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KOMMENTAR

EN UDSTILLING DER KAN NOGET

FORSIDEN: Fra Maskinmarken på Have & Landskab 2017
fredag formiddag da vejret endeligt artede sig. Det endte
med en besøgsrekord. Foto: Lars Hestbæk.

Grønt Miljø er et magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park
og landskab. I ti årlige numre skriver vi for fagfolk i privat eller offentlig
virksomhed, fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende. Års-
abonnement: 425 kr. inkl. moms. Kollektive abonnementer kan aftales.

www.grontmiljo.dk
www.facebook.com/grontmiljoGrønt Miljø

Stort set hver gang siden 1992 er Have & Landskab rost på
denne plads, og det kan vi roligt gøre igen i år efter at den
i dagene omkring 1. september blev holdt for 13. gang
med rekord i både antal udstillere og gæster. Den næsten
perfekte interne geografi passer til fagets alsidige behov.
Udstillingen har volumen og bredde så man kan sammen-
ligne produkter og metoder og screene markedet. Man
kan også mærke grejet i egen hånd selv om arrangørernes
uforløste ambition ikke mere er de arbejdende stande.

Udstillingen skal skabe et positivt møde mellem sælgere og
købere og skal selv løbe rundt. Som sådan er Have & Land-
skab et gennemkommercielt foretagende. Men som årets
udstilling bekræftede, er den også et godt sted at få inspi-
ration, rådgivning og efteruddannelse. Udstillerne er kyn-
dige fagfolk der oplyser om deres produkter og de meto-
der de indgår i. Udstillingen er også et godt socialt møde-
sted og et sted at møde forretningspartnere. Et sted hvor
alsidigheden gør det muligt at gå på tværs af fagets grene.
Og et sted hvor man kan feste lidt og holde firmaudflugt.

Have & Landskab behøver ikke temastande for at kompen-
sere for svagt repræsenterede områder. På den baggrund
er det stærkt udvidede ‘Fagligt Forum’ lidt af en luksus.
Andre nyheder var Maskinleverandørernes nyhedssystem
og innovationspris samt udstillingens egen publikumspris.
Initiativer der fungerede selv om nyhedssystemet ikke var
vejledende nok og selv om det ikke er oplyst hvor mange
gæster der reelt deltog i afstemningen om publikumspri-
sen. Til de gode nyheder hørte også et eksperimentelt
buskplantningsprojekt som kan følges fremover.

Udstillingens kvaliteter gør at den har godt fat i fagets gre-
ne, men nogle grupper er stadig grupper svagt repræsen-
teret. Besøget af greenkeepere virker f.eks. ikke impone-
rende. Statistikken viser også at besøget falder stærkt med
afstanden til Slagelse, det faste udstillingssted. At kun 3%
er fra Region Nordjylland vidner om at udstillingskoncep-
tet også har ulemper. Nogle fodfejl bør også nævnes: Regi-
streringen var ikke på plads da udstillingen åbnede, og det
skabte unødigt tvivl om besøgstallet. Den vestlige hovedsti
blev flyttet så nogle stande mistede besøgsflow. Den stæ-
digt fastholdte centrale bespisningsordning medførte igen
lange køer. Mudrede p-pladser manglede flis. Og toiletfor-
holdene var igen et problem. Det kan alt sammen let rettes
til næste gang hvor vejret forhåbentligt også bliver mindre
regnfuldt. På gensyn til en ny fest. SØREN HOLGERSEN
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Når man skal etablere stau-
der i det offentlige rum,

kan det være en hjælp at tage
udgangspunkt i koncepter. De
er defineret med bestemte
levetider, anlægs- og plejeme-
toder, behov for fagfolk samt
prisklasser. Når man vælger ét
koncept har man dermed au-
tomatisk svar på flere af de
spørgsmål der typisk rejses om
stauder. Koncepterne kan der-
med ses som en udvikling af
de elementer der anvendes til
driftsbeskrivelser.

GreenToColour er et eksem-
pel på et sådan koncept der
stammer fra planteskolen Grif-
fioen, Holland, i 2010. Det
bygger på et simpelt anlæg,
en enkel pleje og fuld effekt
første år. For at det skal lykke-
des, har planteskolen sat 21
specifikke krav til hvad plan-
terne skal kunne for at bruges
i konceptet.

Plantemønsteret laves sim-
pelt og i store flader, så det er
enkelt og hurtigt at plante.
Hvert forår klippes planterne
helt ned med maskine når de
ellers lige er begyndt at vokse.
Denne drastiske handling sik-
rer at stauderne holdes på før-
steårs-stadiet så ikke de skal

De blomstrende koncepter
STAUDER. GreenToColour, Leitstauden og andre veldefinerede
anlægs- og plejemetoder er genveje til billige, holdbare og gode bede

deles eller fornyes. Samtidig
får planterne en hurtig start
og sætter store bladmasser til
at dække for ukrudt. Ud over
den tidlige nedklipning, skal
der ikke foretages nogen pleje
i løbet af året. Derfor er kon-
ceptet billigt og enkelt i drift
og kan udføres uden uddan-
net gartnerpersonale.

Udbrede ukendte løsninger
At anvende koncepter skal ses
i lyset af den stigende interes-

se for at bruge stauder i det
offentlige rum. For hver gang
et nyt projekt sættes i gang,
rejses en række spørgsmål:
Hvordan skal stauder fungere i
det offentlige rum? Hvad må
det koste at anlægge? Hvilke
driftsmidler får man? Hvem
skal anlægge og pleje bede-
ne? Hvilke kompetencer skal
de folk have der skal arbejde
med stauderne? Også spørgs-
mål om design, holdbarhed og
etableringsfasens længde skal

man holde sig for øje, så for-
ventningerne er afstemt inden
projektstart. Det er ikke nød-
vendigvis nemt at overskue,
når der ikke er en lang tradi-
tion for at bruge stauder i det
offentlige rum, og erfaringer-
ne er derefter.

Men veldefinerede koncep-
ter er en genvej. De er også te-
maet for min afsluttende ba-
cheloropgave ‘Stauder i det
offentlige rum’ på uddannel-
sen som have- og parkingen-
iør. Med en konceptsamling
præsenteret i en folder vil jeg
inspirere forvaltere, anlægs-
gartnere og landskabsarkitek-
ter når stauder skal fungere i
stor skala og være økonomisk i
anlæg og pleje.

Mit fokus er at udbrede eksi-
sterende løsninger. Nogle kon-
cepter har været brugt i årevis
i f.eks. Holland eller Tyskland,
men i Danmark har kun et få-
tal hørt om dem. De kan åbne
vores øjne for hvordan andre
lande anvender stauder.

I bacheloropgaven præsen-
teres, analyseres og sammen-
lignes seks velafprøvede stau-
dekoncepter. Folderen er ikke
publiceret, men ved interesse
kan jeg sende en fil.

Stauder i Kongens Have
For at have et sammenlig-
ningsgrundlag har jeg analyse-
ret staudebedet i Kongens
Have i København, et traditio-
nelt staudebed efter engelsk
forbillede. Her kommer for-
dommene om at stauder er
dyre og tidskrævende at passe
til deres ret.

Bedet er anlagt i smalle, bøl-
gende bånd af forskellige
stauder sådan som den engel-
ske havedesigner Gertrude
Jekyll (1843-1932) beskrev. Be-
det er sikret et farveflor i hele
sæsonen da et afblomstrende
bånd hurtigt overdøves af det
næste der blomstrer.

Staudebedet er et impone-
rende skue, men desværre er
der grundet plantevalget be-
hov for vanding, efterplant-
ning og nyplantning hvert år.
Endvidere er der behov for
mange timers pleje for at op-
retholde det høje niveau, og
det gør bedet meget dyrt.

Leitstauden
GreenToColour er et af de seks
koncepter. Et andet er det ty-
ske ‘Leitstauden’ der betyder

Af Stine Egede

PLAN
Planter ........................ 21 specifikke krav
Forventet fuld effekt .. Første år
Forventet levetid ........ Mindst 15 år
Optimal bedstørrelse .. Fra 20 m² og opefter

GreenToColour

Priser er undladt, da de virker som et pointsystem og ikke kan stå alene.

PLEJE
Plejepersonale ............ Kræver ikke fagfolk
Pleje ............................ Lugning er så godt som unødvendig
Nedklipning (forår) .... Afklippet findeles og bliver på stedet
Pris år 1 .................................................................................  
Pris år 2 .................................................................................  
Pris følgende år ....................................................................  

ANLÆG
Jordforberedelse ........ Udskiftning af jord
Plantemønster ............ Flader af samme plante; 8 pr. m²
Jorddækning .............. Ingen
Plantemateriale .......... Stauder i P11 potter
Pris: .......................................................................................

GreenToColour-konceptet blev brugt i 2013 i et boligområde i Noord Brabrant, Holland. Foto: Green To Colour.
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ledestauder. Konceptet, som
er udviklet over lang tid i bl.a.
Tyskland, bygger på at stau-
derne er delt op i grupper: le-
destauder, ledsagestauder,
fyldstauder og bunddækkende
stauder. Ledestauderne skal
danne skelet og struktur i be-
det mens de næste stauder
skal fylde huller og sørge for
at dække bar jord med blade.

Konceptet kræver at en nøje
gennemtænkt planteplan føl-
ges så der opnås den rette
struktur. Samtidig kræver det
gartnerisk plejekundskab at
opretholde strukturen over
årene så den ikke løber løbsk.

Pictorial Meadows
Pictorial Meadows og PM Turf
Pictorial Meadows er et en-
gelsk koncept som har den
blomsterrige eng som forbille-
de. Da en eng dog kræver næ-
ringsfattig jordbund, og det
sjældent er det man har, er
konceptet lavet med planter til
en federe og mere almindelig
jordbund. Stauderne sælges
som en frøblanding der er nø-
je designet af eksperter.

Frøblandingen kræver, lige-
som det er bedst for de øvrige
koncepter, en helt ukrudtfri
jord for ikke at skabe unødig
konkurrence. Frøene spredes
på bar jord eller på et lag af
barkflis. Således bliver stau-
derne placeret helt tilfældigt
og får et ‘vildt’ udtryk.

PM Turf er en videreudvik-
ling af konceptet. Her etable-
res engblandingen på en flyt-
bar måtte som når den er i

SKRIBENT
Stine Egede er have- og parkingeniør.
Artiklen er baseret på hendes afslut-
tende bacheloropgave på Skovskolen:
‘Stauder i det offentlige rum’. Opga-
ven omfatter en sammenfattende fol-
der der kan bestilles som en fil på
segeden@hotmail.com.

god vækst, kan sælges og ud-
lægges som færdige, blom-
strende ‘tørvemåtter’.

De to koncepter kræver slå-
ning hvert år. Den øvrige pleje
bestemmes af hvor længe an-
lægget skal holde. Hvis der
ikke fokuseres særligt på luge-
arbejde, vil engen udvikle sig
som natur. Der vil indvandre
vilde arter, og de stærkeste ar-
ter fra frøblandingen vil beg-
yndet at dominere over de
svagere. Anlæggets levetid
som ‘eng’ kan dog forlænges
hvis den naturlige konkur-

rence og spredning holdes i
ave med lugning.

Staudenmischpflanzungen
Staudenmischpflanzungen,
staudeblandinger, er et tysk
koncept udviklet fra idéer der
opstod allerede i 1800-tallet.
De mange års udvikling har
dannet et stærkt koncept.

Grundprincippet i staude-
blandingerne er at efterligne
naturen. Man vælger planter
ud fra stedets levevilkår og
ikke ud fra planternes farve,
form, livslængde eller andet.

Så får man de stauder der fun-
gerer bedst og konkurrerer li-
geligt på den givne placering.

Dette princip med ‘levevil-
kår’ kaldes på tysk Lebensbe-
reiche, og er meget mere
brugt i Tyskland end i Dan-
mark. Det er et bed der funge-
rer med naturlig konkurrence
og udvikling og derfor heller
ikke tærer på de sjældent sto-
re driftsmidler.

Mange flere koncepter
GreenToColour, Kongens Ha-
ve, Leitstauden, Pictorial Mea-
dows, PM Turf Pictorial Mea-
dows og Staudenmischpflanz-
ungen. Det er seks oplagte
muligheder med hver deres
egenskaber når stauder skal
bruges i det offentlige rum.

Men der er mange flere mu-
ligheder, og de kan kombine-
res. Med tiden får man også i
Danmark flere erfaringer med
stauder, og der er allerede
kommuner der i flere år har
prøvet forskellige ting. Jeg kan
kun opfordre til at man laver
en fælles opsamling af disse
erfaringer så andre kan få
glæde af dem. ❏

Pictorial meadows. Stauder og græsser i smuk forening som engblanding. Foto: pictorialmeadows.co.uk.

Staudeblanding, Staudenmischpflanzung giver en farve- og blomsterrig beplantning. Foto: Durchgeblueht.de.
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De enkelte borgere der har
grund mod kysterne, skal

kunne kystbeskytte deres ejen-
dom mere end nu og have
større frihed til at vælge hvor-
dan hvis der er flere mulighe-
der, og de ikke generer nabo-
er. Til gengæld bortfalder krav
der retter sig bredere mod na-
tur og landskab. Og det skal
være den lokale kommune, ik-
ke statens Kystdirektorat, der
skal tage stilling i de enkelte
kystbeskyttelsessager.

Det er det politiske indhold i
den aftale som regeringen den
1. juni aftalte med Kommuner-
nes Landsforening og den æn-
dring af kystbeskyttelsesloven
som regeringen indledte 16.
august, og som er en forud-
sætning for aftalen med Kom-
munernes Landsforening.

Loven ændres i flere tempi,
og i første omgang er det kun
formålsparagrafen der er i spil.
Her fastslås i lovforslaget at
mennesker og ejendom skal
beskyttes „ved at reducere risi-
koen“ for oversvømmelser el-
ler kystnedbrydning. Denne
præcisering fremgår ikke af
den nuværende lov.

Hvad det indebærer, afspej-
les i formålsparagrafens oplis-
tede hensyn som skal afvejes.
Her er to hensyn i den nuvæ-

rende lov faldet bort i det nye
lovforslag, nemlig kystlandska-
bets bevarelse og genopret-
ning samt naturens frie udfol-
delse. Disse to hensyn reduce-
rer nemlig ikke nødvendigvis
risikoen for oversvømmelse og
kystnedbrydning.

De seks andre hensyn er
uændrede. Det er behovet for
kystbeskyttelse, økonomiske
hensyn, kystbeskyttelsens tek-
niske og miljømæssige kvali-
tet, rekreativ udnyttelse af ky-
sten, sikring af den eksisteren-
de adgang til kysten samt an-
dre forhold af væsentlig be-
tydning for kystbeskyttelse.

Men selv om disse seks hen-
syn er de samme, kan man
godt ændre deres indbyrdes
vægt. Og det vil regeringen.
„Regeringen vil endvidere æn-
dre vægtningen i kystbeskyt-
telseslovens formålsbestem-
melse, så grundejere kan kyst-
beskytte i flere tilfælde og
med øget metodefrihed,“ som
det hedder i aftalen med Kom-
munernes Landsforening.

I aftalen og i bemærknin-
gerne til lovforslaget kan man
få et indtryk af hvad den nye
vægtning vil betyde, og hvad
de følgende lovændringer der-
med skal muliggøre. Bl.a. skal
man kunne kystbeskytte flere

Kystbeskyttelsen på vej mod nye vilkår
Ny kommuneaftale og et indledende lovforslag skal give grundejerne
større og friere muligheder, mens bredere naturhensyn tilsidesættes

arealtyper, også marker og ha-
ver. Der skal være større mu-
lighed for hård kystbeskyttel-
se, altså f.eks. høfder og sten-
anlæg. Man skal ikke som nu
få afslag på kystbeskyttelse
selv om der ikke er et behov
de næste 25 år. Er der flere
mulige løsninger, skal grund-
ejeren have valgfrihed bare
det ikke går ud over nabo-
strækninger. Og så skal man
kunne afprøve nye typer af
kystbeskyttelsesmetoder.

Hertil kommer flytningen af
myndighed fra staten til kom-
munerne samt hensigter om
mindre bureaukrati for at gøre
det hurtigere og enklere for
kommunerne at lave store fæl-
les kystbeskyttelsesprojekter.
Bl.a. skal der fjernes krav om
tilladelser og dispensationer til
f.eks. være bygge- og beskyt-
telseslinjer og fredninger.

Som en del af aftalen med
Kommunernes Landsforening
skal der udarbejdes en vejled-
ning om tekniske kystbeskyt-
telsesmetoder til kommuner
og grundejere. Desuden vil re-
geringen udarbejde en vejled-
ning for byggeri i kystnære
områder og udvikle vejleden-
de standardiserede bidrags-
fordelingsmodeller til kystsik-
ringsprojekter. sh

Et autoværn der
også dæmper støj
Når man alligevel skal have et
autoværn, hvorfor så ikke
samtidig gøre det til en lav
støjskærm der kan sluge en
del af trafikstøjen? Idéen er ta-
get op af NAG1 der i fire år
har udviklet det støjdæmpen-
de autoværn NAG. Ved at per-
forere autoværnsbjælken 30%
kan trafikstøjen trænge igen-
nem og blive absorberet i en
Rockwool-støjvæg bagved.
Markedsmodningsfonden har
givet støtte til den endelige
udvikling der bl.a. omfatter
crashtests og opsætninger
langs veje i Vallensbæk og Is-
høj Kommuner. Ud over de to
kommuner deltager også Del-
ta, Gate 21, Rockwool, RMIG
og Volkmann & Rossbach.

Eftersåning har en
langsigtet effekt
Eftersåning ses mest som et
kortsigtet virkemiddel i plæne-
plejen, men eftersåning kan
virke i flere år efter, i hvert
fald hvis man bruger rajgræs
til at efterså fairways. Det har
man ofte set i tidligere for-
søgsfelter, skriver Anne Mette
Dahl Jensen og Henrik Romme
i Greenkeeperen 4/2016.

På Asserbo Golfbane var der
2008-2010 forsøg med at be-
kæmpe ukrudt på fairways,
bl.a. med strigling, topdres-
sing, vertikalskæring og efter-
såning med almindelig raj-
græs. Siden er græsset kun
klippet og gødet. 6-7 år efter
kunne man se at forsøgsfelter-
ne med eftersåning - og ingen
andre - var markant mørkere
på grund af en større bestand
af det eftersåede rajgræs.

Jensen og Romme fremhæ-
ver at rajgræs er berettiget på
fairways fordi den spirer hur-
tigt og er slidstærk - og fordi
den også har langsigtet effekt.
Og selv om rajræs ikke har ry
for at give god spilkvalitet, er
rajgræs bedre end ukrudt. sh

Store sten langs skrænten og høf-
der hører til de ‘hårde’ virkemidler
mens sandfodring hører til de
‘bløde’. De enkelte borgere der
har grund mod kysterne, skal nu
kunne kystbeskytte deres ejendom
med større metodefrihed.
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Komatsus lille
dozer på 19,5 ton
Dozere er normalt til de store
jordarbejder, men en mindre
kompakt model som Komatsus
nye D61PXi-24 kan måske og-
så have interesse for anlægs-
gartnere selv om den immer-
væk vejer 19,5 ton. 90% af alt
dozersalg i Danmark er ifølge
importøren Scantruck i klassen
177-258 hk hvor D61 har 169
hk. Dozerbladet kan foldes
ind ved transport, så trans-
porten lettes. D61 er med hy-
drostatisk transmission og
kan leveres med fuldautoma-
tisk maskinstyring hvilket
ifølge Scantruck er meget
praktisk da den mindre mo-
del ofte bruges til ‘lidt finere’
opgaver. Scantruck.dk.

Rødsvingel med
eller uden hvene
Man kan godt bruge ren rød-
svingel til at så sin golfgreen,
men det er også i orden at
bruge en blanding af rødsvin-
gel og almindelig hvene. En
blanding af rødsvingel og hun-
dehvene er derimod knap så
heldig. Det konkluderes i et
norsk forsøg på Nibio Landvik,
skriver Greenkeeperen 4/2017.

Rødsvingel gør greenen
hård og hurtig at spille på, og
den har samtidig mindre krav
til gødning, vand og bekæm-
pelsesmidler. Hvener gør med
sin skudtæthed plænen grøn-
nere og tættere, så bl.a. enårig
rapgræs får færre chancer.

I forsøget gav blandingen af
rødsvingel og hvene da også
et bedre helhedsindtryk end
rødsvingel alene. Hvenerne
gjorde dog også plænen blø-
dere så bolden rullede lang-
sommere, og man risikerer
også lettere græssygdomme.
Kompromiset går an med al-
mindelig hvene, men hunde-
hvene tog for meget over og
gjorde simpelt hen græsset for
tæt og blødt. sh
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Træk i træet, og se hvad roden duer til

Af Christian Nørgård Nielsen erfaring og biologisk indsigt til
for at få pålidelige svar. Et ek-
sempel er at de to rodanløb
ydede større modstand end
det tredje ved samme kraft.
Betyder det at der er råd eller
ødelagte rødder ved tredje
rodudløb?

Da metoden også er teknisk
omstændelig, er der ofte bed-
re og billigere alternativer.
Jeg anvender i reglen impuls-
tomografi der giver et billede
af råddet i stammen og resi-
stograf (boring) på horisontal-
rødderne.

Denne vurdering er ikke kun
baseret på den aktuelle test.
Jeg har selv i mit doktorarbej-
de og i senere projekter lavet
trækmålinger på cirka 200
træer. Metoden er i øvrigt
sammen med andre metoder
til rodundersøgelse beskrevet i
Grønt Miljø 8/2014.

Ikke skade rødderne
Et tvivlsspørgsmål er hvor den
kritiske grænse er hvor man
ikke skader træets rødder, alt-
så undgår rodsprængninger.
Normalt kan man registrere
rodbevægelser længe før. Og
ofte vil man registrere rod-
sprængninger længe før hele
rodkagen begynder at løfte

sig. Men sådan er det ikke al-
tid, og det afhænger også af
hvor på roden der måles.

Serier af finrodssprængning
er det bedste generelle mål for
hvornår man nærmer sig den
kritiske grænse. Kun hvor træ-
et i forvejen har en løsnet rod-
kage, kan rodkagen hæve sig
før rodsprængning. Metoden
kan derfor forfines betydeligt
ved at tilkoble en jordmikro-
fon der viser hvornår der sker
sprængninger i roden.

En forudsætning for træk-
målinger ved 0,25 grader rod-
hældning er endvidere at rød-
derne - eller i hvert fald rod-
kagen - udgør et stift system
og bevæger sig som én samlet
klods. Denne forudsætning
holder heller ikke altid. Tolk-
ningen afhænger derfor af
hvor stiv rodkagen faktisk er.

Den stive rodkage
Rodkagens stivhed afhænger
bl.a. af træarten, hvor træet
gror, og hvor tykke støtterød-
derne er. Røddernes stivhed
afhænger nemlig af rodens
diameter i 4. potens.

I destruktive trækmålinger
kan man efter en vis træhæld-
ning se at rodsystemet har en
drejningsakse som rodsyste-

TRÆPLEJE. Trækmålinger er en af flere metoder til at bedømme træers stabilitet, men
måleresultaterne er svære at tolke. Metoden blev i sommer testet på en gammel bøg

Når man skal vurdere et
træs stabilitet og sund-

hed, kan man lave en visuel
analyse, bruge resonnansham-
mer, bore huller i stammen el-
ler bruge scannere med akusti-
ske eller elektriske impulser.
Men man kan også bare hive i
træet og se hvad det kan hol-
de til uden selv at skade træet.
Altså lave en trækmåling der
virker lidt som et vindpres.

Metoden blev testet den 22.
juni på en gammel bøg på
Slots- og Kulturstyrelsens areal
i Sorgenfri hvor Harald Smit
fra Norge og Peter Müller fra
Tyskland viste deres udstyr,
Tree-Qinetic fra Argus Elektro-
nik. Træet har haft flere frugt-
legemer af kæmpeporesvamp
mellem rodudløbene, og sty-
relsen har derfor overvejet
hvor stor en risiko træet er.

Trækmålingen er udviklet i
Tyskland i 1990’erne. Man slår
en strop om stammen et styk-
ke oppe og trækker til via en
wire og et håndspil. Træet ud-
sættes nu for belastninger,
bl.a. et bøj på stammen og et
træk i rodudløbene modsat
trækket. Forskellige måleap-
parater på stammen (elasto-

metre) og rodudløbene (inkli-
nometre) viser hvor meget. På
et dynamometer kan man
samtidig se hvor stort trækket
er. I det testede grej er ud-
gangspunktet at anbringe
måleapparater på rodudløbe-
ne og se hvor stor en hæld-
ning rodkagen trækkes op til.

I forhold til vindkraften
Udgangspunktet er ikke at
skade træet. Det antages at
man ikke gør hvis rodkagen
højst trækkes op til en hæld-
ning på 0,25 grader. Ved den-
ne hældning måler man træk-
kraften på dynamometeret.

Den målte kraft sammenhol-
des derefter med den vind-
kraft der påvirker det beløve-
de træ. Vindens kraft beregnes
efter kronens tværsnitsareal
og en vindhastighed på 27,5
m/sek. Det svarer til vindstyrke
10, storm (24,5-28,4 m/sek). Er
den målte kraft på dynamo-
meteret højere end vindkraf-
ten, består træet.

Metoden kan godt levere
den ønskede viden hvis den
anvendes og tolkes korrekt.
Argus’ apparatur fungerer
overbevisende og leverer gode
data. Men djævlen ligger i
detaljerne, så der skal megen

Til beregning af vindens kraft
på træet måles trækronens

tværsnit fotogrametrisk.

I et koordinatsystem angives forholdet
mellem trækmålingens moment og

vindens kraft op ad Y-aksen mens de
tilhørende værdier for rodhævningen
angives på X-aksen. En kurve for hver

af de tre rodbevægelsesmålere. 

Trækmålingen gennemføres med håndspil og wire mens man måler
kraften på dynamometeret. Man måler samtidig påvirkningen på træet.
Det kan man gøre flere steder, men i den testede metode måles der på
rodudløbets bevægelser for at se hvor meget rodkagen vipper op.
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Det undersøgte træ i Sorgenfri Slotspark med Peter Müller (tv) og Harald Smit.

Rodsystemets stivhed og drejning-
saksens placering afhænger me-
get af de dominerende rødders
afsmalning i de første 100 cm fra
stammen.

met vipper om. Afstanden
mellem aksens og stammens
midte kan man kalde rodsy-
stemets stivhedsradius. Inden
for denne radius opdeler ro-
den sig i mange rødder med
meget variabel størrelse og
stivhed. De mindre rødder bø-
jer ofte meget når træet falder

rolle så nogle rodudløb er
kraftigere end andre.

Desuden får blæst kronen til
at rykke i rødderne, både op
og ned, sideværts og frem og
tilbage. Især støtterødderne
tæt på træet er konstant udsat
for bøjninger. Rødderne dan-
ner derved asymmetriske tvær-
snit på grund af det reaktions-
ved der dannes som respons
på bevægelserne.

Røddernes horisontale for-
deling er også asymmetrisk. I
et forsøg med bøgetræer var
der 40% af horisontalrødder-
nes biomasse i bare én kva-
drant mens kun 15% af rød-
dernes biomasse fandtes i den
mindste kvadrant.

Erfaring med træarternes
rodarkitektur og respons på
jordbundsforhold er således
vigtig for at placere og tolke
rodbevægelsesmålere korrekt.
Forskellene mellem de tre rod-
målere i testen kan således
skyldes forskelle i roddiameter,
fravær af sænkerødder - eller
at der er råd i den rod der be-
vægede sig mest. Ideelt set bør
man med trykluft eller hånd-
skovl fritlægge i hvert fald den
mest kritiske rod så dens arki-
tektur kan indgå i tolkningen.

Stormløsnede rødder
Metoden antager at roden er
fast forankret i jorden hvad
den ikke altid er. Der kan være
hulrum hvor de store støtte-
rødder bevæger sig ret frit.
Især skal man være opmærk-
som på om træet kan have

Trækrødder
Støtterødder

Rodsystemets
stivhedsradius

Rodsystemet
drejningsakse

Sænkerodssystemer med
langsom afsmalning har tykke
rødder 50-100 cm fra stammen
og drejningsaksen skydes langt
væk fra stammen. Det ses mest
hos træer på mosebund. Træer
med hurtig afsmalning på rød-
derne, f.eks. bøg, har derimod
drejningsakse næsten ved
stammens basis. Jo mere flad-
grundet rodvækst, desto læn-
gere ud flyttes drejningsaksen
fordi støtterødderne
kompenserer og bliver tykkere
ved mangel på dybe rødder.

Rodarkitekturen skal med
En væsentlig detalje er hvor
man fastgør rodbevægelses-
måleren. Det hænger sammen
med rodens arkitektur der kan
variere meget fra træ til træ,
selv tæt på træet. Varierende
jordbundsforhold kan spille en

Når man trækker i stammen, vipper hele rodkagen op omkring en
drejningsakse. Afstanden til stammemidten kan kaldes stivhedsradius.

mens de store støtterødder
danner en mere stiv, men dog
bevægelig rodtallerken.

Både rodsystemets stivhed
og drejningsaksens placering
er meget afhængig af hvor
stor de dominerende rødders
afsmalning er i de første 100
cm fra stammen.

Skiverod,
f.eks. rødgran
og platan.

Horisontalrod i
hjerterod,
f.eks. bøg

Horisontalrod
med sænkerrod,
f.eks. bøg

Drejningsakse

Rodbevægelse
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fået sit rodsystem løsnet i tidli-
gere storme. Det er mere reg-
len end undtagelsen i skov-
træer over en vis højde.

Jo mere man bevæger sig
fra det beskyttede skovmiljø
ud i det åbne land, jo mere til-
passer træerne sig vinden og
beskytter sig mod løsning af
roden. F.eks. stiger rod/top-
forholdet i grove træk til det
dobbelte. Men i et vindbeskyt-
tet miljø må man regne med
løsnede rodsystemer og endda
løsnede rodkager.

For solitære træer falder risi-
koen markant, men det forud-
sætter dog dybe rodsystemer.
Med et højtstående vandspejl
eller komprimeret underjord
udvikles rodsystemet fladt
med ekstra tykke og fladstry-
gende støtterødder. Uden dy-
be rødder får solitære træer tit
en løsnet rodkage med en per-
manent brudflade under. I så
tilfælde er rodkagebevægelse
en vigtig registrering når man
skal bedømme rodbevægelser
ved meget lav trækkraft.

Elastisk belastning
En forudsætning i den testede
metode er også at rodsystemet
udgør et elastisk og homogent
emne i intervallet op til 0,25
graders rodhævning. Det skyl-
des at man ikke altid kan hæ-
ve roden så meget. Ved de-
monstrationen i Sorgenfri op-
nåedes således kun rodhæv-
ninger på 0,03-0,07 grader.

Man må derfor gå ud fra at
man kan ekstrapolere træk-
momentet op til 0,25 grader
og regne med at kraft og rod-

hævning følges pænt ad. Men
så skal rodsystemet være en
elastisk, homogen enhed (se
boksen). Det kan man ikke
uden videre forudsætte, for
det afhænger af rodens tyk-
kelse og arkitektur og af be-
vægelsesmålerens placering.

Særlig stærkt eksponerede
solitærtræer har meget mere
homogen styrke i rodsystemet.
Jeg har flere gange oplevet
solitærtræer i en trækmåling
som efter en stammehældning
på 45-50o fra lodret stadig gav
maksimal modstand. I reglen
har jeg kappet bardunrødder-
ne med økse for at få træet
ned. Ved skovtræer falder
træet af sig selv ved en hæld-
ning på omkring 30-40 grader.

Husk dog lige at dybkrone-
de, fritstående træer ikke nød-
vendigvis er tilpasset stærk
vind hvis de f.eks. er omgivet
af høje træer eller bygninger.

Solitærtræer med tidligere
stormskader og rodkageløs-
ning kan ofte modstå samme
maksimale kraft som uskadte
træe. Den kraft som skal til for
at udløse nye skader, er endda
højere end i et uskadet træ.

Træets vindbelastning
Metoden hviler ikke kun på
måling af rodkagens hævning,
men også på vindens last på
kronen. Denne beregning hvi-
ler på forsimplede antagelser,
og tager bl.a. ikke nok højde
for at store løvtrækroner i
storm udsættes for stærke
vridninger og stammeflæk.

Kronens tværsnitsareal kan
bestemmes nogenlunde præ-

Rodbevægelsesmåleren (inklino-
metret) sættes på rødder eller rod-
anløb med to skruer og nulstilles.

cist, og det er også nemt at be-
regne hvordan vindhastighe-
den stiger med højden. I be-
regningen af vindlasten indgår
dog en række variable som er
vanskelige at bestemme. F.eks.
er vindhastigheden afhængig
af landskabets ruhed. Træer,
buske, byggeri og bakker
dæmper vinden nær jorden og
skaber i stedet en turbulens
som skal indregnes. Kronen til-
passer sig desuden stigende
vindhastighed. Grene, kviste
og blade ensrettes så træet
mindsker vindens angrebflade.

Bør ikke stå alene
Alt i alt hviler metoden på fle-
re subjektive valg af vind-para-
metre og rodbevægelsesmå-
lernes placering. Jeg er derfor
ret kritisk over for en blind
tolkning af beregningerne.
Det betyder ikke at jeg for-
kaster metoden, men de frem-
bragte data bør vurderes i
samspil med andre undersø-
gelser af røddernes arkitektur.

Jeg vurderer endvidere at
man bør gentage trækmålin-
gerne i mindst tre retninger
fordi rodsystemet ikke i praksis
er en homogen klods. Forskel-
lene kan tit fortælle noget om
rødderne i forskellige retnin-
ger. I testen blev trækmålin-
gen gennemført i to retninger.

Et andet af metodens pro-
blemer er mangel på plads og
egnede anker-træer til at for-
ankre trækspillet i de rigtige
retninger. I demo’en i Sorgen-
fri brugtes en traktor som an-
ker, men der skal være plads
til træk i alle retninger. ❏

 Alle træer på fladgrundet mosebund har rodkageløsning og står og vipper på en løsnet rodkage. Det kan
også forekomme på en jord med komprimeret underjord. Her en birk på mosejord.

Når forskere måler træk og
tryk for at bestemme ved-
dets styrke, måler de på en
homogen træklods og taler
om et elastisk og et plastisk
interval.

I det elastiske interval ven-
der klodsen uskadt tilbage
til sin oprindelige form. I det
plastiske interval opstår per-
manente deformeringer for-
di der sker brud på træfibre
eller fordi fibrene skilles ad.
Med stigende belastning
deformeres klodsen helt.

I den testede metode
trækker man i træet så det
svarer til en rodhævning på
0,25 grader. Det forudsættes
at rodsystemet optræder
som et homogent stykke træ
hvor deformationerne ud-
vikler sig proportionelt med
trækket, og at belastningen
holder sig i det elastiske in-
terval. Denne forudsætning
er ikke altid til stede.

ELASTISK OG
PLASTISK ROD
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De store skovmaskiner kan
man også se i byerne hvor
skovbryn møder veje og bolig-
områder. I hvert fald i Aarhus.
Her bruges maskinen til de
bryn der hvert år giver store
udgifter til beskæring når gre-
nene vokser ud over fortove,
veje eller private haver.

Fældebunkelæggeren, som
maskinen hedder, kører i et
spor bag det typisk 15-20 me-
ter brede bryn. Her fældes
nogle træer, mens andre be-
skæres hvorefter veddet læg-
ges i bunker.

Det er et stort setup med af-

spærringer og kæmpemaski-
ne, siger skov- og landskabsin-
geniør ved Aarhus Kommune
Gorm Halskov: „Derfor har vi
også et par skovarbejdere til at
holde øje med publikum så
der ikke sker ulykker.“

Nogle steder eksperimente-
res med at forny brynene med
arter med frugter, bær og
nødder. „Skoven får en for-
have som vi håber vil inspirere
folk til at gå på opdagelse i
skovene,“ siger Gorm Halskov.
Desuden kan de nye skovbryn
tiltrække nye sommerfugle og
biller så biodiversiteten øges.

Fældebunkelæggeren kører ind i byen

Foto: Aarhus Kommune

Asken kan godt
genbruges i skoven
Aske fra kraftværker der fyrer
med biobrændsel som træflis
og halm, kan godt genbruges
som gødning i skoven uden at
skade skovmiljøets dyre- og
planteliv. Det viser en undersø-
gelse af Botanisk Institut på
Københavns Universitet i sam-
arbejde med Aarhus Universi-
tet, Danmarks Tekniske Uni-
versitet, internationale eksper-
ter, energisektoren og skov-
bruget (bio.ku.dk 7.7.2017).

Asken er meget basisk (høj
pH) og har et opkoncentreret
indhold af tungmetaller, bl.a.
kadmium. For at undersøge de
mulige skader blev der spredt
aske ud i et forsøgsområde i
Gedhus Plantage i Midtjylland.
Men der er ikke set skader på
planter og dyr. Det forklares
med at skovjordens økosystem
er meget robust og artsrigt, så
balancen bliver hurtigt genop-
rettet når der indtræder en
forstyrrelse med basisk aske.
Desuden er der fundet mindre
kadmium end ventet i asken,
den er biologisk utilgængelig,
og de fleste organismer kan

undgå at optage kadmium el-
ler kan udskille metallet igen.

Forskerne har heller ikke
fundet forurening af vandres-
sourcer med tungmetaller eller
nitrat. Der er ej heller fundet
øget udslip af kuldioxid eller
andre drivhusgasser på grund
af den tilførte aske.

I dag deponeres det meste
aske som affald, fordi man på
grund af begrænset viden har
sat grænseværdierne meget
lavt. Men det koster, og man
går glip af de næringsstoffer
som skovens træer kan ud-
nytte. Biobrændsel udgør i
dag godt 20% af danske el- og
varmeværkers forsyning og er
planlagt til 30% i 2025.

Har asken har skadet plante- og
dyreliget? Nej. Bio.ku.dk.
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Med en simpel nåleramme
får man en enkel prøv-

ningsmetode til at bestemme
fordelingen af arter i græsset.
Metoden er afprøvet af green-
keeperforeningens erfa-grup-
pe i Nordsjælland. Den kan er-
statte de mere usikre vurderin-
ger der ellers praktiseres, lidt
på samme måde som når man
bruger en 100-feltramme til at
opgøre mængden af ukrudt i
græs og i bede.

En plænes egenskaber af-

hænger af græssernes arts- og
sortssammensætning. Så den
gør man tit meget ud af når
man skal så, ikke mindst på
golfbaner og især på greens.
Men også når man skal efterså
- og passe græsset på anden
vis - er det en fordel at vide
hvilke arter der er, og hvilken
fordeling de har.

“Vi lægger os ofte på knæ
og stryger hånden hen over
overfladen på greenen. Klap-
per måske lidt for at mærke

stikket fra rødsvinglen. For
derefter med sikkerhed i stem-
men at sige: Ja - nu er vi jo op-
pe på at have 70% rødsvingel
og 30% enårig rapgræs,“ for-
tæller græskonsulent Asbjørn
Nyholt til Greenkeeperen.

Ifølge Nyholt er det dog et
usikkert grundlag at basere sin
græspleje på, og vurderingen
kan ikke bruges til at doku-
mentere udviklingen i artsfor-
delingen fra år til år.

Den foreslåede nåleramme

KILDE
Asbjørn Nyholt (2017): Tæl dit græs.
Greenkeeperen 2/2017.

Nåleramme giver en sikker græstælling
En rigtig prøvningsmetode kan erstatte de mere vilkårlige vurderinger

Rammen fylder som et A4-ark. Man bestemmer planten ud for hver af de 26 spidser. Foto: Jan Ebdrup.

er på størrelse med et A4-ark
og har 26 spidse stifter. Man
kaster rammen i græsset og
bestemmer hvilke græsplanter
stifterne peger på. Man måler
ti tilfældige steder på hver
greeen og kan derefter bereg-
ne en troværdig fordeling.

Rammen er forsynet med et
stativ til et kamera så man kan
tage et billede i samme højde.
Det er nemlig hurtigst og sik-
rest at bestemme arterne på
billeder. Man kan forstørre det
efter behov, tjekke med andre
billeder på f.eks. turfgrass.dk
eller i DLF’s lille håndbog - og
gøre arbejdet når man har
bedre tid. Asbjørn Nyholt an-
befaler at man tæller græsset
først i oktober når vækstsæso-
nen er ved at være ovre, men
før efteråret har sat sit præg
på græsset.

„Optællingen ved pc’en ta-
ger under en time pr. green,“
oplyser Nyholt. „ Ved at regne
procentsatsen ud for de for-
skellige arter, rødsvingel, al-
mindelig hvene, krybende
hvene, enårig rapgræs, mos,
ukrudt og bar jord, kan du do-
kumentere effekten af dit ar-
bejde år for år.“

Metoden er endnu ikke ind-
arbejdet, oplyser Karin Norm-
ann fra Nyholts firma. „Men vi
ser helt klart rammen som et
interessant redskab da det for
os er afgørende at få driften
af golfbaner til at hvile på et
mere dokumenteret grund-
lag.“ sh

Haveejere bruger
færre pesticider
Forbruget af pesticider blandt
private haveejere falder. Det
viser en opgørelse fra Miljø-
styrelsen over salget til privat
brug. I 2016 blev der solgt
hvad der svarer til 20,1 ton ak-
tivt stof. I 2007 var det 63 ton.

Ukrudtsmidlerne udgjorde
88% af det samlede salg til
brug i private haver i 2016
hvor der samlet blev solgt 29
forskellige slags midler. Heraf
var de 21 ukrudtsmidler, 3 var
insektmidler, 3 var sneglemid-
ler, 1 var et mosmiddel, og 1
var et svampemiddel. Det pri-
vate pesticidforbrug i haver
udgør kun cirka 1% af det
samlede forbrug.

Varig naturpleje
for flere fasaner
Lodsejere må udsætte flere fa-
saner til jagt hvis de til gen-
gæld - som noget nyt - laver
permanent naturpleje, f.eks.
med buske, læhegn og søer.
Den nye regel fra miljø- og
fødevareministeriet gælder fra
1. januar og følger Vildtfor-
valtningsrådets anbefaling.

Man må udsætte 8-12 fasa-
ner pr. ha hvor det før var 7.
For agerhøns falder tallet deri-
mod fra 7 til 4, mens reglerne
er uændret for ænder. Lods-
ejede skal desuden indberette
enhver udsætning og natur-
effekten af biotopplanordnin-
gen og udsætning af gråæn-
der skal undersøges.

Flåtbåren sygdom
skal undersøges
Skovflåter bliver der flere og
flere af, og de kan overføre
Borrelia og TBE (hjernehinde-
betændelse) til mennesker.
Men der er andre og ikke så
kendte flåtbårne sygdomme,
og de undersøges nu af ph.d.-
studerende Nanna Skaarup
Andersen fra Odense Univer-
sitetshospital. Selv om man ik-
ke har fået symptomer, har
kroppen dannet antistoffer.
Det er dem - og andre markø-
rer - der skal findes, bl.a. via
blodprøver af råvildt og men-
nesker der færdes i naturen.
TBE‘s udbredelse tjekkes også.
Kun Bornholm og Nordsjæl-
land har bekræftede tilfælde.

Køb kongelig jagt i
statens skovnatur
Jægere kan nu købe jagter i
de statslige skove og naturom-
råder som kongehuset ellers
har eksklusiv jagtret til ifølge
civillisteloven. Som forsøg har
Naturstyrelsen indført beta-
lingsjagter i Nordsjælland og
Vadehavet. De blev udbudt på
Naturstyrelsen.dk 23. august
for cirka 5.000 kr. pr. jæger.
Pengene vil gå til at skabe me-
re natur og friluftsliv. De kon-
gelige jagtområder bruges i
forvejen af andre, bl.a. af nye
jægere og til invitationsjagter.
Hertil kommer de 66.500 ha
statslige arealer hvor konge-
huset ikke har særlig jagtret,
og i forvejen lejes ud til jagt.
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Når man før skulle håndvaske tøj brugte man
vaskebræt. Det er en bølget eller rillet plade
af metal eller træ som står i en balje med sæ-
bevand. Det drivende tøj gnides frem og til-
bage over brættet så vandet presses gennem
fibrene for hver rille der er i vaskebrættet.

Samme vaskebræt bruges også som et ryt-
meinstrument hvor det slås an med børster el-
ler fingerbøl. Mest i jazz, blues og skiffle. Og
selv om sixpack i dag er mere brugt, så bruges
‘vaskebræt’ også om veltrimmede mavemusk-
ler selv om rillerne er meget brede og korte.

Det faglige sproghjørne
VASKEBRÆT I det hele taget bruges vaskebrædt om

rytmisk bølgede overflader, også når man
taler om gulve og belægninger. I grusbe-
lægninger er vaskebræt relativt tætliggen-
de tværgående riller eller bølger, typisk
nogle cm høje. Og både ukomfortable og
usikre at køre på. På engelsk bruges den
samme metafor, washboard.

Grusvejens vaskebræt hænger sammen
med bilernes affjedring der modvirker ve-
jens ujævnheder med en hoppende rytme.
Hvor hjulene rammer gruset efter et hop,
udløses en ekstra kraft der kan løsne over-
fladen. Og er der først opstået et vist møn-
ster, forstærker det sig selv fordi næste bil
hopper i samme takt.

Men der skal ikke nødvendigvis hjul og
fjedre til. Fænomenet findes alle steder
hvor en formbar overflade påvirkes af en
vis sideværts kraft, sådan som det bl.a. er
undersøgt på University of Toronto i 2009.
Vind eller vand laver riller i strandens sand,
og ski kan lave riller i sne. For bilhjul på
grus kræver det en kraft der er nok ved en
fart på omkring 8 km/t.

Vaskebræt kan modvirkes ved at bruge
grus med mange knuste partikler så gruset
pakker fastere sammen. Det hjælper også
at holde grusoverfladen fugtig, f.eks. med
calciumklorid så gruset opsuger luftens
fugt. Er vaskebrædtet først opstået, er der
ingen vej uden om en opretning. sh
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Dronning Margrethe og de
mange århusianske trafi-

kanter kan godt glæde sig til
et nyt naturligt kunstværk næ-
ste gang de krydser Strandve-
jen ved Mindeparken i Aarhus.
5. september lagde Kunstmu-
seet Aros og Aarhus Kommune
nemlig sidste hånd på reetab-
leringen af det omstridte hjør-
ne af Mindeparken. En vild
blomsterblanding med mar-
gueritter blev bogstavelig talt
sprøjtet ud over byens mest
omtalte område i nyere tid.

Området har siden maj lagt
ryg til Aros-museets omstridte
kunstværk udført af den tyske
kunstner Katharina Grosse.
Det abstrakte landskabsmaleri.
vakte voldsom debat. Maleriet
bestod af rød og hvid akrylma-
ling som blev spraymalet di-
rekte ud på områdets græs,
buske og tre træer i det hjørne
af Mindeparken der vender ud
mod Strandvejen og Aarhus
Bugt. I alt omkring 2000 m2.
Værket var en del af udstillin-
gen ’The Garden’ som ifølge

Aros sætter fokus på menne-
skets forhold til naturen. Aar-
hus Kommune gav sammen
med politiet tilladelse til at
værket blev udført.

Mangfoldig mix
Valget af en mere naturlig af-
løser for kunstværket er faldet
på DLF’s ‘Marguerit-mix’ der
kan klare sig på den nærings-
rige jord på parkhjørnet og
samtidig kan forventes at fal-
de i god jord hos majestæten
på Marselisborg Slot nærved.

Blomsterblandingen med
både enårige og flerårige vilde
blomster vil snart spire frem,
men blomstrer først fra næste
forår. Blandingen er opkaldt
efter vejgrøftens vilde variant
af margueritten, hvid okseøje.
Blå kornblomster, røde korn-
valmuer og gule hulkravede
kodriver er blandt de andre i
alt 18 forskellige blomsterarter
der fremover vil danne en ku-
lørt kulisse på Strandvejen ved
Mindeparken.

„Frøblandingen er foruden
blomsterblandingen tilsat
græs. Det gør at jorden bedre

kan holde til de mange men-
nesker som gennem somme-
ren gæster dette hjørne af
Mindeparken når der afholdes
DHL-stafet og Classic Race i
Aarhus,“ forklarer Birgitte
Errboe Poulsen, landskabsarki-
tekt i Teknik og Miljø i Aarhus
Kommune. „Vi ønsker samti-
dig at området skal fremstå
mere naturnært, vildt og
blomstrende. Derfor bliver
blomster- og græsplænen
fremover kun slået en eller to
gange om året.“

Frøene sprøjtes ud
Blomsterblandingen er sprøj-
tesået. I praksis betyder det at
frøene blandes op med vand
og tilsættes cellulose før frø-
blandingen sprøjtes ud over
jorden med en solid vandslan-
ge. „Det er den bedste måde
at så blomsterfrø på. Så får du
frøene blandet ordentligt og
fordelt jævnt på jorden,“ for-
klarer Kasper Schøning Kilde-
væld, konsulent i DLF som le-
verer og sår frøene. 

„Opblanding af frøene med
vand giver en hurtig spiring og

Mindeparken genmalet med margueritter

Af Jeanette Thysen

Sprøjtemester Ejnar Kristensen fra
frøfirmaet DLF sprøjter bogstave-
ligt talt frøblandingen ud over jor-
den hvor det omstridte kunstværk
tidligere lå, og hvor den malede
jord nu er skrællet af.

letter såningen på svært til-
gængelige steder som her.
Ved at tilsætte cellulose holder
du frøene på plads. Samtidig
er cellulose et relativt billigt
naturmateriale der ikke bela-
ster miljøet,“ fortæller han.
„Det er en klar fordel at så frø-
ene på denne måde. Selv om

PARKDRIFT. Vilde blomster afløser resterne af Grosses abstrakte landskabsmaleri i Aarhus
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5. september vidner kun træernes stammer om sommerens
omstridte kunstværk efter det malede græs og blade er fjernet.
Til næste sommer vil et blomstrende marguerit-mix være det nye,
naturnære kunstværk.

det regner og blæser, forbliver
frøene fordelt på jorden, indtil
de spirer og slår rod.“

Sprøjtesåningen foregik fra
en lastbil med en stor vand-
tank. Frøene blev sprøjtet ud
med en stor slange der kan
trækkes godt 100 meter ud og
sprøjte frøene op til 25 meter
væk. Sprøjtesåning letter såle-
des såning af frø på skrænter
og andre ufremkommelige
områder der er vanskelige at
så med en almindelig såma-
skine. Jorden får en hvidlig
skorpe efter såningen takket
være den tilsatte cellulose.

Fjernet som planlagt
Kunstværket som farvede jor-
den før frøblandingen, var en
del af Aros-museets store

udendørs udstilling ’The Gar-
den’ der åbnede i maj. Trods
heftig debat om kunstværkets
tilstedeværelse og forslag om
at fjerne den rød-hvide vand-
baserede akrylmaling fra par-
kens planter, fastholdt Aarhus
Kommune sin tilladelse til at
Aros gennemførte udstillingen
som planlagt. Kunstværket
stod derfor frem til 31. juli,
hvor udstillingen var planlagt
til at slutte.

Nogle få procent af græsset
øst for Strandvejen blev i juni
klippet inden græsklipperen
opdagede fejlen. Sagen blev
blæst op i pressen til at kunst-
værket mistede en stor del af
sine farver undervejs i udstil-
lingen.

Efter udstillingen har Aros i

SKRIBENT
Jeanette Thysen er havearkitekt,
freelanceskribent og fotograf.

dialog med Aarhus Kommune
ryddet op. Ifølge Birgitte Err-
boe Poulsen er det malede
græs skrællet af i 5-10 cm dyb-
de og kørt til deponi, og den
tilbageblevne jord er testet for
forurening. Alle malede blade
er klippet af kunstværkets tre
træer så de ikke flyver rundt til
løvfaldet. Bladene er sendt til
deponi sammen med de ma-
lede buske.

De malede træer bliver til
gengæld stående. Afskallet
maling eller afskallet bark med
maling vil fremover blive fjer-
net før hver græsklipning i ra-
batten under træerne. Ifølge
Birgitte Errboe Poulsen er det
uvist om træerne fremover vil
vise tegn på skader på grund
af malingen, men Aros har til-
budt at erstatte de tre malede
træer hvis der bliver behov for
at plante nye.

Hvad var det sket, hvis man
bare havde ladet det hele væ-
re? Ville vi overhovedet kunne
se noget næste forår? 

„Man ville kunne se noget
maling på stammer, grene og
træstubbe,“ oplyser siger Bir-
gitte Errboe Poulsen. „Ned-
faldne farvede blade ville kun-
ne findes i området. Plænen
og vegetationen ville være
grøn, men det afskallede ma-
teriale ville ligge nederst på
mulden under vegetationen.
Eller det ville blive spredt i om-
givelserne af f.eks. græsklippe-
maskinerne.“ ❏     

Lige efter malingen af
Mindeparken den 29. maj.
Foto: Aros.

Ren recycling

Vi recycler organisk
materiale i form af stød,
stubbe og rodsystemer

på stedet.

Ingen transport
Ingen deponering

En ren fræsning
enkelt og effektivt

ned til 80 cms dybde

Miljørigtig
og bæredygtig

affaldshåndtering
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Karréerne dæmper
bygadens trafikstøj
Dem der bor langs motorveje,
er mere generede af trafikstøj
end dem der bor langs store
bygader - selv om støjen er
ens. Det har Miljøstyrelsen og
Vejdirektoratet fundet frem til
i 2012 og 2013. Samme resul-
tat fremgår nu af Vejdirekto-
ratets nye og større undersø-
gelse ‘Støjgener fra byveje og
motorveje’ (vd.dk)

Genen opleves ens inden
døre, men forskellig udenfor,
fastslås det. Folk ved bygader
bor ofte i lukkede karréer med
en rolig baggård. Ved motor-
veje er der mere parcelhuse og
anden åben bebyggelse uden
et støjdæmpet udemiljø. At
der i bygader bor flere og støj-
robuste yngre, anføres også
som en mulig forklaring.

Undersøgelsen er baseret på
spørgeskemaer til 7000 bebo-
ere hvis svar er koblet til støjni-
veauet hvor de bor. Og dem
der bor langs motorvejen er
‘væsentligt mere generede’ og
føler sig generelt generede
ved 6-13 dB lavere støjniveau
end dem der bor ved bygader.

Stille og uholdbar
gummiasfalt til vej
Med asfaltproduktet ‘Pers’ ar-
bejdes der på en vejbelægning
der er mere støjdæmpende
end dem der ellers markedsfø-
res. Pers er en såkaldt poro-
elastisk asfalt hvor 33-55% af
stentilslaget er erstattet af
gummigranulat fra kasserede
bildæk. Asfalten er åbenporet
som drænasfalt og samtidig
elastisk. Gummigranulatets
kornstørrelse er 3-4 mm, sten-
tilslagets 3-8 mm.

Udviklingen af ‘Pers’ er et
led i det EU-støttede projekt
Persuade med 12 partnere fra
syv lande, bl.a. Vejdirektoratet
og NCC Roads fra Danmark.
Efter et litteraturstudie og pro-
jektudvikling er der udlagt
otte prøvebelægninger, heraf
to i Danmark. Målinger viser at
man kan opnå en meget stor
støjreduktion på op til 10 dB
for personbiler, mindre for
lastbiler. Holdbarheden er dog
det store problem. Ingen af
belægningerne har nemlig le-
vet op til ‘rimelige krav’ så
belægningstypen skal stadig
udvikles.

Christiane F kan tage den
grønne sti til Bahnhof Zoo
I 80’erne var den hårde, social-
realistiske fortælling ‘Christia-
ne F’ (roman 1979, film 1981)
om unges misbrug og prostitu-
tion på Bahnhof Zoo i Berlin
fast folkeskolepensum i de
ældste klasser. Og selv i dag er
Bahnhof Zoo - Vestberlins
gamle hovedbanegård - nok
Berlins mest kendte station.

Nu vil en non-profit organi-

Ananas-pavillonen på
det engelske herresæde
På det gamle engelske herre-
sæde Berrington Hall cirka 50
km vest for Birmingham er en
forunderlig frugt blomstret
frem. En del af den gamle lyst-
have er omkranset af en i
halvcirkelmur og har siden
etableringen i 1783 været util-
gængelig for offentligheden.
Men det er der blevet lavet
om på med en publikums-
magnet af rang. 

Der er tale en om stor, lyse-
rød pavillon som bryder mar-
kant med fordum fornemme
og tyste tilværelse i den aristo-
kratiske lysthave. Nu skal ha-
ven åbnes for alle og både ny-
des og bevares til fremtidige
generationer. Sideløbende
med at installationen blev an-
lagt, har godsejerne iværksat
en større arkæologisk under-
søgelse af hvad der gemmer
sig under jorden af historier.

Selve pavillonen kan minde

om en ananas og ifølge
www.trae.dk er farven valgt
ud fra „en traditionel, georgi-
ansk farvepalette og ananas-
formen er et praj om frugtens
ophøjede status i den georgi-
anske periode.“ Berrington
Hall var nemlig et af de få ste-
der i England, hvor det lykke-
des at dyrke ananas. Og nu er
det også lykkedes at fremdyr-
ke en publikumssucces hvor
der tidligere kun var en hen-
sygnende lysthave.

sation kaldet ‘paper planes eV’
med projektet ‘Radbahn’ sæt-
te nyt liv i den gamle station
og strækningen mellem Ban-
hof Zoo og Oberbaumbrücke.
Her går den hævede jernbane-
linje U1, og kunstgrebet består
i at anlægge en cykelsti og et
frodigt grønt bælte i læ under
jernbaneanlægget.

Initiativtagerne understre-
ger dog at der ikke vil være
tale om en slags ‘cykelmotor-

vej’. I stedet skal anlægget ud-
gøre et delt tag for alle byens
indbyggere, bl.a. ved at stå op-
lyst og indbydende døgnet
rundt. Den fulde finansiering
er ikke på plads endnu, men
både byråd og fagfolk er med
på vognen. Du kan bidrage til
at crowdfunde projektet på
www.startnext.com/radbahn.
Der er ved redaktionens afslut-
ning samlet knap 27.000 euro
ud af de nødvendige 40.000. lt

VERDENS LANDSKABER
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Taco H. Regensburg, Cesar A. Ospina
Niëto (2017): A study to identify
alternatives for the use of chemical
amenities in turfgrass systems. A lite-
rature review & guidelines for a dyna-
mic learning process. DTRF og Wage-
ningen University & Reserach.
Turfgrass-sciences.com.
Torben Kastrup Petersen (2017): Al-
ternativer til pesticider - Et kort re-
sumé fra et hollandsk litteraturstudie.
Greenkeeperen 2(2017.

FORVENTET EFFEKT AF SEKS BEHANDLINGER PÅ 16 SKADEGØRERE
jf. den hollandske sammenfatning.
+ er positiv effekt, - er negativ, mens 0 er ukendt effekt.

Vejbred - - - - + -
Tråd-ærenpris - - - 0 - -
Mark-ærenpris - + - + + +
Mælkebøtte + + - 0 - -
Bellis - - - 0 + -
Hvidkløver - - - - - -
Firling - - + - - -
Dollar spot + - + 0 + +
Sneskimmel + - - 0 + +
Goldfodssyge + - - 0 + +
Rød tråd + - + 0 + +
Antraknose - - - + + +
Heksering - + + + + +
Stankelben + + - + + +
Gåsebiller + + - + + +
Nematoder 0 0 0 0 0 0
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At pleje græs uden pestici-
der er en udfordrende op-

gave, ikke mindst på golfba-
ner. Også i Holland har udfor-
dringen stor opmærksomhed,
og ifølge ‘Greel deal sport-turf
2020’ er det ambitionen at
sænke pesticidforbruget på
landets golfbaner.

For at hjælpe klubberne på
vej har det hollandske land-
brugsuniversitet i Wageningen
i samarbejde med en række
andre golfaktører gennemgå-
et den eksisterende videnska-
belige litteratur om den virk-
ning forskellige plejemetoder
kan have. Det er bl.a. sammen-
fattet i skemaet herunder.

Det er dog i høj grad baseret
på engelske og amerikanske
erfaringer, og i mange tilfælde
er der kun begrænset viden
om skadevolderne og de me-
toder der kan bekæmpe dem.

Man skal derfor tage en

masse forbehold i forhold til
metodernes effektivitet, også
når man overfører resultaterne
til nordiske forhold. Tabellen
giver derfor ikke noget ende-
gyldigt svar, understreger
banechef i Dansk Golfunion
Torben Kastrup Petersen til
magasinet Greenkeeperen om
resultaterne. „Men de giver
måske en god indikation på
hvor man skal finde fremti-
dens løsninger under nordiske
forhold. Måske har du som
greenkeeper selv gjort dig
nogle erfaringer?“ sh

Oversigt over alternativer
til pesticider på golfbaner
Hollandsk studie samler erfaringer med
skadevoldere og behandlingsmuligheder

Topdressing. Skokieturf.blogspot.dk.
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Prygelknabe eller løftestang

I tv-serien Matador udpeger
erhvervsmanden Mads Skjern

i 1930’erne et stykke land i
Korsbæks udkant for sin bror,
bankdirektør Kristen Skjern.
Med den gestus angiver han
også retningen for Korsbæks
fremtid. En fremtid hvor en
driftig erhvervsmand kan ud-
vikle nye koncepter, skabe ar-
bejdspladser og skubbe sam-
fundet frem mod mere vel-
stand. Han vil mere end Tøjhu-
set i Algade. Han vil konfekti-
onsfabrikken. En ægte mata-
dor folder sine vinger ud og
gør sig klar til for alvor at ind-
tage industrisamfundets luft-
rum.

Men Mads Skjern bliver der-
med også symbol på industri-
samfundets slagside: at natu-
ren og dens levende skabnin-
ger må vige for fremskridtet.
Skjern er helt ufølsom over for
den lille købstads sæder og
skikke, ja, nærmest besat af at
bidrage til den gamle verdens
deroute.

Konfektionsfabrikken skal
ligge på et areal tæt på jern-
banelinjen, men et notat do-
kumenterer at kommunen har
reserveret arealet til et grønt
anlæg med en buste af en af
områdets store jordejere, af-
døde korn- og hestehandler

MATADOR. TV-serien rummer konflikter, ikke mindst om et anlæg med en folkepark.
I virkelighedens Korsbæk er statuer og grønne anlæg en succes, om end udsat for vandalisme

Af Birgitte Nygaard Fernando Møhge. Byrådssekre-
tæren får notatet til at forsvin-
de mod at Skjern finansierer
hans voldsomme privatfor-
brug.

Statue og steder
Men Matador er som bekendt
fiktion, sat i verden af Lise
Nørgaard der er opvokset i
Roskilde, modellen til tv-seri-
ens Korsbæk. I 2010 samlede
butiksindehaverne 350.000 kr.
ind til en statue i fuld figur af
Lise Nørgaard. Statuen sidder
på en granitbænk ikke langt
fra hjørnet af Algade og
Stændertorvet hvor Roskilde
Landbobank engang lå, og
hvor hendes far var bestyrel-
sesformand.

Med statuen skaber de han-
delsdrivende opmærksomhed
om deres sted. Og det der gør
Matador så livagtig og rele-
vant er især den omhyggelige
udvælgelse af steder. En tur
rundt på Sjælland, fra Ring-
sted til Køge, Bagsværd Sø,
Holte, Frederiksberg, Valby,
Skævinge, Gedser, København
og Dragør giver en fysisk for-
nemmelse af et landskab i for-
andring i takt med samfundets
udvikling.

Det gælder ikke mindst hvor
landbrugsbygningerne er for-
svundet. F.eks. er Valborg og
Lauritz Willumsens landejen-

dom på Kvistbjergvej syd for
Roskilde væk i det landskab
der var kulisse for grisehandler
Larsens gård. Landskabet hu-
ser nu en grusgrav og Hede-
land Golfklubs greens. Men
himmelrummet er det samme.

Folkeparken i Roskilde
Mads Skjern får sin konfekti-
onsfabrik og anskaffer sig stor
villa og sommerhus på Fedet
som resten af byens indflydel-

sesrige personer. Da borgme-
ster Sejersen på et møde med
byens spidser på Postgaarden
foreslår at anlægge en folke-
park på Fedet, er bedstebor-
gerne lige ved at få kaffen
galt i halsen: „Hvorfor skal
folkeparken absolut ligge der
og ikke nærmere? F.eks. ved
Varpemark Huse?“, hvortil
borgmesteren siger: „Fordi der
ikke er en ordentlig vej. Kun
en gammel hulvej. Med et:

Himlen over Kvistbjergvej ved Vin-
dinge syd for Roskilde. Grise-
handler Larsens gård er væk og i
stedet dukker en golfbane og tid-
ligere grusgrav op nede til venstre
for vejen. Foto: Birgitte Nygaard.

Borgmesteren præsenterer planen om en folkepark på Fedet hvor
de fine folk fra Korsbæk har deres sommerhuse. Mads Skjern tilby-
der at betale en vej til Varpemark Huse så parken kan ligge der i
stedet. Foto: Matador - download fra internettet.

18 GRØNT MILJØ 7/2017



GRØNT MILJØ 7/2017 19

Amfiteatret i Folkeparken. På C.Th. Sørensens oprindelig plan vendte tilskuerpladserne ud mod fjorden (der anes oppe i venstre hjørne) og
anlægget lå længere mod nord. Besparelser på jordarbejdet ændrede dog det endelig resultat. Foto: Birgitte Nygaard.

‘Må jeg have lov?’ tager Mads
Skjern ordet og foreslår at han
og en række andre velbeslå-
ede borgere skal betale for så-
dan en vej. Og idéen om Fedet
forkastes.

Som med adgangen til Ma-
tadors folkepark ligger der en
generøs donation til grund for
Roskildes første ’kommunale’
park, byparken der blev anlagt
i 1916. Mæcenen, købmand
O.H. Schmeltz, der havde
skabt sig en formue på bom-
uldsvæveri, ønskede et ‘Lyst-
anlæg, som dog ikke maa bru-
ges til nogen Slags Sport’. Alt-
så en mere tæmmet omgang
med naturen.

Denne tankegang blev i
1929 udfordret af den nye so-
cialdemokratiske borgmester,
Valdemar Nørregaard. Han
havde til opgave sammen med
resten af landets kommunal-
politikere at løse et stærkt sti-
gende arbejdsløshedsproblem.
Folke- og Landsting havde
iværksat nye love der sikrede,
at man kunne få støtte til be-
skæftigelsesprojekter. Nørre-
gaards idé var at anlægge en
ny park i byen. Det skulle være
„Et Sted hvor Byens og Omeg-
nens Folk kan samles til Folke-
møder, hvor Ungdommen kan
drive sine Sommerlyster, Bold-
spil og lignende …“

Selv om de nye love ville be-

tyde tilskud fra staten på
80.000 ud af et projekt til
125.000 kr., mente højrefløjen
at det var frås at have fritlig-
gende grønne arealer når de
uden større anstrengelse kun-
ne udstykkes og sælges til pri-
vate grunde. Derudover fryg-
tede de politiske modstandere
at de arbejdsløse „ville klæbe
sig til Byen“ frem for „at søge
Arbejde andre steder,“ og at
projektet ville gøre byen til en
magnet for nye arbejdsløse.
Men projektet opnåede fler-
tal, dels fordi en revideret plan
reducerede anlægsudgifterne
til 78.000 kr., dels fordi den
konservative planteskoleejer
Julius Rønø modsat sine parti-
fæller mente at en folkepark
har „en Værdi saa stor at den
ikke kan maales, at give unge
ledige Hænder noget at be-
stille.“

Projektplanen
Slagsmålet om anlægsudgif-
terne betød at den oprindeli-
ge plan som havearkitekt C.Th.
Sørensen havde udarbejdet
blev ændret drastisk. Han var
bestilt til jobbet som amfi-
teatrenes ’grand old man’, og
kombinationen af et amfitea-
ter og en kælkebakke betød
væsentlige udgifter til jordar-
bejde: „en ret stor Bakke, som
hæver sig tre á fire Meter over

nuværende Terrain, og som
skal være Startsted for en Kæl-
kebakke, der i en stor blød
Bue fører ned til Lavningen øst
for Birte Margrethes Anlæg.
Banen faar i Begyndelsen et
ret stærkt Fald, derefter kom-
mer et fladere Stykke, igen et
Fald og til Slut et fladt Stykke
mellem ret høje Skrænter. Ind
i Kælkebakkens Side indrettes
en amfiteatralsk – hestesko-
formet – Festplads.“

For at spare på jordarbejdet
blev amfiteatret flyttet fra den
oprindelig placering i parkens
nordlige del med udsigt til
fjorden til en sydligere place-
ring vendt 180 grader med ud-
sigt til rundkørslen ved Kong
Valdemars Vej. Til trods for at
landskabets naturlige åbning
mod fjorden ikke er udnyttet i
amfiteatrets placering, opfyl-
der parken sit formål: at være
folkets park. Det hesteskofor-
mede forløb af 120 cm brede
græssæder med 40 cm høje
forkanter af beton og tre trin
for hver terrasse der udgør ca.
860 meters siddeplads har
dannet kulisse for bl.a. alsang
under anden verdenskrig.

Enormt populær park
I de senere år er parken blevet
populær at bruge til ældre-
gymnastik og som uderum for
dagplejemødre, hundeluftere

og skoler: „Det er en enormt
populær park, især for de sene
årgange i folkeskolen og gym-
nasieklasserne,“ siger chefkon-
sulent Dennis A. Jeremy fra
Roskilde Veje og Grønne Om-
råder. Og det er da også bru-
gerne - folket - der har skær-
pet bevågenheden omkring
amfiteatrets tilstand så man i
2017 i samarbejde med Mal-
mos A/S renoverede C.Th. Sø-
rensens anlæg for 4,5 mio.

„De ældre oplevede at sæ-
detrinnene var farlige at gå på
så i stedet for at lave lappeløs-
ninger, blev idéen om at reno-
vere hele anlægget undfan-
get. Det er sket efter alle kun-
stens regler, med jordankre og
dræn for hvert tredje trin, og
vi skæver altid til C.Th.’s plan,“
fortsætter Dennis A. Jeremy.

Men hyggen afstedkommer
en del hærværk, f.eks. at afrul-
le rullegræsset og glasskår ef-
ter smadrede flasker. Og som
driftschef Carsten Leth, Mate-
rielgården i Roskilde Kommu-
ne, gør opmærksom på med
slet skjult ironi, kommer det
bag på de unge at affaldet
ikke fjerner sig selv. Kommu-
nen bruger 300.000 kr. om
året på at håndtere affald i
Folkeparken. Penge, Carsten
Leth hellere ville bruge på
grønne opgaver som f.eks. op-
retning og beplantninger i
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parken, især stauder som i
midtbyen der er dét de med
Leths ord „får suverænt mest
ros for.“

Ubærlige lydgener
Ud over hærværk er lydni-
veauet som noget nyt accele-
reret voldsomt. „Man tager
ned og afprøver anlæg som
skal bruges på Roskilde, det
største var bygget op fra bun-
den af en campingvogn,“ be-
mærker Carsten Leth. „Det er
de pludseligt opståede fester

Under besættelsestiden afholdtes alsang i Folkeparken, august 1940. Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

ge mennesker er sgu meget
søde, men narkohandlen er et
problem. Samarbejdet mellem
kommunerne går ud på at SSP
i den ene kommune kontakter
SSP i nabokommunen så de
kan komme og hente dem,
som f.eks. da vi havde nogle
unge fra Høje Taastrup her-
ude.“

Leth understreger at indsat-
sen koster mange ressourcer.
Ikke desto mindre er han me-
get optimistisk for som plante-
skoleejer Julius Rønø gjorde
opmærksom på i 1929, er der
en frugtbar sammenhæng
mellem det grønne og de un-
ge. Frugtbar fordi sammen-
hængen kan få betydning ad-
færdsmæssigt, socialt, krimi-
nalpræventivt og dermed sam-
fundsøkonomisk: „Det grønne
i vores arbejde er i virkelighe-
den det mindste af det. Men
jeg oplever at det har været
en løftestang fordi man også
tager hånd om kriminaliteten.
Det er lidt fedt,“ siger Leth.

Overgår fiktionen
Alt imens livet går videre i vir-
kelighedens Folkepark sidder
Lise Nørgaard for enden af en
granitbænk i Algade og følger
livet i gågaden med sin milde,
men også viljestærke udstrå-
ling. Et omdrejningspunkt for
konflikterne i Matador var det
grønne. Men som så ofte før
overgår virkeligheden fiktio-
nen. Mindesmærket og folke-
parken blev til virkelighed.

De grønne områder er ikke
kun prygelknabe for menne-
skelige konflikter, men også
løftestang for arbejdsløsheds-
projekter, kriminalpræventive
tiltag samt indsatser for at un-
derstøtte en fri og ansvarsfuld
ungdomskultur. ❏

med op til 2000 mennesker
som er en særlig udfordring.“

Lydgenerne er efterhånden
ubærlige for parkens naboer,
og der er en del afledt krimi-
nalitet (f.eks. narkohandel)
med så mange unge menne-
sker samlet på et sted. Derfor
indebærer Carsten Leths pri-
mære opgave med affalds-
håndtering også et samarbej-
de med FUZ - Folkeparken som
UngeZone, politi, natteravne,
SSP-folk og Folkeparkens ven-
ner samt andre kommuner.

De nyanlagte veje Kong Valdemars Vej og Klosterengen inden Folkeparkens anlæggelse, omkring 1930-32.
Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

Han holder oplæg på skoler
og gymnasier om affaldshånd-
tering i de grønne anlæg og
har iværksat uddeling af pa-
pirsposer og plastickrus, alt
sammen med en ’nudging’-til-
gang som er et forsøg på uden
løftede pegefingre at ændre
de unges holdning og adfærd.

Løftestang for samfundet
Alle ønsker ifølge Carsten Leth
dialog frem for forbud, men
det er et langt sejt træk: „Det
er sgu lidt op ad bakke, de un-
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Have & Landskab ‘17

Fin stemning hos Hans Møller Vej & Parkmaskiner
der bl.a. viser Sherpa 100 frem, en skridstyret
hollandsk mini-læssemaskine. Foto: Lars Hestbæk.

Det store velbesøgte træf. 22
83 produktnyheder. 23-48
Tendenser i produktudviklingen. 26
Elektrisk redskabsbærer løb med innovationsprisen. 30
E-Bænken med lys, stik og wifi blev Årets bænk. 34
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11.259 gæster og 278 ud-
stillere var der på Have &

Landskab der blev holdt fra
onsdag den 30. august til fre-
dag den 1. september, igen i
de vanlige udendørs rammer
på Selandia i Slagelse. Begge
tal var rekorder der slog de
gamle rekorder fra 2015 da
udstillingen sidst blev holdt.

Det fine besøgstal skal ses i
lyset af det blandede vejr. På
den våde ondag med meget
formiddagsregn var der 2.896
besøgende. På den grå og til
tider småregnende torsdag var
der 4.930, og på den solrige
fredag 3.433. Tallene er base-
ret på indscannede deltager-
kort ved indgangene og er
ifølge udstillingsleder Dina
Overgaard veldokumenterede.

Der er dog usikkerhed om
besøget første dag da registre-
ringen ikke var på plads da dø-
rene blev åbnet. I onsdagens
besøgstal indgår derfor 400
der ikke blev registreret. Tal-
let er bl.a. baseret på de fore-
tagne onside-registreringer.

Tilfredse stikprøver
„De rekordhøje besøgstal er
en stor, positiv overraskelse.

Men jeg synes at det er endnu
mere vigtigt at fastslå at det
også har været den bedste Ha-
ve & Landskab nogensinde.
Stemningen og humøret var
fantastisk,” siger udstillingens
bestyrelsesformand, slotsgart-
ner Palle Kristoffersen.

Hos inventarproducenten
Urban Elements kan partner
Simon Rosendal heller ikke få
armene ned, bl.a. fordi firma-
ets E-Bænken løb med Publi-
kumsprisen. “Jeg kunne jo gå
ud og købe 500 annoncer, og
vi ville aldrig komme tæt på
den profilering som vi har fået
på Have & Landskab. Desuden
er det de helt rigtige folk som
vi har været i snak med her-
nede, og jeg synes at hele set-
uppet er enormt godt tilrette-
lagt,” siger Simon Rosendal.

På maskinmarken var der til-
fredse miner hos Scantruck der
importerer Manitou teleskop-
læssere og Komatsu grave-
maskiner. „Udstillingen levede
helt og fuldt op til mine for-
ventninger og forhåbninger,“
siger salgschef, Jørn Rauff Lar-
sen i en pressemeddelelse.
„Samtidig kunne vi glæde os
over at der ikke er en eneste

gæst på Have & Landskab der
ikke er kommet med en solid
portion faglig interesse. På an-
dre udstillinger ser vi som re-
gel en vis portion ‘turister’ der
kommer bare for oplevelsen.
Det sker ikke på Have & Land-
skab hvor alle har et klart for-
mål med deres besøg,“ siger
Jørn Rauff Larsen.

Urban Element og Scantruck
er kun 2 udstillere ud af 278,
men der var generelt tilfreds-
hed lyder det fra Grønt Miljø
annoncekonsulent Steen Lykke
Madsen der besøgte omkring
hver tredje stand på de tre da-
ge. „Det var selvfølgelig ikke
alle der jublede lige højt, men
de fleste var godt tilfredse, og
ingen var decideret utilfred-
se,“ sammenfatter han.

Foldede sig ud
Årets udstilling var den første
med Dina Overgaard i spidsen
som udstillingsleder. „Det var
en stor arv at løfte og det var
fantastisk at se udstillingen
udfolde sig fra start til slut.
Udstillingens bestyrelse havde
for første gang valgt at place-
re de fleste opgaver hos ud-
stillingslederen, herunder salg,

markedsføring og afvikling, så
jeg har været hele vejen
rundt. Det har været spæn-
dende og på alle måder en
god rejse. August har været
fyldt med spænding, for kom
der det forventede antal gæ-
ster, ville publikumsprisen lyk-
kes og kunne vi samle hjælpe-
re til afviklingen,“ siger hun. 

„Det har været fantastisk at
se og opleve hvordan et team
af hjælpere, skønne unge
mennesker som aldrig tidlige-
re har været involveret i afvik-
lingen, gav fuld skrue for at
skabe en god udstilling,“ fort-
sætter Dina Overgaard. 

Selv om hun ser udstillingen
som vellykket, erkender hun
også at ikke alt er optimalt:
„Infrastrukturen, underleve-
randører som ikke præsterer,
segmenter som ikke kommer,
oplevelser og aktiviteter som
kan udvikles. Så jo der er nok
at tage fat på frem mod Have
& Landskab 2019.“

E-Bænken og ellerten
2017 blev også året da to nye
prisuddelinger blev lanceret på
Have & Landskab. Den ene var

HAVE & LANDSKAB ‘17. Udstillingens funktion som hele fagets hovedudstilling blev atter
fastslået i de velkendte rammer og trods dårligt vejr, var der flere udstillere og gæster end før

Det store velbesøgte grønne træf
Der studeres sandsten på ‘Torvet’. Gruppen med de gule plastikposer bidrog til rekordbesøget på over 11.000 gæster. Foto: Lars Hestbæk.
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Den nye Toro uden
helkropsvibrationer
Er der for mange helkropvi-
brationer, er der grænser for
hvor længe man må bruge
redskabet. Men ikke med To-
ros nye zero-turnklipper Time
Cutter HD Myride der fik sølv i
Maskinleverandørernes inno-
vationspris. Hele førerpladsen
danner et fjederbelastet op-
hæng så man vugger som i en
gammel 2CV. Så kan resten af
maskinen også uden proble-
mer følge terrænets ujævnhe-
der så klippehøjden bliver me-
re ens, siger importøren Ree-
sink Turfcare. Skjoldet kan ind-
stilles til både bioklip og side-
udkast og klippebordet er af
fuldsvejset 4,5 mm stål. Klippe-
ren drives af en 15 hk Kawasa-
ki. Reesinkturfcare.dk. sh

Krympeplast øger
stolpernes levetid
Selv om en træstolpe er tryk-
imprægneret holder den kun
8-12 år i jord. Det kan forlæn-
ges med den Rådsikringskrave,
som Nordisk Træbeskyttelse
har hentet i England. Det sik-
rer træstolper i jord så godt
mod råd at firmaet giver 20 års
garanti, også når træet ikke er
trykimprægneret. Kraven er
en folie af UV-stabil krympe-
plast. Den krænges om stolpen
og brændes fast på stolpen li-
gesom tagpap. Bitumen på in-
dersiden tjærer træet mens fo-
lien forsegler overfladen. En
krave koster blot 45 kr. og fås
runde eller firkantede i flere
størrelser. Produktet har været
brugt af bl.a. de engelske svar
på DSB og Naturstyrelsen.
Nordisktraebeskyttelse.dk. jt

Klerks stynede buske i staudebeddet
Stævning, styning eller ’cop-
picing’. De er alle udtryk for
en dyrkningsform der vinder
frem. Det dækker over en
kraftig årlig tilbageskæring
der giver buske en lavere og
tættere vækst med nye, mere
kraftige og dekorative blade
og friske barkfarver. Metoden
giver nye muligheder for at
anvende stynede buske, bl.a. i
staudebedet.

Joel Klerks Planteskole har
taget tendensen op og vist
hvor kraftfuld og tæt en vækst
stynede buske får samme år de

er beskåret. F.eks. rød zeller-
nød, sargentæble og syrener
reagerer med en kraftig blad-
vækst og bliver mindre plads-
krævende når de stynes sidst
på vinteren eller først på for-
året. Joel Klerk har stynet de
viste buske i maj, men han an-
befaler ellers at beskære bu-
skene til 30-40 cm over jord-
overfladen i januar-februar.
Det giver buske der er flotte,
robuste og velegnede som
overstandere i staudebedet så-
vel som i den ekstensivt ple-
jede blomstereng. Klerk.dk. jt

23GRØNT MILJØ 7/2017
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Maskinleverandørernes Inno-
vationspris der er en del af or-
ganisationens nye nyhedssy-
stem. Førstepladsen gik til H.A.
Fog for verdens første fuldt
elektriske redskabsbærer, Ni-
mos Posi-Trac. Ifølge Klaus Nis-
sen, direktør hos Maskinleve-
randørerne, er prisen kommet
for at blive: ”Det hele er jo gå-
et over al forventning, og der
har været rigtig meget op-
mærksomhed og interesse om
idéen,“ forklarer han.”

Den anden pris var udstillin-
gens egen ‘Publikumsprisen’
hvor de besøgende stemmer
om indstillede produkter in-
den for et tema i inventarom-
rådet, i år ‘Årets bænk’. Blandt
tolv udstillere vandt Urban Ele-
ment med ‘E-Bænken der bå-
de har wifi, strømstik og lys-
stave til at lyse op i mørket.

”Vi har indstiftet prisen net-
op for at aktivere publikum og
få dem til at tage stilling og
sammenligne nogle produkter,
og det har fungeret rigtigt
godt,“ siger Palle Kristoffersen
der mener at også Publikums-
prisen er kommet for at blive.
Han er ikke afvisende over for
at udstillingen kunne finde på
at etablere en ‘Årets planteny-
hed’ til næste udstilling.

604 til Fagligt Forum
Til årets nyheder hørte en
stærkt udvidet ‘Fagligt Forum’
med korte faglige foredrag.
Det blev introduceret i 2015
under beskedne forhold, men i
år foregik det i to pavilloner,
med dobbeltprogram og flere
deltagere. I alt 604 deltagere
fordelt på 12 emner der med
gentagelser løb op i 37 fore-
drag på hver en halv time. Det
giver 19 gæster pr. foredrag.

Palle Kristoffersen mener
derfor at konceptet i år har
fundet sin rette størrelse, men

han har også forslag til æn-
dringer: “Emnerne i år oriente-
rede sig meget mod den gart-
neriske del af faget. Så jeg
kunne godt forestille mig at vi
skal have mere fat i maskinsi-
den og metoderne ved næste
omgang af Fagligt Forum.”

Til emnerne i år hørte bl.a.
planteanvendelse i LAR-anlæg,
anvendelse af buske, værdi-
sætning af træer, grønne en-
trepriser, udviklingsplaner for
kirkegårde, beskæring af tyk-
ke grene, klimatilpasning og
bynatur samt stævning af træ-
er og buske.

Ruten blev flyttet
Nyt i år var også det eksperi-
menterende buskprojekt der
lå bag ‘Strøget’, udstillingens
hovedgade, og som kan følges
fremover. Adgang til plantnin-
gen fik man fra den vestlige
hovedsti der var flyttet. Det
havde dog den konsekvens at
nogle stande, bl.a. ved Strø-
gets vestligste del, blev koblet
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af hovedruten og mistede no-
get besøgsflow.

Årsagen til at stien blev flyt-
tet var at spisestedet var flyttet
til en mindre hal. Bespisningen
var dog som før en central løs-
ning, denne gang med Meyers
Køkken som leverandør. De
lange køer blev ikke helt und-
gået. Også på enkelte andre
områder var der lidt proble-
mer. På de mudrede parke-
ringspladser manglede der flis.
Og efter et kritikløst 2015
vendte kritikken af toiletterne
tilbage i år, især på grund af
tekniske problemer der perio-
devist satte flere toiletter ud af
drift. At toiletterne  var samlet
i to ‘toiletbyer, betød også at
der kunne være langt til dem.

Besøgsstatistikken
Den detaljerede besøgsstati-
stik viser samme tendenser
som før. Besøget falder med
afstanden, udstillingen har
godt fat i det meste af faget,
og der er mange ledere med.

Af de besøgende var 36% fra
Region Sjælland, 31% fra Re-
gion Hovedstaden, 17% fra
Region Syddanmark, 13% fra
Region Midtjylland og 3% fra
Region Nordjylland.

27% var fra anlægsgartner-
firmaer, 27% fra kommuner,
13% fra entreprenører, 10%
fra kirkegårde, 9% fra skoler
mv, 6% fra boligselskaber, 3%
fra rådgivervirksomheder og
2% fra golfbaner. 

22% var på øverste eller
mellemste lederniveau, mens
46% var på udførende niveau.

Det var 13. gang Have &
Landskab blev holdt siden de-
buten for 25 år siden og 10.
gang det var i Slagelse. Så lidt
jubilæum var det. Udstillingen
holdes næste gang i 2019 på
samme sted og cirka samme
tidspunkt. Bag den står Ma-
skinleverandørerne, Danske
Planteskoler, Danske Anlægs-
gartnere og Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning
på Københavns Universitet. sh

Fra ‘Parken’ hvor planteskolerne udstillede, her Danplanex. Det er torsdag 17:22, så der er tyndet ud i besøget.

HAVE & LANDSKAB ‘17
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Komprimeringsgrej
måler tilbageslaget
Det er tidskrævende og dyrt at
måle komprimeringsgrader i
befæstelser. Nemmere er det
at måle ‘tilbageslaget’ der sti-
ger når gruset pakkes. Man får
løbende data og kan regulere
arbejdet derefter. Sådan lyder
det i hvert fald fra den danske
importør af Bomag, V. Løwe-
ner, der tilbyder systemet Eco-
nomizer som ekstraudstyr,
bl.a. den nye BPR 60/65D i 500
kg klassen (billedet). Det skulle
være lige så præcist som at
måle komprimeringsgrader, i
hvert fald når man bruger de
computerstyrede modeller, vi-
ser Bomags egne sammenlig-
nende forsøg. Systemet fås til
både stort og småt grej.
Loewener.dk. sh

Nilfisk med smart
køler og rundt glas
Med den nye Nilfisk City Ran-
ger 3070 har Nilfisk lanceret
en ny version af redskabsbæ-
reren der har aner i Egholme-
ren - herunder den grønne
farve. 30 står for totalvægten
på 3 ton, mens 70 henviser til
motoren, en 70 hk Perkins der
driver den knækstyrede og fir-
hjulstrukne maskine med kun
83 cm venderadius. Nyt er et
kølesystem hvor luften træk-
kes gennem motorrummet så
motoren yder mere og støjer
mindre. Fra kabinen er der frit
udsyn hele vejen rundt og helt
til gulv, bl.a. takket være rund-
buet glas og indtrukne stolper.
Betjeningen er samlet i joystick
med armlæn. Nilfisk.com. sh

’Phantom’ - en lys
og lav hjortetrøst
Normalt er hjortetrøst en mør-
kerød gigant i staudebedet,
men Eupatorium maculatum
’Phantom’ er en ny, lavere og
lysere art og sort fra Hennecke
stauder. Med 60-70 cm sluthøj-
de står den flot i sensomme-
rens flor af græsser, stauder
og buske og er langt mindre
pladskrævende end sine slægt-
ninge. ’Phantom’ blomstrer
med lyserosa blomsterskærme
fra sidst i juli til september-ok-
tober, mens de visne blomster-
stande skaber struktur i be-
plantningen langt hen på vin-
teren. Den tåler som andre
hjortetrøst en fugtig vokse-
plads og er derfor velegnet til
bl.a. regnbede. Samtidig trives
den både i fuld sol og skygge -
blot den ikke tørrer ud. Hen-
neckestauder.dk. jt

IBF’s L-elementer i
vådstøbt beton
Både som støttemur og fritstå-
ende mur er de fugeløse L-ele-
menter gammelkendte, men
ikke så udbredte i udemiljøet.
De er enkle i deres udtryk,
enkle at montere, og de står
stabilt på deres basis med jor-
den som kontravægt. IBF har
dem med en vådstøbt glat
overflade i højder på 40, 80,
120 og 160 cm foruden hjørne-
elementer. De er forsynet med
fals til samlinger og løfteøjer
til monteringen. Ibf.dk. sh

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Tendenser i
produktudviklingen

Inden for alle de produkter
 faget aftager, er der en lø-

bende udvikling, nogle gange
i store hop, andre gange i små.
Udviklingen er især tydelig set
over flere år hvor man f.eks.
kan se hvordan en ny teknik
først præsenteres af en enkelt
udstiller, eventuelt som en
test, men senere lanceres af
flere og flere udstillere og til
sidst bliver standardvarer.

Maskiner
På Have & Landskab 2017 viste
at der er opbrud på motorom-
rådet. Dieselmotorerne er
kommet i bad standing på
grund af de stigende miljøkrav
til partikeludslip. De kommen-
de ‘stage 5’-krav i 2019 har al-
lerede afstedkommet flere nye
modeller for at få de nye mo-
torer med i maskinen.

I visse tilfælde er dieselmo-
toren erstattet af en benzin-
motor hvor det er lettere at
leve op til kravene. Samtidig er
der flere og større maskiner
der går over til el hvor miljø-
kravene slås med mange læng-

der. At maskinleverendørernes
innovationspris netop gik til
den første eldrevne redskabs-
bærer er et klart signal. Også
gas lurer på til at komme i spil
som drivmiddel.

Inden for motordrevne save,
buskryddere, sakse og andet
håndværktøj har nu snart en-
hver producent en elserie som
tager større og større mar-
kedsandele. Om 10-15 år kører
alle maskiner og redskaber,
små som store, nok på el, må-
ske med brint som energikilde
i de større maskiner.

Robotterne er på vej frem,
men det store gennembrud
venter. Inden for de små ro-
botplæneklippere er markedet
dog nærmest eksploderet. De
fjernstyrede maskiner er også
blevet mere almindelige, især
inden for skræntklippere -
hvor udbuddet er blevet stort -
og inden for komprimerings-
grej. Her er årsagen mest hen-
synet til arbejdsmiljøet der
sammen med kørekomforten i
det hele taget er en væsentlig
driver. Et konkret mål er at

man kan arbejde med maski-
nen en hel arbejdsdag - uden
at blive udsat for for mange vi-
brationer. På de større maski-
ner er joysticks med armstøtte
næsten blevet standard og ud-
syn, plads og adgangsforhold
bliver bedre og bedre.

Og så er der masser af nye
mindre opfindelser eller tilpas-
ninger. Jetmotorer kan bruges
mod ukrudt. Slagleklipper kan
have to modskær så græsset
findeles mere. Børsterne kan
monteres så de trækkes mere
end de skubbes så der ikke bli-
ver ‘helligdage’.

Planter
Inden for planteområdet var
sort løv, farverige buske og
blomster samt sunde, dansk-
selekterede sorter af træer,
buske og bunddække blandt
de tendenser man kunne se på
Have og landskab 17. Stæv-
ning, styning eller ’coppicing’
er også udtryk for en dyrk-
ningsform der vinder frem.

Men udstillingen viste også
at der er foretagsomhed i
branchen. De 16 udstillende
planteskoler bød på række
nye, lovende plantesorter og
nytænkende muligheder for
planteanvendelse som letter
livet for plantebrugerne.

Der er også fokus på hel-
hedsløsninger, ikke kun de en-

kelte planter. F.eks. tilbyder
flere planteskoler bunddække-
løsninger, kombinationer af
buske og staudebunddække
som både øger planteoplevel-
sen og mindsker vedligehol-
det. De prøver i det hele taget
at komme i dialog med de
professionelle plantebrugere
for at skabe nemmere plante-
løsninger som samtidig er
prismæssigt overkommelige.

Kunstgræs er ikke i sig en
nyhed, men innovationen går
nu i høj grad også mod blan-
dingsformen hybridgræs hvor
flere firmaer viste  produkter
frem. Og som går både kunst-
græs og naturgræs i bedene.
Inden for pesticider og gød-
ning mærkes en vis udvikling,
men den markeres kun af en-
kelte leverandører. Inden for
vækstmedier var det en stor
nyhed at vi nu har en danske
producent af den tyske FLL-
vækstjord til bytræer.

Inventar
Inden for inventar fokuseres
der fortsat på meget holdbare
løsninger der skal kunne tåle
lidt af hvert, men samtidig
lægges der stor vægt på sær-
prægede løsninger i specielle
designs. Det kan godt være at
de traditionelle ting er der,
men det er ikke dem der vises.
Det blev understreget i kon-
kurrencen om ‘Årets bænk’.

Belysning fylder meget i den
virkelige verden, men ikke på
Have & Landskab. Så har det
altid været, uvist af hvilken år-
sag. Belægninger fylder heller
ikke meget i forhold virkelig-
heden, men hvorfor også vise
standardvarer alle kender? Li-
gesom med inventaret er det
mest de specielle varer der vi-
ses frem, så her giver udstillin-
gen ikke nødvendigvis et dæk-
kende billede hvor vi er på vej
hen.

I denne reportage omtales
83 udstillede produkter af
henholdsvis Søren Holgersen
(sh), Lars Thorsen (lt) og Jean-
nette Thysen (jt). Det er på-
gældende selv der har vurde-
ret hvilke produkter der skulle
med, men et afgørende krite-
rium har været at produktet
har en vis nyhedsværdi. Det
har ikke været muligt at be-
søge alle stande, så mange ny-
heder er uundgåeligt overset.
Det håber vi på at kunne råde
bod på senere.  jt & sh

HAVE & LANDSKAB ‘17

De udstillede produkter og samtalerne på
Have & Landskab er med at vise retningerne

Lars Starup fra Primafærdighæk er en af dem der arbejder med bedre og billigere bunddækkeløsninger. Han
brugte udstillingen til at komme i dialog med kunderne om et nyt bunddækkeprodukt. Foto: Jeanette Thysen.
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Fyld fem sække
sand på én gang
At fylde sandsække til midler-
tidige lokale diger er en opga-
ve der har fået en renæssance.
Det kan gå hurtigt med den
Mammut sandsækkefylder
som Havdrup Maskinforret-
ning kunne præsentere. Fem
sække ad gangen og 3000 pr.
time. Mammut, der fremstilles
i Østrig, er bl.a. kendt for at
producere tvangsblandere til
beton, og der er anvendt
samme princip. Omrøren dri-
ves via pto eller en elmotor.
Beholderen på 800 liter fyldes
med f.eks. læssemaskine. Hav-
drup-maskinforretning.dk. sh

Jetmotorens hede
ånde visner ukrudt
Jetmotorer og deres hede luft
kan også bruges mod ukrudt,
uden den brandfare gasbræn-
dere kan medføre. W-Jet har
udviklet systemet til vejmarke-
ring hvor asfalten skal tørres,
men virkningen på græs fik W-
Jet til at tænke videre. Ved at
tilsætte vand sænkes luftens
temperatur til 450o som er nok
til ukrudtet og ikke skader be-
lægningen. Selve jetmotoren
er ikke større end en kaffekan-
de, men yder 120 hk. I ukrudts-
versionen er det dog en stærkt
neddroslet udgave. Den store
sorte hat er et luftfilter. Når
man kører 4-5 km/t passer var-
meskjoldets størrelse med den
hede ukrudtet kræver. Og pri-
sen? Nok det halve af gas-
brændere, når W-Jet selv skal
sige det. Winterskov.dk. sh

Rød parykbusk fås
nu også som træ
Strøjerplant præsenterede i år
en rød parykbusk, Cotinus cog-
gygia ’Royal Purple’ opstam-
met til et træ der får en tæt
og bred krone med lidt uregel-
mæssig vækst. Træet får lige-
som busken fine purpur-rosa
blomster i store dunede toppe
i juni-juli. Træet trives bedst i
sol og gerne på en beskyttet
vokseplads. Strojerplant.dk. jt

Leca er et let fyld
på tage og dæk
Leca, ekspanderet ler, kan og-
så spille en rolle på tag og
dæk, viste Leca Danmark på
sin stand. Når man skal holde
vægten nede, og er der brug
for fyldmaterialer, er det lette,
drænende og isolerende leca
oplagt, f.eks. hvor man skal
udligne højdeforskelle. I leca-
laget kan man desuden an-
bringe kabelrør og andet tek-
nik ind. Leca Danmark peger
også på at leca kan bruges til
udvendig isolering af kælder-
vægge. Leca.dk. sh
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Hede vandstråler
bekæmper ukrudt
At bekæmpe ukrudt med mål-
rettede skoldhede tynde vand-
stråler kendes fra mærket
Heatweed, men nu er danske
Park Trac gået dem lidt i bede-
ne med sin IWE 700 (Intelli-
gent Weed Eye) der er baseret
på at kameraer registrerer
ukrudtet hvor andre systemer
bl.a. virker ved at sensorer re-
gistrerer krorofyl. Systemet er
primært til belægninger fordi
der ikke skelnes mellem for-
skellige slags grønne planter.

Redskabet er foreløbig en
prototype monteret på deres
egen knækstyrede redskabs-
bærer. Bagpå sidder en 600 li-
ter vandtank og foran sidder
der en enhed der varmer van-
det op. Via en buffertank og
styret af kamerasystemet, sen-
des næsten 100 grader varme
vandstråler præcist mod de
enkelte grønne plantedele.
Kameraet kan skelne ned til
2x2 mm, og vanddosen tilpas-
ses plantestørrelsen så man ik-
ke spilder vand og energi.

Under den sideforskydelige
enhed med 120 cm arbejds-
bredde er der 9x2 dyser under
skærmen. Nogle kan blændes
af hvis det er nødvendigt ved
f.eks. en plæne. Der er hånd-
lanse til ukrudt ved inventar, i
hjørner mv. og vandet til tan-
ken kan takket være et filter-
system suges op fra søer og
åer hvis det er.

„Det har været vigtigt for os
at kunne lave et system til en
overkommelig pris, og vi lig-
ger altså væsentligt under

halvdelen af andre systemer
med varmt vand,“ siger direk-
tør Henrik Christiansen.

Han ser mange andre mulig-
heder i kamerasystemet: „Vo-
res system er i virkeligheden
en platform, og vi udvikler nu
videre for også at kunne an-
vende det i andre forbindelser
end til ukrudtsbekæmpelse.
Når kameraerne kan få øje på
ukrudt, kan vi også bede dem
om at se efter specifikt affald
når en ParkTrac kører med fe-
je-sugeanlæg.“ Parktrac.dk. sh

Ny fleksibel alsidig
Fort fra Sønderup
Sønderup Maskiner har impor-
teret den lille italienske traktor
Fort i ti år, men med den nye
Fort MPM er man gået en stør-
relse op. MPM står for Multi
Purpose Machine, og alsidig er
maskinen med sin manøvre-
dygtighed og mange redska-
ber, bl.a. rotor, kost, slagle,
plov og spreder. Hele tanken
er også at få en simpel og ro-
bust maskine med og et stærkt
chassis, lyder det fra importø-
ren der har været med til at
udvikle modellen til skandina-
viske forhold. Motoren er en
30 hk Kubota, og der er ifølge
importøren god plads og nem
adgang. Og en fiks detalje:
snapfæstet til frontfæstet ud-
løses af et håndtag i kabinen.
Ferrarimaskiner.dk. sh

EU’s kommende miljøkrav
til dieselmotorer blev hyp-
pigt bragt på bane på Have
& Landskab. Motorer i ma-
skiner der ikke kører på ve-
jene (dvs. landbrugs- og en-
treprenørmaskiner) skal
leve op til de såkaldte stage
5-krav fra 2019 eller 2020.
Kravene gælder i forvejen
dieselmotorer i biler, last-
vogne mv. på vejene.

De nye krav gælder alle
landbrugs- og entreprenør-
maskiner, men afhænger af
motorstørrelsen. Kravene
er mindst for de mindste
motorer under 19 kW og
størst for motorer over 56
kW. To motorproducenter
kan allerede nu levere de
nye dieselmotorer til maski-
ner i anlægsgartnerstør-
relse, mens flere er for-
mentligt på vej.

For entreprenør- og land-
brugsgrej begyndte det
med stage 1 i 1999. I dag
gælder stage 4. Osen skal
renses for især kvælstofoxi-
der (NOx), men også kul-
ilte, kulbrinter og partikler.
Det er lykkedes godt med
kvælstofoxiderne, men
mindre godt med partikler-
ne. Det skal stage 5 råde
bod på. Samtidig ændres
målingen fra partikel-
mængden til antal partikler
fordi de fineste partikler er
mest sundhedsfarlige.

To tekniske løsninger har
domineret til den luftfor-
mige forurening. Den ene
er SCR (Selective Catalytic
Reduction) hvor osen ren-
ses i en katalysator under
tilsætning af AdBlue, en
ammoniakbaseret væske
som hæver forbrændings-
temperaturen. Den anden
løsning er EGR (Exhaust Gas
Recirculation) hvor udstød-
ningsgassen recirkuleres i
motoren. Meget kørsel i
tomgang eller ved lav mo-
tortemperatur kan i alle til-
fælde sænke effekten.

For at leve op til stage 5-
kravene sættes et særligt
filter ind, og med hensyn til
SCR-løsningen kan det en-
ten sidde i SCR-katalysato-
ren eller bag den. sh

Stage 5-kravene
til dieselmotorer

Vegtechs måtter
ved den lille sø
Et tilgroet hjørne ved Strøget
og Parken er ryddet og der er
opstået udsigt til en lille sø. På
hjørnet har Veg Tech sin faste
stand, men har også inddraget
søbrinken ved at indbygge tre
slags engmåtter på den østlige
brink, en fugteng, en nordisk
eng og en salteng. Langs de
øvrige brinker er der sat plug-
planter med det sigte at de
breder sig. Så kan man frem-
over se hvordan måtter og
plugs udvikler sig.

Vegtechs måtte er dyrket på
dug så rødderne er intakte og
veludviklede ved levering. Det
gør måtterne robuste over for
udtørring og får dem til at

vokse hurtigt sammen på 3-4
uger, forklarer direktør Ulrik
Reeh. Og vanding behøves ik-
ke med mindre der er tørke.

Veg Tech har 30 års erfaring
med produkter og systemløs-
ninger til vegetationsteknik
baseret på hjemmehørende
vilde urter i måtter, plugplan-
ter og engfrøblandinger.
Vegtech.dk. sh

Vehtechs måtter er indbygget på brinken til venstre. Springvandet er en
anden udstiller, nemlig Pond Team ved siden af.

HAVE & LANDSKAB ‘17
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Som den første redskabsbærer
i sin klasse er Kärchers nye MIC
42 klar til EU’s kommende
stage 5-krav takket være en ny
42 hk Yanmar-motor, lyder det
fra Kärchers danske hood. Des-
uden fremhæves den enkle
betjening. F.eks. kan man ved
tryk på én knap starte alt på
én gang svarende til de sene-
ste fejeindstillinger. Al betje-
ning sker desuden med ergo-
nomisk placerede joysticks.
Kärcher fremhæver også den
enkle service og de fine over-

Kärcher med ren os og trukne børster
sigtsforhold fra kabinen med
360 graders udsyn.

Og så er maskinen multi-
funktionel med alle slags red-
skaber. Bl.a. børster der nu
fæstes så de ikke skubbes, men
nærmest trækkes frem. Så
undgår man de små hop med
tilhørende støv og helligdage,
og børsten beskyttes bedre. De
to børster kan feje fra 55 til
163 cm. De betjenes individu-
elt så den ene kan være nede
og den anden oppe, f.eks. ved
kantsten. Karcher.dk. sh

Birkholms lille nye
småbladede lind
Tilia cordata Norðîc ’Skjold’ er
en ny, lav, langsomt voksende
klon af småbladet lind. Den er
velegnet til hæk, som stam-
busk og søjletræ takket være
sine fine, små blade og meget
tætte forgrening helt fra basis.
’Skjold’ er en dværgudgave af
småbladet lind, og bliver 5-7
meter høj og 2-3 meter i dia-
meter hvis den ikke klippes.
Den er sund, frostfør og tåler
byklima. ‘Skjold’ er ny i hand-
len, men er til gengæld testet
gennem en årrække hos Sta-
tens Planteavlsforsøg. I dag
ejes og produceres den af Birk-
holm. Birk-holm.dk. jt

Semitech redder
niveaufriheden
Med kravet om niveaufri ind-
gang kan afvanding langs sok-
ler være et problem, men en
udvej er kanaler langs sokler-
ne. Semitech, der er kendt for
metalprodukter til byggeri og
industri, viste sin sin sokkelaf-
fugter der indbygges langs
soklen, leder vandet væk og
ventilerer. Affugterne er 17 cm
dybe, 15-20 cm brede og 1 me-
ter lange med riste i corten-
stål, rustfrit stål eller galvanise-
ret stål. Semitech.dk. sh
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En ægte verdensnyhed fik
førstepladsen i Maskinleve-

randørernes nye innovations-
pris på Have & Landskab. Det
var Nimos Posi-Trac, verdens
første helt elektriske redskabs-
bærer med tilhørende redska-
ber. Den danske importør,
H.A. Fog, har været med til at
udvikle maskinen, og modtog
blomster, champagne og
håndtryk fra Slagelses borg-
mester Stén Knuth.

”Nu er vi et firma som er 60
år gammelt, og jeg er lige ble-
vet drillet med at vi er blevet
noget gråhårede. Så at det
netop er en pris for innovation
som vi løber med, betyder
enormt meget,” sagde Karsten
Fog, direktør i H.A. Fog A/S, da
han modtog prisen.

„Det er reel innovation. Her
kan det rent faktisk lade sig
gøre at køre en hel arbejdsdag
på én batteripakke,” lød det
fra Klaus Nissen, direktør i
Dansk Maskinhandlerforening.
Han sad i juryen sammen med
John Hansen (eks-salgskonsu-
lent i Hako Danmark), Erik

Karsten Fog (th) fra H.A. Fog A/S og Slagelses borgmester Stén Knuth foran Nimos-maskinen der udløste prisen. Foto: Lars Hestbæk.

Elektrisk redskabsbærer løb med innovationsprisen

Daugaard Jørgensen (indkøbs-
og driftsansvarlig i Køben-
havns Kommunes Teknik &
Miljøforvaltning) og Peter Po-
rup (direktør i OKNygaard
med ansvar for indkøb og
salg).

Truckbatterier
Den knækstyrede maskine dri-
ves af truckbatterier, ikke de
dyrere og mindre lithiumbat-
terier. Batterierne er placeret i
maskinens bagerste del hvor
dieselmotoren sidder på en
konventionel maskine. Trods
batteriernes vægt er maskinen
ikke tungene end en dieselma-
skine fordi man ikke skal have
dieselmotor, hydrostat, diesel-
tank og hydrauliktank.

Batteriet driver en elmotor
ved hvert forhjul og en elmo-
tor i det monterede redskab.
Desuden driver batteriet en
mindre hydraulikpumpe på 16
liter olie pr. minut, der bl.a.
bruges til styretøjet og til at
svinge redskaberne. Motor-
ydelsen er samlet 26 hk.

For altid at kunne køre en

hel dag arbejdes der på en løs-
ning med en ekstra batteri-
pakke og et hurtigskift hvor
batteriet skubbes ud og ind.
En opladning tager 9 timer
hvis batteriet er helt tomt og
skal lades helt op, men der er
ellers ikke noget i vejen for at
sjatlade, siger Karsten Fog.

Af redskaber til maskinen er
der foreløbig udviklet rotor-
klipper, kost, saltspreder og
sneplov, men flere andre er på
vej. Og så er der varmepumpe
og aircon i kabinen. Prisen er
godt 100.000 kr. mere end en
tilsvarende dieselmaskine. Og
driftssikkerheden er ifølge
Karsten Fog den samme. Den
første maskine kører nu i en
svensk kommune.

Også Toro og Hako
Foruden H.A. Fogs elektriske
redskabsbærer belønnede ju-
ryen Reesink Turfcare og Hako
Danmark med henholdsvis 2.
og 3. pladsen. Reesink Turfcare
for deres Toro Timecutter HD
MyRide Z-Turn rotorklipper
hvor juryen især lagde vægt

på maskinens ergonomi og
ensartede klipning. Hako Dan-
mark for deres fejer Hako City
Master 2200 som ifølge juryen
udmærker sig med sin fart,
miljøvenlighed og sikkerhed.

Innovationsprisen er en del
af Maskinleverandørernes ny-
hedssystem som fik debut på
Have & Landskab. Foreningens
medlemmer kunne indstille en
nyhed som firmanyhed, dan-
marksnyhed eller verdensny-
hed. Juryen vurderede indstil-
lingerne og udpegede 11 ver-
dens-, 9 danmarks- og 6 firma-
nyheder. Og blandt verdensny-
hederne udpegede juryen in-
novationsprisen.

Sigtet er at gøre det mere
klart for gæsterne hvad de
egentlige nyheder er. På kort
og skilte blev publikum ledt
frem til nyhederne der bl.a.
blev markeret af nyhedssyste-
mets ikon: tandhjul med ly-
sende pærer. For at få innova-
tionsprisen skal både funktion,
ergonomi og miljø gå op i en
højere enhed, oplyser Maskin-
leverandørerne. sh

H.A. Fog har været med til at udvikle den hollandske Nimos Posi-Trac, verdens første på ren el
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Børste af lameller
skåner belægning
Det er ikke stålwirer, men la-
meller i specialstål, så derfor
skader man ikke belægningen
når man bruger børsten for at
få ukrudtet og skidtet væk. Så-
dan lød det fra Kiba Parkma-
skiner om den Combi-Pro flise-
renser der sad på en af de små
tohjulede Grillo-traktorer. Bør-
sten er 65 cm i diameter og
behandlingsintensiteten regu-
leres af de motoromdrejninger
man kører med og det tryk
man presser med. Kiba.dk. sh

Müthings slagler
findeler græsser
Ruskjær fører et stort program
af de tyske Müthing-slagleklip-
pere i mange størrelser og
kunne vise en ny model med
en ny slagteteknik. Der er
nemlig to modskær som sikrer
at græsset bliver findelt mere.
Man kan også justere det ene
modskær så afstanden til slag-
lerne bliver mindre. Det gør
maskinen mere brugbar i langt
græs. En såkaldt pendulklap
holder samtidig på det afslå-
ede græs så der ikke afleveres
græspølser i vendingerne.
Ruskjaer.dk. sh

Flerstammet platan
fra Kortegaard
Normalt ser vi platan, Platanus
acerifolia, som et stort, soli-
tært bytræ, men Kortegaard
har skabt en flerstammet pla-
tan som de præsenterede på
årets udstilling. Platanen giver
en flot effekt med sine store,
skinnende grønne, 3-5 lappe-
de blade og karakteristiske, ca-
mouflage-farvede stammer.
Den flerstammede platan er
skabt ved at plante tre plata-
ner tæt sammen i en ung al-
der, og med tiden er de vokset
sammen til en harmonisk trio.
Kortegaard.dk. jt

En kompakt, lav og
stærk Schaeffer
Læssemaskinen kan løfte hele
1700 kg på en palle. Samtidig
er den - med kabine - kun 195
cm høj og kan derfor køre
gennem almindelige garage-
porte. Så superkompakt kan
det altså være, siger importø-
ren Helms TMT-Centret om
den nye Schaeffer 2445 SLT.
Det er en knækstyret læssema-
skine med firehjulstræk, 45 hk
Kubota-motor og tre armløs-
ninger, heraf en med teleskop.
Med de mange redskaber er
den nærmest en redskabsbæ-
rer, understreger importøren
der bruger udtrykket ‘red-
skabslæsser’. Helmstmt.com. sh
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Yanmar-traktorer
med ren dieselkraft
MI kunne vise en ny serie af
Yanmar-traktorer med nyud-
viklede dieselmotorer fra 25 til
76 ha der holder EU’s kom-
mende miljøkrav (Stage 5). Til
serien hører denne 47 hk YT
347 4WD med trinløs hydrosta-
tisk transmission og derfor et
lavere effekttab fra motor til
hjul. Traktoren drejer på alle
hjul, har differentialspærre og
har en trepunktslift til 1500
kg. Og den har også en pano-
ramakabine med bl.a. LCD
skærm og elektronisk betje-
ning. Mi.dk. sh

Små fejemaskiner
tager al affaldet
Den er lille og let, men den
håndskubbede Haaga 355 er
en effektiv lille fejemaskine
der med 55 cm arbejdbredde
fejer dåser, sand, affald, tørt
og vådt løv, småsten og ciga-
retskod op i sin 25 liters behol-
der. Det klares med en rote-
rende børste og en børstevalse
der begge drives af hjulene.
Kun rundkornet sand kan væ-
re et problem, oplyser impor-
tøren Flex Trading. Haaga 355
har fem større søskende hvor
de to største har eldrevne bør-
ster og hjul. Flextrading.dk. sh

Den pangfarvede
papegøjebusk
Parrotia persica ’Vanessa’ er en
ny, mere opret papegøjebusk
der giver nye, farverige ople-
velser hele året. I marts fyldes
grenene med små, klaser af
røde blomster og senere sprin-
ger de store, flotte mørke-
grønne og rødbrune blade ud.
Efteråret slutter med røde, gu-
le og bronze bladfarver, mens
den grålige bark lyser op hele
vinteren. Busken kan med
årene blive op til 5 meter høj,
men kan beskæres som hæk
eller busk. Den tåler både sand
og ler, blot jorden er drænet.
Bladene bliver flottest i sol,
men de tåler også delvis skyg-
ge. Strojerplant.dk. jt

Det er onsdag 5 minutter over 11. Og det regner ganske meget. Standene med store telte får godt med besøg, også her hos Svenningsens.

En rund kumme og
bænk på 3,5 ton
Ud over Årets Bænk bød Ur-
ban Elements bl.a. på denne
Olimpo plantekumme der og-
så er et siddemøbel. Træet er
sat løst i hullet, men kummen
kan fyldes helt op. Den er
fremstillet i slebet beton med
marmor som tilslag. Og lavet i
ét stykke hvor fugerne er til
dekoration. Den ydre diamater
er 250 cm og den indre 150.

Vægten er 3,5 ton, så det er
ikke en kumme man lige løber
med. Urban-elements.dk. sh

HAVE & LANDSKAB ‘17
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Miimo tager del i
roboteksplosionen
Markedet på robotplæneklip-
pere er ‘eksploderet’ lød det
hos Tima der importerer Hon-
da-udstyr. Foreløbig sælges
omkring 1 robotklipper for
hver 4 walk-behind. Til nyhe-
derne hører Miimo 3000 der
kan tage op til 4000 m2 plæne
dvs. haver og mindre grønne
arealer. Klippehøjde er fra 20
til 60 mm. Maskinen styres af
en kanttråd i plænens kant,
samt via app og bluetooth
med cirka 3 meter rækkevid-
de. Med app’en kan man bl.a.
betjene klippehøjde, start/stop
og timerfunktion. Tima.dk. sh

Fjernstyret Timan
på op til 50 grader
De fjernstyrede redskabsbæ-
rere er ikke længere et særsyn,
men et standardprodukt der
jævnligt kaster nye modeller
af sig lige som andre traktorer.
Det gælder også Timans nye
‘skræntklipper’ RC 751 der er
født som slagleklipper med 75
cm arbejdsbredde og kan klip-
pe på hældninger op til 50
grader. Med sine 14 hk er ma-
skinen den mindste i en større
serie som den danske produ-
cent primært eksporterer. Den
udstillede model var på gum-
mihjul, men en udgave med
bælter er på vej. Timan.dk. sh

Betonen blandes i
blanderskovlen
Når man skal blande beton be-
høver man ikke bruge de vel-
kendte små fritfalds- eller
tvangsblandere. Hvis man alli-
gevel har en læsser, graver el-
ler redskabsbærer på pladsen,
kan man bruge en betonblan-
derskovl som den TMT Mixer
Helms-TMT-Centret viste. Den
hydraulisk drevne blander-
skovl, delvist udført af Hardox-
stål, tager 345 kg der blandes
af en snegl og lukkes ud af et
hul i bunden - i den højde som
maskinen kan løfte til.
Helmstmt.com. sh

Egos eldrevne
redskabssystem
Eldrevne redskabssystemer der
bruger samme batteriløsning,
er der efterhånden en hel del
af. Texas har i forvejen det
franske fuldprof-system Pel-
lenc, men lancerer nu også det
billigere kinesiske semiprof-sy-
stem Ego. Mærket, som har
været solgt i Tyskland og Hol-
land i fire år, omfatter hen ad
50 redskaber, bl.a. motorsav,
buskrydder, blæser, hækklip-
per - og såmænd også en lille
plæneklipper. Lithium-ion-bat-
teriet findes i fem batteristør-
relser der vælges afhængig af
behovet. Texas.dk. sh

Handy gadefejer
der kan lege lastbil
Med gadefejeren Hako City
Master 2200 fik Hako Dan-
mark tredjepladsen i Maskin-
leverandørernes innovations-
pris. Den hører hjemme i 2 m3-
klassen hvilket henviser til be-
holderens volumen - som iføl-
ge Hako er stort i forhold til
maskinens handy størrelse.
Maskinen er den første i sin
klasse med ABS-bremser og
kan bl.a. derfor indregistreres
som lastbil og dermed til 62
km/t. Ellers er det 40 km/t. Mo-
toren er en Iseki dieselmotor
på 108 hk og partikelfilter.
Maskinen har affjedret under-
vogn og 4-hjulsstyring. De 90
cm store koste har påkørsels-
sikring og sikrer en arbejds-
bredde op til 2,5 meter med to
børster og 2,6 meter med tre.
Hako City Master 2200 er spe-
cialiseret til fejning, men kan
også køre med vintermaskiner
om vinteren. Hako.dk. sh

Sandsten fra Indien er omdrej-
ningspunktet for Sandstones
sortiment, og det er ganske
varieret. Ny er den gråblå flise
‘Catedral’ i 30x90 cm eller kor-
tere. 3 cm tykke til terrasser, 6
cm til indkørsler. Nye er også
plinte der eventuelt også kan
bruges som terrorsikring. Sorti-
mentet af sandsten i klinkefor-
mat er udvidet, men stadig er
det 10x20x5 cm med rumlede
kanter, rillede undersider så de
ligger mere stabilt. Og så den
dominerende ‘Stonewall’ hvor
klinkelagte sandsten på
36x18x1 cm bruges som væg-
beklædning. Sandstone.dk. sh

Fliser, plinte, klinker & facader i sandsten

En ny og stor
variation i bambus
Bambus døde da de blom-
strede, men nu er der gang i
den igen, og der er masser af
nye kloner som Højvang Plan-
teskole viste nogle af. De nye
kloner er baseret på nye vilde
kinesiske frøkilder, og variatio-
nen er stor med forskellige far-
venuancer og vækstformer. En
af de nye er Deep Forest (bille-
det), en frodig junglebambus
der med sin hængende vækst
kan blive 3-4 meter og har et
tæt mørkegrønt løv og farve-
strålende unge skud.
Bambusudsalg.dk. sh
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Det blev den interaktive E-
Bænken fra Urban Ele-

ments som løb med titlen som
‘Årets bænk’ da Have & Land-
skab første gang kårede ‘Publi-
kumsprisen’ på baggrund af
stemmer fra udstillingens gæ-
ster. 17% af dem der stemte,
gav deres stemme til bænken
som både har wifi, 220 V
strømstik og to markante lys-
stave til at oplyse byrummet i
de mørke timer.

Tolv udstillere af inventar
havde taget udfordringen op
og tilmeldt en kandidat. Det
samlede felt bestod af en blan-
ding af meget forskellige - og
generelt utraditionelle bænke,
primært beregnet til byrum.
Klassiske have- og parkbænke
var der højst én af.

Simon Rosendal, partner i
Urban Elements, fortæller at
det er første gang at E-Bæn-
ken overhovedet er vist i Dan-
mark. Den er nemlig udviklet i
samarbejde med Oslo Kommu-
ne, og indtil videre har kun

nordmændene haft glæde af
den interaktive bænk. Men nu
ser Simon Rosendal frem til at
få hentet ‘Årets bænk’ til Dan-
mark.

”Det er da et ordentligt
skulderklap, og prisen betyder
jo nok at det bliver lettere for
os at være med til at skabe
mere trygge og brugbare ude-
rum rundt omkring. Den er
faktisk et møbel som tiltræk-
ker folk med sit lys, og samti-
dig tillader den gratis wifi at
eksempelvis turister kan sidde
ned og få styr på tingene og
samtidig få ladt telefonen op,”
fortæller Simon Rosendal.

Han peger også på bænkens
indbyggede 220 V strømstik
som kan bruges til eksempelvis
at sætte en madvogn eller et
musikanlæg til og dermed un-
derstøtte arrangementer i
byrummet. De to lysrør i mid-
ten skal ikke bare lyse op, men
også give et signal om bæn-
kens praktiske egenskaber.

Bænken består af en indre

kerne af galvaniseret stål, hvor
elektroniske komponenter er
samlet, og en ydre konstruk-
tion af limtræslameller der sør-
ger for et hurtigttørrende,
lunt og og behageligt sæde.

Plinte på næste pladser
På 2. pladsen med 15% af
stemmerne kom Inventarrums
‘Bølgeplinten’ som er fremstil-
let af 10 mm cortenstål og
oliebehandlet mahogni. Bøl-
geplinten findes i mange vari-
anter og kan leveres som glas-
blæst rustfrit stål, cortenstål,
galvaniseret eller malet. Der-
udover kan bænken også sæt-
tes sammen af forskellige mo-
duler så den kan bruges krea-
tivt til møblering eller opde-
ling af byrummet.

På tredjepladsen tog Bon-
deskovgaard Savværks Plinte-
bænk 13% af stemmerne.
Bænken består af ét stykke 14
tommer tømmer skåret i eg el-
ler i douglas fra lokale danske
skove. Plinten kan, ud over at

E-Bænken med lys, stik og wifi blev Årets bænk
Blandt 12 utraditionelle bænke vandt den interaktive bænk med limtræslameller en kneben sejr

E-bænken er ikke bare et praktisk møbel til trætte telefoner, men også en smuk bænk der er behagelig at sidde på. Foto: Lars Hestbæk.

fungere som en bænk, også
bruges til enkel, sikker og æs-
tetisk sikring af områder som
ønskes skærmet for trafik, da
plinten kan monteres med
gennemgående bolte på be-
tonfundament

De mange funktioner
Netop E-Bænkens mange
funktioner var grunden til at
anlægsgartner og jordbrugs-
teknolog Katja Peterhänsel
stemte på den. Hun vandt ef-
ter kåringen af ‘Årets bænk’
lodtrækningen blandt alle der
afgav en stemme, og modtog
et gavekort på 5.000 kr. der
dog skal bruges hos Urban Ele-
ments.

“Det er jo fremtiden. En
bænk skal kunne mere end
bare være noget, man sidder
på. Det er vigtigt at uderum-
met kan bruges til flere for-
skellige ting. Det vil gøre, at
flere kommer ud og benytter
sig af det,“ siger Katja Peter-
hänsel. ”Når man tænker på
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en klassisk bænk, så tænker
mange på et sted, hvor ældre
kan sidde og hvile benene,
men jeg synes at det er vigtigt,
at man kan bruge uderummet
på mange måder. Det kan
man her. Og det er jo ikke så-
dan at bare fordi der er strøm
og wifi, så vil folk sidde og
kigge ned i deres telefoner på
bænken. Med lyset vil bænken
jo tiltrække folk, og så kan
man have sin telefon til oplad-
ning mens man sidder og taler
med folk,” forklarer Katja Pe-
terhänsel.

Nyt tema i 2019
Det er idéen med Publikums-
prisen at den på hvert Have &
Landskab skal have sit eget
tema inden for inventarområ-
det. Så i 2019 bliver det i hvert
fald ikke ‘Årets bænk’.

”Det kunne eksempelvis
være årets skraldespand, for
der er jo masser af kriterier for
en velfungerende kommunal
skraldespand som vi kan få
publikum til at vurdere. Eller
måske cykelstativet. Der er
mange muligheder,” siger
Have & Landskabs bestyrelses-
formand, slotsgartner Palle

Kristoffersen. Han er overbe-
vist om at Publikumsprisen er
kommet for at blive: ”Vi har
indstiftet prisen netop for at
aktivere publikum og få dem
til at tage stilling og sammen-

Katja Peterhänsel (th) glæder sig over sin gevinst. De øvrige er
repræsentanter fra de tre vindere foruden udstillingsbestyrelsens
formand Palle Kristoffersen i ternet skjorte.

Plintebænk. Bondeskovgaard.Bølgeplint. Inventarum.

Lithos Bænken. Dutra.Gudhjem. G9 landskab.

Nordic Oak. IBF. Land Modern Bænk. Landhave. Libre. Mastellone & Metalco.

E-bænken. Urban Elements.

Outsidebænken. Outside Design.

Metro Plint. Falco.Canvas Bænk. Rubæk & Co. Harpo Bænk. Zenzo Group.

ligne nogle produkter, og det
har fungeret rigtigt godt,“ si-
ger han. „De er blevet klogere
i processen, vi er blevet kloge-
re, og producenterne er blevet
klogere.” sh

Anlægsgartner
NORMER
OVERTAGELSE
JORDARBEJDE
PLANTNING
GRÆS
BEFÆSTELSER
TERRÆNTRAPPER
TERRÆNMURE
INVENTAR
BASSINER
TAGHAVER

282,50 kr. inkl. moms
www.dag.dk > butik
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Uden barkflis går det ikke
på Have & Landskab, især

ikke når det som denne gang
regner meget. Men vejret sat-
te også barken på prøve. Hvor
barken var lagt direkte på jor-
den, og der var meget trafik,
blev barken snart smattet og
blød i løbet af den regnfulde
onsdag, og det blev den ved
med at være de næste to dage
selv om det ikke regnede så
meget mere.

Det var især mærkbart på
hovedstien gennem parken
hvor planteskolerne udstillede
og på en del af stien gennem
skoven. Flisen var derimod me-
re modstandsdygtig de steder
hvor der lå køreplader af jern
under, f.eks. på det stykke af
skovvejen der førte fra den
sydlige indgang til inventar-
området. Forskellen var meget
tydelig, bl.a. på hjørnet hvor
barken - med og uden jern-
plader under - stødte sammen.
Netop her udstillede Vogn-
mand Kold bark og flis. Fir-
maet pegede på at træflis

kunne være et mere robust
valg hvor der ikke var køre-
plader under.

De fleste interne veje på ud-
stillingsområdet havde dog
køreplader under barken. Pla-
derne gør det - også i vådt vejr
- muligt at få de tunge køretø-
jer frem når standene skal stil-
les op og tages ned. Men pla-
derne er hverken gode at gå
på eller ser ret godt ud. Derfor
er over 2 km interne udstil-
lingsveje dækket med revet
bark i et 7-10 cm tykt lag.

Barken blev i år fordelt med
en ny metode. Før blev barken
lagt ud på vejene i bunker
med en gummiged hvorefter
bunken manuelt blev fordelt
ud på vejen. Det var besvær-
ligt og langsomt. Steffen Mor-
tensen og Anders Møller Jen-
sen fra Have & Landskabs
mandskab læssede i stedet en
traktortruket møgspreder med
bark. Det gik fint - med stort
set den halve bemanding.
Møgsprederen havde op mod
9 m3 bark med. sh

Køreplader med bark på
Uden plader under blev barken dog snart en
smattet affære i det regnfulde vejr

Barken udlægges med møgspreder.
Screendump fra youtube.com (søg f.eks. på ‘bark have og landskab’.

Barken i forgrunden har køreplader under og er mere tør end den smat-
tede bark i baggrunden. Til venstre Vognmand Kolds stand med træflis.

JCB’s hjulgraver har
motor i kælderen
Sidste år var den en verdens-
nyhed, og i år kunne man se
den på Have & Landskab: JCB’s
gravemaskine Hydradig 110W
på gummihjul - hvor motoren
var placeret i undervognen,
ikke som normalt i den rote-
rende overdel. Det sikrer en
ganske særlig stabilitet i den
krabbestyrede ‘hjulgraver’ som
importøren Nicolaisen & Lar-
sen kalder maskintypen. Im-
portøren lurer på om maski-
nen også kan bruges i nye ni-
cher, f.eks. som rabatklipper.
Men det er altså en ret stor én
på 11 ton selv om den kan
køre 40 km/t. Jcb.dk. sh

Stubfræsere fra FSI
for enhver smag
Stubfræsere findes i talrige
størrelser, selvkørende og til
traktormontering som man
kunne se hos FSI. Til de trak-
tormonterede hører H40S der
drives hydraulisk og kan svin-
ges. Den er kommet i et nyt
design og har fået oliemoto-
ren monteret direkte på aks-
len. Ny er også den større og
selvkørende, radiostyrede D74
Remote. Den har en 74 hk die-
selmotor, firehjulstræk, en
arbejdsbredde på to meter og
en spåndybde på op til 12,5
cm pr. sving. Fsi.dk. sh

Ædedolken spiser
gerne hundelorte
Rengøring efter høm-hømmer
fra hunde mv. klares ofte med
snapper, kost og skovl, men
det var Martin Rauff Dahl fra
KJ Supply kommet på Have &
Landskab for at ændre. På
standen præsenterede han
den 100% elektriske ‘byaffald-
suger’ Glutton - frit oversat til
ædedolk. Den støjsvage mo-
bile Glutton opsuger alt affald
der kan passere et rør med en
diameter på 12,5 cm: papir,
pap, cigaretter pakker og
skodder, dåser og glas, plast,
metaldåser, visne blade mv.
Og hundelorte hvis man skulle
være i tvivl. Kjsupply.dk. lt

Dansk ’Hjorthede’-
taks vinder frem
’Hjorthede’ er en vaskeægte
dansk sort af taks, Taxus bac-
cata, med udsædvanlig ensar-
tet vækst. Den blev i år præ-
senteret som salgsplanter i
klump og potte af Hjorthede
Planteskole efter snart 30 års
opformeringsarbejde. ’Hjort-
hede’ udmærker sig ved sine
fine kviste med tætte, grønne
nåle. Den er langsomtvoksen-
de og særligt velegnet til hæk-
ke på gravsteder og som læ og
parkplante. Sorten er udvalgt
fra den eneste oprindelige
danske naturbevoksning af
Taxus baccata i Munkebjerg
ved Vejle. Hjorthede.dk. jt
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Hitsas solstol med
smukke kurver
Som led i sin Fjordpark-serie
har Hitsa lanceret den kurvede
‘solstol’ som man kan siddelig-
ge to i hvis man kan lide hin-
anden. Formen er valgt så den
både indbyder visuelt og funk-
tionelt, også set bagfra. Stolen
kan dreje rundt i sit nedstøbte
punktfæste, en betonklods
med et nedstøbt rør med gli-
deleje. Sædet dannes af lamel-
ler, enten af mahogni eller
Accoya (acetyleret fyr) som på
billedet. De gråner ens efter et
par år hvis de ikke olieres. Stel-
let kan være rustfrit stål eller
galvaniseret pulverlakeret stål.
Solstolen er del af en serie der
også omfatter bænk, plint og
bord. Hitsa.dk. sh

Kulbrædte klinker i
farverigt forbandt
En belægning med en farverig
klinkeblanding i sildebensfor-
bandt kunne man glæde sig
over hos Steffen Sten. Det er
kulbrændte grå og gule klin-
ker (70% Søndervig og 30%
Odense klinker) der er blandet
i et varieret farvespil. Formatet
er 266x50 mm og 62 i dybden.
Blandingen, som LabLand Ar-
chitects har fundet på til VUC i
Åbenrå, har ikke fået et rigtigt
officielt navn, men Steffen
Sten kalder klinken for VUC-
blandingen. Steffensten.dk. sh

Minigraveren bliver
bedre og bedre
Minigravere hører til anlægs-
gartnerens standardudstyr og
forbedres løbende. Det gælder
også den nye tyske Schaeff
TC19 på 1,8 ton som kan grave
274 cm ned. Den er nu med
rotortilt som standard og be-
tjenes helt af joysticks med
rulleknapper, oplyser importø-
ren Maskinhuset. Kabinen er
rummelig og der er let tilgang
til service. Minigraveren kan
forsynes med andet end en
skovl, f.eks. her en fingerklip-
per til hækklipning. Den 16 hk
store dieselmotor er fra Kubo-
ta - selv om motorkonkurren-
ten Yanmar ejer Schaeff. Det
skyldes at Schaeff før var ejet
af Terex. Maskinhuset.dk. sh

Silkys stangsav kan
nå 7,5 meter op
Silky er et velrenommeret ja-
pansk mærke inden for profes-
sionelt håndværktøj. Nu er der
også en dansk importør, nem-
lig Ariens Scandinavia, der pri-
mært fører save, sakse og øk-
ser i flere størrelser. Til sorti-
mentet hører en teleskop-
stangsav hvor man kan nå 7,5
meter op. Ariens.dk. sh
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En mobil flishugger
der kan gå i dvale
Med NHS 180mw Legacy præ-
senterede danske NHS en ny
flishugger baseret på den sta-
bile, men forældede NHS
180ms. En mobil trailermonte-
ret hugger til bl.a. anlægsgart-
nere og kommuner. Og så har
den Eco Motion hvor maski-
nen går i dvale når den ikke
har været i brug i 15 sekunder.
Det sparer energi og dæmper
larmen. Der er automatisk ind-
og udkobling af motor og flis-
hugger, og tragten kan drejes
80o i forhold til understellet.
Den 45 hk Kubota-motor giver
power nok til at skivehugge-
ren kan tage op til 18 cm stam-
mer. Nhs-flishugger.dk. sh

Ingen låste sig selv inde på et
 et af Have & Landskabs toi-

letter i år. Til gengæld var fle-
re toiletvogne spærret i time-
vis i løbet af udstillingsdagene.
Det skyldtes ifølge Grønt Mil-
jøs kilder især at leveradøren
ikke havde styr på vandtilslut-
ningen til toiletterne der i år
var samlet i to ‘toiletbyer’.

Men mange gæster var sam-
tidig rigtigt gode til at smide
ting i toilettet som ikke hørte
til dernede. Det fortalte Karina
Juul Mortensen som var ansat
af Lenes Rengøring, og sam-
men med sin makker havde
ansvaret for at toiletterne var
rene og velfungerende. Selv
om Karina og Lenes Rengøring
ikke havde ansvar for toilet-
problemerne, havde de dog et
stort ansvar for at stemningen
og rengøringsniveauet allige-
vel var højt.

„De to vogne er stoppet for-
di nogle kvindelige udstillings-
gæster har haft sådan nogle
flasker med hånddesinfice-
ringsvæske med og derefter
har smidt dem i toilettet. Fla-
skernes størrelse passede præ-
cist til røret ud af vognen, så
det stoppede hele vognen. Og
det er sket i to vogne,“ forkla-
rede Karina Juul Mortensen in-
den hun vendte hovedet og
igen råbte: „Den er lukket. Det
er kun vognen herovre som
virker,“ til endnu en forvirret

Uden vand duer toilettet ikke

udstillingsgæst der stod lidt få-
ret og hev i en låst dør.

Men uheldene med hånd-
desinficeringflaskerne var ikke
det værste, fortalte Karina.
Det går nemlig først for alvor
galt når to idioter mødes. Det
skete også på Have & Land-
skab. Den første tømte sin fad-
øl og smed plastglasset i kum-
men. Den næste gæst satte sig
og fyldte glasset op. Det skab-
te dagens største prop, og det
fyldte krus måtte fjernes med
hånden. Der er meget debat
om opsamling af hundelorte  i
bymidten, men det er trods alt
de færreste vej- og parkfolk
som har trukket sådan en fræk
fadøl op af byens buskadser.

Nogle blandt Have & Land-
skabs publikum huskede må-
ske historierne i Grønt Miljø
om de indespærrede toilet-
gæster sidste år. I hvert fald
blev Karina Juul Mortensen
spurgt af en stor og bred
mand om hun ikke nok ville
stå uden for hans toiletdør og
lave lidt lyde. Han var nemlig
bange for at låse døren, men
ville gerne have at ingen kom
ind. Så stod Karina og fløjtede
mens han gjorde sig færdig.

Det havde Karina ikke ople-
vet før, og det er nok de fær-
reste folk som er vant at stå
uden for en toiletdør og lave
lyde. Som regel laver man dem
inden for. lt

Vandtilslutningen var et problem, men mange
smed også ting ned der ikke burde være der

Karina Juul Mortensen havde ansvaret for at toiletterne fungerede, men
kunne ikke lastes for de problemer der opstod. Foto: Lars Hestbæk.

Scooterrack giver
styr på løbehjulene
Institutionerne flyder i løbe-
hjul, men det er der råd for,
fastslog Claus Westerberg fra
Scooterracks. Nemlig med lø-
behjulsstativer. Smartest var
dog det kombinerede cykel-
og løbehjulstativ hvor der mel-
lem hver to cykler er plads til
et løbehjul. Ud over f.eks. 25
pladser til cykler, får man sam-
tidig plads til 23 løbehjul. Man
kan også få stativer med tag så
løbehjulene ikke ruster eller
begraves i sne. Ifølge Wester-
berg kom en norsk kommune
susende på udstillingens første
dag og købt stativet med tag.
Scooterracks123.com. lt

Ubåden der kom
over Øresund
Hos Cado kan man altid møde
mindst et stort og iøjnefalden-
de legepladselement. Denne
gang også en lille ubåd der
kunne lokke børn og barnlige
sjæle inden for. Det er nu bare
et legehus fra en udstilling
med havtema som Cado har
haft i Sverige i nogle år. Direk-
tør Carsten Jørgensen forsikrer
dog at ubåde og internordisk
transport ikke er firmaets
kerneområde. Cado har f.eks.
lige lavet en Ninjago-legeplads
til Legoland. „Vi var simpelt-
hen de eneste som kunne lave
det i den ønskede kvalitet,“
som Jørgensen siger.

HAVE & LANDSKAB ‘17

Coated rajgræs i
DSV-blandinger
Billedet viser frø af almindelig
rajgræs. Behandlede (coatede)
frø til venstre, ubehandlede
frø til højre. DSV Frø har lance-
ret de coatede frø som Dyna-
Seed. De vil ifølge firmaet ha-
ve en bedre spiring under van-
skelige såforhold, herunder lav
temperatur og give det spiren-
de græs bedre rodvækst og vi-
talitet. De behandlede frø har
ifølge DSV Frø en bedre tek-
nisk kvalitet og nemmere
håndtering. Frøene spises ikke
af fugle og frøenes vandsu-
gende evne mangedobles. Bag
behandlingen ligger økologi-
ske additiver bl.a. mikronæ-
ringsstoffer. Efterspørgslen af-
gør hvor mange af DSV Frøs
produkter der kan fås som
DynaSeed i 2018. Dsv-froe.dk.
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3rods græsskærer
og små flishuggere
3rod og indehaver Jesper Axel
Jensen havde som noget nyt
en græsskærermaskine fra den
tjekkiske producent Laski. Den
er oplagt til hvor man gerne
vil bevare græsset. f.eks. ved
kabelgravning hvor man kan
skære græsset af til den ene
side, grave jorden op til højre,
færdiggøre projektet og til
sidst lægge græsset på igen.
På standen kunne man også se
flishuggere og denne gang
med små kompakte maskiner
på under 750 kg så man ikke
skal have trailerkørekort for at
transportere dem. 3rod.dk. jt

Sjælden sortrød
hibiscus fra Holden
Hibiscus moscheutos ’Carousel
Red wine’ er en ny hibiscus
som Holdens Planteskole præ-
senterede på det danske mar-
ked. Busken der bliver op til
1,2 meter høj, har sortrødt løv,
dybt indskårne blade og store
røde blomster. Den foretræk-
ker fuld sol, en lun vokseplads
og er vinterhårdfør ned til mi-
nus 15 grader. Holden.dk. jt

I deres supermarked af motor-
save, hækklippere, kratrydde-
re mv. satsede Stihl især på de-
res batterimaskiner, bl.a. den
nye kratrydder FSA med ryg-
batteri, og som også kan ud-
styres med skæreværktøj som
de tilsvarende benzinmodeller.
En anden nyhed var hækklip-
peren HSA 94 med drejbart
greb og to varianter: T-model-
len med 30 mm tandafstand
og hurtig knivtakt, især veleg-

net til tynde grene og form-
klip. Og R-modellen med en
større tandafstand på 38 mm,
og en mindre knivhastighed
der er bedre til tykke grene.

Ud over el-grejets fordel
med os og støj, er det ifølge
Stihl også lettere at betjene,
vejer mindre og vibrerer min-
dre, men de kan endnu ikke
blive så kraftige som benzin-
modellerne. Indtil nu er salget
50/50 mellem el og benzin. sh

Hækklipper og kratrydder på batteri

Dobbelt belastning
med DLFs Xtra
DLF har i 3-4 år haft hybrid-
græs under navnet XtraGrass
beregnet til stadions og den
slags. Det er baseret på en væ-
vet måtte med strå. Måttens
basis er af polypropylen vævet
sammen med bionedbrydeligt
materiale, mens stråene er af
polyethylen. Måtten anbringes
i et såbed og sys sammen. Der-
efter sanddresses op og sås
naturgræs. Efter etableringen
er der 10-15% kunstgræs. Det
føles som at spille på natur-
græs, men græsset tåler dob-
belt belastning, dog fortsat
ikke spil i frost. Det plejes som
naturgræs på sandet vækstlag.
Vertidrain går an, ikke slicer
eller knivlufter. DLF.dk. sh

Mixto fik Brøndby
på førstepladsen
Det vakte opsigt da Brøndby
Stadion gik fra bund til top i
anførernes bedømmelse af
superligabanerne. Årsagen var
en omlægning til hybridgræs,
Mixto fra Nordisk Kunstgræs-
import importeret fra Limonta
Sport i Italien. Her er fordelin-
gen 13% kunstgræs og 87%
naturgræs. Princippet er cirka
som DLF’s XtraGrass. På et san-
det såbed lægges en måtte
(billedet) hvorefter der top-
dresses og sås. Det øger brugs-
frekvensen med op til tre gan-
ge. Kunstgraes.dk. sh

Hybridgræsset fra
Nordic Lawn
Hybridgræs er en slidstærk
kombination af naturgræs og
kunstgræs. Nordic Lawn viste
sin ‘Green Hybrid’ som har re-
lativt meget kunstgræs i for-
hold til naturgræs, 60/40 eller
40/60, og ifølge Nordic Lawn
egner det sig til bl.a. skole-
gårde, skoleboldbaner, byrum,
daginstitutioner, vejrabatter
og private haver. Kunstgræs-
set  installeres som et net med
strå oven på det eksistende
naturgræs som er klippet i
bund. Naturgræsset vokser
igennem så overfladen vil lig-
ne naturgræs. Jordspyd holder
nettet på plads indtil nettet er
overvokset. Nettet er af latex,
stråene af polyethylen og 19
mm højde. Så klip ikke tæt-
tere! Nordiclawn.com. sh

GMR forbedrer sin
multitruck
Stama Multi Load kalder GMR
sin nye multimaskine der er en
videreudvikling af de gamle
Multitruck og HTF Minilast.
Nyt er en lavere læssehøjde og
et hydraulisk drejelad, bedre
affjedring af hjulaksler og der-
for også bedre førerkomfort.
Multi Load fås med enkelt el-
ler dobbelt sæde og kan leve-
res med kabine. Gmr.dk. sh
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Sortér jorden og
drop jordtransport
Strauchtechniks nye Eva 2000
er en mindre kompakt maski-
ne til at sortere jord og bygge-
affald fra byggegrunde så det
lettere kan bruges lokalt. Hvis
man brugte den noget mere,
kunne man undgå mange af
de store transporter af usorte-
ret bygge- og jordaffald der
f.eks. kan opleves i forbindelse
med Metrobyggeriet i Køben-
havn, argumenterer den dan-
ske importør OP System A/S.
Den nye Eva 2000 er en 3,5 ton
tromlesorterer hvor den 16 kW
store dieselmotor opfylder de
kommende emissionskrav. Mo-
toren er diesel-elektrisk så den
om nødvendigt kan arbejde
stille med el. Opsystem.dk. sh

Elverdal bredte sig ud over
størstedelen af Sport & Leg-
området, og det er ikke et til-
fælde fortalte direktør og ejer
Jens Bo Thorsager: „Vi har jo
udviklet os forholdsvis meget
på den tid. I dag laver vi pri-
mært hele projekter og sælger
ikke bare udstyr. Vi har 10 ar-
kitekter og ingeniører ansat
og lever af at lave arkitektteg-
nede løsninger til legepladser
og det aktive uderum.“ Han

fremhævede en stor ‘vulkan-
legeplads’ med lys og lyd til
Knuthenborg Safaripark.

På standen viste Elverdal
bl.a. deres dinosaurusskelet til
bunden af en sandkasse så
børnene selv kan grave det ud.
Man kunne også se rammen af
et legehus hvor man kunne
sidde og vippe. For hvert vip
blev der gemt kinetisk energi
som om aftenen blev udløst
via LED-lys. Elverdal.dk. lt

Elverdals dinosaurusskelet til sandkassen

Teglsvellen der er
til tage og dæk
Klinker Outdoor præsenterede
klinkeflisen eller ‘teglsvellen’
Cerpiano fra den tyske produ-
cent Girnghuber. Standard-
længderne er 149,2 og 74,2
cm, mens bredde og tykkelse
er 32,5 og 4,0 cm. Den fås i
flere farver fra mørkegrå til
rustrødt, glat eller rillet. Fliser-
ne er et koncept der er bereg-
net til betonunderlag inklusiv
alu-skinner og gummipuder.
Klinker-outdoor.dk. jt & sh

Stadiongræsset
løsnes med trykluft
Når der er varmerør i stadio-
nets græs kan det være et pro-
blem at løsne jorden med ver-
tidrain hvor jernspyd trykkes i
jorden og brækker op. I så fald
kan man bruge den mere
skånsomme lufttrykmetode
som hollandske Redexim har
udviklet et redskab til, Airter
Kompakt 26190. Hule spyd
trykkes ned i jorden hvorefter
et lufttryk på op til 10 bar løs-
ner vækstjorden. Med 2 meter
arbejdsbredde og 2 km/t ar-
bejdsfart kan man i praksis nå
to baner dagligt. Ifølge impor-
tøren Lindholm Maskiner har
maskinen vundet indpas i Hol-
land og Tyskland, men der er
ifølge Lindholm kun basis for
et par maskiner i Danmark.
Lindholmmaskiner.dk. sh

En bred vifte af Norðîc-planter
med alt fra bunddække til
hækplanter, prydbuske og
træer har fået permanent
plads på Have & Landskabs ud-
stillingsareal. Varemærket for
de særligt sunde og hårdføre
planter tilpasset det danske
klima har fået et stort, rundt
bed i parken. Det blev indviet

ved udstillingen i år efter at
planterne blev plantet i for-
året, og fremover kan planter-
ne følges når man som gæst
besøger parken.

Sortimentet omfatter i dag
mere end 60 særligt udvalgte
varianter. I dag står fire plan-
teskoler foreløbigt bag det
danske kvalitetsmærke. Det er

Nygaards Planteskole, Birk-
holm Planteskole, Orangeriet
Nandina der er gået sammen
med den amerikanske plante-
skole Midwest Groundcovers
for at udvikle, afprøve og ud-
vælge nye, sunde sorter der le-
ver op til det danske klima og
kvalitetskravene for Norðîc
planter. Nordicplants.dk. jt

Ny, permanent udstilling af hårdføre Norðîc planter

HAVE & LANDSKAB ‘17
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Klinker Outdoor havde et ‘puslebord’ med klinker. „Og du kan straks mærke om de brænder for det. Og det
er nødvendigt, for udførslen kræver sin fagmand,“ sagde Annemarie Harris på standen. Foto: Lars Hestbæk.

Holdbart enebær
til udemiljøet
Enebærtræ er udgangspunk-
tet for de produkter tømrer-
og snedkerfirmaet Frede West
leverer til udemiljøet, bl.a. sta-
kitter, møbler og terrassebe-
lægninger. Træet, der impor-
teres fra USA, er holdbart,
hårdt og formstabilt, lyder det
fra West der oplyser at træet
uden efterbehandling holder
hele 30 år - med jordkontakt.
Og selv om enetræ nok bedst
kendes i ret små dimensioner,
så går de dog op i 6’x6’, godt
15x15 cm. Emnerne samles af
skruer i rustfrit stål for at und-
gå at der dannes spor af jern-
oxider. Prisen for træet anfø-
res som lidt billigere end eg.
På bestilling leverer West også
enebærkæppe til dyrehave-
hegn. Fredewestas.dk. sh

Trackingsystemer baseret på
gps er velkendte når det gæl-
der store maskiner til store ve-
je, men ikke til mindre for-
hold. Det er i hvert fald ud-
gangspunktet for det finske
firma Hilltip som på H.A. Fogs
stand forklarede muligheder-
ne i sit HTrack Device, f.eks. i
saltudbringningen. Ikke kun
kan man dokumentere hvor
der har været bragt salt ud,

Trackingsystem til de mindre maskiner
man kan også se hvor meget
salt der er bragt ud, med hvil-
ken spredebredde, hvilken do-
sis pr. m2, og hvornår saltet er
kørt ud. Systemet gør det des-
uden muligt at koordinere de
enkelte køretøjer så man f.eks.
undgår tomkørsel uden spred-
ning. Og man kan lægge en
log ud til kunden og være me-
get nøjagtig med fakturaen
hvis man vil. Hilltip.com. sh

Pullert i gummi på
Aarhus Havn
Pullerter kan også udføres i
sort gummi. Det er Inventar-
rums ‘UMS-pullert’. UMS står
for Urban Mediaspace efter
projektet i Aarhus Havn hvor
pullerten, designet af Kristine
Jensens Tegnestue, er brugt.
Pullertens indre er et stålrør
der også danner toppen. Pul-
lerten er 40 cm i diameter, 50
cm høj og boltes fast i beton.
Inventarrum.dk. sh
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Når Grønt Miljø spurgte blandt
gæster og personel på Have &
Landskab, var meldingen klar:
Flere stande end normalt di-
skede op med kolde fadøl til
tørstige udstillingsgæster.

I år har Have & Landskab le-
veret øllet, og udstillingsleder
Dina Overgaard fortæller at
der blev solgt 17 fadølsanlæg
og 43 fustager, men understre-
ger at nogle udstillere havde
deres egne øl og fade med. I
2015 var det en ekstern leve-
randør som stod for ølleveran-
cen, og dem er det ikke muligt
at få tallene fra. Derfor er det

Øllet er vendt tilbage til udstillingen
ikke muligt at bevise at der var
mere øl i år end i 2015.

Alligevel var ingen af Grønt
Miljøs kilder i tvivl: Det var let-
tere at få en stor, gratis fadøl
på Have & Landskab i år end
det plejer at være!

Hvordan det så lykkedes
Claes Overgaard (billedet) fra
BG Byggros at komme hjem til
standen med fire SMÅ fadøl,
må stå hen i det uvisse. Men
han var glad, og det var gæ-
sterne generelt også. Og trods
det lettere tilgængelige øl, var
der næsten ingen gæster som
dinglede rundt. lt

En farvestrålende
raket fra Majland
En ny og bedre generation af
raketblomster skyder frem i
Majland Stauders sortiment.
Kniphofia ’Mango Popsicle’ er
en af de nye sorter med lang-
strakt blomstring og orange
blomsteraks med små rørfor-
mede blomster fra juli til sep-
tember. Sorten er en af de nye
spinkle typer og bliver cirka 70
cm høj med fintstråede, græs-
lignende, vintergrønne blade
og slanke blomster. Den trives
bedst i fuld sol og god, vel-
drænet havejord. Den er vel-
egnet i grupper i staudebede,
blandt buske og græsser og er
også et alternativ til stedse-
grønne græsser. Majland.dk. jt

Trailersprøjten der
sættes bag på bilen
Flex Trading havde en ny trai-
lermonteret sprøjte fra det en-
gelske firma Endura Spray.
Den er beregnet til f.eks. sprøj-
temiddel, rensemidler til be-
lægninger eller saltlage. På
den udstillede Flex Rapid rum-
mer polyethylentanken 200 li-
ter. Hertil kommer en 30 me-
ter slange og sprøjtepistol der
drives af en lille Honda-motor
foruden manometer, trykind-

Stil krav til kvaliteten, opfordrer IBF
Vådstøbt overflade, tolagsbeton, etlags beton, kostet overflade,
kuglehærdet overflade, flere farver, affasede og ikke affasede
kanter. Mulighederne er mange i IBF’s sortiment af betonfliser
og betonsten. Stil krav til kvaliteten, opfordrede IBF. Ibf.fk. sh

Gas er bare bedre til de mindre maskiner
Det er ikke kun et spørgsmål
om at motoren skal drives af
diesel, benzin eller el. Den kan
nemlig også drives af gas, lød
det fra Kosan Gas. Gas er mere
energieffektivt end benzin og
giver mere kraft. Der er ingen
os, kun vanddamp og CO2. Og
støjen er mindre.

På grund af afgiftssystemet
er gas ikke økonomisk attrak-
tivt til biler og større maskiner,
men det er det til mindre ma-
skiner. Det viste et regneeks-
empel fra Kosan Gas der me-
ner at maskinproducenterne

bare ikke har været opmærk-
somme på muligheden.

I princippet tager man en
benzinmotor og erstatter ka-
buratoren med en adapter og
en fordamper. Så kan motoren
køre på gas, propangas. En fla-
ske LPG (Liquified Petroleum
Gas) kan f.eks. monteres på en
lille plæneklipper som vist på
standen. Kosan Gas samarbej-
der nu med Lejre Kommune
hvor en af deres zero-turn ma-
skiner som en test skal køre på
gas, og flere andre kommuner
er på vej. Kosangas.dk. sh

stilling og omrøring. Der er
flere størrelser og modeller,
også til ATV. Flextrading.dk. sh
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På en udstilling gælder det
om at skille sig ud. I hvert

fald har udstillerne ofte en ak-
tivitet som skal trække folk til
og skabe liv (og måske salg) på
standen, og i år var det cyk-
lerne der skilte sig ud.

På området Sport & Leg
havde Elverdal annekteret en

Parkour - bare med cykel

del af birkelunden til en større
cykelbane - en såkaldt pump-
track - fuld af sving og bump,
som gæsterne kunne prøve
kræfter med. Banen var velbe-
søgt, og når man som journa-
list sad på udstillerkontoret og
hvilede benene, kunne man
ofte høre et bump efterfulgt
af latter og et ‘av’.

Og på Strøget kunne man se
et endnu mere halsbrækkende
cykelnummer. Erenfred Peder-
sen A/S havde hyret cykelrytte-
ren William Nygaard Petersen
til at springe fra maskine til
maskine i flere meters højde.
Det så voldsomt ud, men resul-
terede - modsat Elverdals
pumptrack- ikke i styrt. Om
det resulterede i øget salg,
melder historien intet om,
men imponerende så det ud.

William Nygaard Petersen er
18 år og går i gymnasiet, men
han skal deltage i verdensme-
sterskaberne i Chengdu i Kina
til november i netop den disci-
plin som han viste på Have &
Landskab - en slags parkour

med cykel som kaldes Trial.
William kører også lidt moun-
tainbike i skoven med venner-
ne, og hvis han er i Alperne el-
ler oppe i det høje nord, kører
han også gerne ‘downhill’,
men langt det meste af sin tid
i sadlen bruger han på Trial.

Det er op til William selv at
vurdere om hans optræden er
sikkerhedsmæssigt forsvarlig,

forklarer han. „Jeg tror at Ar-
bejdstilsynet vil få travlt, hvis
de skulle holde øje med sports-
udøvere. Og om man kan kal-
de mig stuntmand, ved jeg ik-
ke. Jeg er nok bare en cykel-
tosset ung fyr,“ lyder det fra
William Nygaard Petersen der
kan kontaktes på Facebook
(williambiketrial) eller på In-
stagram (william_petersen). lt

Pumptrack og halsbrækkende kunstner

Pumptrack hos Elverdal.

William Nygaard Petersen hopper på Erenfred Petersens maskiner.

Fotos: Lars Hestbæk
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Danske Anlægsgartnere er
en af Have & Landskabs

fire arrangører, og vanen tro
holdt foreningen stand i den
vestlige ende af ‘Strøget’ hvor
de relativt få udstillende med-
lemsvirksomheder traditionelt
samler sig. Her kunne man i år
møde Malmos og MøllerLøk-
kegaard A/S.

Men som noget nyt kunne
man også finde medlemmer af
Danske Anlægsgartnere andre
steder på arealerne. Grøn
Vækst A/S havde denne gang
valgt Skoven som base. Her
havde de etableret sig i en lille

Anlægsgartnerne ind på nye pladser

lysning i nåleskoven med bål,
shelter og en bund af mos der
gav en stemning af at træde
ind i en oase i en svensk vild-
mark, blot to meter fra stien.

„Vi er her for at pleje vores
netværk, ikke mindst vores
kunder, så vi vil især gerne væ-
re hvor vi møder landskabsar-
kitekterne. Det gør vi på en
anderledes måde her,“ forkla-
rede Jakob Kristensen direktør
og partner i Grøn Vækst.

Og på belægningsområdet
Torvet havde OKNygaard sat
et stort telt op, absolut en for-
del under udstillingens første,

våde dage. Men det var ikke
alt. For enden af Maskinmar-
ken stod endnu et endnu stør-
re OKNygaard-telt. Her havde
man etableret en medarbej-
dercamp for firmaets ansatte.
Det er en ny idé på Have &
Landskab, men ifølge ordfø-
rende direktør i OKNygaard,
Ole Kjærgaard, er det nok ikke
sidste gang at virksomheden
melder sig så markant på ba-
nen på Have & Landskab.

„Medarbejderne er vores
vigtigste ressourcer, og på
denne måde tilbyder vi dem
en base at trække sig tilbage

Grøn Vækst og OK Nygaard brugte udstillingen på nye måder

til, og de får nogle muligheder
for at være sociale med kolle-
gaerne på en anden måde end
bare ved at gå rundt i mindre
grupper på udstillingen. Des-
uden er det jo også godt for
rekrutteringen at folk kender
os og ved at der er nogle mu-
ligheder her, men det allervig-
tigste er at alle vores medar-
bejdere får en god oplevelse,
og den feedback jeg får er hel-
digvis overvældende positiv al-
lerede nu,“ sagde Kjærgaard.

Han fortalte at de havde 120
mand på kursus i nærheden,
som alle skulle samles i medar-
bejdercampen torsdag aften til
treretters menu og livemusik.
Der er ikke noget at sige til, at
man gik fra udstillingen med
følelsen af at anlægsgartnerne
for alvor var rykket ind i år. lt

Fin stemning på OKNygaards medarbejdercamp der bød på firmafest torsdag aften. Fotos: Lars Hestbæk.

Røget stemning hos Grønt Vækst.

Så streger banen
sig selv op
TinyLineMarker er en robot
der bruger GPS til at opstrege
boldbaner. Det bliver meget
præcist med 1-2 cm nøjagtig-
hed, og man sparer desuden
meget tid, bl.a. fordi bane-
manden ikke skal trække sno-
re og udregne vinkler, lød det
fra TinyMobileRobots. Er ba-
nen først lagt i systemet, er
det bare at vælge bane og
trykke start. Med en ny bane
skal man gennem en startpro-
cedure hvor bl.a. banens hjør-
nepunkterne skal markeres.
Robotten kan strege tre 11-
mandsbaner op på en time
hvilket svarer til den mængde
maling den kan have med ad
gangen. lt

Solide Albert er
udført i eg og stål
Albert hedder Inventarrums
udemøbelserie med bænk,
plint og bord i et kraftigt de-
sign med eg og galvaniseret
stål og 180 cm standardlæng-
de. Det støbes fast eller boltes
til et præfabrikeret funda-
ment. Bag designet står Møller
& Grønborg, KSA Design og
Nation. Møblerne leveres olie-
behandlet, oliebehandler skal
man løbende hvis træet ikke
skal gråne. Inventarrum.dk. sh
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Kunstgræs er ikke kun lavet til
at modstå voldsomt slid på
fodboldbanen. Det gælder og-
så det engelske Easigrass der i
udtryk (og med bare tæer)
nærmer sig følelsen af rigtigt
græs. Græsset har bl.a. været
brugt i flere haver på Chelsea
Flowershow og har vundet
både sølv og guld derovre.
Herhjemme har forhandleren
Park og Landskab mest solgt
Easigrass til eksempelvis alta-
ner, terrasser og taghaver.

„Det er blødt og naturægte
græs til havebrug med firfar-

Kunstgræsset er ikke kun til grønne biler
vede græsser og eksempelvis
mos og krøllede strå og alt
hvad der ellers er i en naturlig
græsplæne,“ fortæller indeha-
ver Lau Knudsen. Han oplyser
at græsset i England også bli-
ver brugt i parker hvor der er
et stort publikumstryk, dårlig
jord, skygge eller lignende.

På Have & Landskab kune
man se en bil pakket ind i
kunstgræs. Man kunne også
se Park og Landskabs nye
sandrenser der bl.a. kan kom-
me ind under fast legeudstyr
som klatrestativer. lt

Perikon med meget
holdbare frugter
Hypericum Norðîc ’Red Choiz’
er en perikon fra Nygaards
Planteskole med gule blomster
og iøjnefaldende røde frugter
som sidder langt længere end
hos de øvrige perikon-sorter.
Klonen har opret vækstform
med få sideskud. Samtidig er
det en sund og rustfri perikon
der klarer sig bedre i frost i
forhold til andre sorter. ’Red
Choiz’ er udvalgt i en mængde
kloner der blev indsamlet over
en lang periode og er afprøvet
i det danske klima gennem 20
år. nygaardsplanteskole.dk. jt

Solum leverer
FLL-jord til vejtræer
Specialjorde til gadetræer ef-
ter de tyske FLL-normer kan
nu også fås i Danmark. Hos
Solum, både type 1 og 2. Det
er vækstjorde med humus,
men med et godt luftskifte
kan de bruges i meget dybere
huller end normalt. Type 1 må
ikke komprimeres, men tåler
gangtrafik. Type 2 kan kom-
primeres og bære en belæg-
ning til let trafik. Så kan man
bedre skabe stort rodvolumen
under trange forhold. Jordene
er sammensat i samarbejde
med Københavns Universitet
og med succes testet på et tysk
laboratorium. Solum.dk. sh
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Hvor mange skraldespande
har vi? Hvor står de? Hvor tit
skal de tømmes? Hvor mange
m2 græsplæner har vi? Og
hvor meget brugsgræs? Og er
det på en skråning?

Det skal registreres og tastes
ind når en kommune skal lave
arealregistrering, eksempelvis i
forbindelse med et udbud af
vej- og parkopgaver. Men det
kan Skovkonsulenterne klar
hjælpe med. Firmaet har med
forstkandidaterne Anders Fis-
cher og Christoffer Schou i
spidsen etableret sig som en
løftestang til kommuner som
har behov for bl.a. areal-
registrering, driftsplaner og
parkudviklingsplaner.

For tiden er de i gang med
at lave nye driftskort til Aarhus
Kommune på cirka 500 lokali-
teter. De vandt opgaven med
en pris på 1,5 mio. kr. hvor 2.
pladsen lå på 2,2 mio. og sid-
stepladsen helt oppe på 4,2

mio. kr. Den heftige prisforskel
skyldes bl.a. at Skovkonsulen-
terne har udviklet en metode
til at gis-registrere alle arealer
direkte i felten og derefter af-
leverer komplette gis-filer til-
passet  kommunens system.

Og det er vigtigt at den
slags kort stemmer med virke-
ligheden og samtidig er lette
at ændre i, fortæller Anders
Fischer, for ellers bliver der
mange negative dialoger (og
regninger) med dem som skal
udføre driftsopgaverne.

Anders Fischer: I gang med at lave driftskort til Aarhus Kommune med
cirka 500 lokaliteter. Foto: Lars Hestbæk.

Skovkonsulenterne spænder
dog bredt og har foruden
forstfolk også en datamatiker,
en biolog, en skov- og land-
skabsingeniør og en jord-
brugsteknolog ansat. Derfor
kan de også hjælpe med ek-
sempelvis parkudviklingspla-
ner hvor de typisk besøger tre
parker på én dag sammen
med kunden og bagefter leve-
rer tre komplette parkudvik-
lingsplaner med konkrete til-
tag på både kort, mellem og
langt sigt. lt

Vælg en saks der
passer til din hånd
Mimi Hvass fra planteskolen
Sitas havde ikke sin stand ude
blandt de andre planteskoler i
Parken. I stedet stod hun på
strøget med beskærersaksene
fra ARS. Og som på tidligere
udstillinger var pointen klar:
Vælg en beskærersaks der pas-
ser til din hånd. Folk har ellers
en tendens til at tage den stør-
ste. Måske af samme årsag
som de færreste vælger ‘en
lille fadøl’ når de står sammen
med vennerne. Men hvis sak-
sen ikke passer til din hånd, så
kan du ikke udnytte dens
fulde kraft. lt

Den fjernstyrede
grønne klatrer
Den fjernstyrede redskabsbæ-
rer MDB Green Climber kan
køre på op til 60o-skråninger,
bl.a. fordi undervognen kan
udskydes til 170 cm. Og der er
27 redskaber til, melder Hav-
drup Maskinforretning der im-
porterer det italienske mærke.
Der er tre modeller fra F300
med 23 hk til LV500 med 49,5
hk leveret af en Yanmar die-
selmotor. Alle har quick kob-
ling som gør redskabsskift en-
kelt. LV 500 har reversibel kø-
ler der kan rotere modsat og
rense sig selv. De to største
modeller har elektronisk ret-
ningskorrektion der styrer ma-
skinens naturlige tendens til at
køre ned ad skrænten. Hav-
drup-maskinforretning.dk. sh

Skovkonsulenterne
giver kommunen
overblikket tilbage

Temaet Klima. Buskene er her kirsebærkornel, hjortetaktræ, blærespiræa, almindelig berberis, birkespiræa og
diervilla. I beddets højre side er der også en bundplantning af sankthansurt, daglilje og tæppestorkenæb.

En eksperimenterende busk-
plantning var en af de nye
ting som gæsterne på Have &
Landskab kunne fornøje sig
med - og vil kunne gøre det
årene fremover. Beplantnin-
gen består af nye sammensæt-
ninger af buskarter med vari-
erende tæthed, i flere forskel-
lige størrelser og højder samt
med og uden bunddække.

Eksperimenterende
buskplantning

Bedene blev plantet til i for-
året, men alligevel på udstil-
lingsdagene var der mange
farver, især fra bunddækket.

Beplantningen er organise-
ret i de fire artstemaer Natur,
Strand, Klima og Sol som hver
er plantet på fire forskellige
måder. Sammen giver det 16
forskellige beplantninger som
testes med og uden stauder.

Projektet indgår i Maries
Schnells ph.d.-projekt og udfø-
res i samarbejde mellem Kø-

benhavns Universitet, Danske
Planteskoler, Landbrugs- og
Gartnerskolen Selandia og
Have & Landskab. Danske
Plantskoler har leveret plan-
terne, mens Selandias elever
har plantet og passer bedene.

Projektet sætter fokus på
buskenes kvaliteter og deres
samspilsmuligheder med stau-
der efter mange år uden den
store faglige interesse for em-
net. Læs mere om projektet i
Grønt Miljø 6/2017, s. 60. sh

HAVE & LANDSKAB ‘17
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Støvsug tagrenden
uden at leje lift
Damscleaners indehaver Dor-
the Hansen havde længe væ-
ret på jagt efter en effektiv
metode at rense tagrender på.
Hun kunne se at mange kun-
der i hendes mands liftudlej-
ningsfirma brugte liftene når
de skulle rense tagrender.

Løsningen fandt hun i en-
gelske Sky Vac, en slags støvsu-
ger hvor man står på fortovet
og renser tagrende op i 4. sals
højde. Så sparer man en lift til
3.000 kr. og mandskab til at
sætte den op. Og med en pris
for Sky Vac på 15.500 kr. med
to sugemotorer og 23.000 med
tre, er indkøbsprisen hurtigt
tjent hjem. Surt for mandens
liftudlejningsfirma, men smart
for firmaer med driftsaftale
med en boligforening om at
rense tagrender. Støvsugerrø-
ret er af glas- og kulfiber og så
let at en enkelt mand sagtens
kan holde styr på det op til 12
meter lange rør og det lille
videokamera i spidsen, forsik-
rer Dorthe Hansen. lt

Holstebro-firmaet That Wood
Do producerer på almindelige
markedsvilkår, men dem der
er tilknyttet firmaet er ikke
helt almindelige, fortæller in-
dehaver Palle Würtz, udlært
klejnsmed, men også med 12
år i forsvaret og udsendt til Af-
ghanistan i 2008 og i 2012.

„Vi fremstiller designermøb-
ler med hjerte og hånd lavet
af folk med ondt i livet. Tinge-
ne er fremstillet af folk med
psykiske eller fysiske skavan-
ker, primært veteraner,“ lød
det fra Palle Würtz som selv fik
konstateret PSTD i 2015.  „Det
er ikke et beskyttet værksted,
og vi får ingen støttekroner.
Der er nok bare lidt mere hjer-
terum og en anden måde at se
og italesætte folk på. Forskel-
len er måske at jeg ser deres
udfordringer som kompeten-

Udemøbler fra Palle og krigsveteranerne
cer. For et sårbart sind er tit
også et enormt kreativt sind,“
forklarer Würtz“

På Have & Landskab viste
Palle Würtz og hans kollega
Peter en bred vifte af produk-
ter, også et lille legekøkken .
Det hele fremstilles af nyfæl-
det, dansk træ eller genan-
vendt træ, f.eks. fra nedrivnin-
ger. „Hver eneste bænk er
håndlavet og håndsamlet af
danske materialer af folk på
kanten af arbejdsmarkedet.
Jeg tror at tiden er til den slags
nærværende produktion,“
sagde Palle Würtz der i øje-
blikket har to folk tilknyttet
og godt kan forestille sig virk-
somheden vokse. Flere end 8-
10 ansatte og mere løst til-
knyttede folk vil han dog ikke
strække sig til, for der må ikke
gå masseproduktion i den. lt

Gæt en grøn og test din planteviden. Danske Planteskoler udfordrede de mange besøgende med en plantequiz. Her er det Chris Nielsen og Niklas
Hytholm der tager testen mens Leon Lynnerup fra Roeds Planteskole assisterer Danske Planteskoler som faglig guide. Foto: Jeanette Thysen.

Ferris ny zeroturn
justeres til græsset
Ferris er på banen med en ny
zeroturn-klipper, ZT 400 IS.
Med det alsidige klippeskjold
der kan justeres efter behov,
kan den både mulche, side- og
bagudkaste afhængig af hvor
vådt og langt græsset er. Klip-
pebredden er 122 cm og er
ifølge importøren MI forsynet
med den unikke IS affjedring
på alle 4 hjul. Mi.dk. sh

Palle Würtz viser et af produkterne, et legekøken. Foto:Lars Hestbæk.
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I Skoven kunne Have & Land-
skabs gæster møde René og
Annemarie Larsen og deres
heste. Renés Hestekørsel var
dog ikke kommet for at give
rideture, men for at vise at det
sagtens kan lade sig gøre at
trække tonsvis af tømmer ud
af skoven uden at køre skov-
bunden helt i smadder.

Renés metode er enkel: Han
har to heste og en hydraulisk
udkørselsvogn med kran på.
Med dem kan han trække om-
kring 40 m3 træ ud om dagen.
Her ligger de store udkørsels-
maskiner nærmere på 100 m3.
Til gengæld bruger en stor
skovmaskine i omegnen af
200-300 liter dieselolie mens
René bruger 5 liter benzin til
kranen. Samtidig skaber hans
heste og vogn ingen voldsom-
me skader på skovbunden, og

Heste trækker træet skånsomt ud af skoven
det kunne han bruge de første
regnfulde dage på Have &
Landskab til at bevise.

„Det er jo ikke kun for ro-
mantikkens skyld at man skal
vælge at reintroducere hesten
til skov- og parkbrug. Vi har
brugt de første dage til at
trække tømmer i skoven bag-
ved os og vise kommuner og
andre interesserede at der
nærmest ikke er nogen tegn i
skovbunden på at vi har været
der - selv om det hele var me-
get vådt,“ fortalte René Lar-
sen. Han var på Have & Land-
skab for første gang i år, men
var sikker på at han kommer
tilbage igen næste år på
grund af stor interesse og se-
riøse henvendelser fra mange
potentielle kunder. Vi lover at
tage et par gulerødder med i
2019! lt

Særlig sund Vinca
’Select’ fra Nygaard
Vinca er en flot bunddække-
plante med læderagtige, sted-
segrønne blade og store blå
blomster maj-august. Desvær-
re kan den få stængelsortråd
eller svamp der sinker etable-
ringen og plantens evne til at
dække bunden hurtigt. Derfor
har Nygaards Planteskole i åre-
vis taget de sundeste planter
fra produktionen som moder-
planter og nu valgt Vinca mi-
nor Norðîc ’Select’. Den bliver
20-30 cm og tåler skygge og
en del frost, vind og tørke.
nygaardsplanteskole.dk. jt

Gummibelægning
skal renses hvert år
De gummibelægninger der
bruges til leg og sport skal og-
så vedligeholdes. Alger, snavs,
dyrelort mv. mases ned i gum-
miet så det bliver glat og den
stødabsorberende evne falder
fordi porerne lukkes. Men folk
tror ikke at gummibelægnin-
ger skal vedligeholdes, fastslog
Vagn O. Hansen fra Sandmas-
ter Danmark der renser gum-
mibelægninger, faldsand og
kunstgræs. Til rensningen af
gummiet bruges en vaskema-
skine der bruger rent vand og
et 200-250 atmosfæres sug.

Bayers midler mod
ukrudt og biller
Ukrudtet vokser jo, så derfor
er det faktisk ikke så svært at
sælge herbicider, lød det fra
Bayer der viste Pistol frem.
Med glyphosat og diflufenican
som virksomme stoffer holder
det en- og tokimbladet ukrudt
væk i 3-4 måneder. Bayer viste
også insekticidet Merit Turf
der bruges mod gåsebiller og
stankelbenslarver. Ja, vi har
ikke så meget nyt, lød det på
standen, „men vi arbejder på
diverse løsninger, bl.a. med
eddikesyre, og har et middel
på vej mod snudebiller i nåle-
træer, Harmonix Hylobius Bar-
rier, en hvid gummihud der
påføres planten så billerne op-
giver.“ Environmentalscience.
bayer.dk. sh

Jordforbedring kan
også ordne billerne
E. Marker mener at have an-
det middel mod stankelbens-
larver og gåsebiller end Merit
Turf. Det hedder Tour Turf
FWA+NWA og er et flydende
restprodukt fra kameliaplan-
ten. Plantens egen insektbe-
skyttelse, lød det fra E. Marker
der udvikler produktet sam-
men med Queens Unversity i
Irland og et engelsk firma.
Hvis midlet rammer larverne
når de klækker, så opnår man
ifølge E. Marker 90% kontrol.
Det har man nået på Hjørring
Golfklub. Midlet er dog ikke
godkendt til insektbekæmpel-
se fordi testen er for dyr, så
det sælges som et beriget
jordforbedringsmiddel hvad
det også er. Emarker.dk. sh

Gummiet genvinder sine egen-
skaber og holder meget læn-
gere, men det bør ifølge Vagn
O. Hansen renses hvert år - og
hvis porerne ikke kan åbnes
igen, kan belægningen ikke
reddes. Sandrensning.dk. sh
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Fladstensdalen ved
Åbenrå er fredet
Fladstensdalen nord og øst for
Åbenrå er blevet fredet med
sine skrænter og naturrige
ådal. Det er den eneste blandt
flere markante tunneldale om-
kring byen der stadig er næ-
sten ubebygget. Af frygt for
bebyggelse anlagde Danmarks
Naturfredningsforening fred-
ningssag i 2013 og fredningen
er nu stadfæstet af Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Fred-
ningen beskytter landskab
mod byudvikling  og bevarer
den rekreative værdi, bl.a. sti-
erne, for byens borgere. Som
led i fredningen skal dalsider-
ne friholdes for den eksiste-
rende juletræsdyrkning, lige-
som fredningen muliggør sam-
menhængende pleje af områ-
dets lysåbne naturtyper.

Overflader med i ny bekendtgørelse

KILDE. Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallati-
onsområdet som enhver må udføre. BEK nr. 560 af 30/05/2017. Sikker-
hedsstyrelsen. Erhvervsministeriet. Retsinformation.dk.

Nedsivningsanlæg til tagvand ved enfamiliehuse og land-
brugets driftsbygninger er undtaget autorisationslovens
regler om kloakautorisation. Det fremgår af en bekendtgø-
relse fra 2014. Den er nu erstattet af en bekendtgørelse der
fra 1. juli udvider undtagelsen. Nedsivningsanlæg må nu
også - uden autorisation - etableres når vandet kommer fra
‘overflader’, og for enfamiliehuse gælder det også ‘dertil-
hørende arealer’. Det er altså i orden at vandet også kom-
mer fra bl.a. belægninger og plæner.

Ellers er der ingen ændringer i den nye bekendtgørelse
der er nødvendiggjort af de mange nye LAR-anlæg. Uden
den nye bekendtgørelse kunne man formelt set ikke anlæg-
ge nedsivningsanlæg uden autorisation når vandet kommer
fra f.eks. terrasse og indkørsel. Det kan man nu, bare man
holder sig til ejendommens grund, holder kravene i byg-
ningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven og ikke udfører
autorisationskrævende arbejder som afpropning mv. i eksi-
sterende afløbsinstallationer.

I vinter blev kloakautorisationens grænser også præcise-
ret for nedsivningsanlæg i forbindelse med byggerier der
ikke er familiehuse og landbrugsbygninger (se Grønt Miljø
2/2007, s. 16 og 7/2016, s. 52). Det blev i et notat og en vej-
ledning fra Sikkerhedsstyrelsen bl.a. fastslået at alle render,
regnbede, permeable befæstelser mv. i terræn ikke er auto-
riseret arbejde og at nedsivningsanlæg heller ikke er det
når de modtager vand fra anlæg i terræn. Arbejdet er kun
autoriseret hvad angår tilledende underjordiske rør, for her
kan man ikke opdage eventuelle forureninger. sh

Green burials
vinder frem i USA
Såkaldte green burials - grøn-
ne begravelser - er ved at vin-
de frem i USA, skriver Kirke-
gården 4/2017. Så vil man selv
i døden belaste miljøet min-
dre, og for de efterladte er der
tilmed penge at spare.

Green burial kan f.eks. inde-
bære at man ikke lægges i en
kiste, men i et ligklæde, eller
at man bruger lettere nedbry-
delige kister. Det kan også be-
tyde at man begraves knapt så
dybt så nedbrydningen af liget
fremmes. I Vermont blev mini-
mumskravet til en gravs dybde
pr. 1. juni hævet fra 1,5 til 1
meter. I Danmark er kravet at
kistens øverste del er mindst
en meter fra jordoverfladen.

Med green burials undgås
desuden den amerikanske skik
at balsamere liget, en skik der
indledtes i den amerikanske
borgerkrig hvor soldaterne tit
døde langt hjemmefra. Med
green burials undlades endvi-
dere støbte grave, en skik der
opstod efter 2. verdenskrig for
at undgå sætninger i plæne-
dækkede grave.
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Havets haver vokser ikke ind i himlen

Havhaver, fjordhaver eller
maritime nyttehaver. Nyt

barn har mange navne, men
de dækker over det samme,
nemlig haver i havet. Nytteha-
ver med skaldyr og tang, for-
stås. Ikke havbrug med fisk.
Og slet ikke prydhaver, hvis
man kan tænke sig sådanne.

Virksomheder, organisatio-
ner og ildsjæle har sat sig for
at opdyrke havene, og det
sker primært med muslinger.
Det kan gøres meget simpelt.
Man sætter en line op under
havet, og muslingerne sætter
sig fast på dem. Muslinger
smager godt, muslinger er ful-
de af protein og ikke mindst
optager muslinger de nærings-
stoffer som altid er et problem
i havet for et gennemgødet
landbrugsland som Danmark.

Fire havne i Limfjorden er i
gang med at dyrke skaldyr un-
der havet i konceptet Fjord-
haver mens foreningen Mari-
time Nyttehaver i København
arbejder for at fremme etable-
ring af bæredygtig maritim
fødevareproduktion i Køben-

Af Lars Thorsen

HAVHAVER. Mens de danske farvande belastes af landbrug og måske kommende havbrug,
kan nye initiativer med havhaver fjerne næringsstoffer, men fødevarepotentialet er begrænset

havns Havn. Ikke mindst har
Havhaven Ebeltoft Vig siden
2011 dyrket muslinger og tang
og var landets første officielle
havhave. Samtidig er Odense
Kommune i gang med at de-
monstrere blåmuslingens ef-
fekt på klarhed og vandkvali-
tet i Odense Havn, for muslin-
ger kan bruges til andet end at
spise. Og det har de opdaget
andre steder end i de små for-
eninger.

Østers klækkes til millioner
På finanslovsforslaget for 2018
er der afsat 30 mio. kr. fordelt
over seks år til etablering af
det første danske østersklæk-
keri i stor skala. Det skal ligge
på Dansk Skaldyrcenter, DTU
Aqua i Nykøbing Mors. Visio-
nen er at udvikle en bæredyg-
tig udnyttelse af kystområder-
nes naturlige ressourcer i form
af østers og andre skaldyr samt
tang. 

„For at skaldyrserhvervet
kan tage næste skridt i udvik-
lingen, er det nødvendigt med
forskningsmæssig støtte til at
løfte sektoren. I dag opdræt-
tes der kun blåmuslinger, og

produktionsformerne er ret
simple, men der er et stort po-
tentiale i mere sofistikeret op-
drætsteknologi og produktion
af flere forskellige arter,“ siger
professor og leder af Dansk
Skaldyrcenter Jens Kjerulf
Petersen. Pengene til klække-
riet kommer fra en pulje som
skal være med til at sikre ud-
vikling i udkantsområder.

Miljøfordel ved havbrug
Med skaldyrproduktionens ud-
bredelse kan fødevareproduk-
tionen blive mere miljøvenlig.
Opdræt af skaldyr i havet har
nemlig den fordel at dyrene
ikke skal fodres. De lever af de
alger som allerede vokser i ri-
gelige mængder i danske far-
vande som følge af afstrøm-
ningen af næringssalte fra
land. I stedet for at gå til spil-
de kan næringsstofferne fra
land udnyttes til at producere
sunde fødevarer af høj værdi. 

Den store tilførsel af næ-
ringsstoffer fra land gør de
kystnære farvande i Danmark
meget velegnede til opdræt af
skaldyr og tang. Desuden har
vores farvande ifølge Dansk

Skaldyrcenter en usædvanlig
høj hygiejnisk kvalitet som
også er afgørende for produk-
tion af skaldyr og tang. Føde-
vareproduktion på land opta-
ger allerede 60% af arealet i
Danmark. Der er derfor ikke
plads til udvidelser, men i ha-
vet er der store uudnyttede
muligheder. 

Nødvendigt med klækkeri
Det er dog stort set kun blå-
muslinger der kan opdrættes
med naturlig yngel. Kort for-
talt kan man opdrætte blå-
muslinger ved at hænge yn-
gelfang ud i vandsøjlen som
den naturligt forekommende
blåmuslingeyngel sætter sig
på hvorefter den giver sig til at
vokse. For alle andre arter,
f.eks. østers, knivmuslinger og
hummer og tangarter, er det
nødvendigt at have et klække-
ri der producerer den yngel og
de sporer der skal bruges i op-
drætsanlæggene. Dansk Skal-
dyrcenter råder allerede over
mindre klækkerifaciliteter,
men de er for små og har ikke
det teknologiske niveau, der
er nødvendigt for at produ-

Mange af initiativerne til havhaver
er mindre projekter hvor mange
går sammen om fællesskabet.
Dette foto er fra initiativet Fjord-
haverne der både har snørren ude
i Aalborg, Løgstør, Nykøbing Mors
og Lemvig. Foto: Nordea Fonden.
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cere yngel nok og udvikle op-
drætsmetoderne.

„Med en topmoderne infra-
struktur som den der nu bliver
mulighed for at etablere, vil vi
kunne løfte dansk forskning
og udvikling på skaldyrsområ-
det til et helt nyt niveau og
gøre os til en endnu mere at-
traktiv partner på internatio-
nalt niveau. Derudover giver
det os mulighed for at udvikle
og udnytte potentialerne i den
blå biomasse til gavn for både

beskæftigelse og bæredygtig
fødevareproduktion i Dan-
mark,“ siger Jens Kjerulf Peter-
sen.

Havfælleskab i Kerteminde
Dansk Skaldyrcenter har netop
leveret den metode som de
bruger i Kerteminde Maritime
Haver, fortæller foreningens
konstituerede formand Trine
S. Jensen: „Vi sætter både
brede liner ud som mus-
lingelarverne kan sætte sig på

og vi samler muslinger som vi
sorterer og putter i såkaldte
dyrkningsstrømper hvor de
vokser sig store.“

Foreningen er netop en af
de mindre foreninger som ikke
nærmer sig industriproduktio-
nen, men nærmere fungerer
som en kolonihave med fæl-
lesskab, hav(e)arbejde, høst og
hygge samt udbygning af vi-
den om havet og dets planter
og dyr.

Trine S. Jensen er ikke me-

get for at sætte tal på hvor
stort havbrugenes potentiale
er set i forhold til det traditio-
nelle landbrug. Det er biolog
Torben Bramming Jørgensen
fra Limfjordsrådets Sekretariat
heller ikke, men han anser det
for helt usandsynligt at hav-
haveproduktion af skaldyr kan
komme til at måle sig med det
traditionelle landbrug.

„Med hensyn til fødevare-
produktion vil private havha-
ver give tilstrækkelige mæng-
der muslinger til et fåtal hus-
stande eller til eksempelvis en
restaurant. Men hvis opdræt-
tet er kommercielt, er der rela-
tivt skrappe krav til fødevare-
sikkerhed. Og hvis vi snakker
kompensationsopdræt, er det
begrænset hvor mange næ-
ringsstoffer der optages i den
slags mindre haver,“ fortæller
Torben Bramming Jørgensen.

DTU konkluderer om tang
En anden væsentlig barriere
for udviklingen af opdræt af
muslinger og tang er anlægs-
omkostningerne. Det konklu-
derede rapporten ‘Blå biomas-
se - potentialer og udfordrin-
ger for opdræt af muslinger
og tang’ fra DTU i marts 2016.

Her fandt de et betydeligt
potentiale i produktionen af
‘blå biomasse’ i danske farvan-
de, men især inden for opdræt
af muslinger. Så godt ser det
ifølge rapporten ikke ud med
tang. De eksisterende produk-
tioner er endnu for små og
ustabile, og ingen ved hvor
stort det danske marked er.

Det har Småøernes Fødeva-
renetværk dog sat sig for at
undersøge. I samarbejde med
forsknings- og udviklingsvirk-
somheden Nord Shell har man
udsat liner med tangspirer fle-
re steder og samarbejder også
med forskere i et forsøg på at
skabe en produktion af tang i
akvakultur. I de kommende år
vil en række danske tangarter
dels blive dyrket på liner og i
kar, dels blive indsamlet fra de
naturlige bestande. Målet er
at dansk tang snart vil blive til-
budt gennem de danske fiske-
handlere og ligge i supermar-
kedernes kølediske. Det kan
man læse meget mere om på
spistang.dk Der er altså ingen
tvivl om at der er noget i gære
under overfladen. Spørgsmålet
er bare om det nogensinde
bobler op. ❏

Her tjekker Bodil Sofie Espersen
fra De Maritime Nyttehaver
hvordan muslingerne i Køben-
havns Havn har det. På en
formidlingsplatform i Køben-
havns havn driver De Maritime
Nyttehaver desuden skoletjene-
ste og eksperimenterer med
dyrkning så børn og voksne kan
lære om blå økosystemer og
urban farming til søs.
Foto: Lars Hestbæk.
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Enhver gartner ved at Eng-
land er havelandet frem for

alle. Desuden har man i orga-
nisationen National Trust en
enestående institution til be-
varelse og udvikling af bygnin-
ger og haver. Faktisk flere
hundrede store og små haver.

Blandt grønne fagfolk reg-
nes National Trusts samling af
haver for den fineste i hele
verden - størst i antal, med
stor diversitet og særdeles høj
kvalitet. Samlet set rummer
haverne verdens vigtigste sam-
ling af kultiverede planter og
er berømte for deres æstetiske
værdier, de historisk sjældne
eksemplarer og for de forsk-
ningsmæssige muligheder.

Nu har National Trust efter
godt tyve år udsendt en ny og
total revideret bog om fon-
dens haver, ‘Gardens of the
National Trust’. På tilsvarende
vis udgiver man en meget an-
befalet bog over fondens tal-
rige ejendomme.

Det nye, tykke bind på ikke
færre end 424 sider omtaler

haverne der er spredt over
England og Wales, f.eks. Croo-
me House, Cliveden House,
Dunham Massey, Dunster
Castle, Mount Stewart, Poles-
den Lacey og Quarrybank Mill.

Hver have eller grønne an-
læg er på bedste vis beskrevet
med korte, informative tekster
og ikke mindst flotte fotogra-
fier. Her er både stemnings-
fulde billeder af hele haver el-
ler haverum, f.eks. fra Shef-
field Park tæt ved Gatwick,
Hidcote Manor nord for Ox-
ford, Lanhydrock i Cornwall og
særdeles gode nærbilleder af
enkelte planter eller blomster.
Naturligvis også billeder fra de
mere monumentale anlæg
som Powis Castle i Wales,
Montacute i Somerset og Pack-
wood House i Yorkshire. Både
tekster og billeder understre-
ger også de spændende detal-
jer ved ejendommenes arkitek-
tur, uanset om det er et slot,
et herresæde eller et gods.

For den som gerne vil vide
lidt mere om det enkelte an-
læg, byder bogen på en række
glimrende interviews med ste-

Stephen Lacey (red.): Gardens of the
National Trust. National Trust 2016.
424 s. £20. Shop.nationaltrust.org.uk.

National Trust er en fond der beskytter kulturarv, natur og
landskaber i Storbritannien. Fonden ejer bygninger, haver,
parker, naturreservater og fortidsminder, 1.151 km kyst og
254.000 ha land og er blandt Storbritanniens største ejen-
domsbesiddere. De fleste besiddelser er åbne for publikum.
National Trust, grundlagt i 1895, har 3,6 mio. medlemmer og
baseres i vid udstrækning på frivilligt arbejde. Indtægterne
kommer bl.a. fra kontingenter og testamenter. Skotland har
sin egen National Trust for Scotland.

NATIONAL TRUST

dets overgartner. Her får man
historien om stedet, anbefalin-
ger om planters beskæring,
sammensætning af farver og
størrelser, gødning, jordbund,
lokale vækstforhold m.m. 

Haverne står alfabetisk og er
nemme at finde. Desuden
rummer opslagsværket et
yderst informativt oversigts-
kort så man nemt kan finde
andre haver i samme område.
Bogen slutter med en yderst
anvendelig liste over de mest
omtalte planter i bogen. Her
er der nyttige oplysninger om
vækstforhold, blomsterfarver,
blomstringstid, højde, frugter,
bær, beskæring o.l.

Forfatteren til det glimrende
bogværk er Stephen Lacey
som i en efterhånden lang år-
række har skrevet havebøger
og artikler om haver og plan-
ter. Alle i meget høj kvalitet.
Desuden har han i over 10 år
været vært i det populære tv-
program ‘Gardeners World’.

Bogen er en gedigen hånd-
bog til planlægning af have-
rejse eller studietur - ikke
mindst for grønne fagfolk.
Desuden kan enhver anlægs-
gartner og havearkitekt finde
særdeles megen inspiration i
de talrige billeder og letlæste
tekster, også i forbindelse med
kundevejledning. ❏

Af Ole Fournais

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

National Trusts inspirerende haver
Revideret og gedigen håndbog om den britiske fonds grønne perler

gmPUBLIKATIONER

Woolbeding Gardens. Foto: National Trust.

Mit liv med bondelandets
natur. Af Kaj Sand-Jensen.
Gyldendal 2017. 292 s. 250 kr.
Gyldendal.dk.
• Ferskvandsøkologi-professo-
rens egne oplevelser og viden-
skabelige opdagelser i navnlig
den danske natur i 50 år. Man
kan bl.a. læse om tilbagekom-
sten af havørnen, den sprin-
gende laks i Skjern Å og rig-
dommen af nye planter i den
genskabte Filsø. Professoren
beskriver også arternes indbyr-
des forbundne samspil og sam-
menhængene mellem naturen
og menneskets indgreb, her-
under de politiske initiativer.

Trap Danmark. Jammer-
bugt, Thisted, Brønderslev.
Trap Danmark A/S 2017. 327 s.
Trap.dk.
• Det tredje ud af 34 bind i
Trap Danmark der er på vej i 6.
udgave. Før er udkommet To-
pografisk Atlas (2015) og Fre-
derikshavn, Hjørring og Læsø
(2016). I år ventes tre bind me-
re, og i 2020 når man til ende.
Med start i Nordjylland beskri-
ves geologi, geografi, biologi,
arkæologi, historie, kultur,
kunst, arkitektur, samfunds-
og erhvervsliv - kommune for
kommune. Fra 2018 suppleres
med et digitalt univers.
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Kontakt til lokale
skoventreprenører
Skoventreprenører er private
firmaer specialiseret i opgaver
knyttet til skovbrug og natur-
pleje. Til kunderne hører ikke
mindst de mange små private
skovejere, men også for of-
fentlige ejere af mindre bysko-
ve og skovagtige plantebælter
og hegn kan skoventreprenø-
rer ofte være et relevant valg.

Et overblik over skoventre-
prenørerne landet rundt kan
man bl.a. få i ‘Serviceoversig-
ten’ der årligt udgives af
Dansk Skoventreprenør For-
ening, i år i et oplag på 9.000.
For første gang sendes den -
med dette nummer - også ud
sammen med Grønt Miljø.

Det centrale er den 6 siders
oversigt i postnummerorden.
Her er de 86 medlemmer op-
listet med navn, postnummer
og telefon - og hvilke af 21 op-
gavetyper de udfører, bl.a.
manuel og maskinel skovning,
flishugning, rodfræsning, grøf-
tning, maskinplantning, sprøjt-
ning, naturpleje og hegnsklip.
Resten af de 60 sider er stort
set annoncer, især skoventre-
prenørernes egne.

Serviceoversigten 2017-2018. Danske
skoves fremtid. Dansk Entreprenør-
forening 2017. 60 s. Dmoge.dk.

Ifølge foreningen tilbyder
større skoventreprenører at lø-
se komplicerede opgaver og
favner bredt i opgavetyper,
mens mindre skoventrepren-
ører ofte er mere fleksible og
kan komme hurtigt ud. „Der
er lige fra entreprenøren med
den store skovningsmaskine
og flishugger til manden med
motorsav og le,“ forklarer Vig-
go Mortensen, formand for
Dansk Skoventreprenør Fore-
ning og lover i alle tilfælde en
„seriøs, pålidelig og professio-
nel sparringspartner.“ sh

Luftrensende stueplanter.
Af B.C. Wolverton. Turbine
Forlaget A/S. 148 s. 250 kr.
Turbineforlaget.dk.
• 50 nemme planter til hjem-
met og kontoret. Sådan lyder
undertitlen til bogen hvis ho-
vedfokus er evnen til at for-
bedre indeklimaet ved at
rense luften, dvs. fjerne flyg-
tige kemiske stoffer der bl.a.
stammer fra elektronikken.
Forfatteren har samlet de sid-
ste 25 års forskning om plantes
betydning som luftrensere,
bl.a. NASA’s forsøg i 80’erne. Naturen på recept. Af Peter

Qvortrup Geisling. Gyldendal
2017. 253 s. 300 kr.
Gyldendal.dk.
• Forfatteren, læge og journa-
list, fortæller hvordan man
holder sindet sundt med natu-
ren som veldokumenteret me-
dicin mod stress og tristhed og
hvordan naturen giver os ro
og tid til at tænke over livet.
Bogen er også en personlig
fortælling om Geislings barn-
dom i den nordjyske natur og
hans ønske om at plante na-
turglæde i sin datters sind.
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Hvem er hvem i byggeriets
top 2017. Licitationen og Nor-
diske Medier 2017. 795 kr.
Licitationen.dk.
• Opslagsværk over bygge- og
anlægsbranchens største en-
treprenør-, rådgiver- og arki-
tektervirksomheder, bl.a. med
oplysninger om topledelse og
nøgletal for bl.a omsætning
og antal medarbejdere. Denne
gang er de største anlægsgart-
nervirksomheder også med
fordi de ifølge udgiveren har
størrelsen til det og tit konkur-
rerer med anlægsentreprenø-
rerne der er i forvejen er med.
Også teknikentreprenørerne
er med i denne anden udgave
af oversigten der udkom første
gang sidste år. Som abonnent
på Licitationen får man den
ganske gratis.
Hydraulisk bundne bære-
lag. Vejledning, udbud. Af
vejregelgruppen Jord, grus og
brolægning. Vejdirektoratet
1.8.2017. Vejregler.lovporta-
ler.dk.
• Opdatering af udbudsfor-
skriften med cementbundne
bærelag, især for at følge revi-
derede europæiske standar-
der, men også for at indarbej-
de ny viden inden for områ-
det. Ændringerne omfatter
bl.a. krav til forprøvning, tryk-
styrkeudvikling og kontrakti-
onsrevner. Kravene til tilslag
ændres desuden til valg mel-
lem flere graderinger, typisk
inden for stabilgrus. Udbuds-
forskriften består vanen tro af
vejledning, almindelig arbejds-
beskrivelse samt paradigmer
for særlig arbejdsbeskrivelse,
udbudskontrolplan, tilbuds-
og afregningsgrundlag og
tilbudsliste.
Konstruktionen af en park.
Af Camilla Hedegaard Møller.
Ph.d.-afhandling, Kunstaka-
demiets Arkitektskole 2017.
300 s. Kadk.dk.
• Metodeforskning i proces-
design med udgangspunkt i
omlægningen af Nørrebropar-
ken i København 2001-2007.
Forfatteren har studeret de
processer der ligger bag æn-
dringerne af parken, herunder
især de arkitektfaglige dilem-
maer og borgerinddragelsen
der både kan opfattes som de-
sign-input og en metode til at
give borgerne større ejerskab
til parken.

gmPUBLIKATIONER

Louisiana på Nordsjællands
øresundskyst er ikke bare et

topmuseum for moderne
kunst, det er også en arkitek-
tonisk og landskabsarkitekto-
nisk perle. Landskabet har i
høj grad været med til at for-
me bebyggelsen og er en aktiv
del af museet. Ja, i et par til-
fælde har landskabet også
være med til at forme den ud-
stillede kunst, bl.a. Richard
Serras ‘Porten i slugten’. Der er
60 udendørs værker på muse-
et, herunder ikoniske skulptu-
rer som Alexander Calders
‘Spinkle ribber’ og Henry
Moores ‘Liggende figur’.

Det kan man alt samme selv
opleve på stedet som efter et
halvt århundredes knopskyd-
ninger til sidst fandt en stabil
form. Og man kan læse histo-
rien i ‘Louisiana, arkitektur og
landskab’ skrevet af Michael
Sheridan, amerikansk arkitekt,
forfatter og ekspert i moderne
dansk arkitektur. 

Bag museet står Knud E.
Jensen (2016-2000) med stor
kunstinteresse og finanser fra
sit arvede osteengrosfirma.
Han købte i 1954 den store
gamle villa Louisiana med sin
park ud til kystskrænten og
ryg mod en gammel kaper-
havn omgivet af volde. Og han
beholdt navnet.

Målet var først et hjemligt
præget mindre museum der
med masser af glas åbnede sig
mod landskabet, men i takt
med successen blev det visio-
nen at udvikle et stort interna-

tionalt museum der kunne lidt
af hvert. Også vise værkerne i
et kontrolleret ovenlys. Derfor
er bygningerne også blevet
meget forskellige.

Den gamle hovedbygning
står der stadig og er indgang.
Op til åbningen i 1958 blev
den knækkede nordfløj opført
med udsigter mod sundet og
parkens træer der stod meget
tæt på. Louisiana har siden
været et fremhævet eksempel
på hvordan man kan forene
byggeri og eksisterende træer.
Bygningerne knækker rundt
om den store nistammede bøg
der stadig lever.

Arkitekterne bag denne be-
rømmede bygning var Vilhelm
Wohlert og Jørgen Bo som
kom til at blive husarkitekter
for en engageret bygherre der
konstant fik nye idéer. De fik
travlt med nye udvidelser mod
både vest (1966, 1971, 1994),
nord (1976) og syd (1982) og
en underjordisk østfløj (1991)
der sikrede en ringformet in-
dendørs rute uden at ødelæg-
ge parken og sundudsigten.
Museumsbutikken blev udvi-
det i 1998, men også primært
underjordisk af hensyn til om-
givelserne, der i alle år har væ-
ret styrende for byggeriet.

Undervejs opstod og for-
svandt flere haveanlæg. Hertil
hører den skulpturhave som
kom til i 1966 med Ole Nør-
gaard som landskabsarkitekt.
Det meste af den - og dens
kvalitet - gik tabt da sydfløjen
blev opført. Samtidig for-

svandt nogle træbevoksede
arealer der også blev brugt til
skulpturer, ligesom to mere
naturprægede haver ud mod
kapersøen opstod - og for-
svandt.

Den sidste snes år har byg-
geriet holdt sig nogenlunde i
ro. Det var måske på høje tid. I
hvert fald var Louisiana i spil
til de 12 arkitekturværker i
Kulturministeriets kulturkanon
i 2006, men kom ikke med.
Louisiana er ‘blevet overbyg-
get’ erklærede dengang Ma-
lene Hauxner, medlem af
Kanonudvalget for Arkitektur
og datter af Jørgen Bo. Allige-
vel er Louisiana i dag et spæn-
dende byggeri der både har
variation og helhed, og hvor
udemiljøet stadig spiller en
meget stor rolle.

Sheridan beskriver historien
kyndigt og inspirerende. Og
selv om det er byggeriet der
står øverst på hans agenda, er
det grønne også godt med,
men uden tekniske detaljer,
f.eks. om hvordan man bygger
så tæt ved træerne så de over-
lever. Det kunne ellers være
spændende at få fortalt. Man-
ge kort letter forståelsen og
oversigten over de mange æn-
dringer selv om man til sidst
alligevel er lidt i tvivl om status
quo. Men man kan jo bare selv
besøge museet, om ikke andet
så for museets egen skyld. Bo-
gen giver lyst til det.  sh

Louisianas arkitektur og landskab
Kunstmuseet har udviklet sig i tæt samspil med landskabet og sundet

Michael Sheridan: Louisiana. Arkitek-
tur og landskab. Louisiana og Strand-
berg Publishing 2017. 378 s. 350 kr.

Bygningen fra 1958, den første museumsbygning, drejer sig rundt om den nistammede bøg. Foto fra bogen.
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Alle tiders landskab. Moes-
gaard, et fortællende kul-
turlandskab. Af Kristine Jen-
sens Tegnestue 2017. 157 s.
200 kr. Dafolo-online.dk.
• Med Moesgaards nye muse-
umsbygning med det skrå
græstag fik det østjyske herre-
gårdslandskab og bynære
fritidslandskab syd for Aarhus
et moderne indslag. Flere skri-
benter giver et indblik i land-
skabets kulturhistorie og frem-
tid, herunder forholdet til Aar-
hus’ byudvikling. Processen om
det nye museum udfoldes i en
gruppesamtale hvor bl.a. land-
skabsarkitekt Kristine Jensen
er med. Bogen er baseret på et
seminar på Moesgård i januar.

Her er DK. Af Anne Meisner &
Iselin C. Hermann (red.). Brøn-
dums Forlag 2017. 265 s. 2385
kr. Her-er-dk.com.
• Over 217 subjektive bidrag
fra både kendte og ukendte
danskere fra 12 til 82 år om
hvordan Danmark ser ud i dag.
Bogen kan opfattes som en
guide til oversete seværdighe-
der og ukendte steder. „På sin
rejse gennem landet udfordrer
bogen gængse opfattelser af,
hvad der er centrum, periferi
og udkant,“ skriver forlaget.

Jagttegn. Natur, vildt, jæ-
ger. Seges Forlag & Danmarks
Jægerforbund 2017. 3. ud-
gave. 432 s. 499 kr. Seges.dk.
• Ny udgave af grundbogen
hvis formål først og fremmest
er at forberede elever til at be-
stå den lovpligtige jagtprøve.
Men den viden om vildt, natur
og våben man skal have for at
bestå prøven, er også nyttig vi-
den for bl.a. grønne fagfolk
der ikke er jægere, men som
skal pleje naturen. Køber man
bogen får man også adgang til
jagtprøven.dk hvor man kan
teste sin jagtfaglige viden sva-
rende til jagtprøvens teoridel.

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

Sports-Zone A/S

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

Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail

Havebyen. Havebyer i Dan-
mark, England og Tyskland
før, nu ... og i fremtiden. Af
Helle Ravn og Peter Dragsbo.
Historika og Gads Forlag 2017.
304 s. 350 kr. Gad.dk.
• Havebyen opstod i England
omkring 1900 som reaktion
mod industribyen og bredte
sig verden over. Bogen beskri-
ver de 25 danske havebyers hi-
storie der begyndte i 1911-12
med Grøndalsvænge i Køben-
havn og Gerthasminde i Oden-
se. Bogen beskriver havebyer-
nes arkitektur, havekultur og
fællesskaber før og nu og ind-
drager også udenlandske eks-
empler. Havebyen kan ifølge
forfatterne inspirere fremti-
dens bæredygtige byer.
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BRANCHE

Håndværkerregel
lempes lidt igen
Færdselsstyrelsen har igen
lempet den såkaldte håndvær-
kerregel der er en undtagelse i
køre- og hviletidsreglerne.
Lempelsen vedrører den situa-
tion hvor der - som en del af
den samlede ydelse - er trans-
port frem og tilbage mellem
virksomheden og en underle-
verandør inden den samlede
ydelse kan fremvises. Det kan
f.eks. være en automekaniker
der skal have en bil til autola-
kerer før kunden kan få sin bil.
Her gælder køre- og hviletids-
reglerne altså ikke.

En tilsvarende situation er
næppe hyppig for anlægs-
gartnervirksomheder, men kan
f.eks. komme på tale hvor ind-
købt inventar eller byggema-
teriale skal køres til forarbejd-
ning et andet sted før det ind-
bygges på pladsen.

Køre- og hviletidsreglerne er
baseret på et EU-direktiv, men
må tolkes når det skal omsæt-
tes til detaljeret national prak-
sis. Og Færdselsstyrelsen har
tolket direktivet forkert, lyder
det fra Håndværksrådet.

Out-Sider køber
boet efter Faktor 3
Inventarfirmaet Out-Sider ApS
har overtaget boet med rettig-
heder, produkter, lagre m.m.
efter Faktor 3 ApS der for ny-
lig er gået konkurs.

Faktor 3 har eksisteret siden
2006, først som en design- og
solcellevirksomhed, siden som
og de seneste år som en sol-
celle- og elektronikvirksom-
hed. Firmaet har bl.a. leveret
solcelle- og elektronikløsnin-
ger til det offentlige rum, bl.a.
til Nørreport Stations cykelpar-
kering i København.

„Med Out-Siders køb af akti-
viteterne i Faktor 3 vil out-si-
der manifestere sig som den
stærkeste nordiske leverandør
af byrumsinventar med kombi-
nationen af design og tekno-
logi,“ lyder det fra Out-Sider
der det seneste år har benyttet
Faktor 3 som leverandør af sol-
celledrevne lysenheder.

KILDE
Fokus på fremtidens kompetencer.
Analyse af kompetencebehov inden-
for arbejdsområderne Anlægsgartner,
Groundsman og Greenkeeper. Jord-
brugets Uddannelsescenter, AMU-
Nordjylland Sandmoseskolen og Me-
jeri- og Jordbrugets Efteruddannelser
2017. Blivanlaegsgartner.dk.

Stort behov for grøn efteruddannelse

Der er et stort behov for ef-
teruddannelse når man

ser på de anlægsgartnere,
greenkeepere og groundsmen
der arbejder i de grønne om-
råder. Arbejdsgiverne stiller
nemlig større og større krav til
faglighed og serviceadfærd.
Derfor må der hele tiden ud-
vikles og gennemføres rele-
vante efteruddannelseskurser.

Det konkluderes i analysen
‘Fokus på fremtidens kompe-
tencer’ der er udført af Jord-
brugets Uddannelsescenter,
AMU-Nordjylland Sandmose-
skolen og Mejeri- og Jordbru-
gets Efteruddannelser og støt-
tet af Undervisningsministeri-
et. Formålet er at afdække de
fremtidige kompetencebehov,
både de specifikt faglige, de
personlige og sociale samt de
administrative.

Årsagen til at der er et be-
hov, er ifølge analysen især
den teknologiske udvikling.
Både ledelse og medarbejdere
skal bl.a. løbende udvikle nye
IT-kompetencer fordi alt der
har med tids- og opgavesty-
ring, dokumentation og kvali-
tetssikring, køres mere og me-
re digitalt og skal integreres
mere i det daglige arbejde.

Medarbejderne skal des-
uden kunne tage mere og bre-
dere ansvar for deres opgave-
løsning. Det stiller større krav
til kommunikation og samar-
bejde, både i forhold til kolle-
gaer, leverandører og kunder.

.

Man skal også have et større
overblik og kunne analysere
fordele og ulemper ved for-
skellige tiltag og kunne hånd-
tere administrative opgaver.
Hertil kommer at man skal
kunne bruge ny teknik og nye
metoder der bl.a. skyldes de
stigende miljøhensyn.

Analysen opregner efterud-
dannelsesbehovet for hen-
holdsvis faglige kompetencer,
personlige og sociale kompe-
tencer og administrative kom-
petencer for hver af de tre om-
råder, anlægsgartner, green-
keeper og groundsmen. Altså
seks områder i alt.

Som eksempel kan man tage
de faglige behov inden for an-
lægsgartnerområdet. Her er
der behov inden for LAR, ma-
skinbetjening, naturprægede
anlæg, forståelse og udvikling
af plejeplaner, grønne tage,
arbejdssikkerhed, IT-dokumen-
tation og -kvalitetssikring,
virksomhedsforståelse, service
og kundevenlig kommunika-
tion, evaluering af arbejdspro-
cesser samt evne til at tænke
og reflektere mere over egen
udvikling og være mere ind-
dragende og dialogbaserede i
samspillet med kollegerne.

Desuden peges på en række
emner fra den eksisterende
uddannelse, herunder plante-
kendskab, jordbundslære og
biologisk forståelse hvor der er
brug for en ajourføring.

Det munder alt sammen ud i

Med analysen ‘Fokus på fremtidens kompetencer’ vurderes behovet
inden for anlægsgartner, greenkeeper og groundsmen

forslag til nye kursustitler af
typisk 2-3 dages varighed:
• Specialbeplantning.
• Beskæring.
• Befæstelser målrettet LAR.
• Belægninger og befæstelser.
• Sikker betjening af maskiner

og redskaber.
• Naturprægede anlæg.
• Montage af hegn.
• Montage af trækonstruk-

tioner.
• Kvalitetssikringsmaterialer.
• Robotmaskiner og service.
• Digital projektstyring.

Metoden har været at inter-
viewe 14 anlægsgartnervirk-
somheder, 6 golfklubber og 3
kommuner idet golfklubber
dækker greenkeeperområdet
og kommuner dækker
groundmanområdet (idræts-
arealerne). De i alt 23 inter-
views er spredt over hele lan-
det, og for anlægsgartnervirk-
somhederne omfatter de både
større og mindre virksomhe-
der. Kommunerne er kun med
hvad angår deres idrætsarea-
ler, ikke deres vej- og parkdrift
eller naturpleje. Ligesom kirke-
gårdsområdet er de kun re-
præsenteret for så vidt de ud-
føres af private firmaer. sh

Sikker betjening af maskiner og redskaber hører til de foreslåede kursustitler inden for anlægsgartnerområdet.
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De ungarske studerende og deres lærer Émi (i midten i lyserød bluse).
De fire til venstre er lærerteamet fra Jordbrugets Uddannelsescenter,
Kim G. Bak, Peder Glud, Karolina Sikala og Stephen D. Dalto. Foto: JU.

Jordbrugets Uddannelsescen-
ter Århus gennemfører for an-
det år i træk en grunduddan-
nelse i anlægsgartneri og gart-
neri for elever fra den ungar-
ske venskabsskole. Uddannel-
sen, der i år tages af 20 elever,
begyndte 7. august og varer ti
uger til midt i oktober. Uddan-
nelsen gennemføres med mid-
ler fra det internationale pro-
jektsamarbejde Erasmus.

Det er skolens egne under-
visere der underviser i fagene
der bl.a. omfatter plantekend-
skab, anlægsteknik, plante-
dyrkning, engelsk, maskintek-

nik, førstehjælp og skovbrug.
De slutter med praktiske prø-
ver og vejledende karakterer.

„Der er særligt fokus på de
praktiske færdigheder som er
beskrevet i læringsmålene for
vores danske grundforløbsele-
ver, for det ungarerne kom-
mer her til vores skole for at
lære er netop det praktiske,“
forklarer uddannelsesleder Pe-
der Glud. „Jordbrugsuddan-
nelserne i Ungarn er ikke prak-
sisorienterede som vores, og
de har ikke de praktiske facili-
teter på skolen som vi kan til-
byde her.“ sh

Ungarske anlægsgartnerelever i Aarhus

Skovskolen i Nødebo har fået
en ny organisation hvor de
faglige og uddannelsesmæs-
sige aktiviteter er fordelt i tre
videncentre for henholdsvis
Skov og Natur, Park og Land-
skab samt Friluftsliv og Natur-
formidling.

Videncentret for Skov og na-
tur omfatter skov- og natur-
teknikeruddannelsen, skov- og
landskabsingeniøruddannel-
sen samt skolens AMU kurser.
Som centrets leder er udpeget
Rasmus Brodersen.

Videncentret for Park og
Landskab omfatter have- og
parkingeniøruddannelsen,
parkdiplomuddannelsen og ef-
teruddannelsen til regnvands-
konsulent, det hele med Su-
sanne Ogstrup som leder.

Videncenter for Friluftsliv og
Naturforvaltning omfatter ud-
dannelsen som natur- og kul-
turformidler samt efter- og
videreuddannelserne som na-
turvejleder og friluftsvejleder.
Det er med Mette Aaskov
Knudsen som leder.

„Hidtil har ledelsen ligget

hos uddannelsesledere hvis fo-
kus naturligt er på at drifte
uddannelserne. Den struktur
har imidlertid ikke hovedfokus
på hvad den enkelte sektor
grundlæggende har af behov.
Og det er sektorernes behov
og tilfredsstillelsen af disse
som er skolens raison d’etre,“
siger Thomas Færgeman der er
Skovskolens forstander og til-
føjer at det derfor er „natur-
ligt at organisere sig efter de
selvsamme sektorer.“

Han peger desuden på at
den nye struktur passer bedre
til strukturen i resten af det in-
stitut om Skovskolen tilhører,
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Køben-
havns Universitet. sh

Ny tredelt struktur
på Skovskolen

Thomas Færgeman.
Fotograf: Marianne Tinggaard.
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Mere sex giver et
bedre arbejdsmiljø
Sex aftenen før giver en bedre
stemning på arbejdet dagen
efter, mere tilfredshed og en-
gagement og en grundstem-
ning der øges med op til 5%
for både mænd og kvinder.
Det har fire forskere på univer-
siteter i Washington og Ore-
gon i USA fundet ud af, skriver
Arbejdsmiljø 4/2017.

159 gifte mænd og kvinder
fra forskellige erhverv udfyldte
skemaer tre gange om dagen i
to uger. Om morgenen skulle
de f.eks. svare på om de havde
haft samleje siden fyraften da-
gen før, og hvordan de havde
det. Om eftermiddagen skulle
de beskrive hvor tilfredse de
var med arbejdsdagen. Om af-
tenen skulle de bl.a. beskrive
hvor stressede de var.

Det viste sig også at chancen
for sex var større når medar-
bejderne ikke kom hjem med
stress eller tog arbejdet med
hjem. Ifølge forskningsleder
Keith Leavitt er det nok første
gang at en empirisk undersø-
gelse kobler seksuel adfærd til
arbejdsrelevante resultater.

De udvidede dimensione-
ringer af erhvervsuddan-

nelser har medført en markant
adgangsbegrænsning for skov-
og teknikeruddannelsen som
er skovbrugets erhvervsuddan-
nelse. Den for tiden meget
søgte uddannelse har pr. 1. ja-
nuar 2018 fået en såkaldt 0-
kvote. Det betyder at alle ele-
ver skal have en uddannelses-
aftale med en praktikvært før
de kan starte grundforløb 2.

„Uddannelsen skal nu have
fundet et leje hvor vi uddan-
ner de elever der er praktik-
pladser til i sektoren, og her
skal vi samarbejde langt mere,
end vi har haft for vane,“ siger
Rasmus Brodersen, uddannel-
sesleder på Skovskolen. „Der
er ingen tvivl om at antallet af
elever nu vil falde betragteligt,
men det kommer an på er-
hvervet.“ Rasmus Brodersen
opfordrer i en rundsendelse til
mulige praktikværter at de
etablerer praktikpladser tidli-
gere end før.

Med dimensioneringen vil
undervisningsministeriet skabe
bedre sammenhæng mellem
udbud og efterspørgsel på de
enkelte uddannelser. Dimen-
sioneringen fastsættes efter en

analyse af bl.a. udbuddet af
praktikpladser og behovet for
arbejdskraft inden for områ-
det i en periode inden. Her er
skovbrugets lave score bag-
grunden for den nye adgangs-
begrænsning der sorterer sko-
lepraktikken fra som udvej.

Hidtil har uddannelsen, der
fik grundforløbet opdelt i to
forløb i 2015, haft frit optag. I
2015 og 2016 startede om-
kring 160 på en af de fem sko-
ler med grundforløb: Skovsko-
len, Roskilde Tekniske Skole,
Kold College, Jordbrugs Ud-
dannelsescenter Aarhus og
EUC Holstrebro.

Inden da lå optaget i flere år
på godt 100, oplyser Rasmus
Brodersen der ikke helt kan
forklare boomet de sidste par
år ud over at der kan være gå-
et lidt mode i uddannelsen.
Tilmed bliver langt de fleste
færdige. Uddannelsens hoved-
forløb kan kun tages på Skov-
skolen, enten i Nødebo eller
på Eldrupgård på Djursland.

Rasmus Brodersen har ingen
statistik der præcist fortæller
hvor mange der faktisk får ar-
bejde i skovbruget. Han vurde-
rer dog at omkring halvdelen
får ansættelse i enten skovbru-

get eller andre steder hvor de
udfører skov- og naturtekni-
kerarbejde, bla. i kommuner,
træpleje- og anlægsgartner-
firmaer. Resten bliver enten
selvstændige, læser videre el-
ler laver noget helt andet.

Med de nye regler bortfal-
der skolepraktikken som har
opsuget mange elever. Der-
med lukkes også praktikvær-
ternes udbredte skik med at
‘plukke’ elever der ellers er be-
gyndt i skolepraktik.

„Der har været en enorm
søgning til uddannelsen de
sidste par år, og det er ingen
hemmelighed at det har resul-
teret i en meget stor skole-
praktik da der ikke har været
praktikpladser til alle. Det har
samtidigt resulteret i at mange
praktikværter har været tilbø-
jelige til at vente med at lave
uddannelsesaftaler til eleverne
var godt i gang med uddan-
nelsen. Det kan de ikke mere,“
siger Rasmus Brodersen.

Som omtalt i Grønt Miljø 6/
2017 har anlægsgartnerud-
dannelsen fået en lempeligere
adgangsbegrænsning idet en
kvote på 256 elever kan be-
gynde grundforløb 2 uden en
uddannelsesaftale. sh

Adgangsbegrænsning til skovarbejdere
Uddannelsen som skov- og naturtekniker skal finde et leje hvor der kun
uddannes de elever som erhvervet kan finde praktikpladser til

Genbrugspladser
holder længe åbent
Flere og flere kommuner hol-
der deres genbrugspladser
længere åbne så de passer
bedre med erhvervsvirksomhe-
dernes behov for at aflevere
byggeaffald og haveaffald.
Det viser en ny undersøgelse
fra Dansk Byggeri publiceret i
‘Barometer’ august 2017.

Ifølge foreningen er det er-
hvervsvenligt at holde åbent
mellem kl. 7 og 17 på hverda-
ge. Den service kan nu halvde-
len af alle kommunerne leve-
re. I 2014 var det under en
tredjedel. 82 af de 98 kommu-
ner har åbent mindst 9 timer
på hverdage mellem 7 og 17. I
2014 var det kun 65 kommu-
ner. Snittet er nu godt 8 timers
åbningstid mod 7,3 i 2014.
Flere kommuner har desuden
døgnåbne pladser. Dem er der
16 af nu mod 10 i 2014.

Undersøgelsen viser des-
uden at antallet af afleverings-
pladser i hver kommune vari-
erer meget. 18 kommuner har
flere end 20 afleveringssteder
bl.a. fordi de indgår i tvær-
kommunale sammenhænge.

Skovbrugselever øver sig i at file motorsavskæder på Skovskolen. Foto: Jakob Helbig.
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Usikre gravsten er ikke kun til
fare for kirkegårdens gæster
som da et barn omkom på Ve-
stre Kirkegård i København i
2016. Der har siden også været
arbejdsulykker med usikre
gravsten, og det har i mindst
to tilfælde fået Arbejdstilsynet
til at præcicere arbejdsgive-
rens ansvar og givet påbud til
menighedsrådet om at sikre
de ansatte. Det oplyser Miljø-
huset, arbejdsmiljørådgiver

Med overtagelsen af Din Lo-
kale Anlægsgartner i Horsens
1. august fortsætter HedeDan-
mark sine opkøb af anlægs-
gartnerfirmaer for at „udvide
sin landsdækkende tilstede-
værelse“ som HedeDanmark
meddeler.

Din Lokale Anlægsgartner
blev stiftet i 1999 af Brian
Madsen der er fortsat som
projektleder i HedeDanmarks
anlægsafdeling i Vejle. Firma-
et har haft op til 10 medarbej-
dere, men har mest været dre-
vet med lokale underentre-
prenører. Kunderne har været

Lokal anlægsgartner til HedeDanmark
offentlige og private virksom-
heder, boligforeninger og
grundejerforeninger.

”I HedeDanmark er vi lø-
bende på udkig efter veldrev-
ne lokale anlægsgartnervirk-
somheder som har en høj fag-
lighed og stærke relationer til
kunderne,” siger regionschef
Søren Damkjær. Til de øvrige
senere opkøb hører Anlægs-
gartner Arne Skyum (2017),
Anlægsgartnerfirmaet Frank
Sørensen (2016), Jyske Miljø
Depot (2012), Wad & Korte-
gaard (2012) og Davidsen &
Partnere (2011). sh

Brian Madsen (tv) og Bo Vinther-Jensen, regionschef i HedeDanmark.

DELTAG I NY TEMAGRUPPE OM

MILJØVENLIG ETABLERING OG
DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER

• Kommuner har fokus på bæredygtige indkøb
• Anlægsgartnerfirmaer vil optimere miljø og økonomi
• Leverandører har nye og mere miljøvenlige maskiner

Forum for Bæredygtige Indkøb, der er et initiativ under
Miljø- og Fødevareministeriet, igangsætter i november
en ny temagruppe om miljøvenlig etablering og drift af
grønne områder. Meld dig til hvis du vil deltage i dis-
kussioner og videndeling om udbud og indkøb af varer
og tjenesteydelser. 

Forums nye temagruppe vil have fokus på miljøforhold
for anlæg og vedligeholdelse af grønne områder samt
indkøbernes muligheder for at stille krav. Der vil både
være fokus på anlægsgartnerydelser samt indkøb af
udstyr og maskiner. Gruppen er åben for både virksom-
heder og indkøbere samt andre interesserede.

Der holdes 4 møder. Det første afholdes mandag den
29. november 2017 kl. 12:30 i Miljøstyrelsen.
Tilmeld dig til dm@planmiljoe.dk.

Spørgsmål kan stilles til Rikke Fischer-Bogason fra
Sekretariat for Grønne Indkøb på rfb@planmiljoe.dk.
Læs mere på www.ansvarligeindkob.dk.

Effektiv slåning af
naturgræs/fælledgræs
med GreenLine
Combi-trailer
Opsamling udpiner jorden og
fremmer biologisk mangfoldighed GreenLine Combi-trailer med 10 m3 opsamler

udstyret med ekstra hjulsæt til bløde arealer

• Alternativ eller
supplerende natur-
pleje til afgræsning

• Trimning af vegeta-
tionen tilpasset
fuglelivet

• Over 10 års erfaring
for stat, kommuner
og anlægsgartnere

Lysholm Anlæg og Naturpleje ApS, Lysholm Allé 98, 4690 Haslev.
v/ entreprenør Bent Jacobsen. Tlf. 4239 3542. lysholm.jacobsen@gmail.com. CVR 35652027

knyttet til Folkekirken, i Kirke-
gården 4/2017.

I det sidste påbud fra marts
2017 skriver Arbejdstilsynet at
„arbejdet på visse gravsteder
ikke kan udføres sikkerheds-
mæssigt fuldt forsvarligt,“ og
henviser til at mange opretstå-
ende gravsten let kan vælte
når man arbejder tæt ved ste-
nen. Stenene kan veje op til
300 kg, være over en halv me-
ter høje og flere står løst eller
skævt på deres lille sokkel.

Ifølge Arbejdstilsynet kan
påbuddet efterkommes ved at

sikre at de ansatte ikke arbej-
der nær de usikre sten eller at
stenene sikres så de ikke væl-
ter. Arbejdstilsynet gav fem
måneder til at få forholdene i
orden. Det kræver at man får
kortlagt de usikre sten, plan-
lagt hvad man skal gøre ved
dem og hvordan man undgår
at nye sten kan blive farlige.
Miljøhuset anbefaler bl.a. at
sokkel og gravsten boltes sam-
men. Støbning og limning kan
være et problem når gravste-
nene senere fjernes, og limnin-
gen pludselig giver efter. sh

Arbejdstilsynet ser
på farlige gravsten
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„Man lærer så meget om na-
turen og er så meget i den.
Man får mulighed for at gen-
nemleve alle sæsoner og deres
forskelligheder. Og man ople-
ver hvor meget vores arbejde
er formet efter årstiden. Når
man kommer hjem, er man
træt på en god måde, og når
man står op, er man megafrisk
og glæder sig til hvad dagen
bringer.“

25-årige Tinne Selch Jakob-
sen fra Nørre Aaby på Fyn har
sol og varme i stemmen når
hun fortæller om anlægsgart-
neruddannelsen som hun er
tre år inde i. Hver dag arbejder
med det hun holder allermest
af: natur, fysik og kreativitet.
Og så får hun lov til at være
ude hele tiden. Uddannelsen
har også budt på et ophold i
Irland der har givet hende
endnu mere blod på tanden.

Hun er meget taknemlig for
at have fundet sin hylde efter
at have gået i lidt forskellige
retninger i nogle år.

„Jeg flakkede lidt frem og
tilbage efter folkeskolen. Jeg
havde forsøgt mig på grund-
forløbene til bygningsmaler
og kok, men det tiltalte mig
ikke rigtigt. Så stod jeg stille i
nogle år og tog de job der
krydsede min vej. Og så plud-
selig en dag vågnede jeg bare
og vidste det. Jeg skulle være
anlægsgartner. Helt ud af det
blå. Det var rent instinktivt,“
fortæller hun.

Som i en film ringede hun
samme dag til Jordbrugets
UddannelsesCenter Århus i Be-
der, blev optaget, startede på
uddannelsen til anlægsgartner
og kunne med det samme
mærke at det var her hun
hørte til.

„Jeg opdagede hurtigt i ud-
dannelsen hvordan man fik lov
til at udfolde sin kreativitet,
og hvor meget plads der var til
at lave fejl. Alle forstod at det
er en proces at lære. Og ude i
praktikken er de super rare til
at lære fra sig af deres viden.
Man får en masse frihed under
ansvar. Det kræver blot at
man vil, og at man er til at
regne med, fortæller hun.

Praktik og skole
Uddannelsen tager fire år. Ef-
ter grundforløbet er man i
praktik, og så har man skole-
perioder undervejs med fag
der spænder over alt fra plan-
telære og anlægsteknik til de-
sign og matematik. Fordi Tin-
ne Selch Jakobsen har haft lyst
til at prøve sig selv af i forskel-
lige typer af firmaer, er hun
faktisk på sit tredje praktik-

Faget kan føre mange steder hen
UDDANNELSE. Tinne Selch Jakobsen er anlægsgartnerelev. Hver dag
arbejde hun med det hun holder allermest af: natur, fysik og kreativitet

sted. Først arbejdede hun i et
mindre anlægsgartnerfirma, så
tog hun på et tre måneders
ophold i Irland hvor hun arbej-
dede i en slotshave, og nu er
hun lige startet hos det større
firma Stougaard Anlæg og
Pleje i Svendborg.

„Jeg har hele tiden behov
for at lære noget nyt, og på
den her måde har jeg fået prø-
vet mig selv af. Samtidig er det
virkelig fedt at man indimel-
lem har skoleopholdene hvor
man får fyldt mere faglig vi-
den på. Man tænker hele ti-
den: Wouw, hvor får jeg bare
meget ud af det her. Hvor er
det fedt at der hele tiden er ny
viden at hente, nye måder at
løse opgaver på, nye trends og
tendenser,“ fortæller Tinne
Selch Jakobsen.

Alle dage er forskellige
Hun elsker også uforudsigelig-
heden. En arbejdsdag kan by-
de på alt fra hækklipning og
tilplantning til at etablere bas-
siner og bygge legestativer og
nye bede og havegange op fra
bunden. Nogle gange kører
man alene, men på større op-
gaver er man to eller et hold.

„Alle dage er forskellige
fordi haver er forskellige. In-
gen buske eller plæne ligner
hinanden, derfor skal man
hele tiden tilpasse sig og ud-
føre opgaven ud fra sin faglig-
hed. Kun perfektionismen og
tiden sætter grænsen, derfor
er planlægning og målsætning
super vigtig. Tit kommer man
ud til små opgaver i dagligda-
gen der viser sig at være lidt
komplicerede. Og så er det ud-
fordrende altid at skulle finde
en løsning sammen med sin
makker. Man bliver tit overra-
sket over hvor dygtige ens kol-
legaer er, og det er vildt inspi-
rerede,“ fortæller hun.

Ikke at slide sig op
Selv om Tinne Selch Jakobsen i
sit arbejde skal slæbe tunge
sten og stolper, er hun ikke
bange for at komme til at slide
sin krop op. For der er rigtig
meget fokus på god ergono-
mi, fortæller hun.

„Både på skolen og på min
læreplads er der virkelig me-
get fokus på at vores faglig-
hed er vigtig, og at vi ikke skal
slide os selv op. Vi har mange
hjælpemidler at bruge, og vi
bliver undervist i at løfte på

„Pludselig en dag vågnede jeg bare og vidste det. Jeg skulle være anlægsgartner.“ Foto: Ditbarnsfremtid.dk.
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den rigtige måde og at skovle
med benene i stedet for med
ryggen. Og så sørger vi for at
vi hjælper hinanden så vi ikke
laver for monotont arbejde i
lang tid ad gangen. Så vi f.eks.
skiftes til at klippe hæk og rive
sammen,“ fortæller hun.

Irland var en oplevelse
At Tinne Selch Jakobsen fik
mulighed for et udlandsop-
hold har bidraget til hendes
glæde over anlægsgartnerud-
dannelsen. Skolen hjalp med
at finde praktikpladsen på
Castle Leslie ved Glaslough i Ir-
land - et gammelt slot der var
omdannet til et hotel - og med
at søge legater til opholdet.

„Jeg arbejdede sammen
med slottets head-gartner der
også var blomsterdekoratør. Vi
skulle vedligeholde haven til
det ypperste med alt hvad det
indebar af at sætte løg, slå
græs og luge. Og så lavede vi
også blomsterdekorationer,
f.eks. til deres spa-afdeling og
til bryllupper. Jeg boede i en
bolig tilknyttet slottet sammen
med andre unge fra andre
lande der også arbejdede der.
Og vi fik også mulighed for
komme på udflugter for at se
noget af Irland. Så jeg både
lærte meget og fik nogle vildt
fede oplevelser,“ siger hun.

Videreuddannelse
Hendes glæde ved at skabe
noget fra bunden med design,
udregninger og planlægning,
gør at hun allerede nu regner
med at fremtiden byder på vi-
dereuddannelse. Hun kan bå-
de tage på kortere kurser eller
tage en længere videregående
uddannelse som landskabsar-
kitekt.

„Jeg brænder for at forme
og skabe og håber at kunne
starte min egen forretning.
Men først vil jeg lige tage et
par år som svend og se hvor
det bringer mig hen, og så kan
jeg bygge videre derfra. Der er
så mange grene du kan hoppe
over på i den her uddannelse,“
siger Tinne Selch Jakobsen.
„Det håber jeg virkelig er no-
get af det en kampagne som
Ditbarnsfremtid.dk kan få fle-
re folks øjne op for.“ ❏

Det skorter ikke på analyser der viser at vi kan komme til
at mangle faglærte, bl.a. inden for byggeri og anlæg.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er nu kun 18% i
gang med eller har fuldført en faglært uddannelse blandt
de 15-24-årige. Tallet er faldet i flere år. Analyser fra Dansk
Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at vi kan
mangle 44.000-70.000 faglærte i 2025 (ae.dk 29.8.2017).

Kampagnen Ditbarnsfremtid.dk er et forsøg på at få unge
til at vælge en erhvervsuddannelse, og især at klæde foræl-
dre bedre på til at tale om uddannelse med deres børn, bl.a.
om at erhvervsuddannelser giver gode udsigter til job, karri-
ere og videreuddannelse. Det viser bl.a. eksemplet med Tin-
ne Selch Jakobsen til venstre og som kan ses på Ditbarns-
fremtid.dk. Bag kampagnen står Den Regionale Ungeenhed
der er et samarbejde mellem regioner, organisationer og
fagskoler, bl.a. 3F, KL og Danske Anlægsgartnere.

Regeringens mål er generelt at 25% af en årgang skal
vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og
30% i 2025. Alligevel skal erhvervsskoleområdet spare ifølge
det nye finanslovforslag. Der kalkuleres med at der kun er
41.221 årselever på de tekniske uddannelser til næste år
mod 48.404 i år. Et fald på 12,6%.

En del af forklaringen er reformen af erhvervsuddannel-
serne der blev indfaset i 2015 og for første gang stillede
krav om færdigheder i bl.a. dansk og matematik. Sigtet var
større faglighed, men følgen også faldende optag og der-
med faldende tilskud. Flere fagskoler fyrer lærere.

Problemet forstærkes af at der i 2030 vil være 25.000 fær-
re unge. Det viser nye beregninger fra Danske Regioner ud
fra Danmarks Statistiks tal. Derfor skal uddannelserne kæm-
pe hårdere om de unge, lyder det fra Danske Regioner der
har lanceret udspillet ‘Fremtidens ungdomsuddannelser:
Færre unge og øget konkurrence’ (regioner.dk 1.9.2017).

De aktuelle jobmuligheder kan man se på ‘Arbejdsmar-
kedsbalancen’ der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering. Balancen er baseret på statistik om bl.a. ledig-
hed, beskæftigelse og jobomsætning samt surveys fra cirka
14.000 virksomheder. Balancen opdateres i januar og juli og
viser situationen her og nu. For anlægsgartneri viser seneste
balance ‘mangel på arbejdskraft’ i hovedstaden, Sydjylland,
Vestjylland, men ‘gode jobmuligheder’ på Fyn og ellers
‘mindre gode jobmuligheder’. Flere andre fag, især inden
byggeriet, har en mere udbredt mangel på arbejdskraft. sh

Vi mangler faglærte, og
erhvervsskoler må spare
Et politisk paradoks betyder at et prioriteret
område udsultes. Kampagnen ‘Dit barns
fremtid’ forsøger at modvirke tendensen

Foto: JU

BOLDBANER
& STADIONS

Rådgivning
Pleje
Analyser
Hotline
Nyholt.dk

DIT BARNS FREMTID
Se nærmere omtale af kampagnen
‘Dit barns fremtid’ på Ditbarnsfrem-
tid.dk og i artiklen her til højre. Artik-
len er fra kampagnens hjemmeside
med enkelte små ændringer.
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AMU-kurserne er
ikke fleksible nok
AMU-kurserne, der efterud-
danner medarbejdere i bl.a.
bygge- oganlægssektoren,  er
ikke nok tilpasset virksomhe-
dernes behov. Det viser en ny
analyse fra Dansk Byggeri.
F.eks. svarer cirka halvdelen af
virksomhederne der deltog i
undersøgelsen at de gerne vil
kunne sende deres medarbej-
dere hen på et åbent værksted
de dage hvor vejret ikke er til
at arbejde. 23% svarer at de
godt kunne tænke sig at kur-
serne blev holdt i virksomhe-
den, mens 38% foretrækker at
de holdes på byggepladsen.

„Bygge- og anlægsbranchen
er sæsonfølsom, og derfor er
der meget travlt i nogle perio-
der og mindre i andre. Virk-
somhederne har brug for at de
kan sende deres medarbejdere
på kursus når det passer dem i
forhold til tykkelsen på ordre-
bogen,“ siger Louise Pihl i
Dansk Byggeri. Hun mener at
der er et stort potentiale for
øget fleksibilitet i de nye tre-
partsforhandlinger om voksen-
og efteruddannelsessystemet.

Nye anlægsfirmaer
er gode overlevere
Virksomheder i bygge- og
anlægsbranchen er gode til at
overleve de første kritiske år.
Tal fra Danmarks Statistik viser
ifølge Dansk Byggeri at 77%
af de bygge- og anlægs-
virksomheder som er startet i
2014, stadig findes i 2015. For
virksomheder generelt er det
70%. Hvis man ser på de virk-
somheder som er startet i
2010, findes 46% stadig i byg-
ge- og anlægsbranchen mens
det generelt er 43%.

Når bygge- og anlægsvirk-
somhederne er bedre til at
overleve det første år, kan en
forklaring være at de ofte star-
tes i forbindelse med en kon-
kret opgave, forklarer Andreas
Fernstrøm, analysechef i Dansk
Byggeri. Omsætningen i det
første stykke tid er derfor sik-
ret modsat andre brancher
hvor man typisk først skal op-
dyrke et marked. Når start-
projektet er gennemført, skal
virksomhederne finde nye
kunder på lige fod med alle
andre brancher, og så nærmer
tallene sig på sigt hinanden.

„Den største nyhed er at vi fik
mulighed for at være med til
at lave have-TV. Det var ikke
noget vi havde set komme,
men vi syntes idéen var så god
at vi ikke bare kunne skyde
den ned.“ Det sagde Danske
Planteskolers formand Hen-
ning Roed i sin beretning da
foreningen holdt sin general-
forsamling 7. juni i Horsens
Statsfængsel. Mange af fore-
ningens knapt 40 medlemmer
og inviterede gæster var med.

Sammen med Danske Have-
centre sponsorerer Danske
Planteskoler TV2’s initiativ
med 450.000 kr. Der optages
programmer efter nogenlunde
samme læst som ‘Nybyggerne’.
Fire par dyster om at skabe
den smukkeste have ved Ege-
skov Slot. De syv programmer
er optaget i sommer og skal vi-
ses på TV2’s hovedkanal.

I det hele taget står mar-
kedsføring af planter og have-
glæde højt hos Danske Plante-
skoler. Et andet nyt initiativ er
at lastbiler fra vognmandsfir-
maet Alex Andersen Ølund

(der bl.a. fragter blomster) for-
synes med store havebilleder.
De skal lokke folk til at gøre
noget ud af haven og under-
støtte haveprogrammerne.

De erhvervspolitiske interes-
ser varetages i samarbejde
med Dansk Gartneri og Gart-
neriRådgivningen. Til 2016’s
emner hørte bl.a. en enklere
læhegnsordning, forbud mod
rynket rose, pesticidstrategi,
plantesundhedsordning, norsk
importtold og skovrejsning.

Generalforsamlingen god-

Hele den nye bestyrelse som er lig med den gamle som - fængslingen til
trods - fik lov at fortsætte. Forrest sidder den gevalgte formand Henning
Roed. Bagerst fra venstre er det Morten H. Jensen, Torben Leisgaard,
Henrik Christensen og Søren Iversen. Foto: Lotte Bjarke.

kendte enstemmigt forman-
dens beretning, hvorefter
Henning Roed blev genvalgt
til formand. Der var også gen-
valg til Henrik Christensen og
Søren Iversen mens Torben
Leisgaard og Morten H. Jensen
ikke var på valg. Generalfor-
samlingen omfattede også
ledsagertur, rundvisning på
stedet og festmiddag i det bå-
de faglige og sociale møde.

Planteskoletræf i
statsfængslet

Artiklen er baseret på Lotte Bjarkes
reportage fra mødet i Gartner-
tidende. Tak for lån.

KURSER & KONFERENCER

SEPTEMBER
Herregårdsturné på Djursland.
Støvringgaard 6/9. Demstrup Ho-
vedgård 13/9. Gammel Estrup 20/
9. Kl. 15-17. Herregårdsmuseet
Gl. Estrup. Gammelestrup.dk.
Permeable befæstelser. Ring-
sted 20/9. Vejsektorens Efterudd.
Vej-eu.dk.
Rekreativ brug af regnvand.
Tåstrup 27/9. Teknologisk Institut.
Teknologisk.dk.
Klimatilpasning og innovation
af steder. Roskilde 27-28/9, Vi-
borg 30-31/10 og Skanderborg
28-29/11. Dansk Byplanlaborato-
rium. Byplanlab.dk.
Praktisk lederuddannelse. Kol-
ding 26-28/9. Danske Anlægs-
gartnere. Dag.dk.
Naturforvaltningskonferencen
2017. Fremtidens natur- og land-
skabsforvalter. Skovskolen Nødebo
28/9. Inst, for geovidenskab og
naturforvaltning, KU. Ign.ku.dk.

OKTOBER
Byens planteliv 2017. Aarhus 2/
10. Jordbrugets Uddannelsescen-
ter Aarhus. Ju.dk.
Generel projektering. Køben-
havn 3-4/10. Arkitektforeningen.
cla@arkitektforeningen.dk.
Drift og vedligeholdelse af
LAR-anlæg. Tåstrup 4/10. Tekno-

K A L E N D E R
logisk Institut. Teknologisk.dk.
Regnvandskonsulent. Tåstrup 4-
25/10. Teknologisk Institut m.fl.
Teknologisk.dk.
Business og bykvalitet. Det
danske byplanmøde. Fredericia
5-6/10. Dansk Byplanlaboratori-
um. Byplanlab.dk.
Tilgængelighedsrevision. Oden-
se 11/10. Vejsektorens Efterudd.
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Amerikansk kastanje, Castanea
dentata, var et almindeligt træ
i det østlige USA’s skove indtil
en importeret svampesygdom
fra Asien, Cryphonectria para-
sitica (chestnut blight), fra
1904 begyndte at hærge. I
30’erne var stort set alle indivi-
der døde eller døende. Nok
over tre milliarder træer døde.

Men moderne genteknologi
har givet håb om at træet kan
komme tilbage, skriver Politi-
ken (30.7.2017) med henvis-
ning til flere amerikanske uni-
versiteter, USA’s skovstyrelse,
miljøorganisationen Ameri-
kanske Skove og Den Ameri-
kanske Kastanjefond.

Afsættet er afkom fra en-
kelte overlevende kastanjer,
bl.a. træer der blev plantet
langt vestpå hvor svampen
ikke fulgte med. Til dette af-
kom har man tilføjet et gen
fra den resistente kinesisk ka-
stanje, Castanea crenata.

Den kinesiske kastanje er en
søsterart til den amerikanske.
Det samme er den europæis-

Nyt gen skal oplive amerikansk kastanje
ke, Castanea sativa, ægte ka-
stanje. Den er ikke resistent,
og svampesygdommen har da
også optrådt i Europa siden
30’erne, i de seneste år tilsyne-
ladende især i England.

I Europa har man dog haft
held til at bekæmpe svampen
med en virus som gør svampen
mindre patogen, men den er
stadig en frygtet karantæne-
skadegører, oplyser specialist i
svampe i træer på Københavns
Universitet Iben M. Thomsen. I
USA har bekæmpelsen med vi-
rus ikke haft samme effekt,
nok fordi svampen her har en
bredere genetisk spredning.

Hvis det amerikanske forsøg
virker, vil man senere krydse
den genmodificerede kastanje
med den oprindelige ameri-
kanske. Et af de første steder
forsøget med de genmodifice-
rede kastanjer gøres, er på
Chestnut Ridge (Kastanjeåsen)
i Pennsylvania. Tusinder af til-
svarende stednavne vidner om
den udbredelse træet havde.
Det kan træet få igen. sh

Foto: Wikipedia
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Pluk ikke vintertjenesten
ud af udbuddet
Når kommuner udliciterer i vej
og park, skal de ikke tage vin-
tertjenesten ud af pakken. Det
siger Karsten Sunne Haslund,
driftschef i Vej og Park i Frede-
rikssund Kommune i Dagens
Byggeri 10.8.2017:

„Det grej man bruger om
vinteren, er mange gange det
samme som det man bruger
om sommeren. Mandskabet,
man bruger om sommeren til
de grønne, grå og sorte områ-
der, kan man bruge om vinte-
ren, når de andre områder lig-
ger lidt stille (...) Man kunne
trække landmænd og vogn-
mænd ind som har traktorer
og lignende stående stille om
vinteren. Men der er også no-
get der hedder lokalkendskab.
Gartnerne som kører rundt om
sommeren, kender de forskel-
lige institutioner, og det er en
klar fordel. Det er altid et ma-
reridt at lave vinterkøreplan
og tro at folk kører efter den.“

Hvad betyder det at være
en god planlægger?
Byplankonsulent og arkitekt
Arne Post forsøger at rejse en
debat om hvad vi mener med
planfaglighed. Han skriver på
Byplanlab.dk 14.8.2017:

„Begrebet faglighed bruges
inden for mange fagområder,
men hvad betyder det inden
for fysisk planlægning at være
dygtig til sit fag - ud over at
kunne designe en god plan? Er
det at være god til at indleve
sig i politikernes ønsker og
rydde eventuelle hindringer af
vejen? Eller at kunne redegøre
for saglige aspekter - både po-
sitive og negative - ved en sag,
og herigennem give politiker-
ne det bedst mulige grundlag
for at træffe beslutning?“

En bylivsdynamo af
en anden verden
Det var den helt rigtige beslut-
ning af Aarhus at frilægge
Aarhus Å efter den havde væ-
ret dækket til i 70 år, siger
Rikke Juul Gram, kreativ direk-
tør hos Schønherr, til Dagens
Byggeri 11.8.2017:

„Mange troede at man ville
smadre byen, og at den ville

gå i stå hvis man frilagde åen
igen. Men frilægningen betød
jo at vi alle opdagede hvad
Aarhus virkelig kan når man
åbner for de kvaliteter som
byen bygger på. Åen er en væ-
sentlig del af byens fortælling,
og når man dækker den over
og fylder den med trafik, så
glemmer man den store for-
tælling. Nu har vi med åen
fået en bylivsdynamo af en an-
den verden og et rum, hvor
man møder hinanden. Det er
et rum af høj kvalitet. Når man
omfavner den slags mulighe-
der, så får man tifold igen. Det
slår aldrig fejl. Man kan trygt
satse på kvalitet.“

Natur- og landskabs-
forvaltning er også idræt
Hvis der samarbejdes på tværs
giver det langt flere mulighe-
der, skriver konsulent i Dansk
Idrætsforbund Casper Linde-
mann i Teknik & Miljø 8/2017:

„Idrætsfaciliteter er meget
mere end de traditionelle
idrætsanlæg som stadions,
boldbaner og haller. Idræts-
faciliteter er tilmed MTB-spor,
løbestier, træningstationer,
trailcentre, isætningssteder til
kajakker, kajapolobaner i hav-
nen, bøjer til open water-
svømning, beachvollebaner og
andre baneanlæg som skal

indpasses i naturen, landska-
bet eller i parkerne. Derfor bør
kommunernes idrætsforvalt-
ning, landskabsforvaltning og
driftsplanlæggere være meget
tættere på hinanden i daglig-
dagen. Landskabsforvalterne
skal kort sagt blive bedre til at
tænke idræt, og idrætsforvalt-
ningen skal blive bedre til at
tænke natur.“

Bynaturen skal overtager
de steder vi ikke bruger
At give plads til natur i byen
behøver ikke at gå ud over
den traditionelle rekreative

anvendelse, skriver naturhisto-
riker Lars Brøndum, Naturhi-
storisk Museum Aarhus, i Tek-
nik & Mljø 8/2017:

„Der hvor de kortklippede
græsplæner bruges til leg,
boldspil og sport, eller der
hvor folk hygger sig med
tæppe, grill og fredagsøl, skal
vi selvfølgelig ikke give plad-
sen fra os. Vi skal derimod give
plads tibage til naturen i de
områder hvor vi ikke bruger
den, fordi jorden måske er for
våd, stejl eller for skyggefuld.
Vi skal ikke yde vold på disse
områder ved at tvinge dem

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

Rikke Juul Gram om Aarhus Å: „Frilægningen betød jo at vi alle opdagede hvad Aarhus virkelig kan når man
åbner for de kvaliteter som byen bygger på.“ Foto: Wikipedia.

Med udspillet ‘Fair og lige konkurrence’ vil innovationsminis-
ter Sophie Løhde (V), økonomi- og indenrigsminister Simon
Emil Ammitsbøll (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (C)
dæmme op for ‘opgavetyveri’ hvor det offentlige tager ar-
bejde fra private firmaer, bl.a. flishugning af privat haveaffald
som Sophie Løhde nævner i Jyllands-Posten 8.9.2017.

Brian Mikkelsen, Jyllands-Posten 8.9.2017: „Jeg har ikke no-
get bud på hvor mange milliarder og arbejdspladser der er,
men hver eneste dag foregår der en ulig konkurrence hvor
kommuner, regioner og staten overskrider den grænsen med
skatteborgernes penge i ryggen...“

Simon Emil Ammitzbøll, Jyllands-Posten 8.9.2017: „Sagen er
den at vi ikke kan mødes med en erhvervsorganisation, uden
at de siger det her.“

Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, Jyllands-Po-
sten 8.9.2017: „Jeg tror ikke der er ret meget at komme efter,
og jeg hæfter mig ved, at regeringen selv siger, at den ikke

Fair og lige konkurrence
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ind i et system af kortklippet
græs og formklippede buske
blot fordi traditionen foreskri-
ver det. Hvis vi giver plads til
naturen i disse områder, vil det
ikke kun være til gavn for na-
turen, men det vil også være
til glæde for byens borgere...“

Det grønne er tit
reduceret til en eftertanke
Mange bygherrer tænker ikke
udearealerne med i den sam-
lede plan og proces når de
bygger nyt, lyder det fra Ole
Kjærgaard, direktør for OK
Nygaard og medlem af Lands-
kabsrådet, i en pressemedde-
lelse op til Have & Landskab:

„Grønne entrepriser skal
være med i projektforløbet fra
begyndelsen. Vi ser desværre
ofte, at udearealerne kommer
til som en slags eftertanke. Det
fordyrer processen og giver et
slutresultat der ikke på samme
måde er tænkt ind i helheden.
Det bidrager til at udearealer-
ne ikke bidrager til værdiska-
belsen af byggeriet på samme
måde som det ville gøre, hvis
det var tænkt ind fra starten.“

Østjysk millionby skærer
landskabet midt over
Den ‘østjyske millionby’ fra
Kolding til Randers er ved at
vokse sammen, men uden en
overordnet plan er der dystre
udsigter for natur og land-
skab, skriver arkitekterne Boris
Brorman Jensen og Tom Niel-
sen, Arkitektskolen i Aarhus, i
Teknik & Miljø 8/2017:

„Det er måske vanskeligt for
de enkelte østjyske kommuner
at se gevinsterne ved et frem-
tidigt bæredygtigt og regio-

nalt naturnetværk, men ulem-
perne ved den nuværende
laissaz-faire-politik er nemme-
re at få øje på. Den nord-syd-
gående jyske livsnerve som
trækker vækst- og byudviklin-
gen, skærer nemlig landska-
bets øst-vestgående ådale og
vandsystemer midt over (...)
Tidligere miljøminister Connie
Hedegaards ambitioner om at
planlægningen skulle være
helhedsorienteret og i respekt
for naturen, miljøet og land-
skabet, ser desværre ud til
fortsat at være underlagt de
østjyske kommuners lokale og
kortsigtede vækststrategier.

Ingen tennisbolde på
gravstedet
Der er for snævre vedtægter
for kirkegårdene, og man
glemmer at tænke på bruger-
ne, mener kirkegårdsleder på
Hørsholm Kirkegård Vagn An-
dersen i Kirkegården 4/2017:

„Alt for mange steder ser
man skilte sat op med både
det ene og det andet regelsæt
om hvad man må og ikke må
på det valgte gravsted. Så må
man kun sætte én buket ved
hvert gravminde, så må man
kun lægge blomster på be-
stemte steder, så må der ikke
sættes lys.“ Vagn Andersen gi-
ver et eksempel: „Alle hans
kammerater lagde hver især
en tennisbold på gravstedet
efter begravelsen som en fæl-
les hilsen, da manden havde
været glad for at spille tennis.
Næste dag da familien kom
for at se til graven, havde gra-
veren fjernet alle tennisbold-
ene, da man kun måtte lægge
blomster.“ sh

Anlægsgartneruddannelsen har 2018 en kvote på 256
elever. Det vil sige at der kun kan optages 256 elever
uden uddannelsesaftale på Grundforløb 2. Tallet gæl-
der hele 2018 for alle erhvervsskoler tilsammen. I 2016
blev der optaget 475 elever på Grundforløb 2.

Men der er frit optag for alle elever der har en
uddannelsesaftale inden Grundforløb 2

VI SKAL HAVE NOK
ELEVER TIL FAGET

UDDANNELSESAFTALE
inden elevens grundforløb 1 eller 2

Det får vi hvis virksomheden indgår

Foto: JU

Vi kan undgå kvotens begrænsning ved at:
• Indgå uddannelsesaftaler før Grundforløb 2 eller 1
• Indgå flere aftaler inden for ‘Ny mesterlære’. Så kan

man også undgå karakterkrevene.
• Bruge færre delaftaler og korte aftaler. De vil ofte

betyde at eleven kommer i skolepraktik imellem
skoleforløbene.

Med en uddannelsesaftale inden Grundforløb 1 eller 2 bortfalder
karakterkravene i dansk og matematik fra folkeskolen.
Når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale før Grundforløb 2,
ligger alle tre måneders prøvetid i virksomheden, også selv om
eleven starter med skole.

har undersøgt om de eksempler, den bringer frem i medierne,
er ulovlige (...) Set fra samfundets synspunkt ejer de private
ikke markedet. Her vil interessen være at få en opgave løst så
billigt som muligt, hvad enten det så er af det offentlige eller
af det private. Ellers bliver det et spørgsmål om ideologi.“

Michael Petersen, direktør i Danske Anlægsgartnere i en
pressemeddelelse 6.9.2017: „Vi har oplevet flere kommuner,
som udfører langvarige, faste pleje- og vedligeholdelsesopga-
ver for eksempelvis private boligforeninger, og også opgaver
som hverken i størrelse eller tid kan betegnes som overskuds-
kapacitet.“

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S), formand
for kommunernes arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg på
KL’s hjemmeside 6.9.2017: „De hidtidige eksempler tyder ikke
på at kommunal erhvervsvirksomhed - slet ikke i sammenlig-
ning med staten - fylder væsentligt i hverken omfang eller øko-
nomi. Derfor er der heller ingen grund til at indføre nye regler,
som kan blive unødige benspænd for kommunerne på andre
vigtige områder.“
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Henning Looft fra Land-
skabsarkitektfirmaet

moos+looft skriver til Grønt
Miljø om ‘De grønne synger’ i
nr. 6/2017. Et screendump viser
Poul Reichhardt i filmen ‘Vaga-
bonderne på Bakkegården’
(1958) mens han vandrer i et
hedelandskab og synger ‘Er du
dus med himlens fugle’.

„Jeg har en lille kommentar
til en af de væsentligste kultu-
relle begivenheder i nationens
historie,“ indleder Looft - må-
ske lidt ironisk. „Stedet hvor
Poul går er på vejen forbi Har-
rild Hede lidt nord for Brande.
Hvor meget af filmen der er
optaget her, ved jeg ikke, og

Det var på Harrild Hede
Fra Harrild Hede. Billedet er fra fravandkanten.johng.dk.

Poul Reichhardt synger ‘Er du dus med himlens fugle?’ i 1958 på Harrild
Hede lidt øst for det sted hvor vejen krydser Holtum Å, og Kvindebæk-
ken udmunder. På stedet ligger nu den større vej, Fasterholtvej.
Fra Youtube.com, bl.a. gengivet i Grønt Miljø 6/2017.

75 år siden HADER DE DA TRÆER, MAND?
„En Havearkitekt i Topklassen blev Gartner ved et trærigt Parkterræn
ved en Skole i en mindre sjællandsk Købstad. Med den største Forsig-
tighed begydte han at lysne lidt mellem Træerne, men han blev hur-
tigt opdaget, og oprørte Borgere dukkede frem med vrede Indlæg i
Aviserne. En Dag stod han og dirigerede Fældningen af et Træ ved
Sportspladsen, da pludselig en vred Mand for løs paa ham med Or-
dene: ‘Jamen, hader De da Træer, Mand?’ Et øjeblik sagde vor Gart-
ner, og saa faldt Træet og afslørede, at det omtrent var hult indven-
digt. ‘Turde De tage Ansvaret for at lade det Træ staa her, hvor Dren-
gene løber’, spurgte han Borgeren, der beskæmmet maatte sige Nej.“
(Radioforedrag af Hans Rønø, gengivet i Havekunst 1942).

GAMLE NYHEDER

25 år siden SMARTE HØJDEKURVER
“Højdekurver, der ligger tæt og har et varieret forløb
på en plantegning, synes at vise et spændende ter-
ræn. Er kanten tegnet med dobbeltstreg, ser det eks-
tra interessant ud. Men hvordan er virkeligheden?
Ofte noget skuffende. Kombinationen af græs og
kanter er hård ved maskinerne. Den mindre omhyg-
gelige lader eventuelt græsset stå. Måske sprøjtes der
for at leve op til idealet, men hvad så med de økolog-
ske idealer?“ (Torben Dam, Grønt Miljø, august 1992).

50 år siden ANLÆGSGARTNERKONGRES I FINLAND
„Udviklingen har lært os, at vi stadigt må dygtiggøre
os fagligt, vi må forske og søge ny viden om vort ar-
bejdsområde. Men udviklingen har også lært os, at
det ikke alene gælder faglig dygtiggørelse; vores re-
spektive samfund stiller sine specielle krav til vore vi-
den og kunnen. Det gælder såvel på det erhvervs-
mæssige som på det samfundsmæssige område - dis-
se krav må vi honorere.“ (Præsidenten for det nordi-
ske samarbejde, H.P. Samuelsen, Anlægsgartneren,
september 1967).

10 år siden SKÅNSKE ELME FALDER
„Det er snart længe siden man så en stor sund elm i
Danmark. I Skåne har elmene derimod stået imod el-
mesygen længe, takket være en mere effektiv fore-
byggende indsats mod elmesygen. Det lader dog til
snart også at være slut her. Elmesygen eskalerer, men
alligevel har man haft en udbredt tro på at elmene i
vid udstrækning kan bevares. En holdning man stadig
møder - også i Lund. Men situationen ser håbløs ud.“
(Lars Christoffersen, Grønt Miljø, september 2007).

Havekunst 1942: „Træer der ødelægger hinanden. Klostermarken i Roskilde.“

brolægningen på gårdsplad-
sen ser måske lidt østdansk ud,
men vejen han går på gik gen-
nem Harrild Hede. Selve vejen
eksisterer ikke mere, da der er
anlagt en moderne vej. Men
der burde da sættes en minde-
sten og måske et lille musikan-
læg med fuglesang og Poul
Reichhardt.“

Looft fortsætter: „Meget
tæt ved lå et af Danmarks stør-
ste engvandingsanlæg hvor
vandet bl.a. blev tilledt via ak-
vædukter der transporterer
vandet i 4-5 meters højde over
åen, så det kan risle ned over
engene. Et fantastisk land-
skabsarbejde der sikrede foder

til køer og heste. Dele af en af
akvædukterne er lige blevet
restaureret, og der er gen-
skabt kanaler og stier i områ-
det så landskab og engvan-
dingssystemet kan opleves.
Det er et meget karakteristisk
landskab som er et besøg
værd, og når man går der en
sommerdag kan man næsten
høre Poul Reichhardt.“

„Du kunne overveje en arti-
kel om disse særegne landska-
ber, måske med Poul Reich-
hardt som guide,“ foreslår
Looft til sidst til den ‘gamle
redacteur’. Den gamle redak-

teur kan tilføje at Reichhardt i
filmen kort efter bader i den
nærliggende Rørbæk Sø sam-
men med Ib Mossin mens Chri-
stian Arhoff prøver at stjæle
deres tøj. Og at filmens Bakke-
gård faktisk er østdansk, nem-
lig Almagergård ved Ganløse.

Engvandingsanlægget er be-
skrevet i den kommende fol-
der ‘Ækvadukten ved Natur-
center Harrild Hede’ fra Natur-
styrelsen der også forvalter
området. 26. august blev der
indviet nye stier, nye broer og
en rekonstruktion af akvæ-
dukten over Holtum Å. sh

Reichhardt sang her, men stedet rummer også
kulturhistorie med bl.a. engvandingsanlæg
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Grønt Miljøs

faglige

filmservice !

Fra haven ud i eventyrskoven
I Grønt Miljøs Faglige Filmser-
vice er vi ikke for hovski-snov-
ski til også at anmelde tegne-
film. ‘Over the garden wall’ fra
2014 er en serie i ti afsnit. Den
har vundet et væld af priser,
bl.a. en Emmy. Eventyret star-
ter når man bevæger sig væk
fra havens beskyttede miljø.
Det har halvbrødene Wirt
(med nissehue) og Gregory
(med kedelhat) gjort, men er
faret vild i skoven der ligger
dunkel og enorm på den an-
den side af havemuren.

Gregory er ved at finde på
det dårligste navn han kan til
den store tudse han slæber

rundt på, og det bruger han
resten af serien på. Wirt (som
Elija Wood lægger stemme til)
er i panik over at de er ude i
skoven der huser bæstet ‘The
Beast’, talende nattergale, sky-
byer med den onde Norden-
vind i, gorillaer, bondepiger,
landevejsrøvere, skumle kro-
værter, dejlige venner, rig-
mænd, dampskibe, kirkegår-
de, skovhuggere og skovride-
re. Kort sagt, alt der hører til
et godt eventyr. Men det hele
havde selvfølgelig været me-
get lettere hvis Wirt og Grego-
ry var blevet på deres egen
side af havemuren. lt

Skybrudsløsninger på interaktivt kort
Klimapladser, skybrudsrender,
skybrudstunneler og grønne
villaveje er blandt de mange
løsninger der er ved at blive
etableret eller allerede er reali-
seret. Sådan er det også i ho-
vedstadsregionen hvor Hoved-
stadsområdets Forsyningssel-
skab (Hofor) på hofor.dk har
lanceret et interaktivt og for-
tællende kort over de mange
skybrudsløsninger i Hofors om-
råde: Københavns Kommune
og syv andre kommuner, især
på vestegnen.

Fælles for mange løsninger
er at de ikke kun leder regn-
vand væk, men samtidig ska-
ber nye grønne byrum, f.eks.
Sankt Annæ Plads i Køben-
havn, Lørenskogsvej i Rødovre,
Baunebakken i Hvidovre og
Kongsholmparken i Alberts-
lund. Klimatilpasning af ho-
vedstadsregionen tager over
20 år og omfatter hundredvis
store og små projekter. Alene i
København er 350 projekter
planlagt. Hver gang et projekt
begynder, opdateres kortet.
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Al henvendelse: tp@teknovation.dk.


