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RUL DIN
GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

4100 Ringsted  Tlf. 56 87 00 95

1-24 m2 ...................................................... kr. 30,-
25-99 m2 ................................................... kr. 25,-
100-299 m2 ............................................ kr. 18,-
300-999 m2 ............................................ kr. 15,-
1000-2999 m2 ...................................... kr. 13,-
Over 3000 m2 ...................................... kr. 12,-
Græstage, 1-39 m2 ......................... kr. 40,-
Græstage, over 40 m2 ................. kr. 30,-

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

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

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

Hvordan man kan forbygge kriminalitet og skabe tryghed i
boligområder er blevet beskrevet mere eller mindre ensly-
dende i indtil flere standarder og vejledninger gennem
årene. Og nu igen i Det Kriminalpræventive Råd og Tryg-
fondens ‘guide til mere trygge byer’. Der skal ikke være ste-
der hvor indbrudstyve kan skjule sig, og hvor overfalds-
mænd kan ligge på lur. Ingen stier og opholdssteder skal
unddrages andres overvågende blikke og beskyttende øjne.
Der skal ingen skumle steder være. Ikke noget med at heg-
ne sig ind bag høje hække og lukkede facader.

Det er ønsker der let kan komme i strid med andre. Et sik-
kert udemiljø i den nye guides ånd er et miljø uden hække,
hegn, buske og træer med løv til jorden, alt der hindrer
åbenhed og gennemsigt. I praksis er der plæner, lave bede
og opstammede træer tilbage. Det er en tendens vi ser i
forvejen, men som kan blive forstærket. Men hvad så med
den læ som buske og hække skaber? Hvad med de stille
lukkede rum hvor man kan føle sig tryg på en anden måde?
Det er ifølge forskningen af stor betydning for stressramte.
Og hvad med de legemuligheder der går tabt når man ikke
kan gemme sig nogen steder? Hvad med privatheden i det
hele taget når alt skal være så åbent som muligt for andres
blikke? Går man linen ud, er der heller ikke plads til blinde
veje der ellers er en gave i et boligkvarter, for et åbent tra-
fiksystem med trafik øger nemlig kontrollen.

I guiden - og hos de fem kommuner der har arbejdet krimi-
nalpræventivt i deres byplanlægning - understreges det
samtidig at der skal være indbydende grønne områder
fordi det i sig selv får flere mennesker ud - og dermed også
skaber flere beskyttende øjne. Det er let nok at sige - og
noget af en udfordring at realisere når man står tilbage
med en indskrænket palet af virkemidler. Resultatet kan på
alle andre parametre end forebyggelse af kriminalitet kun
blive dårligere end det ellers kunne være blevet.

Vist er der gode hensigter og forslag i guiden, bl.a. god
vedligeholdelse, psykologisk ‘ejerskab’ og byggeri i menne-
skelig skala. Og det kan dokumenteres at de beskrevne
kriniminalpræventive indgreb har en reel virkning. Man
forskyder ikke bare kriminaliteten til nabokvarteret. Og når
indgrebene samtidig indskrives i kommuneplanlægningen
som lokalplanrammer, er der god grund til at vente at de
får reel betydning. Klip hækken ned. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

BÅDE ÅBENT OG LUKKET

FORSIDEN. Afstresning og tryghed i Julius Thomsens Plads,
Man går ind i en ‘anden verden’, men de lave hække og
stammede træer giver også gennemsyn. Foto: L. Thorsen.

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

www.grontmiljo.dk
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I næsten hele sin karriere har
 Niels Elers Koch været dybt

engageret i forskning og un-
dervisning inden for skov,
park, landskab og planlæg-
ning. Lidt over 23 år blev det
til som leder af Skov & Land-
skab og senest også Institut for
Geovidenskab og Natur-
forvaltning (IGN). Den 1. sep-
tember startede han på et nyt
job, og jeg fangede ham få
dage efter til en snak om
forskningen på park- og
landskabsområdet. Hvordan er
det gået, og hvor står vi i dag?

Skiftende vilkår
Park- og landskabsforskningen
begyndte for alvor i 1987 hvor
Parkteknisk Institut åbnede
dørene med Jon Pape som di-
rektør. Målet var et serviceor-
gan, der kunne betjene park-
forvaltninger og anlægsgart-
neri med viden og rådgivning
inden for etablering, pleje, ar-
bejdsmiljø, maskiner og for-
valtning. Starten var hård, for
basismidlerne var meget små.

„Årsagen til at det trods alt
blev en succes, var at det var
særdeles dygtige folk som var

Koch og den grønne forskning
EVALUERING. Samspillet med erhvervet er i fokus, men forskningens vilkår og behov er ikke
som for før, konstaterer tidligere leder af skov- og landskabsforskningen Niels Elers Koch
Af Tilde Tvedt

sat til at løse opgaven, og at
erhvervet bakkede op om ini-
tiativet,“ vurderede Kjell Nilss-
on i skriftet ‘Park- og land-
skabsforskningen 10 år fra
1997’.

I 1991 blev Parkteknisk Insti-
tut en del af det nydannede
Forskningscentret for Skov &
Landskab sammen med Skov-
teknisk Institut, Statens forst-
lige Forsøgsvæsen, Afdeling
for Landskabsplanter, pynte-
grøntforskningen og skovøko-
systemgruppen på DTU. Niels
Elers Koch stod i spidsen for
fusionen og kom dermed for
alvor i nærkontakt med park-
og landskabsforskningen.
Videntjenesten var allerede en
realitet, fremhæver han, og i
1992 løb den første udgave af
fagudstillingen Have & Land-
skab af stablen i Gram.

Den lidt større organisation
gav gode muligheder for at
konsolidere forskningen, men
der var ikke meget tid til at
hvile på laurbærerne. „Allere-
de i 1994 lurede en trussel om
sammenlægning med Statens
Planteavlsforsøg. Heldigvis
blev det ikke sådan, og vi fik i

stedet 2 mio. kr. mere i basis-
bevilling oven i de 7 mio. kr.,
vi allerede havde tilkæmpet
os,“ fortæller Niels Elers Koch.

I efteråret 1994 blev Skov &
Landskab flyttet fra Land-
brugsministeriet til Miljømini-
steriet. „Her var der lidt min-
dre fokus på produktion hvil-
ket har været til gavn for park-
og landskabsforskningen,“
vurderer Niels Elers Koch.

Kurs mod universitetet
Samtidig blev samarbejdet
med Institut for Økonomi,
Skov og Landskab på Landbo-
højskolen (KVL) intensiveret.
Det gav en tættere kontakt til
bl.a. landskabsarkitektuddan-
nelsen og mere forskningsba-
seret undervisning. I 1997 kom
planlægning til som nyt fag-
område i tæt samspil med
park og landskab. „Det gav 3
mio. kr. mere i basisbevilling
hvilket var en stor gevinst,“ si-
ger Niels Elers Koch. Resultatet
blev også en ny linje for byde-
sign på landskabsarkitektud-
dannelsen i 2007.

Den næste større udfordring
var fusionen med KVL i 2004.

„Vi havde allerede i en årræk-
ke haft et tæt centersamarbej-
de med KVL, Skovskolen og
Danida Forest Seed Centre.
Men den daværende regering
ønskede at sektorforskningen
skulle være en del af universi-
teterne, og samtidig ville stær-
ke kræfter i Miljøministeriet
lægge os ind under Danmarks
Miljøundersøgelser. Derfor
forberedte vi selv en fusion
med KVL for at få mest mulig
indflydelse på vilkår og ram-
mer,“ fortæller Niels Elers
Koch. I 2007 fusionerede KVL
med Københavns Universitet,
og Skov & Landskabs status
som universitetsinstitut var en
realitet.

Engagerede medarbejdere
Hvordan med de konkrete re-
sultater i al den omskiftelig-
hed? Niels Elers Koch peger på
de engagerede og dygtige
medarbejdere som den afgø-
rende forklaring på at park-
og landskabsforskningen lø-
bende har produceret gode re-
sultater. „Og så har Kjell
Nilsson haft stor betydning for
udviklingen. Han blev chef for
Afdeling for Park og Landskab
i 1993 og har hele vejen igen-
nem været eminent til at ska-
be resultater, etablere net-
værk og skaffe penge. Han var
bl.a. drivkraft i det store pro-
jekt ‘Grænser i landskabet’
hvor vi virkelig fik gang i
forskningen på landskabsom-
rådet.“ Niels Elers Koch næv-
ner også arbejdet med bynære
skove, pesticidfri drift, bytræer
og friluftsliv som centrale.

Regnvand og sundhed
I dag er håndtering af regn-
vand et af de store temaer.
„På vandområdet er vi rigtigt
langt fremme, igen takket
være fremsynet indsats fra
dygtige medarbejdere. Det
store partnerskab ‘Vand i byer’
er et eksempel på hvordan
man kan løfte en hel sektor i
forhold til et bestemt fagom-
råde - og endda udbrede ar-
bejdet til også at omfatte

Bytræers vilkår er en udfordring, også for park- og landskabsforskningen. Niels Elers Koch peger på de enga-
gerede og dygtige medarbejdere som den afgørende forklaring på at park- og landskabsforskningen løbende
har produceret gode resultater trods varierende rammebetingelser. Foto: Oliver Bühler.
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regnvandshåndtering i afri-
kanske storbyer. Et flot eksem-
pel på samarbejde med prak-
sis,“ understreger Niels Elers
Koch.

Et andet aktuelt fagområde
er natur og sundhed. „Også
her har kompetente medarbej-
dere fanget samfundets inte-
resse for grønne områder til
behandling og forebyggelse.
Det er bl.a. omsat til en forsk-
ningsbaseret terapihave og
snart også en helseskov. Begge
dele fint kombineret med de
muligheder der ligger i Arbo-
retet i Hørsholm.“

Niels Elers Koch fremhæver
igen og igen medarbejdernes
betydning og deres evner til at
gribe muligheder. „En af de
ting jeg har været mest glad
for, er at se medarbejderne tri-
ves og gøre gavn. Derfor har
det allerværste også været de
fire politisk besluttede spare-
runder. Hver gang har vi været
tvunget til at skille os af med
mere end ti procent af medar-
bejderne og har sagt farvel til

Niels Elers Koch er forstkandidat, dr.agro. og æresdoktor og -professor
ved flere udenlandske universiteter. Han har stået i spidsen for skov- og
landskabsforskningen i Danmark siden 1991, men skifter nu til jobbet
som administrerende direktør og chefredaktør for det topografiske og
statistiske værk ’Trap Danmark’. Foto: Inger Ulrich.

kompetente og erfarne kolle-
gaer, desværre også på park-
og landskabsområdet.“

Attraktive fysiske rammer
Også de fysiske rammer for ar-
bejdet tillægger han stor be-
tydning. „Vi kunne tydeligt se
det da Forskningscentret i
1995 flyttede ind i sit eget hus
i Hørsholm. En del af de spæn-
dinger der naturligt nok havde
været i de første år efter fusio-
nen, aftog markant. Både
stemningen, samarbejdet og
produktionen blev meget
bedre,“ husker Niels Elers
Koch.

I dag bor størstedelen af IGN
på Frederiksberg dels i en æl-
dre bygning, dels i et helt nyt
hus fra 2010. Og her er vi så
ved det andet punkt som Niels
Elers Koch tænker på med
særlig glæde: „Jeg synes vi har
fået skabt en rigtig attraktiv
ramme for forskning og ud-
dannelse. Kvalitet i arkitektur,
indretning og udearealer får
medarbejderne til at føle sig

godt tilpas og yde deres bed-
ste.“

Landskabsarkitekt Torben
Schønherr har tegnet udeare-
alerne som favner både det
gamle og det nye hus i en fæl-
les grøn ramme og bruges flit-
tigt til frokost og andre pauser
og uformelle møder. Også de
to bygninger rummer mange
mødesteder.

Endnu et hus er på vej på
samme adresse for at give
plads til de seneste fusions-
partnere Sektion for Geografi
og Sektion for Geologi. „Jeg er
overbevidst om at det for alvor
vil sætte gang i synergien, ikke
mindst mellem geografi, land-
skabsarkitektur og planlæg-
ning. Når man færdes i det
samme hus i hverdagen, kan
man bedre udvikle samarbej-
det.“ Planlægningen af dette
nye hus har stået på i et års
tid, og Niels Elers Koch har lo-
vet fortsat at hjælpe med at
skaffe den nødvendige finan-
siering i kraft af sine mange
kontakter.

Samspil på nye måder
Hvordan vurderer han så park-
og landskabsforskningen lige
nu? „Vi har et utroligt stærkt
hold på alle fronter. Folk fra

forskellige faglige verdener
med stor vilje til at samarbejde
på tværs. Den grønne sektor
vil muligvis kritisere os for ikke
at lave nok forskning og ud-
vikling på det tekniske områ-
de. Men i dag er der på mange
måder brug for noget andet
end for 20-25 år siden,“ kon-
staterer Niels Elers Koch.

Hele samfundet befinder sig
på et højere teknisk stade, og
udviklingen af nye teknikker
foregår i høj grad ude i virk-
somhederne, både private og
offentlige som i dag gennem-
gående er større. „Tendensen
svarer til det vi ser i andre lan-
de hos institutioner med sam-
me formål som vores,“ fortæl-
ler Niels Elers Koch.

Jordforbindelsen er dog sta-
dig utrolig vigtig for forsknin-
gen, understreger han. „Man
skal hele tiden være bevidst
om hvordan man bedst gavner
samfundet. Derfor er initiati-
ver som PartnerLandskab hvor
IGN laver mindre projekter
sammen med partnere fra sek-
toren af stor betydning. Det
samme gælder Videntjenesten
og vores udbud af efteruddan-
nelse som giver os god kon-
takt til den grønne sektor.“

På skovbrugsområdet er der
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En komplet beskrivelse af Danmark samlet på ét sted, men
tilgængelig overalt. Det er målet bag den kommende Trap
Danmark der i de næste seks år skal skrives af et stort hold af
forskere og eksperter og udgives af Trap Danmark A/S dan-
net til lejligheden.

Hvad enten der søges viden om rådhuset i Ebeltoft, Tøn-
dermarskens dyreliv, Nørrebros historie, Middelfarts er-
hvervsstruktur, Bornholms vandfald eller lollandske dialek-
ter, skal der være præcise svar i bogform og i digitale forma-
ter til pc, mobiltelefon, og hvad der ellers kommer.

„I Trap Danmarks omfattende trykte og digitale univers vil
enhver der - lokalt som på landsplan - søger pålidelig, rele-
vant og velskrevet information, for alvor kunne opdage
Danmark,“ siger chefredaktør og adm. direktør for Trap
Danmark A/S Niels Elers Koch der tiltrådte 1. september.

Bestyrelsesformand i Trap Danmark A/S Joachim Malling:
„I globaliseringens tidsalder er det vigtigt at få nedfældet
og fastholdt vort fælles geografiske, historiske, kulturelle og
nationale udgangspunkt og ikke bare formidle dette til de
få, men til de mange.“

Historien om Trap Danmark begyndte 1856-1860 hvor ka-
binetssekretær J.P. Trap i kommission hos forlagsboghandler
G.E.C. Gad udgav den første udgave af ‘Statistisk-topogra-
phisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark’, siden kendt som
Trap Danmark. Den seneste 5. udgave udkom 1953-1972
med den hidtil mest komplette beskrivelse af landskaber,
byer, sogne, historie, natur, kultur og institutioner.

Nu starter arbejdet med den 6. udgave helt forfra. Det før-
ste trykte bind er planlagt til udgivelse i 2016, og det 34. og
sidste i 2020. Desuden forventes særudgaver om de fleste
kommuner. Grønland og Færøerne er derimod ikke med i
første omgang. Ud over bogformen udgives værket også på
digitale platforme hvor indholdet opdateres og tilpasses bru-
gernes behov og stedbestemmes med gps-koordinater.

Trap Danmark vil blive skrevet af tusindvis af lokalt foran-
krede forfattere samt forskere og eksperter. Arbejdet begyn-
der nu med at få oprettet et forfatter- og konsulentnetværk
og en redaktion. Arbejdet støttes af Trap Danmarks Faglige
Råd ledet af professor Jørn Lund der var chefredaktør for
Den Store Danske Encyklopædi. Projektet har fået økono-
misk støtte fra A.P. Møllers Fond, Augustinus Fonden, Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond med
en samlet bevilling på 130 mio. kr.

Den nye Trap Danmark

Trap Danmark A/S, Agern Allé 13, 2970 Hørsholm. Tlf 2530 0909.
info@trapdanmark.dk. www.trap.dk. Chefredaktør og admistrerende
direktør Niels Elers Koch: Tlf. 2123 0742, nek@trapdanmark.dk.

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

KILDER
Interview med Niels Elers Koch
2.9.2014.
Niels Elers Kochs tale ved afskeds-
reception 27.8.2014.
Pressemeddelelse fra Trap Danmark
27.08.14: Opdag Danmark - ny verden
af viden på vej.
Park- og Landskabsforskningen 10 år.
Forskningscentret for Skov & Land-
skab 1997.

netop oprettet et nyt professo-
rat med særligt fokus på sam-
arbejde med praksis. Noget
lignende ville være godt på
parkområdet, vurderer Niels
Elers Koch. Han peger desuden
på Skovskolens praksisnære
indgangsvinkel som en res-
source. Den har park- og land-
skabsområdet bl.a. fået gavn
af via den nye uddannelse til
have- og parkingeniør.

Han medgiver at universite-
tets prioritering af grundforsk-
ning og videnskabelig afrap-
portering kan være en udfor-
dring når man gerne vil arbej-
de tæt sammen med praksis.
„Det betyder at der er nogle
opgaver IGN har sværere ved
at løse fordi de desværre ikke
’tæller’ i medarbejdernes præ-
stationer. Det gælder f.eks.
syns- og skønssager. Men jeg
hæfter mig samtidig ved at
Københavns Universitet også
prioriterer den frie tanke og
den frie forskning hvilket kan
give mange muligheder,“ siger
Niels Elers Koch som generelt
er fortrøstningsfuld, også i for-
hold til park- og landskabs-
forskningens fremtid.

Videre med formidling
Niels Elers Koch skal de næste
seks år være administrerende
direktør og chefredaktør for
Trap Danmark. Det er en om-
fattende topografisk og stati-
stisk beskrivelse af hele Dan-
mark som senest blev udgivet i
1953-1972. Nu skal det hele
skrives på ny.

Niels Elers Koch ser frem til
for første gang i mange år at

få sit ‘eget’ projekt efter man-
ge år med overordnet ansvar
for andres projekter.

„Jeg startede mit arbejdsliv
med forskningsprojektet Skov
& Folk om brugen af skovene
til friluftsliv og befolkningens
ønsker i den forbindelse. Nu
kan jeg slutte med et nyt stort
projekt som kræver en kreativ
indsats hvilket jeg glæder mig
meget til,“ fortæller han.

Det nye værk bliver også et
godt redskab for den grønne
sektor, forudser Niels Elers
Koch. „Her samler vi store
mængder oplysninger som
knytter sig til steder. Det kan
f.eks. bruges i håndteringen af
regnvand hvor man f.eks. kan
have gavn af at kende de op-
rindelige vådområder og
vandbevægelser i et bestemt
område.“

På IGN er Gertrud Jørgensen
konstitueret som institutleder
mens stillingen slås op. Henrik
Vejre sørger for det videre ar-
bejde med park- og landskabs-
forskningen som konstitueret
leder af Sektion for Landskabs-
arkitektur og Planlægning. ❏

Regnvandsgrøft. Partnerskabet
’Vand i byer’ er et eksempel på
hvordan samarbejdet med prak-
sis tilpasses aktuelle behov og
løfter hele sektoren.
Foto: Tilde Tvedt.
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Den 1. august trådte en ny
randzonelov i kraft der

begrænser randzonernes om-
fang. De mindre vandløb skal
ikke have randzoner, og de
øvrige reduceres fra 10 til 9
meters bredde. Det gælder
også søer hvor arealgrænsen
dog fortsat er 100 m2. Ændrin-
gen er vedtaget af et bredt
folketingsflertal af regeringen,
Venstre, Konservative, Liberal
Alliance og Dansk Folkeparti.

Randzoner er zoner langs
vandløb og søer hvor der ikke
må sprøjtes, gødes eller pløjes.
Deres formål er først og frem-
mest at fange de næringsstof-
fer der udvaskes fra markerne
før de ender i søer og åer.
Reglerne omfatter derfor kun
marker, ikke skove, parker og
haver. Randzonerne er et af
midlerne til at opfylde EU’s
vandrammedirektiv. Det sup-
plerer kravet om de 2 meter
bræmmer der i forvejen gæl-
der for større vandløb og er
også en naturkompensation
for den opdyrkede brakjord.

Loven blev først vedtaget i

2011 under Lars Løkke Ras-
mussens VK-regering, men før
den trådte i kraft 3. september
2012, kom der ændringer, bl.a.
som følge af regeringsskiftet.
Man tillod adgang til randzo-
nerne og forbød at dyrke
energiafgrøder i dem. Og før
randzonerne kom til at virke i
praksis, er der nu kommet en
ny randzonelov.

I foråret besluttede et bredt
flertal i Folketinget nemlig at
halvere arealet til randzoner
til højst 25.000 ha. Det skete
efter kritik fra især landbruget
der mente at de mistede for
meget dyrkningsjord når selv
små vandløb skulle have ti me-
ter randzoner. Desuden var
der store problemer med at
udpege og administrere rand-
zonerne, ikke mindst for små
vandløb der ikke er vandfø-
rende hele året. Den faste
bredde på ti meter fik endvi-
dere kritik for at være for ri-
gid, den burde variere efter
forholdene. Landbruget har
ofte henvist til de mere lempe-
lige forhold i Tyskland hvor

man dog i sommer fik EU-kri-
tik for ikke at bekæmpe kvæl-
stofforureningen godt nok.

De mindre vandløb er i alle
tilfælde taget ud af aftalen,
og da det ikke var nok for at
nå ned på 25.000 ha, blev der
til allersidst skåret én meter af
randzonerne så de kun er på
højst 9 meter, ikke på 10.

Loven siger derfor nu at der
udelukkende skal være rand-
zoner om vandløb og søer der:
• Er klassificeret som offentli-
ge efter §9 i lov om vandløb.
• Er beskyttet efter §3 i lov om
naturbeskyttelse.
• Der er fastsat miljømål for i
de statslige vandplaner vedta-
get efter miljømålsloven.
• Er omfattet af kravet om 2-
meter bræmmer i § 69, stk.1, i
lov om vandløb.

Generelt kan man sige at
der er randzoner om vandløb
der er omfattet af anden lov-
givning og om søer der er over
100 m2. Med den nye - og juri-
disk bestemte afgrænsning -
har det ikke mere betydning
om vandløbet er vandførende

en del af året eller ej. Hvilke
vandløb og søer der har fået
randzoner, kan man se på Na-
turstyrelsens miljødatakort
(miljoegis.mim.dk). hvor ‘rand-
zonebærende vandløb og sø-
er’ er tegnet ind. Endnu er
kortet ikke fuldt opdateret.

Det gælder fortsat at der er
adgang til randzonerne - efter
naturbeskyttelseslovens regler
for færdsel på udyrkede area-
ler. Dyrkningen skal dog op-
høre først, man må ikke krydse
en mark for at komme hen til
randzonen, og ejeren har hel-
ler ikke pligt til at skabe nem
adgang.

Loven rummer i øvrigt mu-
ligheder om kompensationer
og dispensationer. Det kan
man læse meget mere om på
NaturErhvervstyrelsens hjem-
meside. sh

RANDZONE
LIGHT

Bekendtgørelse om randzoner. BEK
nr 904 af 30/07/2014.
www.retsinformation.dk.
Naturerhvervsstyrelsen.
www.naturerhverv.dk > landbrug >
natur og miljø > randzoner.
http://miljoegis.mim.dk/
cbkort?&profile=miljoegis-nst.

Ny randzonelov ser
bort fra de små søer
og vandløb og skærer
en meter af bredden
så arealet passer

Grafik: NaturErhvervsstyrelsen

Det er blevet kompliceret at finde ud af hvor der er randzoner. Denne oversigt fra NaturErhvervsstyrelsen kan være en hjælp.
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Når man rydder pladser,
graver haver op og byg-

ger nye anlæg, dukker der
nogle gange særprægede ting
op. ‘Den kan jeg da bruge se-
nere’, tænker anlægsgartne-
ren ofte, og så havner de sær-
prægede ting på anlægsgart-
nerens materialegård. Og dér
kan de ligge ret længe, fortæl-
ler fagkonsulent i Danske An-
lægsgartnere Kim Tang.

„Man får altid et eller andet
i overskud, og meget af det
har jo en reel værdi. Jeg tror
at stort set alle vores medlem-
mer gemmer granit, såsom
kantsten, chaussesten og den
slags, men jeg ved også at
mange gemmer alt muligt an-
det som får lov til at blive stå-
ende alt for længe,“ siger han.

Derfor har Grønt Miljø taget
en snak med en håndfuld an-
lægsgartnere om hvad der
egentlig gemmer sig hjemme
hos dem - og hvorfor de gem-
mer alt muligt skidt.

Stålgiraf og småkunder
Hovedårsagen til at gemme
materialer er naturligvis at der

De grønne genbrugsbutikker
MATERIALEPLADSER. Der gemmer sig mange sære ting hos anlægsgartnerne. Grønt Miljø
har talt med fem anlægsgartvirksomheder om det de slæber hjem i håb om at sælge senere

Af Lars Thorsen er penge at tjene hvis man kan
bruge dem til et senere pro-
jekt. Det er også grunden til at
der hos Park & Landskab i Ran-
ders ligger bjerge af granit,
robiniepæle, nye og brugte
gummifliser, alle mulige for-
skellige stålkanter, knust tegl,
taghavejord og rustfri ruche-
stænger. Og naturligvis en
kæmpe girafgynge der er la-
vet i stål og bygget sammen
med PTO’en fra en traktor. Så-
dan én er man jo nødt til at
gemme. Det har de i hvert fald
gjort, forklarer indehaver Lau
Knudsen og ryster på hovedet.

„Altså, den lå her bare da
jeg kom tilbage fra sommerfe-
rie. Og den beholder vi nok
ikke, men hvis der er nogen
der er interesserede, kan de få
den for 500 kr.,“ fastslår han.

Tidligere har Park & Land-
skab faktisk været langt mere
fremme i skoene med at sælge
tingene fra pladsen. Lau brug-
te 400.000 på at bygge en
plads hvorfra han kunne holde
lagersalg og sælge 35 forskel-
lige slags løsvarer - såsom sten-
mel, bark, spagnum - til pri-
vate kunder. Desværre kopie-
rede de tre lokale byggemar-

keder idéen, og så røg det
økonomiske grundlag, forkla-
rer Lau Knudsen: „Hvis det
skulle løbe rundt at have en
mand og en gummiged i
gang, så skulle vi fylde 5 til 10
trailere i timen, og det gjorde
vi nogle dage, men det var for
sjældent.“

Endnu værre end den mang-
lende indtjening var dog de
private småkunder. „De kom
rendende på alle mulige tids-
punkter hvor vi ikke havde
åbent, og så blev tre medar-
bejdere ulejliget fordi de ville
købe 150 kilo sand som vi
tjente 25 kr. Og lagersalget lå
jo i weekenden, men folk kom
hele ugen fra syv morgen til ti
aften. Det egner jeg mig sim-
pelthen ikke til,“ fastslår an-
lægsgartnermesteren der også
netop har fragtet et legehus
fra Amager og hele vejen
hjem til Randers. Men det er
ikke til salg. „For jeg vil bygge
et grønt tag på og give det til
ungerne,“ siger han.

Koks, øl og trappesten
På Fyn anerkender anlægs-
gartner Jens Ravnholt at de
også i hans virksomhed udviser

en forkærlighed for at tage
ting og sager med tilbage til
virksomheden.

„Vi har det med at slæbe en
frygtelig masse lort med hjem.
Vi har altid alt muligt liggende
som vi ikke nænner at smide
ud,“ siger han og kommer i
tanke om dengang de tog et
helt cykelskur med tilbage.
Men det er ikke det mærkelig-
ste. Det mærkeligste må næ-
sten være dengang med Sø-
fartsmuseet i Helsingør.

„Dengang havde vi jo 25 kg
sukker og 300 kg koks med
hjem. Og hvad fanden stiller
man op med 300 kg koks? Vi
endte med at give det til en
gammel kammerat som kunne
bruge det i sit fyr. Sukkeret
har vi stadig. Jeg tror at vi
brygger noget øl på det en
dag,“ forklarer Jens Ravnholt.

Det sker også at der er kro-
ner og ører at tjene på at
gemme materialerne. Eksem-
pelvis da en kunde engang
skulle bruge et par trappesten
til et indgangsparti, og tilfæl-
digvis havde Jens i ti år haft
nogle granittrappesten liggen-
de ude på pladsen.

Gemte gratis planter
I Hovedgård  sydøst for Skan-
derborg ligger Anlægsgartner
Mette Munch, og hun har ikke
noget specielt. „Nogle 40x40
fliser som jeg ikke lige kunne
få afsat. Lidt herregårdssten,
sand, ikke noget vildt spæn-
dende. Jeg gemmer ting som
bliver i overskud, og som man
altid kan bruge et andet sted,“
siger Mette Munch.

Især tager hun mange plan-
ter med hjem, bl.a. hækplan-
ter så hun kan efterplante,
hvis hendes kunders hæk er
gået ud. „Men som regel står
planterne bare og bliver større
derhjemme fordi jeg ikke kan
få dem afsat, eller fordi jeg
glemmer at jeg har dem,“ for-
klarer Mette Munch leende og
understreger at hun som regel
ikke tager penge for planter
fra tidligere projekter.

„På den måde er jeg en dår-
lig forretningskvinde. Men jeg

Det var et decideret granitkunstværk der dumpede ned i turbanen hos F. J. Poulsens Anlægsgartneri A/S da
de fik lov til at tage 30-40 plinte af rød, svensk granit med hjem til materialepladsen. Foto: F. J. Poulsen A/S.
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Hos anlægsgartner Mette Munch ved Skanderborg tages der tit planter
med hjem hvor de får lov til at vokse sig store. Foto: Mette Munch.

da solgt et par stykker.“ Siden
har virksomheden fortalt Gud
og hver mand om granitplint-
ene i håb om at en landskabs-
arkitekt en dag vil tegne sid-
demuligheder i rød, svensk
granit i et projekt.

Udsalg fra pladsen
Granit er også i høj kurs i
Høng hos Stendal Anlæg &
Haveservice. „Man kan jo ikke
hive granit op af jorden her-
hjemme, og i Vestsjælland er
det endnu sværere at skaffe.
De private skal faktisk til Kø-
benhavn. Det betyder at folk
tit ringer og spørger om jeg
ligger inde med et par m2 af et
eller andet,“ forklarer indeha-
ver Günther Christensen der
normalt har masser af fliser,
kampesten og alt muligt på
pladsen: „Granit tager vi næ-
sten altid hjem, men der er
ikke noget specielt system i
det. Jeg vurderer fra gang til
gang, og der er nok lidt jysk
nærighed i det. Altså at jeg
ikke kan få mig selv til at
smide ting af værdi ud.“

Det gjaldt f.eks. da Stendal
Anlæg & Haveservice blev hy-
ret til at fælde nogle gamle
egetræer ved en præstegård.
Günther tog de hule stammer
med hjem. En af dem blev
solgt til en kunde og lagt i et
bed med en rododendron stik-
kende ud af den ene ende af
den liggende stamme. Den
slags er dog til sjældent.

Men selv om Günther er
glad for at slæbe til huse, er
der usædvanligt tomt hjemme
på pladsen lige nu, forklarer
han. „Jeg har lige haft et stort
udsalg. Jeg annoncerede i
lokalavisen at jeg holdt åbent
hus i weekenden, og jeg kørte
også ud og satte et stort skilt
op ved hovedvejen. Dér røg
det meste,“ fortæller Günther
Christensen. Selv om han tidli-
gere ofte holdt åbent hus, sæl-
ger han i dag oftere sine
overskudsmaterialer via Den
Blå Avis og slipper dermed for
at have private småkunder
rendende i tide og utide.

Uanset om man er husejer,
privatpraktiserende landskabs-
arkitekt eller kommunal plan-
lægger er én ting under alle
omstændigheder sikker: Inden
projektet går i gang, kan det
betale sig at spørge hvad an-
lægsgartneren har liggende
hjemme på pladsen. ❏

kan godt lide at give den ser-
vice til kunderne. Det gør som
regel folk glade, og så er jeg
det også.“

Granitkreditformue
Fornuftig kan man ikke altid
beskylde kreditforeningerne
for at være. De har simpelthen
for mange penge. Det kom en-
gang F. J. Poulsens Anlægs-
gartneri A/S til gavn.

„Det mest specielle som vi
nogensinde har taget med
hjem er 30-40 granitplinte i

rød, svensk granit. Jeg har ikke
oplevet noget lignende før. De
stod foran en kreditforening,
der hellere ville have noget
nyt selv om hver eneste af
dem har kostet spidsen af en
jetjager. Så vi fik lov til at tage
dem alle med hjem,“ under-
streger Finn Jul Poulsen og
fortsætter: „De svinger i stør-
relse, men selv om de kan sæt-
tes sammen til ét stort, sam-
menhængende kunstværk, bli-
ver vi nok nødt til at sælge
dem en ad gangen. Og vi har

Stendal Anlæg & Haveservice skulle lave en asfalteret p-plads om til
plæne. Da asfalten blev skrællet af kom disse fine 80 m2 brosten (Blå
Rønne) til syne. De røg hjem på materialepladsen. Foto: G. Christensen.
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Flere og flere danske kom-
muner udliciterer meget

grøn drift, men de udliciterer
stadig kun omkring halvt som
meget som de svenske kom-
muner. Det viser en ny analyse
fra Sveriges Lantbruksuniversi-
tet hvor 57 danske kommuner
og 45 svenske deltog. Svarene
er fra 2012, og omfatter situa-
tionen i 2007, 2012 og den for-
ventede i 2017.

Ser man på danske kommu-
ner for 2007, så udliciterede
11% af dem i høj grad, mens
30% udliciterede i nogen grad
og 59% i lav grad. I 2012 var
tallene 24%, 42% og 34%. I
2017 anslås tallene til at være
30%, 41% og 30%.

Ser man på de svenske kom-
muner var tallene i 2007 hø-
jere end de danske ventes at
være i 2017. I 2007 udlicitere-
de 39% af de svenske kommu-
ner i høj grad, 30% i nogen
grad og 30% i lav grad. I 2012
var det 46%, 29% og 25%. I
2017 ventes det at være 61%,
26% og 13%.

‘Høj grad’ svarer til en udli-
citeringsgrad på mindst 70%.
Udlicitering er altså hoved-
driftsformen, mens den inter-
ne drift enten er opgivet eller
meget begrænset. Nogle kom-
muner har udliciteret hele drif-
ten i én samlet kontrakt, mens

Til mere end stimulanser
Udlicitering af den kommunale grønne drift
bider sig fast som en væsentlig supplerende
eller dominerende driftsform

andre har delt driften op i
mindre kontrakter hvor kom-
munens egen driftsafdeling
selv kan have en eller nogle få.

‘Nogen grad’ svarer til en
udliciteringsgrad på 20-70%.
Det betyder at udlicitering er
et supplement til ens egen or-
ganisation. Kommunen beva-
rer evnen til at varetage den
grønne drift internt samtidig
med at betydelige dele er lagt
ud til eksterne virksomheder.

‘Lav grad’ svarer til en udli-
citeringsgrad på højst 20%.
Her opfattes udlicitering som
en stimulans for egen organi-
sation. Formålet er primært at
effektivisere egen organisati-
on gennem konkurrenceud-
sættelse gennem udbud af en
mindre del af driften.

Der er klar tendens til i både
danske og svenske kommuner
at færre kommuner bruger
udlicitering som stimulans,
men som en dominerende el-
ler væsentlig supplerende
driftsform. Men det er kun
tendensen der er den samme,
for der er langt flere svenske
kommuner der faktisk har ud-
licitering som en dominerende
eller væsentlig supplerende
driftsform.

„Både den historiske og for-
ventede udvikling viser at udli-
citering ‘bider sig fast’ og vok-

KILDE. Andrej Christian Lindholst,
Bengt Persson, Thomas B. Randrup
(2014): Udlicitering stiger. Et overblik.
Teknik & Miljø 8/2014.

ser i de kommuner der starter
på at udlicitere. Det indbærer
også at der skiftes udlicite-
ringsstrategi i en række kom-
muner. Fra at være et redskab
til at teste priser og stimulere
egen organisation udvikler ud-
licitering sig til at være en me-
re komplementær eller domi-
nerende måde at organisere
driften på,“ forklarer Andrej
Christian Lindholst, Bengt Pers-
son og Thomas B. Randrup der
står bag analysen.

De understreger at når der
udliciteres mere, skal både ud-
bydere og leverandører blive
bedre til at samarbejde, ud-
vikle og tage mere langsigtede

hensyn. Bestillerorganisatio-
nerne skal fortsat blive mere
professionelle og leverandø-
rerne bedre til at forstå og
agere i en kommunal sammen-
hæng. Den stigende udlicite-
ring understreger ifølge Lind-
holst, Persson og Randrup
også behovet for at imødegå
kritikken af udliciteringen.
Hertil hører bl.a. at der ikke
indarbejdes nok hensyn til løn-
og ansættelsesvilkår, medar-
bejderkvalifikationer og socia-
le forhold. sh

Cykelbroen er 235 meter lang,
inklusiv 30 meter rampe. Den
er meget synlig i sit slyngede
forløb på søjler over stier, veje
og havnebassiner mellem store
bygninger og en orange be-
lægning. Farven har sammen
med det kurvede forløb givet
broen navnet ‘Cykelslangen’.

Broen løser et plankiks hvor
en befærdet cykelrute ved
Fisketorvet i København gik
helt i fisk. Enten måtte man
tage en stor omvej eller force-
re en stor trappe og cykle vi-
dere i et blandet fodgænger -
og cykelområde. Sammen med
Bryggebroen der fører over
Kalveboderne til Amager, er
det et oplevelsesrigt forløb
med udsigter over havnen.

Cykelslangen der fører over sø og land
Broen er „et design som lø-

ser et praktisk problem for alle
på en smuk måde,“ skriver re-
daktør Martin Keiding i Arki-
tekten. Den 4 meter brede bro
tager en højdeforskel på 5,5
meter. Den er opført i stål med
en central lukket ståldrager
der er udkraget til hver side.

 Prisen har været 38 mio. kr.
Trafikken anslår kommunen til
dagligt at være 10.000 cykli-
ster der samlet sparer omkring
170 timer dagligt. Det indgår i
det samfundsøkonomiske reg-
nestykke ligesom når man pro-
jekterer veje. sh

Arkitekter: Dissing og Weitling
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: MT Højgaard
Bygherre: Københavns Kommune

Udliciteringen af den grønne kommunale drift ved ved at ‘bide sig fast’.
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På Æbeløgade på Østerbro
ligger Københavns ældste

bilauktionshus. Her stod biler-
ne oppe på det 600 m2 store
tag og ventede på at blive
solgt. I dag ligger der kartofler
deroppe og venter på at blive
taget op. Sorter som blå congo
og gul æggeblomme. Taget er
nemlig blevet udlånt af Nelle-
mann Holding A/S til de økolo-
giske ildsjæle fra foreningen
Gro der har etableret Dan-
marks første taglandbrug på
den gamle parkeringsplads i
tredje sals højde.

Projektet hedder ØsterGro
og blev etableret dette forår,
men en af de tre bylandmænd
og initiativtagere, landskabsar-
kitekt Sofie Brincker, under-
streger at planen er at flere
taglandbrug med tiden skal
etableres rundt om i hovedsta-
den. VesterGro, NørreGro,
AmagerGro og så videre.

„Der er nemlig masser af
disse tage rundt omkring i de
store byer som bare ligger
ubenyttet hen. De kunne ellers
bruges til at få bragt byens
forbrugere og deres råvarer
tæt på hinanden uden forure-
nende og fordyrende mellem-
led,“ forklarer Sofice Brincker
og kigger over på taget af
Danmarks Statistik der ligger
lidt væk og har en større tag-
terrasse. „Men i Danmark er vi

Danmarks første taglandbrug har vokseværk
DYRKNINGSHAVER. Der er for langt fra markerne til byboernes køkkener. Det prøver
foreningen Gro at ændre med et specielt jordsubstrat, tre friske bylandmænd og et ledigt tag

Af Lars Thorsen ikke rigtig vant til at bruge vo-
res tage selv om både gamle
og nye tagearealer, f.eks. i
Ørestaden, sagtens kan fun-
gere med vores model.“

Bæredygtig, grøn økonomi
Foreningen Gros koncept er
baseret på det amerikanske
Community Supported Agri-
culture (CSA) og kan ses lidt
som de gamle andelsmejerier
eller a.m.b.a.’er (andelsselskab
med begrænset ansvar). En
gruppe af medlemmer - i dette
tilfælde 16 familier - betaler et
fast årligt beløb for at få af-
grøder, uanset hvor meget hø-
sten giver. Hvert medlem af
Gro betaler 3.000 kr. om året
til foreningen - uanset om hø-
sten fejler eller består af mas-
ser af selleri, squash, grønkål,
gule beder, bolsjebeder, heste-
bønner og lignende.

Den forretningsmodel bety-
der at det er væsentligt lettere
at være bylandmand med en
mark oppe på taget end at
være traditionel landmand.
Hvis høsten fejler hos ham, tje-
ner han nemlig ingen penge,
og hvis høsten bugner, falder
priserne.

Men selv på taget er det nu
engang skæggest når høsten
bugner, og det har den gjort i
ØsterGros første sæson. Fak-
tisk søgte foreningen Gro først
fondsstøtte i efteråret 2013,
men gik alligevel i gang i dette

forår. „Vi havde brugt penge-
ne inden de kom,“ som Sofie
Brincker formulerer det. Hen
over sommeren er der høstet i
stor stil. I gennemsnit har
hvert af de 16 medlemmer
modtaget 3 til 5 kg grøntsager
hver uge i høstsæsonen.

„Så det går over al forvent-
ning. Det svarer til at de har
betalt 150 kr. om uge, så det
er vist en meget rimelig pris,“
siger Sofie Brincker der håber
på at forretningsmodellen vi-
ser sig at være lige så bære-
dygtig som taglandbrugets
grøntsager. „Vi satser jo på at
kunne skabe grønne arbejds-
pladser på denne måde, for
det er et stort problem at alle
forventer at bæredygtige pro-
jekter er baseret på frivilligt
arbejde.“

Sofie Brincker har ligesom
foreningens andre to med-
stiftere, landskabsarkitekt Kri-
stian Skaarup og kommende
økologiske landmand Livia Ur-
ban Swaart Haaland, en masse
hatte i foreningen som bl.a.
idéudvikler, landmand, for-
midler, hønseholder og forret-
ningskvinde. De er alle tre af-
lønnet via medlemmernes år-
lige betaling samt de events
og arrangementer der holdes
på taget, og selv om lønnen
ikke er skyhøj, ser forretnings-
idéen ud til at holde. I hvert
fald hvis efterspørgslen er indi-
kator, for foreningen må dag-

ligt opskrive nye, kommende
medlemmer på venteliste.

Med til økonmien hører
også at fire fonde og puljer
har spyttet penge i ØsterGro:
Lokaludvalget på Østerbro,
Friluftsrådets pulje, Økologi-
fonden og Klimakvarter (et
initiativ under områdefornyel-
sen i Sankt Kjelds Kvarter).

Semi-intensiv jordudvikling
Selve ØsterGro er anlagt oven
på tagets parkeringsplads, et
vandtæt betondæk på 600 m2.
Heraf fylder den nye taghave
cirka 440 m2. Oven på beton-
dækket er der lagt et 40 mm
kombineret drænlag og vand-
reservoir. Derefter er der en
filterdug og cirka 40 cm af et
nyudviklet, intensivt jordsub-
strat. Mellem betondækket og
drænlaget er der desuden lagt
en beskyttelsesdug, dels for at
supplere det kombinerede
dænlag og vandreservoir, dels
for at gøre det nemmere at
rydde det lejede tag hvis det
engang bliver nødvendigt.

Den nye konstruktion er et
såkaldt semi-intensivt tag som
er anderledes end de eksten-
sive tage og de intensive tage
til buske og småtræer. Som
systemleverandør står firmaet
Byggros. Her var teknisk an-
svarlig Torben Hoffmann ikke
klar med den færdige løsning
da Gro ringede.

„Den eneste forskel på jor-
den til en almindelig taghave
og til et taglandbrug er selv-
følgelig kun at vi skal have en
vækstjord som er egnet til
dyrkning af afgrøder og er
meget næringsrig. Når man
skal høste, så er hastigheden
på planternes udvikling helt
afgørende. Det er knap så vig-
tigt når vi har med alminde-
lige buske og stauder at gøre,“
forklarer Torben Hoffmann.

„Almindelig taghavejord til
intensive og ekstensive tag-
haver masseproducerer vi i for-
vejen. Denne jord stiller i sig
selv store krav til både tekstur
og struktur. Den skal paradok-
salt nok både være drænende
og vandholdende, og samtidig

Bistader søger for at at give de 16 medlemmer honning på bordet.
Foto: Foreningen Gro og Byggros.
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Herover bugner haven af grønt her den 14. august. Til venstre er haven
i foråret ved at blive anlagt. I alt er der gået 110 m3 jord der vejer 143
tons ved markkapacitet. Hele taget er 600 m2, så det giver cirka 240
kg/m2. Herunder årets første høst. Fotos: Foreningen Gro og Byggros.

skal det være let, ikke-brand-
bart, og må ikke kunne ned-
brydes eller omsættes. Når jor-
den så skal bruges til at dyrke
afgrøder i, stilles der pludselig
en del flere krav til substratet,
såsom renhed, kvælstofs-
balance og mikroliv, og den lå
ikke lige til højrebenet“

Efter at have arbejdet sam-
men med ØsterGro oppe på
taget af auktionshuset, mener
firmaet dog nu at man har
fundet den rigtige balance
mellem de forskellige krav til
jorden og behovet for at også
mikroliv og kompostorme kan

trives. Det nye jordsubstrat
hedder SAM (Substrat, Afgrø-
de, Muld) og kan allerede nu
købes. Dermed slipper nye
tagdyrkere for at bruge muld
der er tungt, ikke-brandgod-
kendt og efter en kort årræk-
ke skal udskiftes. SAM er i fa-
milie med Byggros’ øvrige
jordsubstrater som SIM (inten-
siv) og SEM (Ekstensiv).

Den fornødne vægt
Efter succesen på Østerbro har
Torben Hoffmann store for-
håbninger til at det ikke bliver
det sidste taglandbrug som

Byggros er med til at etablere.
„For det første har jeg været
meget imponeret over hvor
stort et engagement dette
projekt har skabt i lokalområ-
det. Jeg ville næsten kalde det
en bevægelse. Og heldigvis er
der jo rigtig mange tage i stor-
byerne som kan bære den for-
nødne vægt, og det er især
vægten som er udfordringen,“
forklarer Torben. Taget skal
kunne bære op til 350-400 kilo
pr. m2 før man kan gå i gang
med et reelt taglandbrug.

I disse dage er ØsterGro des-
uden ved at få etableret høn-

sehus, og der bliver allerede
slynget honning fra bistaderne
deroppe. Medlemmer og frivil-
lige er naturligvis velkomne til
altid at kigge forbi, hjælpe
med honningen og se frøene
spire og blive til ægte bygrønt-
sager, men der er også håb for
nysgerrige eller fagfolk som
ikke er medlemmer. Forenin-
gen Gro arrangerer nemlig
rundvisninger på taglandbru-
get efter aftale. Kontakt eller
følg foreningen på www.face-
book.com/farmengro. Hils på
byens første taglandbrug i
større skala. ❏
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Skal man også genskabe
kunstige søer? Det er i al

fald sket for Nygaard Sø i Ods-
herred. Søen opstod i middel-
alderen omkring 1280 ved at
opdæmme en bæk. Ude i søen
opstod øen Næsholm hvor der
blev opført en lille borg med
et stentårn og palisader - og
en 80 meter lang pælebro. Si-
den forsvandt både bro og
borg så kun fundamenter af
kampesten var tilbage. I 1870
blev søen tilmed tørlagt.

Nu er søen på vej tilbage.
Den sløjfede middelalderdæm-
ning er erstattet af en ny ho-
veddæmning og tre afværge-
dæmninger. De er af kompri-
meret ler overlagt med råjord
og muldjord. På søsiden er der
udlagt fibermåtte overstrøet
med sten som erosionssikring.

Pælebroen er rekonstrueret
efter de arkæologiske fund og
anbragt i det hele samme tra-
cé så den ramme restene af
den midelealderlige brolæg-
ning i hver side. Kun er stolpe-
parrene forskudt i broens
længderetning for ikke at ska-

Den kunstige middelaldersø genopstår
Nygaard Sø svulmer omkring voldstedet Næsholm og rekonstrueret bro

de de arkæologiske levn i dyn-
det. Lokalt egetræ fra de loka-
le skove er brugt til konstruk-
tionen der er samlet med kiler
og dyvler. Detaljerne er gæt-
værk og der er supleret med
jernbolte og moderne funde-
ring. Egestolperne er ikke som
i gamle dage banket ned i
dyndet, men står på stolpesko
der hviler på rustfri jernskrue-
pæle. Stolpeskoene kan ses,
men skjules når vandet stiger.

Bag projektet står Natursty-
relsen Vestsjælland, Odsherred
Kommune og Odsherred Kul-
turhistoriske Museum. De har
siden 2008 arbejdet med gen-
skabelsen med støtte fra A.P.
Møllers Fond. Nordeafonden
og EU-landdistriktsprogram.
Hensigten er at skabe nye na-
tur- og kulturoplevelser i et hi-
storisk miljø. Når søens vand-
strand om et år eller mere har
fundet sit leje, vil man anlæg-
ge en natursti rundt om søen.
Den grønne kant rundt om sø-
en vil blive holdt med en årlig
slåning, da arealet er for lille
til at leje ud til græsning.

Vandet kommer indtil videre
kun til søen fra mindre grøfter
og dræn. Den oprindelige bæk
findes ikke mere, men det gør
Stårupløbet. Den er dog ledt
uden om søen fordi dens vand
er for forurenet med fosfor.
Planen er dog at forbedre
vandkvaliteten i vandløbet så
det kan hjælpe med at fylde

•• Broen er rekonstrueret efter arkæologiske fund og er helt i
eg. De gælder også de kanthuggede stolper. Stolpen til højre er
24,5x24,5 cm, men målene varierer. Der 2,7-3,4 m mellem
stolpeparrene (stolpemidte til stolpemidte) i broens længderet-
ning. I hvert stolpepar er afstanden 3,7 meter. Dæksplankerne er
24x5 cm og deres længde (=brodækkets bredde) er 360 cm.
Funderingen er med moderne teknik: rustfri jernskruepæle til
fast bund med galvaniserede jernstolpesko oven på og beton
som mellemlag. Den basale konstruktion er - efter kvalificerede
gæt - samlet med kiler, mens planker og rækværk er fastgjort
med jernbolte. Rækværket er gætværk, men levn i dyndet der
kan tyde på at har været et.
Broen er meget bred og kraftig den lille borg taget i betragtning.
Hvad forklaringen kan være, må man læse om andre steder.

Der mangler endnu omkring 1,5 meter før vandstanden har
nået sit leje. De lave øer i søen skal dækkes af en meter vand.
Resten af tårnet er i nyere tid pyntet op med nye munkesten.

søen. Der er dog opstået en sø,
men først om mindst et år er
vandstanden oppe på middel-
alderniveau. Så ender søen
med at være 17,5 ha og op til
3,5 meter dyb. Et pumpeanlæg
er allerede klar til at regulere
vandstanden så naboejendom-
me ikke bliver oversvømmet.
Før vandet begyndte at risle
ud i søen, blev der gravet jord
af for at få søen dyb nok. Hvis
dybden er mindre end 80 cm,
vil den bare gro til tagrør.

Borgen var tilflugtssted for
kongens foged, som var skat-
teopkræver og politi. Borgen
bestod af et stentårn på 11 x
11 meter med tre meter tykke
mure samt småbygninger til
ophold, lade mv. For at nå tår-
net skulle man forcere broen,
brovagten og to spærregrave.
Alligevel blev borgen brændt
ned i 1340’erne, godt 60 år ef-
ter anlæg, og ikke genopbyg-
get. Det viser arkæologiske
undersøgelser i 1934-1957 og i
1989 af pælebroen. Ved hjælp
af årringsanalyser er broens al-
der bestemt til 1278-79, lige-
som arkæologerne har kunnet
fastslå hvor lang og hvor bred
broen var og hvor stor afstand
der var mellem pælene. sh
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En verden for sig selv. Sådan
 bør en lommepark være. I

hvert fald hvis den skal have
størst mulig sundhedsfrem-
mende effekt, og det skulle
den gerne. De større byer bli-
ver nemlig tættere og tættere
bebygget, og byboernes dag-
ligdag bliver stadig mere inak-
tiv, mens byen omkring dem
bliver mere og mere stressen-
de at leve i.

Derfor har landskabsarkitekt
Karin Kragsig Peschardt i de
seneste tre år undersøgt hvor-
dan man kan styrke lomme-
parkers sundhedspotentiale.
Resultatet er hendes ph.d-af-
handling fra Institut for Geo-
videnskab og Naturforvaltning
på Københavns Universitet,
‘Sundhedsfremmende lomme-
parker i et landskabsarkitekto-
nisk perspektiv’. Den peger på
at det handler om at lomme-
parken skal give byboerne mu-
lighed for at træde ind i en
‘anden verden’.

En lille verden for sig selv
LOMMEPARKER. Med et godt design kan små grønne anlæg gavne folkesundheden
i de tætte byer, især hvis anlæggene hænger sammen i et større grønt netværk, viser ny ph.d.

Af Lars Thorsen „I den tætte by bliver du
hele tiden eksponeret for ind-
tryk, lys, lyde, trafik, skilte, re-
klamer og ikke mindst andre
mennesker. Det får stressni-
veauet til at stige, og hvis du
færdes i byen til dagligt har du
brug for at komme væk, fuld-
stændigt væk fra det hektiske
liv omkring dig. Og det er dét
en lommepark skal kunne til-
byde. Du skal kunne trække
dig helt væk selv om du i vir-
keligheden kun sider 10 meter
fra en stor vej,“ fastslår Karin
Kragsig Peschardt.

Del af det grønne netværk
Hvis man skal designe et grønt
område som fremmer folke-
sundheden, skal det rumme
mulighed for både fysisk, so-
cialt og mentalt velbefinden-
de. Det er veldokumenteret.
Men fordi lommeparker pr.
definition er små (under 5.000
m2) kan det være svært at in-
stallere elementer der sikrer
fysisk aktivitet. Her er det ofte
mere oplagt at designe lom-

Julius Thomsens Plads ved Forum på Frederiksberg er en lommepark der i høj grad tilbyder oplevelsen af at
træde ind i en anden verden. Omverdenen er skærmet af af stammehæk og hække klippet i forskellige ni-
veauer, mens bænkene har beplantning i ryggen og udsyn foran. De forskellige elementer er adskilt, så ek-
sempelvis gående på stierne ikke forstyrrer på legepladsen.

meparkerne så de sikrer men-
talt og socialt velbefindende.
Men ifølge Peschardt behøver
lommeparker heldigvis ikke
kunne det hele: „Lomme-
parker skal blot supplere det
større grønne netværk i byen.
Så man er nødt til at zoome
ud og se på det overordnede
netværk af parker og grønne
forbindelser, og her kan man
anse lommeparkerne som træ-
desten der kan lede fra et
grønt åndehul til det næste.“

De sundhedsfremmende ef-
fekter er større i de store par-
ker, men dem er det langt
sværere at skabe flere af i by-
erne der bliver mere tætte.
Men lommeparker kan der
godt være plads til flere af.

Kan noget socialt
I sin ph.d. tog Karin Kragsig
Peschardt udgangspunkt i pro-
fessor Ulrika Stigsdotters otte
oplevelsesværdier for parkom-
råder (fredfyldt, rumligt, vildt,
artsrigt, trygt, kulturhistorisk,
åbent og socialt). Med bag-

grund i spørgeskemaer, inter-
views og registrering af ni
lommeparker kunne hun kon-
kludere at brugere der rappor-
terede gennemsnitlig stress-
niveau og højt stressniveau,
havde nogle helt klare præfe-
rencer i forhold til hvad lom-
meparken skal kunne.

„De mest stressramte i un-
dersøgelsen foretrak parker
der gav oplevelserne ‘socialt’,
‘fredfyldt’ og ‘vildt’. Det var
meget overraskende. Ved lig-
nende undersøgelser i store
parker, bl.a. i Sverige, kom ‘so-
cialt’ konsekvent på sidste-
pladsen ud af de otte parkka-
rakteristikker. Så lommepar-
ken kan noget helt særligt i
forhold til social interaktion i
den tætte by hvor mange er
ensomme selv om vi er mange
samlet på lidt plads,“ fortæller
Karin Kragsig Peschardt.

Hun understreger at de otte
værdier ikke kun skal ses som
et værktøj til analyse af grøn-
ne områder, men kan bruges
som et decideret designværk-
tøj når der er nye grønne om-
råder på tegnebrættet.

„Hvis borgernes stressniveau
skal sænkes, bør planlæggerne
altså lave lommeparker som
tilbyder de oplevelser som
parkkarakteristikkerne ‘so-
cialt’, ‘vildt’ og ‘fredfyldt’ gi-
ver,“ siger hun (se faktaboks).

Det betyder de elementer
som understøtter disse ople-
velser, bør indgå målrettet i
designet af kommende lom-
meparker. Det gælder f.eks.
rindende vand der kan
skærme for omgivelsernes lyd.
Og det gælder f.eks. sidde-
pladser med udsyn foran og
en skærmende beplantning i
ryggen.

Planteværktøjet
Karin Kragsig Peschardt under-
streger desuden vigtigheden
af ikke at gøre byrummene for
urbane: „Vi landskabsarkitek-
ter skal huske at det grønne er
vores fineste værktøj. Du be-
høver ikke kringlet inventar
og kunstmaterialer for at få
den gode effekt. Og når man
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Karin K. Peschardts ph.d. har vist at brugerne foretrækker
at bruge lommeparkerne til at socialisere samt hvile og
genoplade. Derfor er det lommeparkernes styrke at de kan
udgøre ‘en anden verden’. Det sænker stressniveauet. Og
for de meste stressede borgere er sundhedseffekten størst
hvis lommeparken opleves som social, fredfyldt og vild.

GØR LOMMEPARKEN SUND

begynder at nedprioritere
planterne i vores værker, så
går der rigtigt meget tabt,“ si-
ger hun.

Hun nævner Hausers Plads i
det centrale København. Par-
ken er en af de ni Karin under-
søgte, men det var før renove-
ringen. Den nye plads rummer
ingen elementer der kan ska-
be oplevelsen af at træde ind i
en anden verden.

„Belægningen hænger jo
sammen med den store reno-
vering af Købmagergade, og
det ser da flot ud, men der er
en så ensartet beplantning af
fyr at her ikke engang kan
være fugleliv. Desuden er der
næsten ingen elementer som
understøtter det trygge og
fredfyldte. Og de er netop af-
gørende hvis man skal have
følelsen af at forsvinde fra det
stressende byliv og dermed
opnå en positiv sundhedsef-
fekt,“ forklarer Karin Kragsig
Peschardt og opfordrer plan-
læggerne til at indtænke både

KILDER
Karin K. Peschardt (2014): Sundheds-
fremmende lommeparker i et land-
skabsarkitektonisk perspektiv. Ph.d.-
afhandling. Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns
Universitet.
Karin K. Peschardt (2014): Overvejel-
ser for fremtidige design- og plan-
lægningsprocesser af sundhedsfrem-
mende lommeparker. Folder. Institut
for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, Københavns Universitet.
Interview med Karin K. Peschardt.

Læs afhandlingen og folderen på
www.facebook.com/grontmiljo.

Karin Kragsig Peschardt på den nyrenoverede Hausers Plads der ikke til-
byder brugerne mulighed for at træde ind i en anden, mere fredelig ver-
den. Desuden bliver jernkuplerne i baggrunden så varme at børnene
ikke kan bruge dem, og det er så som så med biodiversiteten på grund
af den ensartede beplantning

Hovedparten af brugerne går til lommeparkerne. De skal
derfor placeres nær folks arbejde, hjem eller anden færden i
byen og helst ikke længere væk end 300 meter.

VILDT: Naturkvaliteter, vildt og urørt, frit voksende græs-
områder, ikke overfyldt af mennesker, følelsen af tryghed.

FREDFYLDT: stille og roligt, ingen cykler eller knallerter,
ikke overfyldt af mennesker, rent og vedligeholdt, ingen
trafikstøj, følelsen af tryghed.

SOCIALT: underholdning, restaurant, faste belægninger,
gode lysinstallationer, adgang til toiletter, læ for vind, sol,
skygge, mange siddepladser, bænke, borde, mange menne-
sker, følelsen af tryghed.

biodiversitet og folkesundhed
i de grønne anlæg som i øje-
blikket er på tegnebrættet i
forbindelse med diverse klima-
tilpasningstiltag.

At forene klimatilpasning
med natur- og sundhedsper-
spektiver er netop hvad Karin
Kragsig Peschardt er i færd
med at gøre i disse dage for
Grontmij hvor hun blev ansat
allerede inden hun havde afle-
veret sin afhandling. Her kan
hun kontaktes på
kkp@grontmij.dk. ❏

De tre foretrukne parkkarakteristikker er en del af otte
mulige og er udviklet af Grahn & Stigsdotter i 2010.
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Helenevej, en lille villavej
på Frederiksberg, er ble-

vet én stor permeabel belæg-
ning der skal være med til at
forebygge oversvømmelser un-
der skybrud. Vejen, der er den
første vej af sin art i landet,
blev indviet 19. maj. Vandet
løber nu ned i brede fuger og
videre gennem en permeabel
underbygning før det siver
ned i jorden.

Gaden ligger i det lavtlig-
gende østlige Frederiksberg
der er meget udsat under sky-
brud. Kvarteret gennemskæres
af store kloakledninger og by-
udviklingen har bremset den
naturlige afstrømning på over-
fladen. Ifølge kommunens kli-
maplanlægning skal nogle
veje nedsive regnen gennem
belægningen. Det gælder især
små veje der ligger i lokale
dybdepunkter. Som Helenevej.

Vejen blev derfor hårdt ramt
i den store oversvømmelse i
2011. Når den blev den første
nedsivningsvej, har det også
andre grunde: Vejen skulle al-
ligevel sættes i stand. Beboer-
ne var interesserede. Vejen er
lille og velegnet som pilotpro-
jekt. Og den nye løsning ville

være billigere end at grave af-
vandingsrør ned. Før sev van-
det nemlig bare ned i vejkan-
ten eller i huller i vejen.

Hertil kommer de nye regler
i medfinansieringsbekendtgø-
relsen fra 2013. Den har udvi-
det de aktiviteter som forsy-
ningerne lovligt kan være med
til at finansiere over taksterne.
Hertil hører visse kommunale
og private klimatilpasnings-
projekter der håndterer tag-
og overfladevand på veje og i
friarealer. Spildevandsselska-
bet kan være med til at betale
både anlæg og drift uden at
eje anlægget. Det gør kommu-
nen eller den private ejer der
også har ansvaret for driften.

NCC’s drænstabil
Den nye befæstelse består af
IBF’s SF Rima 21x21x8 cm med
store fugeknaster og brede fu-
ger. Som afretningslag er
brugt NCC’s DrænAf (2-5 mm)
og som bærelag NCC’s Dræn-
Stabil (4-40 mm). Det 40 cm
tykke bærelag ligger direkte
oven på råjorden. Befæstel-
sens samlede tykkelse er der-
for cirka 50 cm. Under bære-
laget ligger råjorden - som kun

Nedsivende Helenevej
LAR. En lille gade er som den første omlagt til
at nedsive al regnen gennem belægningen

er komprimeret moderat via
komprimeringen af bærelaget.

Bærelag og afretningslag
fungerer som skærvelag hvor
lasten overføres direkte fra
sten til sten ligesom i maka-
dam. Derfor bevares bæreevne
nogenlunde bedre end i stabil-
grus selv om laget bliver vådt.
Og derfor er et særligt bund-
sikringslag ikke nødvendigt.
På grund af usikkerheden om
bæreevnen anbefales systemet
endnu ikke tung trafik.

Bærelaget fungerer som et
magasin hvor vandet stuver op
før det siver ned i jorden. Ma-

Længdesnit af befæstelsens opbygning inklusiv membranen af bentonit
der inddeler bærelaget i afsnit. Membranen består af to slags bentonit.
Nederst en grov og billig DantoCrud. Den kan ikke bruges oppe i det
porøse bærelag hvor den kan kvælde op og ødelægge belægningen.
Her anvendes derfor den finere BES.
Det afproppede rør gennem bentonitmembranen er en gardering. Hvis
nedsivningen ikke er god nok, kan man tager propperne ud og derved
forbedre vandfordelingen i hele vejens udstrækning.

terialet har i komprimeret til-
stand et porevolumen på
mindst 30%. Det betyder at
den 4,8 meter brede og 127
meter lange vej kan opmagasi-
nere omkring 75 m3 regn. Bæ-
relaget kan i teorien rumme et
regnskyl på 130 mm, men min-
dre når der løber vand til fra
andre overflader. Bærelaget
dimensioneret til en 100 års-
hændelse hvorved vandet står
trekvart op i bærelaget.

Spærringer og overløb
Vejen falder cirka 60 cm fra
den ene ende til den anden, så

Helenevej er anlagt med SF Rima 21x21x8 cm sten med brede fuger fyldt med NCC DrænAf. Farveskiftet angiver hvor der er kørebane og fortov.

Overvågningsbrønd
(logger vandstand
hver 2. minut)

Ø 50 mm rør
afproppet i
brønd
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KILDER
Bekendtgørelse om spildevandsfor-
syningsselskabers medfinansiering af
kommunale og private projekter ved-
rørende tag- og overfladevand. Be-
kendtgørelse nr. 89, Miljøministeriet
30.1.2013. www.retsinformation.dk.
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man risikerer at vandet samler
sig for enden. Derfor er der for
hver cirka 20 meter lavet tvær-
gående vandspærrer af ben-
tonit der går op til 50 cm un-
der råjordsplanum (til fast ler)
og op til afretningslaget. Der
er derved opstået fem ‘bassi-
ner’ hvor det meste vand bli-
ver og siver ned. Der er også
brugt bentonit omkring led-
ningsgrave, og hvor de fører
ind til vejens grunde. Man risi-
kerer derfor ikke at vejvandet
- som det før gjorde - løber ind
i haverne.

For enden i vejens dybeste
punkt er der etableret et nød-
overløb til kloakken. Det be-
gynder at virke når vandet står
højere end 5 cm under overfla-
den. En kontraklap sørger for
at vandet ikke kan løbe mod-
sat hvis kloakken er overbela-
stet. Overløbet er lavet fordi
vejen i den dybe ende kan få
tilført ekstra vand, både fra
vand der strømmer af på over-
fladen og fra vand der løber i
det øverste del af belægnin-
gen. Bentonitmembranen går
nemlig ikke helt op.

Overløbet er med til at sikre
at vejen kan fungere selv om
jorden nedenunder viser sig at
være meget langsom til at
lede vandet væk. Så vil vejen
blot virke som et stort forsin-
kelsesbassin til kloakken. I til-
fælde af at denne situation
opstår, er der indbygget til-
proppede rør i bærelagets
bund gennem membranerne.
Tager man propperne ud for-
deler vandet sig hurtigere i ve-
jen så den virker bedre som
forsinkelsesbassin.

Stod sin prøve
Den nye vej fik sin første alvor-
lige prøve under skybruddet 1.

september hvor Frederiksberg
Forsynings regnmåler få hun-
drede meter borte viste 72 mm
på et døgn og 57 mm i ét sam-
menhængende skybrud. Det
tog vejen fint. Overvågnings-
brøndene viste at vandet stod
mellem 5 og 30 cm op i bære-
laget i de forskellige afsnit,
men kun et par timer efter var
vandet drænet bort. Overvåg-
ningen fortsætter til maj 2016.
Den permeable vej løser dog
ikke problemet på de enkelte
grunde. Her kan kloakkerne
fortsat overbelastes under sky-
brud og eventuelt oversvøm-
me kældre.

Projektet er blevet til i et
samarbejde mellem Frederiks-
berg Kommune, Frederiksberg
Forsyning og beboerne på He-
lenevej. Med er desuden Kø-
benhavn der bl.a. holder øje
med hvor godt vandet siver
væk. Vejomlægningen har ko-
stet 920.000 kr. Finansieringen
er delt mellem beboerne og
Frederiksberg Forsyning. I for-
bindelse med projektet har ve-
jen skiftet status fra privat til
kommunal vej. sh

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

• Dansk udviklet
• Dansk produceret
• Globale produkter

Gør arbejdet færdigt!
Fræs stubbene med
driftssikker teknologi

NYHED
Auto-Pilot og
kippefunktion

Kig ned i et af overvågningsrørene. Foto: Jan Støvring.
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Det åbne land nær skoven
er påvirket af skoven, bå-

de når man ser på den visuelle
rumfølelse, læ og dyreliv. Og
rekreation. Men det kommer
an på afstanden til skoven,
skovens størrelse og hvor me-
get skoven omgiver en. Halv-
anden kilometer ude dør ef-
fekten helt ud. Først her slut-
ter skovlandskabet. Alligevel
er skovindflydelsen ikke altid
en faktor der indgår konse-
kvent i planlægningen, måske
fordi der ikke har været prak-
tiske begreber for hånden.

At opnå det har været sigtet
med ‘The Forest Influence Mo-
del’ (FIM). Den er præsenteret
af et hold skovforskere fra In-
stitut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Køben-
havns Universitet: Vivian Kvist
Johansen, Ole Hjorth Casper-
sen og Jørgen Lundegaard Ol-
sen. Modellen er bl.a. tænkt
som et input til den aktuelle
proces om Naturplan Dan-
mark. Baggrunden er bl.a. at
der kommer mere og mere
skov og dermed mere og mere
skovlandskab.

I en lille lysning inde i en
stor skov er indflydelsen fra
skov allerstørst fordi afstanden
til skoven er minimal, skoven
er stor og omgiver hele area-
let. Det får derfor den maksi-

Skovlandskabet
Skoven har indflydelse på sine naboarealer,
bl.a. med rumfølelse og biodiversitet. Det er
værdier der kan sættes tal på

male værdi 11. Værdien 1 be-
tyder ingen skovindflydelse.
Kort afstand til skoven kan
kun drive værdien op til 7.
Skal værdien være højere, skal
skoven også være stor eller
omgive arealet.

Forskerholdet har lavet en
kortlægning ud fra satellitbil-
leder hvor hvert pixel på 30x30
meter er værdisat fra 1 til 11.
Det har de gjort ud til 1500
meter fra skovgrænsen - skov-
landskabets grænse. De 1500
meter er grænsen for hvornår
de fleste anser et landskab for
skovfrit. Det viser erfaringerne
fra brugen af landskabskarak-
termetoden.

Desuden viser undersøgelser
at der er en vis økologisk vek-
selvirkning mellem skoven og
det åbne land op til 1500 me-
ter fra skoven. Det kommer
dog an på arterne, og hvordan
arealanvendelsen er uden for
skovgærdet. Vedvarende græs
og brak giver bedre vilkår end
dyrket mark. I 1500 meters af-
stand er det kun fugle og en-
kelte storvildtarter der udnyt-
ter vekselvirkningen mellem
skov og åbent land.

Man kan vælge at lade vær-
dien afhænge af hvad de en-
kelte felter på 30x30 meter
rummer. Man kan værdisætte
byer, store veje og jernbaner

Eksempel på kortlægning af skovlandskaber syd for
Silkeborg. Arealet er 20x20 km. Skoven er grøn,
byer, veje, søer mv. er hvidt. De 1500 meter fra sko-
ven ud i det åbne land er markeret fra sort til hvidt
afhængig af værdien. Sorte arealer har størst værdi.

KILDER
Vivian Kvist Johannsen, Ole Hjorth
Caspersen, Jørgen Lundegaard Olsen
(2014): Skovareal og skovlandskaber i
Danmark - et input til Naturplan Dan-
mark. Skoven 8/2014.

Skov

Høj værdi

Lav værdi

til 1 fordi de ophæver de kvali-
teter som skoven påvirker na-
boarealerne med. Man kan
vælge at værdisætte søer til 1,
alene fordi de ikke er land.
Man kan værdisætte marker
lavere end åbne naturtyper,
f.eks. halvdelen, fordi marker
kun bidrager med at skabe vi-
suel rumfølelse, ikke med bio-
diversitet.

Det er disse valg forskerhol-
det har truffet på deres kort.
Det er diskutable valg fordi
skoven kan påvirke byer, veje
og søer med både rumfornem-
melse, biodiversitet - og rekre-
ative værdier som der er set

helt bort fra. Heldigvis mulig-
gør modellen at man selv kan
regulere værdien afhængig af
den information man har om
en pixel, og hvad man vil bru-
ge resultatet til.

Forskerne når ud fra deres
valg frem til at 18,5% af hele
landets areal er skovlandskab -
når man ser bort fra de arealer
inden for 1500 meters grænser
der er værdisat til 1. Heraf er
14,1% egentlig skov. sh

Op til omkring 1500 meter fra skoven har den indflydelse på det åbne land.
Det nyder de gamle statshusmandsbrug ved Anneberg Skov glæde af.
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Pigerne klatrer lige så højt som drenge

I tidernes morgen sad damer-
 ne oppe i træerne med bør-

nene, mens mændene jagede
på savannen. Derfor er piger
genetisk bedst til at klatre i
træer end mænd. Mindre
muskler, men mindre vægt. Al-
ligevel er der ikke mange kvin-
delige træplejere. Faktisk var
der kun én til årets DM i træ-
klatring. Så hun vandt. Det var
Louise Grønbæk Sørensen.

Der deltog dog også to
svenske kvinder, men de kun-
ne naturligvis ikke opnå en of-
ficiel placering i et Danmarks-
mesterskab. Siden DM har
Louise været til VM i USA og
senest EM i Polen sidste week-
end i august, og hun er stadig
begejstret da Grønt Miljø rin-
ger for at høre mere.

„Jeg har jo aldrig rigtigt set
så mange kvinder klatre i træ-
er, og det var så fedt. De var
vildt dygtige,“ udbryder Lou-
ise Grønbæk Sørensen der er i
lære hos K&S Tree Care ApS
og i disse dage uddaner sig til
skov- og naturtekniker med
aboristspeciale på Skovskolen.
„Men jeg ved ikke hvorfor der
er så få kvinder i branchen. I
Finland er halvdelen af aboris-
terne kvinder. Det kunne være
vildt fedt hvis der kom flere
kvinder herhjemme også.“

Bedre kvinder, højere krav
Den internationale regelkomi-
té har netop hævet kravene til
kvinderne så de nu svarer til
mændenes. Det betyder at
kvinderne fra DM i 2015 skal
klatre 15 meter i foot-lock i
stedet for 12 meter, og disci-
pliner som arbejdsklatring og
personredning skal klares på
en hurtigere tid. Regelændrin-
gen er kommet fordi kvinder-
ne er blevet bedre.

„Da jeg var med til at døm-
me mesterskaberne for ti år si-
den, ville kvinderne også me-
get gerne klatre efter samme
regelsæt som mændene, men
det gik ikke. De kunne sim-
pelthen ikke klatre på mænde-
nes tid,“ forklarer Tage Rønne
der er med i Dansk Træplejer-
forenings arbejdsgruppe om
træklatring og er foreningens
kontaktperson med ISA, den
internationale paraplyorgani-
sation for træplejeforeninger.

„Men nu er der masser af
kvinder som er lige så dygtige

Det har træplejeforeningerne også indset, så reglerne er ændret.
Årets vinder, Louise Grønbæk Sørensen, er ligeglad.

Hun elsker bare at klatre og har også kravlet løs i VM og EM

Af Lars Thorsen

som de bedste mænd og fak-
tisk lige så hurtige. Og jeg kan
jo godt forstå at de ikke gider
blive betragtet som en gruppe
der skal tages særlige hensyn
til,“ siger Tage Rønne. „Men
hvis Louise skal fungere som
målestok, så får kvinderne ikke
de store problemer med at
holde mændenes niveau. Hun
gjorde det jo fantastisk, og
hun er jo stadig studerende,“
lyder det fra Tage Rønne.

Louise blev ved VM i
Milwaukee i USA nummer 12

ud af 19 og til EM 7 ud af 9. Til
VM var der desuden den eks-
tra udfordring at det havde
regnet inden Louise skulle i
gang med hurtigklatring. Det
gjorde barken glat så hun slet
ikke kunne stå fast i træet. Til
EM kom regnen også vælten-
de, men det var heldigvis først
da præmieoverrækkelsen gik i
gang i den polske park.

Mere kultur end fysik
Ni kvindelige deltagere til et
EM lyder ikke af meget, så må-

ske er det lave antal kvindelige
træklatrere ikke kun et dansk
fænomen. Desuden kom de
andre EM-deltagere fra lande
som Sverige, Tyskland, Eng-
land, Schweiz, Belgien og Fin-
land. At Sydeuropa ikke var re-
præsenteret peger på at kvin-
der i trætoppe mere er et
spørgsmål om kultur end fysik.
Og netop den fysiske formåen
skal være i top når man kon-
kurrerer internationalt, siger
Tage Rønne.

„Kravene er højere til EM og

PIGERNE KLATRER LIGE
SÅ HØJT SOM DRENGENE

Louise Grønbæk
Sørensen vandt
kvindernes DM i træ-
klatring i år. Foto:
K&S Tree Care ApS.
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- så kører det godt

Med en Ferrari
er du klar til sne

VM da træerne ofte er større,
og konkurrencen er sat svære-
re op. I Danmarksmesterska-
berne kan du godt gennemfø-
re hvis du er en habil klatrer.
Men på internationalt plan er
du nødt til at være helt i top.“

Louise Grønbæk Sørensen
blev ikke diskvalificeret på tid
eller udførsel og er dermed
åbenbart helt i top, men selv
mener hun ikke at hun er klar
til at konkurrencerne skal slås
sammen, så kvinderne kæm-
per direkte mod mændene.
„Mændene klarer det sgu lidt
bedre og hurtigere. Desuden
kan det måske være intimide-
rende for nye kvindelige delta-
gere at skulle op mod alle de
mænd. Men på den anden si-
de vejer vi lidt mindre, og man
skal heldigvis kun klatre rundt
med sin egen kropsvægt. Så
jeg er glad for at reglerne er
ens nu for et træ bliver jo ikke
lavere, og en person der skal
reddes bliver ikke lettere bare
fordi jeg er kvinde,“ fortæller
hun.

Teknikker fra udlandet
Selv om Louise ikke havde me-
daljer med hjem, kom hun ik-
ke tomhændet hjem. Uden for
landets grænser er udviklin-
gen i træklatringsudstyr nem-
lig nået længere end herhjem-
me, og der er altid nye pro-
dukter og teknikker at se til de
internationale konkurrencer.

„Der er en helt enorm vi-
dendeling til de arrangemen-
ter, for folk bruger mange for-
skellige systemer som man kan
se nærmere på, og arrangører-
ne tjekker jo alt gear inden
brug. Så det er skægt at se

helt nye teknikker som vi ikke
ser så tit herhjemme,“ siger
Louise Grønbæk Sørensen.

Det gælder bl.a. de såkaldte
SRT-systemer (single rope tech-
nique) som er en lettere og
hurtigere metode til at kom-
me op i træet end footlock
som er en meget hård teknik
hvor der klatres på rebet ved
at låse det med fødderne. Og
SRT-systemerne er noget som
vi i de kommende år vil se me-
get mere til herhjemme, me-
ner både Louise Grønbæk Sø-
rensen og Tage Rønne.

„Det er en hurtigere og min-
dre anstrengende måde at
komme op i træet på som er
kommet frem i de sidste tre til
fem år. Og konkurrencerne
skulle jo gerne afspejle best
work practice, altså hvordan
folk rent faktisk arbejder der-
ude. Så nu skal regelkomitéen
til at se på hvordan SRT-syste-
merne kan indarbejdes i kon-
kurrencen,“ siger Tage Rønne.

Faktisk er udviklingen så
hurtig internationalt at Dansk
Træplejerforening den 10. ok-
tober i år holder en workshop
hvor de tre danske deltagere
til EM og VM i år (Louise Grøn-
bæk Sørensen, Jacob Schwartz
og Thomas Hegner) fortæller
hvad de har oplevet af nye
redskaber og metoder til de
internationale konkurrencer.
De fem discipliner som delta-
gerne ved både DM, EM og
VM dyster i, er footlock, hur-
tigklatring, kastepose, person-
redning og arbejdsklatring.
For at se mere om de nye klat-
resystemer, søg på ‘srt-system’
eller ‘single rope technique’ på
youtube.com. ❏

Single Rope Technique (SRT) er
en lettere og hurtigere måde at
klatre op i træerne på end den
traditionelle footlock hvor der
klatres på rebet med at låse
med fødderne. SRT fungerer
nærmere som om man ‘cykler’
op af rebet. Screendump fra
ATRAES’s video om SRT på
www.youtube.com.
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SHARED SPACE. Trafikprincippet er blevet
mere udbredt til små boligveje og citygader,
men kun visse gader er reelt egnede til det

De forskellige slags trafik-
 kanter deler hele det of-

fentlige rum med hinanden
ved at tage hensyn. De har ik-
ke hver deres zoner i form af
f.eks. kørebaner og fortove,
men én fælles zone der funge-
rer - med et minimum af skilte
og afmærkning.

Det er idéen med shared
space - delt rum - der er blevet
mere og mere udbredt i by-
planlægningen. Det betyder i
praksis at man nedtoner de
trafikale funktioner og priori-
terer det sociale liv. Shared
space er derfor en løsning man
mest ser på små veje i nye bo-

Det delte rum

ligområder og i centrale byde-
le efter en trafiksanering. Man
bruger det begrænsede areal
fleksibelt og optimalt - og kan
selv i en smal gade få plads til
både biler, cyklister, gående,
ophold og servering.

Vejregelgruppen ‘Byernes
trafikarealer’ i Vejdirektoratet
har sammen med Rambøll la-
vet ‘Vejledning om anvendelse
af Shared Space’. Den vejleder
vejmydigheder, rådgivere, ar-
kitekter mv. i hvordan man
kan definere ‘shared space’ og
bruge det så godt som muligt i
en dansk sammenhæng.

Begrebet dukkede op i Hol-

land i 90’erne, men idéen om
fredelig trafikal sameksistens
er velkendt fra længe før. Så-
dan fungerede alle byer i gam-
le dage. Fra 1970’ernes kender
vi stilleveje og opholds- og
legeområder. Fra 80’erne ken-
der vi sivegaderne. De ligner
‘shared space’ meget, men har
ikke det helt samme udgangs-
punkt om gensidige hensyn
uden regulering.

De egnede gader
Ikke alle gader egner sig til
shared space, understreges det
i vejledningen. Mest egnet er
gader hvor der er mange lette
trafikanter, mange forskellige
funktioner og mange krydsen-
de ruter.

Der skal ikke være for man-
ge biler. Er der over 3-4.000 bi-
ler i døgnet  (2-3 i minuttet),
vil vejen blive brugt som en al-
mindelig vej med biler i mid-
ten. De lette trafikanter holder

sig siderne og krydser hun ve-
jen i udvalgte punkter.

Hastigheden bør være højst
15-20 km/t. Bliver farten høje-
re, udhules sikkerhed og tryg-
hed. Man tager ikke de gensi-
dige hensyn, får ikke ‘forhand-
let’ om vigepligten. Et svensk
forsøg viser at antallet af bili-
ster der viger for gående be-
gynder at falde meget når far-
ten nærmer sig 20 km/t.

Der skal endvidere være ba-
lance mellem biler, cykler og
fodgængere. Ellers bliver bi-
lerne for dominerende. Der
skal være mindst halvt så man-
ge fodgængere som der er bi-
ler og nogenlunde lige mange
cykler og biler.

Disse krav betyder at shared
space ikke kan fungere som
trafikveje for biler, men heller
ikke som en højklasset cykelsti
eller til kollektiv trafik i fast
rute. Der må om nødvendigt
være alternative ruter.

For at fremme ligeværdighe-
den mellem trafikanterne bør
man ikke prioritere kryds i
shared space. Højrevigepligt
skal altså gælde, anbefaler vej-
ledningen. For dem der kører
ud af shared space er der altid
ubetinget vigepligt, med min-
dre der er signalregulering.

Selvforklarende design
Skilte og afstribning så vidt
muligt undgås - både af snæ-
vert æstetiske årsager og for

Eksempel på et shared space med
en bredde fra facade til facade på
cirka 10 m. I begge sider er der
afvandingstrug der samtidig dan-
ner en taktil kant mellem gang-
bane og køreareal. Parkering er
placeret i den ene side, og de par-
kerede biler og eventuelt inventar
udgør en énsporet indsnævring.
En lastbil og en cykel kan mødes i
indsnævringen. Parkeringspladser
skal være så brede at biler ikke
holder ind over afvandingstruget
og generer blinde og svagsynede.

‘Strædet’ i København, hvor shared space fungerer fint. De forskellige brugere finder ud af det sammen. Foto: Helle Huse.
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at understøtte ideen om at
gaderummet i et vist omfang
er selvforklarende. Egentlige
fartdæmpende foranstaltnin-
ger som f.eks. bump bør der
heller ikke være for meget af.
Gaderummets udformning i
sig bør klare det, f.eks. smalle
kørearealer, forsætninger,
belægningskift og punktvise
indsnævringer. Også sidde-
pladser, belysning, vandrender
mv. kan være med til forme
gaderummet så trafikken fun-
gerer .

Parkering bør være begræn-
set så parkerede biler ikke
danner en fysisk eller visuel
barriere. For at undgå for
mange parkerede biler, bør
parkering kun ske i afmærke-
de båse. Parkering bør undgås
hvor børn skal krydse gaden,
fordi de kan være skjult bag
parkerede biler. Eventuelle be-
hov for vareaflæsning bør der
også tage shøjde for.

Safe space i siden
Et særligt problem ved shared
space er de blinde og svagtse-
ende der er utrykke ved at
dele areal med kørende trafik.
Vejledningen anbefaler derfor
at indrette et såkaldt ‘safe
space’ hvor fodgængere ikke
møder kørende trafik. Det kan

ofte integreres naturligt i de-
signet da det tit er et æstetisk
ønske at at dele gaden op i
langsgående bånd der svarer
til den historiske opdeling.
Som udgangspunkt bør der
være et safe space i hver side,
men kan under smalle forhold
blot være i den ene side.

Hvis der er biltrafik i begge
retninger - hvad der principielt
helst bør være - bør det areal
biler køre på være mindst
være 5 meter bredt. Så slipper
man også at skilte med det.
Med ensrettet biltrafik kan
man gå ned på 3,75 meter.
Hertil kommer i alle tilfælde
eventuelt safe space.

I Danmark har vi ikke et skilt
der helt dækker shared space-
konceptet. Vejledningen anbe-
faler at skilte som gågade med
kørsel tilladt (E49 Gågade med
undertavle). Det kan politiet
dog afvise fordi området ikke
er tænkt som gågade. Der bør
derfor overvejes et mere dæk-
kende skilt. sh

Shared space er et gade- eller pladsrum hvis fysiske indret-
ning understøtter at:

■ Det samlede gadeareal kan anvendes af en blanding af
trafikale (kørende og gående) og ikketrafikale funktioner
(f.eks. ophold, udendørs servering, salg/udstilling og fysiske
aktiviteter).

■ Den kørende trafiks hastighed reguleres ved interaktio-
nen - gensidig hensyntagen - med de øvrige trafikanter i
gaderummet, kørende såvel som gående. Regulering ved
hjælp af skiltning og afmærkning holdes på et minimum og
undgås så vidt muligt.

■ Den kørende trafiks hastighed er så lav at det er attraktivt
og trygt for fodgængere at færdes på langs og på tværs af
rummet i hele dets bredde. Rummet er således ikke traditio-
nelt opdelt i køre- og gangarealer.

■ Antallet af parkerede biler i shared space begrænses og
må ikke reducere oversigtsforholdene eller skabe fysiske el-
ler visuelle barrierer i byrummet.

■ Bilkørsel og cykling som udgangspunkt kan foregå frit
hele døgnet. Gaden kan dog indrettes, så det er muligt at
omdanne den til f.eks. gågade ved særlige lejligheder.

■ Menensker som er blinde, stærkt svagsynede, har nedsat
orienteringsevne eller på anden måde er utrygge tæt ved
kørende trafik, kan finde og færdes i en del af rummet (safe
space) uden at skulle være bange for at møde kørende tra-
fik.

SHARED SPACE  DANSK DEFINITION
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Det danske skovareal er fra
1990 til 2012 steget med

69.000 ha eller 3.100 ha om
året i snit. Det meste skyldes
egentlig skovrejsning, men en
del skyldes også naturlig til-
groning på små 12.000 ha  og
plantning af nordmandsgran
på 14.000 ha hvor det meste
nok er juletræer.

Det fremgår af undersøgel-
sen ‘Konkrete opgørelser og
erfaring fra 20 års skovrejs-
ning’ af en gruppe skovforske-
re på Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning. De har
analyseret al ny skov fra 1990
til 2012 uanset skoven er plan-
tet eller groet frem af sig selv.
Grundlaget er Danmarks Skov-
statistik, skovkortlægninger,
satellitfotos og data fra Dan-
marks Miljøportal og GEUS.

Det meste af skovforøgelsen
(81%) er udført af private. Den
offentlige skovrejsning er be-
skedne 10%. Resten er udført
af stiftelser, fonde mv. Det me-
ste ny skov (84%) er udført
uden tilskud. Heraf omfatter
de naturligt tilgroede arealer
en sjettedel.

Generelt er skov rejst med
tilskud anlagt på mere mager
jord end skov rejst uden til-
skud. For skov rejst uden til-
skud er fordelingen på jord-
bundstyper nogenlunde som
for eksisterende skov. Der er
svag tendens til at der er brugt
flere løvtræer på leret jord
end på sandet.

På skovrejsningen med til-
skud dominerer løvtræ (76%)
mens der er mere nåletræ
(56%) på de skove der er rejst
uden tilskud. Rødgran findes
stort set kun som skov rejst
uden tilskud - en følge af til-
skudsreglerne.

I skov rejst med tilskud er
kronedækket (55%) lidt større
end i skov rejst uden tilskud
(55%). I skov fra før 1990 er
det i gennemsnit 79%. Årsa-
gen kan være lavere plantetal
og lavere plejeniveau i skove
rejst uden tilskud. Sammen-
hængen afspejles også af at
den offentlige skovrejsning
har højere kronedække end
privat skovrejsning.

Godt en tredjedel (36%) af
de nye skove er omfattet af

KILDER
Erik Schou, Vivian Kvist Johannsen,
Thomas Nord-Larsen, Bruno Bilde Jør-
gensen (2014): Opgørelse og analyse
af 20 års skovrejsning. Skoven 8/2014.
Erik Schou, Vivian Kvist Johannsen,
Thomas Nord-Larsen, Bruno Bilde Jør-
gensen (2014): Konkrete opgørelser
og erfaringer fra 20 års skovrejsning -
med fokus på lokalitet, træart og
vækst. Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Københavns Uni-
versitet. Ign.ku.dk > formidling > rap-
porter.

Ny skov gennem 22 år
69.000 hektarer er kommet til, men mange af
dem skyldes tilgroning og juletræer

fredskovspligt. Det svarer til
den offentlige skovrejsning og
privat skovrejsning anlagt med
tilskud.

De nye skove falder kun del-
vist sammen med de ‘positiv-
områder’ som lokalplaner har
udpeget til skovrejsning. Det
gælder kun 17% af skovrejs-
ningen. Godt en tredjedel er
rejst i områder med særlige
drikkevandsinteresser.

De nye skove er både nye
selvstændige småskove og ud-
videlser af eksisterende skove.
Der er blevet mere kerneskov
(med over 100 meter til skov-
kanten), men også mange fle-

re skovkanter, indre skovkan-
ter, skovforgreninger, skov-
forbindelser og udposninger.
Generelt har højdetilvæksten
været gunstig sammenlignet
med hvad man har set på tidli-
gere skovrejsningsarealer. sh

Hvor store træer kan man
egentligt flytte? Et forsøg i
den helt store ende er et nok
150-årigt egetræ, små 20 me-
ter højt og en kronediameter
på 33 meter. Det blev i juli
2012 flyttet knap 500 meter i
League City, en forstad til
Houston i Texas, USA. Inklusiv
den indkapslede rodklump og
den konstruerede rodkasse var
vægten omkring 540 tons.
Træet er en ‘compton oak’
(Quercus x comptoniae).

Der blev gravet grøfter
rundt om træet i hånden, ro-
den blev beskåret i sider og
bund. Der blev derefter byg-
get en kasse i træ rundt om ro-
den og med ståldragere under
roden, bl.a. med hjælp fra kra-
ner. Kassens størrelse er ikke
oplyst, men af billeder at døm-
me er den er cirka 10x10x2 m3.
Før flytningen blev også top-
pen beskåret.

Se film af flytningen på
www.youtube.com, søg f.eks. på
‘Ghirardi Compton Oak’.

Flytningen skete ved at fire
store grave- og læssemaskiner
trak - og en ekstra gravemaski-
ne skubbede - den megastore
klumpplante hen over jorden
til det forberedte nye plante-
hul mens jorden blev vandet
glat undervejs.

Træet kontrolleres med
vand i tre år indtil omplant-
ningschokket ventes at være
ovre, og roden har retableret

sine finrødder. Året efter vir-
kede træet nogenlunde sundt.
På nettet er der ikke umiddel-
bart oplysninger at finde om
træets tilstand i år.

Det var først meningen at
fælde træet på grund af en
gadeudvidelse, men i stedet
besluttede byrådet at flytte
træet ind i det grønne område
ved siden af. Det er heller ikke
et hvilket som helst træ. Det er

KÆMPEEG
FLYTTET 500 M

Træet er ved at blive klart til flytning. Foto: www.hesstrees.com.

www.hesstrees.com.

et historisk træ kendt som ‘The
Ghirardi Compton Oak’ op-
kaldt efter de italienske ind-
vandrere Giovanni and Maria
Ghirardi der i 1897 slog sig ned
i det område der i dag er
League City og var med til at
grundlægge byen. På deres
jord stod egetræet der i mands
minde har været et af byens
vartegn og et af de største
compton oaks i USA.

Det var også Ghirardi-fami-
lien der indledte den kampag-
ne der endte med at flytte
træet. Flytningen blev klaret
af specialfirmaet Hess Land-
scape Construction der vurde-
rer træet til at være 150 år.
Ifølge kommunen har flytnin-
gen kostet 197.000 dollars. De
er bl.a. betalt af League City
parkforvaltning og ngo’en
Trees for Houston, mens Ghi-
rardi-familien har sponsoreret
det areal træet er flyttet til. sh

Eksempel på en offentlig skovrejsning ved Tåstrup, men langt flest af de
nye skove er private - og rejses uden tilskud. Foto: Naturstyrelsen.
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Lys og lyd i Vejles
ny aktivitetspark
Marias Plads i Vejle er udvidet
og omdannet til en ny aktivi-
tetspark med kultur- og op-
holdsmuligheder. Målet har
bl.a. været at give plads til pi-
ger og unge kvinder der ofte
bliver overset når der etableres
aktivitetsområder. En over-
dækket amfiscene (billede)
kan bruges til dans, teater mv.
Langs hvert trin er der LED-lys-
bånd mens  den lille, runde
lampe Dox (billede) dominerer
i loftet. Ved scenen kan man
sætte stemning med egen mu-
sik og spotlys og skabe sin
egen lyd- og lyskulisse.

Parken rummer også en for-
sænket ‘aktivitetsflade’ til bl.a.
boldspil, rulleskøjteløb og
skøjtebane. Aktivitetsfladens
organiske udformning skaber
samtidig plateauer der funge-
rer som opholdssteder.

Projektet er blevet til i sam-
arbejde mellem Vejle Kommu-
ne, LOA-fonden, Ravn Arkitek-
tur, Bascon og Lumiere som
lysleverandør. lumiere.dk.

Har du opgaven, så har vi maskinen

• 27 hk diesel kompakttraktor
• Hydrostatisk transmission
• Lille venderadius
• Firehjulstræk

• 43 hk diesel kompakttraktor
• Hydrostatisk transmission
• Kabine med Air Condition
• Firehjulstræk

TYM T273 HST

TYM T433 HST

VINTERPAKKE
TYM T273 HST Traktor
TYM kabine m. arbejdslys
Stensballe frontlift og PTO
Stensballe 130 cm kost

✔
✔
✔
✔

Herning 99 28 29 30. Aarhus 86 109 108. Ringsted 57 81 11 00. mail@helmstmt.com

www.helmstmt.com

VINTERKLAR T273 HST
174.900,- + moms

SPAR 26.550,-

VINTERKLAR T433 HST
199.500,-

med Hava frontlift og olieudtag
+ moms

KAMPAGNEPRIS

89.900,-
SPAR
15.000,-

KAMPAGNEPRIS

184.900,-
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Dåbsattesten i ny grøn og hvid ramme
JELLING. Efter nye arkæologiske fund er monumentet præsenteret i et nyt parkanlæg

Vikingetidens landskabsplan. Det første anlæg var skibssæt-
ningen med nordhøjen i centrum - og nok også palisaden på
360x360 meter. Få år efter kom sydhøjen og kirken til. Endnu
senere kirkegården, mens byen bredte sig over de opgivne
palisader. Tegning: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Den gamle palisade markeres af en betonbelægning med pæle. Palisaden mod vest (til højre) er dog endnu
ikke etableret. Også de fundne bygninger er markeret af lyse fliser. Foto: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

1. Jellingstenene.
2. Jelling Kirke.
3. Nordhøjen
4. Sydhøjen
5. Skibssætningen

6. Palisaden
7-9. Husene
10. Smededammen
11. Museet Kongernes Jelling
12. Græs- og timiansteppe

Jellingstenene er sammen
med de to kæmpehøje og

Jelling Kirke et historisk monu-
ment over landets samling og
kristendommens indførelse for
over 1000 år siden. I de senere
år har arkæologerne fundet
en skibssætning, palisadehegn
og flere langhuse der viser at
stedet - strategisk placeret nær
hærvejen - var et magtcen-
trum i 900-tallet. Det 13 ha
store areal blev i 2013 omlagt
til en ny monumentpark med
næsten samme grænser som i
vikingetiden.

Stenene, højene og kirken
er sammen optaget på Unes-
cos verdensarvliste. Stenene er
med sine runer den ældste kil-
de hvor Danmark nævnes på
skrift, og hvor det oplyses at
kristendomen er indført. De to
runesten er fra sidste halvdel
af 900-tallet. Den lille er knap
to meter høj og den store næ-
sten to en halv. Højene er fra
samme periode. Nordhøjen er
8,5 meter høj og 65 meter i
diameter. Sydhøjen er 11 me-
ter høj og 80 meter i diameter.
Mellem dem står de to rune-
sten og den tårnløse kirke.

Højen i skibssætningen
Kong Gorm satte den første
runesten til minde om sin hu-
stru, Thyra, ‘Danmarks bod’
som det hedder. Man ved dog
ikke hvor stenen oprindeligt
stod. Da Gorm døde, blev han
gravsat i et anlæg der bestod
af den ene høj, nordhøjen’ der
lå midt i en rombeformet
‘skibssætning’, stående kam-
pesten (bautasten) der marke-
rede et vikingeskib.

Samtidig - eller måske sene-
re - blev der opført et stort
palisadeanlæg på 360x360 me-
ter, nok 3-4 meter højt. Palisa-
den var formet som en skrå fir-
kant, et parallellogram med
samme hældning som skibs-
sætningen og med nordhøjen
i centrum.

Palisaden er først nyligt op-
daget. Arkæologerne har gra-
vet i og omkring højene i man-
ge år, men de begyndte først
at finde noget da de for syv år
siden begyndte at grave læn-
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om sine forældre og meddelte
i de ristede runer at han havde
samlet Danmark og Norge. Og
gjort danerne kristne. Den
driftige konge kunne også ha-
ve fortalt at han fik opført de
store ringborge og den nær-
liggende bro over Ravning
enge. Alt sammen led i landets
samling.

Den store Jellingsten er der-
for fra omkring 965. Den står
står nok omtrent på sin oprin-
delige plads, men må være
flyttet lidt, idet man i 1940'er-
ne fandt grave delvist under
stenen. Den lille jellingsten er
nok flyttet hen ved siden af
den store da Harald Blåtand
lavede anlægget om

Til vikingetidens anlæg hør-
te også en trækirke dér hvor
den nuværende stenkirke lig-
ger. Der er fundet rester af
trækirker før den første sten-
kirke (det nuværende kor)
kom til i 1000-tallet, og det
nuværende skib blev bygget til
omkring år 1100. Harald Blå-
tand fik formentligt flyttet sin
far fra nordhøjen - hvor der er
fundet gravrester, men ingen
ligrester - til en grav under
den første trækirke, og hans få

Skibssætningen markeres af 2x1 meter store betonfliser, her set fra nord mod nordhøjen i skibssætningens centrum. Nogle fliser i stævnen er
hævet. Det er dem hvor man i ‘søgegrøfter’ har fundet arkæologiske bevis på at der har stået bautasten. Hele området er ikke undersøgt.

Udsigt fra nordhøjen og
skibssætningens stævn.

gere væk og fandt spor af tyk-
ke egetræspæle. Det var rester
af palisadehegnet. Fundene
var gode nok til at tidsbestem-
me dem gennem årringsana-
lyser. Pælene er fra træer fæl-
det i vinteren 958-59. Derfor
døde Gorm nok i 958.

Det var også først da man
gravede længere ude at man
opdagede at der havde været
en skibssætning. Før da havde
man kun opdaget de bevarede

nedlagt. Palisaden blev måske
også fjernet. I hvert fald viser
arkæologien at palisaden ikke
blev vedligeholdt og derfor
højst stod en generation.

Det oprindeligt ase-præge-
de gravmonument skulle se
kristent ud. Den nye konge,
Gorm og Thyras søn Harald
Blåtand, havde nemlig i mel-
lemtiden indført kristendom
som officiel politik. Han satte
den anden runesten til minde

bautasten under en udgrav-
ning af den senere opførte
sydhøj. Først da man opdage-
de aftryk af sten længere ude,
kunne man se at bautastenene
var en del af et større anlæg.

Det kristne look
Få år senere blev anlægget
omlagt. Sydhøjen blev - uden
grav - lagt oven på skibssæt-
ningen på en måde der anty-
der at skibssætningen blev
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jordiske rester ligger i dag un-
der stenkirken. I den store
grav der blev fundet i 1978,
fandt man i hvert fald skelet-
tet af en mand der menes at
være Gorm den Gamle.

Haralds anlæg
Den arkæologiske fremgang
var anledning til at etablere
det nuværende anlæg. Med-
virkende var også at Unesco
ønskede at udvide bufferzo-
nen omring monumentet, og
at de to runestens relief var
ved at blive udvisket, især på
grund af den sure regn. I fe-
bruar 2011 blev den store Jel-

lingsten tilmed udsat for hær-
værk med grøn spraymaling.

Kulturarvsstyrelsen og Natio-
nalmuseet fik derfor samme år
bygget glashuse over stenene
med styring af temperatur og
luftfugtighed inde i huset. Og
med midler fra A.P. Møller
Fonden og Arkitekt Kristine
Jensens Tegnestue som land-
skabsarkitekt gik Vejle
Kommune i gang med det hi-
storiske område som det gam-
le palisadeanlæg indrammede.

„Projektet fremhæver Ha-
rald Blåtands anlæg med pali-
saden, skibssætningen og
langhusene. Vores sigte var at

man kan fornemme skalaen
og rummet og finde en ba-
lance mellem de to poler, re-
konstruktion og fornyelse.
Men visionen var også at
skabe en daglig park for
Jellings borgere, ikke kun for
verdensarven,“ fortæller Line
Krath, arkitekt og associeret
partner i Arkitekt Kristine Jen-
sens Tegnestue.

Beton erstatter egetræ
Palisaden er ikke genopført i
sin helhed, det var pengene
heller ikke til, men den oprin-
delige udstrækning og skala er
markeret som en linje af

Palisaden af pæle og planker er markeret af en
betonbelægning af 120x240x10 cm store sandfar-
vede betonfliser og tilfældigt placerede betonpæle.
Pælenes højde (op til 4 meter) og diameter (28 cm)
passer med de arkæologiske fund. De øvrige pæles
og plankernes mulige placering er markeret af
slebne felter i betonen. Betonfaden er dækket af en
matrice hvorefter betonen er sandslebet.

Runerne siger i nudansk
retskrivning:
Kong Gorm gjorde disse
kumler efter Thyra sin
kone Danmarks bod.

DEN LILLE
JELLINGSTEN

Stenen er rejst af kong
Gorm den Gamle til minde
om sin afdøde hustru, for-
mentlig omkring 950.
Runerne er derfor cirka
1060 år. Det er første gang
navnet Danmark er nævnt
på skrift inden for landets
grænser. Navnet kendes
dog fra udenlandske kilder
der er mindst 75 år ældre.

Gorm var konge til nok
958, muligvis kun over en
del af landet, formentligt
Jylland og Slesvig, hvoref-
ter sønnen Harald Blåtand
samlede hele landet inklu-
siv Skåne-landene og Nor-
ge - eller en del af Norge.
Den lille Jellingsten, der er
af gnejs, er 185 cm høj og
107 cm bred.
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Stenen er rejst af kong Harald Blåtand til minde om hans
forældre og hans egen fortjenester: at han samlede landet
og indførte kristendommen. Den store Jellingsten er derfor
kaldt ‘Danmarks dåbsattest’. Selv om overgangen fra asetro
til kristendom varede i generationer, viser stenen at konge-
magten gjorde kristendom til officiel politik.

Harald Blåtands forældre var kongeparret Gorm den
Gamle og Thyra Danebod. Harald Blåtand var konge cirka
958-987. Ifølge Nationalmuseet er stenen rejst mellem 965
og 970. Runerne er derfor cirka 1050 år. Gorm den Gamle
har formentligt kun haft magten over en del af landet.

Stenen er af gnejs, 243 cm høj og 290 cm bred. Af dens tre
sider er den ene med runer, den anden med et fabeldyr og
den tredje med Kristus på korset. Alle sider er smykket med
drageslyngninger og er muligvis oprindeligt farvelagt. Runer
og figurer er udført på en tilhugget flade og med tekst på
linjer. Det viser inspirationen nede fra Europa. Den nordiske
tradition er ellers dybe hug i ubehandlet sten.

DEN STORE JELLINGSTEN
Runerne siger i nudansk retskrivning:
Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og
efter Thyra sin moder - den Harald som vandt sig hele Dan-
mark og Norge og gjorde danerne kristne.

Billederne af de to runesten er taget i mørke med skrå belysning så skyg-
gerne tydeliggør runer og tegninger. De er ellers lidt utydelige. Oprinde-
ligt stod de skarpere, og det er sandsynligt at stenene også har været far-
velagt. Billeder fra da.wikipedia.org.
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Nu er Jellingstenene sat i glasbure
så man undgår yderligere
nedslidning og hærværk.

Søren Holgersen gjorde disse kumler
efter et besøg i Jelling 20.7.2014.
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AKTØRER
Bygherre: Vejle Kommune.
Styregruppe: Nationalmuseet, Kul-
turstyrelsen, Vejle Museum, Jelling
Handelsstandsforening, Jelling Me-
nighedsråd, Vejle Provsti, A.P. Møller
Fonden.
Arkitekt: Arkitekt Kristine Jensens
Tegnestue med Ingvar Cronhammar
som kunstnerisk konsulent.
Projektering: AKJT/ Vejle Kommune
Teknik og Miljø/Vej og Park.
Entreprenør: Arkil.
Betonelementer: Aarhus Cementvare-
fabrik.
Finansiering: Donation af A.P. Møller
Fonden på 70 mio. kr.

betonfliser i landskabet og en-
kelte tilfældigt placerede pæle
i fortidens dimensioner og 3-4
meters højde. De øvrige pæle
er markeret som aftryk i be-
lægningen. Pælene er ikke op-
ført i egetræ som i vikingeti-
den, men i samme materiale
som fliserne, glat sandfarvet
beton. Linjen er dog skubbet
en meter ud af hensyn til nye
arkæologiske undersøgelser.
Også de fundne langhuse er
markeret af lyse betonfliser og
danner spredte belægnings-
flader.

Dele af Jelling by ligger i
dag inden for de gamle palisa-
der. Her er palisadens grænse
markeret i byens belægninger,
men endnu ikke i den vestlige
del. Den gamle skibssætning
er også markeret selv om en
del er dækket af sydhøjen.
Også kirkegården ligger hen
over det historiske anlæg. Stier
og diger er delvist omlagt for
at få mindre trafik ind i kirke-
gården nu hvor den er blevet
omgivet af en park.

Skibssætningen er markeret
af betonplader på 2x1 meter
lagt ned i græsset. I stævnen
hæver enkelte plader sig over
jorden. Det er der hvor man i
de arkæologiske søgegrøfter

har fundet aftryk efter bauta-
sten. Armeringen i de rejste
plader har dog vist sig for svag
og skal forstærkes for at klare
vægten af de legende børn.

Timiansletten
Forudsætningen for at skabe
anlægget har været en ny om-
fartsvej så Gormsgade syd og
vest om gravhøjene nu er ble-
vet til sti. Gadens butiksliv var
alligevel forsvundet. Enkelte
huse er revet ned, træer fæl-
det, tilstødende marker eks-
proprieret og omlagt, men
byen breder sig stadig ind over
anlægget fra øst og vest.

I monumentområdet på de
13 ha ligger højene, kirken og
kirkegården nu som en stor ø
omgivet af en træløs slette der
er ved at blive grøn og blom-
strende. Det skal den blive
gennem den jordbehandling
og tilsåning der er foretaget,
og den fireårige drift der er i
gang. Resultet skal blive en
ensartet og op til 35 cm høj ve-
getation af urter og græsser.
En ‘timianslette’ der binder
området sammen.

Som udgangspunkt bestod
sletten af både mark, plæne,
sløjfede veje og stier. Hver are-
altype har hver fået sin etable-

ringsplan frem mod en fælles
pleje om fire år.

De gamle veje og belægnin-
ger er tilført muld og sået til
med græs. Arealet plejes der-
efter som det gamle plæne-
areal: klippes først fra 10 cm til
5 cm, senere fra 30-35 til 10-15
cm, idet afklippet fjernes.
Tredje år klippes ned til under
én cm, arealet harves og der
tilsås med den valgte engblan-
ding. På de gamle marker er
mulden blandet op med grus
og med det samme tilsået med
engblandingen.

På arealet ved søen bruges
den råjordsprægede overfla-
der jordreguleringen har efter-
ladt. Jorden er løsnet hvoref-
ter der blev tilsået med særlige
fugttålende arter.

Efter de fire års etablerings-
drift bliver driften fælles for
hele arealet. Arealet slås når
bevoksningen er 30-35 cm høj
til 10-15 cm, altså 2-4 slåninger
i sæsonen. Afklippet skal fjer-
nes, så udpiningen af jorden
fortsætter. Desuden skal man i
hele perioden løbende fjerne
groft flerårigt ukrudt som tids-
ler og brændenælde foruden
vedagtig opvækst. sh

FRØBLANDING PÅ ENG (4 g/m2)
Fåresvingel, Festica ovina, 20%
Almindelig kamgræs, Cynosurus o., 20%
Knoldrottehale, Phleum bertolonii, 20%
Smalbladet timian, Thymus serp., 10%
Bredbladet timian, Thymus puleg., 10%
Hulkravet kodriver, Primula veris, 5%
Dunet vejbred, Plantego medie, 5%
Gul snerre, Galium verum, 2%
Pomeranshøgeurt, Hieracum auran., 2%
Almindelig torskemund, Linara vul., 2%
Liden klokke, Campanula rotundif., 2%
Blæresmelde, Silene vulgaris, 2%

FRØBLANDING VED SØ (10 g/m2)
Purløg, Allium schoenprasum
Bakkejordbær, Fragania viridis
Fladkravet kodriver, Primula elatior
Engnellikerod, Geum rivale
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Honningbier er populære
i byens haver og parker.

Flere og flere bistader sættes
op, for de giver både honning,
bestøver floraen og beriger
den lokale natur. Javist. Men
er der for mange af dem kan
de skade vilde bestøvere af
f.eks. vilde bier på grund af
indbyrdes konkurrence om
føde, nektar og pollen. Og det
forringer bestøvningen.

„Hvis man vil gøre noget for
biodiversiteten i byerne, er det
de vilde bier man skal gavne i
stedet for at holde tambier
som husdyr,“ siger Rasmus Ejr-
næs, biolog og seniorforsker
ved Institut for Bioscience ved
Aarhus Universitet til DR. Han
er ikke mod bybier, men man
skal bare ikke holde dem for
naturens skyld, siger han.

Afgørende er det i alle til-
fælde at der er levesteder og
blomster nok til bestøverne.
Bier skal have adgang til mas-
ser af blomster, lige fra de før-
ste pil og mælkebøtter blom-
strer om foråret til de sent-
blomstrende arter om efter-
året. Man skal også sørge for
redesteder. Jordbier, humle-
bier og vejbier bygger rede i
stendiger, jordvolde og steder
med varm, bar jord. Man kan
f.eks. erstatte græsplæner i
parker og haver med blom-
sterbede, forklarer Ejrnæs.

Men det gælder også om at
bevare diversiteten blandt be-
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Per Kryger, Annie Enkegaard (2011):
Bestøvning og biodiversitet. Dan-
marks Miljøundersøgelser, Aarhus
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Hanne Kokkegård (2014): Biolog: By-
bier gavner ikke naturen i byen.
www.dr.dk 16.6.2014.
Peter Wedervang-Jensen (2014):
Humlebier og mennesker’. Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning,
KU. Upubliceret.

støverne. Hvis der er for man-
ge honningbier, bliver der
færre vilde bestøvere, og det
kan gøre  bestøvningen min-
dre effektiv.

De store humlebier kan
f.eks. nå frem hvor andre bier
må give fortabt på grund af
regn og vind. Nogle plantear-
ter er så tilpassede til deres
bestøver at de slet ikke kan
bestøves af andre. Honning-
bier har endvidere den be-
grænsning at de går efter de
samme plantearter indtil de er
blomstret af. Det er endvidere
målt at vilde bier og bestøvere
samlet bidrager med op mod
50% af bestøvningen i en in-
sektbestøvet afgrøde.

Den rare brumbasse
Netop humlebien tages under
nærmere behandling i land-
skabsarkitektstuderende Peter
Wedervang-Jensens bachelor-
projekt ‘Humlebier og menne-
sker’ på Københavns Universi-
tet. De tykke humlebier er som
mariehøns og sommerfugle i
en klasse for sig når man ser
på hvor populære insekter er
blandt havens og parkens bru-
gere. Humlebien er et omgæn-
geligt, normalt ikkeagressivt
dyr med rolige bevægelser og
en behagelig dyb brummen.
Alt sammen modsat hvepsen.

Humlebien kan være en del
af den bynatur hvis betydning
stiger i takt med at byerne bli-

ver større og tættere. Det er
også muligt at forbedre hum-
lebiens habitater i byen, kon-
kluderer Wedervang-Jensen
efter sit studie af videnskabe-
lige kilder. 

Også han peger på mange
tidligt blomstrende planter
samt en fredelig blottet jord
eller førne hvor dronningen
om efteråret kan bore sig ned
og overvintre. Der må gerne
være en stor topografisk varia-
tion med urter, buske, jord-
pletter, vandpytter mv. Og der
skal ikke være for langt mel-
lem de enkelte habitater.

Humlebiens krav kan tit op-
fyldes i artsrige ruderater som
jernbaneterræner og vejskrå-
ninger. De kan eventuelt for-
bedres med lidt såning og løg-
lægning. Det samme kan ske i
ledige industriarealer - og må-
ske i haver og parker - hvor
udtrykket nogenlunde kan
komme til at matche de æste-
tiske krav borgerne har.

Plads til humlebien
Honningbier kan ikke klare bestøvningen alene
og er de for mange, kan de skubbe den rare
humlebi og andre vilde bestøvere af banen

Det er dog også muligt at
folk generelt ændrer opfattel-
se af hvordan en have eller
park skal være, skriver han.
Hvis man ved hvad der skal til
for at humlebier kan trives, så
er der også større forståelse
for at det sker. Tendenser som
guerilla gardening og urban
farming kan ses som tegn på
en mere alsidig og aktiv hold-
ning til byens begrønning.

Voldsom tilbagegang
God bestøvning betyder me-
get for have, landbrug og
gartneri, men i de seneste år-
tier er der ifølge Miljøstyrelsen
observeret en ‘voldsom tilba-
gegang’ for bestøvende insek-
ter både i Danmark og globalt.
Det skyldes bl.a. honningbidø-
den Colony Collapse Disorder.
Også humlebien går tilbage,
undtagen de arter der også
kan leve i byen.

Tilbagegang blandt de be-
støvende insekter er en alvor-
lig risiko for fødevareproduk-
tionen. I USA og Kina eksperi-
menteres med kunstig bestøv-
ning af frugttræer, bl.a. med
små bestøverdroner. Man kan
også bevare eller forbedre den
naturlige bestøvning, men
man skal være opmærksom at
honningbierne ikke er de ene-
ste bestøvere, og at de ikke
må udkonkurrere de vilde.  sh

Et ruderat kan tilføres tidligt blomstrende arter i bunden. Den orange blomst er den enårige ‘Arizona Poppy’
(Kallstroemia grandiflora). Foto: University of Arizona Ecology and Environmental Studies.

Humlebier er buttede, kraftigt behårede bier i sorte, gule, orange og
hvide farver. Der er registreret 29 kendte arter i Danmark. Selv om
vingerne er små i forhold til kroppen, kan den fint flyve og tilmed bære
noget nær sin egen vægt i pollen og nektar.
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Regeringen flytter nu flere
støttekroner fra EU’s direkte
landbrugsstøtte til de såkaldte
landdistriktsmidler. EU tillader
at op til 15% af landbrugsstøt-
ten kan være landdistriktsmid-
ler. Den danske regering har
på den baggrund besluttet at
gå gradvist op til 7% i 2020 så
beløbet når 2,1 mia. kr. for
hele perioden 2014-2020.

Landdistriktsmidlerne skal fi-
nansiere landdistriktsprogram-
met hvor en ny version for
2014-2020 netop er til godken-
delse i EU. Formålet er at frem-
me landbrugets konkurrence-
evne, bæredygtig forvaltning
af naturen, klimatiltag og ud-
vikling i landdistrikterne. Pen-
gene bruges ved at give støtte
til projekter man ansøger om.

”Regeringen har høje ambi-
tioner for miljø, økologi, natur
og dyrevelfærd, men skal
landbruget udvikles i en mere
bæredygtig retning, skal det
samtidig foregå i et tempo,
hvor landmændene kan være
med,” siger fødevareminister
Dan Jørgensen.

Omfordelingen betyder at

en gennemsnitlig landmand
det første år vil få 14.000 kr.
mindre i direkte støtte, men
pengene skal fortsat arbejde
for erhvervet. ”Vi tager ikke
pengene fra landbruget, men
sørger for landbrugsstøtten i
højere grad målrettes så pro-
duktion og miljøhensyn går
hånd i hånd. Jeg er sikker på
at landbruget hellere havde
set at vi ikke benyttede os af
muligheden, og at de grønne
organisationer ville ønske at vi
var gået længere. Dog er jeg
sikker på at vi er landet på det
rette niveau,“ understreger
fødevareministeren.

Målretningen af landbrugs-
støtten skal ses i sammenhæng
med de øvrige ændringer af
landbrugspolitikken hvor der
fremover indføres grønne krav
som betingelse for at modtage
den direkte landbrugsstøtte.

Den danske landbrugsstøtte
udgjorde i 2013 7,2 mia. kr.
Den falder gradvist, så den i
2020 vil ligge på 6,6 mia. kr.,
og samtidig stiger altså den
andel der overføres til landdi-
striktsprogrammet.

Mindre omlægning af landbrugsstøtten
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De sorte belægninger der er grå

Det er smart og moderne
med sorte eller sort-hvide

belægninger med markante
kontraster. Der er bare lige det
problem at det nærmest er
umuligt at få helt sorte fliser
og sten, uanset materiale. De
bliver sjældent mere end koks-
grå med mindre overfladen er
poleret eller våd. Alligevel kal-
des varerne tit sorte.

Problemet har givet anled-
ning til nogle sager når en
skuffet kunde opdager at den
‘sorte’ flise langt fra var sort.
Det rejser spørgsmålet om bå-
de belægningsproducentens
varebetegnelser og landskabs-
arkitektens og anlægsgartne-
rens kundevejledning.

„Kunden skal ikke blive
overrasket når flisen er lagt,“
fortæller fagkonsulent Kim
Tang fra Danske Anlægsgart-
nere. „Selv om nogle produ-
center kalder deres produkter

sorte, så er de nærmest koks-
grå eller det der ligner. Jeg vil
råde til at de ikke kalder deres
produkter sorte eller i hvert
fald gør deres kunder bekendt
med at de ikke er det. Det er
også et problem når man bru-
ger mange pr-billeder af våde
sten og fliser. Det kan giver et
vildledende farveindtryk.“

„Men anlægsgartnerne skal
også selv gøre deres kunder
opmærksomme på at beton
ikke kan være rigtig sort i tør
tilstand, og at den over tid fal-
mer og kan farves af smuds og
støv og i starten kan sløres af
kalkudblomstringer. Og det
gælder også andre materialer.
Natursten er ikke helt sorte
med mindre de ligefrem er po-
lerede. Det er klinker heller ik-
ke selv om de kan komme ret
tæt på,“ forklarer Kim Tang.

Så skal man have farvekon-
traster, skal man ikke satse for

meget på hvid og sort. „I ste-
det kan man satse mere på at
sætte forskellige slags materia-
ler sammen, f.eks. lyse beton-
fliser og mørke natursten der
er bedre til at holde farven,“
vurderer fagkonsulenten.

Den mørkegrå beton
Betonvarernes farve bestem-
mes både af cement, tilslag og
de tilsatte pigmenter - ofte
jernoxid når det skal være
mørkt. Med almindelig cement
og tilslag og uden pigment bli-
ver betonen grå. En mørkere
farve kan man få ved at bruge
et tilslag der er så sort som
muligt, gøre betonen tæt,
bruge meget pigment og an-
vende en hvid cement der ta-
ger bedre mod farve.

Knaldsorte bliver produkter-
ne dog ikke. Og det kan heller
ikke svare sig fordi farven alli-
gevel blegner ret hurtigt med

FARVETEKNIK. Sort er moderne, men i praksis må man indstille sig på mindre end knaldsort

mindre man forsegler overfla-
den bagefter, oplyser Steen
Kristensen fra Bencon A/S der
bl.a. leverer pigmenter til
betonindustrien. Selv i tæt be-
ton er der i overfladen åbne
porer hvorfra der udvaskes
stoffer der slører farven, men
porerne kan lukkes med en
klar, neutral coating.

At farven uden coating
blegner kan man se når man
knækker flisen. Den er som re-
gel lidt mørkere inden i. Med-
virkende til at farven blegner
er også at tilslagets korn ikke
indfarves, så når kornene sli-
des i stykker dæmpes farven.

IBF bruger farvebetegnelsen
‘sort’ om sine mørke fliser og
belægningssten, mens RBR
kalder dem ‘koks’ og Farum
Beton kalder dem ‘mørk’.

Fra IBF lyder det fra ekspedi-
tionsmedarbejder Kaj Flem-
mingsen at man kalder de

Kombinationen af det sorte og hvide er moderne, men for belægninger bliver det i praksis mere mørke og lyse fliser. Foto: Kim Tang.
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Denne betonflise er gjort særlig mørk ved hjælp af et mørkt tilslag og
hvid cement - der bedre tager mod farve. Man fornemmer af flisen in-
den i er mørkere end på overfladen.

mørke produkter sorte selv om
de ikke er knaldsorte som en
sort bil, men nærmere koksgrå
eller antrasit Det fortæller
man da også kunderne. Ifølge
produktchef Esben Mølgaard
vil IBF „meget gerne lave
knaldsorte produkter, for det
er det folk vil have, men der er
en grænse for hvor sorte vi
kan lave dem.“

Asfalt, natursten, klinker
Asfalt er sort lige når det er
lagt, men snart bliver farven
mere eller mindre grå på
grund af en kemisk reaktion
mellem bitumenen og luftens
ilt. Det gør også bitumenen
hårdere og mere skør med ti-
den. En medvirkende årsag til
farveskiftet er at bitumenen
under udlægningen lægger
sig som en overfladehinde på
tilslagets korn og snart slides
af. Tilslaget er derefter med til
at bestemme farven.

Klinker kan blive ret sorte,
men heller ikke helt. Den sor-
teste farve kan opnås ved at
bruge rødt ler der indeholder
meget jernoxid - samme stof
som bruges til at farve beton
sort. Desuden brændes leret
hårdt, og man bruger den så-
kaldte ‘blådæmpning’ hvor en
reducerende brænding (med
underskud af ilt) holdes længe
mens temperaturen er på vej
ned. På den måde får man
klinkerne meget mørke. Peter-
sen Tegl har flere typer hvor
farven er angivet ‘blå-sort’.
Wienerberger har en type der
både kaldes ‘sort’ og ‘blåsort’.

Natursten kan være ret sor-
te, f.eks. bjergarten basalt der
består af det sorte mineral au-
git og det grå mineral plagio-
klas. Også granit som f.eks. Blå
Rønne, kan være ret sort på

grund af augit og andre ‘mør-
ke mineraler’. Helt sort bliver
naturstenen dog kun når den
poleres. Og poleret natursten
kan ikke bruges udendørs for-
di de er for glatte.

Glans, vand og støv
En overflade bliver dybere og
mørkere i farven når den er
glat. Sort bliver mere sort. Det
skyldes at meget lys reflekteres
direkte fra overfladen. En ru
overflade reflekterer lyset i
alle mulige retninger på grund
af de mange små skrå kanter.
Kun poleret metal eller et spejl
kan reflektere op mod 100%
af det indfaldne lys (glans =
100). Polerede belægninger
har det problem at de er glat-
te, og at de hurtigt slides mat-
te når sand og gruskorn skurer
i overfladen. Når farven også
bliver dybere og mørkere når
den er våd, skyldes det at glan-
sen stiger, overfladen bliver
mere glat.

En belægnings overflade bli-
ver også påvirket af støv mv.
der lejrer sig i overfladens po-
rer, i hvert fald til næste sky-
brud. Desuden kan solen fal-
me (blegne) farverne. Solens
ultraviolette stråling nedbry-
der overfladens molekyler så
lyset reflekteres mere spredt.
Det oplever vi som en falmen.
Især rødt og blåt er udsat, men
det kommer nok også an på
materialet. Fra Petersen Tegl
mener man f.eks. ikke at klin-
kerne falmer. I gennemfarve-
de produkter kan sliddet i
princippet holde farven frisk.

Imprægnering, oliebehand-
ling mv. er en mulighed når
man vil gøre belægningen
mørkere med et ‘vådt look’,
men det gør vedligeholdelsen
langt mere omfattende. sh
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Det grønne tag
tager på i vægt
Som årene går, tager et grønt
tag på i vægt, og det skal man
huske på når man projekterer
taget, skriver Nykilde på hjem-
meside www.nykilde.dk. Et
grønt tags vægt bestemmes af
dets elementer og vegetation i
vandmættet tilstand. Ud fra en
prøvemodel får man en vægt
pr. m2 som bruges som teknisk
grundlag i projekteringen.

Efter at taget er etableret,
samler det i de næste årtier
støv, blade, genstande osv. på
taget så vægten stiger. Forsøg
viser at det tilføres op til 10 kg
pr. m2 over 30 år. Så når et sy-
stem til grønne tage f.eks. an-
gives til at veje 50 kg pr. m2, så
skal man kontrollere om det
også indbefatter 10 kg ekstra
som buffer. Når Nykilde selv
angiver en vægt, er det inklu-
sive de ekstra 10 kg.

Nattelysende stålstole
til gammel mineby
Centrum af den flamske by
Genk buldrede engang af mi-
nedrift. Så lukkede fabrikker-
ne og området lå, som mange
andre tidligere industriområ-
der, øde hen. Men i dag er det
tidligere kraftværk og hjertet i
minebyen forvandlet til et nyt
kulturelt samlingspunkt kaldet
C-mine. Selve bygningerne er
blevet bygget om til auditorier
hvor der kan afholdes konfe-
rencer og udstillinger af for-
skelligt omfang.

På pladsen foran C-mine,
hvor enorme kraner stadig
står, har designeren Carmela
Bogman sammen med land-
skabsarkitektfirmaet Hosper,
forsøgt at genskabe den rå in-
dustris udtryk i pladsens sidde-
inventar. Der er tale om stole
og skamler udført af en foldet
plade af rustfrit stål. Undersi-
den og bagsiden af stolen er
lakeret i brandbilrød, og sto-
len er oplyst nedefra hvilket
får inventaret til at kaste en
varm glød om natten. Stolene
er sat fast med fire bolte og
det hele kan fjernes i løbet af
kort tid, hvis der skal være ar-
rangementer eller koncerter
på pladsen.

SALT vandrer rundt på
de arktiske kyster
Den norske kulturfestival SALT
finder sted på den bjergrige ø
Sandhornøya i det nordlige
Norge. Det arktiske landskab
er festivalens hovedperson, og
SALT vil efter starten i Norge
bevæge sig til Grønland, Is-
land, Færøerne, Irland, Skot-

land, Spitsbergen, Alaska og
Rusland i løbet af en årrække.

Der er fokus på kunsten og
musik, men landskabet er hele
tiden hovedpersonen og ar-
rangørerne lover at det vil
blive efterladt lige så barsk og
uspoleret som inden festivalen
ankom. De eneste bygninger i
egnen er festivalens - til lejlig-

heden byggede - transporta-
ble strukturer. De er baseret
på de indfødtes ‘fiskestativer’
hvor fangsten blev hængt til
tørre. Det er Rintala Eggertson
Architects som har stået bag
de aparte bygninger i det
kølge landskab.
Læs mere om SALT på
www.salted.no.

Engelske Saltex
ind til Birmingham
Saltex, den engelske udgave af
Have & Landskab, skifter fra
næste år adresse fra Windsor
til Birmingham og bliver en in-
dendørs udstilling. Udstillin-
gen blev sidst holdt 2.-4. sep-
tember i år (billedet). Det var
69. gang den blev holdt, alle
år som friluftsmesse. Og i det
sidste kvarte århundrede har
det været på Royal Windsor
Racecourse vest for London.

Men det er altså slut nu, har
arrangøren The Institute of
Groundsmanship (IOG) be-
stemt. Så næste gang bliver i
Birminghams store messecen-
ter NEC 4.-5. november 2015.

Bagrunden for beslutnin-
gen er bl.a. at undgå risikoen
for dårligt vejr, og at fagfolk
har bedre tid i november. Be-
søgstallet har været faldende
til under 10.000, færre end
på Have & Landskab, mens
udstillerantallet er på cirka
samme niveau.

VERDENS LANDSKABER
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Brakregler bliver mere dyrevenlige
Forbud mod at slå brakarealer bliver fra 2015 forlænget
med en måned så det går fra 1. maj til 31. juli, melder føde-
vareministeriet. Sigtet er tage mere hensyn til skadet mark-
vildt som rådyr, harer og jordrugende fugle. Ved at forlæn-
ge forbuddet kan rålam, fugleunger med flere være store
nok til at flytte sig når slåmaskinen nærmer sig.

Landmanden kan desuden selv vælge at udskyde slånin-
gen yderligere til 15. september så dyrelivet også kan få fred
i sensommeren. Ændringen indføres når nye regler for areal-
støtte træder i kraft i 2015. NaturErhvervstyrelsen giver vej-
ledning i pjecen ‘Gode råd om vildtvenlig høst’.

Del af Værebro Ådal er nu fredet
609 hektar enge, marker og moser er blevet fredet i Være-
bro Ådal vest for København. Det er en af de største fred-
ningssager i de senere år som fredningsnævnet nu har ved-
taget. Sigtet er bl.a. at undgå yderligere udbygning og til-
plantning, bl.a.gennem naturpleje. Desuden skal fredningen
give bedre adgang til ådalen, bl.a. med et udvidet stisystem.

Værebro Å løber mellem Mølleåen i øst og Roskilde Fjord
i vest, nær Stenløse, Gundsømagle og Veksø. Det meste af
ådalen ejes af landmænd, men en stor del af det nu fredede
område er i forvejen §3-beskyttet natur. Fredningen har væ-
ret flere år på vej, og har før omfattet et større område.
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I den tætte bys gader kan
man også have vilde bede

med græs og blomster. I 2013
anlagde Københavns Kom-
mune et vildt staudebed på
Blegdamsvej, Nørrebo. Der
blev udelukkende brugt natur-
ligt hjemmehørende arter, og
de blev sammensat som i natu-
ren. Efter første sæson er be-
det meget veletableret, og der
er kommet mange nye arter til
trods for de hårde forhold - in-
klusiv urin fra både dyr og
mennesker. Det har været et
vellykket eksperiment som er
blevet godt modtaget. Det
sværeste har været at vænne
driftsfolkene til den nye stil.

Den lille naturbiotop blev
anlagt på et areal der før be-
stod af perlegrus og tidsler (se
Grønt Miljø 5/2013). Det blev
anlagt af medarbejdere fra
grønne teams fra Nørrebro,
Østerbro og Fælledparken -
med besøg af den daværende
borgmester. Meningen var
bl.a. at understøtte kommu-
nens vedtagne strategi for bio-
logisk mangfoldighed samt at
indsamle erfaringer om hjem-
mehørende arters hårdførhed
i bymiljøer.

41 arter kom af sig selv
Bedet ved Blegdamsvej blev
anlagt med 26 arter der vokser
naturligt på overdrev, altså tør
og næringsfattig jord. Artslis-
ten indeholdt bl.a. arter som
tjærenellike, blodrød storke-
næb og hvid okseøje.

Jorden blev skiftet, og der
blev udlagt ukrudtsdug inden
planterne blev sat som plugs
for at holde anlægsudgifterne
nede. De blev plantet i tætte,
vilkårlige grupper. Den første
sommer blev de vandet nogle
gange for at sikre etablerin-
gen, ligesom der blev luget
enkelte gange. Firmaet Urban
Green stod bag artsliste, idé
og produktion af plugs.

Efter anlæg fik Urban Green
fondsmidler fra Realdania til
at overvåge bedet, herunder
planternes hårdførhed og ny-
tilkomne arter et år efter an-

læggelsen. Det skulle ske  i
samarbejde med Københavns
Universitet. Ved optælling i
maj 2014 blev der optalt ikke
færre end 41 nye vilde, danske
arter i bedet, midt på Nørre-
bro, heriblandt arter som føl-
fod, rødkløver og kamille.

Ved besøg på lokaliteten
kan man konstatere en herlig
mangfoldighed af insekter og
edderkopper, og for byens
pressede fauna giver bedet så-
ledes mulighed for både føde-
søgning, ophold, skjul og for-
mering. Bedet er blevet tæt og
har et varieret udtryk. Det har
blomstrende perioder, perio-
der hvor det fremstår grønt og
frodigt. Og så har bedet perio-
der hvor det fremstår lettere
brunt. Og kedeligt, vil nogle
sige. Man kan også bare sige
at det følger årstiderne.

I bagklogskabens lys
Også naturpleje i miniformat
kræver ejerskab og viden. De
der skal drifte arealet, skal
være velorienterede om hvad
bedet rummer, og hvad de
præcist skal gøre ved arealet,
hvor meget, hvornår og hvor-
for. Man skal huske at en del
af de plantede arter er arter
som medarbejderne andre ste-
der fjerner som ukrudt. Så det
er en ny måde man skal tænke
og se på når man anlægger
‘vild natur’ i et bed.

Information generelt er vig-
tig fordi udtrykket er anderle-
des end et traditionelt pryd-
bed, også til de der kommer
forbi arealet, sidder på en
bænk ved bedet eller interes-
serer sig for det grønne i deres
nærmiljø. Der burde være op-
sat en informationstavle alle-
rede da bedet blev anlagt.
Den opsættes forhåbentligt
nu. Bedre sent end aldrig.

Bedet ligger tæt på Skt.
Hans Torv hvor der bl.a. til den
årlige Distortion-fest bliver
indtaget rigelige mængder al-
kohol. En del kommer ud igen
i bedet i den ene eller anden
form, ligesom der også jævn-
ligt luftes hunde på arealet.

Skiltningen kan måske til dels
afhjælpe problemet med hun-
dene, især sammen med et lidt
højere hegn end det nuværen-
de. De øldrikkende lokale bli-
ver nok sværere at holde ude
af biotopbedet. At urin kan få
enkelte arter der ikke trives
med kvælstof til at forsvinde
er blot en del af den naturlige
selektion på stedet.

Svært at prissætte
Det ville have været interes-
sant at vide hvad driftsmedar-
bejderne har bortluget de
gange de har været der. Jeg
ved at der bl.a. er fjernet tids-
ler og græs samt samlet affald.
Ligeledes kunne det have væ-
ret interessant at vide hvor
meget tid de har brugt, så vi
kunne have prissat hvad sådan
et biotopbed koster at drifte.
Det oplyses ikke af timeregis-
treringerne som er inddelt i
brede kategorier.

Jeg ved at bedet i 2013 kun
blev luget ganske lidt, men
etableringsvandingen har na-
turligvis været en udgift. Dog
blev den udført af den maskin-
fører der alligevel kørte rundt
og vandede gadetræer. I 2014
har bedet fået flere besøg på
grund af et efterslæb fra 2013.
Der er dog ingen tvivl om at
plejen kan holdes på et mini-
mum, for bedet er særdeles
tæt og tolerancen over for nye
arter er stor.

Delte opfattelser
Der har ikke været borgerkla-
ger, men alligevel lidt forvalt-
ningsarbejde. Enkelte tilfredse
borgere har endda henvendt
sig med ros. Fra fagpersoner
har der været meget varierede
holdninger til bedet. En land-
skabsarkitekt ringede ind og
kaldte det ‘fantastisk’, en plan-
teskoleejer syntes det er for-
færdeligt, kommunens biolo-
ger er begejstrede.

Også blandt kollegerne i
marken er der delte holdnin-
ger. Hvis man er vant til at det
er stauder, sommerblomster
og prydbuske der fylder de

kommunale bede, så er det
svært at se herligheden i et
mere naturligt, rodet eller
vildt udtryk.

Søren Ryge har flere gange
vendt de forskellige holdnin-
ger til vejrabatternes natur,
noget der også er meget stor
uenighed om. Græs skal i
nogles optik være klippet mi-
nimum som brugsplæne, ellers
ser det grimt og rodet ud. An-
dre taler varmt for de fordele
det mere ekstensivt klippede
græs giver, bl.a. i forhold til
smådyr, visuelle oplevelser og
mangfoldigheden af planter.

Særdeles godt etableret
Det lille stykke natur på Nørre-
bro er blevet særdeles godt

Af  Henriette Lunn Vonsbæk

Gadens vilde urter
BYNATUR. Plantebede med naturpræg kan være en del af den tætte
by, men både stil og drift er en udfordring, viser Nørrebro-eksempel

Frodighed, blomstring og
forårsstemning i maj 2014.
Er det for vildt?
Foto: Urban Green/Dorte Nissen.
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etableret. Princippet med be-
det understøtter kommunens
politik for biologisk mangfol-
dighed, det er hurtigt blevet
tæt, og der er kommet mange
nye arter, og der er rigtigt
mange insekter i bedet. De op-
rindeligt plantede arter er for
en stor dels vedkommende
veletablerede og trives.

Driften af bedet kræver fær-
re timer end et traditionelt
prydbed. Planterne kan (men
skal ikke) klippes én gang om
året for at sikre maksimal
blomstring, der skal luges nog-
le gange om året, og der skal
samles affald. Men tolerancen
over for vilde arter er større i
et sådant bed, så der er ikke
nultolerance på ‘ukrudt’, og

der skal ikke gødes eller efter-
plantes.

Om man skal have sådanne
bede med naturligt hjemme-
hørende arter sammensat ef-
ter hvordan planterne sam-
eksisterer i naturen, er mest et
spørgsmål om smag og behag.

Kan man vænne sig til at det
anderledes udtryk tilfører en
ny og anderledes grøn herlig-
hedsværdi og gør noget godt
for byens smådyr?

Synes man det tilfører værdi
for byens borgere at se hvor-
dan rigtig natur ser ud på for-
skellige tider af året så de kan
lære hvilke planter der gror
naturligt i Danmark?

Eller kan man ikke få øje på
at det naturlige udtryk er an-

SKRIBENT
Henriette Lunn Vonsbæk er cand.
agro., TDP og parkforvalter på Ama-
ger, Byens Drift, Center Syd. Køben-
havns Kommune. Hun takker Dorte
Nissen, Urban Green og landskabsar-
kitekt Lærke Knudsen, Driftsanalyser,
Byens Drift, for deres medvirken.

det end noget rod der bør fjer-
nes og erstattes af et mere for-
finet, kultiveret udtryk med
forædlede planter med over-
dådig blomstring?

Prøve nye ting af
Hvis vi ikke er klar til at prøve
nye ting af og give vores bor-
gere (eller kunder) indsigt i
det utraditionelle og mangfol-
dige man kan i vores fag, så vil
vi efter min mening altid være
et skridt bagud. Det er blandt
vores fornemste opgaver at
lære vores borgere (eller kun-
der) at det vi kan med det
grønne, er en næsten uudtøm-
melig kilde af muligheder hvor
kun økonomi, fantasi og mod
sætter grænser.

Ved årsskiftet blev Center
for Park og Natur nedlagt i
forvaltningen, og der arbejdes
nu med nye centre hvor det
grønne sammen med bl.a.
Renhold ligger i det der hed-
der Byens Drift. Med organisa-
tionsændringer skiftes der ofte
ud eller byttes poster, så det
store spørgsmål for det lille
stykke natur vi etablerede i
den pulserende by er om det
overlever organisationsæn-
dringen. ❏
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Gennem svinegyllen kommer der mere og mere kobber og
zink ud i landbrugsjorden. Det skyldes at de to tungmetaller
har erstattet antibiotika som fast tilskud i svinefoder for at
forebygge infektioner. Det skete efter frivillig dansk aftale i
1999 og et EU-forbud i 2006 for at undgå bakterieresistens.

Kobber og zink gavner også grisenes tarmflora og har en
svag antibiotisk effekt. Men kobber og zink kan fremkalde
den samme bakterieresistens. De bakterier der kan overleve
tungmetallerne, overlever også antibiotikaen.

Denne sammenhæng bekræftes af overlæge ved Syddansk
Universitet Hans Jørn Kolmos i Weekendavisen 28.5.2014. Det
sker bl.a. på baggrund af et studie fra Københavns Universitet
offentliggjort i Environmental Sciense & Technology i 2010.

Kobber og zink er bl.a. med til at fremelske MRSA-bakterier
- multiresistente stafylokokker der ikke kan bekæmpes med
almindelig antibiotika. Disse bakterier har i sommer været un-

Svinegyllen ophober kobber og zink i jorden og giver bakterieresistens

Et fleksibelt byggesystem til
overdækninger, skærme, op-
bevaring, ophold, cykelstativer
mv. i byrum og friarealer leve-
res nu under navnet Inovenit
af et nyt dansk firma af samme
navn. Bag produkt og firma
står landskabsarkitekt Poul
Børge Pedersen. Ud over byg-
gesystemet leverer Inovenit
også cykelstativer og bænke.

Poul Børge Pedersen har selv
udviklet produkterne som led i
hans landskabsprojekter i PB
Landskab. De blev først produ-
ceret og solgt af Jessing ApS,
men nu sker det gennem Ino-
venit som Poul Børge Pedersen
har oprettet sammen med Jan
Qvortrup. Han er indehaver af
smedefirmaet JQ Stålmontage
A/S i Køge der nu producerer
Inovenits produkter.

Byggesystemet har et grund-
modul på 24 cm i længde,

Inovenits fleksible system til byrummet

Tag et foto af problemet, vælg
en kategori og send beskeden
af sted. Med Intergrahps nye
landsdækkende gratis app ‘Giv
et praj’ kan borgere let give
kommunen et praj om f.eks. et
hul i belægningen, et farligt
træ, hærværk på et busskur el-
ler bjørneklo på en skråning.

Prajet forsynes med koordi-
nater fra telefonens GPS så
kommunen nemt kan se hvor
de skal rykke ud. Og prajet
sendes automatisk til den
kommune som problemet lig-
ger i - eller eventuelt det lo-
kale forsyningsselskab.

Det er kommune eller forsy-
ningsselskabet der tegner
abonnement. Basisabonne-
mentet er gratis. Hvis den rele-
vante kommune ikke har et
abonnement, kan man via
app’en sende prajet som e-
mail til kommunen.

Med den nye app får kom-
munerne et nyt redskab i hæn-

derne til at effektivisere deres
drift, men som også kræver en
organisering der kan håndtere
de mange praj der kan kom-
me. Det er op til den enkelte
kommune eller forsyning at
vurdere hvordan de vil reagere
på prajet. Det kan bl.a. afhæn-
ge af om der allerede er plan-
lagt vedligeholdelse i området,
om problemet er til direkte
fare for nogen og om økono-
mi. Der er - som Intergraph
skriver- „ingen garantier for at
de orange mænd rykker ud
med det samme, men oddsene
er trods alt bedre hvis kommu-
nen kender til problemet.“

’Giv et Praj’ kan hentes i App
Store og Google Play. En ver-
sion til Windows Phone er un-
dervejs. På givetpraj.nu kan
du se eksempler på afsendte
praj og tjekke hvilke kommu-
ner der er med. Intergraph står
bag flere professionelle app,
f.eks. den officielle 112-app.

Giv kommunen et praj om problemet

der debat. Fire nylige dødsfald i Danmark tilskrives MRSA.
Kolmos mener at man bør forbyde tungmetaller i husdyrfoder
eller mindske indholdet kraftigt. For spildevandslam der spre-
des på marker er der skrappe regler for indhold af kobber og
zink. I svinegylle kan indholdet være 40 gange højere.

Når der i det hele taget tilsættes antibiotika eller kobber og
zink til svinefoderet er det fordi infektionssygdomme har let
spil hvor mange dyr er samlet på lidt plads. Problemet er størst
hos smågrise fordi de - af affektiviteteshensyn - tages fra soen
før deres tarmsystem er klar til det.

Hvis svinene er syge, er det stadig tilladt at bruge antibiotika
i foderet. Og ifølge Kolmos får landmanden al den antibiotika
han beder om og fordeler den selv. Det gør forbruget unødigt
stort og bidrager også til bakterieresistens. De stadig virk-
somme midler burde ifølge Kolmos derfor reserveres det aller-
mest nødvendige og ikke bruges til svin. sh

bredde og højde. Sigtet er at
det kan bruges til mange for-
mål, i mange størrelser og for-
mer, apteres efter ønske, mon-
teres på en enkel og billig må-
de og ændres efter behov.

Systemets basis er konstruk-
tionsdele som fodbeslag, ram-
mer, søjler, stivere og afstiv-
ningskryds, topbeslag, spær,
tagåse mv. Alt er udført i stål
og samles med enkle boltfor-
bindelser. Sideflader kan forsy-
nes med forskellige typer be-
klædning, som standard f.eks.
gitterriste, perforerede plader
eller elementer af træ.

Tage findes i tre varianter
der kan leveres med flade ta-
ge, ensidig taghældning, sad-
deltage, buede tage mv. Syste-
met kan apteres med f.eks. cy-
kelstativer, sidehængte døre,
skydedøre, indkastlemme og
siddemøbler. ww.inovenit.dk.
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Flishuggeren som Hernan Guiterrez røg igennem. Screendump, NBC 6.

Mand ryger igennem flishugger i Florida
Fra 2000 til 2013 er det lykke-
des 11 personer i USA at køre
sig selv gennem en flishugger.
I sommer skete det igen da en
42-årige Hernan Guiterrez var
ved at beskære palmer i byen
Davie i Florida.

Driftschefen for Federation
Gardens, et boligkompleks
hvor ulykken skete, beskriver
arbejdet som noget de gør
hver sommer inden orkansæ-
sonen. Hernan Guiterrez var
alene ved flishuggeren bortset
fra en beboer, Joseph Horta,
som tilfældigvis gik forbi net-
op da Hernan blev trukket ind
i maskinen. „Jeg vidste ikke
hvad jeg skulle gøre,“ han til

NBC 6 og kalder oplevelsen
‘forfærdelig’.

Hvordan den 42-årige røg
ind i flishuggeren bliver nok
aldrig opklaret, og politiet kal-
der hændelsen for en ulykke.
En usædvanlig ubehagelig en.
Den lokale politichef, Dale
Engle, der var med til at samle
ofrets rester op, udtalte: „Jeg
har aldrig set noget lignende.
Det er en grusom scene.“

Efter Grønt Miljøs kendskab
er den slags ulykker ikke fore-
kommet i Danmark i nyere tid,
bl.a. fordi sikkerhedsfunktio-
nerne er så effektive i de ma-
skiner som bliver brugt. Men
pas nu på alligevel derude. lt
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Det fremgår af den nye
guide ‘Byplanlægning der ska-
ber tryghed’ som Niras har la-
vet for Det Kriminalpræventi-
ve Råd og Trygfonden. Byplan-
læggere sidder med nøglen til
at løse nogle af de kriminali-
tetsproblemer der fylder me-
get i statistikkerne, siger pro-
jektleder Karsten Nielsen.

Men nøglen betyder også
udfordringer for grønne fag-
folk. For når det handler om at
kunne se og blive set, så er det
et generelt problem at bruge
hække, buske og træer der
ikke er opstammede.

At det nytter med ‘øjne på
gaden’, overblik og synlighed
er påvist gennem forskningen,
understreger guiden. Men det
er der også andre ting der gør:
sikker transport, belysning,
psykologisk ejerskab, opholds-
og udfoldelsesmuligheder,
renholdelse og vedligeholdel-
se samt - undtagelsevist - fysisk
beskyttelse og sikkerhedsud-
styr. Se boksen til højre.

Fem kommuners forsøg
Guiden er ikke kun baseret på
forskningen, men også på et

8 HOVEDPRINCIPPER

1. Øjne på gaden. Naturlig overvågning, især langs trafik-
årer og fællesarealer. Gerne blandede funktioner, attrak-
tive grønne områder og gode faciliteter der lokker folk til.
2. Overblik og synlighed. F.eks. bygningsdesign med vin-
duer mod p-områder og fællesområder. Ingen blinde, inak-
tive og visuelt tillukkede facader. Aktive stueetager.
3. Sikker transport og bevægelse. Stier mv. med godt
udsyn til siderne. God belysning. Klart definerede ruter for
forskellige trafikformer. Få centrale stier.
4. Tryghedsskabende belysning. Jævn belysning der
ikke blænder. Ingen generende lys fra andre kilder. God
farvegengivelse, rar og behagelig.
5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed. Klar marke-
ring af offentlige, halvoffentlige, halvprivate og private
områder, f.eks. med belægningsskift, lave hække. Borgere
bør være med til at definere brug og identitet.
6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder. Formgivning
der giver gode muligheder for alle aldersklasser.
7. Renholdelse og vedligeholdelse. Velholdt belægning,
beplantning og inventar signalerer omsorg og kontrol. Uor-
den og hærværk udbedres med det samme, da det kan ska-
be mere hærværk. Grafitti skaber utryghed.
8. Fysisk beskyttelse og sikkerhedsudstyr. Aflåste hegn
og videoovervågning kan være nødvendigt nogle steder,
men bør designes omhyggeligt og passe i området.

Som forskningen har vist er principperne med til at nedbringe kriminali-
tet og skabe mere tryghed - ifølge ‘Byplanlægning der skaber tryghed

Mange moderne villaom-
råder ‘vender ryggen’ til

det offentlige rum bl.a. med
høje hække og carporte og
vægge uden vinduer. Det be-
tyder at beboerne ikke kan
holde øje med hvad der sker i
gaden. Samtidig kan indbruds-
tyve arbejde skjult. Det skaber
derfor mere tryghed at åbne
forhaven ved at gøre den høje
hæk lavere eller erstatte den
af f.eks. opstammede træer el-
ler solitære buske.

Det er et eksempel på hvor-
dan byplanlægningen påvirker
kriminaliteten. Et andet ek-
sempel er de skarpe skel mel-
lem boliger og erhverv, så man
får tomme boligområder om
dagen og tomme erhvervsom-
råder om natten. Moderne by-
planlægning har gjort det let-
tere at begå kriminalitet.

Men byplanlægning kan og-
så skabe mindre kriminalitet
og større tryghed. Det der vir-
ker bedst er at give beboerne
optimale muligheder for at
overvåge andre og selv blive
overvåget. Se og bliv set. Øjne
på gaden. Overblik og synlig-
hed.

Se og bliv set
KRIMINALPRÆVENTION. Nye anbefalinger
giver udfordringer med bevoksninger fordi alt
skal kunne ses, og ingen må kunne skjule sig

Plæne og træ, ikke noget sted at
skjule sig, masser af synlighed.
Kriminalpræventivt fint.
De rekreative muligheder
er mere diskutable.

projekt hvor fem kommuner -
Ballerup, Aarhus, Esbjerg, Ka-
lundborg og Guldborgsund - i
tre år har arbejdet med krimi-
nalpræventiv byplanlægning,
bl.a. i deres kommuneplaner.
Det er hidtil ikke sket. Til trods
for at principperne i det krimi-
nalpræventive arbejde har væ-
ret kendt i mange år, har de
ikke sat noget særligt aftryk i
byplanlægningen.

Ifølge guiden er der gode
muligheder for at arbejde kri-

minalpræventivt inden for den
nuværende lovgivning. Man
kan opnå meget med enkle
midler. Men det forudsætter
at arbejdet organiseres i kom-
munen, at man arbejder tvær-
fagligt og involverer alle plan-
medarbejderne. Guiden anbe-
faler desuden at kommunerne
laver bygherrevejledninger og
tjeklister med kriminalpræven-
tive principper. Et forslag til en
tjekliste er vedlagt guiden.

De beskyttende øjne
Åbne forhaver er et eksempel
på hvordan man kan skabe na-
turlig overvågning. Men det
hjælper ikke hvis bygningen
bagved er lukket. Så de skal
være åbne og aktive. At opnå
det er f.eks. en del af sigtet i
Ballerup. Husene vender nem-
lig bagsiden ud mod bymid-
ten, og det skaber områder
med ingenmandsland.

Man kan forstærke effekten
ved at bygge byerne mere
tætte så der er flere øjne der
ser. Det er i hvert fald en del af
hensigten med den fortætning
som der planlægges med i Es-
bjerg. „Med flere boliger i
mindre områder koncentreres
bylivet, og der kommer flere
øjne på gaden. Gade og by-
rum opleves på den måde me-

46
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KILDER
Hans Martin Skou, Carsten Nykjær
Madsen (2014): Byplanlægning der
skaber tryghed. Guide til mere trygge
byer. Niras A/S, Det Kriminalpræven-
tive Råd og Trygfonden 2014. 42 s.
www.dkr.dk. www.trygfonden.dk.
Rob T. Guerette, Kate J. Bowers
(2009): Assessing the extent of crime
displacement and diffiusion of bene-
fits: A review of sitational crime pre-
vention evaluations. Criminology 4/
2009 s. 1331-68.

re levende og trygge,“ hedder
det i Esbjergs kommuneplan
der samtidig anfører at der
ikke skal være „konkrete mu-
ligheder for at overfaldsmænd
kan gemme sig.“

At afskaffe ‘ingenmands-
land’ og åbne byggeriet mod
gaden er også en del af Aar-
hus Kommunes planer for Gel-
lerupparken. Her vil man også
gerne etablere et mere åbent
trafiksystem uden blinde veje
og omfartsveje, alt sammen
for at styrke synligheden og
den generelle kontrol i gade-
billedet. Stier skal flyttes til dér
hvor der er flest ‘beskyttende
øjne’, og cykelskurene skal
flyttes så de let kan ses oppe
fra lejlighederne.

Begrebet ‘beskyttende øjne
går igen i de fem kommuners
planer. Det kan ifølge Kalund-
borgs kommuneplan bl.a. til-
skyndes ved at „sikre oversigt
fra boliger over udearealer, le-
gepladser og parkeringsplad-
ser“ og ved at „minimere mu-
ligheden for skjulesteder og
skumle steder.“

I Esbjergs kommuneplan
hedder det at man skal kunne
overskue meget af det fælles
friareal fra egen grund, stierne
skal være synlige, og der må
ikke være garager eller skure

der hindrer ud- og indsyn. Og
træerne skal være opstamme-
de „så man kan kigge under
dem.“ Af samme årsag må
hegn i skel mod boligvejen
højst være 120 cm høj.

Det handler ikke kun om at
forebygge kriminalitet. Det
handler også om at skabe
tryghed selv om det mest har
psykisk betydning. Hvis man
ikke føler sig tryg, vil man bru-
ge udemiljøet mindre. Og der-
med også muliggøre mere kri-
minalitet fordi der bliver færre
‘beskyttende øjne’.

I Esbjergs kommuneplan
hedder det f.eks. at „for at et
rekreativt område er og ople-
ves visuelt trygt, skal området
være indbydende, velplejet,
overskueligt og let at aflæse
både i dag- og aftentimerne.“
Man skal kunne se at der er
andre mennesker i området
som kan hjælpe en.

Åbne udemiljøer
Både den reelle kriminalpræ-
ventive indsats og den tryg-
hedsskabende indsats har den
samme konsekvens for ude-
arealerne. De skal være åbne
og gennemsigtige. Og selv om
det ikke formuleres direkte i
guiden, så sætter det grænser
for hvordan man kan bruge

side kan en kriminalpræventiv
indsats i ét kvarter have en vis
effekt i nabokvartererne.

Hvis det er svært at begå kri-
minalitet, bliver der altså min-
dre af den. Ofte er kriminalitet
en spontan fristelse der udfø-
res fordi det ‘ligger lige for’.
Teorien er at kriminalitet kun
opstår hvis der samtidig er en
motiveret gerningsmand, et
tilgængeligt offer eller gen-
stand og et egnet sted. Den
rigtige by kan være med til at
sikre at disse tre forudsætnin-
ger ikke opstår på én gang.
Sociale indsatser er derfor ikke
den eneste måde at forebygge
kriminalitet på.

Samtidig indebærer de kri-
minalpræventive tiltag et bi-
drag til at komme hinanden
mere ved. Den ‘sociale bære-
dygtighed’ styrkes. Det kan
også være med til at forebyg-
ge kriminalitet - ud over at det
skabe et bedre bymiljø. sh

bl.a. buske, hække og træer.
Det foretrukne design kan der-
med let blive noget med plæ-
ner og opstammede træer, en
tendens der i forvejen er mar-
kant, og som bl.a. kan gøre
det svært at skabe læ og gode
legeforhold.

På den anden side handler
det ifølge kommuneplanerne
også om at skabe gode ude-
arealer som folk bruger mere
så man også derved forebyg-
ger kriminalitet og skaber
tryghed. Ifølge Esbjergs kom-
muneplan skal udearealerne
være „indrettet med henblik
på at være indbydende, ud-
fordrende og behagelige at
opholde sig i.“ Det skal blot
ske med en mindre palet af
den grønne fagmands norma-
le virkemidler.

Kriminalitet flytter ikke
Spørgsmålet der ofte stilles er
at en kriminalpræventiv ind-
sats i et kvarter blot flytter kri-
minaliteten til et andet kvarter
og derfor ikke er indsatsen
værd. Men det passer ikke, ly-
der det i guiden der henviser
til et amerikansk studie af 102
indsatser (Guerette, Bowers
2009). Kun i nogle tilfælde for-
skydes kriminaliteten til et an-
det kvarter, og på den anden

Bag den høje bøgehæk kan
indbrudstyve arbejde stille og
roligt uden at blive set.
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25 års jubilæum 1994-2014.
Jubilæumsskrift. Dansk
Skoventreprenørforening
2014. 56 s.
www.skoventreprenorer.dk.
• Beretning om foreningens
tilblivelse og udvikling gen-
nem de første 25 år og nogle
af de visioner branchen har.
Foreningen opstod med den
voksende betydning af entre-
prenørskovbruget og havde
bl.a. det formål at professiona-
lisere faget og styrke bran-
chens anseelse. Organisatorisk
er foreningen i dag en speci-
alforening i Danske Maskinsta-
tioner og Entreprenører.
Folk & fortællinger fra Det
Tabte Land. Bind 2, øerne. Af
Kjeld Hansen. Forlaget Bære-
dygtighed 2014. 816 s. 499 kr.
www.baeredygtighed.dk.
• ‘Det tabte land’ om tørlæg-
ningen og opdyrkningen af
Danmarks mange vådområder
udkom i 2008. I 2011 fulgte en
nærmere beskrivelse af jyske
tørlægninger af søer og hav-
bund. Her følger så en beskri-
velse af 175 eksemper fra øer-
ne, herunder det største og dy-
beste projekt, Lammefjoden
med sine cirka 7000 ha.

Serviceoversigten 2014/
2015. Dansk Skoventreprenør-
forening 2014. 60 s.
www.skoventreprenorer.dk.
• Den årlige oversigt over cirka
80 medlemmer der som priva-
te virksomheder udfører skov-
drift for oprivate og offentlige
skovejere. En ydelsesoversigt
viser hvem der udfører hvilke
arbejdsopgaver, ligesom man-
ge skoventreprenører præsen-
terer deres specialer i en an-
nonce. Det er 20. årgang idet
den første serviceoversigt blev
udgivet i 1994.

Lyngby-Taarbæk Kommune
stod i 70’erne som et fyr-

tårn blandt kommunernes
grønne forvaltninger. Intet
sted var der så mange land-
skabsarkitekter, næppe noget
andet sted havde de så meget
at skulle have sagt. For det
kunne man ikke mindst takke
stadsgartner Svend Aage Han-
sen (1912-1981), kommune-
gartner fra 1947 til 1980.

En af hans yngre medarbej-
dere var Hans Ove Pedersen
som nu har beskrevet kommu-
nens grønne områder i ‘Lyng-
by-Taarbæk Kommunes oaser,
en guide’. Afsættet var oprin-
deligt at synliggøre Svend
Aage Hansens virke. I praksis
er den blevet en guide med
S.A. Hansen - som han gerne
blev kaldt - som hovedperson.

Kommunen er ganske rigtigt
meget grøn. Det skyldes i høj
grad de omgivende skove og
søer, Mølleåen og Øresund
foruden de mange private ha-
ver. Men de mange kommu-
nale anlæg af vidt forskellig
størrelse spiller selvfølgelig og-
så en vigtig rolle. Det gør også
de mange gadetræer hvor pla-
tantræet blev introduceret i
1960 og siden blev kommu-
nens signaturtræ.

I bogen får man et historisk
rids og en præsentation af de

S.A. Hansen og det grønne Lyngby
Bogen om kommunens grønne tradition lever ikke op til virkeligheden

mange grønne kommunale
anlæg. Efter 37 siders historisk
gennemgang præsenteres
godt 100 anlæg, for det meste
med en side pr. anlæg med en
kort tekst og en række bille-
der. De spænder lige fra større
parker som Sophienholm til
små grønne hjørner og tager
også kirkegårde og koloniha-
ver med. Det giver et godt ind-
tryk af hvordan S.A. Hansen &
co. har formået at udnytte
mulighederne, både de store
og de mere beskedne gennem
en offensiv daglig praksis.

Gennemgangen er registre-
rende og opremsende. Sådan
er guider. Det ville dog have

været dejligt hvis forfatteren
havde udvidet guidens format
og tilført noget mere analyse
og overblik der kunne forklare
landskabsplanlægningen og
byplanmæssige sammenhæng.
Det fremgår ikke om S.A. Han-
sen havde en særlig stil eller
strategi - ud over platanerne.
Eller om han blot pragmatisk
og dygtigt udnyttede de mu-
ligheder der opstod.

Som guide savner man i alle
tilfælde kort og planer der vi-
ser anlæggenes beliggenhed,
størrelse og disponering. Det
er ikke nok at adresse og ad-
gang står i teksten. Og priori-
teringen kan diskuteres. Små
som store anlæg får én side og
fremstår lige vigtige. I en grøn
guide for Lyngby-Taarbæk er
det også påfaldende at de
største grønne områder som
Dyrehaven og Sorgenfri Slots-
park ikke er med - men det er
jo konsekvensen når man kun
har kommunale anlæg med.

Det er altså en guide med
begrænsninger. Og efter endt
læsning virker det heller ikke
klart hvad det helt særlige var
ved S.A. Hansen og hvorfor
han endte som et ikon. sh

Hans Ove Pedersen: Lyngby-Taarbæk
Kommunes oaser - en guide. Greens
Forlag 2014. 144 s.
www.greenbog.dk.

S.A. Hansen omkring 1960.
Foto gengivet fra bogen.

Borrebakken i Brede med gamle ege og bøgetræer på et skrånede terræn langs Mølleåen. Foto fra bogen.
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Byplanlægning der skaber
tryghed. Niras og Det Krimi-
nalpræventive Råd 2014. 40 s.
www.dkr.dk.
• Erfaringer og anbefalinger
fra projektet ‘Tryghed via by-
planlægning’ hvor fem kom-
muner gennem tre år har ar-
bejdet med kriminalpræventiv
byplanlægning. Guiden har
eksempler på hvordan man
kan indarbejde tryghed i
kommuneplaner, lokalplaner
m.m. Det handler bl.a. om ikke
at give skjul til indbrudstyve
med f.eks. høje hække og i det
hele taget skabe gennemsigt.

Evaluering af fysiske ind-
satser gennemført i perio-
den 2011-2013. Af Claus
Bech-Danielsen, Inge Mette
Kirkeby, Søren Ginnerup. Sta-
tens Byggeforskningsinstitut
2014. 244 s. 475 kr. sbi.dk.
• Evaluering af ti renoveringer
af almene boligbebyggelser
som har fået støtte fra Lands-
byggefonden. Boligkvaliteten
er generelt forbedret betyde-
ligt, ikke mindst tilgængelig-
hed, men boligselskaberne
kunne få bedre resultater hvis
satsede mere på de oprindeli-
ge arkitektoniske kvaliteter.
Udearealerne er med i evalu-
eringen, men hovedvægten er
på det bygningsmæssige.
Anne Justs Have. Af diverse
forfattere og fotograf Bent
Rej. Forlaget Fontæne 2014.
160 s. 314 kr.
• Fotobog af den berømte ha-
ve i Vendsyssel med små tek-
ster af bl.a. skuespiller Ghita
Nørby, arkitekt Louis Becker
og landskabsarkitekt Torben
Schønherr. En grundigere bog
er Anne Justs egen ‘Mit liv i
ord og billeder’ fra 2009.
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I disse år oplever vi flere og
 flere grønne anlæg på tage,

på facader - undertiden på de
mest uventede steder. Dejligt
at se de vellykkede anlæg. Og
trist at se de knap så vellykke-
de der ofte præges af mangel-
fuld planlægning eller forkert
materialevalg.

Det rådes der bod på i den
fremragende ‘Professional De-
sign Guide to Green Roofs’ af
Karla Dakin, Lisa L. Benjamin
og Mindy Pantiel. Den beskri-
ver både design, valg af mate-
rialer og proces indgående.
Den gennemgår faktisk alle
faktorer med indflydelse på
grønne tage, lige fra overord-
net design, skabelse af borger-
venlige opholdsarealer til
praktiske forhold med vedlige-
holdelse og forventninger hos
kunder og beboere.

Bogens beskrivelser og ek-
sempler er hentet fra en me-
get bred vifte af gennemførte
projekter fra mange lande i
flere verdensdele. Det giver
spændende muligheder for at
sammenligne projekter. Der-
med kan læseren få indsigt i
yderst forskellige typer af de-
sign og materialer og mange
forskellige planter. De viste
projekter spænder vidt fra sy-
gehuse og skoler over virksom-
heder og trafikknudepunkter
til boligkomplekser og villaer.

Bogens første hovedafsnit
beskriver med gode detaljer
og fine overvejelser bl.a. inspi-
ration og regulativer, former
og mønstre, arealer til praktisk
brug, tiltrækning af fugle og
insekter samt planteudvalg og
-farver. I andet hovedafsnit om
processer kan man læse om
bl.a. design, tidsplan, økono-
mi, plantevalg, vanding, drift,
æstetik og økologi.

Alle afsnit er beskrevet i et

Karla Dakin, Lisa L. Benjamin og
Mindy Pantiel (2013): The Professio-
nal Design Guide to Green Roofs.
Timber Press. 300 s.
www.timberpress.co.uk.

Af Ole Fournais

letlæseligt engelsk med gan-
ske få svære fagord. De korte
tekster er suppleret med glim-
rende billeder - både med
oversigter og nærbilleder. Des-
uden er flere projekter også
vist med instruktive tegninger
eller digitale modeller. Blandt
de bedste afsnit er detaljerede
beskrivelser af projekter i Van-
couver, Canada og Monterrey,
Mexico. Her ser man spænden-
de og overraskende design og
gode valg af solide materialer
og robuste planter.

Dorthe Rømø lever en dansk
vinkel gennem sit arbejde med
grønne tage for Københavns
Kommune. Hun har deltaget i
en international erfa-gruppe.
Materiale fra denne gruppe
danner - sammen med udveks-
ling af oplevelser og politiske
overvejelser - baggrund for
flere afsnit. Spændende at vi
også kan være med.

Flere af bogens viste projek-
ter er fra New York hvor man
allerede for mange år siden
etablerede en stribe grønne
anlæg. De er ofte af høj kvali-
tet, men desværre også svært
tilgængelige og ukendte for
de fleste da de i sagens natur
som regel befinder sig højt
oppe.

De beskevne nye projekter
kan med stor fordel sammen-
lignes med tilsvarende ældre

gmPUBLIKATIONER

Professionel
guide til
grønne tage
Design, materialer,
proces - og mange
gode eksempler fra
hele verden

anlæg som på glimrende vis er
omtalt i bogen ‘New York City
Gardens’ redigeret af Veronika
Hofer for forlaget Hirmer for
et par år siden. Den beskriver i
letlæseligt engelsk og med
velvalgte billeder ikke færre
end 30 anlæg i metropolen.

Her får læseren et særdeles
godt indtryk af de store og
meget flotte og dyre anlæg på
tage mellem højhusene. En
lang række billeder viser de
smagfulde grønne anlæg en-
ten fra nabohøjhuset eller fra
helikopter. Det giver et fabel-
agtigt indtryk af både omgi-
velser og sammenhæng mel-
lem træer, buske, blomster og
belægninger.

Begge titler kan bruges af
anlægsgartnere, landskabs-
arkitekter og byplanlæggere -
ikke mindst ved kundevejled-
ning og ved politiske beslut-
ningsprocesser. Bøgerne bør
naturligvis også købes til vore
fagskoler da de vil kunne bru-
ges af både lærlinge, stude-
rende, kursister - og frem for
alt af underviserne. ❏

ANMELDER
Ole Fournais er cand.mag. og tidli-
gere faglærer på Jordbrugets Uddan-
nelsescenter Aarhus.

Eksempel fra New York city. Foto gengivet fra bogen.

Københavnergrøn. Af Su-
sanne Sayers og Poul Arnedal.
Life Publishing. 2014. 224 s.
www.kobenhavnergron.dk.
•  Beskrivelse af 100 grønne
og rekreative steder i Køben-
havn og omegn. Her skildres
både de kendte og de mindre
kendte oaser i foto og tekst,
herunder deres historie, rekre-
ative kvaliteter og aktivitets-
muligheder. Der findes også
en mindre guide. Bogen ud-
springer af fotoudstillingen af
samme navn. Den kan ses på
Højbro Plads frem til oktober.
Den danske naturs gen-
komst. Af Rune Engelbrecht
Larsen. Danarige 2014. 192 s.
350 kr. www.danarige.dk.
• Oplevelses- og oplysningsrej-
se der i ord og billeder fortæl-
ler om arter som havørne,
kongeørne, traner, ulve, vild-
svin, bævere og bisoner der de
senere år er vendt tilbage til
Danmark  - eller er ved det -
og om bestræbelserne på at
bevare, skabe eller genskabe
tabte naturområder.

Midt i en surfertid. Af Klaus
Eskelund. Aarhus Universitets-
forlag 2014. 273 s. 200 kr.
www.unipress.dk.
• Tværfaglig eftertanke med
undertitlen ‘Den rekreative by
mellem fast og flydende mo-
dernitet’. Ud fra en bl.a. sund-
hedsmæssig, idrætslig og arki-
tektonisk vinkel belyses hvor-
dan byen bruges aktivt og ind-
rettes derefter - både for det
gode og det mindre gode. Bo-
gen forklarer den moderne re-
kreative byudvikling og giver
et bud på hvor den rekreative
by er på vej hen. By, bølger og
bevægelse flyder sammen i
den surfertid vi er midt i.
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Gennem mere sne
med mindre energi
„Hedebølgen er forbi. Det er
tid at tænke på sne.“ Presse-
meddelsen ramte brutalt
Grønt Miljøs e-mailboks 19.
august. Heldigvis tænkte af-
senderen, Special Maskiner, på
vinterberedskabet og sine ny-
este foldeplove fra svenske
Drivex. Man kan nu køre med
en op til 35 graders vinkel på
plovene der er forsynet med
koniske vinger med afrundet
form. Man kan derfor komme
gennem mere sne og samtidig
spare diesel. Plovene kan køre
både som spidsplov, i Y-stilling
eller som diagonalplov. Der er
arbejdsbredder fra 2 til 4 me-
ter, og det uafhængige op-
hæng skåner traktoren.
www.special-maskiner.com.

Løgvækster på
tysk golfbane
Golfbaner kan også prydes af
løgvækster. Det kunne i for-
året opleves på golfklubben i
Hofgut Wißberg i tyske Rhein-
land-Pflaz. 38.000 blomsterløg
på i alt 500 m2 blev sat med
maskine forskellige steder i
græsset og i flere blandinger.
Det gav en blomstringsperiode
på samlet 8 uger, først med
blandingen ‘Annecy-le-Vieux’
af narcisser og tulipaner. Lø-
gene er fra den hollandske le-
verandør Verver der har en
bred vifte af blandinger der
passer til maskinbeplantning,
også til golfbaner hvor de bl.a.
kan supplere blomsterflor af
frø. www.ververexport.nl.
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Hvilke aktiviteter skal Dan-
 ske Planteskoler løse i

fremtiden, hvordan løses de
bedst, og hvad må det koste?
Spørgsmålene blev stillet på
organisationens generalfor-
samling den 12. juni på Hjer-
ting Badehotel.

„Som enhver anden virk-
somhed må en brancheorgani-
sation som Danske Plantesko-
ler tilpasse sig nye tider og de
ændringer som kunderne ef-
terspørger,“ sagde formand
Henning Roed i sin beretning.

At planteskoledrift er en
hård branche med stor uden-
landsk konkurrence, afspejles i
foreningens medlemstal. I
2010 var der 62 medlemmer,
mens der pr. 1. januar 2015
forventes at være cirka 45.

Ifølge Roed er årsagen ikke
kun at planteskoler helt ophø-
rer. Årsagen er også kontin-
gentet der ledsages af mar-
kedsføringsbidrag og gebyr til
plantesundhedskontrol. Det
giver ifølge Roed pres på
bundlinjen. Og anledning til at

overveje foreningens opgaver.
F.eks. det erhvervspolitiske ar-
bejde. „I 2013 var kontingent-
indbetalingerne til Danske
Planteskoler på 1,3 mio. kr.
hvoraf vi sender 735.000 kr. til
Dansk Gartneri som betaling
for det erhvervspolitiske ar-
bejde for Danske Planteskoler.
Hertil kommer 70.000 kr. til
den faglige konsulent for bl.a.
at repræsentere foreningen i
råd og nævn. I bestyrelsen sy-
nes vi at det er for høj en beta-
ling,“ sagde Roed.

„I Danske Planteskolers be-
styrelse har vi vurderet at en
betaling på 250.000 kr. må væ-
re tilstrækkelig til at overvåge
lovgivningsarbejdet, kontakte
politikere og embedsmænd i
vores tjeneste. Men den re-
duktion kunne vi ikke komme
igennem med,“ fortalte Roed
og bad derfor om lov til at for-
handle med andre end Dansk
Gartneri om at varetage det
politiske arbejde. Det fik han
med 18 stemmer mod én. Flere
gav dog udtryk for at Dansk

Doppstadt Dk
ind i OP-Gruppen
Doppstadt Danmark A/S, den
danske importør af de tyske
Doppstadt knusere, neddelere
sortéranlæg mv., bliver en del
af den svenske OP-Gruppen.
Det sker efter at Doppstadt i
Tyskland har bedt OP-Gruppen
om at udvikle og forbedre sal-
get af Doppstadts maskiner på
hele det skandinaviske mar-
ked. Doppstadt Danmarks ak-
tiviteter fortsætter, men under
et nyt navn som endnu ikke er
bestemt. Men bogstaverne OP
vil nok indgå i navnet lyder
det fra OP-Gruppens grund-
lægger Mats Olufsson.

KILDE. Bjarne Pugholm Johansen
(2014): Danske Planteskoler og frem-
tiden. Gartnertidende 10/2014.

Danske Planteskoler overvejede sin fremtid på generalforsamlingen

Færre medlemmer og presset bundlinje

Gartneri er den naturlige sam-
arbejdspartner, men ikke for
enhver pris.

Bestyrelsen præsenterede en
liste med cirka 40 aktiviteter
som foreningen står for, bl.a.
pr-aktiviteterne Havens Dag
og Grønne Pletter, udstillingen
Have & Landskab og konsu-
lenttjenesten GartneriRådgiv-
ningen. Bestyrelsen havde og-
så et bud på en proritering
fremover, men flere medlemer
fremhævede at en fælles mar-
kedsføring var vigtigere end
den bestyrelsen lagde op til.

Den fælles markedsføring
sker bl.a. gennem de såkaldte
GAU-midler der opkræves som
en promillesats af plantesko-
lernes omsætning. Bestyrelsens
forslag var her at gå efter at få
sænket promillen fra 4,5 til
3,5. I dette valg mellem fælles
markedsføring og bundlinje
blev forslaget nedstemt med ti
stemmer mod ni. sh

Peter Ladegaard har rejst sig på generalforsamlingen. „Jeg synes at Dansk Gartneri er den naturlige
samarbejdspartner, men det skal ikke være for enhver pris,“ sagde han. Foto: Jeanette Thysen.

Fagpiloter kan
udvikle firmaet
Med en såkaldt fagpilot kan
virksomheder ansætte en fag-
lært med løntilskud og få
hjælp til at tage fat på nye
forretningsområder, arbejds-
metoder eller arbejdsgange.
Ordningen er en fætter til den
tidligere videnpilotordning,
men hvor ’videnpiloten’ var en
akademiker, har ’fagpiloten’
svendebrev. Ordningen yder
12.500 kr. i månedligt løntil-
skud i op til et år til faglærte.
Virksomheden skal have 2-100
ansatte, og fagpiloten skal væ-
re under 30 år og have svende-
brev. www.fagpilot.dk.

Hjælp til at styrke
arbejdsmiljøet
‘Kom godt i gang med ar-
bejdsmiljøarbejdet’ er et nyt
site hvor man kan få overblik
over reglerne om arbejdsmiljø,
inspiration til arbejdsmiljøar-
bejdet og samtidig blive op-
dateret om reglerne for orga-
niseringen af arbejdsmiljøar-
bejdet i virksomheden. Siden,
www.amoinfo.dk, er lanceret
af Videncenter for Arbejds-
miljø i samarbejde med Ar-
bejdsmiljørådet og arbejds-
markedets parter. Her kan
man også finde links til rele-
vante værktøjer fra bl.a. bran-
chearbejdsmiljørådene. Der er
endvidere eksempler på hvor-
dan forskellige virksomheder
har valgt at organisere deres
arbejdsmiljøarbejde.

Tom Nielsen og Mogens Morgen på Aarkitektskolen Aarhus
Tom Nielsen (43 år) er tiltrådt som professor i
by- og landskabsplanlægning på Arkitektsko-
len Aarhus. Her er han også uddannet og har
siden været tilknyttet som underviser og for-
sker. Han tog ph.d. i 2000 med projektet
‘Formløs - den moderne bys overskudsland-
skaber’. Tom Nielsen, hvis faglige udgangs-
punkt er urban design, har også erfaring fra
arkitektfirmaer, senest Gehl Architects.

Mogens A. Morgen (54 år) er samtidig be-
gyndt på samme skole som professor i arki-
tektonisk kulturarv. Han er arkitekt fra
Kunstakademiets Arkitektskole og har bl.a.
været partner hos Korshagen Arkitekter. De
sidste 12 år har han været i Kulturstyrelsen
hvor han bl.a. i 2012 og 2013 var med til at
sætte fredningen af landskabsarkitektoniske
værker på skinner.
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Landskabsarkitekt og ph.d.
Palle Kristoffersen, slotsgart-
ner i Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme, er den 1.
august 2014 udnævnt til ad-
jungeret professor i parktek-
nologi på Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet. Her
var han før ansat gennem 25
år frem til 2013. Hans speciale
er især bytræer, men han er
også kendt for sit arbejde med
belægninger, især Slotsgrus.

Adjungering er en hæders-
bevisning, og Palle Kristoffer-
sen fortsætter som slotsgart-
ner. Ifølge loven kan et univer-
sitet „tildele titlen adjungeret
professor til anerkendte for-
skere som universitetet ønsker
at hædre med denne titel og
derved knytte nærmere til

Det ser ikke ud til at der er
mere byggeri på vej. Dermed
fastholdes de lave konjunktu-
rer inden for byggeriet. Ifølge
Danmarks Statistik blev der i 1.
halvår 2014 påbegyndt 1,6
mio. m² mod 1,7 mio. m² i 1.
halvår 2013. Et fald på 6 %.

Det dækker over et lille fald
i boligbyggeri, en mindre stig-
ning i erhvervsbyggeri samt et
større fald i byggeri af institu-
tioner og kulturfaciliteter. In-
den for boligbyggeriet er især
parcelhuse i bund. Erhvervs-
byggeriet har stabiliseret sig,
men på et lavt niveau i forhold
til 2006, og ifølge Dansk Byg-
geri er der ikke udsigt til mere
erhvervsbyggeri på grund af
de mange tomme bygninger.

Ifølge Dansk Byggeris sene-
ste konjunkturanalyse vil der i
2014 som helhed blive påbe-
gyndt 4,2 mio. m² mod 4,0
mio. i 2013 og 4,5 mio. i 2012.
Bygge- og anlægsbranchen
har indstillet sig på konjunk-
turerne for så vidt antallet af
konkurser har indstillet sig på
et relativt lavt niveau. 42
bygge- og anlægsvirksom-
heder gik konkurs i juli, og
det er færre end sidste år.

Konjunkturbarometret for
bygge- og anlægsbranchen
faldt ifølge Danmarks Statistik
én grad fra juli til august i år.
Virksomhedernes forventnin-
ger til beskæftigelsen trækker
op, mens vurderinger af ordre-
beholdningen trækker ned.

Stagnerende byggekonjunkturer i 2014

Palle Kristoffersen adjungeret professor
sig.“ Retten tildeles for højst
fem år og giver ikke løn.

Ifølge Palle Kristoffersen selv
kan han bidrage til at udvikle
landskabsarkitektuddannel-
sens faglige profil. „Med min
erfaring fra både forskning og
praksis vil jeg kunne bidrage
til at identificere forsknings-
behov, indgå i forskningspro-
jekter og naturligvis kunne bi-
stå instituttet med undervis-
ning og vejledning af stude-
rende,” siger han.

Kristoffersen holder tiltræ-
delsesforelæsning 24. septem-
ber kl. 15 i festauditoriet, Bü-
lowsvej 17, Frederiksberg.
Emnet er ‘Fra parkteknik til
parkteknologi, et fremadsku-
ende tilbageblik på 25 års
forskningsindsats’. Reception
bagefter  sh
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Besøget på de senere års
Have & Landskab har lig-

get omkring ni til ti tusind,
men når den grønne fagudstil-
ling holdes igen 26.-28. august
2015 er det med ambitioner
om et endnu større besøg. Og
et besøg hvor der er endnu
flere af de grønne ledere.

„Vi går efter 12.000 gæster,
3.000 ledere og 2.500 virksom-
heder fra den grønne branche
næste år,“ siger Kristian Larsen
der igen tager en tørn som
udstillingsleder.

Derfor håber udstillingens
bagmænd også på flere udstil-
lere end på de sidste fire gan-
ge hvor tallet har svinget mel-
lem 233 og 258. „Det gør vi
bl.a. fordi vi nu kan godtgøre
over for udstillerne at det er
de rigtige besøgende der kom-
mer på Have & Landskab og at
de repræsenterer en impone-
rende vifte af virksomheder,
organisationer og beslutnings-
tagere,“ siger Kristian Larsen.

Næsten 40% af alle gæster
på Have & Landskab i 2013
kom fra mellemste eller øver-
ste ledelsesniveau. Desuden vi-
ser gæsteregistreringen at de
9.635 besøgende tilsammen
repræsenterede 2.155 virksom-
heder og organisationer.

„Vi har aldrig før haft præ-
cise tal på hvor mange virk-
somheder der kigger forbi, og
hvor de besøgende er placeret
i deres organisation. Men med

sidste års digitale gæsteregis-
trering kan vi bl.a. se at lige i
omegnen af 2.600 ledere i
branchen tog sig tid til at læg-
ge vejen forbi udstillingen. Og
den slags viden er guf for vo-
res udstillere der jo lever af be-
slutningsdygtige besøgende,“
siger udstillingslederen.

Men ny viden er ikke den
eneste grund til de høje for-
ventninger. Til den kommende
udstilling er markedsførings-
budgettet nemlig fordoblet og
der introduceres en løsning til
smartphones og tablets. Den
vil gøre det lettere for gæster-
ne at finde rundt på udstillin-
gen, planlægge deres rute og
udveksle kontaktinformatio-
ner med udstillerne.

Grønne ledere på Have & Landskab
Den grønne fagudstilling holdes igen 26. til 28. august 2015 i Slagelse
hvor forventningerne til antal besøgende og udstillere er steget

„Derudover vil udstillerne
igen gratis kunne invitere alle
kunder og forretningsforbin-
delser meget nemt, og der vil
være præmiering af de tre ud-
stillere som får flest gæster
gennem tælleapparaterne,“
forklarer Kristian Larsen. „Vi
vil desuden udvide og intensi-
vere servicen for udstillerne
netop omkring invitationspro-
cessen og give dem mulighed
for at offentliggøre presse-
meddelelser via vores hjemme-
side, og vi vil arbejde mere
indgående med markedsførin-
gen via vores Facebook-profil.
Derfor mener jeg absolut at de
høje mål er realistiske.“

Næste års udstilling er den
12. Have & Landskab siden
starten i 1992, og de fire hjør-
nesten er stadig de samme
som de har været siden 2005.
Det er Maskinleverandørerne,
Danske Anlægsgartnere, Kø-
benhavns Universitets sektion
for Landskabsarkitektur og
Planlægning samt Danske
Planteskoler.

De er sammen om at holde
den grønne branches egen
fagudstilling. Her kan man de
tre sidste hverdage i august
næste år møde omkring en
tredjedel af alle der er beskæf-
tiget i branchen. „Så vi glæder
os til at byde alle velkomne til
årets største grønne arrange-
ment, Have & Landskab 2015,“
lyder det fra Kristian Larsen. sh

Have & Landskab 2013,
her fra det store
maskinområde.

Kristian Larsen - endnu en tørn
som udstillingsleder.

Døde af hvepsestik
under hækplipning
Den 46-årig kommunalarbej-
der Povl Hviid Nielsen fra Søn-
derborg døde da han den 22.
juli var ved at klippe hæk og
blev angrebet af en flok hvep-
se. De 4-5 stik gav en allergisk
reaktion han ikke overlevede,
skriver Jyske Vestkysten og
flere andre medier.

Den stukne anlægsgartner
nåede at ringe til en kollega
der hurtigt var fremme. Det
var ambulancen også. Anlægs-
gartneren blev forsøgt genop-
livet i 45 minutter og blev
holdt i kunstigt koma i flere
døgn, men forgæves.

„Vi ved ikke hvor de kom
fra. Vi kunne ikke finde et
hvepsebo, men de kan jo være
i jorden eller alle mulige ste-
der de små sataner,“ siger Car-
sten Schultz, leder af Vej &
Park i Sønderborg Kommune
hvor afdøde var ansat åmand.

2014 har været et stort
hvepseår, bl.a. på grund af de
milde vinter hvor flere hvepse-
dronninger har overlevet.
„Faktisk er det det værste
hvepseår jeg kan huske i mine
15 år i branchen,“ forklarer
hvepsebekæmper Finn Rosen-
kilde Rasmussen til BT.

Familien til den afdøde vid-
ste ikke at han var allergisk
over for hvepsestik. Og det er
ikke ualmindeligt, siger Rune
Kjærgaard Lange fra Natursty-
relsen. „Du kan faktisk ikke
vide om du har allergi mod
hvepsestik før du er blevet
stukket,“ siger han.

Ifølge Netdoktor.dk kan bi-
eller hvepsestik ‘i sjældne til-
fælde’ være livsfarlige hvis
man er allergisk, især hvis man
får flere stik. Det er også far-
ligt hvis man bliver stukket i
muld eller svælg hvor hævel-
sen kan kvæle én. Det skønnes
at cirka 3% af befolkningen er
allergisk over for insektstik.
Der registreres i Danmark et til
to dødsfald pr. år efter bi- og
hvepsestik. sh
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Mange vil være anlægsgartnere
Der er stadig mange der vil
være anlægsgartnere. Mandag
den 4. august var første skole-
dag for 260 nye grundforløbs-
elever på Jordbrugets Uddan-
nelsescenter Århus, og over en
fjerdedel af dem, nemlig 75,
vil være anlægsgartnere. Det
er flere end nogensinde før. I
de seneste fem år har den
gennemsnitlige årgangsstør-
relse været lidt over 60 elever,
oplyser uddannelsescentret.

Ifølge direktør Claus Chri-

stensen skyldes det en generel
samfundstendens til at dyrke
det grønne og det kreative:
”Jeg tror at unge mennesker i
dag leder efter uddannelses-
muligheder hvor de kan bruge
både deres hjerner og deres
hænder. Mange af vores ele-
ver har en stor skabertrang, og
den kan de få lov til at udleve
til fulde, samtidig med at de
udvikler deres evne til at
tænke kreativt, innovativt og
logisk,” siger han.

Grundforløbet kombinerer klasseundervisning med praktisk arbejde i det
fri for at ruste eleverne til den forestående praktik. Foto: JU Aarhus.
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„Der skulle ske noget. Virk-
somheden kunne ikke vækste
mere, hverken på kvalitet eller
medarbejdere, hvis ikke jeg
uddelegerede nogle opgaver
så jeg fik tid til at koncentrere
mig om de opgaver der er vig-
tige som direktør.“

Sådan beskriver Køge Bugts
Anlægsgartners direktør David
Petersen den situation hans
virksomhed stod i for omkring
halvandet år siden. Han havde
simpelthen ikke tid til at være
direktør. Derfor valgte han at
sende sig selv og sine seks mel-
lemledere på det skræddersy-
ede udviklingsprogram ‘Vækst
via Ledelse’.

Flere ansatte, mere stress
Det kræver sin mand at være
direktør for den knap 40 år
gamle anlægsgartnervirksom-
hed som ligger mellem vind-
blæste marker i den sjælland-
ske by Gadstrup. David har

Hvad gør man når direktøren er mere optaget af drift end af vækst
- og når direktøren er én selv?

Af Nina Lave

SKRIBENT
Nina Lave er erhvervspolitisk konsu-
lent  i Håndværksrådet. Hun er cand.
scient.pol. med en tillægsuddannelse
i journalistik.

været en del af den siden
2005. Sammen med sin sviger-
far købte han sig ind i virksom-
heden fra 2006-2008. De sene-
ste år er antallet af medarbej-
dere fordoblet, og i dag rum-
mer virksomheden 30 mand.
Det betød at David blev nødt
til at bruge sin tid anderledes:

„Jeg gik ind i Vækst via Le-
delse for at lære at udnytte

min tid bedre. Det er begræn-
set hvor mange timer i døgnet
man kan bruge. Jeg har også
en familie og et fritidsliv.“

Derfor handlede det for Da-
vid om at få opbygget en
struktur hvor alt ikke skulle gå
gennem ham. Og det kunne
kun ske hvis mellemlederne
blev rustede til at kunne træf-
fe selvstændige beslutninger.
„Vi var ved at nå en størrelse
hvor det var nu. For ellers ville
jeg måske køre mig selv ned af
stress og aldrig have fri.“

Ansatte kopier af sig selv
En af de største øjenåbnere i
forløbet fik David da han sam-
men med sine seks mellemle-
dere udfyldte et skema som
skulle vise hvilke typeprofiler
de var hver især.

„Det viste sig at de medar-
bejdere som jeg har gjort til
formænd, har samme profil
som mig selv. Det kom lige lidt
bag på mig. Nu er jeg bevidst
om hvilken profil jeg selv og

• Vækst via Ledelse styrker
600 virksomheders
ledelseskompetencer.
• Vækst via Ledelse gen-
nemføres af de fem regio-
nale væksthuse, Syddansk
Universitet, Håndværks-
rådet og Dansk Erhverv.
• Vækst via Ledelse er støt-
tet af Erhvervsstyrelsen og
EU’s Socialfond.
• Vækst via Ledelse har et
budget på 100 mio. kr.
• Læs mere på www.vvl.dk

VÆKST VIA LEDELSE

mine medarbejdere har, og så
prøver jeg at udnytte det.“

Det er lykkedes David at op-
nå en struktur så alt ikke læn-
gere skal gå gennem ham. Det
betyder at han nu kan bruge
tid på direktøropgaver som
strategi, målsætninger, over-
ordnet ledelse og udvikling af
medarbejderne og virksomhe-
den.

„Jeg bruger min tid anderle-
des. Før løste jeg også små-
problemer, men nu er jeg kon-
kret med hvad der er mine op-
gaver, og hvad mellemlederne
skal tage sig af. Jeg er blevet
bedre til at uddelegere.“

Ledelse på dagsordenen
De udfordringer som David
står over for som direktør i en
mellemstor virksomhed, er vel-
kendte i Håndværksrådet som
er partner i ‘Vækst via Ledel-
se’. Her roser foreningskonsu-
lent Thomas Birger Hansen
Køge Bugt Anlægsgartner for
at fokusere på ledelse:

„Det er fuldstændig nød-
vendigt for alle virksomheder
at styrke ledelsen hvis de vil
skabe vækst, øge produktivite-
ten og løbende professionali-
sere virksomheden. Der er
mange virksomheder som kun-
ne have glæde af at komme
igennem et forløb som det,
Køge Bugt Anlægsgartner har
været igennem.“

Processen fortsætter
De seks mellemledere som og-
så deltog i ‘Vækst via Ledelse’
hjælper David med ikke at fal-
de tilbage til de gamle vaner.
Det samme gør konsulentfir-
maet Moestrup som David har
valgt at forsætte samarbejdet
med efter ‘Vækst via ledelse’.
Når David skal svare på hvor
virksomheden er om fem år, er
han ikke i tvivl:

„Vi har en størrelse på mel-
lem 30 og 35 mand, vi kan be-
holde spændende opgaver,
have en fornuftig indtjening
og være en arbejdsplads hvor
medarbejderne er glade for at
være. Det er ikke vores mål at
blive Danmarks største, men
derimod at være en af de bed-
ste,“ slutter David. ❏

David fik tid til at være direktør
David Petersen: Nu er jeg konkret med hvad der er mine opgaver, og hvad mellemlederne skal tage sig af.
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Over de næste to år vil an-
tallet af byggeprojekter

over 50 mio. kr. stige med me-
re end 50%. Stigningen kan
øge omsætningen i byggeriet
på 10-15 mia. kr. årligt, og der-
med skabe en eksplosiv efter-
spørgsel som de store danske
entreprenører ikke kan løfte.
Det fremgår af analysen ‘Store
byggeprojekter i et vanskeligt
dansk marked’ som Bygherre-
foreningen udgav i sommers
med støtte fra Realdania.

Den peger på at man kan få
en overophedning i bygge- og
anlægsbranchens top - samti-
dig med at den øvrige branche
sukker efter mere arbejde. En
oplagt løsning kan derfor væ-
re at udvikle markedet så de
små og mellemstore entrepre-
nører kan overtage en større
del af de store projekter. Det
anser analysen da også som
afgørende for at undgå den
paradoksale overophedning.
Men udbuds- og konkurrence-
reglerne står i vejen.

Reglerne modarbejder os
„Som branche kan vi kun ope-
rere inden for lovgivningen,
og den modarbejder os når
det kommer til udbuds- og
konkurrencereglerne,“ siger
direktør Henrik L. Bang, Byg-
herreforeningen. „Det kan
være svært for små og mel-
lemstore virksomheder at dan-
ne konsortier uden at de i kon-
kurrencereglerne bliver opfat-
tet som karteller. Og når det

Ophedning - i toppen af kransekagen
Mange store projekter gør Bygherreforeningen urolig, men i bygge- og
anlægsbranchen generelt er man langt fra et nyt byggeboom

Af Lars Thorsen kommer til udbudsreglerne, er
muligheden for dialog mellem
bygherre og bydende meget
begrænset i dag, særligt når vi
sammenligner med udlandet.“

I Danske Anlægsgartnere er
landsformand Ejvind Røge
enig i at det bør gøres lettere
for de mindre virksomheder at
vinde de store opgaver: „Det
er oplagt at en løsning på en
eventuel truende overophed-
ning kan være at udnytte og
udvikle markedet for de små
og mellemstore entreprenører,
så de kan byde ind på opgaver
der ellers påstås kun kan løftes
af de store entreprenører. Og
det kræver en justering af byg-
herrernes udbud,“ lyder det
fra Ejvind Røge.

Tvivler på overophedning
Overophedning er ellers ikke
et generelt tema i bygge- og
anlægsbranchen. „Tallene i
Danmarks Statistiks konjunk-
turbarometer og tallene for
beskæftigelsen i bygge- og an-
lægsbranchen viser at vi langt-
fra har nået et niveau hvor der
er fare for problemer med
overophedning. Tværtimod.
Det samlede konjunkturbaro-
meter er negativt og beskæfti-
gelsen i branchen ligger under
gennemsnittet,“ understreger
administrerende direktør i
Danske Byggecentre Palle
Thomsen i Mester Tidende.

„Det er rigtigt at der er en
række meget store projekter i
gang og i udbud, og de pro-
jekter vil unægteligt hæve ak-
tivitetsniveauet for de involve-

KILDE
Store byggeprojekter i et vanskeligt
dansk marked. Bygherrernes udfor-
dringer og handlemuligheder. Byg-
herreforeningen 2014.
www.bygherreforeningen.dk
www.facebook.com/grontmiljo.

rede,“ fortsætter Palle Thom-
sen. „Men det berører kun en
meget lille del af branchen.
Langt hovedparten af bran-
chen - dem der ikke har stør-
relsen til at deltage i de største
projekter - har langt fra nået
et aktivitetsniveau hvor der er
risiko for prispres på grund af
for højt aktivitetsniveau. Jeg
vil snarere sige at vi kæmper
for at nå et acceptabelt aktivi-
tetsniveau.“

Skinger udmelding
Samme melodi lyder hos Dan-
ske Anlægsgartnere hvor Ej-
vind Røge ikke mener at Byg-
herreforeningen behøver at
råbe op om overophedning.

„Deres pressemeddelelse i
sommer blev jo indledt med
ordene ‘Den danske bygge-
branche er på vej direkte mod
store problemer inden for
ganske få år’. Det lyder meget
skingert i forhold til den virke-
lighed som vores medlemmer
befinder sig i. Rapporten viser
jo at det kun er på de aller-
største projekter der kan være
problemer. Men disse projek-
ter er så store at kun ganske få
entreprenører kan udføre
dem,“ understreger landsfor-
manden der ikke håber at po-
litikere bruger udmeldingen til
at stoppe et eventuelt opsving
før det er begyndt. ❏

Der er ikke så mange entreprenører
der kan byde på de store projekter
over 50 mio. kr., f.eks. udvidelsen af
Nordhavnen i København. Det kan
medvirke til en overophedning i de
kommende år. Foto: Leif Tuxen.
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Uanset hvilken stemning du
er i, bliver den en helt an-

den når du er inde på The Me-
morial Plaza på Ground Zero i
New York. Mindepladsen for
de næsten 3000 ofre fra ter-
rorangrebet på World Trade
Center 9. september 2001.

Placeringen af de kollapsede
tvillingtårne er præcist marke-
ret af dybe spejlbassiner med
vandfald. Hvert bassin er cirka
4000 m2. Vand strømmer over
kanten og via vandfladen ti
meter nede til et dybere, min-
dre bassin. Kombinationen af
vandet som beroligende og
livgivende element i det øver-
ste vandfald og vandets vej vi-
dere ned gennem en tilsynela-
dende bundløs skakt er slåen-
de. I bassinkanten er navnene

på de omkomne indgraveret.
Mindepladsen er ellers en stor
belægning med træer. Ind-
trykket præges af rene linjer,
enkel materialeanvendelse, so-
liditet og store dimensioner
der giver ro og værdighed.

En robust taghave
De fleste af pladsens omkring
400 træer er Quercus bicolor
(swamp white oak). Den er
valgt fordi den er robust, lever
længe og har løv med høstfar-
ver i gul og orange - og nogle
gange rosa. Det er frøformere-
de træer hvor tidspunktet for
løvspring og løvfald vil variere.
Egetræerne vil, fuldt udvok-
sede, nå omkring 20 meters
højde. Der er også brugt Liqui-
dambar styciflua, (sweetgum,

The Memorial Plaza
GROUND ZERO. Mindeparken i New York er et stemningskabende
anlæg på dæk med store vandfaldsbassiner og over 400 træer

Af Per Anker Pedersen

Parken fylder cirka halvde-
len af det 6,5 ha store areal
hvor World Trade Center-kom-
plekset før lå. Så selv om der
er mange gæster, kan man
finde et sted lidt for sig selv.

Hele parken ligger på dæk.
Under parken ligger 9/11 Me-
morial Museum der åbnede
21. maj i år. Der ligger også en
togstation og andre konstruk-
tioner ned til 21 meter under
terræn. Takket være store be-
tonplader der hviler på bæ-
rende konstruktioner, er der
plads til en næringsrig, løs
vækstjord under gang- og op-
holdsarealer.

Det er landskabsarkitektfir-
maet Peter Walker and Part-
ners der har udformet pladsen.
Den skal være anlagt som en

The Memorial Plaza om-
fatter godt 3 ha inklusiv
de cirka 4000 m2 store
bassiner der er et præcist
aftryk af de gamle tvil-
lingtårne. www.wtc.com.

virginsk ambratræ), også med
kraftige høstfarver.

Plantematerialet er samlet
fra New Yorks omegn samt lo-
kaliteter i Pennsylvania og
Washingtons D.C.’s omegn -
alle med reference til de ste-
der hvor de fire kaprede fly
styrtede ned 11. september.

Træerne er placeret solitært
eller i korte rækker. Rabatten
rundt om solitærtræerne er
dækket af skærver mens de
større rabatter til flere træer
er dækket af lave stauder. Be-
lægningen rundt om består af
natursten af forskellige bjerg-
arter mens store stenblokke
fungerer som bænke. Lige som
bykernen rundt om, er parken
præget af rette linjer og fir-
kantede strukturer.

Vandet falder cirka ti me-
ter ned. Navnene på de
omkomne er graveret ind
i kanten. Foto: Per Anker
Pedersen 4.5.2014.

THE SURVIVOR TREE

Foto commons.wikimedia.org.

Et kinapæretræ (Pyrus calle-
ryana) på World Trade Cen-
ter blev efter terroraktionen
mod 11. september 2001
kendt som ‘the survivor
tree’, det overlevende træ.
Træet var nærmest helt
ødelagt. De fleste rødder
var revet over, og grenene
var både brændt og knæk-
kede. Træet blev flyttet fra
katastrofeområdet og sat i
en planteskole under opsyn
fra New Yorks parkafdeling.
Træet overlevede og er i
dag i fin vækst trods de ty-
delige spor fra 2001. Pære-
træet blev plantet i minde-
parken for fire år siden.
Træet har med sin overlevel-
sesevne og genfødsel fået
stor symbolsk værdi.
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Pladsen er åbent dagligt kl. 7.30-19.
Der er nu gratis adgang.

Træerne på The Memorial
Plaza er nordamerikanske ar-
ter der ikke er almindelige i
Danmark. Quercus bicolor
(swamp white oak) har end
ikke et dansk navn, mens
Liquidambar styraciflua
(sweetgum) kendes som vir-
ginsk ambratræ. Især Liqui-
dambar har kraftige høstfar-
ver der begynder at ses net-
op omkring 11. september,
datoen for angrebet i 2001.

Begge er mellemstore løv-
træer der kan blive omkring
20 meter høje. L. styraciflua
er en mere sydlig art end Q.
bicolor og lever i New York
på sin nordgrænse.

Ifølge Poul Erik Brander,
forfatter til ‘Træer og buske i
by og land’, er de nordame-
rikanske ege generelt ikke
gode i Danmark. Frostgrader
er ikke lig med hårdførhed.
Andre forhold, f.eks. dag-
længde, betyder lige så me-
get, og vi har om sommeren
en lang daglængde i forhold
til f.eks. New York. Træernes
vækst fortsætter så længe at
frosten kommer afmodnin-
gen i forkøbet. Rødeg (Q.
rubra) trives dog i Danmark,
men udbydes ikke. Liqui-
dambar udbydes af og til,
men er ikke klimaegnet
uden for parker og haver. sh

Quercus bicolor har lappede
blade, 12-18 cm lange.

Liquidambar styracifluas blade
er på unge træer trelappede,
hos ældre træer femlappede.

PLAZAENS TO
TRÆARTER

SKRIBENT
Per Anker Pedersen er førsteamanu-
ensis ved Norges Miljø- og Bioviten-
skapelige Universitet. Artiklen har -
tekstboksen undtaget - tidligere væ-
ret bragt i Park & Anlegg 6/2014. Ar-
tiklen er baseret på et besøg 4.5.2014
og www.911memorial.org.

The Memorial Plaza set mod World Trade Center 4. Træerne står enkeltvist eller i korte rækker. Belægningen
er naturstensfliser af forskellige bjergarter. Foto: Per Anker Pedersen, 4.5.2014.

af de mest bæredygtige par-
ker som er anlagt i USA. F.eks.
samles regnvandet op i store
tanke der bruges til at vande
træerne med. Parken er anlagt
efter New York Citys krav og
WTC Sustainable Design
Guidelines der fremmer miljø-
venlig praksis.

Mindepladsen åbnede 12.
september 2011. Den var først
hegnet, og man skulle løse en-
tré for at komme ind. Den 15.
maj i år faldt hegnet, og der
blev fri adgang omtrent samti-
dig med at 7/11 Merorial Mu-
seum blev åbnet og afløste det
midlertidige museum.

Mærker efter infernoet
Det er svært at forestille sig
det inferno som indtraf på

dette sted for 13 år siden. Der
er dog stadig synlige mærker
efter katastrofen på bygninger
i nabolaget, f.eks. afsvedet
maling, ar i facaderne og del-
vist nedrevne bygninger.

I kontrast til det tabte, kom-
mer der fire skyskrabere som
vil udgøre det nye World
Trade Center. To af dem er op-
ført og åbnet i 2013. Det ene
er World Trade Center 1 (Free-
dom Tower) der med sine 1776
feet (541 meter) inklusiv spiret
nu er den højste bygning i
New York. Tallet 1776 symboli-
serer den amerikanske uaf-
hængighed fra Storbritannien
i 1776. Det opførte World
Trade Center 4 er knapt så
højt, 298 meter. Med facader,
hvor en stor del er af glas, går

bygningerne med deres enor-
me dimensioner nærmest i ét
med himmelen.

Jeg vil anbefale alle som rej-
ser til New York at besøge ste-
det. For mig vekslede følelser-
ne fra stærk nedstemthed til
fascination over det enorme
arbejde som er udført, måden
det er udført på og den posi-
tive holdning som genrejsnin-
gen af de nye World Trade
Center-bygninger står for. ❏
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25 år siden. CAD
“CAD er tegning med en compu-
ter. Man tegner ved at flytte en
markør (‘mus’) på en speciel teg-
neplade (‘digitizer’) og ved at give
kommandoer på tastaturet. Det
man tegner, kan samtidig ses på
skærmen. Fordelene ved CAD er
de samme som ved tekstbehand-
ling på EDB. Det tegnede kan re-
digeres på utallige måder og gen-
bruges i andre sammenhænge.“
(Anne Mette Stavis og Henrik Hol-
mer, Grønt Miljø, oktober 1989).

GAMLE NYHEDER

75 år siden GLASVÆGGE I HAVERNE
„Det er ikke noget nyt at benytte svært Glas, Raaglas
til Vægge i Haverne, ja, de har saagar været omtalt
for flere Aar siden i Havekunst; men uvist af hvilken
Aarsag har de aldrig rigtig vundet Indpas, disse Glas-
vægge. Man hører om enkelte Eksempler fra Udlan-
det, særlig i Tyskland, hvor man egentligt ikke skulde
synes, de var saa paakrævede som herhjemme; men
ellers har man hidtil kun dristet sig til en maaske lidt
udvidet Benyttelse af Glasset til Læ for Terrasser o.
lign. i Forbindelse med Huset. Disse Par Linier frem-
kommer for at animere en alle anden dristig Have-
ejer eller Havearkitekt til at forsøge med en rigtig
Glasvæg i Stedet for en Hæk, et Plankeværk eller et
af disse evindelige Raftehegn...“ (M. Gram, Have-
kunst 1939).

50 år siden GRÆSFORSØG PÅ SOMMERTUR
„Der var mange, som tog imod Dæhnfeldts venlige
indbydelse til at bese græsforsøgene på Lundsgård,
og de gik bestemt ikke forgæves - det var interessant
at se det omfattende arbejde, som Dæhnfeldt lader
udføre med græsfrøstammer til plænegræs. En af de
væsentlige ting, forsøgeleder Martin Petersen gjorde
opmærksom på, var den store forskel, der kan være
blandt stammerne inden for de mest kendte græs-
frøsorter. Forsøgenes omfang oplever man bedst når
man ser, at der f.eks. af rødsvingel er forsøgsparcel-
ler med 30 forskellige stammer, af rapgræs 39 stam-
mer i parceller, og af fiorin 23 stammer i forsøg.“
(Helge Busch, Anlægsgartneren, september 1964).

10 år siden GOLFBANEBOOM
„Er der en sport der har vinden
med sig, er det golfsporten med
dens mange velhavende og indfly-
delsesrige udøvere. Banerne sky-
der op af jorden, og der er planer
om mange flere bakket op af en
tilsyneladende endeløs privat ka-
pital og kommunal velvilje. Der
smedes mens jernet er varmt og
lokkes med at både denne og hin
bane bliver en landskendt attrak-
tion...“ (Søren Holgersen, Grønt
Miljø, oktober 2004).

„Glasvægge som Læ for en
Blomsterhave.“Havekunst 1939.
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Blive en bedre leder. Kolding 9.-
10. oktober. DAG og BRUC.
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debat. København 10/10. DL.
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af steder. Middelfart 22-23/10,
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vanding. Vejle 28/10. VEU.
Verdensmester i opgaveløsning.
Kolding 28-29/10. DAG og BRUC.
Landsbyer under pres. Ringe 28/
10 og Skørping 30/10. DB.
Introkursus for nye medlemmer.
København 30-31/10. DAG.
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Forenkling eller bureaukrati?
Byplanhistorisk seminar. Køben-
havn 7/11. DB.
Bytræseminar 2014. Frederiks-
berg 13/11. DTF, IGN.
Det 64. danske byplanmøde.
Herning 25-26/11. DB.
Smart borgerinddragelse. Vejle
10/12. DB.
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26-28/8 2015. www.HL13.dk.

K A L E N D E R

Nykilde vil høste frø fra lokal natur

Punktfundamenter af stolper
og pæle mv. kan udføres med
kæmpeskruer der skrues ned i
jorden. Sådan er systemet fra
tyske Krinner der forhandles af
Nemt Fundament ApS og f.eks
kan bruges til hegn, carporte,
skilte og legeredskaber.

Skruerne, der kan forsynes
flere slags stolpesko, er galva-
niserede og 55 til 201 cm lan-
ge. Afhængig af størrelse skru-
es de ned med håndkraft,
skruemaskine eller med adap-
tor på gravemaskine. Der for-
bores med jordspyd, bl.a. for
at få Krinner-skruerne lodret
ned. De står godt fast, bl.a.

fordi jorden ikke løsnes, men
komprimeres, oplyser importø-
ren. Skruerne kan let kan skru-
es op og genbruges, og de er
nemme at montere i forhold
til beton. krinnerskruen.dk.

Fra og med næste år tilbyder
Nykilde at høste frø fra natur-
arealer til lokal brug. Frøene
høstes, renses og leveres tilba-
ge så man sikrer at det er lo-
kale arter af den vilde flora
der bliver brugt til nye natur-
arealer. „Jo før vi ved besked,
jo bedre kan vi planlægge hø-
sten som jo kommer stort set

samtidig uanset hvor i Dan-
mark,“ melder Nykilde der hå-
ber at kunne opbygge en stør-
re mængde frø og frøblandin-
ger af lokal eller regional ka-
rakter. Langt de fleste natur-
engsfrø udsås sensommer og
efterår hvor der er den rette
kombination af varme og fug-
tighed. www.nykilde.dk.

Punktfundamentet
skrues ned i jorden
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Kæppehegn af afstynede kastanjegrene
Salling-Hegn tilbyder hegn af
ubehandlede kastanjekæppe.
De er kløvede, 3-6 cm i diame-
ter og med håndøksede ender.
Kæppene er forbundet af gal-
vaniseret ståltråd til 5 og 10
meter moduler i højder fra 50
til 150 cm og med en stavaf-
stand på 3-4 eller 7-8 cm. Mo-
dulerne monteres på stolper,
enten rundstokke af kastanje-
træ eller kløvede stolper af
lærk. Skruer anbefales. Man
kan også få låger og løse kæp-
pe i flere dimensioner.

Salling Hegn har sine ka-
stanjeprodukter fra et lille
polsk firma der skover træet

ved at styne hestekastanjer
rundt om i naturskoven. Der-
efter flækkes de afstynede
grene, afkortes i givne læng-
der og flettes med ståltråden.

Ifølge Salling Hegn kan mo-
dulerne - der er uden jordkon-
takt - nærmest holde en gene-
ration selv om de ikke behand-
les, men patinerer til en natur-
lig sølvgrå farve. Kastanjetræ
er nemlig meget hårdt og sejt
ligesom egetræ, oplyser Sal-
ling-Hegn. Stolperne kan angi-
veligt også holde længe selv
om den eneste behandling er
at stolpeenderne svides.
www.salling-hegn.dk.

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

Plant træer & buske hele sommeren

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

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

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

•
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Kan ikke tvinges frem
Karen Sejr, formand for Dansk
Landskabsarkitektforening, er
glad for den grønne byudvik-
ling omkring Sønder Boule-
vard i København. Hun siger til
Licitationen 15.8.2014:

„Det er nemlig meget svært
at fremprovokere et vellykket
byliv. Man kan ikke være so-
cial på kommando, og man
kan ikke fremtvinge et vellyk-
ket byrum hvor der er plads til
mangfoldighed og en upræ-
tentiøs atmosfære. Det kan
vokse frem ved hjælp af vel-
gennemtænkt og grøn by-
planlægning, men der skal lidt
held, en blanding af beboer-
sammensætning og ildsjæle
til.“

Kloak under opgravning
3000 kolonihaver skal kloake-
res i Aarhusforstaden Viby, fra
haveskel til hus med underbo-
ring. Thorbjørn Risgaard fra
Danboring A/S siger til licita-
tionen 20.8.2014:

„Det er usædvanligt for os
at lave et kloakprojekt i et ko-
lonihaveområde. Vi har tidli-
gere lavet en del vandprojek-
ter, så vi er ikke ukendte med
at lave underboringer i koloni-
haver. Prisen på styret under-
boring er raslet ned, og derfor
er det blevet yderligere attrak-
tivt at undgå at få gravet hele
haven op.“

Topstyret københavneri
Folketingsmedlemmerne Hans
Chr. Schmidt (V) og Kristian
Pihl Lorentzen (V) bebrejder
Danmarks Naturfredningsfor-

VINDUET
Pluk fra den faglige debat

ening at de støtter nedlæggel-
sen af Tange Sø og Tangevær-
ket. De skriver videre i Jyl-
landsposten 22.7.2014:

„Mange andre har oplevet
at sunde og miljøvenlige byg-
geprojekter er blevet forsinket
i måneder eller år fordi DN’s
top nærmest pr. automatik
indgiver klage til natur- og
Miljøklagenævnet selv om na-
boer og kommune har sagt
god for projektet. Ofte sendes
klagen uden opbakning fra
den lokale DN-komité der har
indsigt i tingene. Det kalder vi
for fundamentalisme, topsty-
ring og københavneri. Hvis vi
ønsker et velstående Danmark
i balance, skal der også være
plads til aktivitet og udvikling
uden for de store byer.“

Skæve håndværkere
Mestertidende  har i 7/2014 sat
fokus på hashrygningen i byg-

geriet. Chefredaktør Klaus
Tøttrup skriver:

“Der bliver røget en del
hash på de danske byggeplad-
ser og byggeriets uddannelse-
steder. Ingen ved helt konkret
hvor meget der bliver røget,
og ingen ved tilsyneladende i
hvilket omfang det påvirker
kolleger, byggekvaliteten og
sikkerheden. Der er heller ikke
tal for om der ryges mere hash
i byggeriet end i andre bran-
cher. Mestertidende kan dog
konstatere at der skam bliver
røget hash på byggepladserne,
men vi kan samtidig konklu-
dere at det ikke synes at være
et stort problem.“

Den grønne sjælesørger
Ann Strandberg Larsen skriver
i ‘Kirkegården’ 4/2014 om kir-
kegårdens værdier, ikke
mindst at der skal være tid til
at tale med de pårørende:

„Kirkegårdsgartnere rundt
omkring møder oftere og of-
tere folk der klager deres nød
over nabokirkegårdene fordi
de har udliciteret al gartnerisk
arbejde, og der ikke længere
er en gartner på kirkegården
til daglig. Nogle har det som
argument for at træde ind i
menighedsrådet - at undgå at
arbejdet bliver udlicitetet. Det
viser at der er meninger i sam-
fundet om at der bør være
gartnere til stede på kirkegår-
dene til daglig. Jeg synes det
er en væsentlig ydelse der
burde have mere opmærksom-
hed. Måske burde der endda
være en skriftlig formuleret
mulighed for at gartnere og
andre ansatte på kirkegården

kan tage den tid en pårørende
har brug for at snakke.“

Skal løfte mere i flok
Danske Anlægsgartneres for-
mand Ejvind Røge udtrykker i
‘Skov & Land’ 6/2014 forvent-
ning til en ny standardansæt-
telseskontrakt for de nye have-
og parkingeniører. Og:

„Når det er sagt, så har vi
også brug for at udvikle det
faglige netværk. Derfor vil jeg
gerne bruge noget krudt på at
få de grønne organisationer
tættere på hinanden. Vi skal
efter min mening løfte i flok
og ad den vej skabe større syn-
lighed fordi det grønne kan så
mange ting. Det være sig in-
den for sundhed, sport og fo-
rebyggelse af kriminalitet for
bare at nævne nogle områder.
Vi har meget at byde på.“

Ikke kun for skybrud
Københavns dukkert 31. au-
gust genrejste skybrudsdebat-
ten. Professor Marina Bergen
Nielsen, Københavns Universi-
tet, advarer i Politiken
1.9.2014 om kun at fokusere
på at lede vandet væk:

„Man kan også forestille sig
at vi ender i tørkeårtier. Så er
det ærgerligt kun at tænke på
at få vandet ud af byen. Det
kan være en fejlinvestering, en
lidt fejlslagen vej, når man
først har lavet investeringen i
de store rør. Det hele foran-
drer sig så hurtigt i øjeblikket.
Så er det farligt kun at tænke i
en dimension. Det er ikke sær-
ligt robust. Klimarobusthed er
mere end robusthed over for
ekstremnedbør.“ sh

En styret underboring af de de større - under Tange Sø. www.danboring.dk.



GRØNT MILJØ 7/2014 63

Walker-klipperne
importeres af MI
Maskinhandlerindkøbsringen
MI har overtaget importen af
den amerikanske klipper
Walker. Den blev før importe-
ret af Hansen & Kiilsholm der
gik konkurs i december 2013.
Walker er især kendt for sine
Zero Turn græsklippere med
integreret opsamler. Der er
flere benzin- og dieseldrevne
modeller med 107 til 132 cm
klippebredde. Programmet
passer ifølge MI fint med MI’s
øvrige sortiment af græsklip-
pere der bl.a. omfatter Simpli-
city og Ferris. www.mi.dk

Terexdumpere med
dreje- og fronttip
En ny serie af Terex mini- og
midi-dumpere med lastevne
fra 850 kg til 10 ton er præsen-
teret af Maskinhuset A/S. Alle
modeller har knækstyring og
kan fås med dreje- og front-
tippelad. Serien er målrettet
entreprenører, udlejningsfir-
maer og den grønne anlægs-
branche. De små dumpere fra
850 kg til 3,5 tons er med Ku-
bota-motor. „Alle dumperne
er robuste, og så er de lette at
køre med uanset om jorden er
smattet på byggepladsen eller
terrænet er ujævnt,“ oplyser
salgschef Tommy Bergmann.
maskinhuset.dk.
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Morten Korchs landskab

Debattører der skriver om
landbrug og landskab

bruger tit forfatteren Morten
Korch og især hans filmatise-
rede romaner fra 1950’erne til
at karakterisere et gammel-
dags romantisk natursyn og en
idyl der ikke kan forenes med
et moderne effektivt land-
brug. ‘Morten Korch’ er en eti-
ket der let og bekvemt kan
bruges i debatten.

Det gør f.eks. Carl Andersen,
landbrugsordfører i Liberal Al-
liances ungdom i Jyllandspos-
ten 19.8.2014. „Dansk land-
brug er konstant under et
massivt pres fra politikere, by-
boere og pressen, da det er en
lille gruppe der beskæftiger
sig med et hverv der ligger
fjernt for mange hvis eneste
relation til landbruget stam-
mer fra Morten Korch-filme-
ne.“

Udtalelsen er noget vrøvl da
de færreste i dag kender
Korch-filmene godt. Og selv
om man gør, så er filmenes be-
tydning for opfattelsen af
landbruget i alle tilfælde me-
get lille sammenlignet med
alle mulige andre indtryk man
får af landbruget gennem me-
dier og egne øjne.

Man skal nok også mere op-
fatte ‘Morten Korch’ som en
metafor for en økonomisk ure-
alistisk opfattelse af landbrug
og landskab hvor store hensyn
til natur, miljø, dyrevelfærd
mv. presser landbrugets kon-

kurrenceevne for meget. Det
er en metafor som landbrugs-
folk selv ofte bruger. Paradok-
salt, for Morten Korch elskede
stræbsomme bønder med hjer-
tet på rette sted og respekt for
jord og dyr. Fjenderne er fi-
nansmænd, banker og speku-
lanter der vil ødelægge de
klassiske gårde. Men liberalist
var Korch ikke. Han var natio-
nalkonservativ ind til benet.

I 1950’ernes idyl
Men er det sandt at Morten
Korch-filmene formidler et bil-
lede af et gammeldags, ro-
mantisk landbrug i et idyllisk
landskab? Sådan virker det
selvfølgelig når man ser filme-
ne i dag. Men sådan virkede
det næppe helt i 50’erne da de
kom frem. 50’erne var det sid-
ste årti hvor landbokulturen
og det blandede landbrug
med den klassiske firlængede
gård med karle og piger end-
nu havde en vis livskraft. Og
hvor landskabet stadig var
uden 60’ernes voldsomme by-
spredning, store veje og indu-
strielt landbrugsbyggeri. Det
er et landskabsbillede filmene
afspejler.

Landbrug og landskab er
ofte filmenes ramme, men
med få undtagelser dvæles der
ikke ved nogen af delene, og
det er kun i få og ret korte klip
man f.eks. ser hvordan land-
bruget egentligt drives. Tre af
de ni film foregår tilmed uden

for landbomiljøet. Idyllen kan
mere tilskrives bygningskultu-
ren og den generelle stem-
ning. En stemning der bliver
lettere serien igennem. Den
indebrændte helt anno 1950
ender som en lystig scorekaj i
1962. Men altid spillet af Poul
Reichardt.

Ændringerne var dog på vej,
især mekaniseringen, ligesom
tørlægning af moser, udret-
ning af åer og råstofgravning
var i fuld gang. Det viser filme-
ne også. Allerede i de tidligste
film er der traktorer og maski-
ner på markerne på et tids-
punkt hvor det endnu var et
progressivt, innovativt  signal.
Heste er kun et supplement el-
ler noget der bruges til sport
eller hyggeridning.

Landskabet for hånden
I sin senere periode i 60’erne
og 70’erne bliver filmene plat-
te folkekomedier og taber i
populariet. Ser man bort fra
dem, giver filmene billedet af
et årti lige før alt ændrede sig.
Hvor den gamle kultur stadig
havde magt, men hvor skil-
dringen af det nye var med.

Bøgerne, som filmene var la-
vet på basis af, er generelt en
generation ældre end filmene,
men handlingen er ført frem
til det tidspunkt filmen er la-
vet. Man får derfor aktuelle
problemstillinger med og kan
bruge det landskab og land-
brug man har for hånden.

De røde heste (1950) foregår i
et stutteri, men det tilhørende
landbrug har allerede en trak-
tor selv om det stadig er he-
stene der trækker hølæsset
hjem. Kun få landbrug havde
traktor i 1949. Den legendari-
ske grå Ferguson var begyndt
at komme til landet kun to år
før. Der var stadig omkring
600.000 trækheste i landbru-
get fordelt på omkring
200.000 bedrifter. I dag er der
kun omkring 10.000 heltids-
bedrifter.

Mosekongen (senere i 1950)
kredser om en mose som et lo-
kalt moselaug vil tørlægge og
opdyrke, mens ejeren stritter
imod. Sympatien i filmen lig-
ger på både natursiden og op-
dyrkningssiden, og det ender
med lidt til hver. En geologisk
formation af ler gør det muligt
at dele mosen. Temaet var ak-
tuelt, for i 50’erne var tørlæg-
ning af moser, enge mv. i fuld
gang. I dag ville mosen være

ESSAY. 50’er-filmene har et ry som lalleglad idyl, men skildringen af
datidens landskab og landbrug har en vis realisme vi kan inspireres af

LANDBRUG OG
LANDSKAB I DE 9 FILM

Ole Offor (Poul Reichardt) og
Bente Munk (Tove Maës) i ‘De
røde heste’ (1950).
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get lille birolle. ’Fløjtespilleren’
(1953) foregår i et cirkusmiljø
hvor man først til sidst - da ho-
vedpersonen vender hjem - ser
en traktor foran en stor såma-
skine, avanceret for sin tid. Og
50’er-idyl er der ikke meget af
på de åbne flade marker.

‘Flintesønnerne’ (1956) fore-
går på Flintegården hvor man
ud over landbruget graver
flint ved stranden i industriel
skala. Forekomsten opdages
da man - med gravemaskine -
inddæmmer en strandeng. En
sådan gravetilladelse ville man
ikke få i dag. Heste er nu redu-
ceret til hobbydyr til ridning.
Al markarbejde foregår med
flere store traktorer og gården
er velforsynet med smarte
jeeps. Og så er filmen den før-
ste i serien der er i farver.

I ‘Vagabonderne på Bakke-
gården’ (1958) er der masser af
midtjysk landskab omkring
Rørbæk Sø og de endnu aktive
brunkulslejer, men bortset fra
selve gården mærker man ikke
meget til landbruget. Til sidst
høstes der med binder - selv

EFTERSKRIFT
Jeg håber at læserne for en enkelt
gangs skyld bærer over med min fa-
scination af gamle Morten Korch-film
og dette essay om at forene film og
fag. Jeg skal sige at jeg har set eller
genset alle ni film - og selv nåede at
opleve det gamle landbosamfund og
arbejde i det fra starten af 60’erne.
Søren Holgersen

beskyttet af naturbeskyttelses-
loven og ikke mulig at tørlæg-
ge. Loven - fra 1972, udvidet i
1992 - beskytter moser over
2500 m2. Filmens mose er så
stor at filmens darling spillet af
Tove Maës, farer vild i den.

I ‘Det gamle guld’ (1951) slår
dyrkelsen af landskabet og na-
tionalromantikken mest igen-
nem, lige fra indledningens
landskabspanoreringer med
Aksel Schiøtz syngende ‘I Dan-
mark er jeg født’. En runesten
og oldtidsguld i jorden forener
nutid og oldtid. Det er Dan-
mark i tusind år. I centrum står
‘Dybegaard’, en idyl smukt ved
eng, skov og fjord, men land-
bruget er up to date med trak-
torer, silo, jeep - og sågar en
lejet bugseret Claas mejetær-
sker, meget moderne i 1951.

I de to følgende film ser
man ikke meget til landskabet
- og slet ikke til landbruget. I
‘Det store løb’ (1952) handler
det igen om heste og stutteri-
er, men denne gang galop, og
det foregår i herregårdsmiljøet
med selve landbruget i en me-

om mejetærskerne har gjort
deres indtog. Danske  Dron-
ningborg havde præsenteret
sin første model i 1957. I fil-
mens start overnatter Poul
Reichardt - der spiller hoved-
rollen i alle ni film - i en hø-
stak, men de var også stadig
almindelige dengang. Derefter
crooner han ‘Er du dus med
himlens fugle og skovens
grønne træer’. Miljøvinklen er
åbenlys, men også noget land-
strygerromantisk.

‘Det skete på Møllegaarden’
(1960) foregår titlen til trods i
et kystfiskermiljø med smugle-
re. Igen har landbruget kun en
birolle, og det landskab man
ser, er ikke agerlandskab, men
fiskerbyen og skoven. Land-
brug og landskab er til gen-
gæld i fokus i ‘Der brænder en
ild’ (1962) hvor man genken-
der filmens gårde og landska-
ber fra tidligere film. Filmens
helt opretter maskinstation og
fører sig frem med en selvkø-
rende mejetærsker, en gul
Claas og i det hele taget bru-
ger man moderne redskaber. 

Poul Reichardt - filmenes evige
hovedperson og helt - er på
binderen i ‘De røde heste’ fra
1950. Billedet er venligst udlånt
af Morten Korch Selskabet.

Filmene var successer hos
publikum, men ikke blandt an-
melderne. Det var forudsigelig
sødsuppe med en ensidig per-
sontegning og en happy end
hvor de gode vandt og fik hin-
anden. Kun ‘Fløjtespilleren’ og
‘Flintesønnerne’ fandt nogen-
lunde nåde for anmeldernes
kritiske blik. Siden har kritik-
ken ikke været bedre. Filmene
har f.eks. fået kritik for at væ-
re nationalromantiske - for det
var nazisterne jo også.

Ikke kun romantisk symbol
Ser man på de ni film fra 1950
til 1962 er landbruget teknolo-
gisk up to date. Landbruget
blev i det hele taget vist næ-
sten som det var. Man sætter
generelt pris på naturen og
miljøet, men mest fordi det er
‘dejligt’. At forebygge forure-
ning, bevare biodiversitet,
skåne grundvand mv. er hen-
syn der endnu ikke spiller no-
gen rolle. Man har derfor hel-
ler ikke problemer med at tør-
lægge vådområder og grave
råstoffer hvor man vil. Idyllisk
er det ofte, og man valgte tit
idylliske locations, hyppigt
Bognæs i Roskilde Fjord. Men
landskabet var også mere idyl-
lisk dengang.

Det er derfor ikke helt dæk-
kende at bruge ‘Morten
Korch’ som metafor for et vir-
kelighedsfjernt romantisk sym-
bol. I stedet bør vi se filmene
som et tidsbillede, i hvert fald i
sin landbrugs- og landskabs-
skildring. Og som andre histo-
riske udtryk kan vi lade os in-
spirere af dem.

Der var faktisk kvaliteter i
datidens landskab som vi siden
har mistet: mere detaljeret
sædskifte, flere dyr på marken,
et mere diskret og velordnet
byggeri, flere hegn, flere våd-
områder, mindre veje og frem
for alt mindre byspredning og
‘urban sprawl’. Det dækker
over natur- og landskabskva-
liteter vi måske kan få lidt af
igen - i en anden fremtrædel-
sesform som landbruget kan
leve med. sh
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Vesterhavet er skønt, men kan
være utrygt at bade i. I Nørre
Vorupør er der nu et alternativ
i form af et havbad indviet 15.
august. Det er adskilt fra havet
af en mur med tilgitrede luger
så vandet løbende udskiftes.
Bag havbadet står Thisted

Vesterhavets trygge havbad i Vorupør
Kommune sammen med Loka-
le- og Anlægsfonden, Det
Obelske Familiefond og Real-
dania. Det er en del af et kon-
cept der skal styrke Thys natur
og friluftsliv. I Vorupør er også
husene ved kystfiskernes gam-
le landingsplads renoveret.

Nordisk Præsidiums
50 års jubilæumskonference
København 23. - 24. oktober 2014

50 år med taghaver, udvikling og erfaringer i
Europa. Roland Appl, præsident i IGRA.
Biotopetablering og byøkologiske muligheder og
erfaringer. Louise Lundberg, Grönare Stad AB.
Health Design i byer som bliver tættere og højere.
Ulrika K. Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Kø-
benhavns Universitet.
Hvordan kan byer tåle mere vand. Atelier Dreiseitl, tysk
landskabsarkitektfirma med speciale i klimaløsninger.
Permeable belægninger. Kjell Myhr, civilingeniør, fa-
brikschef, Aaltvedt Betong.
Substrater på tag og dæk. Per Malmos, landskabsarki-
tekt og anlægsgartner, Malmos A/S.
Regnbede. Kim Paus, civilingeniør, Cowi.
Rain Design. Jakob Fischer, landskabsarkitekt, GHB
Landskabsarkitekter A/S.
Nordisk samarbejde og udvikling i 50 år. Ejvind Røge,
Nordisk Præsidium, Danmark.
Nordland og Nord Green. Nordisk samarbejde i frem-
tiden. Sveinn Adasteinsson, Nordisk Præsidium, Island.
Uddannelse over nordiske grænser. Tor Jørgen Askim,
Nordisk Præsidium, Norge.
Ekskursion til blågrønne projekter i København og
Malmø, bl.a. Emporia, BO 01, Rigsarkivet, SEB Bank.

BLÅGRØN

Nordisk Præsidium er et nordisk samarbejdsorgan for de
fem nordiske anlægsgartnerforeninger. I anledning af 50
års jubilæet inviteres til nordisk fagkonference om fagets
nye blågrønne muligheder. Seminaret henvender sig til
dem som planlægger, anlægger og vedligeholder blå-
grønne løsninger i nordisk klima.

Pris 3000 kr. ekskl. overnatning og middag. Der kan
reserveres værelser til konferencepriser på Tivoli hotel eller
Hotel Wakeup tæt ved Tivoli Hotel.

TILMELDING OMGÅENDE til ts@dag.dk

Send e-mail og få sendt tilmeldingsskema. Nærmere oplys-
ninger på tlf. 6161 1844 og er@dag.dk (Ejvind Røge) og tlf.
33 860 860 og ts@dag.dk (Tina Krogtoft).
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Plant & Plej. Plantgruppens
klassiske og basale paradig-
ma fra 1975.
Generel vejledning i
plantning. Plantgruppens
praktiske råd fra 1984.
Normer for anlægsgart-
nerarbejde. Anlægsgartner-
foreningens faglige normer
mv. siden den første i 1962.
inkl. ‘Pleje af grønne områ-
der’ fra 1989. Man kan dog
ikke se de normer der nu er
gældende.

Den store skovbrand som brød
ud den 31. juli 2014 i Väst-
manland i Midtsverige endte
med at rasere omkring 15.000
ha, cirka 10x15 km. Det gør
den til den største brand i
Skandinavien i 200 år. Flere
småbyer blev evakueret og
omkring 25 huse skadet eller
brændt ned. En enkelt person,
en 30-årig skovarbejder, om-
kom da han blev overrasket af
ilden der spredte sig uventet
hurtigt. En 42-årig kollega

Skandinaviens største skovbrand i 200 år
overlevede. Det var formentlig
en skovningsmaskine der satte
ild i den meget tørre skov.
Maskinføreren opdagede at
det brændte omkring maski-
nen og forsøgte selv at slukke
branden, men forgæves. I de
følgende dage spredte bran-
den sig trods indsats fra brand-
mænd på jorden og en heli-
kopter fra luften. Italienske og
franske vandbombere, brand-
slukningsfly, trådte også til da
det var værst.
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