde tillid til ministe-
ren på baggrund af nogle
oplysninger som vi mente
ikke var retvisende.“ (DR).

Miljø- og landbrugsordfører
for Det Radikale Venstre,
Ida Auken: „I det store bil-
lede er naturpakken som et
plaster på et åbent benbrud
(...) Det kaldes green-
washing at fremstille noget
som grønt når det ikke er
det.“ (Facebook).

Professor ved Aarhus Uni-
versitet Stiig Markager:
„Med naturpakken indfører
man nu ordninger der skal
mindske udledningen med i
gennemsnit 315 tons i 2017
og 2018. Det svarer altså
kun til 6% af de lempelser
der ligger i landbrugspak-
ken.“ (Ritzau)

Miljøordfører for Liberal Al-
liance, Carsten Bach: „Staten
skal ikke være en kommer-
ciel tømmerproducent, men
koncentrere sig om at øge
biodiversiteten, sikre mang-
foldig natur og sikre borger-
nes mulighed for at komme
ud i naturen.“ (Politiken)

Landmænd vil bl.a. kunne søge om tilskud til markvildt, f.eks. ved at etablere vegetationsstriber.
De kan de fleste steder placeres i marken så de passer med kørespor og arbejdsbredder. Foto: DLF.
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URØRT SKOV - som Draved Skov, Sønderjylland
Urørt skov skal som udgangspunkt passe sig selv. Den kom-
mercielle skovdrift ophører. Det er forbudt at fjerne træer
og dødt ved, sprøjte, gøde, bearbejde jorden og køre med
maskiner. Det er dog tilladt at foretage begrænset natur-
pleje for at gavne biodiversiteten, afgræsning med dyr for at
opnå særlige naturtyper og fjerne invasive arter og træer
der er til gene for trafikken.

Kilde: Naturstyrelsen

KILDER
Miljø- og fødevareministeriet (2016):
Aftale om Naturpakke.

Med bevillingen til læhegn
fortsættes de 10 mio. kr. i til-
skud som gælder for 2016,
men som i landbrugspakken
derefter blev sat til nul. Ifølge
naturpakken gives der tilskud
til brede 3-7 rækkers hegn
hvor biodiversitet prioriteres.

Tilskuddet til læhegn er no-
get landmændene søger om.
Det samme gælder de 20 mio.
kr. der er afsat til indsatser for
udvalgte arter og markvildt.
f.eks. agerhøns, harer og vilde
bier, f.eks. ved at etablere
vegetationsstriber og insekt-
volde i markerne.

Landmændene får også
bedre mulighed for jordforde-
ling så de bedre kan bytte jord
med hinanden og få natur og
opdyrkede marker til at ligge
mere praktisk. Desuden er det
aftalt at uddanne landmænde-
ne så de kan etablere natur
uden at arealet vokser ind i en
§3-beskyttelse så de mister de-
res ret til at genopdyrke jor-
den. Det er der alt sammen
også afsat midler til.

I den forbindelse er det af-
talt at undersøge muligheden
for ‘erstatningsnatur’ hvor
man kan ofre beskyttet natur
(f.eks. §3-natur) mod at etab-
lere natur et andet sted som
kompensation.

Mere end biodiversitet
Ud over at styrke biodiversite-
ten skal indsatsen også gavne
jagten og friluftslivet. Der skal
bl.a. sikres „bedre tilgængelig-
hed til naturen med flere stier,
fugletårne mv. i naturskønne
områder.“ Der er til formålet
afsat 6,5 mio kr., bl.a. til pro-
jektet ‘Spor i landskabet’.

Indsatsen kan ifølge aftalen
også ske i byerne hvor bedre
biodiversitet kan gå sammen
med flere naturoplevelser.

Miljø- og Fødevareministeriet
vi derfor gå i dialog med bl.a.
KL og kommunerne for at
„undersøge mulighederne for
formidling og forbedring af de
grønne oaser i byerne.“ Her er
der afsat 3,6 mio. kr.

Gennem naturpakken er det
endelig aftalt at videreføre
nogle af de naturindsatser som
er planlagt gennem Naturplan
Danmark. Til de videreførte
projekter hører tre EU-støtte-
de projekter i Gilleleje, Him-
merland og på Samsø foruden
restaurering af søer og vand-
løb, kortlægning af værdifuld
skov samt den indsats mod de
invasive arter vi er forpligtede
til at bekæmpe i EU. De vide-
reførte projekter er sat til 98,2
mio. kr. i de fire år.

Gøre det hele enklere
Som led i naturpakken vil man
prøve at få reglerne gjort enk-
le, bl.a. gennem en samlet na-
tur- og biodiversitetslov og et
nyt lovgrundlag for Natursty-
relsen hvor det slås fast at det
væsentligste formål er biodi-
versitet, friluftsliv og bæredyg-
tig træproduktion. En ny lov-
struktur loves senere i år.

Man vil også arbejde for
enklere regler for naturtiltag i
landbruget og for at EU’s reg-
ler for landbrugsstøtte ikke
skal hindre tiltag der gavner
både landbrug og natur. Des-
uden vil man søge at tilpasse
Natura 2000-områderne så de
omfatter færre intensivt drev-
ne jordbrugsarealer og mere
natur. Endelig vil man prøve at
skabe bedre sammenhæng
mellem kommunernes projek-
ter om klimatilpasning, natur
og kvælstof i det åbne land. sh

BIODIVERSITETSSKOV - som Dyrehaven. Nordsjælland
Biodiversitetsskov må gerne have kommerciel skovdrift, men
hovedformålet skal være biodiversitet. Det kan f.eks. opnås
ved at store træer bevares ved hugst, at dødt træ ikke fjer-
nes, at hule træer ikke fældes, at der ikke  sprøjtes og gød-
skes og at færdsel med maskiner begrænses.

Ledreborg Allés
landskab er fredet
Landskabet ved Gl. Lejre og
Ledreborg Allé på midtsjæl-
land er nu fredet. Det har Na-
tur- og Miljøklagenævnet en-
delig afgjort. Fredningen sik-
rer omgivelserne omkring den
7 km lange allé hvor Region
Sjælland ellers planlagde rå-
stofgravning på de åbne mar-
ker. Desuden supplerer fred-
ningen den eksisterende fred-
ning omkring Gl. Lejre med de
vigtige fortidslevn fra jernal-
deren. Fredningssagen blev
rejst af Danmarks Naturfred-
ningsforening og Roskilde
Kommune for over tre år si-
den. Fredningsnævnet gik
med på fredningen, men regi-
onen, Vejdirektoratet og nog-
le lodsejere indbraget sagen
for Natur- og Miljøklagenæv-
net, uden held viste det sig.

Landmænd kan nu sprøjte
tættere på vandløb og sårbar
natur og dermed forøge deres
udbytte - hvis de bruger sær-
ligt sprøjteudstyr der reduce-
rer vindafdriften. Det kan de
ifølge Miljø- og Fødevaremini-
steriets bekendtgørelse der
trådte i kraft 5. juni.

For hvert enkelt middel er
der et afstandskrav på f.eks. 10
eller 20 meter til overflade-
vand eller §3-natur. Denne af-
stand kan nu reduceres ned til
2 til 15 meter. I forvejen er
randzonerne til åer og søer
ophævet, så der her kun er
krav om 2 meter bræmmer.

Med de såkaldte kompakte
luftinjektionsdyser giver
sprøjtningen større dråber som
er tungere og ikke fanges så
let af vinden. Miljøstyrelsen

EU-medfinansiering
til grønne løsninger
Som de første danske kommu-
ner har Vejle, Kolding og Sla-
gelse fået medfinansiering fra
EU’s Regionalfond - i alt 16
mio. kr. - til at udvikle bære-
dygtige løsninger der skal ska-
be grønnere byer og vækst
gennem nye teknologier. Ind-
satserne skal reducere energi-
forbruget i byerne og skabe
flere virksomheder der udvik-
ler nye metoder til håndtering
af affald og teknologier der
kan skabe vækst.

EU’s medfinansiering skal
bl.a. bidrage til at udvikle ‘cir-
kulære’ modeller der kan bru-
ges til at håndtere byggeaffald
og alternative spildevandsløs-
ninger der kombinerer vand-
afstrømning med rekreative
tiltag. Man kan læse mere på
www.regionalt.dk.  

Man må sprøjte tættere på sårbar natur
vurderer at miljøet derved ikke
skades selv om bufferzonen
mellem mark og natur mind-
skes. Nærmere vejledning fin-
der man i Miljøstyrelsens ‘Brug
af afdriftsreducerende udstyr’.

Kritikere fra bl.a. Danmarks
Naturfredningsforening og
Danmarks Sportsfiskerforund
peger dog på at risikoen for
sprøjteuheld stiger jo smallere
bufferzonen er.

Dyser der mindsker afdriften
er lidt dyrere, men merudgif-
ten opvejes rigeligt af mulig-
heden for at optimere udbyt-
tet, oplyser Miljø- og Fødeva-
reministeriet. NaturErhvervs-
tyrelsen vil løbende kontrolle-
re at landmændene holder
reglerne og at de kan doku-
mentere at de bruger de rig-
tige dyser. sh

Jo smallere bufferzonen er mellem mark og å, desto større er risikoen
for at sprøjtemiddel utilsigtet ender i åen. Her Storåren.
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DAG Danske Anlægsgartnere. dag.dk. T 3386 0860
DB Dansk Byplanlaboratorium. byplanlab.dk. T 3313 7281
DGA Danish Golf Association. greenkeeper.dk. T 7566 2800
DL Danske Landskabsarkitekter. landskabsarkitekter.dk. T 3332 2354
GAD Groundsman Association Denmark. groundsman.dk.
HS Havehist. Selskab. havehistoriskselskab.dk. havehistoriskselskab@gmail.com
IGN Inst. for Geovidenskab og Naturforv. ign.ku.dk. T 3533 1623
IPM Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU. plen.ku.dk. moe@plen.ku.dk
NH Netværk for Haveentusiaster. ja.dk ->netværk
PN Park- og Naturforvalterne. parkognatur.dk
TI Teknologisk Institut. teknologisk.dk. T 7220 2000
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). vej-eu.dk. T 4630 7168

KURSER & KONFERENCER

JUNI
Ser du udfordringer i bygge-
affaldet? Åbningskonference om
bygge- og anlægsaffald. Tåstrup
23/6. TI. Vhgb.dk.
Kendskab til træer og buske
forår og sommer. København
29/6. IPM.
Græs, star og siv. København
30/6. IPM.

AUGUST
Fokus på haven & Rosenkå-
ring. Valbyparken, København 7/8
kl. 11-16. Københavns Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen.
Gisselfeld Gods, ekskursion og
debat. 28/8. HS, IGN, DL.
Stauder i Valbyparken - med
Jane Schul. København 30/8, kl.
17-19. NH.

SENERE
Årskursus. Foreningen af Have-
og Landskabsgartnere. Ekskur-
sion Vestsjælland 4-6/9. Tlf. 2192
4712. hannelauesen@gmail.com.
Nordisk kirkegårdskongres. Kø-
benhavn 6-8/9. FK og Nordisk For-
bund for Kirkegårde, Nfkk.eu.
Danske Parkdage. Frederikshavn
7-9/9. PN. IGN.
Urban Farming - fra Kongens
Have til Byhaven 2200. Køben-
havn 10/9 kl. 10-13. NH.
God udendørsbelysning i teori
og praksis. København 13-14/9.
Dansk Center for Lys.
Centerforlys.dk.

K A L E N D E R
Landskabsarkitektur i verdens-
klasse. Studietur 14-16/9 til
Norge. DB.
Danske Landskabsarkitekters 85
års-jubilæumsfest/Nordisk Kon-
gres. København 16/9. DL.
Regnvandskonsulent. Håndte-
ring af regnvand på egen
grund. Tåstrup og Skovskolen 20-
21/9 og 4-5/10. TI, IGN.
Rekreativ brug af vand. Taastrup
21/9. TI.
Drift og vedligeholdelse af LAR-
anlæg. Taastrup 21/9. TI.
Byer under forvandling. Byplan-
mødet 2016. Malmø 6-7/10. DB.
Succesfulde udbud. Nyborg 9/11.
DAG, PN.
Har forstaden erobret byen?
Byplanhistorisk seminar København
11/11. DB.
Trafiksaneringer i byer. Odense
15/11. VEU.

UDSTILLINGER
Maskiner under Broen. Middel-
fart 24-25/8 2016. Maskinlev. Park,
Vej & Anlæg. Maskinlev.dk.
Kirke & Kirkegårdsmessen. Lød-
derup Kirke, Mors. 29/8.
Kirkegaardsmessen.dk.
Demo, golf, park, sport . Odense
Eventyr Golf 30-31/8. DGA, GAD.
GaLaBau 2016. Nürnberg 14-17/9
2016. Galabau-messe.com.
Agromek. Herning 29/11-2/12
2016. Agromek.dk. Messecenter
Herning.
Rørcenterdagene 2017. Taastrup
14-15/6 2017. Teknologisk Institut,
Rørcentret. Teknologisk.dk.
Have & Landskab ‘17. Slagelse,
30.8-1.9.2017. HL15.dk.

ANNONCØRER
I GRØNT MILJØ 5/2016

Mandskabskurven
i teleskoparmen
Lifte som anlægsgartnere bl.a.
bruger til beskæring og klip-
ning af høje hække, kan også
bare være en mandskabskurv
monteret på en mindre tele-
skoplæsser. Med model MT
625 HA er Manitou kommet i
version med fabriksmonteret
kurv og fjernbetjening fra kur-
ven. Det skal være godkendt
sammen for at være lovligt,
men man kan godt afmontere
kurven og sætte alle andre
redskaber på. Kurven er enten
2 meter bred til tre personer
eller 1,2 meter bred til to. Ar-
bejdshøjden er op til næsten 8
meter. Scantruck.dk.

Træer får kvælstof
fra grenbakterier
Bakterier inde i grenene kan
spille en vigtig rolle for planter
og deres evne til at skaffe ad-
gang til kvælstof. I hvert fald
på amerikanske popler. Det vi-
ser amerikanske undersøgelser
som Sharon L. Doty og hen-
des kollegaer har udført på
University of Washington.

Det er kendt at f.eks. rødel
har bakterieknolde på rødder-
ne der optager kvælstof fra
luften som de giver til træet.
Til gengæld får bakterien suk-
kerstoffer fra træet. Denne
symbiose findes ikke kun i rød-
derne, men altså også i pop-
lens grene. Det gør træet i
stand til at vokse på nærings-
fattigt bund.

Forskningens sigte er nu at
se om den nye viden kan bru-
ges i f.eks. landbruget så man
kan bruge kvælstoffikserende
bakterier i stedet for kunst-
gødning. Se den videnskabe-
lige artikel ‘Variable Nitrogen
Fixation in Wild Populus’ på
journals.plos.org og et kortere
norsk referat på en norsk om-
tale på forskning.no.

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 7
Brøns Maskinforretning, 23
Engcon, 11
HCP Danmark, 45
Helms TMT-centret, 46
HP Entreprenørmaskiner, 43
Maskinkontrol, 60
Svenningsens Maskinforret., 21
Sønderup Maskinhandel, 35
Tima, 9

PLANTER & JORD
DSV Hunsballe, 39
DSV Transport, 23
Eco Style, 19, 51
Holdens Planteskole, 2
Johansens Planteskole,  2
Leopolds Rullegræs, 3
Lynge Naturgødning, 2
P. Kortegaards Planteskole, 2

Solum Roskilde, 17
Veg Tech, 37
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Fokdal Springvand, 59

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Grøn Vækst, 59
JP Havedesign, 37
K&S Treecare, 59
Lysholm Anlæg & Naturpleje, 25
Malmos, 2
Plantefokus Sv. Andersen, 59
SkovByKon.dk, 37
Sports-Zone, 35
Sven Bech, 59

FAG & UDDANNELSE
Floradania, Danske Pl.skoler, 30
Jordbrugets Uddan.Cent., 7
GaLaBau, NürnbergMesse, 11
Maskiner under broen. Mask. 15

STILLINGER
DesignHaver, 58
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Værnengene ved Ringkøbing
Fjord er ‘særlig beskyttet na-
tur’ som ejerne ikke kan dyrke
op. Det fastslog Vestre Lands-
ret i en dom den 11. maj.
Værnengene er sammen med
Tipperne Nordeuropas største
fuglereservat, fredet og udlagt
som Natura 2000-område efter
EU’s habitatdirektiv.

Ved en fredningsændring i
2003 blev Værnengene taget
ud af naturbeskyttelseslovens
§3. Frivillige aftaler med land-
mændene skulle nu sikre en
naturvenlig drift. Da aftalerne
udløb gav Ringkøbing-Skjern
Kommune i 2012 landmænd
lov til at dyrke dele af Værn-
engene, i praksis med pløj-
ning, kulturgræs og gødning.

Danmarks Naturfrednings-
forening ankede til Natur- og
Miljøklagenævnet og fik med-
hold. Hvorefter landmand

Niels Jørgen Madsen sammen
med Landbrug & Fødevarer
rejste sag mod Natur- og Mil-
jøklagenævnet. Det afgørende
er om Værnengene - trods
fredningsændringen - er om-
fattet af naturbeskyttelseslo-
vens §3 og derfor er ‘særlig
beskyttet natur’. Det er de.

Landbrugs- og fødevaremi-
nister Esben Lunde Larsen (V)
har før sin ministertid erklæret
at sagen er en ‘skamplet’ på
naturfredningsforeningen.
Han kommer fra en gård nær-
ved og sad i byrådet der gav
tilladelserne til opdyrkningen.

Landsretsdommen er princi-
piel for de omkring 40 øvrige
landmænd med jord i Værn-
engene og for alle landmænd
med jord i beskyttede områ-
der. Niels Jørgen Madsen og
Landbrug & Fødevarer overve-
jer at anke til Højesteret. sh

Værnegnene er særligt beskyttet natur

Værnengene.
Foto: Gudinaturen.wordpress.com
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Al henvendelse: tp@teknovation.dk.


