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Bredde 50-81 cm.
Længde op til 35 meter.

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

Der er politisk sympati - men ikke mange penge - til at
styrke erhvervsskolerne, f.eks. gennem erhvervsuddannel-
sesreformen som nu er ved at blive indført. Men hvad sker?
Færre søger ind, og skolerne varsler fyringer. Måske er for-
klaringen de nye - men trods alt lave - karakterkrav. Måske
er forklaringen også usikkerhed om det nye valgfrie første
introforløb. For anlægsgartneruddannelsen spiller det nok
også en rolle at ‘Hokus-Krokus-effekten’ er klinget af. Ho-
kus-Krokus var et populært haveprogram i DR 2000-2007.
Nu løber konditorfaget med opmærksomheden.

Den nye regering har samtidig varslet taxameterændringer
og uddannelsesbesparelser der også kan ramme erhvervs-
uddannelserne. Anlægsgartneruddannelsen har samtidig
den udfordring at faget tiltrækker relativt mange bogligt
svage elever. Det næsten 100% store frafald på EUX er sym-
bolsk. Som sæsonfag har anlægsgartnerfaget også et sær-
ligt problem med skoleophold om sommeren. Praktikvær-
terne har brug for eleverne om sommeren, men ikke om
vinteren når de alligevel skal sende folk hjem.

Anlægsgartneruddannelsen har også udfordringer med ud-
dannelsens struktur og indhold. Hvad skal være med, og
hvad skal ikke være med? Det kan være svært at løse. Fag-
foreninger, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutio-
ner og tilgrænsende fag kan have hver deres dagsorden.
Det kan også være med til at forklare erhvervsuddannelses-
reformens relativt begrænsede ændringer.

Uddannelsens parter, herunder Danske Anlægsgartnere og
3F, arbejder løbende med udfordringerne, men andre er
velkomne til at give et besyv med, også selv om det er mere
visionært end realpolitisk. Jeg lægger for med nogle idéer:
1) Uddannelsen får A- og B-niveauer for flere områder (be-
lægning, kloak, jord og planter, træpleje, greenkeeping)
hvor der er plads til to A-fag, men hvor flere kan tages i ef-
teruddannelse. Det samler samtidig flere uddannelser.
2) Indsatsen for flere elever forenes med en langsigtet ind-
sats for ny teknologi. Produktiviteten øges. Behovet for ar-
bejdskraft falder, men den skal være mere kvalificeret.
3) Skoleophold bør så vidt muligt ligge om vinteren. Kan
man tænke sig at underviserne kombinerer to erhverv og
arbejder ude i faget om sommeren? Og at ikke sæsonbeto-
nede fag i stedet går mere på skole om sommeren?

Deltag konstruktivt i debatten med ja-hatten på. Vær
med til at udvikle faget. SØREN HOLGERSEN
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FORSIDEN. Naur med lange rodsnører som er kørt rundt
langs kanten i bunden af potten. Vifter og snører skal
snittes før plantning. Foto: Christian Nørgård Nielsen.
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Træer, buske og alle andre
planter er tilpasset klimaet

og de øvrige vækstvilkår gen-
nem årtusinders evolution.
Derfor har hver art provenien-
ser med en genetisk arv der
matcher de lokale vækst-
forhold. Hvad denne arv bety-
der er udstillet i to birkealléer i
Genetiska Trädgården på Sve-
riges Lantbruksuniversitet
(SLU) i Ultuna i Uppsala.

Den ene er anlagt i 30’erne
og den anden i 80’erne, begge
med Betula pubescens (dun-
birk) fra hele det langstrakte
svenske rige. I den yngste allé
kan man ikke bare se forskel-
lene på stedet. Der er nemlig
også foretaget systematiske
observationer af løvspring,
høstfarver og løvfald.

De viser at der kun er små
forskelle i løvspring mellem de
nordlige og sydlige provenien-
ser. Til gengæld er der stor
forskel i hvornår høstfarverne
og løvfaldet optræder og på
tilvæksten. De sydlige proveni-
enser får senere høstfarver, se-

Birkealléen går gennem hele Sverige
PROVENIENS. I forskningshaven Genetiska Trädgården, der nu overtages af Uppsala
Kommune, kan man se hvordan vores træer er tilpasset klimaet og bør vælges derefter

nere løvfald og større tilvækst.
Den samme forskel kan man se
når man sammenligner prove-
nienser fra lavland og højland.
Lavlandets provenienser får se-
nest høstfarver og løvfald og
større tilvækst.

Turessons økotyper
Provenienser kaldes også racer
eller økotyper. Dem arbejdede
botanikeren og økologen Gö-
te Turesson (1892-1970) med.
Han påviste i 20’erne at der
inde for samme art er klare
forskelle mellem populationer
som skyldes forskellige vækst-
betingelser. Det kan være for-
skelle der beror på de forskelle
i temperatur og lys som geo-
grafien sætter. Men det kan
også skyldes jordbunden. En
art udvikler sig anderledes på
en våd eng end i et tørt bakke-
land. Og forskellene er vel at
mærke indlejret genetisk i
provenienserne. De beholdes
altså når de dyrkes under helt
andre forhold.

Det var også Turesson der
fik anlagt Genetiska Trädgår-
den i 1937 og fik plantet til

med planter indsamlet i Sve-
rige og Nordamerika. Til plant-
ningerne hørte populationer
af birke fra forskellige steder i
Sverige, bl.a. i form af den æl-
dre birkeallé og en tilsvarende
poppelallé der kom til at hed-
de Dag Hammarskjölds Väg.

I 1980 var poppelalléen ved
at være farlig på grund af
ustabile træer. Derfor kontak-
tede den daværende ansvar-
lige for haven Gunnar Ekman
jordbrugsuniversitetes skov-
genetikere for at forny alléen.
Valget faldt på at etablere en
ny birkeallé.

Der blev derefter samlet birk
fra hver breddegrad hele ve-
jen ned gennem Sverige. De
blev plantet i samme række-
følge på Dag Hammarskjölds
Väg, 16 træer for hver bredde-
grad. I den nu godt 30 år gam-
le bevoksning demonstreres
Turessons opdagelse. Om ef-
teråret er det tydeligt at se at
træerne fra Norrland taber
bladene langt tidligere end
træerne fra Skåne gør det.

Træerne fra Norrland er ge-
netisk programmeret til at rea-

gere som om de stadig står
nord for polarcirklen selv om
de er dyrket langt længere
mod syd, forklarer Eva Sund-
berg, professor på SLU i Ultu-
na. Hun understreger dog
samtidig at alléen ikke er et vi-
denskabeligt forsøg.

Varmen eller lyset
En af de genetikere der var
med til at anlægge alléen i
1980 sammen med Gunnar
Ekman, er Gösta Eriksson, i
dag professor emeritus ved
Sveriges Landbrugsuniversitet.
Han har beskrevet alléen i år-
bogen Lustgården 2014 fra
den svenske Föreningen för
Dendrologi & Parkvård.

Han forklarer hvordan fro-
sten er en vigtig faktor når
planter tilpasser sig klimaet.
Der er især to perioder hvor de
udsatte: forårets knopbryd-
ning og efterårets afmodning.
I begge tilfælde skal træerne
undgå at blive eksponeret for
frosten. De springer ud tilpas
sent og afmodner tilpas tidligt.
Men heller ikke mere end nød-
vendigt, for det forkorter

Af Lars Thorsen

Uppsala Kommune fortæller havens gæster at man er i gang
med at sikre parkens træer. Foto: Jens Sundström, SLU.
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Birkealléen iGenetiska Trädgården
er beplantet med birketræer fra
hele Sveriges længde. Træerne til
venstre er af nordligere proveniens
end træerne til højre. Billedet er
fra 7.10.2015 og er taget af Jens
Sundström, SLU.

vækstperioden at være på den
sikre side. I naturen gælder
det om at finde en balance
mellem tilvækst og risiko for
frostskader.

Der er to faktorer der styrer
træerne, varmen og lyset.

Om foråret er det varme-
mængden der styrer udsprin-
get. Det er påvist under kon-
trollerede forhold i klimakam-
re. For birk spiller det dog kun
en lille rolle som man kan se i
alléen i Ultuna. For gran spiller
det en større rolle. Men gene-
relt er udspringet altid tidligt i
lune forår. Hvis lyset var afgø-
rende, ville udspringet være
samtidigt hvert år.

Om efteråret er det lys-
mængden (forholdet mellem
nat og dag) der styrer afmod-
ningen. Under forhold i klima-
kamre har man kunnet se at
det er nattelængden der er af-
gørende. Når man afbrød nat-
ten med korte lysperioder,
blev afmodningen udsat. Ellers

gælder det at jo nordligere
proveniensen er, desto kortere
skal natten være før afmod-
ningen går i gang. Vinteren
kommer som bekendt tidlige-
re, desto længere mod nord
man kommer.

Et snedigt valg
Naturen er så vis at man får de
bedst klimatilpassede træer
når man tager en proveniens
der stammer fra klimazonen.
Spørgsmålet er så om det er
smart at vælge en proveniens
fra en anden klimazone hvis
man f.eks. ønsker træer der er
bedre til at modstå frost.

Man skulle måske tro at
man så skal tage provenienser
fra nordligere områder end
der hvor man vil plante. Men
nej. Nordligere provenienser
har en kort vækstsæson og er
programmeret til at springe ud
ved en lavere varme end syd-
lige provenienser. De nordlige
provenienser tager så at sige

chancer for at få en længere
vækstsæson. Hvis man vil have
færre frostskader, skal man
altså vælge sydligere proveni-
enser der kræver mere varme
før de springer ud. Ulempen er
samtidig en kortere vækstpe-
riode. Det samme gælder når
man sammenligner højland (=
nord) og lavland (= syd). 

Hvis man vil forebygge frost-
skader om efteråret, giver det
derimod mening at vælge en
nordligere proveniens da den
afmodner tidligere om efter-
året, men ulempen er igen at
sæsonen med tilvækst og
grønne blade er kortere.

Det er tydeligt at se i birke-
alléen i Ultuna. F.eks. viste en
registrering i 2005 at de nord-
ligste provenienser kun havde
meget lidt løv tilbage den 23.
september. Proveniensen fra
Ystad på Skånes sydkyst holdt
stadig på over 80% af sit løv.
Denne proveniens stammer
formentligt fra syd for Øster-

søen og er delvis grøn helt ind
i november.

Der er forskel på træarterne,
både når det gælder varme-
og lysfølsomheden. Til de mest
lysfølsomme hører pil og pop-
pel. Hvis de vokser nær gade-
lygter får de lys nok til at af-
modningen indtræder senere.

Giver mindre tilvækst
Trods deres mere chancebeto-
nede levevis har de nordlige
provenienser kortere vækst-
sæson og mindre tilvækst end
de sydlige provenienser. Det
kan man også se i alléen i Ul-
tuna. I 1997 viste en opmåling
i alléen at de sydlige proveni-
enser var omkring 10 meter
høje, mens de nordligste var
omkring 6 meter. Ser man bort
fra de allersydligste provenien-
ser, er der en meget stærk
sammenhæng mellem træhøj-
de og breddegrad. Igen kan
det hænge sammen med at de
sydligste provenienser stam-
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KILDER
Gösta Eriksson (2014): SKU’s björkallé.
Lustgården 2014. (Søg på artiklens ti-
tel på www.slu.se)
Interviews med stadsgartner Ingemar
Carlsson og professor Eva Sundberg.

mer fra sydligere himmelstrøg.
Bortset fra det falder træernes
højde fint mens man går mod
nord i birkealléen.

Også højden over havet be-
tyder noget. I Genetiska Träd-
gården er tre provenienser fra
Sånfjället fra henholdsvis 600,
700 og 900 meters højde. Træ-
erne fra 900 meters højde har
mindst tilvækst, og træerne
fra 600 meter højest.

Generne blandes op
Man kan faktisk også se at der
er en gradvis overgang i træ-
højde inden for de enkelte
provenienser. Det hænger
bl.a. sammen med at birk er
en vindbestøvet art og at frø-
ene kan svæve meget langt.
Der sker derfor altid en vis op-
blanding.

Det betyder også at alléen i
Genetiska Trädgården ikke
kan genskabe sig selv. Birkene
får meget mere pollen fra bir-
ketræer i området generelt
end fra de træer af samme
proveniens der står lige i nær-
heden. Afkommet bliver der-
for sandsynligvis af blandet
proveniens. Afmodningen hos
efterkommerne af birketræer
fra Kiruna (68o N) nærmer sig
birketræerne halvvejs mellem
Kiruna og Uppsala (60o N).

Det forudsætter dog at tids-
punktet for blomstring ikke
varierer mellem provenienser-
ne, og det er ikke målt op.
Heldigvis kan Grønt Miljøs læ-
sere selve drage til Uppsala og
undersøge sagen da birketræ-
erne i alléen kommer til at stå
en livstid endnu.

Haven bliver kommunal
Genetiska Trädgården blev i
mange år brugt som forsk-
nings- og undervisningshave,
men det gør den ikke mere. Til
gengæld har den været en
værdsat offentlig park i den
svenske domkirkeby og er
samtidig blevet en unik biotop
hvor der bl.a. findes tre sjæld-
ne og rødlistede svampearter.

Derfor var der stor opstan-
delse da det i 2013 blev beslut-
tet at haven skulle overgå fra
jordbrugsuniversitetet til Upp-
sala Kommune som ville bygge
på en del af grunden. ‘Rädda
Genetiska Trädgården’ lød
overskriften på et langt debat-
indlæg som en lokalpolitiker
og en biolog fik bragt i
Uppsala Nya Tidning efter ny-
heden om at haven skulle
skifte hænder.

Ifølge udviklingsplanen for
området skulle der bygges bo-
liger i en del af den genetiske

have, men planen viste dog
også at „området med gamle
ege og store dele af den gene-
tiske have vil blive bevaret som
kommunal park. De følsomme
birkealléer vil også blive  beva-
ret.“

Protesterne ændrede ikke
planerne. I slutningen af sep-
tember i år overtog Uppsala
Kommune ansvaret for områ-
det. Men på universitetets af-
deling i Ultuna som haven til-
hørte, er professor Eva Sund-
berg ikke ved at gå i panik.

„Det område hvor der skal
bygges boliger, er primært
græsarealer. Byggeriet kom-
mer dog lidt ind i nogle områ-
der med buske, og enkelte rig-
tigt gamle træer bliver taget
ned, men det sker også af sik-
kerhedsmæssige årsager. Kom-
munen og folk med tilknyt-
ning til universitetet er ved at
finde ud af hvordan man
bedst muligt bevarer havens
særpræg og sikrer at de prove-
nienser og arter som er blevet
indsamlet, bliver skånet,“ for-
klarer Eva Sundberg.

Men birkealléen bevares
I spidsen for arbejdet med at
omdanne Genetiska Trädgår-
den til boligområde og offent-
lig park står bl.a. Uppsala

Kommunes stadsgartner Inge-
mar Carlsson.

„Det er rigtigt at vi kommer
til at fælde flere gamle træer,
bl.a. egetræer som er op mod
400 år gamle, men de er efter-
hånden ikke helt stabile. Og
når det nu er os der har over-
taget ansvaret som kommunal
forvaltning, er vi nødt til at
sørge for at parken er tryg.
Göte Turesson var jo bl.a. me-
get glad for poppel, men de
har det ikke så godt længere,“
forklarer stadsgartneren.

Skiftet fra forskningshave til
offentlig park betyder altså en
lavere tolerancetærskel i for-
hold til risikotræer, men Inge-
mar Carlsson understreger at
langt de fleste gamle egetræer
får lov til at blive, og at de er
ved at vurdere om en række
yngre 30-40-årige træer skal
flyttes i stedet for at fældes.

Fra Göte Turessons arbejde
findes også mange korneller i
parken som Ingemar Carlsson
siger at de vil forsøge at skåne.
„Og desuden er der et parti
med birk som vi helt sikkert
bevarer.“ ❏

Da haven blev anlagt i 1937, stod
der allerede mange gamle ege-
træer. Her er et af dem hvis
skæbne er ved at blive vurderet af
kommunen. Sandsynligvis vil det
lade livet da der i 2017 skal byg-
ges boliger i området og træet er
så ustabilt at det bliver holdt sam-
men med wire. Foto: Jens
Sundström, SLU.
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Betonen fra nedknuste bunke-
re på vestkysten er ved at blive
genbrugt som bund i en ny cy-
kelsti fra Harboøre til Thybo-
røn. Og over betonbrokkerne
bliver seks af de otte km af cy-
kelstien støbt i beton. Det skyl-
des at havtornen har godt fat i
område . Den kan med sin ag-
gressive vækst for let gro op
igennem asfalten. Det er svæ-
rere med beton, selv for ‘Nor-
dens citron’ som havtornen
også kaldes.

„Vi bygger det meste af cy-
kelstien i beton da havtorn
simpelthen ødelægger asfalt
på kort tid,“ oplyser projektle-
der i Vejdirektoratet Annette

Jørgensen der forsikrer at
cykelruten bliver lige så kom-
fortabel at køre på som hvis
den blev udført af asfalt.

Det er Thy Entreprenør og
Miljøteknik der udfører arbej-
det for Vejdirektoratet og
Lemvig Kommune. Cykelstien
er 2,5 meter bred med skillera-
bat til vejen. Det får cyklister-
ne væk fra den trafikerede vej
hvor der er meget tung trafik.

Tyskerne fik opført bunker-
ne under 2. verdenskrig for at
forebygge invasion af alliere-
de styrker. Kystdirektoratet
og en række vestjyske kommu-
ner fik i 2013 penge til at fjer-
ne de 120 farligste af de tilba-

geværende 600 bunkere. På
grund af erosionen af kysten
er de kommet til at ligge læn-
gere og længere ude i stran-
den. Det ser ikke kønt ud.
Samtidig stikker armeringsjern
ud af den aldrende og forvit-
rende beton og kan være til
fare for strandgæsterne.

Bunkerne er nu fjernet og
betonen nedknust. Og cirka
2000 tons bruges i den nye cy-
kelsti som bærelag. Arbejdet
ventes afsluttet sidst på året.
Fra Vejdirektoratet oplyser An-
nette Jørgensen at man sag-
tens kan forestille sig at bruge
knuste bunkere i andre projek-
ter hvis det bliver relevant. sh

Bund af knust bunkerbeton og top af ny beton
Bunkerne er eksponeret af erosion og forvitrer så farlige armeringsjern stikker ud. Foto: Kystdirektoratet.

Norcars minilæsser
på hjul og bælter
En læsser kan være på bælter
eller hjul. Eller på hjul der er
bælter som på Norcars nyeste
minilæssermodel A75 4T. Man
opnår bælternes lave kontakt-
tryk og bevarer en præcis sty-
ring. Læsseren vejer 1600 kg,
men kan løfte 1500 kg og
trække 2,4 tons, lyder det fra
importøren Norcar DK. Maski-
nen er finsk, men hviler på en
engelsk idé. norcar.com.

Jordloppe i armen
til komprimering
Komprimeringsmaskiner kan
også være små ‘jordlopper’
der holdes i en entreprenør-
maskines arm. Det kan f.eks.
være smart til terrasser og led-
ningsgrave. På Have & Land-
skab viste Maskinhuset MTS V3
min og V4X1 i en serie med
modeller lige fra 260 til 1260
kg. De kræver entreprenørma-
skiner fra 1,6 til 30 tons. Deres
effektivitet skyldes bl.a. at en
stor del af redskabets vægt
overføres til komprimerings-
enheden. maskinhuset.dk.

Affaldssortering
der ser nydelig ud
Kan man lave et affaldssystem
med flere beholdere til sorte-
ring når det også skal se pænt
ud i det offentlige rum? Veksø
viste på Have & Landskab løs-
ningen Cubic med fire behol-
dere, her glas, plast, papir og
restaffald, udviklet til Örebro
Kommune. Den er af lakeret
rustfrit stål og leveres på be-
tonsokkel eller løst. vekso.dk.

Landsbyer klynger
sig mere sammen
Over 30 steder i landet arbej-
des der med såkaldte landsby-
klynger for at gøre de små
lokalsamfund mere attraktive.
Det viser rapporten ‘Landsby-
klynger som udviklingsstrategi,
muligheder og barrierer’ som
Aalborg Universitet og Syd-
dansk Universitet har lavet for
Realdania og DGI. En landsby-
klynge er en gruppe landsbyer
der samarbejder om forskelli-
ge funktioner, mødesteder og
aktiviteter. Rapporten er en
forundersøgelse i projektet
‘Landsbyklynger’ der skal pege
på nye løsningsmodeller.

„I landsbyerne og i kommu-
nerne er der en stor interesse
for at samarbejde mellem
landsbyer, og en ret stor tro på
at det kan gøre en positiv for-
skel“, siger Lea Holst Laursen,
lektor på Aalborg Universitet.
Hun fremhæver at et godt
samarbejde mellem kommune
og øvrige parter i en landsby-
klynge er afgørende for at en
udviklingsstrategi lykkes.

Kassettesystem der
sluger meget regn
Wavin har med Q-Bic Plus præ-
senteret et nyt modulært kas-
settesystem til store regn-
vandsfaskiner. Systemet er
sammensat af letvægtsenhe-
der med integrerede låsekiler
som giver en meget hurtig og
effektiv installation sammen-
lignet med traditionelle kas-
settesystemer hvor der anven-
des clips og stabelpinde, lyder
det fra Wavin. Systemer byder
også på vertikale inspektions-
adgange og flere tilslutnings-
muligheder. wavin.dk.
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I dag planter vi primært ud
 fra et æstetisk synspunkt -

for at gøre byen smuk. Hvis vi
virkelig vil gøre byerne grøn-
nere og mere levende, skal vi
også have økologien og biodi-
versitet med for at det mang-
foldige grønne liv for alvor
kan slå rødder.“

Sådan lød startreplikken fra
Jens Thejsen, konsulent i Natur
og Landskab da han indledte
konferencen ’Byens Planteliv
2015’ som Jordbrugets Uddan-
nelsescenter Århus indbød til
den 5. oktober på Århus Køb-
mandsskole.

Jens Thejsen fortsatte: „Vi
skal huske at se på planternes
oprindelige voksested og væl-
ge planter ud fra en helheds-
vurdering af deres krav til jord,
vand, lys, vind og omgivelser.
Jord er ikke bare jord. Det er
vigtigt at vi sammensætter jor-
den på en måde så den tilgo-
deser planternes og træernes
naturlige behov. Samtidig skal
vi give plads til skønheden ved
det skæve og dyrke mangfol-
dighedens righoldige kvalite-
ter på flere fronter.“

Diversitet med skoven
Sten Porse der i dag er land-
skabs- og havebrugsforfatter,
uddybede hvordan grundlaget
for diversitet i byen kommer
ved at skabe diversitet i plan-
telivet. Kun gennem en varie-
ret bestand af planter kan vi
skabe vækstbetingelser for en
varieret bestand af insekter,
fugle og dyreliv.

Diversitet er vigtig, både
over og under jorden. De fysi-
ske betingelser for træer som
byens klima, trafikbelastning,
jordbund, tilgang af vand og
lys er et vigtigt udgangspunkt.
Men også de skjulte kredsløb i
jorden er afgørende for at
træerne kan trives i byerne.

Mykorrhizasvampe er en af
de vigtige faktorer for biodi-
versitet. Vores evne til at skær-
me svampenes samliv med
træerne er afgørende for by-
træernes chancer for at trives.
Sten Porse viste eksempler på
skovtyper og den mangfoldig-
hed af plantearter der trives i
de naturlige biotoper. Det kan
vi bruge til at skabe levedyg-
tige beplantninger i byerne.

Spirende byfællesskaber
Firmaet TagTomat er et af de
levende eksempler på byboer-

Grobund for et
mangfoldigt planteliv
BYØKOLOGI. Det grønne skal med naturen som forbillede være med
til at løfte økologien og biodiversiten, men opbakningen fra byens
borgere skal med, lød det på konferencen ’Byens Planteliv 2015’

Af Jeanette Roust Thysen

nes voksende appetit på at
dyrke mangfoldigheden i det
grønne med planter som
grøntsager, urter og stauder.
Virksomheden startede som en
spæd spire i et par selvvand-
ende plantekasser med toma-
ter og et fælles gårdhavepro-
jekt på taget af et skraldeskur

i 2011. Siden er den vokset ud
af baggården til en alsidig og
vidtforgrenet projektvirksom-
hed der skaber grønne fælle-
skaber mellem husene.

I dag tilbyder TagTomat alt
fra byggeri af fortovshaver,
plantekasseworkshops, under-
visning i grønne gør-det-selv-

projekter og foredrag til TV-
optrædener, rådgivning og
medvirken i skabelsen af fæl-
leshaver over hele landet. Hr.
TagTomat alias Mads Boserup
Lauritsen er arkitekt bag fir-
maet og en af landets såkaldte
bybønder som åbenhjertigt
deler ud af sin grønne projekt-
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I gårdhaveprojektet ved Skt. Kjelds Plads har man testet hvordan den
vilde, upolerede natur i byen udfordrer vores natursyn på flere områder.
Her har man bl.a testet en række forskellige overdrevs-, eng- og strand-
engsplanter testet i regnvandsbedene og bakker med råjord - også for
at undersøge om beboerne kan acceptere de vilde planter i bymiljøet.
Teksten indlejret i billedet er fra Habitats. Foto: Lise Kloster Bro.

viden, og han beskæftiger i
dag 3-4 årsværk.

TagTomat bruger årstidens
aktuelle planter og har endnu
meget at lære om planter.
Bl.a. garanterer Mads Boserup
Lauritsen at alle planter som
firmaet leverer kan dø! Og selv
om genbrugstanken vægter
højt i firmaet og brugen af
paller er udbredt her i landet,
så bruger firmaet kun lærke-
træ som holder væsentligt
længere end almindelige pal-
ler der rådner efter 3-4 år.

TagTomats erfaringer er
klart at planteprojekter kan
skabe ejerskab, og at planter
sammen med fodbold og øl er
tre ting der virkeligt kan styrke
fællesskabet i byerne. Ved at
dele oplevelserne på de sociale
medier, styrkes fællesskabsop-
levelsen og deltagerlysten
yderligere. Og ønsker man at
få større bevågenhed omkring
de grønne projekter, kan hr.
TagTomat varmt anbefale at
inddrage borgmestre og me-
ningsdannere der ofte og ger-
ne stiller op til fællesprojekter-
ne i det grønne. Især når man
er bevidst om at dele billeder

fra projekterne på de sociale
medier.

Vild med vilje
Habitats er en virksomhed der
rådgiver kommuner, virksom-
heder og organisationer om
hvordan vi skaber biodiversitet
i byerne og forener det med
byudvikling og fremme af livs-
kvaliteten. Lise Kloster Bro der
er landskabsarkitekt og by-
planlægger i Habitats og med-
stifter i virksomheden, præsen-
terede en række erfaringer fra
projekter. De viser at det er
vigtigt at afveje og finde en
balance mellem hensynet til
politiske og strategiske vær-
dier, design og planlægning
samt drift og naturpleje for at
skabe opbakning og levedyg-
tige grønne projekter.

Habitats har bl.a. medvirket
i et gårdhaveprojekt ved Skt.
Kjelds Plads i Københavns
Kommune. Det skal forbedre
regnvandshåndteringen, frem-
me biodiversitet og nye ople-
velser og aktiviteter blandt be-
boerne. Omdannelsen kan
ofte udfordre vores natursyn
når vi bruger vilde planter i

Mads Boserup Lauritsen fra TagTomat gav sit bud på hvordan vi får mere
liv og biodiversitet i byen der var det fælles hovedtema for dagens syv
indlæg og godt 60 deltagere. Foto: Jeanette Roust Thysen.
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stedet for kulturplanter og
jord med en anden, mere rå
tekstur end vi er vant til at se i
byen. Også her er det vigtigt
at finde balancen i forhold til
æstetikken.

Samtidig er der Habitats er-
faring med hvor vigtig det er
at sikre borgerinddragelse. I
det omtalte projekt er det bl.a.
sket ved at oprette facebook-
gruppen ’Fremtiden Gårdhave
ved Skt. Kjelds Plads’ til løben-
de at informere beboerne og
at skilte i gården så folk kan
følge med i projekterne un-
dervejs og forstå hensigten.

‘Vild med Vilje’ er et andet
tiltag for at omlægge grønne
områder fra traditionel til na-
turnær drift. Her kan virksom-
heder, institutioner, kommu-
ner og haveejere skabe en
konkret og lokal forskel som
fremmer den vilde natur ved
at erstatte den trimmede
græsplæne med et eller to år-
lige høslæt. Græsset slås med
le eller maskine og fjernes for
at skabe et rigere og mere va-
rieret plante- og dyreliv, nye,
sunde naturoplevelser og sam-
tidig spare penge på drift.

Mere end æbler og pærer
Frugttræer og bærbuske er
nogle af de oplagte planter i

SKRIBENT
Jeanette Roust Thysen er selvstændig
havearkitekt, freelancejournalist og
fotograf.

byen der både har en mang-
foldig nytteværdi og bidrager
til den grønne æstetik. Jens
Thejsen præsenterede en stri-
be af alternativer til de vel-
kendte frugttræer. Han fore-
slog bl.a.:
• Kvæde, Cydonia oblonga,
som er et tørketålende træ
med masser af nektar og god
pollen, storfrugtet.
• Amerikansk blåbær, Vaccini-
um corymbosum.
• Mosebølle, Vaccinium uligi-
nosum, en lille, nøjsom busk
hvis blåduggede bær er veleg-
net til at gnide laksen eller kø-
det med.
• Svensk hønsebær, Cornus su-
ecica, der er velegnet til bund-
dække.
• Hyld, Sambucus nigra.
• Tyrkisk hassel, Corylus colur-
na, der både er et smukt træ
med en gennemgående stam-
me og som har dejligt velsma-
gende nødder.
• Tarmvridrøn, Sorbus tormi-
nalis, der er et godt og tørke-
tålende træ med brune bær
og flot efterårsløv.
• Surbær, Aronia melanocar-
pa.
• Kvalkved, Viburnum opulus.
• Nougat- eller karamelbusk,
Leycesteria formosa.
• Blåbælg, Decaisnea fargesii,

Langs Sävsjös veje ses de naturinspirerede beplantninger der gør livet trangt for ukrudtet og her er vævet som et tæt tæppe af storkenæb, lodden
løvefod og græsser under de opstammede buske og træer. Foto: Jens Thejsen.

med sine iøjnefaldende, blå,
spiselige frugter.

Biodiversitet på tagene
Herfra sprang dagen op på by-
ens taghaver. Per Malmos,
landskabsarkitekt og direktør i
anlægsgartnerfirmaet Malmos
A/S gjorde status over tagha-
verne i dag efter han i 1997 vi-
ste den første sedummåtte på
Have & Landskab i 1997.

Siden er der høstet mange
erfaringer med grønne tage
der - sat på spidsen - har ud-
viklet sig fra at være græs på
taget på sommerhuse til langt
mere alsidige plantesammen-
sætninger på en række tone-
angivende byggerier i byen.

Plantesammensætningen er
ifølge Per Malmos en af de
væsentlige udfordringer ved
taghaver. I øjeblikket er firma-
et i gang med 21.000 m2 tag-
have på Slagelse Psykiatrisyge-
hus der byder på sine udfor-
dringer. Med eksempler fra
taghaverne på Bjerget i Øre-
staden, Tivoli Congress Center
og Rigsarkivet illustrerede han
hvor afgørende det er at plan-
tevalget er tilpasset vind- og
vækstbetingelserne i tagha-
ven, og at der er tænkt på
hvordan planterne skal plejes.
Det kræver indgående plante-

kendskab at lave vellykkede
taghaver og ikke mindst at
projektudbyderne opstiller
mere detaljerede kriterier for
taghaverne i udbuddene.

Naturen som forbillede
Den svenske Stefan Lagerqvist,
trädgårdsmester i Vimmerby
og tidligere parkchef i Sävsjö,
sluttede konferencen med at
vise levende eksempler på
hvordan han i sit arbejde til-
planter byen og vejens pladser
med naturen som inspiration.

Hans udgangspunkt for at
skabe varierede og vellykkede
beplantninger i svenske byer
er en indgående analyse af det
pågældende steds jordbunds-
forhold og øvrige vækstvilkår.
Derefter komponerer han be-
plantningen af stauder, buske,
træe, græsser og vilde vækster
omkring bl.a. nye vejanlæg.
Der plantes tæt og vandes og
gødes kun det første år. Dervd
kan man begrænse vedligehol-
delsen til lidt lugning og be-
skæring og skabe frodige og
varierede plantesamfund i by-
en samtidig med at driftudgif-
terne nedbringes. ❏
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CAMPINGPLADSER. Selv om de stadig er populære, står de over for store udfordringer,
men der er ikke enighed om at løsningen er egentlige feriecentre eller større specialisering

Den er i snit på 6 ha og har
180 campingvognspladser,

foruden enkelte hytter og en
teltplads nede bagved et sted.
Og den har som regel en
swimmingpool, en minigolf-
bane, en legeplads og en bold-
plads bag sine grønne læhegn.

Campingpladsen er nu som
før en levende del af det dan-
ske ferieland. Men den har og-
så sine udfordringer. En udvik-
ling af ferieformen trænger
sig på, men hvordan?

Campingrådet der organise-
rer 450 campingpladser, ser
gerne at planloven lempes så
campingpladserne kan blive
resorts med feriecentre, hotel-
ler, feriehuse og autocamper-
pladser, også selv om det er in-
den for strandbeskyttelseslin-
jens 300 meter fra vandet.

„Vi har de arealer der bru-
ges for at udvikle turismen i
ikke mindst kystområderne.
Her behøver man ikke at starte
forfra,“ siger Campingsrådets
direktør Poul Fejer Christian-
sen til Jyllandsposten.

En lempelse af planloven er
stillet i udsigt af regeringen og
dens støttepartier, men det
har endnu ikke udmøntet sig i
en ny lov. Selve planloven ad-

ministreres nu i Erhvervsstyrel-
sen hvor Troels Lund Poulsen
(V) er minister.

At kunne udfolde sig friere i
landskabet er et af Camping-
rådets svar på branchens ud-
fordringer. Hertil hører den
faldende markedsandel i for-
hold til andre ferieformer og
campingpladserne indbyrdes
konkurrence. Belægningsgra-
den falder.

Mange vil bukke under
Det er sandsynligt at mange af
de mindste campingpladser
med dårlig beliggenhed og lav
standard vil bukke under. Og
mange af de øvrige er nødt til
at tilbyde noget andet og me-
re end det almindelige for at
kunne overleve. Det vurderer
Simon Tinghøj Lohmann Jen-
sen i sit speciale ‘Taming the
Best, a study on the successful
future campsite in Denmark’
fra landskabsarkitektstudiet på
Københavns Universitet.

En succesfuld campingplads
er ifølge Lohmann Jensen en
plads der ligger ved kysten el-
ler en større by. Den har en ri-
melig størrelse og standard og
noget særligt at byde på. Det
har knebet med produktudvik-

lingen, men løsningen behø-
ver ikke nødvendigvis være et
hotel i vandkanten. Mindre
kan gøre det.

I 2014 var der 10.795.605
overnatninger på de 454 dan-
ske campingpladser ifølge
Danmarks Statistik. Tallet svin-
ger fra år til år, men er gene-
relt faldet svagt siden 1992.
Samtidig er campingpladser-
nes samlede kapacitet steget,
så belægningsgraden i sæso-
nen er faldet fra 28% i 1992 til
17% i 2014. Små tal, men logi-
ske når langt de fleste holder
ferie i juli. Kun i højsæsonen
har campingpladser fyldt op.

De campingpladser der har
størst problemer er dem med
de dårligste faciliteter og som
hverken ligger ved kysten eller
ved en større by. Det er dog
kun de færreste der er så dår-
ligt stillet.

75% af campingpladserne
ligger nemlig nær kysten og
10% nær en større by. Og
hvad angår faciliteter ligger de
68% i mellemgruppen med 3
stjerner. Campingspladserne
rangordnes efter et system fra
1 til 5 stjerner hvor 5 angiver
at de er mange og gode facili-
teter. Priserne følger stjerner-

ne og ligger i gennemsnit fra
234 kr. for 1 stjerne til 447 kr.
for 5 stjerner. Prisen dækker
en nat for en familie på fire.

I fred med familien
Dem der især bruger camping-
pladserne er familier med
børn og ældre par (over 50 år)
uden børn. Det er derfor også
dem som campingpladsernes
faciliteter mest henvender sig
til. Enlige med eller uden børn,
yngre par uden børn, unge el-
ler familier med teenagere er
mere sjældne campister.

Blandt gæsterne er tre ud
fire danskere. Resten er især
tyskere. At campingpladserne
fylder meget i vores ferier af-
spejles af at omkring hver
tredje ferieophold som dan-
skerne tilbringer hjemmefra,
foregår på en campingplads.
De kan lide den frie, rolige og
afslappede stemning, en stem-
ning de kender hjemmetra. De
fleste campister kommer nem-
lig fra villaer og vil være socia-
le bare de selv kan styre det.
Byboere i lejligheder vil hellere
holde storbyferie. Et interes-
sant paradoks.

På campingpladsen ligger
halvdelen i campingvogn,

En fri, rolig og afslappet feriestemning

Hver tredje ferieophold som
danskere tilbringer hjemmefra,
foregår på en campingplads.
Foto: fra dk-camp.dk.



GRØNT MILJØ 8/2015 15

KILDER
Simon Tinghøj Lohmann Jensen
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the successful future campsite in Den-
mark. Speciale fra Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, Køben-
havns Universitet.
Jyllandsposten 22.8.2015.

godt en tredjedel i telte og re-
sten i hytter. I Danmark var
der i 2015 registreret næsten
140.000 campingvogne. Auto-
campere bruges ikke af danske
campister på grund af den dy-
re beskatning, men mange
udenlandske gæster gør. Me-
get tyder på stigende efter-
spørgsel efter hytter og plad-
ser til autocampere, og i beg-
ge tilfælde er campingpladser-
es kapacitet generelt lav.

Nogle campister er der kun
én eller få nætter. Andre er fa-
ste. Når man sætter grænsen
ved fire nætter, så er 39% af
campisterne ‘faste’. I juli er tal-
let dog kun 27% fordi plad-
serne fyldes mere op af ikke
faste campister. I ydersæsonen
dominerer de faste campister.

Sommerhusene er den mest
direkte konkurrent til cam-
pingpladserne. De kan bl.a. til-
byde større privathed, så det
er en mulighed for camping-
pladserne at tilbyde noget til-
svarende, f.eks. ved hjælp af
mere skærmende beplantning.

En anden mulighed er at se
på hvad campisterne selv siger
de lægger vægt på når de væl-
ger campingplads. En analyse
som Jydsk Analyse har lavet
for Campingrådet viser at de
først ser på beliggenheden.
Derefter ser de på toilet-, ba-
de- og køkkenfaciliteter og
om der er pænt og rent. Først
derefter følger faciliteter som
børneaktiviteter, swimming-
pool og indkøbsmuligheder.

Når man sammenligner cam-
pisternes ønsker med de facili-

teter og temaer der faktisk er,
kan man se at campingejerne
ikke altid kan bedømme efter-
spørgslen. De tilbyder generelt
for lidt fred og ro, dykning,
snorkling, dyrehold og well-
ness. Og lægger for stor vægt
på bl.a. swimmingpools, lystfi-
skeri, cykling og golf.

Mulighed for forbedring
Der er altså potentiale til at
udvikle campingpladsenes te-
maer og tilbud så de adskiller
sig fra konkurrenterne. Og de
skal ifølge Lohmann Jensen
ikke være bange for at skræm-
me nogle gæster væk, bare de
har en konkurrencedygtig
strategi i forhold til deres bru-
gere, faciliteter og priser. En
udvikling i retning af egentli-
ge ferieresorts forekommer
dog mindre oplagt.

Lohmann Jensen nævner tre
succesrige eksempler: Hasmark
Strand Camping som en god
familieplads nær kysten, Ribe
Camping som en god bynær
campingplads og Getnö Gård i
Sverige som en god naturcam-
pingsplads. Lohmann Jensen
har selv skitseret videre på
hvordan en naturcamping-
plads og en bycampingsplads
kunne være så de imødekom-
mer flere ønsker og giver plads
til flere typer. God ferie! sh

Specialløsning på Ribe Campingsplads: Drejeskive hvor vognen placeres
almindeligt hvorefter skiven drejes efter eget ønske. Pladsen omkring er
pyntet med træer i krukker, og en bøgehæk er på vej frem.
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Motivation, samarbejde, organisation

Når man skal oprette og
 pleje natur gælder det

om at motivere de private
lodsejere. Samarbejdet skal
være godt. Organisationen
skal være helt på plads. Og
grundlæggende skal der være
en god dialog mellem rådgi-
vere, lodsejere og kommunen.
Det er de tre parter der altid er
med i en plejeaftale. Man skal
være enige om forventninger,
forudsætninger og mål, og si-
den om  udførelse og drift.

Det viser projektet Smart
Natura hvor man har samlet
og analyseret erfaringer fra
plejeprojekter landet rundt.
Smart står for ‘Smooth Me-
thods of communication, co-
operation and Awareness
Raising Tools of the Natura
2000-plans’. Projektet er gen-
nemført af Vejle Kommune og
landbrugsrådgivningen Seges
fra 2012 til i sommer og blev
støttet af EU-LIFE-programmet
og Promillefonden.

Projektet var rettet mod de
danske Natura 2000-områder.
Det skulle afdække hvordan
man gennem samarbejde og
aktiv inddragelse af lodsejere

kan sikre en smidig og billig
drift og pleje. En drift der bå-
de tager hensyn til naturen og
dem der bor der. Projektets er-
faringer kan dog også udnyt-
tes i andre naturprojekter,
f.eks. i vådområder, national-
parker og naturparker.

Natura 2000 er et netværk
af beskyttede naturområder i
EU. Her skal man bevare og
beskytte naturtyper og vilde
dyre- og plantearter der er
sjældne, truede eller karakte-
ristiske. De skal ende med at
have en ‘gunstig bevaringstil-
stand’. I Danmark er der 246
Natura 2000-områder der sam-
men fylder 8% af landarealet
og 18% af havarealet.

Et af midlerne er konkrete
naturplejeprojekter. De kan
f.eks. omfatte rydning af pile-
krat og anden bevoksning, op-
sætning af folde og udsæt-
ning af græssende dyr. Ofte er
der tale om enge eller andre
lavtliggende områder under
tilgroning, men som udvikles
som lysåben natur.

I 2016 går Natura 2000-ar-
bejdet ind i en ny fase med
nye handleplaner og naturpro-

jekter. Her kan man udnytte
lærdommen fra Smart Natura.
Den fremgår af bl.a. ‘Natura
2000-Håndbogen’, pjecer, små-
film og projekthjemmesiden
smart-natura.dk.

Lodsejere skal motiveres
Kommunerne har pligt til at
holde Natura 2000-områderne
i ‘gunstig bevaringstilstand’.
Men det meste af jorden er i
privat eje, især af landmænd,
og for dem er det frivilligt om
de vil gå med i et plejeprojekt.
Det kan sætte kommunen i en
klemme.

Og uden den privatejede na-
tur går det ikke, lyder det fra
Mads Fjeldsø Christensen der
som biolog i Vejle Kommune
har deltaget i Smart Natura.
„Vi er nødt til at få den privat-
ejede natur bedre i spil på en
konstruktiv måde hvis tabet af
biologisk mangfoldighed skal
bremses,“ vurderer han. Opga-
ven kan ikke løses med natur-
plejeprojekter der kun omfat-
ter de få og spredte offentlige
arealer.

Frivillighedsprincippet fejler
dog ikke noget, mener han:

„Det presser os i kommunerne
til at udvikle projekter og ar-
bejdsformer som lodsejerne
finder attraktive og motive-
rende, og hvis ikke lodsejerne
er motiverede og føler med-
ejerskab til projekterne, bliver
resultatet aldrig godt.“

For at få et naturplejepro-
jekt i gang handler det derfor
meget om at motivere lods-
ejerne. Det gøres bl.a. med
penge. Et naturplejeprojekt gi-
ver altid mulighed for tilskud
der bl.a. kan kompensere for
det ekstra arbejde som projek-
tet medfører for lodsejeren.

Men tilskud er ikke nok. Den
private lodsejer skal også have
reel indflydelse på hvad der
skal ske på ejendommen og
der skal være forståelse og re-
spekt for lodsejerens værdier
og natursyn, fastslår Fjeldsø
Christensen. Men det hjælper
meget at lodsejerne ofte har
en stolthed og glæde over om-
rådets natur. En landmand vil
ofte hellere se en afgræsset
eng end et stort pilekrat.

Et godt samarbejde
Et vellykket naturplejeprojekt
forudsætter også et godt sam-
arbejde. „Det gælder om at
finde en løsning alle parter
kan leve med, og som rådgiver
skal man arbejde for at få en
dialog om hvordan en fælles
løsning kan se ud,“ siger pro-
jektleder Frank Bondgaard fra
Seges. Og alle skal kunne ac-
ceptere kompromiser.

Det første man skal gøre når
man vil sætte et naturprojekt i
gang, er at bruge god tid på at
afstemme forventningerne,
forklarer Frank Bondgaard.
Alle skal have det samme bil-
lede af hvor de vil hen. Alle
skal føle sig inddraget og hørt.
Og det kan godt tage lang tid.

Samarbejdet skal også ud-
nytte de ekspertiser parterne
har. F.eks. har landbrugets og
skovbrugets rådgivningstjene-
ster stor viden om regler og til-
skudsordninger i forhold til
landbrug og natur. Det ved de
kommunale folk sjældent me-
get om, og de har heller ikke

NATURPLEJE. Gennem projektet Smart Natura er der samlet erfaringer fra naturplejeprojekter
med det mål at få lodsejere mere med og sikre en smidig og billig opretning og drift

Det må ikke være besværligt, koste penge el-
ler være risikabelt at være med i en plejeafta-
le. Det viser en undersøgelse der - som en del
af Smart Natura - blev gennemført blandt
lodsejere i Egtved Ådal og Øvre Grejsådal ved
Vejle. Af cirka 150 lodsejere blev 37 tilfældigt
udvalgt til at svare på et spørgeskema. Nogle
blev også interviewet.

• Kun fem af de 37 (14%) er fuldtidsland-
mænd med mere end 101 ha, og kun tre har
over 250 ha, men alle fem har dyr. De 86% er
fritids- eller deltidslandmænd, typisk med 6 til
30 ha, og halvdelen har kvæg, heste eller får.

• Næsten halvdelen af alle 37 ejendomme har
mellem 6 og 30 ha lysåben natur. Et par styk-
ker har mellem 31 og 100 ha, mens en enkelt
(Naturstyrelsen) har over 250. Resten har mel-
lem 0,1 og 5 ha. Næsten halvdelen har des-
uden op til 5 ha skov, mens cirka hver fjerde
har fra 6 til 100 ha skov.

• Otte ud af ti har kun lidt eller ingen viden
om de aktuelle Natura 2000-handleplaner i

den ådal de har jord i. De 85% er alligevel po-
sitive over for en plejeaftale.

• Tre ud af fire synes at et åbent landskab er
god natur. Hver tredje synes at god natur
hænger sammen med jagt. Lige så mange op-
fatter opdyrket landbrugsland som god na-
tur. To ud af tre mener også at biologisk
mangfoldighed er god natur.

• De fleste vil være med til at skabe mere og
bedre natur. 15% vil dog ikke indgå i en ple-
jeaftale, og langt de fleste af dem er fritids-
landmænd der er interesserede i jagt.

• To ud af tre vil have en økonomisk kompen-
sation i aftaler om naturpleje. Alle vil gerne
involveres i udformningen af et plejeprojekt,
uanset om de går med i aftalen eller ej.

• 70% frygter det papirarbejde som en pleje-
aftale kan betyde. Det gælder især fuld-
tidslandmændene. For seks ud af ti, herunder
alle fuldtidslandmænd, har det betydning at
en plejeaftale kan medføre yderligere miljø-
restriktioner.

LODSEJERE I EGTVED ÅDAL OG ØVRE GREJSÅDAL
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en forsikring hvis rådgivnin-
gen slår fejl. Så der skal være
et godt samarbejde mellem
kommunerne og lodsejernes
konsulenter, så man skal prøve
ikke at se hinanden som mod-
standere, understreger Mads
Fjeldsø Christensen.

En god organisation
Også organisationen skal være
på plads med en afklaret rolle-
fordeling. Man skal vælge en
model der passer til de lokale
forhold og økonomien, og der
skal udpeges en projektleder
der har pondus til at føre pro-
jektet frem indtil driften er i
god gænge.

Projektlederen kan f.eks.
være en kommunal medarbej-
der, en lodsejer eller en land-

brugsrådgiver. Uanset hvem så
skal der være ressourcer til ar-
bejdet. „Især i de første faser
kræver et naturplejeprojekt
megen tid og mange samtaler
ude ved lodsejernes køkken-
borde,“ forklarer Mads Fjeldsø
Christensen. „Processen kræ-
ver også en meget pragmatisk
tilgang, evne til at sætte sig
ind i lodsejernes situation og
villighed til at gå på kompro-
mis når man ikke kan få alt
hvad man ønsker.“

I Natura 2000-Håndbogen er
der beskrevet seks samarbejds-
modeller der er brugt i forskel-
lige projekter. En af modeller-
ne er ‘Kommunalt betalt råd-
givning’. Her styrer kommu-
nen projektet og betaler for at
sætte det i gang. Lodsejerne

betaler selv for at få rådgiv-
ning og tilskud og forpagt-
ningsaftaler hos landbrugs-
rådgivningen.

I modellen ‘Lodsejerdrevet
projekt’ er det lodsejeren der
er projektleder, mens kommu-
nen og rådgiveren kun er med
i nogle faser. I modellen ‘Køb
en færdig pakke’ køber kom-
munen en rådgivningsvirksom-
hed til at tage sig af det hele.

De syv faser
Et naturplejeprojekt kan stilles
skematisk op i syv faser der
lapper delvist over hinanden.
De tre faser ligger før selve
projektet. Det er planlægning,
motivation og ansøgning. Der-
efter følger anlæg hvor man
f.eks. rydder krat og etablerer

folde. Efter anlæg følger drift-
fasen der deles i en kortsigtet
og en langsigtet drift. Sidste
fase er udvikling hvor området
modnes til et andet udtryk.

 De fleste projekter følger
denne fasemodel, men organi-
seringen og samarbejdet vari-
erer meget efter projektet og
de lokale forhold. Projekterne
kan svinge meget i størrelse,
og lodsejerne kan have meget
forskellige interesser. En fuld-
tidslandmand, en hobbyland-
mand eller en liebhaver med
en lystejendom ser ikke altid
ens på det. Organiseringen og
samarbejdet afhænger også af
hvilke parter der er med i pro-
jektet. Der kan være andre
end de sædvanlige tre.

En let og billig pleje
For lodsejerne er den mere in-
dividuelle fordel at man kan få
plejet sine enge og overdrev
let og billigt. „Gennem projek-
tet kan man få betalt rydning
og hegning af arealer som skal
afgræsses af kvæg eller andre
husdyr, man kan få lavet græs-
nings- eller forpagtningsafta-
ler med dyreholdere og andre
praktiske tiltag,“ siger Thomas
L. Valentin der har deltaget i
Smart Natura for Skovdyrker-
foreningen Syd.

Det værste er hvis man ikke
får ordentlig rådgivning, fast-
slår han. „Dårlig eller mang-
lende rådgivning kan f.eks.
føre til at man bliver fanget i
den lovgivning der gælder for
natur, landbrug og skov. Nog-
le gange er der regler og love
som strider mod hinanden.“ sh

LÆS MERE
Natura 2000-Håndbogen. Lodsejer-
dialog & samarbejde. Vejle Kommune
og Seges P/S 2015. 206 s.
Kend din rolle og dit ansvar i et
naturprojekt. 20 s. smart-natura.dk.
Erfaringer fra pilotområderne i Egt-
ved Ådal og Grejs Ådal. 20 s.
www.smart-natura.dk.

KILDER
Per Henrik Hansen (2015): Få succes
med naturprojektet. Jord & Viden
5/2015.
Per Henrik Hansen (2015): Samarbej-
de kan give gode Natura 2000 projek-
ter. Skoven 8/2015.
Mads Fjeldsø Christensen (2015):
Hjælp til Natura 2000-opgaven. Tek-
nik & Miljø 8/2015.

PROJEKTET
Projektet er gennemført af Vejle
Kommune og landbrugsrådgivningen
Seges 2012-2015 i samarbejde med
landbrugsrådgivningen LMO, Kolding
Herreds Landbrugsforening og Skov-
dyrkerforeningen Syd. Projektet er
støttet af EU-LIFE-programmet og
Promillefonden.

En plejeaftale medfører typisk ryd-
ning af opvækst, etablering af
folde og udsætning af dyr på
græs. Det styrker biodiversiteten.
Foto: Smart Natura.
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Det faglige sproghjørne
BROLÆGGERJOMFRU

Jomfruen er stadig med i
Brolæggerlaugets logo.

Han fortsætter: „Inde
i materielgården stod
der to sådanne jomfru-
er, de stod mellem skov-
le, favnemål og hjulbør,
og der var det rygtedes,
at ‘jomfruen’ ikke læn-
gere skulle kaldes ‘jom-
fru’, men derimod
‘stempel’, og det er den
nyeste og eneste rigtige
benævnelse i brolæg-

Hvad en brolæggerjomfru er, ved de fleste, også
uden for faget. Det er et veletableret ord selv om
det har været slang det meste af sit 2-300 år lange
liv. At der er tale om et redskab som bruges til at
støde brosten på plads, er diverse fagbøger, leksi-
koner og ordbøger enige om.

Og nyt er ordet ikke ligefrem. Ifølge Brolægger-
bogen kom redskabet nok til landet med franske
brolæggere i 1700-tallet. Og selve ordet kan være
næsten lige så gammelt. H.C. Andersen beskriver
det i sin lille historie ‘To jomfruer’ fra 1853:

„Har du nogensinde set en jomfru? Det vil sige,
hvad brolæggerne kalder en jomfru, én til at
stampe stenbroen med. Hun er helt af træ, bred
forneden med jernring om, og smal foroven med
stok, den er hendes arme.“

Fire mand til én jomfru foran Ceres-
bryggeriet i Aarhus, cirka 1900. Fra
‘Arbejdsmandens historie i 100 år’.

gersproget, for hvad vi alle i gamle
tider kaldte en jomfru.“

De to ‘emanciperede’ jomfruer vil
aldeles ikke være stempler. Den ene
frygter at hendes forlovede vil slå
op da hun er „forlovet med en ram-
buk, det er sådan en stor maskine,
der driver pæle ned,“ som H.C. An-
dersen skriver. Men stempler bliver
jomfruerne kaldt, og de ender beg-

ge som jomfruer. Rambukken „ville
ikke indlade sig med et stempel.“

Står H.C. Andersen til troende, er
‘brolæggerjomfru’ et forældet ud-
tryk i 1853. I dag bruger alligevel vi
‘brolæggerjomfru’ foruden ‘stem-
pel’ eller ‘håndstempel’. Ord og ud-
tryk går ind og ud af moden. Sal-
monsens Konversationsleksikon
(1915-1930) foretrækker ‘stempler’.
Brolæggerbogen (2009) foretræk-
ker ‘brolæggerjomfru’.

Men hvorfor brolæggerjomfru?
Er det endnu en seksuel metafor fra
skurvognen - selv om man støder
med jomfruen og ikke omvendt? På
tingfinderdesign.dk funderer Con-
nie Tingfinder over om brolægger-
ne „følte trang til at få det femini-
ne, hyggelige og sjove ind i jobbet“
for at opbløde mandehørmen.

I dag har motoriserede stampere,
plader mv. henvist jomfruen til
småting, kroge og hjørner og især
til natursten. I dag er den énmands-
betjent og vejer cirka 15 kg, men
før brugte man også større jom-
fruer betjent af flere mand. Jom-
fruen findes stadig i den klassiske
udgave i træ, men også i moderne
udgaver med jern eller som en jern-
klods på en jernstang. sh

Mobil Zemmler
med dobbelttromle
Med den tyske Zemmler Multi
Screen MS1600 har H.P. Entre-
prenørmaskiner præsenteret
en ny dobbelt tromlesorterer
til sten, jord, kompost, flis mv.
Den er mobil og sættes med
sine 3,5 ton på hængertræk-
ket. Med de udskiftelige sigter
kan man sortere fra 2 til 80
mm. Dobbelttromlen betyder
f.eks. at man kan frasortere en
fraktion af f.eks. ærtesten.
Med en ekstra ring kan maski-
nen tilmed sortere i tre frakti-
oner. Maskinen er eldrevet, og
der kan tilkøbes en dieselge-
nerator. Den tager op til 30 m3

i timen, og er det ikke nok, har
Zemmler fire større modeller i
serien. hpe-as.dk.

63% af de danske haveejere
har på et tidspunkt brugt
sprøjtemidler, og 51% har
gjort det inden for de seneste
to havesæsoner. Det viser en
undersøgelse Miljøstyrelsen
har lavet til kampagnen ‘Tænk
før du sprøjter’ i foråret og
sommeren.

Undersøgelsen viser også at
de fleste haveejere foretræk-
ker koncentrerede sprøjtemid-
ler frem for de mere miljøven-
lige klar-til-brug-midler. Have-
ejerne mangler desuden gene-
relt kendskab til Miljøstyrel-
sens karakterliste over sprøjte-
midler til haven, og hvor me-

og en effektmåling af kam-
pagnen bagefter. Begge ind-
går i rapporten ‘Foranalyse og
effektmåling af haveejernes vi-
den, holdning og adfærd ift.
brug af sprøjtemidler’.

Alle haveejerne blev inddelt
i  fire segmenter: pragmatiker-
ne (65%), økotyperne (21%),
de upåvirkelige (9%) og de
autoritetstro (4%). Dem der
sprøjter er næsten alle prag-
matikere og de upåvirkelige.

Det er den store gruppe af
pragmatikerne der især har
været i kampagnens fokus. De
bruger sprøjtemidler for at be-
grænse havearbejdet, men tit
følger der dårlig samvittighed
med. De fleste lægger vægt på
at sprøjtemidlet er effektivt,
men næsten halvdelen lægger
også vægt på at midlerne ska-
der miljøet mindst muligt.

Kampagnen har haft mode-
rat effekt. Før kampagnen fo-
retrak f.eks. 53% af pragmati-
kerne koncentrerede sprøjte-
midler. Efter kampagnen var
det 44%. Ifølge rapporten er
der stadig behov for at opda-
tere haveejernes viden, og at
kampagnen ‘ikke har ændret
markant på dette behov’. sh

get midlerne belaster miljø og
sundhed. Men mange have-
ejere bekymrer sig for miljøet
og vil helst undgå at bruge
sprøjtemidler i haven.

 Kampagnens formål var at
vise haveejerne hvordan de
kan undgå at bruge sprøjte-
midler eller vælge de mindst
belastende midler, f.eks. klar-
til-brug-midler frem for kon-
centrerede sprøjtemidler. På
forhånd vidste kun cirka hver
fjerde at de koncentrede mid-
ler er en større risiko for miljø
og sundhed.

Der er foretaget en analyse
af haveejerne før kampagnen

Over halvdelen af landets
haveejere bruger pesticider
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Bibliotekarer vælger nye bø-
 ger til biblioteket. Kunst-

kendere sammensætter udstil-
linger på museer. Men når det
gælder udearealer, er det ikke
altid fagfolk der står for plan-
tevalget. Det kan man f.eks. tit
se i boligforeningers grønne
områder og parkeringspladser.
Plantevalget er rutinepræget
og ensformigt. Men også i of-
fentlige områder kunne det tit
se bedre ud, f.eks. i erhvervs-
områder og langs småveje.

Sådan lyder det i hvert fald
fra planteskoleejer Søren Ny-
gaard fra Nygaards plantesko-
le. „Vi synes jo at mange af an-
læggene i byerne er lidt kede-
lige. Man ser lave buske med
Stephanandra brede sig rundt
og Hedera langs veje og ved

PLANTEVALG. Nygaards Planteskole har introduceret et basisudvalg
med udgangspunkt i højdeniveauer til både fagfolk og lægfolk

Af Lars Thorsen parkeringspladser og ved par-
ker, og det billede går igen fra
by til by til by,“ siger han.

Faktisk er stadsgartner i Aal-
borg Kommune Kirsten Lund
Andersen tilbøjelig til at give
ham ret. „Når man ser ud over
kommunerne, kan man gene-
relt se i vores måde at bruge
planter på at vi har en forkær-
lighed for nogle ganske få ar-
ter. Derfor tror jeg at alle har
brug for et bredere perspektiv,
for der er en masse nyt og en
masse viden som vi nogle gan-
ge i forvaltningerne glemmer
at få indarbejdet,“ fortæller
Kirsten Lund Andersen der
også er formand for Park- og
Naturforvalterne.

180 planter, der virker
Situationen har denne sommer
inspireret Nygaards Plantesko-

le til at præsentere et nyt ka-
talog kaldet ‘180 gode planter
til danske anlæg’. Det er sket i
erkendelse af at masser af ik-
ke-fagfolk til dagligt har an-
svaret for at plante og passe i
det offentlige rum, men også i
erkendelse af at selv fagfolk
har brug for inspiration så de
ikke falder tilbage i det rutine-
prægede plantevalg.

„Jeg faldt eksempelvis i snak
med en anlægsgartner på Ha-
ve & Landskab som fortalte at
de var slemme til at vælge det
samme hver gang, for sådan er
vi mennesker jo. Vi vælger det
som vi ved virker, især fordi
udvalget af planter er så stort
at det kan tage pusten fra de
fleste. For hvad skal man væl-
ge,“ spørger Søren Nygaard.

Derfor har Nygaard Plante-
skole skåret udvalget ned og

præsenterer i deres nye kata-
log 180 planter der ifølge Sø-
ren Nygaard vil gøre sig godt
eksempelvis ved virksomheder
og boligforeninger.

„Det vigtigste udvælgelses-
kriterium var planternes sund-
hed og vores erfaring med at
de klarer sig godt under dan-

180 arter og 6 færdigbede

Physocarpus opulifolius ’Diable D´or’ (blærespiræa) er sund og
hårdfør samtidig med at den er nøjsom og har et  flot løv. Bladene
er bronzefarvede i udspring, senere rødbrune. Da topskuddene er
lysere end løvet forneden, dannes der et et flot farvespil. Den trives i
al slags jord, blot den er veldrænet og solrig. Den er velegnet i bu-
sketter mellem andre grønne planter hvor den giver farve.

GODE PLANTER DER BRUGES FOR LIDT

Waldsteinia ternata, guldjordbær. En hurtigdækkende stedsegrøn
bunddække der danner et flot og helt tæt tæppe der lukker effek-
tivt af for ukrudt og tåler konkurrencen fra de omstående buske og
træer. Den får små lysende gule blomster i maj og juni. Den trives
bedst i almindelig veldrænet jord, men tåler også et tørt voksested
og kan både vokse i halvskygge og skygge.

Uddrag af Nygaards Planteskoles ‘180 gode planter til danske anlæg’.

Diervilla sessilifolia  Norðîc ’Disse’ er en busk der hurtigt og ef-
fektivt med sine underjordiske udløbere dækker bunden i cirka 1 me-
ters højde. Løvet har et flot farvespil hele sommerhalvåret og smukke
røde efterårsfarver. Den vokser bedst i fuld sol til halvskygge på en
god veldrænet muldjord. Den er fuldt hårdfør og er glimrende til
dækning af skråninger.

Spiraea japonica ’Magic carpet’ (spiræa) er en flot busk med
flotte gul-orange løvfarver og røde skudspidser fra udspring til løv-
fald. Den har en meget tæt og kompakt vækst og er derfor egnet  på
steder hvor udsynet ikke må forsvinde, f.eks. rabatter og p-pladser.
Den er også egnet som mellemhøjt bunddække på lyse steder. Den
trives i alle slags jorde, blot det er solrigt og ikke for vådt.
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ske forhold. Dernæst var det
vigtigt at de skulle være lette
at passe. For det tredje skulle
der være en variation i farver
og løv,“ forklarer planteskole-
ejeren. „Det er meningen at
dette katalog skal være så tæt
på sandheden som muligt, så
hvis vi hører at nogle af plan-
terne klarer sig dårligt, så ry-
ger de ud.“

Det nye koncept hilses vel-
komment af formand for Have
& Landskab og adjungeret
professor ved Københavns
Universitet Palle Kristoffersen.
„Der er et kolossalt udbud af
planter på markedet, flere tu-
sinde forskellige arter og sor-
ter. Men de fleste er kun for
havespecialister. Derfor er det
et godt initiativ som Nygaards
Planteskole har introduceret
over for hel- og halvprofessio-
nelle planteforbrugere. Et sor-
timent på 180 planter vil være
en gevaldig forbedring i for-
hold til de måske kun 25 plan-
ter der ses i de fleste anlæg,“
lyder det fra Kristoffersen.

Opdelt i plantehøjde
Kataloget er opbygget utradi-
tionelt. Det er ikke som vanligt
inddelt i arter eller efter alfa-
betisk navn, men efter højde.

Et af de seks færdigbede som Nygaards Planteskole tilbyder. Dette ‘Bed
1’ giver blomster fra det tidlige forår og hele sommeren igennem. Bedet
måler 2x5 meter og kan forlænges. Det er beregnet til at ligge frit.
Bedet indeholder: Sambucus nigra ‘Black Lace’ (rød hyld), Magnolia lilli-
flora ‘Susan’ (magnolie), Taxus baccata ‘Brande select’ (taks), Salvia
nemorosa ‘Mainacht’ (salvie), Hosta ‘Brim Cup’, Lonicera nitida ‘Maj-
gruen’ (myrtegedeblad), Cotoneaster dammere ‘Rami’ (dværgmispel) og
Euonymus fortunei ‘Emerald gaiety minor’ (krybende benved). Billedet
er taget på Nygaards stand på Have & Landskab 2015.

„Vi har nemlig igen og igen
oplevet at folk mangler noget
til at dække under et vindue.
De ved at de har 80-100 cm at
gøre godt med, men har ingen
anelse om hvilke planter der
passer til den størrelse og in-
gen struktureret måde at finde
ud af det på. Og så bliver
plantevalget præget af tilfæl-
dighed,“ siger Søren Nygaard.

I kataloget er planterne der-
for inddelt i tre højdekatego-
rier: bunddække, buske og
overstandere. Hver kategori er
underinddelt i:
- lavt bundække 0,1-0,25
- mellem bunddække 0,25-0,4
- højt bunddække 0,4-0,75
- lav busk 0,4-1,0
- mellem busk 1,0-1,75
- høj busk 1,75-2,50
- lav overstander 2,0-3,0
- Mellem overstander 2,75-6,0
- høj overstander 6,0-9,0.

Hver plante har desuden en
kort beskrivelse af hvornår den
er flottest, hvor tæt der bør
plantes m.m.

Her kan en ejendomsfunkti-
onær med 60-90 cm til rådig-
hed til noget højt bunddække
eller lave buske altså slå op og
eksempelvise finde en Hosta
’big daddy’ og læse at den ud
over den rigtige størrelse har

store, hjerteformede, blå bla-
de og hvide blomster på lange
stilke og får flotte efterårsfar-
ver og trives bedst i skygge på
almindelig, veldrænet jord.

Dermed er tvivlen og mulig-
heden for at lave brølere hos
de ikke-faglærte med plante-
ansvar langt mindre, og det er
vigtigt, mener Søren Nygaard.
„Mange bestyrelser i boligfor-
eningerne er jo også konserva-
tive, og hvis man foreslår en
ny beplantning med masser af
farver og frodighed og varia-
tion i flere højder, så skal man
også ramme plet første gang.
Hvis det går galt, enten med
forkert plantevalg eller forkert
pleje, så bliver det meget
svært nogensinde at få lov til
at lave andet end store græs-
flader, grå belægninger og tri-
ste busketter igen.“

Seks færdige bede
Faktisk har Nygaard Plante-
skole gjort det endnu lettere.
De er gået et skridt videre end
blot at præsentere 180 planter
til anlæg. De har i de seneste
tre år solgt færdige bede til
private via havecentrene, f.eks.
‘det spiselige bed’. Dette kon-
cept lancerer planteskolen nu
også specielt tilrettet virksom-
heder, boligforeninger og of-
fentlige kunder.

„Så kan man købe en fær-
digbed-løsning til boligfore-
ningens indgangsparti, langs
plankeværket eller andre ste-
der. Der er flere på vej, men vi
har p.t. seks slags færdigbed,
som alle er baseret på planter i
de tre højdekategorier bund-

dække, buske og overstande-
re. Det er bygget op som mo-
duler så man kan tilpasse dem
arealets størrelse. Med færdig-
bedet følger også en beskri-
velse af hvordan jorden skal
være forberedt, hvor tæt der
skal plantes, hvad man skal til-
føje af gødning, og hvornår
og hvordan man skal beskære.
Det er altså en total færdig-
løsning til et langt mere vari-
eret og smukt bed end man
normalt ser ude foran virksom-
hedsdomiciler og lejligheds-
komplekser,“ fortæller Søren
Nygaard.

Han understreger at Ny-
gaards Planteskole er en pro-
duktionsplanteskole som sam-
arbejder med de fleste total-
leverandører i Danmark. Her
kan Nygaards løsninger altså
købes. Nygaards planteskole
henviser gerne til nærmeste le-
verandør.

Både de færdige bede og
udvalgte eksemplarer af de
‘180 gode planter til anlæg’
blev for første gang præsente-
ret på branchens egen fagud-
stilling Have & Landskab i
august. Og her fik plantesko-
len et vink med en vognstang
om at det ikke kun er lægfolk
der kan have brug for en
håndgribelig guide når ude-
arealerne skal beplantes. I lø-
bet af de tre dage forudbestil-
te over 70 fagfolk nemlig kata-
loget der i august ikke var i
trykken endnu. Men det er det
nu og kan erhverves på
www.nygaardsplanteskole.dk
og koster 100 kr. eksklusiv
moms og forsendelse. ❏
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Et hus er dyrere når det har en stor flot
designerhave tegnet af en havearkitekt.
Det viser en prisgennemgang som ejen-
domsmæglernes portal boligsiden.dk har
lavet. Boliger med designhaver udbydes
til priser der er 66% højere end villaer el-
lers - målt som landsplangennemsnit. I
Region Syddanmark er det hele 96%.

Det udtrykker naturligvis at designede
haver mest anlægges til huse der i forve-
jen er til i den dyre ende. Hvor stor en
forskel haven i sig selv gør, viser undersø-
gelsen desværre ikke. Husqvarnas ‘Global
Garden Report’ fra 2011 peger dog på at
husejere fik prisen på en haverenovering
tre gange igen når huset blev solgt. lt

Heises Vej 14A, 8000 Aarhus C 
http://www.boligsiden.dk/salg/959003299/ 
Arkitekttegnet både ude og inde. Plæ-
nen er erstattet af et ‘magisk univers’ af
planter, sten, vand og en stor træterrasse
der er forlænget ud i en sti rundt i haven
der har lysthus og terrasser så man kan
vælge den bedste kombination af sol, læ
og udsigt. Udbudspris: 9.500.000 kr.

DYRE HUSE MED
FLOTTE HAVER

Højgårdsvej 4, 4540 Fårevejle 
http://www.boligsiden.dk/salg/352086570/

Vand, skulpturer og bassiner spiller en
stor rolle i denne japansk inspirerede
have der både har en karpedam og en
swimmingpool. Dammen ligger helt ud
til husets udestue der har panorama-
vinduer ud mod haven, så kan nyde ud-
sigten. Udbudspris: 1.995.000 kr.

Ravnsbjerg 21, 6000 Kolding 
http://www.boligsiden.dk/salg/611162945/

Er du til en frodig have med havedam,
buske, træer og adskillige terrasser og
hyggekroge, finder du den her. Her kan
du altid finde en krog hvor der er sol og
læ, og der er masser af muligheder for at
slappe af i midten af alt det grønne.
Udbudspris: 2.495.000 kr.

Enighedsvej 61, 2920 Charlottenlund 
http://www.boligsiden.dk/salg/839028687/

Haven der hører til huset her, er anlagt
og tegnet af en havearkitekt der har sør-
get for at der bl.a. er terrasser i flere ni-
veauer, sol hele dagen og smuk, gammel
beplantning. Havens skønhed og idyl
matcher på alle måder det palæ der føl-
ger med. Udbudspris: 16.000.000 kr.

Sejerøvænget 4, 6000 Kolding 
http://www.boligsiden.dk/salg/924898124/

Her får du ikke bare en smuk, arkitekt-
tegnet villa men en tilsvarende smuk ha-
ve der er tegnet af en havearkitekt. Ma-
terialer går igen indendørs og udendørs
så hus og have hænger sammen. Terras-
sen har integreret lounge, spejlbassin og
bålsted. Udbudspris: 5.995.000 kr.

Selv i Norge bruges der meget
kinesisk granit fordi brydnin-
gen og forarbejdningen er så
billig at hele produktet bliver
billigere trods den lange trans-
port. Men en norsk produkti-
on kan være mindst ligeså bil-
lig. Det påpeger Torger Linge-
lem der gennem sit firma
‘Rocks of Norway’ sælger den
norske bjergart larvikitt ligeså
billigt som de kinesiske sten. I
hvert fald hvis man vil have
kløvede blokke.

Prisen holdes nede på to
måder. For det første udnyttes
stenmateriale fra en produkti-
on af store blokke der ekspor-
teres. For det andet har han
investeret i en stenkløver der

på få minutter kan kløve blok-
kene uden at der er synlige
boremærker på fronten. Ma-
skinen har kostet næsten 5
millioner norske kroner, men
har tredoblet kapaciteten med
samme bemanding.

Norsk larvikitt i
kløvne blokke
til Kina-priser

Blokke leveres i størrelser fra
30 til 100 cm høje og 80 til 160
cm brede og med råkløvet
front. De kan bl.a. bruges til
støttemure. Firmaet leverer
også wire-savede - og dermed
dyrere - produkter til bl.a.

trappesten, søjler og bænke.
Brosten er derimod ikke en del
af sortimentet.

„Responsen har været for-
midabel,“ siger Lingelem til
det norske blad Park & An-
legg. „I dag bruger branchen
fortsat meget kinesisk granit.
Jeg mener bestemt at vi kan
tilbyde noget som passer lige
så godt i norske udeanlæg.
Larvikitts brugbarhed er
mindst lige så god, hvis ikke
bedre.“ Han påpeger bl.a. at
larvikitt er mørkere og mere
rustik end den ofte mere lyse
og glatte kinesiske granit.

Larvikitt er en grovkornet
magmatisk bjergart ligesom
granit. Larvikitt er opkaldt ef-
ter den norske by Larvik og
dominerer på Osloegnen. Den
er kåret til Norges national-
bjergart. Lingelems brud Ma-
lerød ligger selvfølgelig ved
Larvik. rocksofnorway.no. sh

Blokkene kløves. Fronten holdes fri for de rillede kløvemærker.
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I glemte noget. Sådan lød det
fra groundsman Benny Jør-

gensen fra Rudersdal Kommu-
ne da han ringede efter artik-
len om drift af kunstgræsba-
ner i Grønt Miljø nr. 6 i år. Den
fokuserede bl.a. på fordom-
men at det er langt billigere at
vedligeholde kunstgræsbaner
end almindelige græsbaner. Vi
fortalte at som tommelfinger-
regel koster vedligeholdelsen
af de to banetyper det samme.
Men det er ikke hele historien,
påpegede Benny Jørgensen.

„Kunstgræsbaner skal jo ud-
skiftes, og så står du over for
en udgift på 2-3 mio. kr. Den
udgift bliver du nødt til at divi-
dere ud på de årlige driftsud-
gifter, for du er nødt til at spa-
re op til så stor en post. Hvis vi
siger banen bliver tolv år, er
du nødt til at lægge 400.000
kr. til side om året,“ siger Ben-
ny Jørgensen.

I Rudersdal Kommune har
de ti kunstgræsbaner, så kom-
munen skal altså budgettere
med at udskifte hvad der sva-
rer til en bane om året. Det
kan dog være svært i en stram
kommunal økonomi, under-
streger Benny Jørgensen som
eksempelvis nu har en bane,
der næsten er 15 år gammel,
men ikke er blevet udskiftet

Kunstgræsbaner med mange ubekendte
KUNSTGRÆS. Det holder ikke for evigt, så husk at kalkulere med banens udskiftningspris.
Men der er uenighed om udskiftningsprisen, og om hvor tit banerne egentligt skal skiftes

Af Lars Thorsen endnu. Derfor er kunstgræs-
banerne i Benny Jørgensens
øjne i høj grad et nødvendigt
onde.

„Men vi er da glade for
dem. Det giver fodboldspiller-
ne mulighed for at spille om
vinteren, og det krav skal vi
opfylde nu om dage. Man skal
kunne spille året rundt, og det
er et faktum som du må leve
med,“ siger groundsman’en
fra Rudersdal.

Holder længere i Norge
De fleste fagfolk som Grønt
Miljø efterhånden har talt
med herhjemme, fortæller at
man skal regne med at ud-
skifte kunstgræsset efter 10-12

år. Den udmelding undrer dog
DBU’s kunstgræskonsulent
Jens Christensen.

„Hvem siger det? I Norge
har de langt større erfaringer
med kunstgræs. Jeg tror at de
har 1.200 baner, og de bruger
antal spiltimer i stedet for år til
at regne ud hvornår banerne
skal udskifte. Hvis vi bruger
deres udregning, så ligger vi i
Danmark på en udskiftning
hver 15. til 20. år,“ fortæller
Jens Christensen der bemær-
ker at banerne er opbygget
omtrent på samme måde som i
Danmark.

Men på et tidspunkt skal
græstæppet trods alt skiftes,
og her anslår Jens Christensen

at man skal påregne omkring
halvdelen af anlægsprisen for
den oprindelige bane.

Hos Virklund Sport har man
prøvet at levere alle typer af
kunstgræsbaner. Her er mel-
dingen fra produktchef Peter
Jørgensen at man skal kalku-
lere med omkring 200 kr. pr.
m2 når banen skal udskiftes.

„For en bane på 8.000 m2 gi-
ver det i omegnen af 1,6 mio.
kr., og så skal det gamle tæp-
pe og infill jo fjernes, og der
skal måske genoprettes lidt på
bunden, men det bliver ikke
over 400.000 kr., så det sam-
lede beløb bliver i hvert fald
lavere end 2 mio. kr.,“ fastslår
Peter Jørgensen.

Ved udskiftning kræver
mange kommuners miljøafde-
linger desuden at det gamle
græstæppe og gummi-infill
skal fjernes miljømæssigt kor-
rekt, og det løber også op. Et
af de få firmaer, som tilbyder
at købe og genbruge 99,9% af
den gamle kunstgræsbane er
Re-Match i Herning. Men de
anslår til gengæld at græstæp-
pet skal udskiftes efter blot 8
til 10 år.

Med eller uden pad
I Grønt Miljø nr. 6 var kunst-
græsproducenterne Nordisk
Kunstgræs Import og Polytan
uenige om hvorvidt man skulle
anlægge kunstgræsbaner med
eller uden en såkaldt gummi-
pad under. Hos Virklund Sport
gør de begge dele, men per-
sonligt hælder Peter Jørgensen
til ikke at bruge gummipad.

„På den ene side kan det
være billigere med en gummi-
pad under græstæppet fordi
der ikke skal foretages en re-
gulering af bundopbygningen
når man skifter græstæppet.
Dermed falder prisen for en
udskiftning fra 200 kr. pr. m2

til omkring 160 kr. pr. m2. Men
det forudsætter selvfølgelig at
gummipadden er intakt. Hvis
der skulle ske en sætning un-
der gummipadden, så er arbej-
det med genopretningen til
gengæld langt større,“ forkla-

Der er mange måder at opbygge kunstgræsbaner på. Ved anlægget af
denne 4.000 m² kunstgræsbane ved Aurehøj Gymnasium blev muldjor-
den ikke kørt væk, men i stedet lagde Virklund Sport en vandtæt mem-
bran og en drænmåtte der eliminerede risikoen for sætninger og
opfrysninger. Foto: Virklund Sport.

Gummipad under kunstgræsbanen eller ej? Det er lidt et spørgsmål
om religion. Her ses et multiareal med kunstgræs ved Herlev Privat-
skole. Under græsset ligger en 18 mm gummipad (stødabsorberende
måtte). Der blev udført opstregning af flere forskellige baner, således
at der er mulighed for mange forskellige aktiviteter. Arealet blev ud-
styret med mål, basketstativer og volleyudstyr. Foto: Virklund Sport.
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rer Peter Jørgensen der under-
streger at entreprenøren der-
for skal være ekstra grundig
når der opbygges bund til en
kunstgræsbane. „Men gen-
nemsnitligt vil det nok være
billigere med en gummipad.“

Grunden til at Virklund
Sports produktchef alligevel
hellere vil opbygge kunstgræs-
baner uden gummipad skyldes
derfor ikke prisen, men deri-
mod spilegenskaberne.

„Når der ligger en gummi-
pad under, er græsstråene kor-
tere fordi fjedringen ligger i
padden. Stråene er kun 40-45
mm lange i forhold til 55-60
mm på en almindelig kunst-
græsbane. Der skal altså mere
gummi-infill i end når der er
en pad under, og det er en
fordel i forhold til spillerne.
Begge slags baner opfylder
selvfølgelig FIFA-kravene, men
jeg har bare hørt fra spillerne
at banerne uden gummipad
under giver en bedre fornem-
melse at spille på,“ siger Peter
Jørgensen.

Uenighed om anlægspris
I forrige artikel handlede det
mest om drift af kunstgræs-
baner. Men de skal jo også an-
lægges, og mens mange tror

at det er langt billigere at drif-
te en kunstgræsbane end det
er, mener kunstgræskonsulent
i DBU Jylland Jens Christensen
at mange på den anden side
tror at det er dyrere at anlæg-
ge en kunstgræsbane end det
er. Han fortæller at de fleste
budgetterer med priser i nær-
heden af 5 mio. kr. pr. bane,
men han mener at priserne er
langt lavere.

„Jeg vil sige at hvis man be-
gynder at kalkulere med 2,5 til
3 mio. kr., så kan man etablere
en bane. Der kan være lidt for-
skellige lokale hensyn, f.eks.
hvor langt jorden skal køres
væk og den slags, men i stedet
for at begynde med 5 mio.,
mener jeg sagtens at man kan
begynde med 2,5 til 3 mio. kr.,
og så er man godt kørende,“
lyder det fra Jens Christensen,
der bl.a. har været med til at
anlægge kunstgræsbanen ved
Spjald Fritidscenter i 2008. Den
er efter sigende blandt landets
bedste baner, og prisen her
var blot 2,5 mio. kr. „Og det

var med hegn, windbreakers,
maskiner og scoringstavle og
en ekstra, almindelig, græs-
plæne,“ pointerer han.

Hos Dines Jørgensen & CO
A/S har ingeniør Jørgen Heg-
ner tegnet hen ved 50 kunst-
græsbaner, og han har følgen-
de kommentar til Jens Chri-
stensens melding om at en
kunstgræsbane kan fås for 2,5
til 3 mio. kr.:

„Jeg ser det som decideret
katastrofalt for projektet at gå
ud med en pris som denne. I
de tal er der intet som helst
omkring de krav som vi bliver
mødt med fra miljømyndighe-
dernes side. På vores seneste
kunstgræsbaneprojekt har jeg
kalkuleret at der er krav til et
beløb i størrelsen ca. 1 mio. kr.
Hvis den kommunale miljøaf-
deling for at gå med livrem og
seler sætter høje krav til f.eks.
gummigranulatet, kan prisen
rask væk stige med 800.000 kr.
Desuden er der lysanlægget
som koster over 300.000 kr. og
ikke mindst alle forundersø-

gelserne af jorden og område-
klassificeringen mv. som også
løber op. Så det koster altså
mellem 4 og 5 millioner at an-
lægge en kunstgræsbane,“
forklarer Jørgen Hegner.

Sådan cirka deromkring
Ok … det koster altså at an-
lægge en 11-mands kunst-
græsbane. Ifølge fagfolk mel-
lem 2,5 og 5 mio. kr. Og den
skal udskiftes, ifølge fagfolk
efter sådan cirka 8 til 20 år.
Måske skal bunden genopbyg-
ges hvilket kan være meget
dyrt eller gratis alt efter om
der er store skader eller intakt
gummipad under, men det
ved man ifølge fagfolk ikke
før man får græstæppet af.

Og fik vi nævnt at vedlige-
holdelsesudgifterne selvfølge-
lig er fuldstændigt afhængig
af hvor mange gange der skal
sneryddes eller saltes i løbet af
vinteren? Der er mange
ukendte, økonomiske faktorer
at tage højde for når det gæl-
der kunstgræsbaner. De evig-
grønne græstæpper er i alle
tilfælde ikke til at komme
udenom, så det gælder om at
gøre plads til dem i de kom-
munale budgetter. For spilles
skal der, året rundt. ❏

Kunstgræs frøformerer sig ikke, og så må man jo udskifte det selv.
Her ses et udskifningsprojekt på Lyngby Stadion af en ti år gammel
kunstgræsbane. Den fjernes i ruller, og i oprulningsprocessen sorte-
res gummigranulaten fra så den kan fjernes i bigbags. Den gamle
bane fra 2004 var etableret direkte på jord. Foto: Virklund Sport.
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Halvtomt storcenter får
verden største grønne tag
„Det er ikke let at være et
storcenter nu om dage.“ Or-
dene er fra Reed Moulds der
er administrerende direktør
for entreprenørvirksomheden
Sand Hill. „Vi har undersøgt
sagen og vi har ikke fundet et
eneste storcenter, der er ble-
vet anlagt siden 2006. Der er
ingen tvivl om, at det er en dø-
ende forretningsmodel.“

Derfor har Sand Hill tænkt
sig at kaste 3 milliarder dollars
efter at ombygge det skran-
tende storcenter Vallco Shop-
ping Mall midt i Silicon Valley i

Planter og rodstier på havnen i Baltimore
Det gamle akvarium på Baltimore Havn var også
iøjnefaldende da det blev bygget i 1980. En im-
posant konstruktion af beton og glaspyramider.
Udearealerne bestod dog udelukkende af be-
tonflader uden nævneværdig beplantning og
opholdsmuligheder.

Det skyldtes at området var blevet brugt til at
ophobe affald efter en stor brand langs havnen
i 1904. Siden blev denne losseplads dækket af
beton. Derfor var den underjordiske forurening
intakt da arkitektfirmaet Rhodeside & Harwells
begyndte en omfattende renovering af akvariet
og dets udearealer. Som det ses på billedet er
der gjort en stor nummer ud af at bruge belæg-
ningen til at illustrere havets nærhed til byen og
akvariets rolle som brobygger.

De beplantede arealer er forholdsvis beskedne
(1.950 m2), men bedene er til gengæld forbun-
det af et underjordisk netværk af rodstier. Det
er lave grøfter som er udgravet og fyldt med
muld og rør til udluftning, dræn og vanding. Be-
lægningen er speciallavet så den udgør en bro
hen over hver underjordisk rodsti. Planterne er
hjemmehørende arter fra Maryland hvor Balti-
more er den største by og havnen bl.a. er kendt
fra serien ‘The Wire’. Læs mere på: http://
rhodeside-harwell. com/national-aquarium/ lt

Californien. Der er vel at mær-
ke ikke blot tale om at rive det
gamle storcenter ned og byg-
get et tilsvarende, bare lidt
flottere. Nej, det kommende
‘The Hills of Vallco’ storcenter
vil blive opbygget som en lille
by med det klassiske, ameri-
kanske ‘gitter’-vejnet. Her vil
både være pladser, markeder,
butikker, kontorer og lejlighe-
der, men ikke mindst vil det
hele blive pakket ind i en 30
hektar stor park, komplet med
løbestier, vingård, frugtlunde
og haver, det meste anlagt på
det der vil blive verdens største
grønne tag.

En af tankerne bag den mas-
sive ombygning er at komme
væk fra det traditionelle ame-
rikanske storcenter med
enorme parkeringspladser for-
klarer Moulds. „Det var en 50
hektar, utilgængeligt, bildomi-
neret superblok - en massiv
bygning omringet af et hav af
parkering -skjult fra nabolaget
bag mure. Vores mål er at
transformere det til en by man
kan færdes i til fods og på cy-
kel, især til de hurtige indkøb.
Det skal understreges at pla-
nerne skal endeligt godkendes
af byrådet i 2016. Se mere på
www.thehillsatvallco.com.

VERDENS LANDSKABER88 millioner til
højmoser og rigkær
To sjældne naturtyper bliver
lidt mindre sjældne, når otte
højmoser og otte rigkær bliver
genskabt for 88 mio. kr. i de
kommende år. Projekterne er
EU-LIFE-projekter hvor EU-
kommissionen betaler 52,8
mio. kr. og Miljø- og Fødeva-
reministeriet de 35,3 mio. kr.
Tønder og Thisted Kommuner
har ansøgt om pengene og er
projektledere, men de kon-
krete projekter bliver gennem-
ført i hele landet. Formålet er
at bidrage til at bremse tilba-
gegangen af arter i Danmark.

Linn Plint i stramt
rustrødt design
Rustrødt stål og rødligt træ i
stramt design. Linn Plint fra
Hitsa er udført i en enkelt kon-
struktion med sæde i 40x70
mm mahognistave og bæren-
de gavle af 5 mm cortenstål.
Længden er 180 cm. I samme
serie findes også et bord der
kan bruges med plintene som
bordbænkesæt. I stedet for
cortenstål kan man få galvani-
seret stål. hitsa.dk.

Rabatfræseren i
den lange arm
GMR’s traktorbårne kantskæ-
rer under Nesbo-mærket er re-
designet. Skæreren sidder på
arm foran traktorens forhjul
og følger præcist traktorens
drejning. Enheden kan nu og-
så klappes op under transport.
Fræseren har et rulleskær og
knive der går 10 cm i dybden
og er 12,5 eller 25 cm brede
afhængig af model. gmr.dk.
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Når man skal anlægge veje i
fremtiden, vil en af mulighe-
derne kunne være elementer
af genbrugsplast med indbyg-
gede hulrum til afløbsvand og
ledninger, rør og kabler af en-
hver art. Idéen kommer fra
den hollandske virksomhed
Volker Wessel der kalder pro-
duktet for ‘Plastic Road’ og nu
søger investorer til at føre idé-
en ud i livet.

Plasten er tænkt som gen-
brugsplast, måske al den plast
der flyder rundt i oceanerne
hvis den kan fiskes op. Men

man er samtidig opmærksom
på den forureningsrisiko der er
når plasten slides. Det er ikke
al plast man kan bruge, f.eks.
ikke det klorholdige PVC.

„De partnere vi søger er
både forskellige producenter
af plastik samt genbrugsstati-
oner og byer hvor vi kan lave
vores pilotprojekt. Først om tre
år regner vi med at kunne lave
en prototype på en strækning
i en by,“ oplyser ingeniør hos
Volker Wessel Anni Loudsdaal
til Licitationen Byggeriets Dag-
blad. en.volkerwessels.com.

Fremtidsveje af hule plastikelementer

Illustration fra en.volkerwessels.com.
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Mens vi i Danmark langt
overvejende bruger træ-

er leveret med klump, er brug
af containerdyrkede træer me-
re kendt i USA, Australien,
England og Tyskland. Contai-
nertræer har antageligt nogle
fordele frem for klumpplanter,
men også nogle ulemper.

Containertræer kan lettere
leveres og plantes uden for de
optimale plantesæsoner. Det
er dog nødvendigt med en
faglig kontrol af plantørens
obligatoriske snit og klip af
overfladerødder på rodklum-
pen inden i potten, og som-
merplantning forudsætter i
alle tilfælde at man ikke af-
kobler for meget finrodsmas-
se. Især træarter med ‘svage
rødder’ skønnes at have fordel
af containeren.

Plantning af buske og min-
dre træer, dyrket og leveret i
containere, blev behandlet i
en artikel i Grønt Miljø nr. 6 i
år. Denne artikel beskæftiger
sig specifikt med plantning af
allétræer dyrket i containere.
Artiklen er bl.a. baseret på et
virksomhedsbesøg hos Clasen
& Co. Baumschulen nord for
Hamborg, Tysklands største
producent af containerdyrke-
de træer.

Containertræers fordele
For brugerne af planteskole-
træer er det en fordel at con-
tainertræerne kan leveres og
plantes det meste af året. Det
samme gælder optagne ‘lager-
dyrkede’ klumpplanter i spag-
num/flis-dække på en overjor-
disk geotekstil. Det frarådes
dog at plante træerne i skud-
strækningsperioden som for
de fleste arter er fra midt i maj
til midt i juli.

Producenten kan også pro-
blemfrit levere træerne på
skæve årstider hvor klump-

Pottens klump
snittes og klippes

træer kan være bundet i jor-
den af frost eller skal vente på
den nødvendige afmodning af
skud og knopper før optag.

Plastikpotten beskytter også
rødderne mod udtørring un-
der transport og lagring på
anlægspladsen, ligesom rod-
klumpen også beskyttes mod
den deformering som klump-
og pose-containerplanter kan
blive udsat for under transpor-
ten. Især følsomme træer som
eg nyder gavn af beskyttelsen
mod udtørring.

Det er også et generelt træk
at containerdyrkede træer har
flere finrødder end træer leve-
ret med klump  - og underti-
den altså netop også for man-
ge finrødder. Der foreligger
ikke videnskabelige sammen-
ligninger, men det er forfatte-
rens skøn at container-rodsy-
stemer ofte - sammenlignet
med klumptræer - vil have et
større antal vækstpunkter
hvorfra nye finrødder sikrer
træets etablering. Det forud-
sætter dog at mængden af
finrødder som afkobles gen-
nem anlægsgartneres rodbe-
skæring før plantning ikke er
omfattende. Det er den ikke i
figurerne 4-7, men det er den i
figurerne 8-11.

Som en potentiel fordel kan
nævnes at selv store container-
træer let kan flyttes manuelt
over korte strækninger på
plan overflade uden løft idet
træet vippes skråt således at
træet rulles på kanten af pot-
tebunden. Det fordrer dog en
jævn jordoverflade, som langt-
fra altid findes på anlægsplad-
sen. Denne fordel forsvinder i
alle tilfælde når træet er taget
ud af potten hvilket derfor bør
ske tæt på plantehullet.

Containertræers ulemper
Men træer vokser jo aldrig ind
i himlen, og der er naturligvis
også ulemper knyttet til con-

PLANTNING. Allétræer i containere kan
lettere plantes uden for sæsonen, men ikke
uden indgreb, og om sommeren bliver det
kritisk når meget finrodsmasse må skæres af

Af Christian Nørgård Nielsen

GRØNT MILJØ 8/2015
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tainerdyrkede træer. Blandt
de generelle problemer kan
være at rodklumpen er van-
skelig at få ud af potten. Det
kan medføre nogen fysisk an-
strengelser. I visse tilfælde kan
det kræve tre mand at få rod-
klumpen ud. En anden mulig-
hed er at skære containeren
op med en sav, 1-2 cm dybt.

Det er også vigtigt at vækst-
mediet i containeren er mere
eller mindre afstemt efter
jordtypen hvor træet skal
etableres. Det er et gammel-
kendt problem at rødderne i
spagnum-containere kan have
problemer med at vokse ud i
bl.a. en lerjord. Clasen & Co.
og andre producenter benyt-
ter ofte egne vækstsubstrater
med store andele faste be-
standdele som skulle modvirke
dette problem.

Som ved klumpplanter er
det vigtigt at kontrollere at
træet ikke er plantet for dybt i
containere så der ikke dannes
et net af snørende rødder over
det oprindeligt plantede rod-
system. De kan i værste fald
have en strangulerende effekt
på stamme eller store støtte-
rødder som punktuelt kan bli-
ve begrænset i tykkelsesvæk-
sten. Hvis der er tegn på at de
oprindelige rødder ligger for
dybt i containerklumpen er
det en god ide at skrabe det
øverste jord og rødder af in-
den plantning - og tilsvarende
sætte træet lidt højere i plan-
tehullet.

Fordelen ved at sommer-
plante et containertræ be-
grænses dog af at træet har
været ‘vandingsforkælet’ med
drypvanding i planteskolen.
Sommerplantning af sådanne
træer kræver ekstra etable-
ringsvanding. Det glemmes
især hen over regnvejrsdage.
Det er en stor fejl og skyld i
mange vækstproblemer. Den
naturlige nedbør er altid util-
strækkelig om sommeren.

Roddeformationer
De alvorligste ulemper ved at
plante containertræer, knytter
sig nok til de roddeformatio-
ner som er en følge af væksten
i en lukket potte. Og især hvis
de negligeres. Det gælder
både de rødder der cirkulerer
rundt langs pottens overflade
og de vertikalrødder der bøjer
af i bunden. De kan begge
medføre alvorlige funktions-

fejl i rodsystemets evne til at
forankre træer og forsyne det
med vand i tørkeperioder.

Det er derfor meget vigtigt
at køberne og gartnerne sør-
ger for den nødvendige rod-
beskæring før plantning. Det
bør indgå i udbuds- og ar-
bejdsbeskrivelser, og der skal
afsættes ressourcer til arbejdet
der varierer med træart og
træets alder i containeren.

Rodsnøre bliver et meget al-
vorligt problem hvis producen-
ten potter træer op fra små til
større potter uden at bryde
rodsnøren i forbindelsen med
ompotningen. Hvis rodbeskæ-
ringen ikke gennemføres før
flytning til en større container,
opstår der let en rodsnøre inde
i containeren fra den lille pot-
te. Denne rodsnøre kan ikke
ses på overfladen og kan der-
for heller ikke konstateres af
køberne, selv om den ødelæg-
ger træets langsigtede sund-
hed og stabilitet. Sådanne
skjulte, indre og ‘flerlagede
rodsnøre’ bør under ingen om-
stændigheder accepteres og
bør kasseres da plantøren ikke
har mulighed for at udbedre
skaden (fig. 2). Det skal her
nævnes at hos Clasen & Co.
bliver alle træer beskåret før
omplantning.

Enten skal man have et godt
og tillidsfuldt samarbejde med
leverandøren af containertræ-
er. Eller også bør man i større
plantepartier udvælge kon-
troltræer hvor man udvasker
og undersøger et lagkagestyk-
ke af rodklumpen (se figur 7).

Disse forhold er af langt
mindre betydning i buske og
småtræer som i ringere om-
fang bliver udsat for vold-
somme kræfter i rodsystemet
når det stormer. Men hos de
højtvoksende træarter kan
‘rodsnøre indeni rodsnøre’ let
medføre en pludselig og ‘ufor-
klarlig’ død efter mange år.

Nogle træarter som vokser i
containere over jorden, mang-
ler også jordens isolerende ev-
ne og kan lide af frostskade på
rødderne. Det lærer plantesko-
lerne imidlertid på den hårde
måde, og dette problem når
sjældent videre til køberne.

Klargøring til plantning
Stor set alle containertræer
har tynde rødder eller ‘vifter’
af tynde rødder på overfladen
af rodklumpen, ofte både på

Clasens containertræer står oven
på jorden, men er i øvrigt linet
op som i en marktræplanteskole.

GRØNT MILJØ 8/2015
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Figur 4. Eg i en 50 liters potte efter én vækstsæson i potten. Det hvide på klump-overfladen er mykorrhiza. De
rødlige streger på klump-overfladen er 1-2 mm tykke rødder som vokser på overfladen. Rodsnøre er endnu
ikke udviklet, men der er svage rodknæ på de få rødder som vokser langs overfladen. Fire snit med en kniv,
både langs siden og i bunden af klumpen er tilstrækkelig før plantning.

Figur 3. Den ‘hurtige’ behandling
består i at snitte rødderne i bun-
den med 2 tværsnit og 4 lodrette
snit langs rodklumpens sider.

Figur 5. Naur med et udmærket,
fibrøst rodsystem med mange vif-
ter af finrødder som vokser langs
overfladen og bunden af potten.
Der er dog også en stærk tendens
til lange rodsnører som kører
rundt langs kanten i bunden af
potten. Den tidsbesparende be-
handling af disse ‘vifter’ og snører
af tynde rødder består i 4-6 verti-
kale snit med en kniv som også
skal gentages på bunden af klum-
pen, især i pottehjørnet. Den opti-
male behandling er dog at af-
skære hele rodfilten i bunden med
spade, fuksvans eller isolations-
kniv.

Figur 2. Rodsnøre i rodsnør. Et
containertræ er pottet op fra en
lille container til en større uden at
rodsnøren i den lille container-
klump blev fjernet før ompotnin-
gen. Det lille grønne rodsystem
viser en kraftigt beskåret barrods-
plante. Den røde streg illustrerer
én enkelt rod som først cirkulerer i
den lille potte og senere i den
større potte. Samme problemstil-
ling kan opleves hvis en lille potte
er udplantet (uden fjernelse af
rodsnøre), og træet senere graves
op som et større klumptræ.

siden og i bunden af klumpen.
De fleste af disse tynde rødder
har derfor også rodknæ, men
det har mindre betydning i
tynde rødder hvis bare ten-
densen til rodsnøre brydes
med overfladesnit.

Som en generel regel skal
rødderne på overfladen af
rodklumpen gennemskæres.
Plantøren overskærer rødder-
ne gennem 4-8 lodrette snit

langs potteklumpens sider og
mindst 2 snit i bunden (se figur
3). En sådan behandling er til-
strækkelig på rodklumperne i
figur 3-7. Dette anbefales også
af Clasen & Co.

Det kræver dog mere agtpå-
givenhed hvis der er tykke do-
minerende rødder på rod-
klumpens side og bund (figur
8). De skæres over ved rod-
knæet med saks eller grensaks

(figur 8 og 11). Sådanne fin-
gertykke rødder kan hverken
spade eller isoleringskniv hak-
ke over uden at molestere rod-
systemet. En sav er velegnet til
bunden af rodklumpen, men
det kræver at vækstmediet
ikke indeholder hårde partik-
ler som dele af substratet hos
Clasen & Co.

Hvis der er mange, lange
rødder som snører rundt på

klumpens overflade eller i kan-
ten af pottebunden, er det
bedste at skrælle hele rod-
massen af containerens over-
flade (figur 10). Dette foregår
let med kniv eller sav, hvis sub-
stratet er spagnum. Med Cla-
sen & Co.’s substrat med hårde
partikler er en isoleringskniv
antageligt at foretrække. Se
instruktionsvideoen på Skov-
bykons hjemmeside.



GRØNT MILJØ 8/2015 31

Figur 7. Samme rodklump som i figur 6, men delvis udvasket. Bemærk
rodknæ (rød pil) og viften af finrødder der er løsnet fra pottens over-
flade (blå pil). Træet er pottet op fra en 20 liters til en 50 liters potte,
men der var der intet tegn på gamle rodsnører inde i klumpen. Clasen &
Co. ridser rodklumperne før omplantning. Hvis anlægsgartneren også
ridser rodklumpens overflade før plantning sikres en god etablerings-
evne uden ulemper for den langsigtede sundhed og stabilitet.

Figur 6. Spidsløn i en 50 liters potte. Trods en meget høj ‘finrods-
regenerationskapacitet’ har spidslønnen ikke dannet voldsomme rod-
snører, men kun korte ‘vifter’ af finrødder på klumpoverfladen (sort
markering). Der er dog mange rodknæ på tynde rødder (se næste bil-
led). 4-6 snit med en kniv i sider og bund er nok. Rødder som vokser ud
af pottens drænhuller skal dog også afskæres med en saks så genvækst
får en uforstyrret vækstretning (rød pil).

Når en stor rodmasse afkobl-
es gennem sådanne rodbe-
skæringer, bliver det kritisk at
plante træerne i sommerperio-
den med fuld beløvning. Det
betyder at man bør undgå at
sommerplante arter som ud-
vikler kraftig rodsnøre. Clasen
& Co anbefaler generelt en
kronebeskæring før plantning.
Den medvirker til at balancere
rod og top efter kraftig be-
skæring af roden. Tal eventu-
elt med planteskolen om det.

Hvis ikke rødder med afbø-
jet vækstretning afskæres, vil
de efter udplantningen fort-
sætte med at vokse i den ret-
ning roden peger, og knækket
på roden opretholdes. For de
horisontale rødder kan det
medføre at der ikke dannes et
symmetrisk rodsystem. For de
vertikale rødder som er blevet
tvunget til horisontal vækst i
bunden af potten, betyder det
at rødderne ikke vokser i dyb-
den. Det skader træets vand-
forsyning i midtsommeren og
under tørke.

Den største udfordring ved
brug af containertræer er såle-
des at der altid skal foreskrives
- og senere udføres - en faglig
vurdering og behandling af
containertræers rødder før

plantning. Er dette ikke gen-
nemførligt bør et klumptræ el-
ler barrodstræer overvejes.

Forskelle mellem træarter
Omfanget af rodsnøre og rod-
knæ i containerklumpen af-
hænger meget af træarten.
Man taler om artens ‘finrods-
ekspansionskapacitet’ (root
growth capacity, RGC, eller
root growth potential, RGP).

Gingko, bøg, eg, fyr og de
fleste ædelgranarter har en
svag RGP, og deres tendens til
rodsnøre er derfor mindre ud-
præget. I mellemgruppen op-
træder f.eks. lind. Ask, birk, pil
og poppel har en meget høj
RGP og derfor højere tendens
til rodsnøre. De giver det stør-
ste arbejde med at afrette rod-
klumpen og eliminere de-
forme rødder.

Clasen & Co. hjalp os venligt
med at løfte flere arter ud af
potterne. Egetræet havde som
forventet en svag finrodsud-
vikling og der fandtes kun få
meget fine rodknæ og ingen
rodsnøre (figur 4). Naur, spids-
løn og småbladet lind hører til
i mellemgruppen, og alt efter
de deformerede rødders tyk-
kelse, varierer rodbeskærings-
indsatsen fra beskeden til

mere krævende (figur 5 til 9)
Hvidpil og poppel er de ‘vil-

de drenge i klassen’ og der op-
står næsten altid kraftig rod-
snøre som skal bortskæres (fi-
gur 10). Pil, poppel og arter
som kræver en kraftig rod-
beskæring, bør derfor også
kun plantes uden for eller nær
træets hvileperiode så finrød-
derne kan regenerere inden
udspringet sætter ind og
vandforbruget stiger stærkt.

I planteskolen
Den 105-årige Clasen & Co.
Baumschulen har lagt produk-
tionen om til containertræer
midt i 1980’erne. For at sikre
optimale vækstbetingelser i
potten samt for at fremme
etableringen i alle jordtyper
har firmaet udviklet deres eget
vækstsubstrat som er stærkt
inspireret af den tyske norm
for bytræjord (FFL-type 1).

Substratet indeholder sand,
pimpsten, knuste tagsten, små
Leca-sten samt hjemmelavet
kompost. Der sigtes strengt
mod en pH på 5,5. Dette sub-
strat sikrer både god vandre-
tension, god dræning samt et
godt luftindhold i vækstmedi-
et ligesom det (i modsætning
til spagnum) er let at vande op

hvis det har været tørt. Om
dette substrat har betydning
for den forholdsvis lave fore-
komst af stærkt snørende rød-
der i det undersøgte materiale
er uklart da der ikke foreligger
sammenligning med dyrkning
i spagnum.

Allé-træerne produceres
udendørs i 20, 50 og eventuelt
90 liters potter afhængig af
salgsbehovet. Vanding og
gødskning sikres via drypvan-
ding. Både under produktion,
transport og levering forsegles
potten i toppen af en plastik-
overdækning (figur 1). Det
hindrer ukrudt i potten, mind-
sker fordampning fra substra-
tet og hindrer sjovt nok også
kaniner i at hoppe op og gna-
ve i barken.

Vandingen styres således
100%, og der forkommer ikke
udvaskning af gødning. Under
transporten mindskes tab af
substrat fra potten også af
denne forsegling. Træerne bli-
ver normalt højst to vækstsæ-
soner i den samme pottestør-
relse.

Træerne produceres på to
måder. Den ene er at købe og
plante et ungt barrodet træ
direkte i en 50 liters potte ef-
ter en kraftig tilbageskæring
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af rødderne (figur 9). Den an-
den er at dyrke hjemmelavede
småplanter i 5 liters potter og
omplante dem i 20-liters pot-
ter og siden 50-liters contai-
nere (figur 7).

Omhyggelig rodbeskæring
Clasen & Co. betoner at alt
materiale rodbeskæres om-
hyggeligt inden omplantning
til større containere hvorved
‘rodsnøre i rodsnøre’ undgås.
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Christian Nørgård Nielsen er dr.agro,
cand.silv. og træfaglig rådgiver i fir-
maet Skovbykon. skovbykon.dk.
Artiklen er baseret på et besøg hos
Clasen & Co. Baumschulen 9.9.2015.
Her deltog også Svend Andersen,
Plantefokus, der har bidraget med
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ARTIKLER OM PLANTNING
Læs også Christian Nørgård Nielsens:
Ud med rodknæ og rodsnøre. Grønt
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Træer og buske må ikke plantes for
dybt. Grønt Miljø 7/2015 s. 10-11.
Barrodsplantens deformerede rod.
Grønt Miljø 7/2015 side 12-13.

Figur 8. Udvasket rodklump af småbladet lind. Bemærk de meget kraf-
tige rodknæ hvor rødderne bøjer af langs pottens overflade (rød og gul
pil). Disse rodknæ som er fingertykke skal, på grund af deres store do-
minans og deformation, absolut overskæres i rodknæet. De overskæres
med sav eller en kraftig grensaks. Da barrodsplanten var sat ret dybt i
substratet gik nogle af rødderne opad og tværs over klumpen for oven
(gul pil). Sådanne rødder kan med tiden hæmme tykkelsesvæksten på
stammen og mindske stammens brudstyrke (strangulerende rødder), og
de bør absolut klippes eller skæres igennem.

Figur 9. Samme småbladede lind som i figur 8, men nu er alle deforme-
rede rødder fjernet. Det har fjernet cirka halvdelen af finrodsmassen og
dermed reduceret træets vandoptag. Det kan man kompensere for ved
at vande de første 3-5 uger efter plantning. I juni-august er vandbalan-
cen dog næsten umulig at vedligeholde. Om vinteren bør man heller
ikke plante. En kraftig etableringsbeskæring af kronen kan modvirke
problemet. Bemærk den gode symmetriske fordeling af rødder fra den
oprindeligt plantede barrodsplante. Alt i alt en udmærket plantekvalitet,
men kun med en kraftig beskæring på rodklumpens overflade.

Figur 10: Sølvpil, Salix alba ’Sericea’ i en 50 liters potte er efter 2 vækst-
sæsoner i potten klar til salg. Lange rødder har snøret sig rundt langs
indersiden af potten. En vifte af rødder er løsnet fra overfladen i bunden
af billedet. Med denne plante er det ikke nok at lave 4 lodrette snit
langs klumpens sider. Antallet af snit kan øges til 8-10 snit, men det
bedste ville være at skære hele den snørende rodmasse af med en
isoleringskniv eller sav. Se videoen på Skovbykons hjemmeside.

Det understøttes af resultater-
ne fra udvaskningen af spids-
lønnen i figur 7. Den var netop
lavet gennem oppotning af en
mindre containerplante.

Firmaet beskæftiger 50 ty-
ske helsårsmedarbejdere - her-
af 2 hortonomer, 3 teknikere,
5 gartnermestre og godt 30
faglærte gartnere. Kun i spids-
belastning hentes 5-10 polske
arbejdere ind. Med denne sto-
re andel faglært arbejdskraft

adskiller planteskolen sig gi-
vetvis fra mange andre tyske
planteskoler hvor polsk ar-
bejdskraft er hyppere brugt.
Ud over de cirka 70.000 allé-
træer produceres på plante-
skolen også hækplanter, buske
samt små dværgfrugttræer og
søjleæbler i containerpotter.
Alt i alt præsenterer Clasen &
Co Baumschulen sig som en
kvalitetsbevidst og faglig stolt
virksomhed. ❏

Figur 11: Bunden af rodklumpen fra sølvpilpilen i figur 10. Der er rod-
snøre rundt i bunden af potten, og de snørende rødder vokser ud af
drænhullerne. Planteskolens folk må hakke disse rødder over med spa-
de udvendig på potten for at kunne løfte træerne. Da beskæringen ef-
terlader kraftige rodknæ (pile) inde i potten, er det vigtigt at gartneren
afskærer rødderne ved rodknæet, så genvæksten får lodret retning.
Ellers er det nok at bryde finrødderne med to snit tværs over bunden.
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Fem vilde naturrum med bl.a.
eng, græsland og strand er åb-
net midt mellem Nørrebro og
Østerbro på Københavns Uni-
versitets Nørre Campus.

„I stedet for en flad græs-
plæne har vi nu et udstillings-
vindue til Danmarks natur så
byboerne har et nemt og til-
gængeligt sted at få inspira-
tion til den gode naturoplevel-
se. Vores mål er at lokke flere

Det er holdbart og vedligehol-
delsesfrit, og ridser og skram-
mer ses ikke i den gennemfar-
vede massive plast. Sådan lød
det på Have & Landskab fra
Rubæk & Co. der under mær-
ket Enviropol har taget gen-
brugsplasten til sig. På standen
så man bl.a. bænke, borde,
pullerter, affaldsbeholdere,
legepladsredskaber samt pali-

Rubæks supermarked i Enviropol-plast
sader, stolper, brædder mv.
Plast giver ikke de problemer
med tørke og væde som træ
gør, men varme og kulde kan
være et problem, så delene
skal monteres rigtigt, fastslår
Rubæk der ikke forsøger at få
plasten til at ligne træ, men
bruger det på egne præmisser
og fokuserer på den praktiske
brug af materialet. rubaek.dk.

Små naturrum lige midt på stenbroen
ud i naturen ved at give dem
appetit på naturen inde midt i
byen,“ siger projektleder Elisa-
beth Wulffeld fra Københavns
Universitet.

På projektets facebookside
www.facebook/vildcampus
kan man få inspiration til gode
naturoplevelser i nærheden af
København med en serie af
naturfilm der guider til de
bedste lokaliteter.
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Man kan godt bevare og
udvikle naturen og sam-

tidig give friluftslivet bedre
adgang til den. Samtidig. Det
er i hvert fald hensigten med
den nye Naturpark Amager,
en af de første naturparker i
‘Danske Naturparker’.

Danske Naturparker er en
mærkningsordning for større
naturområder. Friluftsrådet
står bag den frivillige ordning
der blev oprettet i 2013 og ik-
ke skal forveksles med de stør-
re og lovbaserede national-
parker. Naturparkerne hviler
på lokal velvillighed, frivillig-
hed og opbakning.

Det er udgangspunktet i en
forprojekt som Københavns
Universitet udfører i Naturpark
Amager med støtte fra Nor-
dea-Fonden. Men problemstil-
lingen er relevant for alle na-
turparker hvor man skal finde
en balance mellem benyttelse
og beskyttelse, fremhæver
Rikke Munck Petersen der er
med til at lave undersøgelsen.

Naturpark Amager er i kom-
munal og statslig eje, så hensy-
net til ejeren er i sidste ende at
tage hensyn til byens borgere.
Nogle er bare glade for at na-
turen får bedre vilkår. Andre
sætter også pris på bedre mu-
ligheder for at bruge natur-
parken der samtidig er kultur-
arv der bør beskyttes.

Det inddæmmede land
Området består af det meste
af Amager Fælled og Kalve-
bod Fælled, et fladt inddæm-
met område oprindeligt til mi-
litært brug. Området begyn-
der kun 3 km fra Københavns

centrum og grænser op til
Ørestaden, Tårnbys og Dragør
kommuners villaområder og
rummer golfbane og skyde-
bane. Resten danner nu - sam-
men med Amager Sydstrand -
Naturpark Amager der med
sine 3000 ha er tre gange stør-
re end Dyrehaven.

Bag Naturpark Amager står
et partnerskab af Naturstyrel-
sen, København, Tårnby og
Dragør Kommuner samt By &
Havn. Partnerskabet lavede i
2014 en strategi for områdets
natur og friluftsliv. Siden fulg-
te en naturparkplan, og der-
med kunne området i begyn-
delsen af 2015 erklæres for en
naturpark.

Området er hidtil forvaltet
på forskellig vis af de fire par-
ter og har mest fungeret som
lokale grønne områder. Sigtet
er nu at skabe en ensartet
planlægning der kan bevare
og udvikle området både re-
kreativt, kultur- og naturmæs-
sigt og samtidig gøre området
til et mere regionalt fritidsmål.

Masser af analyser
Forskerne har bl.a. set på fem
lignende områder i USA, Sve-
rige, Holland, Norge og Au-
stralien. De viste et væld af
løsninger inden for emner som
natur, planlægning, vartegn,
faciliteter, stier, organiserede
aktiviteter, uddannelse, forsk-
ning, branding, kommunika-
tion og organisation. Disse
emner er udgangspunktet for
analysen af Naturpark Ama-
ger. Det samme er de eksiste-
rende planer for området samt
en landskabsanalyse hvor om-

KILDER
Rikke Munck Petersen m.fl. (2015):
Naturpark Amager. Muligheder og
indsatser. Katalog. Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, Køben-
havns Universitet.
Ole Hjorth Caspersen m.fl. (2015): Na-
turpark Amager. Muligheder og ind-
satser. Temarapporter. Institut for Ge-
ovidenskab og Naturforvaltning, Kø-
benhavns Universitet.
Ole Hjort Caspersen og Rikke Munck
Petersen (2015): Naturpark Amager I.
Skov & Landskab, Københavns Univer-
sitet. Videnblad 6.0-8.
Ole Hjort Caspersen og Rikke Munck
Petersen (2015): Naturpark Amager II.
Skov & Landskab, Københavns Univer-
sitet. Videnblad 6.0-9.

Naturparkens nuværende natur er ikke nok
Forprojekt for Naturpark Amager anbefaler både at udvikle adgangen, kulturen og naturen

rådet er inddelt i 18 dele med
hver sin karakter. Analysen
omfatter også områdernes
rumlige virkning, adgange, sti-
er, rejsetider til området og de
lokales brug af området.

En forespørgsel til plejehjem
(hvor 13 af 26 svarede) viser
f.eks. at kun få plejehjem bru-
ger området, men også at de
fleste gerne vil hvis faciliteter-
ne og transportmulighederne
er der. En forespørgsel til sko-
ler (hvor 75 ud af 345 svarede)
viser at de mest bruger de
nærmeste grønne områder,
men gerne vil rejse længere
hvis der er specielle oplevelser.
I analysen peges også på at
man kan tilbyde faciliteter til
beboerne i de nærliggende so-
cialt udsatte boligområder.

Indgange, stier og natur
Analysen har ført til en over-
ordnet plan og konkrete for-
slag. Det handler især om at
fremhæve parken som kultur-
skabt landskab og inddæm-
ningens og dræningens betyd-
ning for den opståede natur.
Vigtig er også adgangen til
den lange kyst, indgange, stier
og faciliteter. Der er i dag næ-
sten 120 indgange til området,
men ikke alle er kendte og der
mangler tydelige hovedind-
gange. Desuden har stierne en
blandet kvalitet og tæthed.

Der er derfor foreslået ni
hovedindgange, hvor fem er
helt nye, så der er en dækken-
de fordeling fra alle sider. Ho-
vedindgangene er samtidig
knudepunkter for faciliteter
og et forbedret stinet. Til faci-
liteterne kan bl.a. høre bål-

300 ha inddæmmet land hvor kun en mindre del er bebygget.
Resten er nu naturpark hvor bl.a. græssende kvæg vedligeholder den lysåbne natur.

pladser, sheltere, oversigtsin-
formation, madpakkehuse og
toiletbygninger. De foreslåede
stier er af forskellig type og
længde og omfatter både cy-
kel- og gangstier for at be-
grænse konflikter og for at til-
byde en større variation i ople-
velse og stilængde. Med i pla-
nen er også  et friluftslabora-
torium og kulturformidling.

Samtidig med at adgangen
forbedres, får naturen bedre
vilkår. I forvejen er der beskyt-
tede områder der er lukket for
adgang. Det bliver de ved med
at være. Nogle steder foreslås
rydninger for at skabe en me-
re lysåben natur. Andre steder
foreslås det at lede mere vand
ind så det generelt bliver mere
vådt, og at lade beplantning
gro til, bl.a. på de tidligere
Svenskeholme mod vest. Beg-
ge dele får holmene til at træ-
de mere tydeligt frem og sam-
tidig opstår der nye biotoper
til dyr og planter.

Så vidt forprojektet. Nu ven-
ter beslutninger, prioriterin-
ger, bevillinger og mere detal-
jerede planer. Og at føre dem
ud i praksis. sh
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Powerkultur af
hybridlærk og gran

Rødgran og lærk i ‘powerkultur’.
Foto fra skov.hededanmark.dk.

Under det hårdtslående navn
‘Powerkultur’ har HedeDan-
mark introduceret en ny mo-
del i skovkulturer på mager
jord. Den består af en række-
vis blanding af hjælpetræer og
blivetræer, typisk 4 rækker hy-
bridlærk og 7 rækker rødgran.

Hybridlærk har en kraftig
ungdomsvækst så man 15-20
år efter kan tynde de to mid-
terrækker og afsætte dem
som flis - med overskud. Lærk
er velegnet til flis fordi den
ikke skal fortørre når den hug-
ges om vinteren.

Hvor de to rækker stod, er
der samtidig dannet et køre-
spor som man bruger til de føl-
gende selektive tyndinger.
Maskinføreren kan se ind i be-
voksningen og række kranen
ind til den inderste garnrække.

Hybridlærken fungerer ind-
til hugsten som ammetræ for
granerne som derfor etableres
hurtigere og mere sikkert. Des-
uden bliver bevoksningen me-
re stormstabil, lysere, mere til-
gængelig til bl.a. jagt og ska-
ber et mere varieret plante- og

dyreliv. Hertil kommer at den
hurtige bevoksning optager
meget CO2 og erstatter en del
olie og gas.

HedeDanmark har i 2012 og
2013 anlagt otte demonstrati-
onsbevoksninger landet over,
bl.a. i Kaptajn Schultz Plantage
ved Bording hvor 7 rækker
gran (rødgran og sitka) veksler
med 4 rækker hybridlærk i 1,8
meters rækkeafstand.

Modellen er udviklet til nå-
letræ, men HedeDanmark ar-
bejder på en tilsvarende mo-
del for løvtræer. Princippet
med at plante hybridlærk i det
kommende kørespor kan dog
umiddelbart overføres. sh
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Den nye vejlov giver plads til
at infrastruktur som f.eks. let-
baner og ledningsanlæg kan
placeres i forbindelse med ve-
jene, men det er ikke fulgt op i
lovens regler om beplantning,
bemærker landinspektør Hans
Faarup i fagbladet Trafik &
Veje 9/2015.

I den nye lovs §87 hedder
det: „Vejmyndigheden kan,
når vejens vedligeholdelse el-
ler hensynet til færdselen gør
det nødvendigt, kræve træer
og anden beplantning på,
over, ved og i vejareal fjernet,
nedskåret eller studset.“

Ja, hvis færdselen nødven-
diggør det. Ikke andre formål.
Det hedder ellers i formålspa-
ragraffen at loven skal „med-
virke til at sikre at andre for-
mer for infrastruktur kan pla-

ceres i forbindelse med vejnet-
tet.“ 

Som begrundelse for den
nye vejlov anførte Transport-
ministeriet tilmed at loven
skulle give ‘udtrykkelig hjem-
mel’ til at kræve beplantning
fjernet uanset formålet. Men
det kan man altså kun hvis
hensynet er færdselen. I be-
mærkningerne til den nye lovs
§87 hedder det endda at den
blot er en videreførelse af den
gamle lovs §103, stk. 2 hvor
der heller ikke nævnes noget
om anden infrastruktur.

Den nye vejlov giver i øvrigt
kommunerne nye muligheder
for gravearbejder, parkering
og afvanding. Loven blev ved-
taget i julen 2014, trådte i
kraft 1. juli og er omtalt i
Grønt Miljø 2/2015 side 56. sh

Vejlov har problem med beplantningen

Planeringsbjælken
komprimerer let
En planeringsbjælke kan nu
monteres på Engcons tiltrota-
tor - som monteres i armen på
en mindre gravemaskine o.l.
F.eks. kan man køre med ma-
skinen på gaden og rette for-
tovets grus af ved siden af.
Redskabet er forsynet med en
justerbar komprimeringsrulle
der pakker overfladen let.
Redskabet der simpelt hen
hedder ‘Planeringsbjælke’ fås i
tre bredder fra 200 til 300 cm
og passer til vægtklassen 5-18
ton. Importør er Engcon Den-
mark A/S. engcon.dk.

Softrak på lette
fjed i naturområder
Pleje i vådområder kan ske
med denne bæltetraktor som
Gribskov Stuboggren viste på
Have & Landskab. Maskinen er
engelsk og hedder Softrak.
Den 120 hk kraftige motor dri-
ver en hydraulik der bruges til
både fremdrift og redskabs-
drift, bl.a. med flishugger,
slagleklipper til siv, tagrør mv.
og fjernstyret skovkrav med
spil og tømmerlad. Maskinen
vejer 3900 kg og har med sine
brede bælter et meget lavt
kontakttryk. stuboggren.dk.

Danske kommuner
ind i klimakampen
Byerne skal mere aktivt ind i
klimakampen hvis vi skal nå
FN’s klimamål. Realdania har
derfor igangsat en indsats
hvor målet er at få alle danske
kommuner til at tilslutte sig
det internationale klimainitia-
tiv Compact of Mayors der
blev lanceret under FN’s klima-
topmøde i New York sidste år.

Sigtet er at byer gøres mere
resistente over for konsekven-
serne af klimaændringer. De
deltagende kommuner skal
bl.a. kortlægge og rapportere
deres emissionsdata, opsætte
reduktionsmål, formulere en
klimaplan og indgå i en inter-
national vidensudveksling.

London School of Economics
har nylig udsendt rapporten
‘New Climate Economy’ der
peger på at byerne er nødven-
dige for at nå FN’s klimamål,
se newclimateeconomy.report.

Planter og dyr er
tilbage i Filsø
Fuglene vendte tjept tilbage,
og sjældne vandplanter myld-
rer frem i den genskabte Filsø i
Vestjylland. Efter 60 år med
dræn og intensiv dyrkning
strømmede vandet i 2012 ind
over søbunden.

Københavns Universitet har
talt 56 arter af nye vandplan-
ter i og ved søen. Professor Kaj
Sand-Jensen kalder det et ‘bo-
tanisk mirakel’ at Filsø på så få
år har reetableret sin flora,
herunder meget sjældne arter.
Blandt fuglene finder man
bl.a. havørne, skestorke, klyder
og den sjældne sandterne.

Filsø var indtil 1852 Dan-
marks næststørste sø med sine
3000 ha, men blev over en pe-
riode på 100 år drænet og tør-
lagt. I dag er søen vendt til-
bage og er med sine 915 hek-
tar landets sjette største sø og
en stor vestjysk attraktion.

En cykellygte lyser ikke langt
så når man cykler på landet i
mørke, er det svært at fornem-
me stiens spor og retning.
Men det kan man nu på Had-
sundbanestien mellem Assen-
toft og Spentrup ved Randers.

Det skyldes at der er fældet
LED-lys ned i asfalten. Den 3
mm store, men effektive lysdi-
ode er en del af en enhed der
også omfatter solceller, et
lithium-ionbatteri og elektro-
nik. Hele enheden kaldes LED
Mark og leveres af Geveko ITS.
Det er en lille firkantet flad
sag på 10x12 cm og 7 mm tyk.

Der fræses et hul i asfalten
og enheden limes fast og tåler
bagefter almindelig trafik fra
f.eks. snerydningsgrej. LED-ly-
set er lagt ned med 30 meters
afstand, men tættere i sving.
Det lyser op i en flad skrå vin-

LED-lys med solceller viser stiens retning
kel mod cyklisten der kan se
retningen op til 2 km frem.

Batteriet er nødvendigt for-
di solcellerne næsten ikke le-
verer energi i de mørke måne-
der. Det gør batteriet så i op til
2000 timer. Og når foråret be-
gynder, er solcellerne igen klar
til at levere energi til lysdioden
og til at genoplade batteriet.

På Randers-kanten er der i
forvejen lagt lys i cykelstien fra
Assentoft til Randers. Snart
følger også en del af Gudenå-
stien og stierne fra Langå og
Spentrup til Randers. Lysene er
er led i cykelprojektet ‘Hver-
dagscykling i oplandsbyer’ der
skal få folk på egnen til at ta-
ge cyklerne, også på de lidt
længere ruter. Projektet om-
fatter også flere parkerings-
pladser til cykler og udlån af
el- og MTB-cykler. sh

FL-dumperen
tager sine 800 kg
Øbakke viste FL Industries nye
Eurodumper med en 6,5 hk
Hondamotor frem på Have &
Landskab. Den har håndbe-
skyttere og klemsikring under
bakning. Kassen tager 800 kg
og er opbygget som dumper-
kasse med 45° overgang mel-
lem alle sider. Formen sikrer at
materialet altid slipper og man
undgår at vælte. obakke.dk.
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Juhu, kostumefilm. I ‘A little
chaos’ fra 2014 er hovedperso-
nen Sabine de Barra (Kate
Winslet) ‘landscape gardener’,
kombineret anlægsgartner og
havearkitekt. Hun buldrer ind i
Versailles-haven til den franske
kong Louis XIV (Ludvig d. 14.)
spillet af Alan Richman - kendt
som den bryske mr. Snape fra
Harry Potter-filmene.

Kongen har nogle buske
som Sabine de Barra gerne vil
have, og hun har taget nogle
stauder med, så hun håber de
kan bytte. Kongen sidder bare
og stirrer på hende. Så går hun
hen og dufter til roserne. Gisp,

Louis XIV forelsker sig i sin havearkitekt
så bliver det for meget for
kongen. Han bliver helt forel-
sket og lader som om han blot
er kongens gartner og vil vide
mere om stauder.

Sabine skal også bygge ha-
vens Bosquet de la Salle de
Bal-springvand (som blev byg-
get af André Le Nôtre 1680-
1683), men åh, SPOILERALERT:
Efter en storm bliver hele byg-
gepladsen oversvømmet. Og i
oversvømmelsen finder man
en handske som skaber store
problemer for Sabine. Nåh,
men til sidst bliver springvan-
det og pladsen foran færdig så
kongen og alle danser. lt

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud

Grønt Miljøs

faglige

filmservice !
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At plante træer og buske
 som små dækrodsplanter

med planterør blev lanceret i
Danmark i 80’erne, men slog
ikke for alvor igennem. Det
gjorde det i Sverige hvor der
nu plantes over 260 millioner
dækrodsplanter om året. Her-
hjemme er HedeDanmark dog
i gang med et ny koncept med
dækrodsplanter, foreløbig kun
i skoven og med nåletræer.

En dækrodsplante - eller en
plugplante som den også kal-
des - er et lille potteplante der
er sat sammen i bakker. Man
planter dækrodsplanten med
et planterør i en jord der er
forberedt med mekanisk jord-
behandling. Ellers er ukrudtet
for stort et problem.

Med planterørets pedal la-
ves et lille hul i jorden. Deref-
ter slipper man planten ned
gennem røret til hullet og
man træder lidt til. Det finske
planterør Potti-putki har været
på markedet siden 80’erne og
bruges stadig. Det findes mo-
deller til flere plantestørrelser
(se youtube.com, pottiputki).

Enårige dækrodsplanter
Dækrodsplanter er ikke helt
ukendte i Danmark. I skovsek-
toren kendes bl.a. de såkaldte

Dækrodsplanterne slår rod i skovene
HedeDanmark tror på plantetypen, men foreløbigt plantes der kun på
de mere næringsfattige lokaliteter og med udvalgte nåletræsarter

Jiffy-planter, et amerikansk
koncept med små potter med
typisk to-årige planter sået i
en ‘skovbriket’ af spagnum.

Med HedeDanmarks kon-
cept er der kommet en ny ak-
tør. Planterne er etårige. Frøe-
ne er fra HedeDanmarks Skov-
frøafdeling, primært fra egne
frøplantager. De bliver opfor-
meret af en hollandsk produ-
cent der sår dem i drivhus, ét
frø i hver potte. Planterne vok-
ser frem fra februar til novem-
ber og ligger på køl frem til
udplantning næste forår. Top-
pene er da typisk 15-20 cm hø-
je, mens den cylinderformede
rodklump er cirka 7-8 cm høj
og 2,5 cm i diameter.

Alle skovbrugets nåletræ-
arter kan produceres og indtil
videre er fokus på lærk, rød-
gran og sitkagran. Den første
store plantning fandt sted fra
marts til juni i år hvor selska-
bets skovarbejdere plantede
godt en halv million dækrods-
planter. Det er en del af et
projekt som HedeDanmark i
2013 præsenterede for de
skovejere firmaet arbejder for.

De mange fordele
„HedeDanmarks hovedformål
med at bruge dækrodsplanter,

er at tilbyde skovejerne kultu-
rer der er mindst lige så gode
som de traditionelle og samti-
dig markant billigere“ siger
forretningsudvikler Martin Bri-
and Petersen.

Dækrodsplanter er billigere
at producere end barrodsplan-
ter. De kan plantes i vækstsæ-
sonen. De er hurtigere at plan-
te og hurtigere til at etablere
sig fordi de bevarer deres rod-
net intakt. De står formodent-
lig også bedre fast i jorden for-
di rodnettet for starten er vel-
udviklet og symmetrisk. Des-
uden kan man bestille et mere
præcist antal så plantespildet
falder. Derfor vurderede ‘Kul-
turkommissionen’ for en halv
snes år siden at konceptet kun-
ne bruges i Danmark.

Demo-plantninger
„Det er Kulturkommissionens
omfattende arbejde og erfa-
ringerne med dækrodsplanter
fra enkelte store ejendomme i
Danmark som vi har bygget vi-
dere på. Tiden er moden til
det nu,“ siger forretningsud-
vikler i HedeDanmark Martin
Briand Petersen. Han peger på
at også svenske erfaringer har
været vigtige i forberedelsen
af HedeDanmarks koncept.

KILDER
En lille, grøn plante - en stor forskel.
Vækst 3/2015.
Martin Briand Petersen, HedeDan-
mark 5.10.2015.
www.hededanmark.dk.

Det kan dog ikke erstatte
egne erfaringer. HedeDan-
mark har derfor haft et for-
projekt for at få praktiske erfa-
ringer med metoden og for at
se hvordan planterne klarede
sig under danske forhold. Det
er bl.a. sket med såkaldte de-
mo-plantninger hvor dækrods-
planter på forskellige lokalite-
ter blev plantet ved siden af
almindelige barrodsplanter.

De første blev plantet ud på
de mere næringsfattige  jorde,
og her har det vist sig at plan-
terne etablerer sig hurtigere
og mindst lige så godt som de
traditionelle barrodsplanter
„Dækrodsplanterne kommer
hurtigere fra start, de har en
bedre rodsymmetri, de er me-
get nemme at håndtere og de
har en stor overlevelsesgrad,“
siger skovfoged i HedeDan-
mark Thomas Mikkelsen.

Han peger også på at plan-
terne hidtil ikke er skadet me-
re af kronvildt og snudebiller
end barrodsplanterne. „Og så
er skovarbejdernes ergonomi
meget bedre når de planter
dækrodsplanten. De er ikke
ømme i ryggen, når de har fyr-
aften,“ siger han.

Vision om pris og kvalitet
Projektgruppen omfatter He-
deDanmarks planteskole, skov-
divisionens ledelse og udvalg-
te nøglemedarbejdere. Den
brede fundering med mange
forskellige ekspertiser, er iføl-
ge Martin Briand Petersen den
vigtigste grund til at projektet
er kommet så rask fra start.

„Visionen er at vi kan skabe
en kvalitetskultur der bliver
30-40% billigere end en tradi-
tionel kultur i dag. Der er vi
ikke endnu, men allerede nu
er der en mærkbar økonomisk
forskel,“ siger han.

Martin Briand Petersen un-
derstreger samtidig at at man
vil gå sikkert frem og løbende
dokumentere at systemet er
billigere end barrodsplantning
og at planterne kan vokse og
blive til kvalitetsskov. Derfor er
det foreløbigt også kun på de
mere næringsfattige jorde i
skoven og med få nåletræsar-
ter at systemet anvendes. sh

En dækrodsplante er et lille potteplante der er sat sammen i bakker. Foto: HedeDanmark.
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Den Uendelige Bro var en af
56 installationer da Aarhus-
bugten for fjerde gang lagde
strand til skulpturudstillingen
Sculpture by the Sea fra 5. juni
til 5. juli. Broen der cirklede
rundt i strandkanten blev en
af de mest populære værker
og fik prisen som ‘Børnenes fa-
vorit’. Alligevel blev den taget
ned da udstillingen var ovre.
Nu forsøger Lokalavisen i Aar-
hus at samle penge ind til at
genopføre broen som andre i
forvejen har budt på.

Broen er tegnet til stedet af
de århusianske arkitekter Jo-

han Gjøde og Niels Pouls-
gaard. „Man kommer ud til
havet gennem skovbrynet,
forbi en gammel mølle og så
ud gennem en slags slugt hvor
landskabet åbner sig op. Ude
på broen bliver man en af et
uforpligtende fællesskab,“ si-
ger Johan Gjøde til Politiken.

Broen blev opført af 15
tømrerlærlinge fra Aarhus
Tech. Et dronebillede af broen
er i arkitekturmagasinet Arch-
daily kåret som et af de ti bed-
ste arkitekturbilleder i år og
broen har været omtalt i 50-60
medier verden rundt. sh

En uendelig gåtur rundt i strandkanten

Foto: Sculpture by the Sea.
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Børnehave med
skovens fordele
LEGEPLADSEN. Erfaringer fra skovbørnehaver
kan vise hvordan man kan finde det gode sted
eller gøre legepladsen mere naturpræget

UDENDØRS ELEMENTER
MED KERNEAKTIVITETER

1. Åbne områder hvor man kan løbe,
køre og gå, sparke i blade og grannåle
og lege i større grupper, hoppe over
grene og kviste, glide i mudder og på is.
Områderne må gerne have forskellige
størrelser og eventuelt være sydvendte
og have et samlingssted af f.eks. stubbe
eller stammer i rundkreds.
2. Skråt terræn hvor man kan glide,
rulle, kravle og springe. Der kan være
bakker, høje, diger, hulninger, huller,
pytter og grøfter - også i en lille skala til
legepladser.
3. Skærmede steder. I tætte bevoks-
ninger, bag stammer, i fordybninger el-
ler i huler kan man få en ramme om sin
leg, afgrænse sit område og være i fred.

4. Faste dele hvor man kan klatre og
bevæge sig på, over, under, omkring og
ned fra. Det kan være træer, buske, væl-
tede træer, stammer, stubbe og større
sten. Det særlige er især attraktivt, f.eks.
rodkager efter træer der er væltet.
5. Bevægelige dele. Der er bud efter
det man kan bevæge sig sammen med,
f.eks. træer der bøjer og svajer, gynge-
grene der nås fra jorden, kvasbunker at
hoppe i, tovbaner, gynger og hænge-
køjer.
6. Løsdele. Løsdele kan arrangeres, æn-
dres og bruges som redskaber og rekvi-
sitter. F.eks. naturens grene, kviste, kog-
ler, frugtstande, frø, svampe, blomster,
blade, frugter, siv, græs, sten, fjer, knog-
ler mv. eller kævler, rafter mv. Alt sam-
men noget man kan snitte i, knække,
smuldre eller smadre.

7. Smulder. Jord, mudder, sand, ler, sav-
smuld, småsten, frø mv. er skovens blan-
dede sandkasse som man kan grave i,
forme, blande og smøre med. Er der
vand, kan al jord blive til f.eks. suppe,
grød, ansigtsmaling eller neglelak.
8. Dyr. Alle dyr fænger, men især de dyr
man kan finde og samle op, undersøge,
passe på, fundere over, lave hjem til og
slippe fri igen.
9. Vand. Selv den mindste pyt indbyder
til at springe over, løbe igennem, og
trampe i, kaste sten i, lade blade og gre-
ne flyde på og samle vand op fra. I rin-
dende vand kan der bygges dæmninger
og sendes ting med strømmen. Når det
fryser, kan isen knases og glides på.
10. Ild. Spændende for både børn og
voksne, men binder en voksen til stedet.
Kan være faste ildsteder, f.eks. bålhytter.

Skovbørnehaverne viser hvor
skøn skoven er at lege i.

Men skovbørnehaver er forbe-
holdt de få. For alle de andre
er der dog også muligheder.
De kan få nogle af skovens
fordele ved at opsøge et godt
sted i den nærmeste park eller
skov. Eller ved at føre nogle af
naturens elementer ind på
børnehavens legeplads.

Men hvilke steder egner sig?
Og hvilke skovelementer dre-
jer det sig om? Det undersøger
Inger Lerstrup i et projekt på
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning.

Observationer i skovbørne-
haver viser at børn grupperer
sig hist og her hvor de har et
eller andet at gøre. De er op-
taget af de meningsfulde
handlingsmuligheder som om-
givelserne stiller til rådighed.
Herom bruger James J. Gibson,
en af økopsykologiens pione-
rer, begrebet ‘affordances’.
Dem skal børn have så mange
af som muligt.

De mest attraktive elemen-
ter kan bevæge sig, flyttes el-
ler ændres (f.eks. med redska-
ber) eller er nye og specielle
og derfor ikke fuldt udforsket.
Det er en fordel med stor vari-

ation i størrelser, former, over-
flader og materialer og med
gradvise eller trinvise overgan-
ge, så det udfordrer børn med
forskellig alder, temperament
og kunnen. Naturens elemen-
ter yder et særligt bidrag fordi
de ændrer sig med årstiden og
vejret og løbende leverer nye
løsdele som blade, grene,
svampe, kogler og dyrerester.

Det gode skovsted
Man kan også studere hvor
skovbørnehaver og udebørne-
haver vælger at være. Det er
tit lysninger mod syd, men det
kan også være i skovens søjle-
haller eller i mere åbent land-
skab med spredt bevoksning.
Ofte er der grøfter, diger og
bakker, gode klatretræer, bu-
skads og mange løsdele som
grene og sten. Det kan også
være tæt granskov (f.eks. til
koglejagt), kælkebakker,
strande, søer og vandløb (hvor
man kan fange dyr med net)
og steder med planter som ka-
stanje, hassel- eller bærbuske.

Bålsteder er attraktive, og
halvtag, shelter eller bålhytte
kan give ly og læ til at spise
madpakker og skifte børn. Er
der en vandhane, slipper man

Børnenes leg i skoven kan
man lade sig inspirere af når
legepladsen skal indrettes.
Fotos: Inger Elisabeth Lerstrup
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for at bære vand med, og wc
eller mult er også arbejdsbe-
sparende.

Man kan opdele elementer
med handlingsmuligheder i ti
grupper som herunder. Når
man skal finde et godt sted i
skoven eller parken eller vil
forny legepladsen, kan man gå
grupperne igennem og se om
de er repræsenteret på stedet,
og om der er variation i form
og størrelse, graduering og
rigelighed. Undervurdér ikke
børnene som f.eks. hurtigt bli-
ver gode til at klatre.

En skovagtig legeplads
Når man vil gøre børnehavens
egen legeplads mere skov- og
naturpræget, kan arealstørrel-
sen begrænse. Men terræn,

beplantninger og inventar kan
få området til at virke større
og mere spændende. En grøft,
nogle buske, en jordbunke el-
ler en lavning til vandpytter
fylder ikke meget, men kan
glæde meget. Børnenes øjen-
højde gør at selv lav bevoks-
ning kan virke som ‘urskove’.

Det kan være svært at etab-
lere et bed eller et træ når slid-
det er stort, men man kan
plante tæt og lave et midlerti-
digt værn af f.eks. sten eller en
lav rafte. Særligt egnet er ar-
ter der vokser hurtigt, er stær-
ke, har god genvækst, viser
årets gang og leverer mange
og forskelligartede løsdele.

Det er også muligt at ind-
føre sager udefra: grenafklip,
brugte juletræer, brædder,

rent byggeaffald, sten og skal-
ler. Organisk materiale har
den fordel at det forgår med
tiden, tiltrækker dyr og ikke
ser så rodet ud undervejs.

Begræns risikoen
Børn kan forvilde sig bort, så
de gode steder har også en vis
afstand til farlige ting som ve-
je, jernbaner, stejle klinter og
vand med stejle brinker eller
stærk strøm. Der kan ske ulyk-
ker alle vegne, men selvfølge-
lig skal man undgå det der er
svært at forudse for børnene,
f.eks. at grene kan falde ned
og at brændestabler kan rulle.

Når offentligt tilgængelige
områder indrettes til børn,
gælder de samme regler som
på en legeplads, men lovmæs-
sigt er grønne områder en grå-
zone. Kommunen har ansvaret
når børnehaven er på tur, men
i praksis er det pædagogerne
der må afveje risikoen og lege-
værdien, understreger Inger
Lerstrup.

At børnehaver kan vinde
meget ved at bruge naturen
og dens elementer, fremgår af
en spørgeskemaundersøgelse
og interviews med ansatte i
børnehaver der bruger skov,
park og strand. De oplever at
børnene får mere plads, ro og
tid til fordybelse, frisk luft, go-
de muligheder for at bevæge
sig og sanse, rigelige materia-
ler, naturoplevelser og medle-
ven i årets gang, forklarer In-
ger Lerstrup. Der er færre kon-
flikter, børnene viser andre si-
der af sig selv, og der er mere
plads til forskellighed. sh
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En belægning der hælder
 har en større overflade

end den vandrette plan som
tegningen gengiver. Men er
det noget der har praktisk be-
tydning? Nej, normalt ikke.

Man skal normalt ikke be-
stille ekstra sten og fliser. Det
er normalt muligt at holde et
modulmål og samtidig holde
fugebredden. Når der er toppe
eller buler i belægningen, kan
man normalt holde både fuge-
bredden og de lige skifter.
Men i særlige situationer kan
der opstå problemer, f.eks. når
man vil indbygge stejle toppe
eller volde i belægningen.

Arealet forøges minimalt
Tag f.eks. en belægning der
fylder 20x20 m2 (400 m2) i
vandret plan, men skal lægges
med 25 o/oo fald. Hvor stor er
overfladen reelt og har det
praktisk betydning?

Det kan regnes ud med den
gode gamle pythagoræiske
læresætning der beskriver for-
holdet mellem længderne i en
retvinklet trekant. Summen af
kateternes kvadrat er lig hypo-
tenusens kvadrat. a2+b2=c2.

De to kateter a og b er 20
meter (belægningens bredde)
og 0,5 meter (stigningen på 25
o/oo over 20 meter). Overfla-
dens bredde kan herefter reg-
nes til 20,0062 meter. Altså 6,2
mm ekstra. Det forøger kun
belægningsarealet med
0,00625x20 = 0,12 m2. Det har

selvfølgelig ingen praktisk og
økonomisk betydning.

På en større belægningsfla-
de er det mindre selvfølgeligt.
Tag f.eks.100x100 m2 (10.000
m2). For nemheds skyld forud-
sættes ét stort ensidigt fald på
25 o/oo selv om overfladen
sammensættes af flere mindre
fald. Her viser samme udreg-
ning at belægningsarealet
øges med 3,1 m2.

Som tommelfingerregel kan
man i det hele taget regne
med et tillæg på godt 0,03%
ved et gennemsnitsfald på 25
promille. Ikke meget, men dog
noget man skal tage højde for
ved store arealer. I praksis kan
det spille en større rolle at ste-
nene generelt er i over- eller i
undermål eller om der er man-
ge tilskæringer eller ej.

Synes man om matematik,
kan man i stedet for Pythago-
ras regne ud fra den vinkel
som den skrå flade danner
med det vandrette plan. Med
et fald på 25 promille er denne
vinkel 1,43 grader (tangens af
0,025/1). Med en enhedscirkel
på 1 regnes den forøgede
bredde til 1/cos(1,43). Forøgel-
sen er 1/cos(1,43)-1 = 0,00031.
For 100 meter bliver det
100,031 meter. Hele arealet
bliver 10.003,1 m2, altså en for-
øgelse på 3,1 m2. Som før!

Modulet kan let holdes
Tag et andet eksempel hvor en
belægning af 50x50 cm beton-

fliser skal holde et givet modul
og ende i en flugt uden tilskæ-
ringer. Går det uden at fuger-
ne bliver for brede? Belæg-
ningens bredde er i vandret
plan 20 meter og faldet 25 o/
oo. Belægningens ekstra bred-
de er efter samme beregning
som før 6,2 mm. Den lille af-
stand kan let som ingenting
spredes og optages i de 40 fu-
ger. Modulet kan holdes.

Kan det også holdes hvis fal-
det fordobles til 50 o/oo over
de samme 20 meter? Stignin-
gen bliver da 1 meter og over-
fladens bredde 20,025 meter.
De 25 mm ekstra skal fordeles
over 40 fuger. Stadig ikke no-
get større problem når fuger-
ne må ligge mellem 2 og 5
mm. Man skal op på meget
kraftige fald - eller bruge me-
get store fliser - før fugebred-
den bliver for stor og dermed
et reelt problem.

Huller og volde
Af og til ser man belægninger
med små toppe eller volde
med korte, men store stignin-
ger og fald. Her kan man stø-
de på problemer hvis fuge-
bredden og de lige linjer skal
holdes i forhold til den øvrige
belægning der løber rundt om
toppene.

Tag f.eks. en top på 50 cm
med en stigning og et fald på
500 o/oo (1:2). De skrå flader
er dermed 100 cm brede i
vandret plan, men 111,8 cm i

det skrå plan, altså 118 mm
mere. Der er her set bort fra
afrundinger og S-kurver.

Hvis der bruges 112 mm
brede klinker i lige skifter, skal
de 118 mm fordeles over 10
fuger. De bliver derfor 11,8
mm bredere end de standardi-
serede 2-5 mm. Altså op til 17
mm brede. Det er hverken
kønt eller solidt.

Løsningen kan ligge i selve
mønstret. Man kan lægge ste-
nene på kant og dermed for-
dele det samlede fugeareal
over flere fuger. Man kan
undgå de lige skifter til fordel
for mere organiske mønstre. I
det hele taget gøre en dyd af
nødvendigheden.

Det gjorde GHB Landskabs-
arkitekter da de projekterede
‘bølger’ i klinkebelægningen
på Dantes Plads i København.
Klinkerne er 7,5x7,5 cm så der
er mange fuger til at fordele
det ekstra areal. Mønstret be-
står af rulleskifter der løber
parallelt med hinanden så
klinkernes længdesider ikke
danner gennemgående fuger.

„Vi valgte bevidst en sten og
en geometri så det kunne lade
sig gøre at lægge stenene hen
over bølgerne uden at fugerne
blev for brede,“ forklarer Mor-
ten Weeke Borup, landskabs-
arkitekt og partner i GHB
Landskabsarkiteter. „Men lidt
for brede blev de, det kunne
ikke være anderledes. Det var
et valg vi traf.“ sh

Den hældende belægning er kun minimalt større
Kun hvor der er stejle ‘kreative’ toppe kan man få et reelt problem med fuger, linjer og moduler

Klinkebelægning med toppe på
Dantes Plads i København. Alt an-
det lige betyder en top bredere
fuger eller skæve linjer, men det
dæmpes af mønstret med de pa-
rallelle rulleskifter på tværs over
toppene. Alligevel efterlades en
del lidt for brede grusfuger på 8-
14 mm på toppene.
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Ukrudtet dør af
Heatweed hedvand
Fo to år siden viste Svenning-
sens Maskinforretning de nor-
ske Heatweed-maskiner der
bekæmper ukrudt alene med
98 grader varmt vand. På Have
& Landskab var der også en
lille, ny model, Mini Series, til
cirka 1000 m2 pr. dag, f.eks.
haver og gårde. Selve maski-
nen vejer blot 100 kg. Tanken
rummer 300 liter, men maski-
nen kan kobles direkte til en
vandhane. Heatweeds flagskib
er ‘Sensor Series’ der monteres
på en redskabsbærer. Her sør-
ger sensorer, der identificerer
klorofyl, for at kun ukrudt
rammes. svenningsens.dk.

Løvsuger med
bærearm og leskaft
Til basismaskinen MultiOne
har importøren HCP Danmark
fået lavet en løvsuger der sid-
der i MuliOnes teleskoparm og
drives af dens hydraulik. Red-
skabet passer til nordiske for-
hold hvor blade mv. ofte er
våd og hvor suget derfor skal
være kraftigt. Sugeslangen er
6 meter og 15 cm i diameter.
En bærearm svinger med ud
og bærer en stor del af slang-
ens vægt. Det er bl.a. en fordel
når slangen skal ind over kir-
kegårdens hække mv. Håndta-
get er som skaftet fra en le.
Materialet går ind gennem
svinghjulets lameller og knuses
så beholderen pakkes godt.
hcpetersen.dk.
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Er det begyndelsen til enden
på gartnerfaget? Nok ikke,

men i hvert fald er en ny, fuld-
automatiseret robot blevet in-
stalleret i et væksthus ved In-
stitut for Plante- og Miljøvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet i Taastrup. PhenoLab,
som robotten hedder, overvå-
ger udviklingen hos planter i
117 store potter eller 468 små
potter og behandler dem der-
efter individuelt ud fra målin-
ger af planternes tilstand.

Hver plante kan f.eks. blive
vandet og gødet alt efter den
målte koncentration af vand
og næringsstoffer i jorden i
den enkelte potte. Robotten
kan også rotere, måle og veje
planterne samt flytte rundt på
planterne så de får ens vækst-
betingelser. Robotten har des-
uden to termiske kameraer og
et multispektral kamera til
bl.a. at måle planternes vækst
og om de er stressede.

På forsøgsgården Højbakke-

gaard i Taastrup passer robot-
ten eksempelvis potter med
sygdomsramt byg. Kornsorten
er under kontrollerede forhold
smittet med svampen meldug.
Robotten er ansat som fuld-
automatiseret gartner for Kø-
benhavns Universitet hvor for-
skerne vil finde ud af hvordan
byggen og svampen reagerer
på forskellige mængder af
vand og næring. Det kan give
svaret på om planteforædling
kan gøre byg modstandsdyg-
tig over for sygdomme.

Leder af Københavns Uni-
versitets Institut for Plante- og
Miljøvidenskab Svend Chri-
stensen har store visioner for
robotten. „Med PhenoLab har
vi automatiseret en masse ruti-
ner som vi normalt gør manu-
elt når vi laver planteforsøg.
Det gør at vi nu kan lave forsø-
gene i mange flere planter og
måle meget mere præcist på
planternes tilstand så vi er i
stand til at forstå mere om

planternes respons på forskel-
lige faktorer,“ siger han.

Forsøget med byg er kun
starten, understreger Svend
Christensen. „En anden mulig-
hed er f.eks. at bruge robotten
til at undersøge hvordan nyt-
tige mikroorganismer i jorden
kan være med til at øge plan-
ternes vækst og deres forsvar
mod sygdomme. Det er på
trods af den store betydning
ikke undersøgt tilstrækkeligt i
dag fordi det kræver meget
præcise forsøg.“

Robotten er den første af sin
slags og udviklet specielt til In-
stitut for Plante- og Miljø-
videnskab i samarbejde med
firmaet ProInvent der har ud-
viklet og leveret robottens ka-
meraer. Robotten er en stor
hjælp i forskningen, fortæller
Svend Christensen, men der er
lange udsigter til at væksthus-
gartnere skal føle sig truede
på deres job, For slet ikke at
tale om anlægsgartnerne. lt

Robotten er en præcis forsøgsgartner
Den vander, gøder og holder øje med 117 planter. Alt i forskningens
tjeneste, men robotten giver også et vagt billede af fremtidens praktik

Planterobotten PhenoLab er ikke en tobenet, snak-
kende robot som vi kender dem fra Hollywoods rum-
skibe. Her er i stedet tale om en serie af rullebånd
hvor planterne kører tilfældigt rundt. Hvis planterne
stod samme sted, ville forsøgene være mindre præ-
cise på grund af forskellige temperaturer og lysfor-
hold rundt om i lokalet. Robotten kan styre vand-
mængden helt ned til +/- 1 grams nøjagtighed, og

gentage eksempelvis vejninger helt præcist igen og
igen, hvilket ikke er muligt for mennesker. Det bety-
der at man kan observere at en plantes vækst er
stoppet og at den dermed er stresset selv om den ser
ud til at have det fint. På den måde kan man eksem-
pelvis finde ud af hvilke sorter der er mest tørketo-
lerante. Foto: Københavns Universitets Institut for
Plante- og Miljøvidenskab.

Peruzzos lille
tromleflishugger
Med sin TB 100 har Peruzzo
lanceret en lille flishugger til
flisning af grene op til 7 cm i
diameter og som giver adgang
til haver og andre trange om-
råder. Det er en tromlehugger
der drives af en traktor via en
hydraulikmotor direkte på
tromlen. Rotorens form sikrer
at grene, kviste mv. trækkes
automatisk ind uden fødeval-
ser. Centrifugalkraften skub-
ber strimlet materiale i fine
spåner ud gennem udkastet
der kan indstilles i højden til
f.eks. container, lyder det fra
importøren Helms TMT-Cen-
tret. www.helmstmt.com.

Træsaksen klipper
stammer på 30 cm
Er saksen stor nok, kan man
også klippe grene og stammer.
I Sverige har Intermercato for-
synet deres grab Tigergrip
med saks og kalder den Tiger-
cut. Afhængig af model kan
den tage over 30 cm stamme-
tykkelse. Nu er der heller ikke
tale om håndsakse, men sakse
fra 235 til 820 kg der monteres
på 3,5 ton maskiner. Den vir-
ker så som en skovningsmaski-
ne der holder træet fast med
sine kæber og lægger det på
plads. Ifølge den danske im-
portør Tontec er saksens fordel
bl.a. at den går tæt på roden,
og at den er hurtig. En nord-
jysk entreprenør har ifølge
Tontec fældet 200 træer på to
timer med saksen. tontec.dk.
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Man kan godt skabe en grøn
støjskærm med en god støj-
dæmpning. Det viser Miljø-
styrelsens rapport ‘Green Si-
lencer, udvikling og test af
grøn støjvæg’. Green Silencer
er en grøn støjskærm som le-
veres af firmaet Green Silencer
ApS. Afprøvningen er foreta-
get af Veronica Teknik og
Green Silencer og fulgt af folk
fra Miljøstyrelsen.

Afprøvningen er baseret på
to testopstillinger. Den ene var
en 2x2,4 meter skærm hos
planteleverandøren Nykilde
(billedet). Den anden var en
en 5x3 meter skærm ved Ry-
parken i København. Begge
blev plantet til med forskellige
planter der voksede i en jord-
blanding af lavasten, spagnum
og gødning. Desuden blev der
lavet støjmålinger hos Delta.
De viste en meget høj støjre-
duktion med støjreduktions-
klassen B3 og støjabsorptions-
klassen A2.

Planterne voksede derimod
kun med vekslende succes. Hos
Nykilde har flere planter over-

KILDE
Green Silencer. Udvikling og test af
grøn støjvæg. Af Brian Nielsen og An-
ders Theisen. Miljøprojekt nr. 1718.
Miljøstyrelsen 2015. 18 s. mst.dk.

levet, men andre er døde. Ved
Ryparken døde de fleste plan-
ter og skærmen blev taget ned
igen. Det vurderes at man med
simple tiltag baseret på nuvæ-
rende grundtanke kan lave en
grøn beplantet støjskærm
hvor planterne kan leve og
prisen er konkurrencedygtig.

Den grønne skærm
der dæmper støjen

4034 5875 • www.sandrensning.dk

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

SANDMASTER - biomekanisk rensning
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Den historiske tørke på den
amerikanske vestkyst sæt-

ter sig aftryk på de californiske
parker og haver. Haveejere får
deres brune græs malet grønt.
Golfbaner arbejder med ‘turf
reduction’-strategier hvor de
første 80 meter af fairwayen
får lov til at blive brun. På kir-
kegårdene erstattes plænerne
af tørketålende vækster eller
barkflis. Statens guvernør Jerry
Brown ønsker økonomiske in-
citamenter til haveejere der
udskifter deres græsplæner
med tørketålende landskaber.

Det gælder ifølge lokalavi-
sen The Sacremento Bee også
hos anlægsgartnere og plante-
skoler der er i fuld gang med
at gentænke den forretnings-
model som indtil tørken byg-
gede på store flader med græs
og etårige blomster. Nu hand-
ler det om at få kunderne til at
forstå at de kan reducere de-
res vandforbrug uden at give
køb på en smuk have, fortæl-
ler Tami Kint, marketingchef
hos Green Acres Nursery &
Supply og understreger at det
handler om at vælge de rigti-
ge planter til de rigtige steder.

Anlægsgartner Chris McKoy
fra Chris McKoy Landscape i
Roseville, Californien forklarer,
at mange haveejere vil „flå ha-
ven op og bygge noget tørke-
tolerant,“ og at hans ordrebog
er booket seks uger frem.

En af de nye tendenser er at
opbygge haven af sten og helt
lade være med at bruge plan-
ter eller at vælge ørkenplan-

ter. Denne form for anlæg kal-
des en ‘rock garden’. En sten-
have, ikke Grøn Koncert.

Stenhaver var også populæ-
re i de første årtier i 1900-tal-
let. Ifølge Linda Antonacio-
Hoade fra the Penn State Col-
lege of Agricultural Sciences
skyldes det at folk havde en la-
vere levestandard og langt
mindre fritid, så der var ikke
tid til at passe haven der der-
for skulle være så let at passe
som muligt. Men man kan
godt søge efter inspiration fra
fortidens rock gardens selv om
motivet i dag er vand, ikke tid.

Måske man også fik vel me-
get af stenhaverne dengang.
„Hvis stenhave-manien fort-
sætter meget længere, ender
det med at sten bliver sjældne,
selv i denne stenede del af
DuPage County,“ skrev en re-
porter fra Chicago, Illinois, 17.
april 1931 i the Daily Herald

The Middlesboro Daily
News i Kentucky skrev den 27.
maj 1931 at stenhavegartnere
fra Iowa var villige til at betale
op til 1$ for en bunke helt al-
mindeligt granit, kalksten eller
sandsten og konkluderede at
„nogle fra New England kan
sælge hele deres farm og tjene
gode penge på den måde“.

Mere positiv var en redaktør
fra bladet the Rural New Yor-
ker der i sommeren 1931 skrev
at han blev opmuntret af sten-
havetrenden fordi han mente
at det tydede på at „den for-
andring vi har ventet på i disse
mange år endelig var under-

vejs.“ Redaktøren mente at
stenhavernes frihed fra at ved-
ligeholde nu ville give mere
„tid til de finere ting i livet.“

Den 6. juni 1931 stod der i
en leder i Wilmington News-
Journal fra Ohio at Adam fak-
tisk forlod Edens Have fordi
Eva ville have ham til at bygge
en stenhave. Redaktøren

Californisk tørke får
stenhaverne til at rulle

havde vist fået nok af sten. I
samme leder forudser han at
stenhavemanien nok snart vil
gå i sig selv. Og at det samme
vil ske med golfmanien. lt

To moderne stenhaver som af vandmangel har taget 1930’ernes trang til tørketålende haver og sukkulenter til sig. Den ene endda med kunstgræs.

En klassisk stenhave fra Casa de Mariposa in Montecito i Californien,
Billedet er taget i 1917. Foto: Library of Congress.

Stenhave i Untermyer Park i Yonkers, New York. Haven er fra 1930’erne
og anlagt langs et smalt vandløb. En stensti fulgte vandløbet og kryd-
sede det flere gange over små stenbroer. Der blev også fundet et lille
siddeområde med udhulede stenbænke. Haven blev retableret af the
Yonkers Parks Department. Foto: Untermeyer Gardens.

1920’ernes rock gardens får comeback

KILDER
When America was crazy about rock
gardens. npr.org.
Water restrictions hit golf courses,
cemeteries, homebuilders. The
Sacremento Bee.
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I årevis er der ryddet op i de
store giftdepoter i Kærgård
Klitplantage, men det svære-
ste og dyreste mangler hvis ar-
bejdet skal føres til ende, lyder
det fra Region Syddanmark i
Licitationen 18.9.2015.

Giftdepoterne i den vestjy-
ske plantage er en af Dan-
markshistoriens værste miljø-
katastrofer. Fra 1956 til 1973
deponerede Grindstedværket
286.000 tons spildevand fyldt
med opløsningsmidler, tung-
metaller, kviksølv, cyanid og
medicinske stoffer i seks store
gruber. De fire gruber er ren-
set indtil 3,5 meter under ter-
ræn. Den seneste blev afsluttet
i foråret. Når de to sidste gru-
ber er renset, er der udsigt til

at ophæve forbuddet mod op-
hold ved gruberne.

Men derved fjernes kun de
to tredjedele af giften. Resten
er sevet ned i grundvandet og
derfra siver det forurenede
vand til stranden og Vesterha-
vet. Derfor er der bade- og op-
holdsforbud på 1,4 km langs
stranden syd for Henne - og
der er ikke udsigt til at dette
forbud ophæves.

Det kræver at der renses
ned til 13 meter under terræn,
og det er en stor og dyr proces
til omkring 100 mio kr. Regio-
nens udvalg for miljø, jordfor-
urening og råstoffer er dog
ved at undersøge muligheden
og håber på statslig hjælp til
at få opgaven udført. sh

Det giftige vand under klitplantagen

Oprensning i klitplantagen. Det stinker som kattepis. Foto fra csr.dk.

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

VINTER

Vi har maskinerne

Importør

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

SOMMER
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Foranalyse og effektmåling
af haveejernes viden, hold-
ning og adfærd ift. brug af
sprøjtemidler. Milsjøstyrelsen
2015. 47 s. www.mst.dk.
• Mere end hver anden dansk
haveejer har brugt sprøjtemid-
ler. De fleste foretrækker kon-
centrerede midler frem for de
mere miljøvenlige klar-til-
brug-midler. Det viser den un-
dersøgelse styrelsen har lavet
til kampagnen ‘Tænk før du
sprøjter’. Dens formål var at
vise haveejerne hvordan de
kan undgå at bruge sprøjte-
midler eller vælge de mindst
belastende midler.
Afløbsanlæg i jord - kloak-
mesterarbejde. Af Inge Fald-
ager (red.). Teknologisk Insti-
tut, Rørcentret 2015. 450 kr.
byggecentrum.dk/boghandel.
• 9. udgave af ‘kloakmester-
kompendiet’ der støtter un-
dervisningen på forberedelses-
kurset til kloakmesterprøven
og bruges som håndbog for
kloakmestre og entreprenører,
ingeniører og teknikere. Den
nye udgave er revideret så den
stemmer med de nye SBi-anvis-
ninger for afløb og medtager
de nye regler for minirensean-
læg og bundfældningstanke.

Det ny København. Af Jan
Christiansen. Strandberg Pub-
lishing A/S 2015. 312 s. 350 kr.
strandbergpublishing.dk.
• Under undertitlen ‘Stadsarki-
tektens optegnelser 2001-
2010’ guider den forhenvæ-
rende stadsarkitekt rundt i de
bydele, bygværker og byrum
der i 00’erne skød op i Køben-
havn, bl.a. Operaen, Skuespil-
huset, DR’s Koncertsal, havne-
bad og cykelbroer samt nye
bydele som Ørestad, Sydhavn,
Carlsbergbyen og Nordhavn.
Jan Christiansen tager læseren
med bag facaderne og fortæl-
ler om entusiastiske politikere
og embedsmænd, stjernearki-
tekter, pengestærke bygherrer
og engagerede borgere.
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Hvilken plante hvor. Af Jane
Schul. Politikens Forlag 2015.
376 s. 300 kr.
politikensforlag.dk.
• 3. udgave af håndbogen om
haveplanter fra 1999. Plante-
sortimentet er justeret og ud-
videt, og der er taget større
hensyn til de professionelle as-
pekter fordi bogen anvendes i
de grønne uddannelser. Ho-
vedopbygningen er fastholdt
med lister over egnede planter
til diverse jordbundsforhold,
lys- og fugtighedsforhold samt
kategorisering efter egenska-
ber som duft, vækstformer,
blomster, blade, farver mv.

Metodesheets. Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Arkitek-
tur Center og Realdania 2010-2015. Gratis på byplanlab.dk.

Oversvømmelser, byens ekstremregn.
Grønne tage, til byens vand og biodiversitet.
Den urbane varmeø, byens overflader og materialer.
Den urbane varmeø, byens temperaturer.
Stedets karakter, at opfange stedets genius logi.
Vandkvalitet, byens vand.
Fænomenologi, byanalyser.
Songlines, livslinjer i byen.
Det kvalitative interview, byens steder, borger og brugere.
Trafiktællinger, byens strømme.
Fotokartering, by og fotografi.
Strukturelle undersøgelser, byelementer.
Partikelforurening, byens luft.

13 ark om overblik og
metoder i byplanlægningen
Oversvømmelser, grønne tage og stedets karak-
ter er de tre nye emner som Dansk Byplanlabo-
ratorium, Dansk Arkitektur Center og Realda-
nia behandler i sine ‘metodesheets’ om byplan-
lægning. Til tidligere emner hører bl.a. varme-
øeffekt og partikelforurening. Hvert af de nu
13 emner beskrives i en A4-folder der også in-
deholder øvelser og redskaber til feltarbejde.

Folderne henvender sig ifølge udgiverne pri-
mært til gymnasieelever, elever på ungdoms-
uddannelser og førsteårsstuderende på videre-
gående uddannelser. Folderne giver dog også
andre et overblik over problemer, muligheder
og metoder. De er udarbejdet af to gymnasie-
undervisere i samarbejde med forskere fra Kø-
benhavns Universitet og Roskilde Universitet. sh

Danmarks kyster, en foto-
grafisk fortælling. Af Janne
Klerk. Forlaget Mimesis 2015.
Bind 1, Jylland, 334 s. Bind 2,
Øerne og Bornholm, 345 s. 700
kr. forlagetmimesis.dk.
• Fotografier fra Danmarks
7000 km lange kystlinje, både
ikoniske turistdestinationer og
mere upåagtede kyster. Pro-
jektet har strakt sig over tre år.
Der er supplerende tekster af
Merete Binderup og Gitte Bro-
eng. „De danske kyster er et
åndehul helt uden sidestykke.
Her møder vi universets uen-
delighed,“ lyder det i forordet.

Natura 2000-Håndbogen.
Lodsejerdialog & samar-
bejde. Vejle Kommune og
Seges P/S 2015. 206 s. smart-
natura.dk.
• Håndbog der opsamler pro-
jektet Smart Natura hvor man
har samlet og analyseret erfa-
ringer fra naturplejeprojekter
og opstiller anbefalinger. De
private lodsejere skal motive-
res til at være med. Samarbej-
det skal være godt og organi-
sationen skal være helt på
plads. Projektet var rettet mod
Natura 2000-områder, men re-
sultatet kan anvendes i andre
naturområder.
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Vejle Fjord - historie, natur,
mennesker, kultur. Af Poul
Porskær Poulsen m.fl. Byhisto-
risk Forlag 2015. 384 s. 350 kr.
bhsvejle.dk.
• Lokalhistorie om en af lan-
dets smukke fjorde, den dybe
Vejle Fjord omkranset af bak-
ker og skove med byen helt
inde i vejlen hvor å og fjord
mødes. Og med masser af hi-
storier om folk og fæ.
Trafikplanlægning i byom-
råder. Af Vejregelgruppen By-
ernes trafikarealer. Vejdirekto-
ratet 2015.
vejregler.lovportaler.dk.
• Godkendt udgave der erstat-
ter høringsudgaven fra 2012.
Den vejleder i metoder og
overvejelser om trafikplanlæg-
ning i byer. Ved at integrere
trafik og byplanlægning er det
sigtet at mindske trafikkens
ulemper og forbedre bymiljøet
samtidig med at man løser ad-
gangsbehovet.
DinGeo.dk. www.dingeo.dk.
Dingeo ved Peter Riisager
2015. pri@dingeo.dk.
• Hjemmeside der samler geo-
data fra offentligt tilgængeli-
ge registre, bl.a. om geologi,
radon, jordforurening, over-
svømmelse, støj, lokalplaner
og huslån. Siden er oprettet
som ‘hyggenørdeprojekt’ af
privatperson der er software-
udvikler og ph.d. i geofysik.
Mellem land og by, Land-
bohøjskolens historie. Af Bo
Fritzbøger. Det Natur- og Bio-
videnskabelige Fakultet, Kø-
benhavns Universitet 2015.
315 s. www.e-pages.dk.
• Om jordbrugsuniversitetet
fra 1858 der i 2007 blev til at
fakultet under Københavns
Universitet. Om institutionen,
dens samfundsmæssige betyd-
ning, undervisningens og
forskningens resultater og det
brogede hverdagsliv.

Jeg oprettede Joel Klerk Planteskole i foråret 1980.
Det var dengang en enkeltmandsvirksomhed, men
har siden udviklet sig til at have produktion på cirka
30 hektar og 6-7 medarbejdere. Planteskolen ligger
ved Skævinge i Nordsjælland.

Vi er i positiv udvikling, og jeg ønsker ikke at gå på
pension allerede nu. Jeg er glad for mit arbejde, glad
for mine medarbejdere og glad for mine kunder.

Alligevel mener jeg det er nødvendigt at sikre virk-
somhedens fremtid. Jeg ønsker derfor at få afklaret
om der er en person som vil overtage ‘stillingen’ som
ejer. Virksomheden er personligt ejet, men tænkes
omdannet til selskab med henblik på salg.

Mit ønske om at sælge beror alene på erkendelsen af
min alder, og at produktionstiden på træer er op til 8-
10 år. Jeg tilbyder min assistance ved oplæring og
medvirken i en ikke tidsbestemt overgangsperiode.

Vi producerer træer og syrener - i en kvalitet jeg
hæger om. Vi sælger til kommuner, anlægsgartnere,
boligforeninger, men vi leverer også til andre plante-
skoler og eksportører. Vi har kunder i hele landet,
Sverige, Norge, Tyskland og sporadisk i Rusland.

Planteskolen har et veluddannet og højt kvalificeret
samarbejdende team som tager ansvar. Omgangs-
formen er uformel. For den rette køber kan det ud-
vikle sig til et frugtbart samarbejde.

Jeg forestiller mig at den nye ejer er uddannet gart-
ner eller har en tilsvarende uddannelse og allerede
har et vist branchekendskab. Jeg forestiller mig endvi-
dere at personen har tillægsviden inden for økonomi,
handel og markedsføring og har sit økonomiske bag-
land i orden.

Lyder det interessant? Så kontakt mig så vi nærmere
kan drøfte betingelser og økonomi.

Med venlig hilsen

Joel Klerk

Planteskoleejer

Indbudt generationsskifte
Vil du overtage ‘stillingen’ som ejer?

Joel Klerks Panteskole, Ll. Lyngbyvej 37, Meløse, 3320 Skævinge
Tlf. 4821 0771. www.klerk.dk

Almindingen, bornholmer-
nes skov. Af Erik Jensen.
Bornholms Tidendes Forlag
2015. 318 s. 298 kr. tidende.dk.
• Bogen fortæller om skovens
historie og knytter forbindel-
sen til skovens folk, til storme
og krige, til skovens virksom-
heder, foreningslivet, idræt-
ten, jagten og de aktiviteter
der trækker tusinder af gæster
til Almindingen. Bogen er
skrevet af pensioneret journa-
list Erik Jensen der er opvokset
med Almindingen i baghaven.

Luftarkæologi i Danmark,
fortiden set fra himlen. Af
Lis Helles Olesen og Esben
Schlosser Mauritsen. Holstebro
Museum og Ringkøbing-Skjern
Museum 2015. 416 s. 350 kr.
fortidensetfrahimlen.dk.
• Fra luften kan man se møn-
stre på jorden som ellers er
næsten umulige at opfatte.
F.eks. spor efter jernalderens
huse, brønde og hegn. „Med
vores billeder bliver den skjul-
te kulturarv synlig, og så får vi
også muligheden for at passe
på den,“ skriver forfatterne.
Bogen beskriver 745 lokalite-
ter, mest i Vestjylland, efter
flyvninger  2008-2012.
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Danmark har som land-
 brugsland særlige proble-

mer med at leve op til EU’s
krav om biodiversitet. Samti-
dig ønsker regeringspartiet at
landbrugets indsats for biodi-
versiteten skal sænkes, bl.a.
ved at foreslå at randzonerne
skal ophæves og gødsknings-
loven skal lempes. I stedet skal
skoven løfte en tungere byrde,
bl.a. med mere urørt skov,
bl.a. med den begrundelse at
urørt skov er den arealanven-
delse der giver mest biodiver-
sitet i forhold til arealet.

Men kan skovens 14% af
landets areal løfte byrden? Og
er urørt skov svaret? En del
baggrund får man i Jordbrugs-
akademikernes temanummer
‘Biodiversitet og skov’.

Skoven kan uden tvivl give
naturen og dens diversitet
mere plads, men ikke nødven-
digvis ved at lade skoven være
urørt. Det kan man f.eks. se i
forsøget på Vorsø i Horsens
Fjord hvor naturen udvikler sig
frit. Her stiger biodiversiteten

jo ikke, lyder det fra Søren Ol-
sen, kendt som forfatter til
‘Kampen om Danmarks natur’.
Så giver det nok bedre resulta-
ter når vi aktivt designer en rig
naturskov. Skovsynet skal bare
være et andet, skriver Olsen.

Svaret fra  statsskovene har i
snart mange år været den na-
turnære skovdrift, en økono-
misk orienteret, men natur-
venlig driftsform, skriver pro-
fessor Jørgen Bo Larsen og
seniorforsker Vivian Kvist
Johannsen fra Københavns
Universitet. Her er urørt skov
et af midlerne. Men det koster
i produktionstab at forskyde
den nuværende balance mel-
len produktion og natur, og
gevinsten i biodiversitet er me-
get svær at beregne.

At urørt skov er godt for
biodiversiteten, er biologen
Morten D.D. Hansen fra Natur-
historisk Museum i Aarhus
ganske sikker på - hvis det alt-
så er urørt skov på den rigtige
måde. Og den rigtige måde
omfatter bl.a. skovgræsning så

man får vilde dyrehaver i en
kaotisk mosaik af vådt og tørt,
åbent og lukket, næringsrigt
og næringsfattigt. Naturen
skal gå sin skæve gang.

Om urørt skov og dødt ved i
skovbunden er nødvendig for
at bevare truede arter har der
i årets løb været ført en hidsig
debat om, bl.a. fordi der har
været vidt forskellige opfattel-
ser af hvad begreberne dæk-
ker over, skriver kommunikati-
onschef Martin Einfeldt fra
Dansk Skovforening. Han pe-
ger på frivilligheden og moti-
vationen som udgangspunkt.
Frygten for at miste selvbe-
stemmelse skræmmer de pri-
vate skovejere. Og det er ikke
kun ét universalmiddel, men
en vrimmel af metoder, bl.a.
grønne driftsplaner, indre
skovbryn, død ved i skovbun-
den, reduceret jordbearbejd-
ning, mere løvtræ osv.

Sæt biologer og skovbruge-
re sammen for at lave et kata-
log over virkemidler, foreslår
Einfeldt. I et erhvervs-ph.d.-

Biodiversitet og skov. Momentum.
Jordbrugsakademikerne 2015. 36 s.
www.ja.dk.

projekt er dette arbejde alle-
rede i gang. Her ser man også
på hvor godt de truede arter i
forvejen er beskyttet, og hvil-
ke habitater de mest er knyt-
tet til så man kan gå efter at
beskytte de naturmæssigt
mest værdifulde skove.

I vid udstrækning er der
metodefrihed for de enkelte
EU-lande fastslår dr.jur. Peter
Pagh fra Københavns Universi-
tet. Da FN’s biodiversitetskon-
vention er meget vag, er EU’s
habitatdirektiv den mest cen-
trale regel. Den stiller krav om
særligt beskyttede Natura
2000-områder, har generelle
forbud mod truede arter og
forpligter til at hindre invasive
arter. Det er pligter der skal
gøres, men om det skal ske
ved at begrænse landbruget
eller ved at lade mere skov stå
urørt, er der ikke svar på.

Det vigtigste danske supple-
ment til EU-retten er nok na-
turbeskyttelseslovens §3 hvor
man ikke må ændre tilstanden
i naturtyper over 2500 m2,
men problemet er ifølge Pagh
bl.a. at en lokalitet kan vokse
ud og ind i beskyttelsen på
grund af naturens egen dyna-
mik eller påvirkninger udefra.
Og §3 beskytter i hvert fald
ikke urørte skove eller hindrer
normalt ikke skovplantning i
beskyttede naturtyper.

Og hvilke arter er det så he-
le indsatsen skal gavne? F.eks.
smælderen Ampedus praeu-
stus der formentligt i dag kun
findes på Christianshavn midt i
København hvor den har levet
af trøsket bolværk! Det er ved
at være sidste udkald hvis den
skal reddes. Hver truet art har
sine egen særlige historie, og
det siger noget om hvor kom-
pliceret det er at redde biodi-
versiteten.

Det giver ‘Biodiversitet og
skov’ et godt billede af på sine
få og hurtigt læste sider. Kon-
krete anvisninger er der ingen
af, og man får ikke noget sam-
let, detaljeret billede. Men der
rejses relevante problemstillin-
ger og argumenteres i en so-
ber tone. Og kan skoven så
alene redde biodiversiteten?
Mellem linjerne fornemmer
man et rungende nej. sh

Skovgræsning øger biodiversiteten, så dyrehaver kan have tiden for sig. Foto af Bert Wiklund fra hæftet.

Skovens livtag med biodiversiteten
I den politiske debat har skovene og især urørt skov fået en central
rolle. Mulighederne diskuteres i et aktuelt hæfte i en sober tone
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Bakterier der lever i betonen
og producerer kalk kan få en
beton med revner til at repa-
rere sig selv ligesom en knogle
der heler et brud. Mikrobiolog
Hendrik Jonkers fra universite-
tet i Delft, Holland, har fundet
på den perspektivrige metode.

Selv om beton er hård og
stærk, får den efter nogle år-
tier revner. Jonkers løsning er
at blande bakterier ind i beto-
nen når den fremstilles. Bakte-
rierne er inaktive indtil de ud-
sættes for luft og vand - hvil-
ket sker når betonen revner.
Så begynder bakterierne at
æde det foder, calciumlactat,
der også er blandet i betonen.
Affaldsproduktet er ren kalk-
sten som fylder betonens rev-

Betonen heler sig selv ligesom knogler
ner ud. Ifølge Jonkers er der
ikke grænse for hvor lange
revner bakterierne kan hele,
men revnernes bredde kan
kun være op til 8 mm. De
hårdføre bakterier kan ifølge
Jonkers tåle alle temperaturer
og kan ligge i betonen i 200 år
før de vågner og begynder på
deres arbejde.

Indtil videre er bakteriebe-
tonen dobbelt så dyr som al-
mindelig beton. Calciumlacta-
ten presser prisen op. Jonkers
og hans kolleger arbejder der-
for på et sukkerbaseret foder
der kan få prisen ned. Des-
uden arbejder de med en væ-
ske til at sprøjte på almindelig
beton for at hele revner og
sprækker. citg.tudelft.nl.
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Svenske Sweco har
overtaget Grontmij
Den svenske ingeniør- og arki-
tektfirma Sweco har overtaget
det langt større hollandske in-
geniør- og arkitektfirma
Grontmij. Med i handelen er
Grontmijs danske dattersel-
skab Grontmij A/S der stam-
mer fra opkøbet af Carl Bro
Gruppen i 2006. Den 1. juni
2015 bekendtgjorde Sweco sit
ønske om overtagelsen og har
siden oplyst at tilstrækkelig
mange af Grontmijs aktionæ-
rer havde accepteret tilbuddet.
Så fra 5. oktober har Grontmij
A/S været Sweco Danmark A/S.

„Med ét skridt er vi blevet
førende i Europa. Vi indtager
nu en mere fremtrædende rol-
le i at planlægge og designe
fremtidens byer og samfund“,
udtaler Tomas Carlsson, præsi-
dent og CEO i Sweco. Med op-
købet får Sweco nu omkring
14.500 medarbejdere i 15 eu-
ropæiske lande, heraf omkring
1200 i Danmark. Sweco har
gennemført omkring 100
virksomhedsopkøb i løbet af
de seneste ti år.

BRANCHE
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7 ud af 10 firmaer
har nu sorte tal
Byggebranchen er nu for alvor
er ved at løfte sig fri af krisen.
Godt 7 ud af 10 byggevirksom-
heder har sorte tal på bund-
linjen, og andelen af bygge-
virksomheder med fremgang i
indtjening og egenkapital sti-
ger kraftigt. Det viser en ana-
lyse fra Spar Nord der dog
samtidig konkluderer at der er
lang vej til før krise-niveau.

Analysen hviler på 9.416
regnskaber fra erhvervsdata-
basen Proff.dk. 71,1% af de
analyserede virksomheder le-
verer sorte tal på bundlinjen i
det seneste regnskabsår, mens
det i 2010 kun var 56,7%.

En væsentlig årsag til de for-
bedrede regnskaber er ifølge
cheføkonom i Spar Nord Jens
Nyholm de massive offentlige
bygge- anlægsinvesteringer,
f.eks. den københavnske me-
tro, motorveje og supersyge-
huse, men også boligjobord-
ningen har bidraget til sekto-
rens fremgang.

Efter regeringens plan skal
20 statsinstitutioner, dele

af flere andre samt diverse råd
og centre flyttes fra hovedsta-
den ud i landet. De omfatter
3.899 statslige arbejdspladser.
Og de 666 af dem er fra det
ministerium der berører den
grønne branche mest: Miljø-
og Fødevareministeriet hvor
dele af Naturstyrelsen og Na-
turErhvervsstyrelsen skal flytte.

„De statslige institutioner er
sat i verden for at løse opgaver
til gavn for borgere og virk-
somheder i hele Danmark. Sta-
tens arbejdspladser skal derfor
også være fordelt i hele lan-
det,“ som det hedder i rege-
ringens plan ‘Balance’.

Naturstyrelsen holder for
Som led i regeringens beslut-
ning opdeles den nuværende
Naturstyrelse i to. Den ene kal-
des fortsat for Naturstyrelsen.
Den flyttes fra København til
Naturstyrelsens eksisterende
driftscenter i Randbøl i Østjyl-
land og tager 81 stillinger med
sig. Styrelsen vil inklusiv de de-
centrale enheder rundt om i
landet beskæftige cirka 600
der skal drive statens godt
200.000 ha skov- og naturare-
aler og naturprojekter.

Resten af Naturstyrelses op-
gaver samles i den nye Styrel-
sen for Vand- og Naturforvalt-
ning hvor hovedsædet bliver i
København med cirka 300
medarbejdere. Inklusiv de de-
centrale enheder beskæftiger
denne styrelse cirka 600 med-
arbejdere der skal løfte myn-

skæftiger i alt cirka 4.500 med-
arbejdere. I forvejen er knap
53% beskæftiget uden for Kø-
benhavn, og med de planlagte
flytninger bliver det 68%.

Af andre store flytninger
med relevans for det grønne
område bør nævnes at hele
Geodatastyrelsen (96 stillinger)
flytter til Aalborg. Dele af
Slots- og Kulturstyrelsen (60
stillinger) flytter til Nykøbing
Falster og at Jagt og Skov-
brugsmuseet (13 stillinger)
flytter til Dansk Landbrugsmu-
seum på Djursland.

38 byer fik gevinst
I alt 38 byer får tilført statslige
arbejdspladser. Flest i Næstved
(395 stillinger, herunder hele
Udlændingestyrelsen) og i Au-
gustenborg. Det er også de to
regioner - Sjælland og Syd-
danmark der i det hele taget
får flest arbejdspladser. Også
store byer som Aarhus, Aal-
borg og Odense får hver tilført
over 200 statsansatte selv om
de har mange statsansatte og
ikke har vækstproblemer.

Det er ikke kun områdets
placering og problemer der
har styret udpegningen af de
38 byer. Af regeringens plan

digheds- og ministerbetjening
inden for vand (hav, grund-
vand, overfladevand), natur
og klimatilpasning.

Dertil kommer mindre flyt-
ninger. Fra Styrelsen for Vand-
og Naturforvaltning flyttes 22
medarbejdere til Augusten-
borg hvor de skal bo sammen
med NaturErhvervstyrelsen.
Desuden flyttes cirka 15 med-
arbejdere til Kystdirektoratet i
Lemvig, mens opgaver om ke-
mikalieinspektion, miljøgod-
kendelser og tilsyn med virk-
somheder flyttes til Slagelse
med 61 stillinger.

Ministeriets tre klageinstan-
ser (Fødevareministeriets Kla-
gecenter, Natur- og Miljøkla-
genævnet og Energiklagenæv-
net) samles i Viborg. I alt flyt-
tes 162 medarbejdere.

Under Miljø- og Fødevare-
ministeriet  hører også Natur-
Erhvervstyrelsen hvoraf en stor
del flyttes til et nyt driftscenter
i Augustenborg i Sønderjyl-
land. Det kommer til at om-
fatte 390 medarbejdere, 30-
180 vikarer samt cirka 20 med-
arbejdere der flyttes til styrel-
sens afdeling i Tønder.

Miljø- og Fødevareministeri-
ets styrelser og klagenævn be-

UDFLYTNING. Regeringens plan berører i
høj grad den grønne branches centrale
ministerium, Natur- og Fødevareministeriet

Styrelser og råd med 4000
jobs tager til provinsen

Den nye Naturstyrelse får hovedkontor i Naturstyrelsens driftscenter i
Randbøl mellem Vejle og Billund. 81 stillinger følger med til de 17 der er
på adressen i forvejen. I nærheden ligger Randbøl Hede der med sine
750 hektar er Danmarks største indlandshede. Heden blev fredet i 1932
for at bevare de åbne lyngklædte vidder. Foto: travelux.com.
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fremgår det at det også har
handlet om at vælge steder
der kunne tiltrække den øn-
skede arbejdskraft og skabe
stærke faglige miljøer.

Koster tid og penge
De fysiske flytninger ventes
at strække sig over flere år.
Ifølge Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet skal flytningerne gen-
nemføres ‘hurtigst muligt’,
men det afhænger meget af
hvor klar til indflytning de fysi-
ske faciliteter er.

Omkostningen ved at flytte
svinger bl.a. med antallet af
medarbejdere der flytter med
og muligheden for at etablere
sig i eksisterende bygninger.
Hertil kommer et produktivi-
tetstab fordi organsationen på
én gang mister mange specia-
liserede medarbejdere.

Til at dække aftrædelse, re-
kruttering, flytning, etablering
mv. har regeringen afsat 400
mio. kr. i 2016, mens senere fi-
nanslove må klare senere ud-
gifter. Undersøgelser i Norge
og England, hvor man har la-
vet tilsvarende udflytninger,
viser langt større udgifter.

Af regeringens plan fremgår
det at der med sikkerhed vil
være en overgangsperiode
med nedsat produktivitet.
Hvor meget afhænger meget
af institutionens evne til at
fastholde og rekruttere rele-
vante kompetencer. Effekten
for en by af at modtage stats-
lige arbejdspladser kan variere
betydeligt ifølge regeringens
plan. Erfaringer fra Norge,

Sverige og Storbritannien viser
begrænsede eller små effekter
ud over det antal mennesker
som direkte flytter med.

Stadig flest i hovedstaden
Af statslige ansatte er der sam-
let cirka 184.000. De fleste er i
forvejen jævnt spredt ud over
landet, f.eks. på universiteter,
gymnasier, erhvervsskoler, Fol-
kekirken, DSB, politi, militær
mv. Så er der cirka 49.000 ‘re-
levante’ statsansatte tilbage,
typisk i styrelser og råd. Og de
cirka 32.000 placeret i Region
Hovedstaden. Efter de plan-
lagte flytninger er det 28.000.

Hovedstadsområdet har der-
for stadig et overtal. Sådan
fortsætter det også ifølge re-
geringens plan hvor det hed-
der at det er ‘grundlæggende
hensigtsmæssigt med en stor
andel af statslige arbejdsplad-
ser i hovedstadsområdet.’

„Mange myndigheders op-
gavevaretagelse kræver hyp-
pig kontakt til andre myndig-
heder, Folketinget og øvrige
samarbejdspartnere som er lo-
kaliseret i hovedstadsområdet.
Visse institutioner kræver også
specialiseret arbejdskraft og
særlige kompetencer som er
lettere tilgængelig i en storby.
Derfor vil der altid være en vis
ubalance i fordelingen af stats-
lige arbejdspladser (...) Men
det er vigtigt at balancen ikke
bliver for skæv. Og mange
statslige institutioner kan dri-
ves ligeså effektivt uden for
hovedstadsområdet,“ hedder
det i planen. sh

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

• Dansk udviklet
• Dansk produceret
• Globale produkter

Gør arbejdet færdigt!
Fræs stubbene med
driftssikker teknologi

Mød os på Agromek
25.-28. nov. i hal C
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Flere af de skoler som ud-
danner anlægsgartnere,

melder om fald i antallet af
nye elever på 30-40%, og de
første fyringer på skolerne er
allerede en realitet. De fleste
kilder som Grønt Miljø har talt
med, peger på at årsagen er
usikkerhed om den nye er-
hvervsuddannelsesreform og
især de nye karakterkrav.

Selandia har haft en ned-
gang i elevtallet på 30% for
alle de grønne uddannelser.
For anlægsgartner er optaget
faldet fra 86 elever i 2014 til
55 i år, oplyser Mette Krog.

„Der plejer jo ikke at være
karakterkrav, men nu skal man
jo have 02 i dansk og matema-
tik, og det er en stor del af
årsagen. Den anden ting er at
der har været meget snak om
at øge kvaliteten af erhvervs-
uddannelserne, og her har ele-
ver og forældre måske ikke
haft lyst til at være forsøgs-
kaniner,“ siger hun.

Kan I leve med en 30% ned-
gang i elevantallet?

„Nej, det kan vi bestemt ik-
ke. Vi er ikke ude med grønt-
høsteren eller noget, men vi
bliver nødt til at forholde os til
hvordan tingene hænger sam-
men økonomisk, og her er kun
driften og lønninger at skære
på. Men det kan jo blive rig-
tigt slemt hvis finansloven en-
der med at se ud som den gør
nu,“ pointerer Mette Krog.

Hun henviser til regeringens
ønske om at ændre i taxame-
tertilskuddet så skolerne får
færre midler pr. elev og den
foreslåede generelle besparel-
se på 2% om året i de næste
fire år på alle uddannelser.
Desuden er mange af de vok-
sne også blevet væk. „Den nye
EUV har slet ikke haft den søg-
ning som man havde håbet.“

Usikker start
På Jordbrugets Uddannelses-
center Beder har direktør
Claus Christensen ikke oplevet

Erhvervsuddannelsesreformen giver problemer,
og for skolerne kan finansloven gøre ondt
værre. Men de elever der er begyndt, er til
gengæld gode og frafaldet er mindre

et lignende, markant fald,
men der er dog lidt færre, fra
108 til 103. Han kan godt ud-
pege introduktionen af er-
hvervsuddannelsesreformen
som en årsag. „Adgangsvejen
er nok blevet mere uoversku-
elig for de unge,“ siger han.

For nu skal unge fra 9.-10.
klasse uden uddannelsesaftale
med en praktikvirksomhed
starter på grundforløb 1. Unge
der starter senere eller har ud-
dannelsesaftale, starter på
grundforløb 2, studenter dog
på et forkortet forløb. Og dem
der er over 25 starter på et
særligt EUV-forløb.

Er der et helt grundlæggen-
de problem med erhvervsud-
dannelsesreformen?

„Efter refomen er der nu ta-
le om nogle meget fastere for-
løb. Nu har man et par grund-
forløb på 20 uger hvor der ik-
ke er mulighed for at forlæn-
ge med ekstra pakker, altså
særlige forløb inden for ens
faginteresse eller for at højne
chancen for en praktikplads.“

Fyringer er en realitet
På Roskilde Tekniske Skole Vil-
vorde er optaget af anlægs-
gartnerelever faldet fra 121 i
2014 til 72 i år. Uddannelses-
leder på anlægsgartneruddan-
nelsen Michael Bondrup Holm
mener også at de nye karak-
terkrav står bag faldet i antal-
let af nye elever. Reformens
nye krav har bl.a. betydet at
elever uden en afgangseksa-
men fra folkeskolen er nødt til
at klare en optagelsesprøve,
og her er det erfaringen på
Vilvorde at kun omkring halv-
delen møder op til optagelses-
prøven.

Michael Bondrup Holm på-
peger desuden at det er længe
siden at der for alvor har væ-
ret haveprogrammer på TV.
Anlægsgartnerfaget får ikke
samme brede appel som den-
gang Hokus-Krokus og Ønske-
haven var på skærmen. I dag

er det nærmere kokke- og
konditorfagene som løber
med opmærksomheden.

Uanset årsagen er faldet
stort på Vilvorde, hele 40%,
også selv om tallene ikke er
mulige at sammenligne præ-
cist med sidste år fordi grund-
forløbet nu er delt i to.

„Og jeg tror at det store fald
skyldes de nye karakterkrav til
optagelsen, men vi har også
kørt på en opadstigende bølge
som ikke kunne fortsætte. Vo-
res optag er blevet større og
større fra år til år og på et tids-
punkt måtte det stoppe, så
spørgsmålet er om det tilfæl-
digvis lige rammer sammen
med reformen,“ siger Michael
Bondrup Holm.

Han understreger at et fald
på 40% er til at tage og føle
på. Ligesom de på Selandia pe-
ger på at det kan blive nød-
vendigt at skære på drift eller
lønninger, har Vilvorde allere-
de fyret medarbejdere og und-
ladt at ansætte nye, når ansat-
te forlod arbejdspladsen.

Kan dog blive bedre
Fra skolerne lyder dog ikke
kun dystre toner. „Der er in-

gen tvivl om at de nye krav gi-
ver et løft på sigt ligesom jeg
også mener at der er meget
godt i den nye EUX-model.
Det sker bare rigtigt meget nyt
i disse år, og det hele skal lige
køres i stilling,“ lyder det fra
Selandias Mette Krog.

Hun bakkes op af Jordbru-
gets Uddannelsescenter Claus
Christensen der især fremhæ-
ver de nye elever: „Det er ge-
nerelt gode elever. De virker
ganske enkelt både glade og
interesserede, og der er læn-
gere mellem dem med store
personlige udfordringer.“

Den oplevelse deler Vilvor-
des Michael Bondrup Holm:
„Hele idéen med reformen er
jo at højne kvaliteten, og vi
kan se at det er nogle rigtigt
gode elever vi får nu. Ikke kun
bogligt, men de er især meget
målrettede. Vi har haft et me-
get lille frafald hvis vi sam-
menligner med de andre år
hvor vi nogle gange har været
oppe omkring 30%. Så det er
min klare forventning at selv
om vi ser et fald nu, vil vi ende
med at have nogle elever som
interesserer sig for undervis-
ningen og vil det her.“ lt

Færre unge starter som
anlægsgartner

Anlægsgartneruddannelsens svendeprøven er i gang. Foto: Selandia.
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DAG. Danske Anlægsgartnere
dag.dk. 3386 0860
DB. Dansk Byplanlaboratorium
byplanlab.dk. 3313 7281
DL. Danske Landskabsarkitekter
landskabsarkitekter.dk. 3332 2354
DTF. Dansk Træplejeforening.
dansk-traeplejeforening.dk. 4914
0802
FAD. Forbundet Arkitekter og Desig-
nere. faod.dk. T 3283 6990
IGN Inst. for Geovidenskab og
Naturforv. www.ign.ku.dk. 3533 1623
JA. Jordbrugsakademikerne
ja.dk. 3321 2800
KTC. Kommunalteknisk Cheffore-
ning. ktc.dk. 7228 2804
VEU Vejsektorens Efteruddannelse
vej-eu.dk. 4630 7168

KURSER & KONFERENCER

OKTOBER
Den klimarobuste by. Frede-
riksberg 22/10, kl. 17-19. JA.
Fremtidens klimatilpasning.
KTC årsmøde. Køge 22-23/10.
KTC.
Lokalplankvalitet og
bykvalitet 2015. København
26-27/10. DB.
Høstdebat 2015. Drift, fra idé
til liv. København 29/10. DL.

NOVEMBER
Debat om planloven. Horsens
2/11 og København 10/11. DB.
Basisviden om bygningsregle-
mentet. København 5/11. FAD.
Danske Anlægsgartneres
lederuddannelse. Kolding 10-
11/11 plus 4 andre moduler
frem til 8-9/3.  DAG og BRuC.
Bytræseminar 2015. Frederiks-
berg 12/11. IGN, DTF.
Konflikter i planlæggerens
hverdag. København 12/11, DB.
Byplanhistorisk Seminar 2015.
Er grønt blot til lyst? Frederiks-
berg 13/11. DB.
Byplanhistorisk Seminar 2015.
Er grønt blot til lyst? Frederiks-
berg 13/11. DB.
European Tree Worker Certifi-
cate (ETW-eksamen). Eldrup-
gård, Djursland 15/11. IGN, DTF.

SENERE
Livet leves, også undervejs!
Herlev 3/12. DB.
Uden for sæsonen. Bustur til
Nordvestdanmark 10/12. DB.
Bykvalitet og mobilitet i by-
omdannelsen. Herlev 17/12.
DB.
Klimatilpasning og innovati-
on 2016. 20-21/1, 17/3, 27-28/
4 og 17/6 i Viborg, København,
Roskilde, Skanderborg. DB.
Byens gulv - arkitektur, teknik
og planlægning. Nyborg 3/2
2016. IGN m.fl. byensgulv.dk.
Byplanmødet 2016. Malmø 6-
7/10 2016. DB.

UDSTILLINGER
Building Green. Forum, Køben-
havn 28-29/10.
buildinggreen.eu.
GaLaBau 2016. Nürnberg14-17/
9 2016. www.galabau-
messe.com.

K A L E N D E R

Timeregistrering på mobiltele-
fon breder sig og erstatter
papirsedler der tastes ind i
Excel-ark. En af leverandører-
ne er Intempus med sin ‘Time-
registrering’ der kan tilpasses
det enkelte firma Det blev den
også hos Malmos A/S. „Det vil
sige en skræddersyet løsning
ud fra den standardløsning
Intempus tilbød,“ oplyser Mi-
chael Gøthche der er økonomi
og it-chef i Malmos A/S.

Systemet blev først prøve-
kørt af 10-15 af firmaets 80
ansatte, men i februar 2015
begyndte alle ansatte at bruge

Intempus’ digitale
timeregistrering

systemet efter en fælles work-
shop. Timeregistreringen er en
del af projektet ‘Digitale Mal-
mos’ der også omfatter en ny
hjemmeside, mail-konti til alle
ansatte og andre nye IT-syste-
mer, bl.a. til tilbudsudregning,
økonomi og kvalitetssikring.

En anden Intempus-kunde
er Asserbo Golfklub hvor chef-

greenkeeper Steen Mikael
bl.a. hæfter sig ved tidsbespa-
relsen. Nu bruger han kun få
minutter hver dag frem for
mange timer hver 2. eller 3.
uge på at holde styr på time-
registreringen, fortæller han
til Greenkeeperen 3/2015. 

„I Intempus er vi overbeviste
om at fremtidens timeregistre-
ring og projektstyring kommer
til at foregå via smartphones,
tablets og simple webløsnin-
ger,“ hedder det fra Imtempus
på intempus.dk. „Udfordrin-
gen er i dag at det er opsliden-
de at registrere tid. Det er en
forhadt kultur, både blandt ar-
bejdsgivere og medarbejdere.
Det gør Intempus op med.“ sh
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Navnet Prodana Seeds er en
saga blot. Den 1. oktober blev
det DLF. Det velkendte plæne-
græsfirma er nemlig blevet in-
tegreret med sit moderselskab
DLF-Trifolium A/S der samtidig
har skiftet navn til DLF A/S.

Prodana har været et datter-
selskab i koncernen de sidste
25 år og har stået for salget in-
den for plænegræsområdet i
Danmark. Al forædling, pro-
duktion og salg inden for an-
dre områder er foregået gen-
nem moderselskabet eller an-
dre datterselskaber. De hedder

nu alle DLF og har det samme
nye logo. Derimod fortsætter
navnene på de mange brands
og produkter uændret.

„Vi havde nået et punkt,
hvor vores identitet var ved at
blive sløret af de mange for-
skellige navne og logoer, hvor-
under vi opererer rundt om i
verden. Derfor rydder vi nu op
og skaber en fælles global
identitet med det forenklede
navn,“ siger Truels Dams-
gaard, administrerende direk-
tør for koncernen.

DLF er et dansk firma der

Også på arkitektskolerne
 indføres nu lavere lofter

for optag af nye studerende.
Det sker som led i Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets
såkaldte ‘dimensionering’ hvor
fag med stor ledighed skal ud-
danne færre. Arkitektskolen i
København skal fra 2016 trap-
pe optaget ned så man efter
seks år når 30% reduktion. Ar-
kitektskolen Aarhus skal samti-
dig nå 20% og Designskolen
Kolding 15%.

Begge de to arkitektskoler
uddanner også landskabsarki-
tekter. Set i forhold til land-
skabsarkitektuddannelsen på
Københavns Universitet er der
tale om små hold og mere de-
signprægede uddannelser.

I sommer mærkede en ræk-
ke andre videregående uddan-
nelser for første gang ‘dimen-
sioneringsmodellen’. Det fik
bl.a. uddannelserne som land-

skabsarkitekt og jordbrugstek-
nolog at føle (se Grønt Miljø 7/
2015 s. 62). Landskabsarkitekt-
studiet skal sænke loftet med
28% i en periode på fem år.

Arkitektskolerne var i første
omgang ikke omfattet af di-
mensioneringen fordi de blev
behandlet i ministeriets ‘Ud-
valg til fremtidssikring af de vi-
deregående kunstneriske ud-
dannelser’. Udvalget foreslog
at reducere optaget på design-
og arkitektuddannelserne med
10%. Men det bliver altså en
hel del mere.

Princippet er at fag med en
‘markant højere ledighed end
gennemsnittet for nyuddan-
nede’ får lavere lofter. Og mi-
nisteriet fastslår at ledigheden
blandt nyuddannede designe-
re og arkitekter er over dob-
belt så høj som gennemsnittet
for alle videregående uddan-
nelser fra 2008 til 2012. „Der-

for skal optaget på design- og
arkitektuddannelserne reduce-
res med 25% i løbet af de næ-
ste seks år,“ meddeler ministe-
riets hjemmeside ufm.dk.

Men alle tre skoler skal altså
ikke skære optaget lige meget
ned. Grønt Miljø har spurgt
ministeriets pressechef.

Jesper Langergaard, hvorfor
differentieres der mellem Kø-
benhavn, Århus og Kolding?
Er ledigheden blandt arkitek-
ter og designere større i Kø-
benhavn eller er der andre
grunde?

„Regeringens besluttede

Også arkitektskolerne
skal nu ‘dimensioneres’

model for dimensionering af
de kunstneriske uddannelser
har taget hensyn til den insti-
tutionelle bæredygtighed i
sektoren, hvilket har betydet
en begrænsning af omfanget
af dimensioneringen på De-
signskolen Kolding og Arki-
tektskolen i Aarhus,“ svarer
Langergaard i en e-mail.

Det skal i øvrigt præciseres
at det helt korrekte navn for
Arkitektskolen i København er
Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitek-
tur, Design og Konservering
og forkortes KADK. sh

Tre skoler inden for arkitektur og design skal i
snit nå 25% nedskæring efter seks år

Fuld tryk på kreativiteten på arkitektskolen. Foto: KADK.

Vismænd kritiserer
håndværkerfradrag
Der er fremgang i den danske
økonomi, melder Det Økono-
miske Råds formandskab i den
nye rapport fra 7. oktober.
Men de såkaldte vismænd kri-
tiserer at regeringen har gen-
indført boligjobordningen,
dvs. håndværkerfradraget.

„Der er kommet godt gang i
boligmarkedet, og lønninger-
ne i byggebranchen stiger me-
re end lønningerne generelt.
Det taler klart imod at fortsæt-
te en støtteordning der særligt
kommer byggebranchen til
gode,” siger overvismand Hans
Jørgen Whitta-Jacobsen. ”Der
er heller ikke noget der tyder
på at BoligJob-ordningen re-
ducerer sort arbejde.”

De økonomiske vismænd
peger på at den ventede frem-
gang i økonomien gradvist vil
øge presset på arbejdsmarke-
det, så der kan opstå mangel
på arbejdskraft. De peger sam-
tidig på at boligmarkedet er i
fremgang, beskæftigelsen i
bygge- og anlægssektoren er
steget og at lønstigningen i
byggebranchen tiltager. sh

Prodana er integreret i DLF

producerer og leverer frø til
landbrug og plæner. Med en
markedsandel på cirka 50% i
Europa og 25% globalt er det
verdens største frøkoncern
med afdelinger i 13 lande. DLF
står for Dansk Landbrugs Frø-
selskab der ejes af 5.400 frøav-
lere som et AmBa. Trifolium
kom ind i navnet i 1988 hvor
to danske frøselskaber fusio-
nerede, men nu er navnet igen
det over 100 år gamle DLF.

Navneændringen berører
ikke Prodanas sortiment og gi-
ver ikke ændringer for medar-
bejdere eller kunder. Hjemme-
markedssalget til landbruget
og plæneområdet er samlet på
DLF A/S, Højmevej 12, 5250
Odense SV, mens hovedadres-
sen fortsat er Ny Østergade 9,
4000 Roskilde. www.dlf.dk.

Prodana på Have & Landskab. Nu har frøfirmaet moderselskabets navn.
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Det nye logo forbinder det vel-
kendte symbol med de tre græs-
strå med DLF. Seeds & Science
skal vise at DLF er en videns- og
forskningsbaseret virksomhed.
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HedeDanmark
skal pleje Hillerød
HedeDanmark har fra 1. okto-
ber overtaget den grønne ple-
je i Hillerød Kommune, herun-
der parker, bymidte og andre
grønne områder i Hillerød
samt vedligeholdelse af vand-
løb og snerydning. Det er sket
efter et bud på 20,8 mio. kr.
om året og en samlet vurde-
ring af pris, kvalitet, organise-
ring og driftssikkerhed. Afta-
len gælder de næste fire år
med mulighed for to års for-
længelse. HedeDanmark over-
tager samtidig 37 medarbej-
dere fra Hillerød Kommune.

Aftalen er indrettet så en
mindre del af de samlede op-
gaver er fastlagt på forhånd,
mens de fleste opgaver af-
hænger af det konkrete be-
hov, f.eks. snerydning, og der-
for vil det ske efter bestilling.

Den nye aftale betyder at
HedeDanmark i de senere år
har overtaget de samlede op-
gaver med pleje og vedlige-
holdelse af grønne områder i
fem kommuner: Favrskov,
Svendborg, Frederikssund,
Odsherred og Hillerød.

Erhvervsskoler
frådser i lederløn
Erhvervsskolerne er i krise og
kæmper bl.a. med stort elev-
frafald og truende millionbe-
sparelser, men samtidig bryder
skolerne regler på stribe og
frådser med både chefløn, re-
præsentation og tjenesterej-
ser. Det afslører statsrevisorer-
nes revision af statsregnskabet
for 2014 skriver Altinget
22.9.2015.

I revisonen indgår en under-
søgelse af erhvervsskolernes
forvaltning af bl.a. ledelsernes
løn- og ansættelsesvilkår. Den
er baseret på en stikprøvekon-
trol af 25 ud af landets i alt 90
erhvervsskoler. Kontrollen
medfører nu at statsrevisorer-
ne kræver indgreb mod fråd-
seriet og opstramning af sko-
lernes forvaltning der er ”præ-
get af fejl og regler der ikke
overholdes.” Stikprøven afslø-
rer bl.a. at en del af skolele-
derne er blevet placeret i hø-
jere lønrammer end de har få-
et tilladelse til. Undervisnings-
minister Ellen Trane Nørby (V)
vil nu indskærpe alle skolerne
at de følger reglerne.

Arkitektskolen i Aarhus fyldte 50 år
Arkitektskolen i Aarhus er
fyldt 50 år. I september 1965
blev de første arkitektstude-
rende optaget, og landskabs-
arkitektur var med fra starten.
Landskabsarkitekt Sven Han-
sen (1910-1989) var en del af
den debuterende stab på seks
lektorer og tre professorer.

„Landskabet er grundlag for
al menneskabt viksomhed. Vi
ændrer landskabet og land-
skabet ændrer bagefter os,“
lød det fra den oprindelige
gartner der kom til at stå som

eksponent for en kunstnerisk
linje i landskabsarkitekturen.
En linje skolen har fortsat til i
dag hvor den har cirka 800 stu-
derende og 145 ansatte.

Det er dog relativt få land-
skabsarkitekter der er uddan-
net i Aarhus. I dag er uddan-
nelsen en toårig kandidat der
er slået sammen med byplan-
lægning i Studio Urban Design
Landchape Architecture. Her
er Tom Nielsen nyligt tiltrådt
som ny professor i by- og land-
skabsplanlægning. sh

Aarhus Landskabslaboratorium er ved at blive etableret i Aarhus Ådal
hvor også den nye arkitektskole skal opføres. I laboratoriet skal man
udvikle og eksperimentere med nye urbane landskabsmodeller.
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E&H-messen, Entreprenør &
Håndværk, holdes næste

gang i 2018 ved Messecenter
Herning, men den flyttes frem
til 14.-16. juni. Det står fast ef-
ter Maskinleverandørernes
sommerseminar, skriver Da-
gens Byggeri 2.10.2015.

Messen blev senest holdt i
Messecenter Herning 7.-9. maj
i år i samarbejde med messe-
centret. Der var 115 udstillere
og formentlig omkring 8000
besøgende. Også gangen før i
2012 blev messen holdt i maj,
men hver gang med meget
regn, især i 2012. Med den nye

placering i juni er det i håbet
om bedre vejr for messen.

E&H-messen er den udstil-
ling som Maskinleverandører-
nes Entreprenørsektion satser
på som sommerudstilling for
deres store maskiner. Den hol-
des traditionelt hver tredje år.
Foreningens Sektion for Park,
Vej og Anlæg har til gengæld
Have & Landskab hver andet
år, men planlægger dog en
supplerende maskinudstilling i
Middelfart i de lige år hvor der
ikke er Have & Landskab.

Evalueringen blandt udstil-
lerne på E&H 2015 viste at

E&H-messe
holdes igen
i juni 2018

60% gerne ville være med næ-
ste gang. Men der var ingen
tvivlere, så de resterende 40%
vil altså ikke være med mere.
„Det er bestemt en udfor-
dring,“ sagde Hans Holm der
er formand Maskinleverandø-
rernes entreprenørsektion. Ef-
ter messen i 2012 sagde kun
50% at de ville være med
igen, men der var dog også en
en stor gruppe tvivlere.

Blandt de besøgende viser
evalueringen at 79% var fra
Jylland og Fyn og 19% fra de
øvrige østlige øer. Det er næ-
sten omvendt på Have & Land-

Maskinleverandørerne
er trætte af regnvejr
og flytter sin
entreprenørmesse en
måned frem

skab hvor 33% kom fra Jylland
og Fyn og 65% fra de østlige
øer. I begge tilfælde med 2%
fra udlandet. Tallene afspejler
i begge tilfælde hvor stor be-
tydning geografien har.

De besøgendes kritik på
E&H er især rettet mod det de
ikke kunne se så meget af: me-
re værktøj, flere mindre maski-
ner samt materiel til kloak- og
råstofbranchen. Alligevel steg
den generelle tilfredshed  fra
3,8 i den drivvåde 2012 til 4,0 i
år hvor 5 er bedst, oplyste
Knud Sørensen fra Messecen-
ter Herning. sh

E&H-messen den 8. maj 2015
hvor vejret forbigående smilede
ned over de store maskiner.

Anlægsgartner Helle Bøggild
fra Kalundborg vandt Grøn
Tekniks og Ifor Williams’ kon-
kurrence på Have & Landskab
om en ny maskintrailer til
56.000 kr. Traileren var Ifor
Williams model GP 126, en 2-
akslet trailer med 2700 kg la-
steevne, fuldsvejst galvaniseret
chassis og integrerede sider.

„Jeg er superglad, først og
fremmest over at vinde i det
hele taget, men også fordi vi
faktisk står og mangler en eks-
tra trailer. Der er godt gang i
butikken, og vi skal have frag-
tet bl.a. minilæsser, plade-

Hjørring kommune
fik årets Byplanpris
I Hjørring Kommune er både
vækst og skrump tænkt ind i
plan- og udviklingsstrategien
og man prøver at sikre kvalitet
hvad enten et område skal til-
passes tilbagegang eller vækst.
Og det sker i samarbejde med
borgerne. For denne planstra-
tegi fik kommunen Byplanpri-
sen 2015. Prisen blev overrakt
af Danske Byplanlaboratorium
den 1. oktober i Vordingborg
hvor 580 politikere og plan-
læggere var samlet til det år-
lige Byplanmøde. Med i Hjør-
ring Kommunes planlægning

Forbrugere skal se hvor de kan klage

Bøggild vandt Ifor Williams-traileren

Helle Bøggild fik 23. september overrakt sin præmie af markedschef
Martin Vang Kristiansen, Ifor Williams. Foto: Torben Jastram.

stamper og minidumper ud til
de steder hvor vi er i gang,“
fortæller hun til Grøn Teknik.

Helle Bøggild er indehaver
af Bøggild Have & Anlæg der
er ti år gammel. Ud over Helle
selv er der fire anlægsgartnere
og en voksenlærling. „Vi laver
stort set alt tænkeligt i haver,
og desuden tegner vi selv løs-
ningerne for kunderne. Det
går rigtig godt,“ siger hun.

Markedschef Martin Vang
Kristiansen fra Ifor Williams
ønsker tillykke. „Og samtidig
takker vi alle de mange der
har deltaget i konkurrencen.“

er også et teateroplevelseshus,
et ungdomshus og et nyt
sundhedscenter. Og ved Løk-
kenvej er man i gang med at
omdanne 7 vejkantsbyer. Det
vil over de næste 20 år sikre en
øget bokvalitet og bedre for-
bindelser til den rige natur.

Anlægsgartnervirksomheder
og alle andre virksomheder
skal nu oplyse forbrugerne om
hvor de kan klage hvis der op-
står en tvist. Det skal de efter
den nye forbrugerklagelov der
trådte i kraft 1. oktober 2015.

Man skal på sin hjemmeside
oplyse tydeligt og let tilgæn-
geligt at tvister kan indbringes
for et ankenævn, og for an-
lægsgartnervirksomheder er

det som udgangspunkt Hånd-
værkets Ankenævn. Hvis virk-
somheden har formuleret ge-
nerelle forretningsvilkår, skal
oplysningerne også stå der.
Hvis virksomheden helt eller
delvist afviser et krav fra for-
brugeren, skal oplysninger om
ankenævn og kontaktinfo des-
uden tilgå forbrugeren i skrift.
Overtrædelse kan i grove eller
gentagne tilfælde give bøde.

58 GRØNT MILJØ 8/2015



GRØNT MILJØ 8/2015 59

750 liter lastrum i
trehjulstansporter
Den eldrevne transporter Tripl
forener en traditionel fire-
hjulstransporter og en scooter
45. Den kunne man se hos Tre-
for Drive A/S på Have & Land-
skab. Den hurtige og smidige
transporter laster 750 liter i
lastrummet under plastkåber-
ne, kører 45 m/t og støjer næ-
sten ikke. Noget for f.eks. en
boligforening, kirkegård, cam-
pingplads eller kommune.
Lithium-ionbatterierne ligger
under lastrummet og giver
energi op til 100 km på en op-
ladning. da.tripl.com. Lille vaccumløfter

med støvsugertræk
Den lille fliseløfter Fliselet Mini
blev på Have & Landskab præ-
senteret af ASP Produktudvik-
ling. Med den kan man stå ret
op og lægge fliser fra 25x25 til
50x50 cm. Fliselet Mini består
af en lille vacuumløfter hvor
håndtaget indstilles til passen-
de arbejdshøjde. Den består
desuden af en almindelig våd-
støvsuger hvor slangen træk-
kes 6 meter ud. ASP Produkt-
udvikling har meget andet
løftegrej, se asp-produkt.dk.
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Herfølge Skole havde ved
skolens åbning i 1954 et

stort Danmarkskort i asfalt i
skolegården. Det blev efter-
hånden slidt, og i 1980’erne
blev det asfalteret over. Men
nu har skolen fået et nyt
asfaltkort i en lidt forsinket
jubilæumsgave til skolens 60
års-jubilæum.

Giverne er tidligere elever
hvor de fleste er fra skolens
første årgange og derfor hu-
sker det oprindelige kort. Kor-
tet er blevet til for indsamlede
midler, en frivillig landinspek-
tør og asfaltfirmaet Colas der
har en asfaltfabrik i byen. Det
færdige kort blev indviet den
21. august i år.

Det oprindelige kort var en
smule mindre end det nye kort
der måler 22 meter fra spidsen
af Skagen til den tyske grænse
og har 300 meter kyst. Kortet
er udført i hvid asfalt der er
fremstillet af en klar bitumen
og et tilslag af hvid granit og
hvid farve (calcineret flint).

„Vi håbede det gamle kort
ville komme til syne når vi

skulle fræse. Vi tror nemlig det
oprindelige kort blev lavet i
termoplast, mens de tidligere
elever holder på at der også
dengang blev brugt hvid as-
falt,“ fortæller salgs- og entre-
priseleder Bo Andersen fra
Colas. Resterne af det gamle,
kort lå imidlertid så dybt be-
gravet under tyk asfalt at det
ikke kunne afklares hvad det
gamle kort var lavet af.

Colas asfalthold udførte kor-
tet på blot tre dage. En dags
fræsning og to dages asfaltar-
bejde. „Der var mange der ik-
ke troede det kunne lade sig
gøre. Og da landmåleren
havde sat kortet af, kiggede vi
da også på hinanden. For det
var ganske detaljeret,“ forkla-
rer Bo Andersen.

Ordren på hvid asfalt til
Colas’ asfaltværk betød en hel
del ekstraarbejde for fabrik-
ken. Man omstiller ikke uden
videre produktionen af sort as-
falt til hvid asfalt uden at det
involverer en større omgang
rengøring. Alt fra ragere til
sko skulle også indkøbes til op-
gaven så asfaltørerne ikke sat-
te sorte mærker i den hvide as-

falt. Selve kortet ligger helt i
plan med skolegårdens sorte
asfalt, og alle kanter blev skå-
ret med håndvinkelsliber for at
sikre at overgangen mellem
land og vand blev så skarp
som muligt. Herefter færdig-
gjorde seks mand kanterne
med benzinhammere.

Skolen fik sin jubilæumsga-
ve og sit vartegn tilbage, og
Herfølge-børn kan igen be-
søge de danske landsdele
komplet med øer, kystlinje og
cirka 80 optegnede byer uden
at bevæge sig uden for skole-
gården. På samme måde som
skolens elever kunne for 60 år
siden. Undervejs kan de måle
afstanden mellem byerne, for
kortet er stort set målfast.

Herfølge Skoles Danmarks-
kort i hvid asfalt er så vidt vi-
des det eneste af sin art i Dan-
mark. Det er ifølge Colas et
godt eksempel på hvordan
asfaltmaterialet kan bruges i
forbindelse med udsmykning
af et bymiljø hvor formålet er
at vække og pirre sanserne.

Danmarkskort i skolegårdens asfalt
Herfølge Skole har fået genskabt kortet i hvid asfalt - og det er målbart

Så præcist kan asfalt lægges ud. Kortet er udført i hvid asfalt i den ellers mørkegrå asfalt. Foto: Colas.

SKRIBENT
Lisbeth Volf er kommunikations-
konsulent.

Af Lisbeth Volf
En selvkørende
knuser på bælter
Hvis man skal neddele masser
af stubbe, kvas, grene eller op-
vækst er Raptor 300 et godt
bud på den maskine man skal
bruge, især hvis terrænet er
meget kuperet. Wirtgen Den-
mark havde den med på Have
& Landskab, og derfra blev
den bragt til Brdr. Willemoes
Skovservice ved Silkeborg. Ma-
skinen er fra Prinoth og er for-
synet med producentens Ahwi
M650-knuser. Maskinen har
275 hk og klarer stigninger på
op til 30%. Båndene er 73 cm
brede og giver et kontakttryk
på beskedne 0,3 kg/cm2.
wirtgen.dk.

Træet løftes hjem
på en kabelbane
Når man skal fælde træer i en
sump, kan man nok få en
mand med motorsav til at fæl-
de træet, men hvordan får
man hentet træet ind hvis ikke
man vil vente på frosten? Grib-
skov Stuboggren viste på Have
& Landskab denne SG Skyline
hvor træeffekterne løftes ind
til tørt land med en kabelba-
ne. Kablet løber mellem et træ
og et 7,5 meter højt transpor-
tabelt  tårn og trækkes af hy-
draulikpumpen på en kom-
pakttraktor. SG Skyline kan
bære 1300 kg og kan nå op til
300 meter ud. stuboggren.dk.
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25 år siden HAVE & LANDSKAB I STØBESKEEN
“Et nyt fælles råd for organisationerne i den grønne sektor er
under opsejling. Dette råd, som forventes at få navnet ‘Have &
Landskabsrådet’ skal løfte de fælles opgaver, som der er i den
grønne sektor (...) Som den første større aktivitet besluttede
medlemsforeningen allerede på plenarmødet den 27. august
at arrangere en fagmesse. Den har det foreløbige navn ‘Have
& Landskab’ og skal holdes i sommeren 1992 og derefter med
to års mellemrum.“ (sh, Grønt Miljø, oktober 1990).

75 år siden  TRÆET I RÆKKEHUSETS HAVE
„Billedet på denne side viser en have ved et af de lidt ældre
rækkehuse i Sundvænget bygget af arkitekt Thorkild Hen-
ningsen. Det viser, forekommer det mig, hvor meget et smukt
formet træ kan betyde for den gode rumvirking selv i en ræk-
kehushave, hvor man jo ellers gerne viger tilbage fra at plan-
te større træer. Vil man alligevel nærmest kun have græs i ha-
ven, gør det jo ingen skade, og det kan ikke nægtes at et så-
dant træ med sit spil af lys og skygge i kronen og hen over
plænen kan forlene haven med en hyggelighed og poesi, som
selv den nydeligste blomsterplantning ikke kan måle sig
med.“ (Troels Erstad, Havekunst 1940).

50 år siden STATUS OVER ANLÆGSGARTNERFAGET
„Skal man til slut drage en konklusion - eller give et resumé -
af anlægsgartnerfagets udvikling i Danmark fra 1959 til 1965,
må det blive på baggrund af nedenstående betragninger: 1)
at faget omsætter 100-125 millioner kroner af samfundets
penge; 2) at organisationen LDA nu omfatter 80% af samtlige
selvstændige anlægsgartnere; 3) at organisationen har opnået
egen lærlingeordning, er blevet anerkendt som fag - et hånd-
værksfag - og tilsluttet Håndværksrådet; 4) at organisationens
300 aktive medlemmer beskæftiger 2.300 ansatte arbejdere
der årligt udfører over 2 millioner arbejdstimer og modtager
19 millioner kroner i udbetalt arbejdsløn.“ (J. Schou-Nielsen,
Anlægsgartneren, oktober 1965).

10 år siden KLØVER I DET PÆNE SELSKAB
„Hvidkløver i plænegræs er gennem årtier opfattet som
ukrudt, men er nu på vej ind i det pæne selskab som kultur-
plante i plænegræsset. Det skyldes især at at der er udviklet
lavere og mere småbladede sorter der er bedre egnet til plæ-
ner end de traditionelle fodersorter og naturligt forekom-
mende ‘ukrudtstyper’.“ (Søren Ugilt Larsen, Grønt Miljø, okto-
ber 2005).

„Hvor man ikke kræver fine dyrkningsmuligheder for blomster eller
urter, er et enkelt større træ af meget stor værdi.“ Havekunst (1940).

GAMLE NYHEDER
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Landflygtige i naturen
Vi har opdaget at naturen er
forsvundet ud af vores liv, og
det prøver mange nu at gøre
op med, siger lektor i filosofi
på Roskilde Universitet Aksel
Haaning i Politiken 20.9.2015:

„Der er ikke grænser for
hvad vi gør i forsøget på at
genetablere en forbindelse til
naturen. Konstant favner vi fe-
brilsk efter at føle og mærke
naturen (...) Vi er i kontakt
med og indvirker på naturen
og omvendt, men vi har ikke
nogle moderne ord og begre-
ber til at beskrive vores rela-
tion til naturen. Som kristne
mennesker er vi landflygtige i
naturen. Det ligger i vores
mentale dna at når vi søger
mod naturen, søger vi væk fra
guddommen. Derfor ser vi of-
te at bevægelser mod naturen
bliver banaliseret.“

Frivillige naturparker
Efter at frivillighed er skrevet
ind i mærkningsordningen
‘Danske Naturparker’, er
Dansk Skovforening gået med
i den. Formand Niels Reventlov
og direktør Jan Søndergaard
skriver i Skoven 8/2015:

„Mange lodsejere vil i de
kommende år ligge i områder
hvor kommuner og lokale in-
teresser vil etablere en natur-
park. Lodsejerne vil have vidt
forskellige forhåndsindstillin-
ger. Men alle har garanti for
at blive hørt, både lokalt og i
den lokale komité. Og alle in-
volverede forstår at projekter-
nes succes bl.a. afhænger af at
lodsejerne føler sig hørt og re-
spekteret. Naturparker kan bli-
ve succeser hvis der opbygges
tillid mellem lodsejerne, kom-
munen og de lokale interes-
ser.“

Novos planlagte natur
Novo Nordisk Naturpark er et
nybrud i havekunsten, skriver
arkitekturanmelder Karsten
R.S. Ifversen i Politiken
24.9.2015:

„Enkelte af de 2.000 store,
små, gamle og unge træer
som blev plantet her sidste år
er gået ud, og de bliver ikke
fjernet. De bliver lagt ned og
får lov at danne midlertidig

bolig for biller og andet kryb,
der hjælper dem med at gå til.
Men selv om det ligner vild na-
tur, er det lige så planlagt som
akserne i Versailles-slottets ha-
ve. Men modsat den klassiske
havekunst handler det ikke
om at vise at man kan over-
vinde naturens uorden med en
abstrakt geometrisk formgiv-
ning. Tværtimod handler det
om at man vil udnytte og mak-
simere styrken fra forskellige
biotoper.“

Tredimensionelt landskab
Sønderjyden Maja Alm, der
vandt tre guldmedaljer ved
sidste VM i orienteringsløb, si-
ger til Politiken 27.9.2015:

„Når jeg ser et kort med
højdekurver, skov og åer, så
ser jeg et landskab 3-dimensi-
onelt. Og jeg ser bakkerne for
mig. Det betyder at jeg ved
hvad jeg skal løbe mod - hen
til bakken, ned på den anden
side og videre til næste og ud i
lysningen. Kortets farver for-
tæller mig desuden hvilken
type skov jeg skal ind i. Jeg er
hurtig til at danne billeder, og
hurtig til at træffe beslutnin-
ger. Det er med til at give mig
en fordel i mange løb.“

Byrum sejrer sig ihjel
Det er foreslået at fortætte
det åbne forblæste københav-
nerkvarter Ørestaden. Ja, men
generelt set er der grænser for
tæthed, indvender Runa Ma-
thiesen i Arkitekten 9/2015:

„Flere af de københavnske
byrum synes som om de nær-
mest er ved at sejre sig ihjel,
og så begynder tolerancen, på
lige fod med brugerne, at ha-
ve trange kår. Et godt eksem-
pel er strækningen langs Sankt
Jørgens Sø i København, og
når man har sin daglige gang
her, er det ikke svært at mis-
unde Ørestad dens måske lidt
for rummelige vidder.“

Forfærdeligt havebrug
‘Gartnerliv’ er en af 14 novel-
ler som den engelske forfatter
Julian Barnes har skrevet til sin
bog ‘Puls’. Han siger til Week-
endavisen 22.-29.5.2015:

„Englænderne er meget
dårlige til at udtrykke deres
følelser og meget optaget af
at kommunikere via havebrug
og hunde. Haver handler om
fred og paradisisk harmoni, og
man forestiller sig at menne-

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

sker som dyrker haven er ro-
lige og i pagt med sig selv,
men de er nøjagtigt lige så
misundelige og fulde af ræd-
somme følelser som andre, så
jeg opfandt den her historie
hvor forfærdelige ting opstår
omkring havebrug.“

Chefgreenkeepere fyres
Formanden for Danish Green-
keeperes Association Martin
Nilsson advarer i Greenkeepe-
ren 3/2015:

„Nu ruller der en ny bølge
af chefgreenkeeperfyringer
ned gennem landet. 4 chefer
fyret i Jylland, 1 på Fyn. På en
måned. Måske er der kommet
flere til når dette blad er trykt.
Andre chefgreenkeepere har
tidligere i år forladt deres stil-
linger mere eller mindre frivil-
ligt. Andre på vej. Efter mange
års tro tjeneste og arbejdsind-
sats. Golfdanmark forvalter
sine ressourcer dårligt.“

Færre græssorter testes
Afprøvningen af nye græssor-
ter foregår i nordisk Sterf-regi.
Trygve S. Aamlid skriver i
Greenkeeperen 3/2015:

„Så længe afprøvningen ho-
vedsagelig var finansieret af
statslige myndigheder, var

Landflygtig i uordnede natur?
Maja Alm i de tredimensionelle
landskab. Foto: Lasse Kofod.

Køb dem på
www.dag.dk
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planteforædlerne/frøfirmaer-
ne ivrige efter at få testet de-
res sorter i Norden. I Norge var
det almindeligt med over 40
anmeldte sorter og et tilsva-
rende antal blev testet i Sve-
rige, Danmark og Finland. Da
staten trak sig ud, var det nød-
vendigt at forhøje afgiften, og
det har ført til at færre sorter
bliver afprøvet i Norden i dag
end for 20 år siden. I skrivende
stund er vi meget spændte på
hvor mange der bliver an-
meldt til forsøgene som skal
anlægges i 2015.“

Urørt skov uden anemoner
Skal udfordringen med biodi-
versitet løses med mere urørt
skov? Forhenværende stats-
skovrider Steffen Jørgensen
advarer i Skoven 8/2015:

„Den højstammede bøge-
skov med anemonetæppet der
står danskernes hjerte nær, vil
det være slut med i den urørte
skov. Det vil også være slut
med de lange perspektivrige
kig i bevoksninger til råvildtet.
De urørte bevoksninger bliver
på langt sigt (flere hundrede
år) tætte, dunkle og mindre
fremkommelige til glæde for
nørder og til bedrøvelse for
den gennemsnitlige skovgæst.

Den største variation sikres
derfor stadig bedst med en
forstlig indsats i kultursko-
ven.“

Afdæmpet kystbyggeri
Arkitekt Charlotte Buhl fra
Hasløv og Kjærsgaard er speci-
aliseret i havne-og moler. Hun
slår i Licitationen 25.9.2015
koldt vand i blodet over udsig-
ten til mere kystnært byggeri:

„Man kan ikke blive for-
skrækket lige nu over de pro-
jektansøgninger der ligger.
langt de fleste er meget af-
dæmpede og noget der kan
være et tilskud til at færdes
langs stranden. Der er jo ingen
kystkommune der er interesse-
ret i at ødelægge sin værdi-
fulde strand. Og projektene
relaterer sig til de små byer
der ligger der i forvejen.“

Tættest på vandkanten
Miljø- og fødevareminister Eva
Kjer Hansen vil udvide forsøgs-
ordningen til byggerier ved
kysterne. Ella Maria Bisschop-
Larsen, præsident i Danmarks
Naturfredningsforening, adva-
rer på dn.dk 7.10.2015:.

„Det er en illusion at tro, at
kysterne uden en stærk be-
skyttelse vil forblive ubebyg-

gede. Når først markedskræf-
terne slippes løs i vel nok Dan-
marks flotteste natur, så bliver
der rift om at bygge. Og der
bliver rift kommunerne imel-
lem om at få det største hotel
tættest på vandkanten. Vi kan
kun indstændigt bede regerin-
gen om at tænke sig om igen,
og ikke sætte vores fælles arv
over styr.“

En mere uordnet natur
Jens-Christian Svenning, bio-
log og professor ved Aarhus
Universitet, fortæller i Vækst
3/2015 hvordan den danske
natur kan udvikle sig:

„Hvis vi vil stoppe tabet af
biologisk mangfoldighed, kan
vi hver især gøre en forskel.
F.eks. er vi generelt slemme til
at fælde gamle træer trods de-
res store vigtighed for biodi-
versiteten. Det bærer vi alle et
ansvar for, og det er nemt at
rette op på. Vi har også en
tendens til at naturen skal væ-
re under ordnede forhold,
hvor en vild natur vil være
mere hensigtsmæssig set i en
biologisk kontekst og ofte
også samfundsmæssigt, f.eks. i
form af en billigere forvalt-
ning af mange grønne områ-
der.“ sh

Klerk
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Tippen i Københavns sydhavn
er blevet fredet. Det har Na-
tur- og Miljøankenævnet af-
gjort efter at Danmarks Natur-
fredningsforening rejste fred-
ningssag og Fredningsnævnet
for København i 2014 afviste
fredningen. Det er dog kun 32
yderste hektar der er fredet af
de foreslåede 52.

Tippen er gammel losseplads
hvor der blev tippet byggeaf-
fald af indtil 1973. Deraf nav-
net. Da det unge land endnu
ikke har den helt store biologi-
ske værdi var fredningsnævnet
imod. Til gengæld har det by-
nære område stor betydning
for friluftslivet. Det var afgø-
rende for klagenævnet da na-
turbeskyttelsesloven siger at
„der skal lægges vægt på den
betydning som et areal på
grund af sin beliggenhed kan
have for almenheden.“ Derfor
kalder naturfredningsforenin-
gen sagen for principiel.

På underlaget af ‘klipper’ er
biodiversiteten dog godt på
vej, bl.a. med sjældne orkidé-
er. Området minder om eng
eller overdrev og afgræsses af
får - og lamaer der beskytter
fårene mod hunde.

Sagen var også speciel fordi
den yderste del i forvejen var
fredet som en del af ‘Kalve-
bodfredningen’ der har holdt
Vestamager ubebygget, men
altså ikke omfatter hele Tip-
pen eller dens særlige natur.

Tippen ligger i Københavns
Kommune der var mod fred-
ningen, både med henvisning
til den eksisterende fredning
af det yderste område og fordi
man vil have resten som reser-
veareal til bl.a. boliger. Det
har man nu kun de 20 inderste
hektar til. Området ejes af det
offentlige By & Havn I/S som
ifølge klagenævnet ikke er be-
rettiget til erstatning fordi sel-
skabet er offentligt ejet. sh

Tippen fredet for beliggenhedens skyld

På Tippens overdrev græsser får sammen med lamaer. Hvis en løs hund
angriber et får, går lamaerne til modangreb. Foto: Peter Hove Olesen.

Boldbanen kridtes
op på en halv time
Trafik & Fritid har koblet sin
kridtemaskine sammen med
gps-systemet fra schweiziske
Swozi så maskinen kan køre
præcist uden snore og opmå-
ling. Det gør opkridtningen
hurtigere, lød det på Have &
Landskab. En fodboldbane kan
en mand klare på en halv. Ma-
skinen kan indstilles til alle
slags baner der skal streges op.
Og sprayhovedet sideforskydes
hvis kridtmanden ikke holder
kursen. trafik-fritid.dk.

Ny dansk ParkTrac
fra jyske brødre
ParkTrac fra Spjald viste sin ny
knækstyrede redskabsbærer
D-1 med  hydrostatisk frem-
drift. Det er en kompakt ma-
skine, men med masser af
kræfter fra en 45 hk Kubota
dieselmotor. Den har bl.a. air-
con, varmeanlæg, affjedring
på alle hjul og fuldbetjening
med joysticks. Der er udviklet
fejesugeanlæg, V-plov, salt-
spreder, klipper, kost og skovl
til maskinen, men mere er på
vej. Bag maskinen står brød-
rene Frank og Henrik Chri-
stiansen der får den fremstillet
hos en dansk underleverandør.
De stod før bag VPM-maskiner
der gik konkurs. parktrac.dk.

Toro kombinerer
zeroturn og traktor
Toros TimeCutter SW plæne-
klipper er en blanding af en
havetraktor og en zeroturn.
Traktorens retningsstabilitet
og kontrol kombineres zero-
turn-maskinens manøvrering,
lød det fra Lely Turfcare på
Have & Landskab. Og ingen
styrestænger, men rat. Og
klipperen sidder under maski-
nen. To modeller: SW4200 og
SW5000, begge med 24,5 hk
og en klippebredde fra 107
cm. turfcare-dk.lely.com.

Stihls økser har
skafter af kunststof
Stihl har lanceret en serie på
tre økser med skaft af kunst-
stof og økserne er skaftet på
øksehovedet på samme måde
som stenalderens flintøkser.
Serien består af en kort og en
lang universaløkse samt en
flækøkse. Skaftets kunststof er
glasfiberforstærket polyamid.
Øksehovedet består af overfla-
debehandlet C60-stål og er
støbt fast i skaftet. Hovedet
går derfor aldrig løst, heller
ikke når man bruger bagen-
den som hammer, lover Stihl.
Tyngdepunktet tæt på økse-
hovedet skulle sikre en opti-
mal vægtfordeling og gøre ar-
bejdet mindre anstrengende.
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Bedre forslag modtages gerne,
skrev vi i sidste nummer om
denne smøge der skal belæg-
ges. Vi kaldte opgaven for en
‘Catch-22’ - hvor man gør no-
get forkert uanset hvad. Er der
plads til et repos på 150x150
cm ved døren, en rampe ikke
over 1:14, en fri sokkelhøjde
på 25 cm, 20 cm afstand fra
belægning til carportens træ-
beklædning og fald bort fra
både carport og hus?

Vi foreslog selv at hugge en
hæl og klippe en tå: Gøre re-

Nye forslag til belægningen i smøgen
poset foran døren mindre, gø-
re rampen smallere, acceptere
mindre afstand op til carpor-
tens træbeklædning, f.eks. ved
at etablere en ‘stenseng´ foran
med en lille støttemur ind
mod rampen.

Landskabsarkitekt Julie
Bjergbakke foreslår at man ta-
ger udgangspunkt i en belæg-
ning der sikrer korrekt sokkel-
højde og afvandingsfald. Bag-
efter opstilles et repos og en
rampe i elefantrist.

Brolægger Casper Winther

Smøgen med det store problem. Men er det ligefrem en catch-22?

foreslår at man med belægnin-
gen etablerer niveaufri adgang
ved døren og rampe, men
etablerer sokkerudluftning ved

carporten, gerne med en rist i
plan med repos og rampe så
man kan bevæge sig på hele
arealet. Tak for buddene. sh
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Energiselskaberne har indført
nye krav om at den biomasse
de bruger som brændsel skal
være produceret på en bære-
dygtig og klimavenlig måde.
Det fremgår af en ny branche-
aftale mellem Dansk Fjernvar-
me og Dansk Energi.

Det vil betyde at der kom-
mer stigende efterspørgsel ef-
ter FSC- eller PEFC-certificeret
træ, vurderer Michael Jakob-
sen fra miljøorganisationen
NepCon. „Det er i teorien mu-
ligt at opfylde kravene på an-
den vis. Men i praksis vil de fle-
ste købere nok foretrække
certificeret træ,“ siger han til
Skoven 9/2015.

Kraftvarmeværkerne skal i
2016 dokumentere at 40% de-
res indkøb af træflis, træpiller
mv. opfylder aftalens krav. I
2019 er målet 100%. En pilot-
test som Dong Enegy udfører
sammen med NepCin, Hedesel-
sabet og Skovdyrkerforenin-
gen skal nu vise hvordan dan-
ske skovejere bedst kan hånd-
tere kravene i praksis.

Den nye aftale håndteres via
SBP-ordningen (Sustainable
Biomass Partnership) der er et
nyt europæisk system til at cer-
tificere bæredygtig biomasse.
Bag systemet står en række fø-
rende energiselskaber i Euro-
pa, bl.a. Dong Energy.

Biomasse skal produceres bæredygtigt

Ny portal støtter i at genbruge affald
Miljøstyrelsen har åbnet porta-
len Genanvend.mst.dk hvor
man kan dele viden om at
genanvende husholdningsaf-
fald. Portalen er målrettet fag-
medarbejdere fra kommuner,
forsyningsselskaber og affalds-
selskaber der har efterlyst me-
re videndeling og muligheder
for at koordinere indsatsen for
genbrug.

Miljøstyrelsen lover desuden
at et stort netværk og Miljø-
styrelsen løbende vil opdatere
portalen med projektrappor-
ter, analyser, faktaark, værktø-
jer mv. Hver måned udkom-
mer portalen desuden med et
elektronisk nyhedsbrev. Pro-
jektet er støttet af ‘kommune-
puljen’ (Puljen for implemen-
tering af ressourcestrategien).
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