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Entreprenører, organisationer, Vejdirektoratet, Region
Midtjylland og andre, offentlige som private, har oprettet
et partnerskab for at spare på jomfruelige råstoffer som
sten, grus og sand. For forbruget er kolossalt og reserverne
svinder. Alene i Region Midtjylland indvindes der 9 mio. m3

råstoffer om året hvor 70% går til byggeri og anlæg. „Der
er meget ‘plejer’ i anlægsbranchen, og det er ikke bære-
dygtigt at man anlægger torve eller private indkørsler med
samme mængde stabilgrus der egentlig er retningslinjer for
veje hvor der skal køre biler i 30 år,“ siger Kristoffer Sindby
fra en af parterne, OKNygaard.

Partnerskabet er et led i en regulær bølge af initiativer, for-
slag og debatter om de danske råstoffer både hvad indgår
forsyningssikkerhed, miljø og klimahensyn. Noget handler
om at genbruge gamle materialer, endnu mere end vi alle-
rede har gjort, og ikke kun fra gamle befæstelser, men og-
så fra nedrevne bygninger og andet affald. Selv gammelt
glas kan bruges som et særligt nicheprodukt.

Noget handler om at bruge mindre af de kritiske råstoffer
som vi ikke har så meget tilbage af, og mere af de mindre
kritiske råstoffer som sand som tilmed ofte kan indvindes
lokalt så man også sparer transport. Det betyder at det ikke
mindst er stabilgruset der skal skæres ned på. I forvejen er
der et overforbrug af stabilgrus, fordi man i praksis ofte
bruger et tykkere lag stabilgrus frem for at tilføje bund-
sikringsgrus. Også i lednings- og drængrave kan der være
noget at hente. Det nye partnerskabs ambition er bl.a. at
udvikle nye standarder der ikke hindrer den slags.

Noget handler om færre belægninger. Som man kan læse i
Havens oktobernummer lægges der i mange haver “unø-
digt mange sten og fliser, og særligt i nye villakvarterer kan
man opleve deciderede betonørkner til skade for miljøet og
biodiversiteten,“ som Louise Risør og Jacob Fischer skriver.
Vel er haver ikke storforbrugere, men den grundlæggende
indstilling kan mere eller mindre gælde alle befæstelser: så
lidt som muligt, så meget som nødvendigt.

Noget handler også om smartere teknologier. F.eks. at sor-
tere råjord fra byggepladser så man får grus ud af det. Og
om at importere råstoffer hvor f.eks. gode norske skærver
sejles til danske havne. Hvis der skal være nok til kommen-
de generationer, skal der tænkes nyt og anderledes, lyder
det fra det nye partnerskab. Helt enig. SØREN HOLGERSEN
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FORSIDEN: Have & Landskab indledte sit nye koncept
HL365 med en temadag om gadetræer på P. Kortegaards
Planteskole. Her lyttes til gode råd om plantningen.
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Vildskab, natur og biodiver-
sitet i landskabet, byerne

og driften var temaet da Park
& Naturforvalterne holdt de
traditionsrige Danske Park-
dage 7.-9. september, denne
gang i Maribo sammen med
Lolland Kommune.

Med i temaet var også ‘det
vildeste landskab’ og ‘den vil-
deste udfordring’. Og vild er
udfordringen der bl.a. indbe-
fatter energianlæg som solcel-
leparker og vindmøller, biodi-
versitet og klima. I lollandsk
perspektiv også Femern Bælt-
forbindelsen og udkantspro-
blemer som f.eks. faldende
indbyggertal.

Det påvirker byerne og land-
skabet, både i den store skala
hvor f.eks. marker bliver til
solcelleparker, og i den lille
skala hvor f.eks. byrummenes
plantekummer får en ny og
mere naturlig beplantning.

De omkring 130 deltagere
blev budt velkommen af Tine
Vinther Clausen (V) fra Klima-,
Teknik- og Miljøudvalget i Lol-
land Kommune, af Jon Pape,
formand for Park & Naturfor-
valterne. Og af kommunens
park- og vejchef Kjell Jensen

Vildskab, natur og biodiversitet
KONFERENCE. Danske Parkdage gav mange bud på hvordan man kan omsætte det store
perpektiv til konkrete løsninger i den kommunle virkelighed, både i byen og på landet

der introducerede første dags
undertema: byrumsudvikling
med plads til mere natur.

Det store perspektiv
Katrine Turner, biolog, TV-
vært, forfatter mv. skulle dog
først peptalke om hvor skidt
naturen og biodiversiteten har
det, og hvor meget tilbage det
går, især fordi naturen har for
lidt plads. F.eks. den med 60%
af verdens animalske biomasse
er husdyr, 36% er mennesker
og kun 4% er vilde dyr. Og at
Danmark ligger i bunden i EU
med 9% natur, hvoraf kun de
2% er beskyttet. Og at vi der-
for skal give naturen mere
plads, vænne os til større sam-
eksistens med naturen, bruge
hjemmehørende arter fordi de
tiltrækker flere dyrearter osv.

Der var ingen nyheder eller
bud på hvad man kan gøre i
en konkret kommunal plan,
men nu havde tilhørerne i
hvert fald det store perspektiv.

Det forældede landskab
Der er pres på arealerne på
landet, alle vil have mere plads
til bl.a. energi, byvækst, skov-
rejsning mv., alt imens mar-

kerne bliver større og attrak-
tive landskaber efterspørges til
bosætning. Det er alt sammen
tegn på at landskabet er ble-
vet forældet, lød det fra Lone
Søderkvist Kristensen fra Insti-
tut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning.

Hun fortalte om de udfor-
dringer der er på landet, og
hvordan landskabsstrategier
kan være med til at håndtere
dem. Der er brug for et nyt
landskab og en ny planlæg-
ning hvor interesserne integre-
res i en multifunktionel plan
baseret på en ny jordfordeling.
Men hvor der også prioriteres,
og hvor de mange interessen-
ter, også borgerne, inddrages i
planlægningen som vi kender
det fra byplanlægningen.

Lone Kristensens strategi-
proces omfatter fire dimensio-
ner: definere interesserne, for-
stå det aktuelle landskab, mo-
bilisere de lokale ressourcer og
formidle den opnåede plan.
Det er blevet realiseret i kon-
krete projekter. Og det lader
til at virke. Naturen sættes i et
langtidsperspektiv, og man
kan skabe steder med en ny
identitet, ‘placemaking’, der

også kan lokke nye beboere
til. Men det forudsætter at
den lokale vilje er til stede. Ild-
sjæle hjælper godt til, men de
skal være koblet til kommu-
nen hvor processen ikke skal
være bundet op på bare én
person

Et af eksemplerne var netop
fra Lolland hvor der er skabt
en ny vision for landskabet.
Vandet skal tilbage til landska-
bet, der skal udvikles mere
biodiversitet, bl.a. med grønne
korridorer, man skal bevare
steder med fred og ro og sikre
mere diversitet i landbrugs-
landskabet. Der er også en idé
om en vandre- og cykelrute
med de tætliggende lokale
kirker som ankerpunkter.

Udviklingen af byens rum
Der lægges igen større vægt
på byens parker og rum. De gi-
ver borgerne natur og kultur
og er et gratis mødested der
altid er åbent. Men de skaber
også biotoper og danner som
sådan et bindeled til det åbne
land, lød det fra Jens Linnet,
landskabsarkitekt i BOGL.

Med Ørestaden som eksem-
pel viste han hvordan man kan
trække naturen ind i byerne
med øer af beplantning, her
fra Amager Fælled. Med Valby
Gasværk som eksempel viste
han hvordan man kan etablere
et grønt område oven på den
nye jernbane og få noget
grønt ud af det trods elendige
vækstforhold. Og med ‘Frem-
tidens gård’ som eksempel vi-
ste han hvordan man under
selv trange forhold kan recycle
anlægsmaterialer og få plads
til lokal afledning af regnvand.

Remiseparken på Amager er
et eksempel på hvordan man
kan forny og åbne en hen-
gemt park, men bevare næ-
sten alle træerne, gøre parken
tryggere at færdes i og mulig-
gøre en større biodiversitet.

Grøn fornyelse i Maribo
For to byrådsperioder tilbage
vedtog byrådet et byrumspro-
gram i kommunens to største
byer, Nakskov og Maribo. Der
blev udpeget indsatsområder

• Svanegangen ender ved søen hvor der er anlagt en træbro på søbredden. Det blev muligt takket være et
samarbejde med de to nærmeste private lodsejere ned mod søen - som hver fik en lille anløbsbro ud af det.
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og udformet projekter hvor
alle interesserede blev invite-
ret til at deltage, fortalte park-
og vejchef Kjeld Jensen.

Ti projekter indgik i første
dags byvandring. Det ene af
dem er den grønne sti Svane-
gangen der forbinder hoved-
gaden med Søndersø. Svane-
gangen blev etableret i 2016
efter en plan fra ETN Arkitek-
ter. Gangen domineres af sto-
re beplantede kummer, sidde-
møbler og en grusbelægning.
Den skal være ukrudtsfrit, men
de fleste grusstier får fremover
lov til at gro til og blive klippet
med plæneklipper.

Gangen ender ved søen hvor
der er anlagt en træbro på sø-
bredden. Det blev muligt tak-
ket være et samarbejde med
de to nærmeste private lods-
ejere ned mod søen - som hver
fik en lille anløbsbro ud af det.
Nærved ligger konferenceho-
tellet som kommunen også
har lavet en aftale med: Kom-
munen står for vintertjenesten
på p-pladsen mens hotellet bi-
drager med et offentligt til-
gængeligt toilet.

Byrumsprojekterne er gene-
relt baseret på store kummer

eller bede der er tilplantet
med robuste stauder i stedet
for sommerblomster. Målet er
at der er arter der sikrer blom-
string hele vækstsæsonen. Un-
der Danske Parkdage var de
stadig frodige og blomstren-
de. Plantevalget foretages i
samarbejde med Hennecke
Stauder og typisk plantes med
planter fra 11 cm potter.

I bedene fjernes den gamle
muldjord og erstattes af en
ukrudtsfri jord (30 cm Super-
muld fra Solum) med 2/8 mm
grus i et cirka 8 cm tykt lag i
toppen. Der er plantet tæt og
med stor artsdiversitet. „Hvis
der er arter eller sorter der ik-
ke trives, vil naboplanterne
forhåbentligt trives og være
smukke. Det levner ikke plads
til ukrudt, og helhedsindtryk-
ket er flot det meste af året,“
lød det fra parkforvalter Helle
Kjørup Nielsen der også var
ekskursionsfører til byens rum.
Planteplanerne er tilgængeli-
ge på app og QR-kode på skil-
te. Gående respekterer bede-
ne og går ikke gennem dem.

Projekterne er finansieret af
kommunen, fonde og byfor-
nyelsesmidler fra staten med

et samlet budget på 13,8 mio.
kr. Samtidig tilføres mulighe-
der og midler ved samarbejde
med andre, typisk naboer der
også kan få noget ud af det,
f.eks. ved at stille pladsen til
rådighed som det f.eks. er sket
ved stationen. Ingen har alene
penge nok, men hvis alle spæ-
der til, kan det blive til noget
som Kjeld Jensen slog fast.

Natur og biodiversitet
Naturstyrelsen har i årevis ar-
bejdet for at skabe ny og bed-
re natur på statens arealer
gennem naturgenopretning
og skovrejsning. Og med sty-
relsens nye vision er natur og
friluftsliv øverst på opgavelis-
ten, ikke skovdrift, fortalte Na-
turstyrelsens vicedirektør, bio-
log Signe Nepper Larsen.

„Vi er i fuld gang med at
indfri en række politiske mål
med naturnært dyrket skov,
udlægning af op mod 75.000
ha urørt skov og 15 naturnati-
onalparker. Målet er at natu-
ren bliver vildere, og der bliver
plads til både sjældne og ka-
rakteristiske dyr, planter og
svampe,“ fortalte hun.

Det har følger for skovdyrk-

ningen. „Det er klart at skov-
driften ophører hvor vi ændrer
forvaltningen til urørt skov og
naturnationalparker. I Natur-
styrelsens nye arealvision har
vi dog fortsat cirka 40.000 ha
skov der drives efter naturnæ-
re principper, og her fortsæt-
ter vores skovdyrkning med
træprodukter til industri mv.
Internt er vi i styrelsen i gang
med at dygtiggøre os til at for-
valte urørt skov. Her har vi
bl.a. et godt samarbejde med
Skovskolen på Københavns
Universitet hvor både vores
skov- og naturteknikere og
skovfogeder m.fl. sammen er
på kursus,“ forklarede Signe
Nepper Larsen.

„Vi har gode samarbejder
med kommunerne om bl.a.
partnerskabsprojekter for
friluftsfaciliteter, og vi mødes
også lokalt og udveksler erfa-
ringer om naturforvaltning,
skov og friluftsliv mv. Vi ople-
ver det med den øgede fokus
på biodiversitet, bl.a. med mil-
jøministerens konkurrence om
at blive Danmarks vildeste
kommune, at kommunerne
har fået fokus på nye forvalt-
ningsmetoder, og at man ikke

• Bedene af sommerblomster er erstattet af robuste staudebede, bl.a. her ved stationen der har lagt areal til bedet.
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behøver at slå græsset hele ti-
den, men kan lade uslåede
hjørner stå til glæde for som-
merfugle, bier og andre små-
dyr. Vi gør det samme, f.eks.
ved rabatter langs skovvejene
eller ved slæt på enge osv. I
skovene og ved træplantnin-
ger arbejder både vi og flere
kommuner med at gøre træ-
erne gamle før tid hvor vi ve-
teraniserer de enkelte træer
for at skabe mere dødt og dø-
ende ved. Her er der også
grundlag for at lære af hinan-
den. En god måde er at mødes
på tværs af stat, kommune og
private aktører og udveksle er-
faringer og idéer,“ pointerer
vicedirektøren.

Femerns erstatningsnatur
Der bliver etableret nye land-
områder og erstatningsnatur
som aldrig før i forbindelse
med etableringen af verdens
længste sænketunnel, Femern
Bælt-forbindelsen. Her vil pro-
jektet skabe et nyt kystland-
skab på 330 hektar med en
klint, strandenge og overdrev
samt et vådområde til gavn for
fugle og vandhuller. Endvidere
etableres tre sandstrande for-
uden diverse tekniske anlæg.

Biolog og projektleder hos
Femern A/S Mette Wester-
gaard, fortalte hvordan man
fokuserer på at skabe erstat-
ningsnatur der rent faktisk vir-
ker efter hensigten.

„Ifølge habitatdirektivet skal
man bevare den økologiske
funktionalitet når man laver
erstatningsnatur for de beskyt-

tede bilag IV-arter, i dette til-
fælde grønbroget tudse,
springfrø, spidssnudet frø og
stor vandsalamander. Derfor
kan man ikke bare grave tre
vandhuller og lave yngleste-
der, for så kan dyrene ikke
overleve i området på sigt. Der
skal også være rastesteder, og
man skal tænke over driften
og plejen af det omliggende
område,“ forklarede hun.

Femern A/S har gravet er-
statningsvandhullerne relativt
lavbundede så de tørrer delvist
ud og passer til bilag IV-arter-
ne, og skal også holde vand-
hullerne lysåbne i anlægspe-
rioden. Der afgræsses med he-
ste og på infranaturarealet
også med geder.

„Gederne gør dog ikke helt
jobbet godt nok, for de finder
for meget andet at spise, så
her har vi måttet rørskære.
Men vi vil helst have dyr til at
stå for at holde vandhullerne
lysåbne, for det skaber et mere
dynamisk område hvor der
kommer huller fra klovene, og
der i det hele taget skabes et
væld af forskellige mikrohabi-
tater. Det sker ikke hvis man
bare kommer med maskiner
og slår tingene helt ens,“
sagde Mette Westergaard.

Derudover havde hun en
pointe til de fagfolk som sid-
der i kommunerne med ansvar
for at skabe erstatningsnatur:

„Det er en god idé at tænke
lidt større og mere sammen-
hængende. Lige nu kan man
godt slippe af sted med at lave
et vandhul på bar mark og en

bræmme på 10 meter rundt
om. Men skal vandhullet virke
efter hensigten, bør man læg-
ge det i sammenhæng med
f.eks. læhegn og vandløbs-
bræmmer og andre områder
der ikke dyrkes intensivt, og
hvor arterne kan skjule sig og
finde mad.“

For at være sikker på at det
Femern A/S laver virker, gør
man meget ud af at overvåge
udviklingen. Interesserede kan
få indblik i metoderne og in-
spiration til egen monitering
på aegir.femern.com

Rødby og lystskoven
Ved Rødby er en tidligere cam-
pingplads integreret med den
nærliggende skov og er nu

blevet til Rødby Lystskov. Det
nye er at der er etableret en
skovlegeplads hvor en tredje-
del er lige uden for skoven, og
to tredjedele er inde i skoven
med hegn ind mod den øvrige
skov. Udover at være lege-
plads giver lystskoven også en
botanisk oplevelse takket væ-
re flere græsslåningsprincip-
per, en kælkebakke med varie-
rende lys- og skyggeforhold
og et nyetableret vandhul.

Noget af det fineste er fak-
tisk bare at det lokker folk ud i
skoven, sagde projektleder
Helle Kjørup Nielsen. Lystsko-
ven er blevet et mål hvor man
begynder hvorefter man kan
fortsætte ind i den indhegne-
de skov. „Skoven er jo faktisk
det børnene helst vil have. De
fleste kender sikkert situatio-
nen hvor man er på en lege-
plads ved en skov i ti minutter
før børnene opdager at de
helst vil være i skoven,“ lød
det fra Helle Kjørup Nielsen.

Som en sidegevinst har pro-
jektet forbedret samarbejdet
mellem forskellige afdelinger i
kommunen, fortæller hun:
„Historisk har vi i Teknik og
Miljø i Rødby og i driftsafde-
lingen i Nakskov ikke været
gode nok til at tale sammen.
Men Rødby Lystskov og kon-
kurrencen Danmarks vildeste
kommune har medført at vi nu
mødes hver 14. dag til online-
møde og taler om projekter
og muligheder.“

Da projektet i sin tid skulle
defineres, gjorde kommunens
folk meget for at sikre at det

• Lungholm Sø er etableret i 2021 lidt øst for byggepladsen til Femern
Bælt-byggepladsen. Den 8 ha store sø ligger i projektets store, sammen-
hængende, lysåbne erstatningsnaturområde på 60 ha hvor man også
har gravet 4 lavvandede vandhuller. Lungholm Sø blev allerede første år
et hot spot for fugle. På et almindeligt besøg kan tælles op mod 70 fug-
learter, bl.a. havørn, klyde og vibe. Foto: Femern A/S.

• Skovlegepladsen i Rødby Lystskov er et mål i sig selv, men også en invitation til at besøge resten af skoven.
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ikke kun var de højtråbende
‘plenumkonger’ som fik deres
idéer igennem. Det skete bl.a.
ved at man skulle sætte sedler
op med idéerne og stemme.
Det betød bl.a. at en petanqe-
bane blev droppet fordi kun
ganske få ønskede den - selv
om ønsket tidligere havde væ-
ret fremfør markant.

Det samme gjorde sig gæl-
dende for et amfiteater. Der
var dog allerede søgt  om - og
bevilget - penge. Derfor måtte
Helle Kjørup Nielsen og kolle-
gaerne prøve at trække funk-
tioner ud af amfiteatret. I dag
er kun en lille del af jordbak-
ken amfiteater, mens skrånin-
gerne også har rekreative
funktioner som løbebakke og
kælkebakke. Og for biodiver-
siteten er der tørre områder
og steder med forskellige lys-
og skyggeforhold.

For at biodiversiteten skal
blomstre, skal alle i organisati-
onen se idéen, understregede
Helle Kjørup Nielsen. I Lolland
Kommune har man haft succes
med at arrangere en tur med
kommunens biolog og natur-
medarbejderne for at fange
insekter med net på kortklip-
pede græsarealer og på vilde.
Den forskel var så markant at
al skepsis forduftede.

Vejkant, ild og urter
Medmindre man taler om san-
dede jorder er vejkanterne fra
Gedser til Skagen ret ens med
de samme næringsbegunsti-
gede plantearter. Sådanne vej-
kanter koncentrerede natur-
konsulent Anna Bodil Hald fra
Natur & Landbrug sig om i sit
oplæg ‘Målet er ikke langt
græs, men at give plads til ur-
terne’. Bare ikke de grove ur-
ter som vild kørvel.

Græsarten draphavre har en
tendens til at erobre vejkan-
terne landet over. „Den bliver
rigtig høj når den blomstrer og
visner ret tidligt. Så har man
en vejkant med dødt græs re-
sten af tiden, og i sin tidlige
vækst kvæler draphavren de
andre arter. Men hvis man slår
vejkanterne tidligt - når vild
kørvel knoppes - og får has på
de to, så er der plads til de an-
dre arter. Hvis man lader drap-
havren stå og først slår om ef-
teråret, så samler den kræfter
til at dominere året efter. Den
har en meget stejl vækstkurve.
Hvis man får den slået tidligt,

har den hverken særlig meget
kraft til vækst eller blomstring.
Vild kørvel kan slet ikke lide
det og går ud. Så efterårsslå-
ningen vil være helt overflødig
og kan spares væk,“ fortalte
Anna Bodil Hald. Afklippet fra
den tidlige klipning er heller
ikke så omfangsrigt og bliver
hurtigt omsat.

At flytte slåningstidspunktet
skaber en kønnere og mere
varieret natur med plads til
flere arter. Det viser registre-
ringer i Furesø Kommune med
tidlig slåning i 2012 og 2019
samt tidligere eksperimenter i
Herlev Kommune som Anna
Bodil Hald har stået for.

Anna Bodil Hald har også
været med til at eksperimen-
tere med afbrænding. I et for-
søg med afbrænding i marts
blev alle skud af 14 fokusarter
registreret over en årrække.
Det viste sig at være en rigtig
god idé til at fremme biodiver-
siteten, fortæller Anna Bodil
Hald. „Det visne græs på jor-
den brænder også, så man får
felter med bar jord, og så
kommer urterne, f.eks. vild hør
som ikke er mere end 15 cm
høj og en-årig, men pludselig
er der også plads til den.“

Furesø og det høje græs
Furesø Kommune har mere
end ti års erfaring med om-

lægning af græsarealer i byer
og i rabatter. Herfra slog skov-
og landskabsingeniør Benedic-
te Isabella Dyekjær den over-
ordnede pointe fast:

„Vi har erfaret at det er en
god idé at slå græs i foråret
omkring maj når vild kørvel
knoppes hvis man kun ønsker
at klippe én gang om året. Gør
man det om efteråret fremmer
vi faktisk mere græs, men klip-
per man om foråret, bremser
det græssets vækst og skaber
mere plads til urterne.“

I de ti år har man også ople-
vet et skift i borgernes ople-
velse af den ændrede græs-
klipning. I starten gav det kla-
ger over et uordentligt udtryk,
men fra sidste forår modtog
Benedicte Isabella Dyekjær
klager over at driftsafdelingen
havde klippet. „Har I da ikke
hørt om biodiversitet?“ lød
anken som er et resultat af
den mangeårige indsats med
lokalpolitikernes opbakning.

Det tyder dog også på at
borgernes smertetærskel for
mere uplejede græsarealer fal-
der jo nærmere man kommer
deres egen grund.

„I år har vi prøvet at gøre
det endnu vildere og har ind-
draget flere boligveje hvor der
før er blevet slået syv gange
om året op til borgernes hæk-
ke og hegn. Det har vi fået

• Vejskråninger langs Ballerupvej i Furesø Kommune. De er slået i første halvdel af maj, så draphavre og vild
kløver dominerer ikke længere. I stedet er der blomstrende merian. Fotoet er taget 26. juli 2019.

KILDER
Vildskab, natur og biodiversitet i
landskabet, byerne og driften. Konfe-
rencen Danske Parkdage afholdt af
Park & Naturforvalterne, 7.-9. sep-
tember i Maribo.

Samlet set er 9 taler ud af 11 og 1
ekskursion ud af 7 refereret. Der er
her set bort fra introduktioner og
delte oplæg hvor kun én refereres

De to øvrige dage besøgte Grønt
Miljø ikke arrangementet, men 5 ud
7 talere er interviewet bagefter om
deres indlæg. De 4 ekskursioner de
sidste to dage er ikke refereret.

Grønt Miljø besøgte kun Danske Park-
dage den første dag hvor alle 4 talere
og 1 ekskursion ud af 3 er refereret.

nogle klager over. Græsset var
også blevet ret højt og havde
lagt sig ned, og der var kom-
met en del bynke op. Det gør
noget ved æstetikken på de
mindre villaveje, og der er
åbenbart forskel på hvad folk
kan acceptere af ‘vild med
vilje’ alt efter om det er i by-
rum, rabatter og parker eller
lige op ad deres private bolig.
Så nu klipper vi en gang mere
og evaluerer på resultatet,“ si-
ger Dyekjær.

Furesø Kommune har i år
udgivet rapporten ‘Forvaltning
af vejrabatter og byens grøn-
ne græsflader’ der samler vi-
den om hvordan kommunen
drifter græsset i dag, hvilke
hensyn og overvejelser der lig-
ger bag, og hvordan driften
kan videreudvikles. Rapporten
ses på vild.furesoe.dk. sh&lt
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Milford har lanceret Canyon
3.0, en ny generation af deres
sokkelrendesystem der sikrer
niveaufri adgang og sokkel
med en rende med rist. Takket
være bundstykkets nye J-form
øges rendens vandindhold til
10 liter/meter så soklen kan
holdes tør under kraftigere
regn. En anden forskel er at
rendeelementerne produceres
i sort genbrugsplast (PP og
HDPE) der ifølge Milford er bil-

Sokkelrende i plast med større kapacitet
ligere og mere miljøvenligt
end det hidtidige brugte stål.

Hver enhed er 25 cm høj,
20,7 cm bred og 100 cm lang.
Rendehøjden på 25 cm sikrer
fri inspektion af 15 cm sokkel.
Alle elementer klikkes sam-
men, og de integrerede juste-
ringspinde klikkes ind mod
soklen. Gitterristen er i galva-
niseret stål og er med 30x9
mm maskestørrelse egnet til
hunde og kørestolsbrugere.

Canyon 3.0 der leveres med
lukket eller åben bund, er ud-
viklet i samarbejde med Let-
bek A/S der modtager og gen-
bruger Milfords overskydende
plast. En ‘Carbon Footprint
Screening’ beregner den sam-
lede CO2-udledning ved pro-
duktion og transport.

HedeDanmark fremstiller store
massive betonblokke med til-
slag af genbrugsmaterialer.
Kun cementen er jomfruelig.
Al tilslaget er af knust glas og
sanitet fra genbrugspladser.

Blokkene  er beregnet til
bl.a. skillerum og båse på
genbrugspladser eller i land-

• Toiletter, håndvaske og anden
sanitet er knust til små stykker.
Foto: Tina Camilla Moesgaard.

• Med knopper kan blokkene let
stables. Foto: HedeDanmark.

kan støbes med og uden løfte-
søm og pallelommer.

Producenten ‘tilstræber’ at
blokkene holder en styrke på
35 MPa. Det testes månedligt
af Teknologisk Institut. Hede-
Danmark anbefaler dog at
kunden får lavet statiske be-
regninger hvis blokkene skal
stables mere end 3 meter højt.

HedeDanmark bruger også
selv blokkene, bl.a. til opbeva-
ring af boreslam og boresand,
på det 25 hektar store areal.
Her behandler man også for-
urenet jord, graver efter blå-
ler og retablerer løbende om-
rådet til naturområde. sh

Tonstunge betonblokke med
tilslag af rent genbrug
Knust glas og sanitet bliver knust og genbrugt

brug-, transport- og entrepre-
nørvirksomhed. Blokkene kan
også bruges til bl.a. støttemu-
re, terrorværn og til stenrev.

Producenten kalder produk-
tet for ‘Cirkulære betonblok-
ke’, ikke fordi de er runde,
men fordi de kan genbruges
igen og igen. Når de har ud-
tjent deres levetid, kan de re-
turneres til HedeDanmark som
knuser dem til nye formål.

Produktionen finder sted på
HedeDanmarks Miljøcenter i
Stoholm. Hvor man i 2018 be-
gyndte med få blokke om da-
gen, er produktionen nu på op
til 45 blokke om dagen.

Betonblokkene støbes i fem
størrelser fra 60x60x60 til
160x80x80, altså både som
kvadrater og rektangler. Væg-
ten går fra 500 kg til 2,2 ton.
På undersiden har de huller,
og på oversiden tilsvarende
knopper, så de er lette at sta-
ble og montere. Der er fra 4 til
8 huller/knopper pr. blok. De

Bagsmæk til præcis
grusudlæging
Der er ikke noget nyt i at man
via et beslag kan holde bag-
klappen på en entreprenør-
vogn fast åben når man f.eks.
lægger stabilgrus ud på en vej.
Problemet er at indstillingen
kan skride undervejs, men det
har Thyregod der producerer
TIM-vogne, løst med et vifte-
formet beslag. Det første ek-
semplar af beslaget testes ak-
tuelt på bagsmækken på en
TIM 155/85 entreprenørvogn
som Dansk Maskincenter har
spændt efter en Massey Fer-
guson. Bagsmækken på demo-
vognen er hydraulisk betjent
og har fået monteret den nye
TIM grus-udlægger-bagsmæk
med mængderegulering.

Et par flokke helårsgræssende
småheste er i august udsat i
indhegninger ved Klitmøller i
Thy og Husby Klitplantage i
Vestjylland. Det sker som en
del af et nyt forskningsprojekt
med racerne shetland, exmoor
og konik, oplyser Naturstyrel-
sen (nst.dk 30.8.2020).

Sigtet er at skabe mere na-
turlig dynamik og forbedre
forholdene for lys- og varme-
krævende planter, insekter og
krybdyr. Samtidig skal forsk-
ningsprojektet give ny viden
om græsningens effekt på
landskab, dyr og friluftsliv.

Græsningen ved Klitmøller i
Thy omfatter 220 hektar med
10 heste. Græsningen i Husby
Klitplantage ved Holstebro
omfatter 400 hektar med 17
heste. Her kører projektet pa-
rallelt med etableringen af
Naturnationalpark Husby Klit-
plantage hvor hestene skal
være sammen med en flok
stude af skotsk højlandskvæg.

De to naturområder er valgt
fordi naturen har stort poten-

tiale for forbedring. Uden na-
turforvaltning med f.eks.
græsning er klitnaturen i fare
for at gro til i høje græsser og
invasive arter som rynket rose.

Nogle af dyrene er udstyret
med GPS som sender informa-
tion til forskerne om dyrenes
position for at afkode deres
adfærd. Senere skal flere ud-
styres med et lille kamera der
sender informationer der bag-
efter bearbejdes og analyseres.
Her undersøges bl.a. dyrenes
fødevalg og flokadfærd.

Projektet ledes af Natursty-
relsen, følges af en ekspert-
gruppe fra Aarhus Universitet
og finansieres af 15. Juni Fon-
den. Projektet i Thy sker i sam-
arbejde med Nationalpark Thy
og Thisted Kommune. Dyrene
tilhører private forpagtere og
tilses dagligt. Der etableres lå-
ger til ryttere og cyklister langs
flere veje samt indgange til
gående. Samtidig opsættes
informationstavler ved de
mest brugte indgange. Pro-
jektperioden løber til 2026. sh

Småheste ud i vestjysk natur
Forskerprojekt følger landskab, dyr og friluftsliv
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• Altid masser af store bambus
op til plus 2 m

• Vi producerer kun de nye vitale og
grosikre sorter, fortrinsvis de nye
sorter fra serien
WELBORN AFRICA  BAMBUS

• Vi har masser af bambus i potter
til sommerplantning

• Planteskolen har mere end 50 års
erfaring med produktion af bambus.

Bambussalg.dk
jumbobamboo@jumbobamboo.com
2481 8202

BAMBUSPLANTESKOLEN

NYPLANTET,
MEN FÆRDIGT
LOOK

MANGE SORTER
VITALE OG
GROSIKRE

STORT
UDVALG
I POTTER
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De grønne fagfolk i kom-
munerne - park- og

naturforvalterne - oplever i
disse år en kæmpe interesse
for deres arbejde. Der er en
stærk dagsorden om mere by-
natur, biodiversitet og flere re-
kreative muligheder.

Det betyder at borgere, inte-
resseorganisationer og politi-
ske beslutningstagere alle har
meninger om hvordan det
grønne skal driftes, og hvor-
dan naturen i byerne og det
åbne land skal se ud. Covid-19
har forstærket denne tendens
og tilmed slidt voldsomt på
både parker og natur samt fle-
re steder skabt konflikter mel-
lem de mange anvendelser.

Efterspørgslen er selvfølge-
lig superpositiv, men stiller
samtidig store krav til viden,
formidling og ressourcer. Klare

Styrk driften og den
politiske forankring
KONFERENCE. Mange efterspørger natur, og
alle mener noget om bynatur og biodiversitet i
kommunerne. Baggrund for Danske Parkdage
Af Jon Pape politiske prioriteringer er en

forudsætning for park- og na-
turforvalternes arbejde hvad
enten det handler om trovær-
dig dialog med borgerne eller
løsning af driftsopgaverne.
Det er afgørende at fagfolke-
ne har en retning og - ikke
mindst - har opbakning til at
give biodiversiteten plads og
lade naturen trives.

Klager over at der slås
Som et billede på dilemmaer-
ne oplever mange fagfolk at
borgerne nu klager over at
græsset bliver slået. I modsæt-
ning til tidligere hvor klagerne
kom hvis græsset ikke var ble-
vet slået. En af udfordringerne
er at græsset skal slås med
mellemrum hvis biodiversite-
ten skal trives. Desuden er det
svært at spille bold på en
blomstereng. Byens grønne
områder skal både rumme

biodiversitet, men også fri-
luftsliv og meget mere. 

Der skal selvfølgelig være
plads til det hele. Forskellige
typer af bynatur kan noget
forskelligt. Udfordringen er at
få ambitionerne omsat til
praktiske løsninger. Mere by-
natur og biodiversitet vender
op og ned på borgernes fore-
stillinger om hvordan et grønt
område skal se ud og fungere.
Det kræver nye driftsformer,
nye maskiner og ny viden.

En rammebetingelse er at
der er stor efterspørgsel på
arealer både i byerne og det
åbne land. Byfortætning, ud-
læg til energianlæg og infra-
struktur kommer til at optage
plads i de kommende år.

Risikoen er at biodiversitet,
natur og bynatur nedpriorite-
res i dette spil. Det understre-
ger behovet for retning og
prioritering af det grønne om-
råde så vi sikrer at udviklingen
sker planlagt og velovervejet -
og ikke løber bynaturen over
ende. Det er afgørende at
kommuneplanen forholder sig
til disse spørgsmål. Og planlo-
ven bør ses efter i sømmene så
den bedre kan understøtte
biodiversitet.

Spørgsmål og dilemmaer
Det er desuden helt afgørende
at kommunalpolitikerne for-
holder sig strategisk til byens
kommunale grønne områder.
Hvad ønsker de, hvordan vil de
prioritere, og hvordan skal ba-

Naturen koster ikke mindre
Kan der spares penge når naturen vel passer
sig selv? Nej. Alt tyder på at naturen ikke ko-
ster mindre end traditionelle grønne løsnin-
ger når vi opererer i byen med de mange
hensyn som der altid vil være.

Renholdelsen kan f.eks. ikke undværes.
Der skal også foretages løbende naturpleje
hvis naturværdierne skal bevares og udvikles.
Ellers risikerer mange af arealerne at gro til.

Der vil fortsat være behov for at skabe til-
gængelighed for dårligt gående, bænke til
at hvile sig på osv. Desuden kræver bynatur
investeringer i nye metoder, maskiner m.m.

Også i det åbne land er det vigtigt ikke at
glemme at naturen ikke er uden omkostnin-
ger. Måske når vi ser bort fra de urørte sko-
ve. Men hvis der kommer mennesker i natu-
ren, vil der altid være omkostninger til drift.

Biomasse som ressource
Drift af natur i byen og det åbne land resul-
terer i en del biomasse især i form af græsaf-
klip eller hø som i praksis viser sig at være
meget vanskeligt og dyrt at komme af med.

I stedet for at se biomasse som affald, bør
den bruges som en ressource i produktion af
kompost eller biogas. Det er en problemstil-
ling som kalder på løsninger.

Pejlemærker for bynatur, biodiversitet og arealanvendelse
Kompetenceudvikling
Der er meget viden hos park- og naturforval-
tere, landskabsarkitekter, skov- og landskabs-
ingeniører, anlægsgartnere og andre fagpro-
fessionelle. Giv dem tillid og ressourcer til at
udvikle løsninger - meget gerne tværfagligt -
og sæt ressourcer af til kompetenceudvikling.

Det handler dels om ejerskab til de politiske
prioriteringer og dels om de praktiske løsnin-
ger og viden om biodiversitet. Giv plads til at
fejle fordi der endnu ikke findes en manual til
de nye metoder.

Mere borgerkontakt
Eksemplet med græssets højde viser hvor for-
skelligartede holdninger der er til biodiversi-
tet og bynatur. De holdninger møder de
grønne fagfolk. Derfor skal de rustes til at in-
formere og formidle om ændringer og priori-
teringer i arealanvendelsen og driften.

Forankring på tværs
Det grønne område har mange kvaliteter og
kan løfte mange funktioner. Udover biodiver-
sitet kan det grønne fortsat understøtte og
styrke friluftsliv, sundhed, kultur og meget
mere. Det er vigtigt at give plads til en ud-
veksling af viden på tværs af afdelinger, for-
valtninger, kommunegrænser og fagligheder.

• Bed med stauder i Maribo taget
7. september hvor der stadig er
rig blomstring. Udtrykket er rela-
tivt naturpræget set i forhold til
de traditionelle bede af sommer-
blomster, men gevinsten i øko-
nomi og biodiversitet giver ikke
nødvendigvis sig selv.
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Artiklen har tidligere været bragt i
Byplan Nyt, marts 2022. Her gengives
den som supplement til reportagen
fra Danske Parkdage.

lancen være mellem funktio-
nerne i byens parker og grøn-
ne områder? Friluftsliv og
boldspil skal der fortsat være
plads til. Kulturhistorien er
også gemt i mange parker.
Hvordan tager vi vare på den
og samtidig giver mere plads
til naturen?

Naturen opleves af mange
som rodet at se på. Kan vi
vænne os til at græsset gror
langt, og ‘ukrudt’ får mere
plads i bybilledet? Giver det
mening at vi anlægger natur i
byen? Er den smule biodiversi-
tet som vi kan skabe i byens
mindre grønne områder, værd
at arbejde for? Kan der blive
tale om rigtig natur, eller vil
det blive en dårlig og kunstig
erstatning for den ægte vare?

Det er blot nogle af de
spørgsmål og dilemmaer som
skal på dagsordenen. I det åb-
ne land er der flere aktører
som bør forholde sig til hvor-
dan formålet og driften af sko-
ve, naturområder, slotshaver
m.m. skal tilrettelægges. Man-
ge af problemstillingerne er de
samme selv om flere af anven-
delserne er forskellige. Men
behovet for en klar priorite-
ring er den samme.

Rimeligt udgangspunkt
Den gode nyhed er at mange
kommuner arbejder med poli-
tikker og strategier på områ-
det. Titler som natur- og fri-
luftspolitik, træstrategi og fri-
luftstrategi er ikke ukendte

prioriteringsværktøjer i kom-
munerne. Og mange kommu-
ner har en målsætning om at
give naturen bedre plads i by-
erne - eller at der i det mindste
ikke skal blive mindre af den.

Det er efterhånden slået fast
at naturen skaber værdi i by-
erne både økonomisk, rekrea-
tivt og sundhedsmæssigt, at
den fremmer biodiversitet og
kan hjælpe med at sikre os
mod vandmasserne når kli-
maet forandrer sig.

Vi ser også gode eksempler
på at byråd sætter tid af til
temadrøftelser af området.
Kommuner der ikke har fået
sat strategi og prioriteringer
på skinner, kan hente inspira-
tion hos de kommuner som er
nået længere i processen.

Miljøministeriets dyst om at
blive ‘Danmarks vildeste kom-
mune’ var er godt nationalt
signal om at området skal pri-
oriteres. En dyst alle 98 kom-
muner deltog i.

Udgangspunktet er som så-
dan rimeligt godt. Men jeg vil
- jævnfør boksen - fremhæve
nogle pejlemærker for arbej-
det med bynatur, biodiversitet
og arealanvendelse. ❏

SKRIBENT
Jon Pape er landskabsarkitekt mdl,
ph.d. og tidligere vicedirektør i Kø-
benhavns Kommunes Teknik- og Mil-
jøforvaltning med ansvar for parker,
kirkegårde og renholdelse. Han er nu
formand for Park & Naturforvalterne.

Importør. www.sønderupmaskinhandel.dk. 98 65 32 55

Vedligehold til alle årstider
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Kunstgræsbaner med gum-
mi- og plastikgranulat er

en velkendt løsning for fod-
boldklubber i alle rækker, men
den har også ulemper som gør
at der eksperimenteres med at
sænke udslippet eller at bruge
andre materialer som sand,
olivenkerner og kork.

Til ulemperne med gummi-
granulat hører spredning af
gummigranulat i miljøet, den
globale mikroplastforurening
og omkostninger til at kontrol-
lere granulat og drænvand
både i driften og i anlæg. Iføl-
ge Teknologisk Institut forsvin-
der der hvert år 1500 tons
gummigranulat fra danske
kunstgræsbaner. Det er 300-
700 kg pr. bane.

Derfor er EU på vej med nye
regler. Det europæiske kemi-
kalieagentur ønsker helt at
forbyde gummigranulat. Så
langt ser det dog ikke ud til at
EU vil gå. I stedet er der et EU-
lovforslag på vej med krav om
at tabet af gummigranulat
højst må være 50 kg om året
på en 11 mandsbane.

Alternativerne findes
Kunstgræs med gummigranu-
lat er udviklet til elitefodbold
og er et godt valg hvor der er
store krav til spillegenskaber-
ne. Men det behøver ikke væ-
re den bedste løsning i andre
situationer. Og alternative løs-
ninger findes - eller er godt på
vej, forklarer Henrik Hvisten-
dahl, projektchef i TF Sport &
Fritid, i Teknik & Miljø 6/2022.

Han forklarer at TF Sport &

Fritid og leverandøren Field
Turf søger efter alternative
løsninger som tilfredsstiller
fodboldspillere, er bæredyg-
tige, skåner miljøet, tilgodeser
andre aktiviteter end fodbold
og er helhedsøkonomisk at-
traktive. Og analysen peger på
affaldsproduktet olivenkerner
eller sandinfill som gode alter-
nativer til plast.

„Nye kunstgræsbaner til
fodboldklubber, undtaget eli-
ten og stadion, anbefaler vi
anlagt med sandinfill eller oli-
venkerner, især set i det per-
spektiv at forureneren selv skal
rydde op efter sig med stor ri-
siko for at baneejer får uven-
tede regninger,“ lyder det fra
Hvistendahl.

Han henviser til beregninger
der sammenligner økonomien
for en kunstgræsbane med
gummigranulat og med sand-
infill. Over 8-10 år er banen
med sandinfill den økonomisk
mest attraktive løsning når
man medtager drift og ud-
skiftning af bane og anlæg af
en ny bane. Det er endnu me-
re markant når man ser over
en periode på 20-30 år.

Vil knække koden
Alternative baner med oliven-
kerner eller sandinfill nedbrin-
ger plast- og gummimængden
med 70%. Hertil kommer nog-
le sidegevinster: mindre ud-
vaskning af tungmetaller fra
banerne, gummilugten for-
svinder om sommeren, mindre
drift og længere levetid. Men
uanset materiale arbejdes der

med at nedsætte materiale-
forbruget og recycle så meget
som muligt siger Hvistendahl.

„F.eks. kan vi i dag udskifte
din gamle kunstgræsbane og
recirkulere banens kunstgræs-
fibre som bliver til nye kunst-
græsfibre. Den gamle kunst-
græsbane kommer tilbage
som ny kunstgræsbane,“ for-
klarer Hvistendahl.

Kunstgræsbranchen arbej-
der hårdt på at knække koden
for den næste generation af
kunstgræsbaner uden gummi-
granulat som også kan bruges
til eliten og stadions. Og det
gælder ikke kun infill. Der ud-
vikles også alternative løsnin-
ger til bundopbygning og gen-
brug af drænvandet, og det
bør også indgå i bygherrens
overvejelser, anbefaler Hvis-
tendahl. Han henviser bl.a. til
metoden TopSub hvor man re-
ducerer sand- og grusforbru-
get til bundopbygningen med
60 til 90%, og gør det muligt
at nedsive, styre, forsinke eller
genbruge drænvandet.

„I lyset af EU’s overvejelser
vil det formodentligt være
stadionbaner og træningsan-
læg til elitefodbold som i
fremtiden ‘får lov’ til at an-
lægge kunstgræsbaner med
gummigranulat,“ siger Hvis-
tendahl. „Ellers spår vi at de
baner som i dag kaldes alter-
native, i fremtiden bliver det
normale kunstgræsbanevalg.“

Kork og granulathegn
Udover sand og olivenkerner
er findelt kork også et mate-

KILDER
Henrik Hvistendahl (2022): Ny dagsor-
den for kunstgræsfodboldbaner. Tek-
nik & Miljø 6/2022.
Morten Herlev (2022): Fremtidens
kunstgræsbaner er kommet til Silke-
borg. Grønt 5/2022.

Infill af olivenkerner, sand og kork i kunstgræs
Producenter og brugere udvikler løsninger der ser på både økonomi, miljø og spilegenskaber

rialer der eksperimenteres
med flere steder. Det sker bl.a.
i Struer hvor man begyndte
med det alternative materiale i
2019. Kork der kendes fra vin-
flasker, er naturlig bark fra
korkegplantager.

Peter Engelbrechtsen Ny-
borg fortæller til Grønt at ba-
nen er nem at holde, og at
spillerne er glade for de bløde
underlag, men korkstykkerne
smuldrer nemt og flyder til si-
derne under skybrud, så der
løbende skal tilføres ny kork.

Man kan også arbejde med
at begrænse tabet af gummi-
granulat. På bane 8 i Silke-
borgs store idrætsanlæg er der
opført et granulathegn i 29-59
cm højde, og spillerne skal des-
uden passere nogle granulat-
riste på vej til og fra banen.
Desuden er der lavet bræm-
mer til opsamling af løsgående
granulat, og zoner hvor sneen
kan blive læsset ud.

„Det er den første bane i
Danmark hvor vi kommer til at
måle på hvordan vi kan undgå
spredning af gummigranulat.
Banen er bygget med det for-
mål at holde tabet af granulat
nede på maksimalt 50 kg om
året som EU også lægger op til
at lovgive om på sigt,“ forkla-
rer idræts- og fritidskonsulent
Anders Helledi til Grønt 5/
2022. sh

Kunstgræsbanen er dejlig grøn, men gummigranulatet er et problem, bl.a. fordi der ikke er granulatværn rundt om banen. Foto: TF Sport & Fritid.
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Af Hanna Fors, Märit Jansson,
Nina Vogel og Anna Sunding

GOVERNANCE 5. Når brugerne involveres mere i parkforvaltningen, bliver det også nye tider
for forvalteren der ikke bare skal håndtere brugerinddragelse, men også etiske spørgsmål.
Vi ser ind i en ny virkelighed som ændrer arbejdet med parkforvaltningen

FORVALTERENS NYE ROLLER

‘Urban open space governance and management’ blev udgivet af
Routledge i 2020 med en række svenske og internationale forfattere.
Bag bogen ligger en mangeårig indsats i arbejdsgruppen ‘Landska-
pets governance och förvaltning’, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bogen sammenfatter aktuel forskningsbaseret viden om forvalt-
ning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at
løfte forvaltningen inden for uddannelse og praksis. Bogens budskab
sammenfattes her på dansk i syv artikler, én pr. nummer. Her nr. 5.

Forvaltningen af udemiljøer
er i forandring. Den udvik-

ler sig mere og mere mod go-
vernance, altså processer hvor
brugere og andre aktører del-
tager i forvaltningen. Samtidig
bliver de etiske principper
mere fremtrædende.

Svensk - og dansk - lovgiv-
ning styrer ikke parkforvalt-
ningen direkte, men den styrer
flere forhold som berører for-
valtningen. Det mærkes ikke
mindst i forhold til en retfær-
dig fordeling af de goder som
udemiljøet giver. Det er noget
som også fremhæves i interna-
tionale konventioner.

Hen imod governance
Historisk set har kommunerne
haft ansvaret for forvaltningen
af offentlige udemiljøer med
begrænset indblanding fra an-
dre aktører. De seneste år har
dog vist mere komplekse go-
vernancemodeller og stigende
brugerinddragelse. Både inden
for planlægning og forvalt-
ning anvendes brugerinddra-
gelse, men der er stadig behov

for mere viden om hvordan
det gribes an.

I stræben efter en bæredyg-
tig udvikling er parkforvalter-
ne nødt til at omstille sit ar-
bejde på flere måder. Et as-
pekt der kræver særlig omsorg
er hvordan relationen til ude-
miljøernes brugere og andre
aktører udvikles. Det omfatter
nye problemstillinger om bl.a.
multifunktionelle og inkluder-
ende udemiljøer samt forskel-
lige former for deltagelse og
governance.

Tendenser i samfundet
Der er navnligt fire tendenser i
samfundet som påvirker bru-
gerinddragelse i parkforvalt-
ning i Europa i dag.

Den ene er at brugerinddra-
gelse kobles til sociokulturelle
formål. Formålet er at forbed-

re de sociale relationer og un-
derstøtte integration af mino-
riteter. Gennem deltagerpro-
cesser kan mennesker skabe
steder med en meningsfuld
anvendelse og udvikle relatio-
ner til dem.

Den anden er at det bliver
mere og mere almindeligt
med e-governance, altså at an-
vende elektroniske kommuni-
kationsmidler som internetba-
serede platforme for at under-
støtte deltagerprocesser. Med
e-governance kan forvaltere få
hurtig respons på idéer eller
involvere brugere i prioritering
og budgettering, f.eks. hvor
medborgere kommer med for-
slag og stemmer om dem.

Den tredje tendens er be-
sparelser i udemiljøets drift og
pleje. Det tvinger kommuner-
ne til at finde alternative løs-
ninger for at bevare udemil-

jøernes kvalitet. Det har ført til
kontraktbaserede partnerska-
ber mellem offentlige og pri-
vate aktører hvor f.eks. kom-
muner lægger plejen ud til en
entreprenør eller lader private
virksomheder sponsorere ple-
jen.

Den fjerde tendens er dyrk-
ning og lokal fødevareproduk-
tion. Byboere, navnlig i den
vestlige veden, bliver mere og
mere intereserede i hvor ma-
den kommer fra og oplever
havearbejde som sundheds-
fremmende. Gennem dyrkning
skabes unikke typer af ude-
miljøer som kolonihaver, fæl-
leshaver og frugthaver.

Etikkens betydning
Tendenserne påvirker forud-
sætningerne for udemiljøets
forvaltning og forandrer for-
valternes arbejde og rolle.

• Havedyrkning og lokal madproduktion er en af de aktuelle tendenser som påvirker forvaltning og governance af udemiljøer i dag.
Her Davie Village i Vancouver, Canada. Foto: Märit Jansson.
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Med flere deltagertyper i for-
valtningen er der potentiale
for en mere retfærdig forde-
ling og repræsentation af for-
skellige brugergrupper. Men
etiske perspektiver udfordrer
kortsigtede beslutninger i
snævre fora og kræver mere
langsigtede strategier.

Bylandskaber er hverken
neutrale eller naturlige, men
resultater af de forskellige vur-
deringer og idéer som har for-
met dem gennem menneske-
lige aktiviteter. Politisk, øko-
nomisk, social og kulturel ulig-
hed ligger integreret i landska-
bet hvilket igen påvirker til-
gængeligheden til det fysiske
udemiljø og deltagelsen i de
beslutningsprocesser der for-
mer dem. Hvor disse etiske
problemer ignoreres, kan det
lede til mistillid, svagt social
sammenhold og til og med
også hærværk og kriminalitet.

Retfærdighed og etik
Etik påvirker de moralske over-
vejelser der styrer vores være-
måde og handlinger. Inden for
parkforvaltningen kan det
bl.a. handle om miljøretfær-
dighed og miljøetik.

Miljøretfærdighed handler
om hvordan miljømæssige og
sociale forskelle er flettet sam-
men og om de processer som
skaber og opretholder denne
situation. Har alle lige god ad-
gang til udemiljøer af samme
kvalitet? Hvem inkluderes i
deltagerprocesserne og beslut-
ningerne? Miljøretfærdighed
hænger også sammen med en
meningsfuld anvendelse af
udemiljøerne, også for de
marginaliserede grupper.

Koblet til denne miljøret-
færdighed er der også en mil-
jøetik der berører menneskers
relationer til sine omgivelser.
Det omfatter en masse spørgs-
mål lige fra globale udfordrin-
ger som klimaforandringer og
tab af biodiversitet til mere lo-
kale eller regionale spørgsmål
som at bevare vigtige land-
skabskarakterer, tilgænglig-
hed og indflydelse.

Etiske overvejelser hjælper
beslutningstagerne og forval-
terne til at  se bort fra ens eg-
ne umiddelbare og private be-
hov og i stedet tage ansvar for
alles bedste. Disse overvejelser
fungerer ofte som en slags
tavs viden i samfundet hvor
tidligere kampe for rettighe-

der har flyttet grænser for
hvad der i dag tages for givet.

Nogle aktuelle etiske tvister
er konflikter om alles ret til by-
en, resourcefordeling, social
retfærdighed, klimaretfærdig-
hed og tab af biodiversitet.
Disse udfordringer beskrives
ofte som ‘wicked problems’,
svære at løse og med kom-
plekse forudsætninger. Byud-
vikling og en urban livsstil på-
virker ikke kun os her og nu,
men også mennesker langt
borte, fremtidige generationer
samt planter og dyr. Det er
derfor vigtigt at reflektere
over vores handlinger og deres
konsekvenser.

Marginaliserede grupper
Til de centrale etiske udfor-
dringer hører at forskellige
grupper af borgere ikke har
samme adgang til udemiljøer
af høj kvalitet, og at mange lo-
kale brugeres og aktørers be-
hov ikke tilgodeses.

For at få en retfærdig for-
valtning af udmiljøet er det af-
gørende at inkludere socialt
maginaliserede grupper. Be-
grebet kan omfatte mange

grupper som med sociale,
mentale, fysiske eller kulturel-
le særbehov, og kan omfatte
grupper som indvandrere, lav-
indkomstgrupper, kvinder, far-
vede personer, lbgtqia+perso-
ner, børn, ældre og personer
med funktionsbegrænsninger.

Det er vigtigt at overveje
hvem der har brug for at få sin
stemme hørt, for det påvirker
deltagerprocessernes udfald.
Derfor er forvaltere nødt til at
arbejde aktivt med retfærdig-
hedsspørgsmål i deres daglige
arbejde. Det kan de f.eks. gøre
ved at redesigne udemiljøet
og derved gøre det mere in-
kluderende gennem mere dia-
log og aktiv involvering med
de berørte aktører for at for-
stå deres perspektiver.

Med i deltagerprocesser
Tanken bag brugerindragelse
er at udemiljøet kun kan ud-
vikles på en langsigtet og bæ-
redygtig måde hvis brugerne
er direkte involveret, og man
tager hensyn til deres behov
og perspektiver. Men hvordan
gør man det i praksis?

En kommune som arbejder

med brugerinddragelse, skal
tænke på i hvilken grad al-
menheden faktisk kan påvirke
beslutningerne. Det store
spænd mellem rådgivning og
selvbestemmelse rejser spørgs-
mål om hvordan en ideel del-
tagerproces ser ud. Deltager-
processer kan dog udformes
på mange forskellige måder
hvor graden af indflydelse
bare er ét aspekt.

Møde mange grupper
Forvaltninger bør tilbyde en
bred vifte af deltagerprocesser
for at imødekomme mange
forskellige brugere og situatio-
ner og må også kunne tage
imod initiativer fra brugerne.
Forskellige brugere deltager
på forskellig vis, i varierende
omfang og med forskelligt an-
svar. Nogle vil bare informeres
om hvad der sker mens andre
vil involveres i beslutningerne.
De forskellige måder at del-
tage på kan beskrives via en
gradient (se boksen herunder).

Der er en stor mangfoldig-
hed af både udemiljøer og
brugere som har flere måder
at anvende udemiljøer på og

• Hvis et grønt område skal være virkeligt inkluderende og brugbart for mange slags brugere, kan det være
nødvendigt helt at omarbejde udformningen. Fra Valbyparken i København. Foto: Märit Jansson.
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SKRIBENTER
Hanna Fors er forsker i parkforvalt-
ning. Märit Jansson er lektor i park-
forvaltning. Nina Vogel er forsker i by-
planlægning. Anna Sunding er ph.d.-
studerende i parkforvaltning. Alle er
ansatte på Sveriges Lantbrugsuniver-
sitet, Alnarp.

organisere sig på. Hvilken me-
tode af brugerinddragelse
man bør vælge, afhænger
bl.a. af den lokale sammen-
hæng hvor afstanden til hjem-
met spiller en  rolle.

Governance som mosaik
Det fulde potentiale i bruger-
inddragelse kan først opnås
når den tilpasses specifikt til
hver enkelt tilfælde. Det kan
kaldes mosaikgovernance. Det
betyder i praksis at forvaltnin-
gen tilbyder brugerne et bredt
udbud af deltagerprocesser.
De kan være oprettet af bru-
gerne eller af forvaltningen og
bør være tilpasset udemiljøets
karakter, brugernes ønsker og
tage hensyn til de løbende
samfundsændringer.

Mosaikkens enkeltdele sva-
rer til konkrete steder og hvor-
dan de styres og forvaltes. De
kan have forskellig størrelse
og karakter hvor de delta-
gende grupper og deres ind-
flydelse kan skifte. Det gælder
også typen af forvaltning og
processernes længde.

Hver enkelt del af mosaik-
ken udgør en vigtig del af hel-
heden i forvaltningens sam-
lede strategi for at forvalte
udemiljøet. En komplet mosa-
ik er en kortlægning af alle
forvaltningens initiativer med
brugerinddragelse og et
grundlag for analyse og for-
bedring.

Langsigtet og kortsigtet
Et afgørende spørgsmål i for-
hold til brugerinddragelse i
parkforvaltningen er hvordan
forvaltningen kan understøtte
langsigtede mål og håndtere
forandringer over tid. Hvor
processen hviler på at en ild-
sjæl engagerer sig og siden
stopper, kan det blive svært at
finde en afløser og holde liv i
processen. Også når engage-
rede politikere og embeds-
mænd udskiftes, kan det blive

svært at bevare de langsigtede
relationer med brugerne.

Især tre faktorer fremmer
langsigtede processer og mål:
• Etablér regler, procedurer og
magtstrukturer for at skabe
stabilitet i brugergruppen.
• Styrk tilpasningsevnen hos
brugerne. Håndtér politiske,
socioøkonomiske og kulturelle
ændringer ved at udnytte bru-
gernes resurcer i form af social
kapital, eventuelt finansiering
og netværk.
• Etablér stabile politikker for
udemiljøer og få dem formelt
politisk godkendt. Tillad lang-
sigtige samarbejdskontrakter
og/eller bidrag med resourcer.

Brugerinddragelse behøver
dog ikke altid være langsigtet.
Kortsigtet og tilfældig bruger-
inddragelse kan af og til også
være værdifuldt, f.eks. for bru-
gere som ikke er interesserede
i at deltage i længere tid. I en
forvaltning der stræber efter
mosaikgovernance, er der

brug for både langsigtede,
kortsigtede og momentane
deltagerprocesser.

Nye roller og metoder
Der er et uudnyttet potentiale
i brugerinddragelse, f.eks. i
forvaltningen af de underprio-
riterede udemiljøer i boligom-
råder. Her kan kvaliteten øges
når man involverer brugerne i
forvaltningen med en forval-
ter der støtter med engage-
ment, nærvær, retningslinjer
og opfølgning.

Mere etisk refleksion i park-
forvaltningen kan give fordele
til flere grupper i samfundet
og på sigt gøre forvaltningen
mere omkostningseffektiv og
samfundsmæssig bæredygtig.
At involvere forskellige befolk-
ningsgrupper, også marginal-
iserede, kan være udfordren-
de, dyrt og tidskrævede på
kort sigt, men ofte med bedre
langsigtede resultater. En kon-
kret måde at understøtte det-

Støtte brugerne i at
opbygge kapaciteten
hos enkeltpersoner eller
grupper af brugere så
de selvstændigt kan
forvalte udemiljøet.

Information Rådgivning

Forvaltningens
rolle

Give brugerne
information
om kommende
planer for ude-
miljøer.

Invitere brugerne
til at udtrykke
deres egne inte-
resser og idéer til
at udvikle ude-
miljøer.

Opmuntre brugerne
til at være med til
at finde alternativer
og løsninger til pla-
ner, udformninger
og pleje.

Ansvar og indflydelse
deles mellem brugerne
og forvaltningen. Bru-
gerne deltager direkte i
beslutninger om planer,
udformninger og pleje.

Involvering Partnerskab Selvbestemmelse

TYPER AF DELTAGELSE

DELTAGERE I UDEMILJØETS FORVALTNING

• Børn og ældre tilhører de mange grupper der er marginaliserede i udemiljøet. Foto: Märit Jansson.

te arbejde på kan være at
samarbejde med skoler, insti-
tutioner og organisationer.

Brugerinddragelse kræver
nye færdigheder hos forvalte-
ren, men den mere traditio-
nelle kompetence koblet til
vegetation og teknik er der
stadig brug for.

At udvikle nye arbejdsmeto-
der og drage nytte af bruger-
inddragelse ændrer forvalte-
renes rolle. De skal være gode
kommunikatører, lydhøre og
fleksible over for brugernes
inititativer, men de skal også
være og fleksible over for nye
tendenser. Det hjælper at ha-
ve en palet af afprøvede me-
toder ved hånden. ❏
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Sprøjtemidlernes belastning
af miljø og natur skal sæn-

kes. Det er sigtet med den nye
‘Sprøjtemiddelstrategi 2022-
2026 - Handlingsplan for re-
duktion af sprøjtemiddelbe-
lastning i Danmark’. Det er
dog foreløbigt mest overord-
nede og generelle krav der
stilles, også når for grønne
områder hvor der sættes „fort-
sat fokus på at nedbringe for-
bruget af sprøjtemidler.“

Strategien er offentliggjort
efter offentlig høring, oplyser
Miljøstyrelsen 29.9.2022. Den
afløser ‘Pesticidstrategi 2017-
2021’. Bag strategien står et
bredt folketingsflertal der ved-
tog en aftale 10.2.2022. Den er
udgangspunktet for den nye
strategi og handlingsplan.

Strategien handler mest om
landbrug, men den omfatter
„alle brugere af sprøjtemidler,
både jordbrugserhverv, golf-
baner, offentlige myndigheder
og private haveejere samt for-
brugere, fødevarevirksomhe-
der og forhandlere af sprøjte-
midler.“

Rekordlav belastning
Målet er at nå en rekordlav
belastning fra sprøjtemidler.
Der skal anvendes så få midler
som muligt, og dem der an-
vendes, skal være de mindst
belastende. Restindholdet af
sprøjtemidler i fødevarer skal
minimeres, og vi skal fortsat
kunne anvende grundvand
urenset til drikkevand.

For at nå det skal der være
en stram praksis for godken-
delser for at beskytte grund-
vandet. Der skal gennemføres
en mere målrettet kontrol.

Skrappere strategi mod sprøjtemidler

KILDER
Miljøministerier (2022): Sprøjtemid-
delstrategi 2022-2026. Handlingsplan
for reduktion af sprøjtemiddelbelast-
ning i Danmark. September 2022.
Miljøministeriet (2022): Ny aftale:
Færre miljøbelastende sprøjtemidler
på de danske marker. Mst.dk
10.2.2022.
Grønt Miljø 4/2022 s. 56-57.

Forskningen skal fremme al-
ternativer og så skal man ud-
brede det gode landmand-
skab, ‘integreret plantebeskyt-
telse’ som det også hedder.

Et af de centrale begreber er
pesticidbelastningsindikatoren
(PBI) hvor man beregner den
samlede miljø- og sundheds-
belastning for hvert middel,
lægger dem sammen og sam-
menholder med det samlede
sprøjtede areal. PBI har været
generelt faldende de sidste ti
år, og kravet øges nu så PBI
højst må være 1,43 baseret på
salgstal for 2025. Har et mid-
del en høj PBI, bliver pesticid-
afgiften tilsvarende høj.

Offentlige arealer
På offentlige arealer skal der
ifølge strategien ‘gennemføres
indsatser’ for at fastholde må-
let i aftalen, og der skal ‘indfø-
res tiltag’ der bidrager til be-
kæmpelsen af invasive plante-
arter. Miljøstyrelsen vil fortsat
følge udviklingen i brugen af
sprøjtemidler. Næste opgø-
relse sker for forbruget i 2024
og gennemføres i 2025.

Miljøstyrelsen vil ‘gennem-
føre ‘en indsats om pleje af
boldbaner uden sprøjtning og
gennemføre indsatser der kan
hjælpe kommunerne til at be-
kæmpe invasive arter med
færre sprøjtemidler.

Landbrugsstyrelsen vil des-
uden igangsætte en risikoba-
seret kontrol rettet mod ‘visse
sprøjtemidler på befæstede,
stærkt permeable og visse re-
kreative græsarealer’. Der
tænkes her på forårets forbud
mod bl.a. glyphosat og andre
midler på offentlige og private

belægninger. De må ikke sæl-
ges til formålet fra 2023 og må
ikke sprøjtes fra 2024.

Private haver
For private haver vil Miljøsty-
relsen fortsætte vejledning via
hjemmesiden om hvilke sprøj-
temidler der er godkendt til
brug i private haver. Endvidere
fortsættes vejledning om hvor-
dan man forebygger og bru-
ger alternative metoder til
ukrudtsbekæmpelse. Miljøsty-
relsen vil desuden opgøre sal-
get af sprøjtemidler til ikke-
professionelle og publicere
dem i den årlige bekæmpel-
sesmiddelstatistik.

Golfbaner
På golfbaner skal der fasthol-
des en lav pesticidbelastning
bl.a. ved at indføre mere inte-
greret plantebeskyttelse (IPM).
Miljøstyrelsen vil gennemføre
projekter for at udvikle, af-
prøve og udbrede IPM-meto-
der på golfbaner. Miljøstyrel-
sen vil også informere om IPM
over for greenkeepere, drifts-
ansvarlige, bestyrelser, spillere
m.fl. Landbrugsstyrelsen vil
fortsætte en risikobaseret kon-
trolindsats. Desuden vil Miljø-
styrelsen følge brugen af
sprøjtemidler på golfbanerne
via årlige opgørelser om pesti-
cidbelastninger. sh

Det er dog foreløbigt mest overordnede og generelle krav der stilles

Sitkaerne brændes
bort i Tofte Skov
Sitkagran er en importeret
skovtræart der er kategorise-
ret som invasiv. Derfor bliver
det nu undersøgt om man i
naturskove kan brænde dem
bort, skriver Skoven 7/2022.

Det sker i et femårigt pro-
jekt hvor GEUS og Københavns
Universitet undersøger ildens
muligheder som plejeredskab i
den fredede Tofte Skov i Him-
merland. Det er Naturfonden
der finansierer projekter. De
første resultater præsenteres i
formelt i 2023, men de første
afbrændinger viser allerede nu
at brandene åbner skovbun-
den for en ‘buket af urter og
hjemmehørende løvtræarter’
som det hedder i Skoven.

Tofte Skov er en af landets
mest artsrige naturskove, men
diversiteten trues af sitkaerne
og grove græsser som bjerg-
rørhvene og blåtop som man
håber at ilden også kan be-
kæmpe. De fleste sitkaer er al-
lerede ryddet, men der er fort-
sat en spontan selvforyngelse
fra frøpuljen i jorden som fjer-
nes gennem de næste ti år. sh

Rulning mindsker
svampe på greens
En let rulning kan mindske fo-
rekomsten af pletter af svam-
pen sneskimmel (Microdochi-
um nivale) på golfgreens. Det
viser et forsøg som Norsk Insti-
tut for Bioøkonomi (Nibio) har
udført for det nordiske forsk-
ningssamarbejde Sterf.

Forsøget skete på Køben-
havns Golfklub 2020 og 2022.
Greenen blev rullet 2 eller 4
gange om ugen i 3 eller 5 må-
neder frem til november. Rul-
ningen foregik med to selvkø-
rende Smithco-rullere, en med
2 ruller og en vægt på 378 kg,
og en med 3 ruller og 407 kg.

Der var ingen svampeangreb
i 2021, men i 2020 reducerede
rulning svampeangrebene fra
5% til 2,0-2,3% af greenen.
Farve og helhedsindtryk blev
også bedre. „Forsøget antyder
at let rulning to gange om
ugen fra august til november
kan reducere angreb af micro-
dochiumpletter på rødsvingel-
dominerede greens i Skandi-
navien,“ konkluderes det i
rapporten ‘Effect of rolling om
Microdochium patch’. sh
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Strategien handler mest om landbrug, men den omfatter alle brugere. Foto: Jakob Arnholtz, Ritzau Scanpix.
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Bobcats nye lille
multimaskine
Bobcat har præsenteret en lille
multimaskine MT100 der kan
overtage meget manuelt ar-
bejde i bl.a. byggeri og anlæg.
Man kan godt pakke skovl og
trillebør sammen ifølge den
amerikanske producent. Den
1,5 ton tunge maskine er en
walk behind med en nominel
driftskapacitet på 460 kg, tip-
last på 1314 kg og løftehøjde
på 206 cm. Med 90 cm bredde
kan den køre gennem snævre
passager, og med en ‘Wide
Track Option’ øges bredden 14
cm så stabiliteten øges under
arbejde. Motoren er en 25 hk
diesel fra Kubota der holder
EU's Stage V-krav. Der er lige
så mange redskaber som Bob-
cats kompaktlæssere.

Sidst i september placerede
Aalborg Kommune en mobil
have på torvet i Vejgård By-
midte i Aalborg, oplyser Aal-
borg Kommune. Haven består
af fire metalkasser i størrelsen
2,5x2 meter med planter som
er gjort klar på kommunens
gartneri. De opdeler torvet og
danner små opholdszoner.

„Som byrum er det rigtigt
fint: her er både ly, læ og sol.
Men der mangler funktioner
som indbyder til ophold. I dag
fungerer det primært som et
transitrum -  et ’ikkested’,“
siger byplanlægger i Aalborg
Kommune Iben S. Andersen.

Man kan ikke grave i jorden
under torvet da der ligger et
regnvandsbassin. Derfor er tor-
vet et oplagt sted at placere
den mobile have, lyder det fra
kommunen.

Den mobile have er en del
af et midlertidigt byrumspro-

jekt mens kommunen venter
på hvad der skal være på plad-
sen. Samtidig skal haven være
med til at sætte fokus på po-
tentialer i byrummet og teste
fremtidige projekter. Efter pla-
nen skal den mobile have ud
og leve andre steder i byen.

• Torvet i Vejgård Bymidte i Aalborg. Fotos: Aalborg Kommune.

• Aalborg Kommunes gartneri har gjort den mobile have klar.

Aalborgs
flytbare have
Et ‘ikke sted’ har som
det første fået glæde
af plantekasserne

Haven har en størrelse der
gør at den kan komme tilbage
til gartneriet og stå når den
ikke står i bybilledet. Foreløbig
regner kommunen dog med at
den mobile have som består af
genbrugte planter og kasser,
bliver stående i et års tid.
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Det stærkt stigende fokus
på biodiversitet er på vej

til at være politisk vigtigere
end risikokontrol af gamle by-
og parktræer. Tendensen er
mere og mere at bevare delvis
rådne og stærkt degenereren-
de træer i bymiljøet ud fra na-
turbeskyttelseshensyn. Ikke
sjældent helt uden hensyn til
de risici der også kan være.

Der bør altid ske en lokal af-
vejning af hensynene til natur-
beskyttelse og risici, alt sam-
men for at mindske konflik-
terne og for at bevare de
sjældne habitater længst mu-
ligt. F.eks. bør man ofte revita-
lisere udpegede veterantræer
og livtidstræer.

Formuleret forvaltermål
De fleste kommuner har i de
sidste 10-15 år arbejdet mål-
rettet på at få og have en an-
svarlig overvågning og forvalt-
ning af risikotræer - det vil
sige træer som måske kan væl-
te eller tabe større kronedele.

De politiske og mediemæs-
sige storme efter dødsfald i
slutningen af 00’erne forårsa-
get af faldende træer og gre-
ne har skærpet de fleste vej-
træ- og parkforvalteres fokus
på døde grene og hule træer
for ikke at havne i shitstorme
efter skader fra træer (figur 1).

Det medførte at mange be-

varingsværdige træer måtte
lade livet på grund af et par
små svampelegemer. Udviklin-
gen var dog i og for sig sund
nok, for den afløste en tid
hvor risici fra træer ikke var et
formuleret forvaltningsmål og
ofte blev ignoreret.

Gradvist er vi kommet til at
forvalte risikotræer på basis af
en zoneringsbetragtning:
Nogle steder er menneskers
færdsel særlig intensiv, og an-
dre steder kan vi bedre leve
med risikoen fra rådne træer.
Eller sagt på en anden måde:
Der er arealer hvor byens bor-
gere har et rimeligt krav på at
kunne færdes trygt og sikkert
når det blæser og stormer,
f.eks. ved børnehaver, skoler
og hovedfærdselsårer og area-
ler hvor borgerne mere må
leve med naturens luner, f.eks.
i parkens fjernere hjørner.

I den anden grøft
Nu oplever jeg et voldsomt
skifte i fokus - både fra politisk
og fra træfagligt hold - mod
bevarelse af gamle, hule og
halvdøde træer af hensyn til
biodiversiteten. Denne ten-
dens er bestemt også sund
nok, for gamle træer med
dødt ved i byer og parker kan
måske fungere som trædesten
og korridorer for mange orga-
nismers spredning mellem re-
gulære naturområder.

Men som det ofte går, ople-

ver jeg indimellem at man
vandrer i den modsatte grøft
hvor bevarelse af dødt ved
sker på bekostning af borger-
nes sikkerhed og træernes
sundhed og restlevetid.

Et eksempel på en enøjet til-
gang fandtes i det sidste ud-
kast til den nye beskærings-
standard fra European Arbo-
ricultural Council i 2020 som
blev forfattet af fagfolk fra 11
europæiske lande. Udkastet
foreslog en ny standard for
døde grene hvor sådanne ikke
blev fjernet, men kun afkortet
og således efterladt med en
død stab på stammen af biodi-
versitetshensyn.

Sådanne døde stabbe hin-
drer imidlertid træets sårluk-
ning med callus og medfører
kraftig rådudvikling i stam-
men. Som dansk repræsentant
i EAC fik undertegnede i den
endelige version udvirket at
det er muligt lokalt at afgøre
om hensynet til dødt ved eller
hensynet til træets sundhed
skal være afgørende i en given
situation. Forslaget om konse-
kvent at efterlade døde stabbe
på træerne er at klassificere
som en bevidst ‘veteranisering’
af træer som også forkorter
træernes restlevetid. Det må
aldrig blive et generelt mål.

Dette skifte i fokus er vel til
dels udløst af EU-kommissio-
nens stærkt øgede krav til be-
skyttelse af habitater og arter

fra 2017 (en opstramning af
habitatsdirektivet fra 1992).
Det er dog også en følge af
større bevidsthed om biodi-
versitet hos politikere og be-
folkning.

Æstetik og biodiversitet
SkovByKon har med redskaber
til rådscanning og resistograf-
måling hyppigt været engage-
ret i vurdering af gamle træer
med hulhed, råd, tveger og
forskellige skavanker. Målet
har altid været at sikre træet
længst mulig restlevetid. Gam-
le træer har en særlig æstetik,
og vi får et særligt forhold til

TRÆPLEJE. Både biodiversitet og risiko skal indgå i en sund
forvaltning af træer. Man skal finde en balance hvor man bl.a.
zoneopdeler og undgår at veteranisere veterantræerne

Af Christian N. Nielsen

De vitale veterantræer

Figur 1: Døde grene i en bevaringsværdig ask er en risiko, så kronen saneringsbeskæres regelmæsigt.
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Figur 2: Med stigende alder opstår der mere og mere forskellige nicher
på et træ som koloniseres og bebos af forskellige organismer.

Figur 3. Jo ældre træer, so mere opdeler træerne sig med meget
forskellige habitater. Som nogle udtrykker det: Flere forskellige træer
(økosystemer) er indeholdt i ét træ.

Figur 4. En fuglerede med næsten flyveklare unger i en tvegebund -
skjult af vedbend og brombær som voksede i tvegen - blev fundet ved
en droneflyvning.

træer som med deres mægtig-
hed og alder overstråler men-
neskets forfængelighed og
rækker tilbage til tidligere ge-
nerationer og tider.

Jeg har aldrig rådscannet et
gammelt træ i by og park
uden at få adskillige bekym-
rede forespørgsler fra lokale
beboere. Sagen er jo at gamle
træer er en stor mangelvare i
bymiljøet, og lokale beboere
udvikler stærke følelser for
disse træer.

Når alt kommer til alt, kan
oplevelsen af ‘grønt’ fra et
gammelt træ dog relativt hur-
tigt erstattes gennem et visio-

nært design af nyt ‘grønt’.
Men det kan naturbeskyttel-
sesværdien af gamle træer ik-
ke. Min påstand er at ét gam-
melt træ har en større natur-
beskyttelsesværdi end 1000
unge bytræer. 

Træer udvikler med stigende
alder og størrelse gradvist en
lang række forskellige nicher
som koloniseres og bebos af
planter, mosser, laver, svampe,
bakterier, insekter, dyr og
fugle (figur 2). Gamle træer
kan i sig selv være store kom-
plicerede økosystemer, og
diversiteten i habitater på træ-
erne øges ofte ved at forskel-

lige dele af træet degenererer
med forskellig hastighed og
udvikler forskellige levesteder
for andre organismer (figur 3
og 4). Træer i forfald kaldes nu
med et fint ord ‘veterantræer’
- ikke at forveksle med træer
som er veteraniserede.

Vitale veterantræer
Netop fordi de gamle træer
udvikler så unikke levesteder,
er det efter min mening vig-
tigt at sætte ind for at bevare
sådanne træer længst muligt.
Hvis vi gennem revitalisering
kan øge et veterantræs rest-
levetid fra 30 til 150 år, har vi

for alvor givet naturen en
hjælpende hånd.

Det kan f.eks. ske ved at re-
vitalisere træernes fotosyn-
tese, vand- og sukkerbalance.
Det styrker træets evne til at
vedligeholde rodsystemet og
styrker alle de indre rådbarri-
erer som hindrer råd i at brede
sig for hurtigt. Som en meget
vigtig sideeffekt formindsker
vi også hyppigheden af døde
grene i kronen og dermed be-
hovet for saneringsbeskæring
ud fra risikohensyn.

SkovByKon har udvidet
værktøjskassen med en mini-
drone med 4K-kamera til un-



24 GRØNT MILJØ 8/2022

SKRIBENT
Christian Nørgård Nielsen er forsker
og seniorkonsulent i SkovByKon med
speciale i træbiologi. Han rådgiver
om revitalisering og bidrager til et
EU-projekt bl.a. om revitalisering af
gamle træer gennem forbedring af
vækstmedie, roddybde, rodsundhed
og træets naturlige vandforsyning.

dersøgelse af hulheder i træet
samt forekomst af f.eks. fugle-
reder i trækronen. Der er flere
eksempler på sådanne diagno-
sevideoer på skovbykon.dk un-
der ‘artikler og videoer’. Det
kan mindske omkostningerne
betydeligt når hulheder kan
iagttages fra jorden, og man
kan undgå lift eller klatring.

I et aktuelt projekt kunne vi
med droneoptagelser doku-
mentere redebyggeriet fra en
spætmejse som opbygger en
ydre væg af tørret mudder i
en rådden tud på et ældre
asketræ (figur 5). Træet står
ved en stærkt befærdet vej og
har mange døde grene som
jævnligt falder ned på fortov
og vejbane. Vi forsøger nu at
revitalisere træet både for at
forlænge træets levetid og for
at opnå en større kronesund-
hed og trafiksikkerhed.

Veteraner skal bevares
Veterantræer er gamle beva-
ringsværdige træer med mere
eller mindre stærkt forfald og
degeneration. Sådanne træer
skal så vidt muligt bevares, be-
skyttes og gerne revitaliseres
for at forlænge deres levetid.

Begrebet ‘veteranisering’ er
blevet populært. Det betyder
målrettet beskadigelse af et
træ med henblik på kunstigt
at skabe nye nicher og leve-
steder for truede arter. Gamle
veterantræer må dog aldrig
udsættes for veteranisering.
Det accelererer træets degene-

ration og nedsætter træets
restlevetid. Aktiv veteranise-
ring er i reglen ikke relevant i
bytræer hvor der i forvejen er
problemer med at bevare træ-
er til en høj alder, men kan
iværksættes i unge og midald-
rende skovøkosystemer for at
fremme habitatsdiversiteten.

En klassisk mishandling af
typisk allétræer er topkapning.
Dansk Træplejeforening og
dygtige træplejere har i årtier
kæmpet mod topkapning af
træer fordi det meget ofte
medfører en hastig udvikling
af centralt råd ned i stammen
(figur 7). I dag står flere træ-
plejere over for opgaver med
kunstigt at veteranisere eller
skade træer med metoder fa-
get i årtier har kæmpet imod.

I øvrigt sørger naturen selv
for ‘veteranisering’ af træer
hvilket f.eks. ses fra spætters
og allikers aktive beskadigelse
af de kallusvolde som søger at
lukke beskæringssår (figur 8).
På den måde holder fuglene
kunstigt såret åbent så råd i
stammen kan brede sig og
skabe et passende hulrum.

Afvejning af risici
Når der således arbejdes mål-
rettet på kunstig skabelse af
dødt ved, og når der udpeges
‘livstidstræer’ eller ‘livstræer’
til fremme af biodiversiteten,
er det vigtigt at forholde sig til
en risikozonering.

Alt for ofte opleves det at
livstræer er udpeget direkte

Figur 8. Sårlukning efter en be-
skæring er hindret i denne lind
fordi alliker ødelægger kallusran-
den igen og igen. Derved holder
fuglene såret åbent så råddet kan
brede sig i stammen og fuglene
kan få rugepladser i hulrummet.
Naturens egen ‘veteranisering’.

Figur 6. Alliker og andre fugle bebor meget ofte åbne tuder (rådne
huller i gamle beskæringssår), men ikke lukkede sår med stammeråd.

Figur 7. Et topkapningssted på en
midaldrende lind. Bemærk kred-
sen af nye stammer/grene rundt
langs kanten af snittet og det cen-
trale råd ned midt i stammen. En
klassisk ‘veteranisering’ af et
sundt træ der har medført jævn-
ligt behov for kronereduktion.

Figur 5. Beskæring af en alt for stor askegren har skabt en hul stamme
hvor spætmejsen havde bygget en muddervæg i åbningen til beskyt-
telse af sin rede. Dokumenteret med droneflyvning.

langs en stærkt befærdet skov-
vej eller vandresti. Hermed har
man skudt sig selv i foden og
skabt problemer for fremti-
dens forvaltere. Det ligger jo i
sagens natur at livstræer skal
tabe stammer og grene med
tiden. Man må ved udpegning
gøre sig den anstrengelse at
bevæge sig ud i ‘vildnisset’.

At efterlade en død stam-
metorso ved træfældning er
også blevet populært. Underti-
den 6-8 meter høj. Også her
må man forudse at torsoen på
et tidspunkt kan vælte. På
stærkt befærdede steder bør
en sådan torso altså ikke være
højere end cirka 2 meter.

De samme zoneringsover-
vejelser bør gælde når gamle
by- og parktræers skæbne skal
afgøres: Er der lav risiko for-
bundet med nedfaldende ved?
Kan og vil man reservere pen-

ge og ressourcer til fjernelse af
døde grene hvert tredje år? Er
det realistisk at bevare et po-
tentielt farligt træ af biodiver-
sitetshensyn? Skal vi investere i
en revitalisering af træets suk-
kerbalance og en øget levetid?

Den centrale pointe er at
både biodiversitets- og risiko-
forvaltning skal tilgodeses i en
sund forvaltning af træer. Li-
geså gerne vi gør noget for
naturen, ligeså vigtigt er det
at bevare blikket for borger-
nes rimelige forventning til at
kunne færdes i tryghed ved
byens grønne infrastruktur. ❏
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De første fem danske natur-
nationalparker lever op til

til den standard for beskyttet
natur der stilles af verdens
største naturbeskyttelsesorga-
nisation, IUCN. Det oplyser Na-
turstyrelsen (nst.dk 7.9.2022).

IUCN har gennemgået pla-
nerne for naturnationalparker-
ne Gribskov, Fussingø, Tra-
num, Almindingen og Stråsø
der er de første af de i alt 15
naturnationalparker. Samtidig
har organisationen besøgt de
pågældende områder.

Fussingø, Gribskov og Al-
mindingen har fået tildelt for-
valtningskategorien ‘II Natio-
nalpark’. Baggrunden er at be-
skyttelsens formål primært er
at beskytte relativt store øko-
systemer der så vidt muligt er
selvforvaltende. Samtidig er
parkernes naturværdier af høj
besøgsinteresse, og forvaltnin-
gen vil sikre en bæredygtig
udnyttelse af parkerne til fri-
luftsliv og turisme.

Naturnationalparkerne Tra-
num og Stråsø har fået tildelt
forvaltningskategorien ‘V Be-
skyttet landskab’. Her er bag-
grunden at områderne er rela-
tivt store og primært vil blive
forvaltet for at skabe variere-
de og naturrige landskaber
med en mosaik af kulturpræ-
gede hedeområder og tidlige-
re plantageskov, og hvor men-
neskelig påvirkning fra militær
anvendelse fortsat tillades. Ka-
tegoriseringen skyldes primært
militærets aktiviteter.

I forbindelse med etablerin-
gen af naturnationalparkerne
skal den vildere natur bl.a.
hjælpes på vej ved at genop-
rette vådområder, udsætte
store planteædende pattedyr
og fjerne ikkehjemmehørende
træer og urter. Samtidig vil
områderne fortsat være åbne
for besøgende.

IUCN’s vurdering er betinget
af at initiativerne i planerne
for naturnationalparkerne bli-

KILDER
Vurdering af fem naturnationalpar-
ker efter IUCNs standard for beskyttet
natur (2022). Rapport til Naturstyrel-
sen udarbejdet af Bo Normander, Jan
Woollhead, Anette Petersen, Franklin
Feyeh og Ann-Katrine Garn, medlem-
mer af IUCN World Commission on
Protected Areas (WCPA).
Naturstyrelsen (2022): Danmarks før-
ste naturnationalparker får officielt
kvalitetsstempel fra verdens største
naturbeskyttelsesorganisation. Nst.dk
8.9.2022.

ver gennemført. Planerne for
Naturnationalpark Gribskov
og Fussingø er godkendt af
myndighederne mens Natur-
styrelsens faglige oplæg for
Stråsø, Tranum og Almindin-
gen henover forsommeren har
været i offentlig høring og
skal politisk godkendes.

IUCN står for Union for Con-
servation of Nature. Organisa-
tionen har udviklet en global
standard til at vurdere de en-
kelte landes opfyldelse af na-
turbeskyttelsesmål. Den an-
vendes bl.a. af FN og EU, og
nu også af Naturstyrelsen.

Naturnationalparkerne er en

del af regeringens og aftale-
kredsens Natur- og Biodiversi-
tetspakke hvor der er afsat 888
mio. kr. til at styrke biodiversi-
teten og give den pressede
danske natur mere plads og
lov til at være vildere. sh

Naturnationalparker lever
op til naturstandarden
De første fem har fået det blå stempel af IUCN

Fussingø er i kategori ‘II Nationalpark’. Foto: M. Rasmussen, Ritzau Scanpix
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Det blev Vordingborg der
vandt titlen som ‘Dan-

marks Vildeste Kommune’. I
Miljøministeriets konkurrence
der har varet halvandet år,
deltog alle landets 98 kommu-
ner. Vinderen blev afsløret ved
et kåringsevent i Naturcenter
Amager den 19. september.
Udover titlen vandt Vording-
borg Kommune 1 mio. kr. til
mere vild natur doneret af
Den Danske Naturfond.

Vordingborg Kommune
vandt titlen for et projekt på
Knudshoveds Odde. „Her har
kommunen bl.a. fokuseret på
at beskytte klokkefrøen der le-
ver i området, og som er en af
vores allermest truede arter i
Danmark. Det gør de ved at
udvide og forbedre naturen i
et stort område der svarer til
cirka 390 fodboldbaner,“ for-
klarer juryen der kalder pro-
jektet „stort og meget gen-
nemtænkt.“

Juryen bestod af Morten
D.D. Hansen, Søren Ryge Pe-
tersen, Vicky Knudsen, H.P.
Geil, Sofie Graarup Jensen,
Philip Hahn-Petersen, Lydia
Callesen og Signe Normand.
De afgjorde valget på grund-
lag af den ‘grønbog’ som hver

kommune sendte ind om deres
projekter med dealine 1. juni.
Feltet blev derefter indsnævret
først til 20 og derefter til 10.

Projekterne er bl.a. bedømt
på idérigdom, engagement,
antal omlagte kvadratmeter/
kubikmeter vild natur og ud-
bredelse af viden om vild na-
tur og naturens egenskaber til
borgerne.

Meningen med konkurren-
cen har været at give naturen
en tiltrængt håndsrækning,
skabe opmærksomhed om
hvor trængt den er og give
den noget mere plads. Og det
har allerede virket. Som Miljø-
styrelsen fortæller: „Rundkørs-
ler får lov at blomstre vildt.
Kilometervis af kvashegn er
skudt op i landskabet. Og un-
der havoverfladen har ålegræs
og fiskebørnehaver set dagens
lys.“ Miljøminister Lea Werme-
lin der kickstartede konkurren-
cen 5. februar 2021, understre-
ger at konkurrencen har bidra-
get til en folkebevægelse for
at give naturen mere plads.

„Selv ude i folks egne bag-
haver er man klar til at ‘ofre’
kvadratmeter for den vilde na-
tur. Det vidner om at biodi-
versitetskrisen ikke bare er no-

• Knudshoved Odde. Overdrev med et vandhul der bl.a. er levested for
klokkefrø. Området indgår i Vordingsborg Kommunes vinderprojekt. Det
er et EU LIFE-projekt der skal skabe nye levesteder for klokkefrø, andre
padder og fugle for at afbøde klimaforandringer i kystnære landskaber.
Projektet udgør 280 ha hvor 180 ha er tidligere landbrugsjord. Sammen
med eksisterende natur bliver det samlede areal 400 ha.

Projektet har fokus på at genoprette naturlige processer og skabe
biodiversitetsrige græsningslandskaber. Det sker bl.a. ved at etablere na-
turlig hydrologi på den tidligere landbrugsjord, etablere yngleøer i et
større vådområde, genetablere tidligere strukturer som sten, buske og
krat samt opdrætte padder og markfirben.

Hertil kommer udsåning af frø fra lokale kilder på 100 hektar af den
tidligere landbrugsjord. Denne ‘assisterede’ spredning foregår med lo-
kalt høstede frø. I 2020 og 2021 er der produceret 5.000 kg frø der er
sået ud på 85 hektar. Skjaller er anvendt som nøgleart for at hæmme
græsvækst og fremme urter. Læs mere på dkvild.dk.
Foto: Leif Schack-Nielsen/Biofoto/Ritzau Scanpix.

Vordingborg kåret som ‘Danmarks Vildeste
Kommune’ i konkurrencen hvor alle var med

Den vildeste natur ligger
ude på Knudshoved Odde

get vi taler om. Det er noget,
vi handler på - sammen“, siger
miljøministeren.

Udover hovedprisen blev der
uddelt fem ekstrapriser. Den
ene gik til Kolding Kommune
og Middelfart Kommune der
sammen stillede op med et
projekt der skal skabe mere
vild natur under havoverfla-
den i Lillebælt. Der er udlagt
stenrev, etableret ålegræsenge
og lavet en fugleø. Samtidig
har borgerne mulighed for at
følge udviklingen under over-
fladen via nyetablerede snor-
kelstier.

Den anden ekstrapris gik til
Syddjurs Kommune for et pro-
jekt om naturpleje på §3-area-
ler, altså naturområder, som
har brug for en særlig beskyt-
telse. Kommunen har lavet et
samarbejde med lokale dyre-
holdere om naturpleje med is-
landske heste.

Den tredje ekstrapris gik til

Vejle Kommune hvor man har
arbejdet med at engagere
børn og unge i kampen for en
mere vild natur. 80 skoler og
dagsinstitutioner er med.

Den fjerde ekstrapris gik til
Lolland Kommune for at op-
købe forladte ejendomme og
henlægge dem til natur. Des-
uden har kommunen udnævnt
lokale biodiversitetsambassa-
dører som spreder budskabet
om hvad alle kan gøre for at
hjælpe naturen.

Den femte ekstrapris gik til
Odense Kommune for at op-
købe skovarealer, bevare eksi-
sterende skove og dels finde
nye arealer til fremtidig skov.

Kommunekonkurrencen er
en del af kampagnen ’Sam-
men om et vildere Danmark’
der skal gavne biodiversiteten.
Det skal ske ved at få både
kommuner og borgere gene-
relt til at dyrke, hylde og om-
favne den vilde natur. sh
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Det faglige sproghjørne
REVL OG KRAT

Når vi skal sige at alt er taget, uden undtagelse, siger vi ‘revl
og krat’. Revl og krat er det ringeste, og når det er væk, er
der ikke mere. Et lignende fast udtryk er ‘rub og stub’. I
begge indgår planter, i hvert fald krat og stub. Men er der re-
elt en faglig forbindelse?

I dag bruges revl kun i det faste udtryk, i hvert fald ifølge
ordbøger og avisers sproghjørner. Hvor det nu hedder revl og
krat, hed det førhen ribbel og krat. Ribbel var en sideform af
rive og betød trevler eller dét der er pillet af noget andet.
Man kan som sådan være ribbet for alt, revl og krat.

Vi har dog også hedeplanten revling der måske kan være
revl. Er der kun revling tilbage, er der ikke meget vækst, så på
dén måde giver det mening at udtrykket kan komme fra
planten. I givet fald giver det også mening at det bruges sam-
men med krat. Ifølge ordbøgerne kommer revling dog af reve
eller ranke, og har derfor ikke nogen forbindelse med revl.

Krat er det der er tilbage når man har skovet de værdifulde
træer. Så tager man krattet, er der ingen særlig værdi tilbage.
Det kan også give mening i et udtryk som revl og krat.

Men krat kan også betyde noget andet. Når man i gamle
dage havde høstet og bundet negene, var der kun krat tilba-
ge. Det var de efterladte løse strå man bagefter kunne samle
med en kratte, en rive med nogle få lange tænder som man
kratter i overfladen med. Jeppe Aakjær skriver i ‘Vadmelsfolk’
(1900) om de „graa Stubmarker, hvor der endnu stod Rids af
Krattens Tænder i Bunden.” Revl og krat betyder altså det
samme, at rive eller samle det sidste. Udtrykket er en dobbelt-
konfekt, en pleonasme. Og har nul med revling at gøre.

• Peter Hansen: Høstbillede (1910). Med lidt krat i stubben.

Men hvad så med ‘rub og stub’? Rub findes også kun i det
faste udtryk, rub og stub. Det kommer ifølge ordbøgerne for-
mentligt af rubbe, i betydningen skrabe, men oprindeligt nok
at bevæge noget hurtigt som vi kender fra udtrykket at rubbe
neglene eller bare at rubbe sig.

Ordet stub kender vi fra træstubbe, kornstubbe og stubmar-
ker. Og fra skægstubbe. Stub kommer af oldnordisk stubb der
betød stump. Så rub og stub er at skrabe hver en stump af ve-
jen. Takket være træstubbe har stub altså en historie der har
en smule med planter at gøre, men håbet om den store faglig-
hed gik i vask. Bedre held næste gang. sh

Denne gang en særlig tak til Johs. Nørregaard Frandsen i Kristeligt Dagblad
24.9.2018.
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Plantninger på bygninger
PLANTEANVENDELSE I PRAKSIS 18. Planter der klatrer, ranker og slynger sig som lianer, kan
fremstå med en frodighed næsten som i en tropisk regnskov. Det giver liv og oplevelser

Af Henning Looft

Slyngende, rankende eller
selvhæftende planter kan

vokse direkte på en bygnings-
facade, på et espalier eller på
andet underlag eller støtte der
kan hjælpe planterne opad.
Udover den æstetiske virkning
kan planterne være vigtige le-
vesteder for dyr og fugle, og
de kan - ved at fordampe vand
- være en betydelig faktor i lo-
kal afledning af regnvand.

Tagplantninger fungerer på
samme måde, og hvis man
medregner vækstsubstratet, er
tagplantninger rigtig gode til
at tilbageholde og fordampe
regnvand.

Meget frodige udtryk
I vores nabolande ses facade-
og tagplantninger hyppigt, og
i Tyskland er der i visse områ-
der krav om at anvende dem i
de større byer. Plantningerne
er også velkendte i Danmark,
men der er potentiale for at
anvende dem meget mere når
man ser på deres egenskaber:
stor frodighed, stort naturind-
hold på lille areal og stor her-
lighed i voksemåde, blomster,
løv og årstidsvariation. Lodret
voksende planter giver des-
uden mulighed for i øjenhøjde
at komme helt tæt på og iagt-
tage blomster, løv eller den
natur der udfolder sig.

Næsten alle klatreplanter er
så vitale og frodige at man
kan opleve en illusion af tro-
pisk regnskov eller genkende
motiver fra en ferie langt syd-
på. Tilmed er næsten alle klat-
replanter nemme at etablere,
nemme at få i god vækst og
kræver kun lidt indsats i drif-
ten. Med deres kraftfulde
vækst skal man dog holde øje
med at de ikke kan skade byg-
ningsdele ved f.eks. at kvæle
et tagnedløbsrør eller løfte en
tagsten.

Langs husfacader ser man
ofte klatreplanter vokse højt
op på trods af at jordarealet
bare er hvad der er ved en
fjernet flise eller et par chaus-
sésten. Årsagen er formentlig

at når planterne er kommet
godt i vækst, kan de finde det
vand de skal bruge under by-
ens gulve. Det er i modsæt-
ning til større træer der tit har
yderst svært ved at vokse i by-
ens befæstede arealer.

I planteanvendelsen er der
dog nogle vækstmæssige for-
hold man skal sætte sig ind i så
man kan opnå det ønskede
udtryk og den værdi der er
forventet. Nogle håndbøger
har gode oversigter over
vækstkraft, højder og andre

egenskaber, men ellers er det
bedste sted at få erfaringer en
tur i byens gader, torve og
parker. Her kan man ofte op-
leve en stor mængde klatre-
planter, og man kan komme
tæt på og se udtryk, klatremå-
de og andre detaljer.

Skal have god hjælp
Klatreplanter anskaffes altid
som containerplanter og er
opbundne til pinde, også ved
leverancen. Årsagen er at væk-
sten umuligt kan styres, for

selv efter kort tid sammen un-
der transport filtrer de sig ind i
hinanden. Da det er små plan-
ter, kommer klatreplanterne
ofte hurtigt i gang med væk-
sten, bl.a. fordi rod/topforhol-
det er afstemt.

Nogle få klatreplanter har så
vanskeligt ved at støtte sig selv
i starten at de må have hjælp
med tilbinding eller indflet-
ning i støtten som f.eks. nogle
klatreroser. Omvendt kan man
også udnytte visse mindre træ-
er eller buske som klatreplan-
ter, f.eks. ildtorn, guldregn el-
ler vinterjasmin der kan bindes
til en pergola eller et espalier.

To forskellige udtryk
Arkitektonisk set har klatre-
planterne to forskellige udtryk
der skyldes deres voksemåde:

Nogle vokser på deres un-
derlag nærmest som med
stammer, grene og kviste og
kan dermed blive bredt ud
over store flader fordi væksten
sker for at plantens løv kan
opsamle mest muligt lys. Det
gælder planter som rådhusvin,
vildvin, træmorder og klatre-
roser. Man kan ofte se et vel-
ordnet system i voksemåden.

Andre klatreplanter filtrer
sig godt sammen og kan nær-
mest bruge sig selv for at kom-
me opad. Harmonien i væk-
sten er ikke stor, men det er
vækstkraft og frodighed. Det
gælder planter som blåregn,
klematis, og arkitektens trøst.

Klatreplanterne er botanisk
set meget forskellige, og det
betyder store forskelle i vækst-
kraft, klatremetode, klatrehøj-
de og naturligvis vidt forskel-
lige egenskaber som vækst-
form, løv eller blomster.

Ens for alle klatreplanter er
at de ikke har en stamme eller
grene der kan få dem op, så
det er nødvendigt med noget
at støtte sig til eller et under-
lag at vokse på. Nogle få, som
vedbend, vildvin eller klatre-
hortensie kan også vokse som
lavt bunddække, men kommer
de i kontakt med noget de
kan vokse op ad, gør de dét.

Helt speciel er vedbend der

• På Hedeagerkirken i Herning vokser rådhusvin som facadeplante,
grøn, men senere på efteråret helt rød. Man kan ane at planten har væ-
ret klippet noget ned for få år siden, men allerede er godt oppe igen.
Bygningen er 12-14 meter høj, og den vil være helt overgroet om få år.
Man kan se under bladhanget at der i alt er to planter, så det er en ko-
lossal vækstkraft og dækkeevne.

Da strukturen i planten er som en stamme med sidegrene, vil den
dække alt for at sikre mest mulig energi fra sollyset, og derfor bliver den
så tæt. Ved basis er et antal lyskasser, så det er ikke fordi vækstvilkårene
er ideelle. Klatreplanterne synes ligeglade. Man må formode at rød-
derne når langt ud under græsset, men havde det været et byhus med
fortov og vej, kunne det se magen til ud. Foto: Henning Looft.
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• I Sissinghurst i Kent har Vita Sackville-West skabt en forunderlig have
med rum der hver især er præget af stor frodighed og blomsterglæde.
Klatreplanter spiller en stor rolle, og de er ofte et afgørende element i
de scenerier der er opbygget. Rosenhaven afsluttes af en buet mur helt
overvokset med en storblomstret klematis, Clematis ’Perle d’azur’.

Ingen kan tvivle på hvad klatreplanter kan, men der skal gartnerisk
erfaring til. Klematis kan ikke vokse på en mur, for der er ikke noget
den kan slynge sig om og klematis er uden løv og blomster på de nedre
dele. Muren er overgroet med vin der danner et grenskelet på muren.
Vin har blade nedefra, derfor er der tæt med løv, og vin er en fin støtte
for klematis at vokse på. Hvert efterår klippes de ned og vokser op i
maj, så muren blomsterdækkes hver sommer. Foto: Henning Looft.

• Kan planter ikke selv hæfte sig til underlaget, må der støtte til som
her i en gade i Berlin. Støtten er et meget simpelt espalier, en kraftig
stålwire fastgjort forneden og for oven med lidt afstand til bygningen.
Vækstgrundlaget er hvad der findes under fortovet, og det er åbenbart
rigeligt til at blåregn vokser 5-6 etager op og konstant er saftspændt.
Berlinerne kan følge med i fugleliv og andet lige uden for vinduet.

Blåregn er en uhyre kraftig stængelklatrer, men kan ikke bruge en
glat væg som støtte. Dens lange ranker forsøger at finde støtte andre
steder, så det er vigtigt at sikre at sådanne planter ikke får fat i et ned-
løbsrør eller en åbning i huset. Der er mange kraftige stængelklatrere
der ville kunne det samme, men naturligvis med et andet udtryk. Foto:
Henning Looft

kan udgøre et tæt, stedse-
grønt bunddække, kan dække
en facade i stor højde eller i
sin voksenfase vokse som en
busk der blomstrer rigt. Faktisk
kan den blomstrende fase og-
så indtræde højt til vejrs, f.eks.
i toppen af et træ, der funge-
rer som underlag for væksten.

Højden afgør tit valget
Højden planterne kan opnå, er
ofte afgørende for valgene. På
den ene side skal man vælge
tilpas højtvoksende planter
hvis en facade skal begrønnes
helt, men omvendt skal plan-
ter ikke vokse meget højere
end det underlag eller støtte
der er til rådighed. Konsekven-
sen er ellers at en væsentlig
del af planten vokser hurtigt
op, men herefter let bliver
sammenfiltret og uskøn i top-
pen når den ikke har mulighed
for at komme yderligere op.

Nogle gange kan sådanne
forhold gøre at toppen bliver
så tung at underlaget ikke kan
bære i længden eller at plan-
ten rutsjer ned. Omvendt kan
nogle planter nå op i en højde

på nogle meter, hvorfra ran-
ker så hænger ned mod jor-
den. Det giver særligt gode
muligheder for at opleve
blomster, f.eks. på klatreroser,
kaprifolier eller trompetblomst
fordi blomsterne befinder sig
på grenenes ydersider.

Den mulige højde er også
afhængig af kårene på stedet
og underlagets eller støttens
beskaffenhed. Da mange klat-
replanter er skovplanter, kan
vind og lysforhold begrænse
væksten. Det kan som regel
ses ved at bladenes størrelse
og farve ikke er typisk for ar-
ten. Næsten alle klatreplanter
ynder læ og skygge på de
nedre dele, men søger mod lys
med sin højdevækst.

Lave klatreplanter er 2-3
meter høje, svarende til huses
stueetage, mindre konstruktio-
ner, skure eller små træer.
Blandt de lavt voksende plan-
ter er mange klematis, alpe-
skovranke, kamæleonbusk,
nogle kaprifolier, mange klat-
reroser og næsten alle enårige
klatreplanter.
 De mellemhøje planter klat-

29
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rer 3-5 meter op, svarende til
et par etager i et hus, større
pergolaer, plantesøjler, lyst-
huse eller høje trådhegn.
Blandt sådanne planter er der
andre klematis og kaprifolier,
klatrehortensie og humle.

De højt til meget højt vok-
sende planter klatrer 5-8 me-
ter eller højere, op til ca. 15
meters højde. De kan dække
hele facader op til omkring 5.
sal, kravle op i master eller
kravle højt op i træer og give
flere dimensioner i oplevelsen
af store træer. Blandt de hø-
jest voksende klatreplanter er
rådhusvin, vedbend, akebia,
trompetblomst, bjergskov-
ranker, visse klematis, tobaks-
pibeplante, blåregn, træmor-
der og enkelte klatreroser som
Rosa filipes ’Kiftsgate’ der kan
fylde hele overfladen på et
stort træ med blomster og
frugter. I flere håndbøger er
der tabeller over mulige høj-
der som er et godt supplement
til egne iagttagelser.

Forskellige klatremetoder
Klatreplanter kan anvendes i
mange situationer og til man-
ge formål. Planterne har for-

skellige måder at vokse på og
måder at holde sig fast på.
Klatreplanter er en fælles be-
tegnelse, og at klatre er dæk-
kende for dem alle uanset
hvordan de kommer op.
• Nogle planter vokser opad
ved hjælp af slyngende orga-
ner som stænglen eller speciel-
le slyngtråde der kan holde
dem fast.
• Andre har luftrødder eller
særlige hæfteskiver der kan
holde dem fast og klatreroser
har kraftige torne der kan
fastholde grenene til støtten.
• Nogle har flere metoder.
Humle kan både slynge sig
med sine stængler som samti-
dig er så ru at de er med til at
fastholde, og klatrevildvin har
slyngtråde hvor spidserne kan
omdannes til små hæfteskiver.
• Visse små træer og buske
kan bruges som lavt voksende
klatreplanter hvis de har en
passende støtte de kan fæstes
til. Buegange med guldregn er
et kendt motiv. Man bruger
især små træer og buske hvor
man kan udnytte deres blom-
string i vertikale eller tredi-
mensionelle kompositioner.

En anden måde at systemati-
sere klatreplanterne er efter
hvilken hjælp de skal have for
at komme op. Her kan man
skelne mellem tre slags:
• Selvhæftende planter der
bare skal bruge en facade eller
et træ.
• Støttekrævende planter der
skal have en støtte som espa-
lier eller stativ at klatre op ad.
• Planter der både er støtte-
og opbindingskrævende som
mange roser, træer og buske.

Af skema fremgår forskel-
lige måder at klatre på med
tilhørende eksempler.

Der findes ikke et fælles be-
greb for det underlag eller
den støtte som klatreplanter
skal vokse på. Man kunne in-
troducere begrebet ‘vederlag’,
men da det ikke findes i ord-
bøger, er det nok bedst at
være konkret og beskrive un-
derlag og støtte som facader,
espalierer, pergolaer, søjler,
træer, trådhegn osv. fordi
underlagets eller støttens ud-
formning, sammen med dets
højde, altid er udgangspunkt
for plantevalg.

Facadeplantninger
Det har været velkendt i gene-
rationer at udsmykke bygnin-

vinterjasmin
ildtorn
guldregn
nogle dværgmispel

Typer af klatreplanter Eksempler

Stængelklatrere Kræver støtte som stænglerne kan slynge
sig omkring for at komme op. Ofte kraftige
planter, der vokser højt og er kraftfulde i
deres greb om det støttende

arkitektens trøst,
kaprifolie
tobakspibeplante
træmorder
blåregn
humle

Bladstilkklatrere Kræver støtte som de slyngende bladstilke
kan få fat i. Ofte spinkle planter som dog let
får fat i støtten. Støttens dele skal være i
små dimensioner så bladstilken kan få fat

klematis

Slyngtrådsklatrere De omdannede stængler slynger sig med
spiralformet vækst om tilgængelig støtte.
Slyngtrådene forvedder ofte, så planten er
fast forankret til støtten

almindelig vildvin
vin

Hæfterodsklatrere Har luftrødder som er rodlignende organer
der kan fæstnes til visse typer støtte, især
træværk og murværk

vedbend
klatrehortensie

Hæfteskiveklatrere Har særlige små organer, hæfteskiver, der kan
hæfte sig til underlag som murværk eller træ

rådhusvin

Tornklatrere Klatrer ved at tornene fastholder til støtten.
Kræver ofte supplerende tilbinding

klatreroser

Andre planter der
kan anvendes som
de klatrende planter

Planter der med deres vækstmåde og
tilbinding til noget støttende kan anvendes
som klatreplante, uden dog at være det

KLATREPLANTER HAR MANGE MÅDER AT KLATRE PÅ

• Ildtorn er ikke en klatreplante, men både med og uden espalier kan
den vokse som en klatreplante når den klippes tæt som her i en forhave
i Herning. Sådan kan en del buske og små træer dyrkes, og mulighe-
derne for oplevelse af planternes mangfoldighed bliver større.

I villahavens storhedstid omkring 1960’erne var planter som ildtorn,
dværgmispel, vinterjasmin og klatreroser meget værdsatte og sås ofte
brugt som facadeplanter, med eller uden espalier. Da det er vedplanter,
vokser de op uden behov for støtte, men skal det være flot og præcist,
så er et espalier godt til at styre væksten efter. Foto: Henning Looft.
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• I Mindeparken i Herning blev
der stedvist plantet vedbend som
bunddække i randplantningen.
Men vedbend vil op, højt op, hvis
chancen byder sig. Det gør den i
parkens store sortfyr og skovfyr.

Om det er et træ eller en
bygningsfacade, betyder ikke no-
get for selvklatrerne. Med sine
luftrødder kan den hæfte sig på
det meste, og den får godt fat.
Vedbend klarer nemt at klatre
12-15 meter op og derefter at
udvikle sig ‘lag på lag’, så det
bliver en tyk, filtret og meget fast
konstruktion. Det er usikkert om
det skader træerne, men der ses
sjældent svaghed, og om et træ
lever få år kortere, er der vist in-
gen der ved eller tager sig af.

Der sker noget sært når ved-
benden kommer til års. Både for-
neden og foroven overgår plan-
ten til voksenfase, får grene og
blomstrer. Selv bladene skifter
udseende. Man kan glæde sig
over en fyr med en ‘stamme’ 3-4
gange så tyk og med en masse
blomster som bierne elsker. Foto:
Henning Looft.

gers facader med planter. Med
brug af robuste planter med
hæfteskiver eller hæfterod, ty-
pisk rådhusvin, klatrevildvin el-
ler vedbend skal der ikke man-
ge planter til for at begrønne
store facadearealer på en byg-
ning.

Også mindre facader som på
skure, plankeværker eller støj-
hegn kan begrønnes med de
samme planter. Man skal dog
være forberedt på tilpasninger
forneden da de fleste arter vil
højt op og dermed kan efter-
lade det nederste lidt bart.

Næsten alle materialer, træ-
værk, mursten eller beton, le-

vende træer mm., altså byg-
ningsdele med en tæt over-
flade, kan være underlag for
egnede klatreplanter. De kan
nemt finde vej både op og i
bredden, bare der er noget at
hæfte sig på. Glas og jern afvi-
ser dog tilsyneladende klatre-
planter.

Ved faste hegn kan man
plante på den ene eller begge
sider og lade planternes top
hænge ned på den modsatte
side. Det kan give et særligt
frodigt udtryk, og planterne
får bedre mulighed for at
dække den modstående side
end den side hvor de er plan-

tet. De kraftige planter kan
endda fortsætte væksten
langs jorden hvor væksten kan
udnyttes som bunddække. At
lade vedbend eller klatreroser
vokse op i et træ ved egen
hjælp er i princippet også en
facadeplantning.

I nyere tid er facadeplant-
ninger blevet udbredte, dels
fordi man på et begrænset
areal i byen kan opnå et stort
naturindhold, dels fordi faca-
deplantninger kan indgå i kli-
masikring af byen, bl.a. fordi
fordampningen af vand er
stor. Det har dog ikke ændret
ved at facadeplanter altid har

tilført byen nogle særlige
grønne værdier.

En plante af rådhusvin eller
vedbend kan let klatre 12-15
meter op og blive næsten lige
så bred. Det kan bl.a. opleves
på Aarhus Universitet hvor de
to arter endda er blandet.

Plantetætheden er sjældent
afgørende. På store husgavle
er en eller to planter rigeligt,
men på skure eller hegn bør
planterne stå tættere, ned til
100-150 cm så de nedre dele
lettere kan dække.

Planter der klatrer med slyn-
gende plantedele, kan ikke
klatre på en facade, men forsy-
nes facaden med et espalier el-
ler lignende som planterne
kan bruge som støtte, bliver
det muligt. Væksten er natur-
ligvis begrænset til støttens
udformning og afgrænsning.

En anden mulighed er at
lade slyngende planter bruge
de selvhæftende planter som
støtte. Det ses sjældent, men
kan både give interessante op-
levelser og mulighed for at in-
tensivere de nedre dele af en
facadeplantning. Et kendt mo-
tiv er kombinationen af klatre-
roser eller småtræer og klema-
tis eller alpeskovranker.

Undersøgelser har doku-
menteret at man ikke kan på-
vise nævneværdige skader på
murværk fra klatreplanter, og



32 GRØNT MILJØ 8/2022

der kan ligefrem være en gun-
stig effekt fordi planterne kan
beskytte murværket mod slag-
regn, temperaturudsving m.m.

Man skal dog altid følge
væksten, især ved tage og vin-
duer, hvor der er mulighed for
at planterne kan komme ind
bagved. Vokser planten så ud
igen et andet sted, kan den få
en tykkelsesvækst der f.eks.
kan løfte tagsten. De kraftig-
ste planter kan i sjældne til-
fælde også få en masse og
tyngde så de kan styrte ned.
Tilsyn og eventuel beskæring
er derfor nødvendigt.

Klatreplanter kan være en
hindring når facaderne skal
renoveres. Det kan blive nød-
vendigt at fjerne planterne og
plante nyt eller skære ned til
roden for at få genvækst op.

Espalierplantninger
Klatreplanter der vokser med
slyngende plantedele, kan
klatre på espalierer på bygnin-
ger, skure, hegn o.l. Espalieret
kan have mange former, her-
under wirer fra terræn og op,
og kan være et særligt ele-
ment i sig selv. Espalierer kan
forstærke en rytme i facaden
på et hus, eller det kan være
en særskilt figur, beklædt med
planternes løv.

Da espalierer er sat på væg-
ge, trives planterne i praksis
lige som de selvhæftende og
kan, eventuelt med lidt hjælp
på de nedre dele, fylde hele
espalieret hvilket altid bør væ-
re tilfældet fordi det æstetisk
bliver mest harmonisk.

Espalierer kan udformes af

mange materialer, typisk af
træ eller jern, og i mange for-
mer. Espalierer kan også være
stålwirer, standardflethegn,
rionet eller særligt udformede
konstruktioner. Vigtigst er det
at planterne både kan få fat
med deres slyngende organer,
og at de kan holde sig fast.
Blåregn holder så godt fast i
en wire at den er fast forank-
ret, men mange andre planter
rutsjer ned hvis ikke de kan få
fat i noget tværgående at for-
ankre sig til. En særlig udform-
ning af et espalier er et treil-
lage som i princippet er tynde
trælister sat sammen med små
mellemrum, så der fremkom-
mer et fintmasket espalier,
nok mest kendt fra franske
herregårdshaver. Treillage kan
udformes så fintmasket at det
for klatreplanter fungerer som
en mellemting mellem en træ-
væg og et espalier.

Fritstående espalier
Man ser af og til espalierer sat
op fri af bygninger, f.eks. som
en slags levende hegn. Det
kan fungere godt med træer
og buske og er meget anvendt
f.eks. til frugttræer. Til klatre-
planter, som ofte er tilpasset
et skovklima, fungerer det dog
sjældent ret godt. Med vind
fra alle sider og sol på rod-
zonen i en stor del af dagen er
vilkårene ikke optimale for de
fleste klatreplanter. Specielt
de kolde og tørre vinde om
foråret kan svække væksten
betydeligt.

For storbladet vedbend er
der stor forskel på væksten om

• I mindeparken i Herning er der i
en af blomsterhaverne skabt en
kort, men meget smukt formet
buegang, af sortlakeret metal og
med guldkugler øverst. Men det
er alt sammen skabt som støtte
for blåregn der totalt dækker bue-
gangen. Det er sjældent at bæn-
kene er ledige, for det er et meget
yndet sted, og det er vist indlysen-
de hvorfor.

Blåregn er kraftige, og én plan-
te kunne sagtens have dækket det
hele, men det ville kræve styring
af væksten. Der er i stedet plantet
ved hver stolpe, og så bliver opga-
ven i stedet at klippe lidt tilbage
hvis væksten bliver for voldsom.
Under alle omstændigheder er
driften begrænset. Da klatreplan-
ter er nemme, og buegange eller
pergolaer er robuste, kunne man
godt ønske at der var kortere mel-
lem så skønne siddepladser i by-
erne. Foto: Henning Looft.

• Langs en smøge i Herning står en betonmur med et jerngitter, alt be-
grønnet med klatreplanter. Med mellemrum er der små espalierer for at
klatreplanter med slyngende plantedele kan komme op.

Der er også klatrehortensier der selv kan hæfte sig til betonmuren og
samtidig kan være støtte for de slyngende planter. Da de selvhæftende
planter også vokser til siderne, er de gode til at dække en væg.

Flere klatreplanter, som her en stedsegrøn kaprifolie, finder rigtig god
støtte i sådan et gitter. Da kaprifolien gerne vil højere op, kan man se at
den må stoppe højdevæksten ved gitterets top, hvor den filtrer sig sam-
men som et stort garnnøgle. Men herfra vokser den så vandret ud og
får grene der som frodige lianer hænger ned til siderne. Mon ikke også
brugerne af gården - som hører til byens arrest - sætter pris på plan-
terne der her er afbildet udefra. Foto: Henning Looft.
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de vokser i fuld sol eller ej,
uanset om det er som facade-
plante eller som bunddække.
Det er tydeligt at de trives
bedst hvor solen er begrænset,
og de trives sjældent hvis de er
plantet ved et fritstående es-
palier.

Pergolaer og buegange
Særlige bygværker, bygget
som støtte for klatreplanter, er
ofte elementer der tiltrækker
sig stor opmærksomhed. Tidli-
gere havde slots- og herre-
gårdshaver næsten altid så-
danne bygværker, også i form
af pavilloner. En stor del af
herligheden ligger i at man
kan færdes eller sidde under
planterne og opleve deres
egenskaber tæt på med andre
landskaber som baggrund.

Næsten alle klatreplanter
kan anvendes, men hvis kon-
struktionen er meget simpel,
f.eks. af lodrette træstolper
med overliggere, kan tilbin-
ding være nødvendig. Når
planterne er nået op og vokser
vandret, kan de alle holde sig
fast. Som ved facadeplantning
kan man lade de mere spinkle
klatrere udnytte andre klatre-
planter som støtte til at kom-
me op.

Det er vigtigt for oplevelsen,
at planterne på pergolaer og
buegange vokser helt ud over
gangarealerne så det er plan-
terne man oplever. Kan de
valgte planter ikke nå helt
over, planter man samme slags
i begge sider og sikrer at de
kan mødes. Man kan regne ud
at det skal være planter der
minimum kan vokse 5-6 meter
i højden der skal til når de bå-
de skal op og hen. Man kan ri-
sikere at planterne ikke har så
stor tilvækst på et vandret
stykke frit eksponeret for vin-
den. Klatreplanter med min-
dre vækst kan udnyttes som
supplement på de nedre dele
af stolperne.

Stativer, tripoder og søjler
Som inventar i byens rum, par-
ker, anlæg eller haver kan sta-
tiver udgøre støtte for klatre-
planter som hermed både kan
danne vertikale oplevelser i
rummet og med flere sammen
kan skabe en tredimensionel
oplevelse af stor værdi. I by-
miljøer kan pladsen være så
trang at det kan være vanske-
ligt for træer at trives. Her kan

stativer med klatreplanter væ-
re en løsning for at opnå et
frodigt og grønt udtryk.

Stativer, søjler, trebenede
tripoder eller stolper kan ud-
formes på utallige måder og
bør udformes så de også er
skulpturelle i sig selv. For klat-
replanterne er det afgørende
at de kan fæstne sig solidt til
støtten, men de bør ikke have
højder ret meget højere end
stativet fordi for meget vækst
så vil foregå i området hvor
stativet slutter.

Et særligt udtryk kan dog
opnås hvis et stativ er bredt
for oven eller formet på anden
måde så klatreplanterne kan
hænge ned på ydersiden. Så-
danne ranker, både med og
uden blomster, har ofte en let-
hed og skønhed langt større
end hvis de samme ranker lå
filtret sammen i stativets top.

Også hos klatreroser og an-
dre mellemhøje klatreplanter
er oplevelsen af blomster, løv
og frugter vigtig. Planterne
hjælpes op i højden hvorfra
grene hænger ned frit på
ydersiden, så det stort set kun
er grenenes ydersider der ses.
Da blomster naturligt vender
sig mod lyset, bliver effekten
stor. En association til Baby-
lons hængende haver er rime-
lig når man arbejder med klat-
replanter.

I plantesøjler i miljøer hvor
væksten er usikker på grund
af vind, sol eller jordbundsfor-
hold, kan man plante 3-5 for-
skellige klatreplanter sammen.
Siden kan man enten lade
kompositionen være som den
udvikler sig, eller man kan se-
lektere, det vil sige rydde plan-
ter der ikke udvikler sig accep-
tabelt. Oplevelsen af frodige
og sunde planter er helt afgø-
rende.

Plantning og drift
Som udgangspunkt bør klatre-
planter plantes så rødder og
den omgivende jord er i skyg-
ge eller halvskygge, eventuelt
dækket af stauder eller små
buske. Bortset fra klatreroser
er klatreplanter tilpasset køli-
ge og fugtige jordtyper.

Når man planter ved facader
eller i bymiljøer, vokser rød-
derne i praksis ud i et miljø un-
der belægninger der både er
fugtigt og køligt, og selv om
det er grus og ikke skovmuld,
fungerer vandforsyningen.

• I Ølgod forbinder en smøge hovedgaden med en p-plads. Smøgen er
begrønnet med slyngplanter for at få frodighed og dæmpe vinden så
ophold bliver muligt. Derfor skærmene der både kan skabe læ og fun-
gere som støtte for slyngplanter. Planten der slynger sig op og hen, er
en femfingret akebia der nok kan nå 8-10 meter op, men her må hjæl-
pes henad overliggeren for derfra at hænge ned. De kraftige klatrere
har sjældent løv forneden, men til gengæld er der åbent for læ og kig. I
baggrunden en tobakspibeplane på en sort betonvæg. Den vil også højt
op, men er her bare en lav variation i kompositionen. Foto: Signe Moos.

• Ved biblioteket i Ølgod har land-
skabsarkitekt Signe Moos designet
støtter til klatrevildvin der vokser i
smalle bøgepur ved indkørslen til
Parkeringspladsen. Når der ikke er
plads til træer og - især - jord til at
vokse i, er klatreplanter en god
mulighed for at skabe noget grønt
på små arealer.

Klatrevildvin skal have en støtte
hvor slyngtrådene kan få fat, så
derfor de mange huller der som
en egen komposition tilfører liv.
Inde i støtten er monteret lys som
tilfører et magisk skær til plan-
terne i sommerhalvåret og har sit
eget udtryk om vinteren. I plante-
anvendelsen er det altid en ekstra
dimension at få planterne til at
bidrage til en større fortælling.
Foto: Signe Moos.

• Indtil en renovering af Banegårdspladsen i Herning stod der klatre-
plantestativer i en zone langs bygningen (som på foto) og i en zone 12-
15 meter derfra. I hvert stativ voksede 3-4 arter, både kraftige og spink-
le, som kunne supplere hinanden med blomster og løv. Der var ikke
mulighed for træer, så klatreplanter på stativer var det mulige, men go-
de alternativ. Planternes vandforsyning var vist aldrig et problem.

Planterne i bygningens skygge voksede godt til, havde blade der var
typisk for arterne, og blomstrede rigt. De identiske planter i zonen væk
fra bygningen - der var langt mere sol- og vindudsat - havde få, små og
lyse blade og kun den halve plantefylde. Foto: Henning Looft.
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Man kan undre sig når man
ser en hel gavl dækket i 8-10
meters højde, og der ikke er et
bed til planten. Bladenes for-
dampning er enorm, men
planten må finde det nødven-
dige vand. En væsentlig årsag
er nok at den som nyplantet
har et afpasset rod/topforhold.
Herfra sørger planten selv for
at toppen ikke bliver større
end roden kan vandforsyne.

De pinde klatreplantern le-
veres med, skal altid væk ved
plantning. Planten skal hurtigt
ledes hen til sin støtte eller un-
derlag, og det skal pindene ik-
ke forhindre. Når pindene er
væk, kan planten spredes lidt
ud, så der er grene i flere ret-
ninger. For flere arter kan man
også placere nogle grene
vandret ved bygningers basis.

I stedet for at sprede plan-
ten ud kan man klippe dens
top ned og kun plante roden.
Den vil reagere med hurtig
genvækst i flere retninger. For
flere arter anskaffet i store
størrelser og i store containere,
kan det være en fordel at klip-
pe det meste af for at få en
god vækst som fra bunden
kan slynge sig fast til underlag
eller støtte. Undtagelsen er
klatrehortensie der plantes i så
stor størrelse som budgettet
tillader og eventuelt bindes til
ved plantning.

I driften er der ikke meget
at gøre. Man fører tilsyn med
planternes udbredelse, klipper
eventuelt ved følsomme byg-
ningsdele og binder op hvis
planten har mistet kontakt
med sin støtte. Klatreroser har
dog behov for pleje som andre
roser hvor den væsentligste
opgave er at udtynde ældre
dele og sikre vand og næring.

Grønne vægge
Flere steder er det forsøgt at
etablere grønne vægge på
bygninger hvor planterne gror
i substrater monteret på væg-
gene. Der er fascinerende ek-
sempler fra sydligere lande, og
også i Holland, Tyskland og
Storbritannien findes eksem-
pler. I Danmark er der kun få
og næppe ældre end 10-15 år.

Teknisk er grønne vægge
komplicerede fordi der skal
være automatiske vandingsan-
læg der kontinuerligt kan for-
syne med vand og næring.
Manuelle anlæg fungerer ikke
fordi risikoen for fejl eller for-
glemmelser er stor med kata-
strofale følger for planterne.
Automatiske anlæg kan også
fejle, f.eks. ved strømafbrydel-
ser, så der er en risiko forbun-
det med anlæggene.

Når man kommer i højden
på og ved huse, så blæser det
mere end ved jorden, og især

• Et firma i Holland afprøver grønne vægge på en mindre bygning. Kas-
setterne er 12-15 cm tykke, fyldt med et rockwoollignende produkt og
med fuldautomatisk vandingsanlæg. Planterne er plantet som plugplan-
ter efter montage. Firmaet oplyste at anlægspris og plejeomkostninger
gjorde at man kun ville anlægge sådanne bygningsdele hvor klimafor-
holdene ikke kunne få særlig indflydelse. Hyppig blæst, turbulens, sam-
tidig sol og blæst og barfrost om foråret kan udgøre en stor risiko for
planterne. Og jo højere man kommer op, jo større risiko. På væggen ses
bl.a. udvalgte sorter af lampepudsergræs, lodden løvefod, alunrod, ja-
pansk kristtorn, lammeøre og pileurt. Klimaeffekten på bygningen er
ukendt, men udtrykket er meget frodigt og vellykket. Risikoen for udtør-
ring og skader fra klimaet er dog voldsomt stor. Foto: Henning Looft

Plantninger på tage

de tørre forårsvinde og samti-
dig fordampning med varme
fra solen kan være fatale for
sådanne vægge. Da de er me-
get dyre, er erfaringen helt
overvejende at traditionel be-
grønning med klatreplanter er
langt mere sikker.

Under alle omstændigheder
er grønne vægge en ekspert-
ydelse, og det er klogest at
lade det blive derved. Grønne
vægge er i virkeligheden en
bygningsdel mere end et
grønt landskabselement.

Plantninger på tage er en ret
ny disciplin, men taghaver
kendes dog langt tilbage, bl.a.
fra DR’s tidligere radiohus på
Frederiksberg og Nationalban-
kens have. Begge steder blev
der anlagt frodige haveanlæg
i gårdhavemiljøer med læ og
opholdsmuligheder. I Sverige,
Tyskland og Holland er plant-
ninger på tage langt mere ud-

bredte, især oven på nedgra-
vede parkeringsanlæg.

Med klimaændringer, biodi-
versitetskrise og mangel på
grønt indhold i byerne, både
rekreativt og æstetisk, er der
mange grunde til at begrønne
bygninger og få nytte af de
mange hektar tag og dæk der
findes i byerne. Plantninger på
tage kan sagtens kombinere
flere formål og fungere som
andre rekreative områder.

Løsningerne kræver altid
noget teknisk indsigt med bæ-
reevne, vækstsubstrater, vand-
afledning, vanding og sikring
af det der er under taget eller
dækket. Hertil selve plantean-
vendelsen der skal opfylde for-
mål og idé. Her sondres mel-
lem taghaver og grønne tage.
En taghave har en vandret
flade hvor man helt eller sted-
vist kan opholde sig. Et grønt
tag har hældning så vand kan
løbe fra, og der er ikke ad-
gang bortset fra ved tilsyn og
pleje. I alle tilfælde er teknik

• Mange klatreplanter kan dyrkes som bunddække, men kun få kan
dog bevare en god dækkeevne. Det er især de selvhæftende planter der
kan anvendes, fordi de i deres grenbygning spreder væksten mest mu-
ligt. Her det klatrevildvin på en skråning et sted i Berlin. Mest brugt er
nok vedbend, især de storbladede, men der er stor forskel på væksten
afhængig af sol og skygge. Tilsyneladende er direkte sol på kolde for-
årsmorgener skadelig og kan give løvet misdannelser.

Etablering skal ske i jord totalt fri for rodukrudt og stort set fri for frø-
ukrudt da lugning i praksis ikke er mulig, bortset fra for selvsåede træer
og buske. En mulighed er en ukrudtsdug eller et forgængeligt dække
for at sikre bunddækket før andet kommer til. Foto: Henning Looft.
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• En taghave over en parkeringskælder ved torvet i Herning får især sin
karakter fra humle der dyrkes op ad høje stager. Større træer er ikke en
mulighed på stedet, men klatreplanter kan tilføre rummet en dimen-
sion. Uden planter i højden ville det hele nok opleves goldt og kedeligt.

Når man færdes i byen, bruger man konstant synet i et horisontalt
niveau for at afsøge mennesker, trafik, butiksvinduer m.m., men at lade
blikket bevæge sig vertikalt giver helt andre oplevelser som ofte virker
som en pause. Det virker tilsyneladende beroligende at lade blikket gå
på opdagelse i højderne og ofte med himlen som baggrund. Med skov-
jordbær i bedene og humlekopper på stagerne kan de fleste nok også
fornemme noget der kan stimulere appetitten. Foto: Henning Looft.

• I Nordtyskland har et firma anlagt et halvintensivt grønt tag som for-
søg. Vækstsubstraterne er særlige taghavejorde med meget lav rum-
vægt, men stor vandholdende evne så planterne har vand uden at væg-
ten af jorden bliver kritisk for tagets stabilitet. Her vokser hvidkløver,
hvid okseøje og andre spinkle urter som på en eng. I andre områder er
der plantet stauder, typisk nogle der også kan vokse i egnens habitater.

Plejen er næppe særlig intensiv, men når jorden er velegnet til plante-
dyrkning vil andet naturligt indfinde sig. Konkurrencen mellem arterne
kan også forforskydes så kun få arter overlever. Det kræver lidt indsats
med at luge uønskede planter, reducere andre eller tilføre nye. Nogle få
bakker plugplanter kan hurtigt ændre udtrykket. Foto: Henning Looft.

og udtryk dog principielt det
samme uanset om man benyt-
ter taget på et hus, et par-
keringsdæk eller en fast be-
lægning i terræn.

Det ekstensive tag
Den enkleste plantning på et
tag er det ekstensive grønne
tag med sedum, mosser, spink-
le urter og spinkle græsser.
Tykkelsen på det vækstsub-
strat der er til rådighed, er af
stor betydning. Jo tykkere, jo
mere vand kan det tilbagehol-
de og jo flere arter kan der
vokse. Vandtilbageholdelsen
er vigtig hvis formålet er at
forsinke regnvand og øge
naturindholdet og oplevelsen.

Det halvintensive tag
På det halvintensive grønne
tag vokser spinkle græsser,
stauder, småbuske, og hvad
der naturligt indfinder sig. For-
skellen til det ekstensive tag er
vækstsubstratet. Det bør ikke
være under cirka 12 cm, gerne
tykkere. Det ligner jord for så
vidt det holder vand tilbage,
frigiver næring og fastholder
planterne så de kan gro.

Da jorden ikke må veje for
meget af hensyn til tagets sta-
bilitet, skal man anvende spe-
cialfremstillede vækstsubstra-
ter. Almindelig jord der har en
tørrumvægt på cirka 1,6 ton
pr. m3, vil blive alt for tung til
de fleste konstruktioner.

Typisk udtænkes et tema for
planteanvendelsen hvor man
anvender flest muligt forskel-
lige arter der så understøtter
temaet. Det kan være noget
med farver, plantesamfund el-
ler insekter. Man kan dog sjæl-
dent forudse hvad der trives
på stedet, så det giver tit god
mening med en bredspektret
plantning man senere kan
rydde lidt ud i eller supplere
med det der trives bedst.

På det halvintensive tag er
plugplanter et godt valg. De er
hurtige at plante, kommer let i
gang og de små planter får
sjældent vækstproblemer.
Substratet skal være så tykt at
man kan bruge 10 cm plugs.

Man kan supplere med så-
ning, men det skal være urter
eller græsser af beskeden stør-
relse og højde. I mange frø-
blandinger er der kraftige
økotyper, både af urter og
græs, og de er ikke ønsket op-
pe hvor det blæser, og hvor

planterne helst skal have en
naturlig form og størrelse.

Drift af både det ekstensive
og det halvintensive grønne
tag består, udover tilsyn med
det tekniske, af lugning, især
af eventult selvsåede buske og
træer, og ellers supplerende
plantning hvis der er arter
man gerne vil fremme.

Det intensive tag
På det intensive grønne tag,
taghaven, kan man anlægge
grønne anlæg som andre ste-
der bare det teknisk er bereg-
net til formålet og kan fun-
gere med vandafledning.

Af hensyn til vægten skal
man vælge lette substrater
som på de grønne tage, men
hvor der skal vokse træer, skal
der være nok jordvolumen, og
jorden skal kunne fastholde
træet, f.eks. med hjælp fra un-
derjordisk opbinding. Meget
store træer er næppe aktuelle,
men mange mindre træer op
til 5-6 meters højde kan vokse i
jordvolumener på 5-8 m3, og
jorden kan udnyttes til at for-
me landskabet på stedet. ❏
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VERDENS LANDSKABER

Utro sender turister ned ad
Fredens flod i Rusland
Til minde om fredeligere tider
har vi set på projektet Reka
Mira (russisk for Fredens flod)
som landskabsarkitekter fra
den russiske tegnestue Utro
står bag. I 2018 og 2019 etab-
lerede de sammen med lokale
håndværkere og designere
træinstallationer langs floden
Nerl mellem byerne Vladimir
og Suzdal 150 km fra Moskva.

Battery Playscape afslutter
Manhattans sydspids
The Battery - en park der run-
der den sydlige pynt af byde-
len Manhattan i New York -
har været gennem en 25 år
lang forvandling der med pro-
jektet ‘The Battery Playscape’
som rosinen i pølseenden nu
er afsluttet.

Legelandskabet er designet
med det formål at klæde de
legende børn bedre på til at
træffe bæredygtige beslutnin-
ger i fremtiden. Børn skal kort
sagt opleve natur for at værd-
sætte natur. Derfor er parken
inddelt i fem zoner hvor bør-
nene kan opleve klitter, lege-
konstruktioner, rolige enge,
staudehaver, klipper med
hårdføre græsser, vådområder
og rindende vand.

Store dele af The Battery
Playscape er etableret med ik-
kepermeabel belægning net-
op for at føre overfladevandet
synligt igennem landskabet via
regnbede og render som kan
passeres med trædesten og
gangbroer fremfor at vælge
en rørløsning. Det ville ellers
ikke være svært da ledninger
og andre tekniske installatio-

Bagtanken var at trække tu-
rister til det hendøende om-
råde som er præget af fraflyt-
ning og arbejdsløshed. Det
skulle ske ved at lade folk sejle
på tømmerflåder ned ad Nerl-
flodens rolige vande med mu-
lighed for at sejle ind til bred-
den flere steder for at benytte
(og lade sig forundre af) vidt
forskellige konstruktioner så-
som kæmpebænke, gynge-
stativer, shelters, bålpladser,

bålhytter, hytter i træerne og
meget mere.

Det er uvist hvor mange tu-
rister der er på Nerl-floden i
denne tid, men installationer-
ne står der stadig, og ruten
starter og slutter stadig ved
hvert sit vartegn fra det 12.
århundrede: Kirken i Boris og
Gleb i den lille landsby Kidék-
sha og Forbønskirken i lands-
byen Bogolúbovo. Se mere på
reka-mira.ru/en-reka-mira. lt

ner til undergrundsbanen er så
tæt på overfladen at visse af
The Batterys gamle plataners
rødder allerede har skabt pro-

blemer for den i forvejen pres-
sede New Yorkske subway.
Læs mere på thebattery.org/
in-design/playscape/Avant præsenterer

to nye minilæssere
Finske Avant Tecno har præ-
senteret to nye minilæssere i
Danmark, nemlig modellerne
Avant 645i og 650i på lige
godt 1,6 ton. 645i har ét gear
hvor 650i har to så den kan
køre dobbelt så hurtigt.

Modellerne er udviklet til at
overholde de nye Stage V-mil-
jøkrav, men har også større ka-
pacitet. Motoren er en lille
vandkølet Kubota-motor med
44 hk og en redskabshydraulik
på 75 liter i minuttet. Begge
modeller kan også bruge hele
Avants redskabssortiment på
mere end 270 redskaber. De to
modeller er et par cm længere
end den Avant 600-serie som
de er en del af, og det giver
også en lidt højere løftekapa-
citet på 1200 kg.

Weideman med ny
elektrisk hjullæsser
Weidemann har været på mar-
kedet med den elektriske hjul-
læsser 1160 Hoftrac siden
2015. Nu kommer næste skud
på stammen med Hoftrac
1190e med litiumionbatteri.
På det kommunale område
kan den med fordel bruges på
kirkegårde, i lagerbygninger
eller i byernes indre miljøzo-
ner, lyder det fra den danske
importør Stemas. Der tilbydes
et udvalg af førerpladser så
1190e der matcher de  forskel-
lige formål. Maskinen har to
elmotorer: en køremotor (6,5
kW) og en motor til arbejds-
hydraulikken (8,5 kW). Det sik-
rer det lavest mulige energi-
forbrug. Opladningen sker via
en central opladningsklap.

36
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KILDE
Lasse Baaner (2022): Græsning og fri-
luftsliv. Erstatningsansvaret for ulyk-
ker ved mødet mellem græssende dyr
og publikum. Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning, KU.

Ejeren af store husdyr er
ofte erstatningsansvarlig

for de skader dyrene påfører
personer eller deres ejendele
når de færdes i indhegninger.
Hvis altså der faktisk er lidt et
erstatningsberettiget tab, og
at det skyldes husdyrene.

Det opsummerer Lasse Baa-
ner i rapporten ‘Græsning og
friluftsliv. Erstatningsansvaret
for ulykker ved mødet mellem
græssende dyr og publikum’
fra Københavns Universitet.
Den tager afsæt i de senere års
sager og domme samt den
gældende lovgivning, herun-
der mark- og vejfredloven og
det ‘objektive ansvar’ der føl-
ger med græsningen.

Der kan godt være flere er-
statningsansvarlige for samme
forhold, f.eks. hvor både eje-
ren af et hegnet areal og eje-
ren af dyrene i det hegnede
areal sammen er ansvarlige for
den skade dyrene forvolder. I

så fald skal grundejerens an-
svar vurderes efter den almin-
delige culparegel eller det
skærpede ansvar der gælder
for ejere af fast ejendom. En
skadevolder har udvist culpa
hvis han har handlet uagtsomt
eller forsætligt. Tilsvarende
kan arrangører af gåture mv.
få et fælles ansvar med dyre-
ejeren hvis de forsømmer at
instruere deltagerne i hvordan
man færdes i hegn med dyr.

Naturbeskyttelseslovens for-
mulering om adgang ’på eget
ansvar’ vil domstolene næppe
godtage, men snarere bruge
de almindelige erstatningsan-
svarsregler. Det vil næppe bli-
ve anset som en accept af en
risiko at man går ind i et hegn
med græssende dyr hvortil der
er givet offentlig adgang.

Spørgsmålet om hvornår der
vises egen skyld når man fær-
des i hegn med dyr, er dog
ubelyst i praksis. Det er f.eks.

uklart om færdsel med hund
på arealer hvor der er græs-
sende husdyr, indebærer en
accept af risiko.

Den almindelige erstatnings-
ret bygger på betragtninger
om ansvarsgrundlag, ressour-
cer og risiko. Det påvirkes af
almindeligt accepterede nor-
mer for agtpågivenhed og
risikostyring samt normer som
f.eks. lovgivning og faglige
standarder. I de konkrete sa-
ger anlægger domstolene ofte
en samlet bedømmelse.

I græsningsprojekter er det
imidlertid muligt at påvirke
udfaldet ved information og

skiltning. F.eks. kan en generel
information om den risiko der
kan være ved at lufte sin hund
i et hegn med græssende dyr,
påvirke vurderingen af hvor-
når der foreligger accept af ri-
siko. Det samme vil et skilt ved
indgangen. Det trækker i
modsat retning hvis man und-
lader at skilte i de situationer
hvor det må stå en fagperson
klart at skiltning kan forebyg-
ge ulykker i indhegningen. sh

Ejeren af store husdyr kan
blive erstatningsansvarlig
Sager og domspraksis opsummeres i rapport
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Landskabsarkitekt Mette
Lund Traberg har været

med stort set hele vejen. I 9-10
år har hun sammen med kolle-
gaerne i Sweco arbejdet med
byrummene i en ny bydel i
Odenses midte hvor den fire-
sporede Thomas B. Thriges Ga-
de før lå. En lang kompliceret
proces med stor kontinuitet og
godt samarbejde som mod-
vægt, siger hun om projektet
der blev udført 2014-2022.

Godt 700 meter af gaden er
omdannet til boliger, butikker,
arbejdspladser og kulturinsti-
tutioner, inklusiv et nyt H.C.
Andersens Hus, det hele cen-
treret omkring ny letbane og
supercykelsti.

Bydelen har ingen egentlige
gader, men små og store by-
rum der ligger som perler på
en snor. Klinker er den domi-
nerende belægning - i forlæn-
gelse af en næsten 100- årig
tradition i byen. Nedenunder
er der 30.000 m2  parkerings til
næsten 1.000 biler. Det gør
den nye bydel stort set bilfri.

Fra gade til by
I 1970 skar Thomas B. Thriges
Gade sig tværs gennem Oden-

Klinkerne har hovedrolle i ny bydel
PROJEKT. Under overskriften ’Fra Gade til By’ har Odense omdannet hovedfærdselsåre til et nyt
kvarter med fokus på byrummene som belægningen giver hver sin identitet

Af  Tilde Tvedt ses historiske centrum for at
give plads til den stigende bil-
trafik, bl.a. til og fra havnen.
En stærkt omdiskuteret løs-
ning indtil 2008 hvor byrådet
efter mange og lange tilløb
besluttede at hele såret. En
bro over Odense Kanal blev
etableret som sidste led i ring-
vejen rundt om bymidten. Det
gav mulighed for at nedlægge
det centrale stykke af den vo-
luminøse hovedfærdselsåre
hvor der kørte op til 30.000 bi-
ler i døgnet.

Projektets 51.000 m2 rækker
fra Østre Stationsvej i nord til
rådhuset, domkirken og Oden-
se Å i syd. Med andre ord en
meget central beliggenhed for
den nye bydel med fokus på
bæredygtighed som var Oden-
se Kommunes ambition. Pro-
jektet er gennemført i et part-
nerskab med Realdania.

Skaber ny sammenhæng
Syv prækvalificerede rådgiver-
teams gav i 2011 hver deres
bud på disponeringen af den
nye bydel. Vinderen blev arki-
tektfirmaet Entasis med bl.a.
Sweco som underrådgiver.

Mette Lund Traberg frem-
hæver genetablering af stær-
ke forbindelser på tværs af

centrum og sammenkædning
af nye og eksisterende byrum
som en af grundene til at for-
slaget vandt.

Et andet vigtigt element var
promenadeforløbet langs let-
banen som gentages i parke-
ringskælderen som et gulma-
let fodgængerstrøg der gør
det lettere at orientere sig. Det
får dagslys fra glasbyggesten i
promenadens belægning så
der opstår en symbiose mellem
p-kælder og byrum.

Letbane og cykelsti udgør
de primære nordsydgående
byrum suppleret af et finma-
sket net af pladser og steder:
Lille scene, Musikhuspassagen
med Carl Nielsens Plads, Fro-
kostpladsen, Kvarterspladsen,
Rosenhaven, Gravene, Fiske-
torvet, gågadeforlængelsen i
Overgade og Albani Torv
længst mod syd.

En verden i klinker
Det første der springer i øjne-
ne er klinkebelægningerne
som udfylder den største del af
fladerne i den nye bydel. På en
regnvejrsdag i september står
de fire farver og de mange
kombinationer tydeligt frem
forstærket af den fugtige
overflades blankhed.

Afsættet var Odense Kom-
munes ønske om belægninger
af naturmaterialer, fortæller
Mette Lund Traberg. Beton-
belægninger var derfor ikke
en mulighed, og landskabsar-
kitekterne måtte se andre ste-
der hen. Og her var klinkerne
en naturlig løsning fordi kom-
munen har en lang tradition
for klinkebelagte fortove og
byrum.

I det aktuelle projekt har
landskabsarkitekterne i samar-
bejde med firmaet Steffen
Sten udviklet en klinke i et nyt
stavformet format der er læn-
gere og smallere end den tra-
ditionelle murstensklinke.

Den nye TBT-klinke er kun 7
cm høj og 5 cm bred når den
sættes på kant. Længden er
26,6 cm. Direktør Michael Stef-
fen forklarer at de 7 cm er nok
til tung trafik fordi teglklinker-
ne er meget hårde. „Det ville
ikke give mening at lægge så
store arealer med klinker der
rækker 10 cm ned. Det er alt
for meget materiale og alt for
dyrt,“ siger han.

Farver og mønstre
Klinkerne er i fire farver: gul,
beige, rød og sortbrun som
bruges i flere kombinationer

• Til venstre Odense centrum i 1959 med markering af den kommende Thomas B. Thriges Gade der åbnede i 1970 og fungerede frem til 2014.
Nu er godt 700 meter af gaden nedlagt og omdannet til en ny bydel. Foto: Odense Kommune.



GRØNT MILJØ 8/2022 39

og mønstre. I hovedtræk bru-
ges den gule som en rolig basis
i det langsgående forløb, og
de mere spraglede til særlige
markeringer. Klinkerne er bå-
de en historisk reference til re-
sten af byen og en fornyelse af
traditionen. De er produceret
af tyske Hagemeister.

I bydelens nordlige del løber
cykelstien i sit eget område og
er belagt med beige klinker i
dobbelt sildebensmønster
(hvor en klinke på fladen er-
stattes af to på kant). Kanter i
cortenstål afgrænser stien ind
mod fortovene, der er i gule
klinker i enkelt sildebensmøn-
ster. Forskellene i farve og
mønster understøtter diskret
de forskellige funktioner.

Længst mod nord er Lille
Scene en lille ’udposning’ på
cykelstiforløbet mellem høje
huse. Her er den gule basis-
klinke brugt sammen med den
sortbrune i et zigzag-mønster
der skal minde cyklisterne om
at sætte farten ned fordi der
også er fodgængere.

I letbanesporets langstrakte
kurve ligger gule klinker i et
stablet forbandt med sortbru-
ne klinker som en gradueret
markering yderst for at fange

• Fire forskellige farver klinker udfylder den
største del af fladerne og giver byrummene
identitet. I letbanesporet er den gule basisklinke
lagt i stablet forbandt med indslag af sortbrune
klinker langs kanten. Til højre den nordsydgåen-
de promenade. Den følger en tilsvarende linje i
parkeringskælderen som får lys fra glasbygge-
sten i belægningen. Promenaden og de tilknyt-
tede perroner har som de eneste arealer beton-
belægning, støbt på stedet. Foto: Tilde Tvedt.

• Mod nord slynger super-
cykelstien sig i eget tracé gen-
nem bydelen der er bilfri og
ikke har traditionelle gader.
Belægningen er beige klinker
i dobbelt sildebensmønster.
Alle fortove er i gule basis-
klinker i enkelt sildebensmøn-
ster og med kant af corten-
stål. Foto: Emil Rye Skovdal.

• Musikhuspassagen binder
det nye musik- og teaterhus
Odeon sammen med resten
af byen. Belægningen er
gule, røde og sortbrune
klinker med stærkt change-
rende farver der skyldes
kraftig kulbrænding og
sættemærker der normalt
skjules. Foto: Steffen Sten.
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fodgængernes opmærksom-
hed. Det samme skal en lav
opadbuet granitkant der giver
en taktil advarsel om at se sig
for før man krydser sporene.

Musikhuspassagen binder
det nye musik- og teaterhus
Odeon sammen med resten af
byen på tværs af letbane og
cykelsti. Både her og på Carl
Nielsens Plads foran Odeon er
belægningen sammensat af
tre farver og lagt i lige skifter
med et uregelmæssigt tredje-
delsforbandt. 

Mest bemærkelsesværdig er
det meget kulørte farvespil
som skyldes kraftige kulbræn-
dinger og tydelige sættemær-
ker der fremkom ved at stable
klinkerne ’forkert’ i ovnen - på
kanten i stedet for på fladen.

„Idéen udsprang af nogle
paller med frasorterede klin-
ker som Steffen Sten havde
stående da vi var ude at se på
klinker første gang,“ fortæller
Mette Lund Traberg og tilføjer
at brolæggerne blev instrueret
i at lægge den side opad der
havde mest variation.

Længst mod syd ligger det
3.500 m2 store Albani Torv. Her
er klinkerne lagt i blokmønster
med fem klinker i hver blok.

Farverne danner et ternet
mønster, bl.a. inspireret af gul-
vet i de to nærliggende kirker.

Tekniske udfordringer
En af de største udfordringer
var de høje krav til klinkernes
overflade, fortæller Michael
Steffen. „Vi har arbejdet me-
get med at få klinkerne skrid-
sikre, bl.a. ved at tilføre en
smule chamotte i 1,3-1,5 mm

• Det meste af belægningen er i samme materiale, men farver og
læggemønstre skaber stor variation. Klinkerne er i et særligt stavformet
format udviklet til projektet. Først og fremmest er de kun 7 cm høje når
de er sat på kant hvilket er nok til at bære tung trafik. Foto: Tilde Tvedt.

• Det nye H.C. Andersens Hus og have er en grøn ø i den nye bydel. Det
er sit eget projekt med Masu Planning som landskabsarkitekt. Letbane-
sporet løber på en kort stykke i græs og forlænger haven ud i byen. Cy-
kelstien skifter fra beige til sortbrune klinker og krydser en tværgående
passage med granitbelægning op til museets indgang. Foto: Steffen Sten.

til leret. Det er lidt større par-
tikler som skaber en mere ru
overflade.“

Desuden optager de særlige
TBT-klinker under 2% vand.
Det betyder at de ikke så let
bliver glatte i frostvejr fordi de
ikke rummer ret meget vand
der kan fryse. Det skal tilføjes
at klinkestandarden DS/EN
1344 ikke har krav til vandop-
tagelse, men klasser for frost-
tø-modstand. Jævnfør Odense
Kommunes egne tests accepte-
rer kommunen op til 6% vand-
optagelse i klinker (Odense
Kommune 2018).

Klinkerne er sat i afretnings-
grus med 3-5 mm fuge der er
fyldt med skarpt grus. I letba-
netracéet og i vandrender er
klinkerne dog sat i beton. Un-
derneden er der et væld af
rør og et lag letklinker da stort
set hele den nye bydel ligger
oven på p-kælderen.

Selv om bydelen er bilfri, er
der nogle steder varelevering
o.l. med tunge lastbiler. Derfor
er klinkerne visse steder lagt
med låsebånd i 4 mm stål for
hver 6 meter på lige stræknin-
ger og for hver 3 meter i sving.
I sildebensmønstret har det in-
spireret til pileformede forma-
tioner af klinker for bedre at
kunne integrere låsebåndene.

Holdbarheden er ifølge Mi-
chael Steffen lang, og klinker-
nes overflade ændrer sig kun

lidt over tid. Det kan allerede
nu vurderes på den ’ældste’
del af klinkerne som har 6 år
på bagen. Her er kun små for-
skelle til dem der er lagt 5 år
senere i projektets slutfase.

Klinkerne kan få lidt alge-
belægninger i skyggen, men
ifølge Michael Steffen slides
de væk af færdslen. Han roser
udførelsen og bekræfter at
det er et ’once in a lifetime’-
projekt for ham og firmaet.

Begrønning højt prioriteret
De store arealer med klinker
veksler nogle steder med gra-
nit, bl.a. i den nye gågadefor-
længelse tværs gennem den
nye bydel. Her er belægningen
i savede brosten kombineret
med store granitfliser i varie-
rende formater og farver. En
smule beton er der også idet
promenaden med glasbygge-
sten er i beton støbt på stedet.

Et andet hovedelement er
begrønningen af byrummene
som har haft høj prioritet hos
kommunen. „Mange steder er
der kamp om kvadratmeterne
da der både skal være plads til
cykelparkering, affaldshåndte-
ring, brandveje, varelevering
m.m. Her skar Odense Kom-
mune flere gange igennem for
at prioritere den grønne del,“
siger Mette Lund Traberg.

Det grønne består grund-
læggende af træer og grønne

GRØNT MILJØ 8/2022
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• Udsnit af den nye bydel i droneperspektiv. Længst til venstre ses let-
banen der har to stationer i bydelen. Omkring cykelstien møder ny be-
byggelse Odenses oprindelige lave bebyggelse. Byrummenes grønne
elementer suppleres af de grønne tage og tagterrasser de enkelte byg-
herrer har etableret. Foto: Steffen Sten.

• Mod syd slutter den nye bydel med det 3.500 m2 store Albani Torv
hvor belægningen er i blokmønster i tre farver. Mønstret er inspireret af
gulvet i de to nærliggende kirker og føres hen over kanterne i cortenstål
og klinker på højkant. Græsset er til ophold. Foto: Emil Rye Skovdal.

kantzoner med klatreplanter
langs bygningerne. Desuden
rummer bydelen den lille lom-
mepark Rosenhaven der ligger
nær en af boligblokkene, men
har adgang for alle.

Som del af lokalplanen for-
pligter husejerne sig til auto-
matisk vanding af klatreplan-
ter o.l., ligesom træerne har et
automatisk vandingsanlæg.
Det er nødvendigt med place-
ringen på dæk. Ifølge Lund
Traberg har det ikke budt på
problemer at få husejerne
med. „Man kan komme af
sted med at forvente mere her
i den tætte by,“ påpeger hun.

Lang, men god proces
Etableringen af byrummene
begyndte i 2016, opdelt i en
nordlig og en sydlig etape.
Samtidig blev der bygget huse
og letbane i et kompliceret
samspil som gav masser af ud-
fordringer. Samarbejdet med
bygherren har været godt, og
det har bidraget til at projek-
tet er blevet så vellykket og
spændende at arbejde med,

SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og
freelancejournalist.

Arkitekt: Entasis
Landskabsarkitekt: Sweco Architects
Ingeniør: Sweco
Hovedentreprenør nord: TC Anlæg
Hovedentreprenør syd: Arkil

KILDER
Mette Lund Traberg, interview
22.09.2022.
Michael Steffen, interview
22.09.2022 og 26.09.2022
Odense Kommune (2018): Materiale-
krav til teglklinker som belægning i
Odense Kommune. 22. juni 2018.
Realdania.dk.
Sweco.dk.
TBT Odense. Projektbrochure fra
Hagemeister/Steffen Sten.

trods den lange proces, under-
streger Mette Lund Traberg.

„Vi har i høj grad samarbej-
det med de samme personer
hele vejen igennem, og jeg

kan ikke mindes nogle særlige
konflikter med bygherren,“ si-
ger hun. Mængden af forskel-
lige underentreprenører har
dog af og til været en udfor-
dring. F.eks. var det svært at
skaffe brolæggerkapacitet
nok, og derfor har arbejdet til
tider været fordelt på lidt for
mange skiftende hænder. ❏
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Ning de Coninck-Smith (2022): Skram-
mellegepladsen. Aarhus Universitets-
forlag. 100 sider. 100 kr.
Bogen er den 60.  bog  i  serien  ‘100
danmarkshistorier’. Bøgerne udkom-
mer hver måned i otte år. Se mere på
100danmarkshistorier.dk.

gmPUBLIKATIONER

I 1880’erne åbnede de første
danske legepladser, og i dag

kan men ikke forestille sig en
park, skole eller et bolignært
friareal uden en legeplads.
Børn har altid leget, og det
gjorde de engang overalt.
Med byens og trafikkens be-
grænsninger fik de med lege-
pladsen deres helt eget do-
mæne, men det var de voksne
der gennem årene udformede
dem i takt med tidens behov
og synet på samfund og børn.

Hele den godt 140-årige hi-
storiske udvikling bliver be-
skrevet i en ny kort bog på 100
sider af Ning de Coninck-
Smith, professor på Institut for
Pædagogik og Uddannelse på
Aarhus Universitet. Og selv om
bogen handler om legeplad-
sen generelt, hedder den
 ‘Skrammellegepladsen’, nok
for at understrege Danmarks
ganske særlige bidrag til lege-
pladsens udvikling.

Verdens - formelt set - første
skrammellegeplads åbnede
den 15. august 1943 i Emdrup i

Legepladsen i samfundet
gennem over 140 år
Ning de Coninck-Smith fortæller levende om
hvordan legepladsen har udviklet sig i takt
med tiden og dens strømninger

København. De voksne havde
fyldt arealet med gamle bræd-
der og mursten, og snart var
der huler, huse og tårne over-
alt. Og selv om legepladsen
med årene fik en mere af-
dæmpet form og betegnelse
som byggelegeplads, var det
en idé der holdt i flere genera-
tioner, også selv om det mest
var drengene der brugte den.

Idémanden var landskabs-
arkitekten C.Th. Sørensen der
var meget optaget af børne-
nes behov for grønne områder
og i 1931 lancerede idéen om
skrammellegepladser. Han
tegnede også legepladser der
tilpassede naturens strand,
skov og eng til byens mulighe-
der. På den måde kunne byens
børn få nogle af de mulighe-
der som han selv havde fået.

Længe før var de første le-
gepladser opstået. I Køben-
havn åbnede den første i Ør-
stedsparken i 1880, og det var
bare en lille bar grusplads. Si-
den kom der flere til landet
over, og gynger, klatrestativer

og sandkasser kom hurtigt til
at spille en rolle. Det var ikke
mindst takket være læreren
Hans Dragehjelm der blev in-
spireret af hollandske og en-
gelske forbilleder og endte
med tilnavnet ‘sandkassens fa-
der’.  Han så sandkassen som
det ideelle legested hvor bør-
nene kunne få afløb for deres
‘nævenyttighed’.

Legepladsredskaberne kom
siden til at fylde mere og me-
re, standardiseringer og sik-
kerhedsregler fulgte. Det end-
te som big business som Co-
ninck-Smith skriver. Danske
Kompan er en af de store glo-
bale leverandører med sine
runde former og krasse farver,
bl.a. med Spilophønen fra
70’erne som en af de kendte
banebrydende produkter.

Legepladserne blev også et
kampfelt mellem forskellige
børnesyn og ideologiske syn
på samfundet, fortæller Co-
ninck-Smith. De første lege-
pladser lagde vægt på den fy-
siske udfoldelse, men skulle
også civilisere og opdrage de
vilde børn.

Udviklingspsykologien gav
senere et nyt syn på legen som
et nødvendigt stadium i bør-
nenes udvikling. Efter anden
verdenskrig blev legen og le-
gepladsen set som et led i so-
cialiseringen til demokrati, en

Sandkasser blev hurtigt et central element i legepladsen. Den første
blev placeret bag Københavns Kommunes rådhus i 1906 omgivet af
blomsterbede. Foto fra bogen og Københavns Bymuseum.

Sommer 1944, byggelegepladsen i Emdrup. Forrest sidder legepladsens
første leder og ildsjæl Jonas Bertelsen. Foto fra bogen.

opfattelse skrammellegeplad-
sen også flugtede med.

Siden kom der mere fokus
på æstetik og kvalitet som
Kompan-produkterne blev et
udtryk for. Legepladsen blev -
som årene gik - også set som
det sted hvor børnene kunne
få den motorik og fysik de
ikke længere fik andre steder.
I dag kan man tilmed sige at
legepladsen skal bidrage til at
udvikle læringsparathed, og
naturforståelse, så der er kom-
met flere og flere naturlege-
pladser. Legepladsen er som
sådan en barometer for udvik-
lingen i samfundets syn på
barndommen. Hver type har
sin tid, for senere måske at
vende tilbage i en ny aftap-
ning.

Bogen er en del af serien
‘100 danmarkshistorier’. Den
er kortfattet, velskrevet og
hurtigt læst. Formen kan i sin
personlige stil og sine hyppige
vurderinger minde om et es-
say, men der er henvisninger
til masser af kilder undervejs.
Som sådan bør bogen høre
med til fagets historiske stan-
dardbibliotek. sh
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Naturen set fra Samsø.
Landskaber og natursyn i for-
andring. Af Knud Tybirk (tekst)
og Bjerne Manstrup (fotos).
Forlaget Turbine. 350 s. 300 kr.
Turbine.dk.
• Portræt i tekst og billeder af
Samsøs natur og landskab
med fokus på hvordan vi skal
passe på naturen, landskabet
og biodiversiteten når vi ud-
nytter den til landbrug, skov-
brug, turisme og rekreation.
Bogen spejler den nationale
og globale konflikt mellem na-
tur og landbrug hvor Samsø er
et overskueligt mikrokosmos
til den store diskussion.

Masterline. Græsfrø - Rulle-
græs - Gødning - Blomster
2023. DLF 2022. 56 s. Dlf.dk.
ipaper.ipapercms.dk.
• Et produktkatalog om græs-
løsninger, gødninger, blom-
sterfrø- og løg, ja, men den
slags der også er en håndbog.
Der er tre nyheder der beteg-
nes som helt økologiske: Græs-
frøblandingen Masterline Øko,
alene med S-mærkede græs-
sorter. Gødningen Mastercare
Øko NPK 4-1-2 udelukkende af
hønsegødning. Og Bi-venlig
blomsterblanding. Læs også
om selvgødende mikrokløver,
4turf rajgræsser m.m.

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

Gammel Marbjergvej 17, 4000 Roskilde. Tlf. 47 52 47 00
Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard.nielsen@dsvtransport.dk

www.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

Invasive plantearter - og
hvordan biodiversiteten
påvirkes. Haveselskabet, Fri-
tidsodlingens Riksorganisation,
FOR, Norske Hageselskapet og
Islands Haveforening 2022.
130 s. Haven.dk.
• Haveselskabet har sammen
med sine nordiske kompagno-
ner drevet informationsprojek-
tet ‘Stop spredningen af inva-
sive planter i vores haver’ med
støtte fra Nordisk Ministerråd.
Som led i projektet der slutte-
de i april, har de udgivet den-
ne lærebog rettet mod elever i
den grønne branche. Den har
særlig forkus på at genkende
og bekæmpe de forskellige ar-
ter og forstå for deres negati-
ve effekter på biodiversiteten.

Eg. Af Ulla Lunn. Gads Forlag
2022. 296 s. 350 kr. Gad.dk.
• Egetræet er det nationaltræ
vi måske burde have haft, skri-
ver forfatteren der er arkitekt.
Først omtaler hun den levende
eg som den er opfattet gen-
nem tiden, hvordan den vok-
ser og dyrkes, og hvordan den
optræder i litteratur, kunst og
gamle myter. Derefter skriver
hun om egetræets brug i byg-
ningskulturen, tagværker og
bindingsværk, billedskærerar-
bejder, møbelsnedkeri m.m.

Træer og buske
i by og land bind II
Af Poul Erik Brander m.fl.

FAGBØGER
GRØNT MILJØ • DAG.DK >WEBSHOP



44 GRØNT MILJØ 8/2022

Af Jon Pape

gmPUBLIKATIONER

By- og vejtræer er utrolig
vigtige, og har potentiale

til at komme med væsentlige
bidrag til løsning af en lang
række af dagens vigtige pro-
blemstillinger i forhold til kli-
ma, biodiversitet, vandhånd-
tering, livskvalitet og meget
mere. Hvordan træernes po-
tentiale udfoldes kan man
læse meget om i den nye og
grundige ‘Bæredygtig træ-
plantning, udfordringer og
løsninger for by- og vejtræer’
af de rutinerede træfagfolk
Tage Kansager og Niels Hvass

De indleder bogen ‘Bære-
dygtig træplantning’ med et
citat fra fagets nestor, C.Th.
Sørensen som blev spurgt:
Hvad er det vigtigste i Deres
mange projekter. Og han sva-
rede: at det gror. Det er det
underliggende tema i bogen
som med forfatternes ord for-

søger at give fagfolk et skrift
„hvor de kan finde oplysnin-
ger om næsten alt vedrørende
træplantning på et sted.“

Og det er lykkedes rigtig
godt. De 276 sider er præget
af masser af engagement og
stor viden om emnet. Bogen er
baseret på European Tree
Planting Guide fra 2005 skre-
vet af Niels Hvass.

Forfatterne har søgt at få
bogen til at rumme „alle de
emner, der typisk er behov for,
når et planteprojekt skal sæt-
tes i værk,“ som de skriver.
Den er altså bredere i sin til-
gang end den oprindelige
guide som „alene omfattede
forhold vedrørende træet og
selve plantningen.“

De 12 kapitler behandler
stort set alle de relevante em-
ner. Fra træernes rødder, over
jord, forundersøgelser, projek-
tering og til plantning og pleje
af nyplantede træer. Der er

også en udførlig ordforklaring,
et appendiks samt en littera-
turliste og videnblade. Den
meget gennemførte bog om-
fatter også et stikordsregister,
en figur- og en skemaoversigt.

„Vægten er lagt  ‘på den
praktiske del fremfor en viden-
skabelig tilgang til stoffet,“
som det hedder, men visse ste-
der går teksten lidt mere i dyb-
den for at forklare emnet.
Målgruppen er „alle der arbej-
der med planlægning, bestil-
ling, plantning, etablerings-
pleje.“ Også elever og stude-
rende.

Bogen kan selvfølgelig læses
fra start til slut. Sproget er fly-
dende og ligetil. Men den er
også meget velegnet som op-
slagsbog - og det er formentlig
dens vigtigste anvendelse. Den
fortjener også at blive brugt
som lære- og studiebog. Der
er fine illustrationer med led-
sagende tekst som understre-

Næsten alt om træplantning på ét sted
Med ‘Bæredygtig træplantning, udfordringer og løsninger for by- og
vejtræer’ går Kansager & Hvass videre end den guide der er afsættet

• Den nye bog handler om me-
get mere end selve plantningen.
Et af kapitlerne er ‘Planteskoler-
nes træer’ som dette opslag - et
af de mere billedrige - er fra.

• Plantning af et stort træ med
rodklump langs vej i en blanding
af skærver og vækstjord. Det er en
kompliceret opgave. Er klumpen
som her over 2 meter i diameter,
bør der plantes mindst 1,5 meter
fra vejkanten. Foto fra bogen:
Tage Kansager.
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BOGEN
Tage Kansager og Niels Hvass: Bære-
dygtig træplantning, udfordringer og
løsninger for by- og vejtræer. Forla-
get Grønt Miljø 2022. 276 s. 400 kr.
Dag.dk >wepshop.

ger vigtige pointer og princip-
per. Og det er rigtig godt at
mange af illustrationerne viser
hvordan man ikke skal gøre.
Meget pædagogisk.

Som titlen antyder, har bo-
gen fokus på 3-8 meter høje,
løvfældende og primært en-
stammede træer som plantes i
byer og langs veje. Parktræer
indgår, men det er tydeligt at
træer i befæstede arealer har
bogens store interesse. Og
med rette. Det er der udfor-
dringerne står i kø. Og det
adresserer bogen.

Kapitel 5 om projektering af
plantebedet er på mange må-
der bogens hjerte med grundi-
ge og gode beskrivelser. Især
afsnittene 5.3-5.7 byder på go-
de og velillustrerede anvisnin-
ger som beskriver plantning i
henholdsvis ukomprimeret,
letkomprimeret og komprime-
ret jord samt plantning i befæ-
stede arealer. Ros for et selv-
stændigt afsnit om arbejds-
miljø. Det er på sin plads.

Der er et grundigt afsnit om
rødder. Et meget vigtigt emne,
men måske en anelse for de-
taljeret beskrevet. Får læseren
fat i det væsentlige?

Økonomi har ikke noget
selvstændigt afsnit. Der er rig-
tig gode betragtninger, f.eks. i
4.1.2 om planteprojektets årli-
ge afskrivning. Der argumen-
teres godt for at det kan be-
tale sig at sikre træerne gode
vækstvilkår. Jeg savner dog et
samlende afsnit om de økono-
miske betragtninger. De er
mange steder afgørende.

Bogen beskriver fint hvor-

dan nyplantede træer skal ple-
jes, men behandler ikke rigtig
den mere langsigtede pleje.
Svampe og overgravning af
rødder omtales rundt om i tek-
sten, men jeg savner en mere
samlet beskrivelse af hvordan
man kan forebygge at risiko-
træer opstår, hvordan man op-
dager dem og håndterer dem.

Teksten i bogen har flere
grå tekstrubrikker med vigtige
pointer og opsummeringer. De
kunne med fordel have været
anvendt mere systematisk for
at understøtte funktionen som
opslagsværk.

Bogen indeholder - forståe-
ligt nok - ikke ret meget om
valg af træart, et omfattende,
men super vigtigt emne. Må-
ske havde forfatterne mod på
at fortsætte med et bind to
om det? Alt i alt et stort flot
værk om et vigtigt emne. Det
fortjener stor udbredelse. ❏

FORFATTERNE
Tage Kansager (f. 1949) er landskabs-
arkitekt MDL fra KVL 1977. Han har
været landskabsarkitekt i flere kom-
muner og stadsgartner i Ringsted
Kommune.
Niels E. Hvass (f. 1938) landskabsarki-
tekt fra KVL 1967. Han har været di-
rektør for SITAS og var dansk pioner
med den videnskabelige træpleje.
Han er forfatter til bl.a. Plantning af
træer fra 2005, den nye bogs afsæt.

SKRIBENT
Jon Pape er landskabsarkitekt mdl,
ph.d. og tidligere vicedirektør i Kø-
benhavns Kommunes Teknik- og Mil-
jøforvaltning med ansvar for parker,
kirkegårde og renholdelse. Han er nu
formand for Park & Naturforvalterne.

310 kr. eksklusiv moms. Dag.dk > butik
Sten Porse og Jens Thejsen: Bytræer. Økologi, biodiversitet & pleje
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BRANCHE

Legepladsselskabet
ligger underdrejet
Dansk Legepladsselskab eksi-
sterer formelt set stadig den
dag i dag, men siden 2016 har
medlemmerne hverken hørt
noget fra foreningen eller er
indkaldt til generalforsamling
som bestyrelsen er forpligtet
til jævnfør vedtægterne.

Det skriver Benny Schytte i
foreningens Nyhedsbrev nr.
17, 2022. Han beklager at han
ikke kan komme i kontakt
med den senest valgte besty-
relse og opfordrer medlemmer
om at kontakte ham
(benny.schytte@mail.dk) med
henblik på at indkalde til en
ekstra ordinær generalforsam-
ling om foreningens fremtid.

Benny Schytte er nyhedsbre-
vets redaktør, men har også i
ti år været formand for for-
eningen ligesom han har væ-
ret redaktør af tidsskriftet Le-
gepladsen som heller ikke
udgives mere. Foreningen blev
blev stiftet i 1959 og har som
Schytte skriver „i flere årtier
haft stor indflydelse på udvik-
ling af legepladser og andre
udemiljøer for børn og unge.“

Skovskolen skal
have ny forstander
Skovskolens forstander Tho-
mas Færgeman har efter 5½ år
i jobbet opsagt sin stilling for
at blive direktør i Fugleværns-
fonden, oplyser Skovskolen.
Færgeman forlader Skovsko-
len med udgangen af oktober
og 1. november 2022 konstitu-
eres uddannelseschef Rasmus
Kjær som forstander.

„Thomas efterlader en skole
i rigtig god gænge, med en
sund økonomi, en stærk ledel-
se og med en virkelig flot sam-
mensætning af vigtige lands-
dækkende grønne uddannel-
ser,“ siger Claus Beier, institut-
leder på Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning som
Skovskolen er en del af.

Claus Beier fremhæver at
Skovskolen i Jylland er blevet
markant styrket under Fær-
gemans ledelse med nye ud-
bud af uddannelser til skov-
og landskabsingeniør og til
vildtforvalter.

Der kan bruges langt min
dre stabilgrus og sand når

vi f.eks. laver parkeringsplad-
ser, cykelstier, gågader, ind-
kørsler og havebelægning. Det
mener et bredt partnerskab af
offentlige aktører og private
virksomheder der vil sætte fle-
re konkrete anlægsprojekter i
gang hvor man skal spare på
grusgravenes råstoffer.

Initiativet til partnerskabet
er taget af anlægsgartnerfir-
maet OKNygaard A/S og Re-
gion Midtjylland. De har invi-
teret offentlige og private
fagpersoner og interessenter
fra hele råstofkredsløbet lige
fra anlægsgartnerskole til as-
faltproducent til at være med.
Foreløbig har partnerskabet
haft to workshops hvor de er
mødtes på Jordbrugets Uddan-
nelsescenter i Beder for at give
en ny tilgang til råstoffer luft
under vingerne.

„Der er meget ‘plejer’ i an-
lægsbranchen, og det er ikke
bæredygtigt at man anlægger
torve eller private indkørsler
med samme mængde stabil-
grus der egentlig er retnings-
linjer for veje hvor der skal kø-
re biler i 30 år,“ siger Kristoffer
Sindby, udviklingschef for kli-
matilpasning hos OKNygaard.

Hvis der skal være sand, grus
og sten nok til de kommende
generationer, skal der tænkes
nyt og anderledes, lyder det
fra Region Midtjylland. Her bli-
ver der indvundet omkring 9
mio. m3 råstoffer om året og

Partnerskab vil sænke råstofforbruget

cirka 70%går til bygge- og an-
lægssektoren. Forbruget svarer
til at hver indbygger bruger 1
kg råstoffer hver time.

„Dette partnerskab er et
godt eksempel på hvordan vi
kan samarbejde om det helt
konkrete på tværs af offent-
lige myndigheder og private
virksomheder. Hvis vi kan æn-
dre noget grundlæggende
her, er der et meget stort volu-
men af materialer vi kan spare,
siger Bent B. Graversen (V) for-
mand for Region Midtjyllands
udvalg for regional udvikling.

På partnerskabets første
workshop i maj blev der set på
mulige løsninger og udpeget
områder hvor man kan spare
på de nyopgravede råstoffer.
På den anden workshop i sep-
tember blev der arbejdet på at
udpege konkrete anlægsarbej-
der hvor råstofforbruget kan
reduceres.

„Ambitionen er at sikre at vi
sammen kan tage ansvar på et
solidt fundament af nye nor-
mer og standarder som vi ud-
arbejder sammen,“ siger siger
Kristoffer Sindby. „Det er helt
nødvendigt med nye retnings-
linjer så vi alle tør ændre den
vane som vi er kommet ind i.
Desuden skal vi turde kigge på
andre værdier som CO2-reduk-
tion og rovdrift på vores na-
turlige ressourcer.“

De normer og standarder vi
har i dag om hvor meget sand,
grus og sten der skal bruges til
bære- og bundsikringslag har

afsæt i vejreglerne hvor der et
stort fokus på sikkerhed og
kørekomfort. Disse parametre
er til gengæld mindre vigtige
på mindre belægninger som
stier, terrasser og pladser, ly-
der det fra partnerskabet.

Et af partnerskabets første
projekter er at finde en simpel
metode til at undersøge lage-
ne under overfladen på nuvæ-
rende belægninger til let tra-
fik til stier og fortove. Der kan
nemlig være en stor råstofbe-
sparelse ved at genbruge la-
gene når disse belægninger
skal renoveres.

Et andet projekt handler om
nye parkeringsarealer ved en
regionsbygning i Silkeborg
hvor en ny sammensætning af
råstoffer skal testes. Den inde-
holder færre grove fraktioner
som grus og sten som nor-
merne og standarderne ellers
foreskriver, og bruger i stedet
mere sand. Et tredje projekt
bliver en testvej i en råstofgrav
for at undersøge hvor få grove
råstoffraktioner man kan nøjes
med at bruge under en vej
med meget tung trafik. sh

PARTNERSKABET
OKNygaard A/S
Region Midtjylland
Teknologisk Institut
Per Aarsleff
Malmos
Arkil
NCC Industry
Vejdirektoratet
Danske Anlægsgartnere
Schønherr Danske Landskabsarkitekter
Melgaard+co
Idverde Danmark
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Der er meget ‘plejer’ i anlægsbranchen, og det er ikke bæredygtigt
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Stabilgruset planeres ud. Det
danske råstofforbrug svarer
til at hver indbygger bruger
1 kg råstoffer hver time.
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Legat for at udvikle
skolegårdstræer
På ISA’s nylige verdenskongres
i Malmø fik Nordisk Fond for
Bytræer mulighed for at over-
række et legat til ph.d.- stude-
rende Sanna Ignell. Hendes
projekt ‘Hållbar etablering av
vedartad vegetation på skol-
gårdar i urbana miljöer’ har
fokus på at udvikle et koncept
for bæredygtig etablering af
træer og buske i skolegårde.

Fondens formand Thomas B.
Randrup oplyste at Sannas ar-
bejde er et pionerprojekt hvor
natur- og samfundsvidenskab
forenes. Træers vækstvilkår er
ikke kun er et udtryk for tek-
nik, men er også et spørgsmål
om samfundsmæssige rammer.

Sanna i midten flankeret af fon-
dens bestyrelsesmedlem Ingjerd
Solfjeld (NMBU) og fondens for-
mand Thomas B. Randrup (SLU).

Byplanprisen 2022 gik til by-
delen Nye nord for Aarhus.

Den „sætter nye standarder
for fremtidens bæredygtige
bysamfund gennem konkrete
løsninger der skaber plads til
natur, fællesskab og biodiver-
sitet,“ meddeler Dansk Byplan-
laboratorium der uddeler pri-
sen sammen med Akademisk
Arkitektforening.

Prisen blev modtaget af Aar-
hus Kommune, Aarhus Vand
og Tækker Group der har ud-
viklet nydelen i et „innovativt
og visionært samarbejde,“
som prisjuryen understreger.
Nye er endnu ikke færdig,
men når den er vil den være
en forstad på størrelse med
Odder med syv bydele med
hver deres karakter. Selve bo-

ligmassen bliver tæt og bygges
overvejende af bæredygtige
materialer og udbydes i for-
skellige ejerformer.

Noget særligt for Nye er at
de enkelte grunde udstykkes
som ‘sokkelgrunde’. Det sikrer
store friarealer til natur og
skaber ifølge juryen et åbent
miljø med vægt på biodiversi-
tet hvor vilde grønne rabatter
og åbne vandrender er det
gennemgående træk. Regn-
vandet samles fra hele områ-
det, renses og bruges til toilet-
skyl og tøjvask. Og med den
nye letbane kan man komme
til Aarhus midtby på bare 30
minutter.

Byplanprisen har været ud-
delt årligt siden 1996 til en
kommune, en region eller en

Byplanprisen 2022 gik til bydelen Nye
Konkrete løsninger der skaber plads til natur, fællesskab og biodiversitet

Der er stadig 11 måneder til at
den grønne branches fagud-
stilling Have & Landskab slår
portene op i Slagelse 30. og
31. august samt 1. september.
Men allerede nu har udstillin-
gen lanceret konceptet HL365
der skal gøre branchens fagli-
ge viden tilgængelig hele året.

Første arrangement under
hatten HL365 var ‘Træer - nøg-
len til fremtidens byer’ på P.
Kortegaards Planteskole 6. ok-
tober. Her fik 160 deltagere en
blanding af faglige oplæg og
en konkret markvandring (se
reportage side 52).

Som noget nyt vil der også
under udstillingen blive holdt
skovbrugsmesterskaber for
skov- og naturteknikerelever.
De er opstået på Langsømes-

Den grønne fagudstilling udvider med ny
videndeling og skovbrugsmesterskaber

sen på Fyn hvor Danske Ma-
skinstationer og Entreprenører
(DM&E), Danske Skoventre-
prenør Forening (DSF) og
Skovskolen ved Københavns
Universitet siden 2019 har
holdt konkurrencen, dog un-
der navnet Skills for skov-
brugselever. De gentager nu
konceptet på Have & Landskab
hvor skov- og naturtekniker-
elever fra de forskellige skoler
skal dyste i fire discipliner. Og
dem fra landets østlige kant
får nu lidt kortere rejsetid.

”Det giver noget mere liv på
udstillingen og vi giver både
elever, skoler og virksomheder
inden for skovbrugsfaget et
større udstillingsvindue, så det
er ren win-win,” siger  Bent
Tangemann der sidder i Have

Have & Landskabs HL365

& Landskabs bestyrelse for Ma-
skinleverandørerne.

På Have & Landskab ‘21 var
der DM i anlægsgartneri og
brolægning, idet Skills - hvor
mesterskaberne normalt fore-
går - var aflyst på grund af
corona. Skills er tilbage i 2023,
og det er endnu uafklaret
hvad der eventuelt træder i
stedet på Have & Landskab.

Have & Landskab holdes på

‘Træer - nøglen til fremtidens byer’, Kortegaards Planteskole 6. oktober.

Den aarhusianske bydel er godt på vej med sokkelgrunde og derfor plads til det grønne. PR-foto: Ib Sørensen.

organisation som har gjort ”en
særlig indsats for at fremme
gode, smukke eller innovative
bymiljøer.”

Nye vandt prisen i opløb
med Tønder Kommune for
Tøndermarskinitiativet samt
byomdannelse i Højer og Høje
Taastrup C P/S for Høje Taa-
strup C. I 2021 gik prisen til
Syddjurs kommune for ‘Ebel-
toft i udvikling’ og i 2020 til
Faaborg-Midtfyn Kommune
for ‘Fremtidens forstad’.

Juryen for Byplanprisen be-
stod i år af Bodil Henningsen
og Sune Porse Carlsen (Akade-
misk Arkitektforening), Lisbet
Wolters og Marie Stender
(Dansk Byplanlaboratorium)
samt Peer Frank (Foreningen
af Byplanlæggere).

ZBC Jernbjerggaards arealer i
Slagelse. Der er pr. 6. oktober
tilmeldt 128. Have & Landskab
ejes og arrangeres af  Danske
Planteskoler, Københavns Uni-
versitet, Danske Anlægsgart-
nere og Maskinleverandørerne
- Vej, Park & Anlæg. I 2021 del-
tog 248 udstillere og 10.220
besøgende på de tre messeda-
ge. Se mere på Haveogland-
skab.dk, også om HL365. sh
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For hver m2 der anlægges
skal biodiversiteten øges
Landskabsarkitekt Stig L. An-
dersson, grundlægger af SLA,
holdt på Build for Biodiversity
22.4 2022 tale om biodiversi-
tet. Den er gengivet i Land-
skab 6/022 hvor han bl.a. siger:

“Helt konkret kan vi jo be-
gynde med biodiversitet som
et krav når der skal planlæg-
ges og bygges. Helt simpelt
kunne vi vedtage at for hver
kvadratmeter byggeri eller in-
frastruktur eller landbrugspro-
duktion der anlægges, skal det
dokumenteres at biodiversite-
ten skal være øget og bedre
efter byggeriet end inden byg-
geriet blev igangsat. Det vil
være en radikal grøn omstil-
ling, det vil sige at: jo mere
man bygger, jo mere biodiver-
sitet, jo renere luft og jo bedre
naturgrundlag.“

Starchitecten jagtes ikke
rigtigt længere
Arkitektbranchen er under for-
andring skriver Anne Katrine
Harders, programleder i Dansk
Arkitektur Center, i Byrummo-
nitor 19.9.2022:

„Vi har i årevis hyldet geniet
- ’starchitecten’ - med de ene-
stående bygningsværker, og
jeg tror ikke jeg tager fejl når
jeg hævder at der på arkitekt-

skolerne har været en insiste-
rende jagt efter den næste af
slagsen. Vi vil gerne forføres
og imponeres, og det ophører
sikkert ikke foreløbigt. Men
med en påtrængende klima-
dagsorden og en udsigt til at
kriser er det nye normale, skal
man alligevel gøre sig meget
umage for at blive rigtig be-
gejstret over en utroligt høj
skyskraber eller et stadion til
OL. Det er en helt - helt - an-
den og meget mere alvorlig
udfordring der gør arkitektur-
faget meningsfuldt nu (...) Det
rejser selvsagt et par spørgs-
mål: Har vi f.eks. brug for
grandiose bygningsværker i en
tid hvor det vi bygger, skal
være så ressourceeffektivt og
skalerbart som muligt?

Er mere optaget af god
arkitektur end af penge
Lene Espersen har efter otte år
sagt op som direktør for Dan-
ske Arkitektvirksomheder. Den
tidligere konservative minister
siger i den forbindelse til By-
rummonitor 12.9.2022:

„Det der nok har overrasket
mig mest ved at komme ind i
arkitektbranchen, er hvor op-
taget vores medlemmer er -
fuldstændig på tværs af stør-
relser - af at understøtte en
positiv udvikling i arkitekt-
branchen generelt. I mange
andre brancher tror jeg at
virksomhederne vil lukke sig
om sig selv og sige: ’Når vi har
opfundet et værktøj, så er vi
de eneste der kan bruge det,

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK og så vil vi lave en forretnings-

mulighed ud af det.’ Mine
medlemmer deler jo erfaringer
og værktøjer med hinanden;
de er genuint interesserede i
at vise at arkitekterne kan spil-
le en meget større rolle i at
forme et bedre samfund -
nærmest en altruisme - og det
synes jeg simpelthen har været
utroligt fedt. Det er nogle
gange også min frustration at
de er mere optaget af at det
er god arkitektur end af at
tjene penge.“

Legepladser er kunstige
miljøer uden træer
Kreativiteten erstattes af
funktionslege når buske og
træer forsvinder fra legeplad-
serne, skriver kunsthistoriker
Christel Pedersen i Byrummo-
nitor 12.9.2022 efter et visit i
hende gamle skolegård:

„Gensynet bekræftede mig i
noget jeg allerede har konsta-
teret mange andre steder: at
legepladser meget ofte er
kunstige miljøer uden træer,
der giver skygge, og uden krat
hvor børnene kan lege, bygge
huler og være i deres egen pri-
vate fantasiverden uden for-
styrrelse og uden at blive over-
våget af de voksne. Både de
offentlige legepladser og sko-
legårdene er ganske ofte etab-
leret med udgangspunkt i et
ensidigt fokus på fysisk udfol-
delse: på at børnene skal
kunne brænde energi af på en
højeffektiv måde. Til gengæld
nedprioriteres den frie og

åbne leg der ikke blot stimule-
rer børnene motorisk, men
også sanseligt og kognitivt.“

Nødvendigt at prøve
grænser og gå nye veje
Dansk Byplanlaboratorium har
giver byplanprisen 2022 til  By-
delen Nye nord for Aarhus,
bl.a. fordi husene udstykkes
spm såkaldte sokkelgrunde så
der bliver mere plads til natur.
Ellen Højgaard Jensen, direk-
tør for prisgiveren, siger i en
pressemeddelelse:

„Vi har i den grad brug for
den slags visioner. Det er nød-
vendigt at prøve grænser og
nye veje af for at nå frem til
den bæredygtige fremtid, vi
alle ønsker os så brændende.
Derfor er der behov for samar-
bejder som det vi ser i Nye,
hvor private aktører, kommu-
ner og ikke mindst forsynings-
selskaber viser vejen for frem-
tidens byudvikling.“

Arkitektforeningens direktør
Lars Autrup følger op: „Byde-
len Nye bringer os tættere på
visionen om en reel bæredyg-
tig by som sætter helt nye
standarder for planlægning,
regnvandsløsninger og infra-
struktur.“

Langsigtede løsninger for
klimasikkerhed og bynatur
Licitationen har 5.10.2022
spurgt branchefok om bygge-
riets ønsker til en ny regering.
En af de adspurgte af Danske
Anlægsgartneres direktør Mi-
chael Petersen. Han svarer:

• Byplanprisen 2022 gik til bydelen Nye nord for Aarhus selv om den
endnu ikke er helt færdig. Ifølge Dansk Byplanlaboratorium sætter by-
delen „nye standarder for fremtidens bæredygtige bysamfund gennem
konkrete løsninger der skaber plads til natur, fællesskab og biodiver-
sitet.“ Foto: Tækker Group.
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Ny bog fra forlaget Grønt Miljø

Bogen samler al den viden der er relevant når man planter træer
ved veje og i byer. Det er en viden der spreder sig over mange
discipliner og fagområder og ikke tidligere har været samlet i én
bog. Bogen er et opslagsværk for alle der har med plantning af
træer at gøre. Den udvider og fornyr den gamle planteguide.

Ud over  plantningen kommer bogen grundigt ind på rødder,
jord, forundersøgelser, projektering, vejregler der berører emnet,
planteskolernes træer, pleje af byplantede træer m.m.

Se anmeldelse s. 44 her i bladet

Tage Kansager og Niels Hvass:

BÆREDYGTIG
TRÆPLANTNING

276 sider A4. Hårdt bind. 400 kr. inklusiv moms
Køb den på Dag.dk >wepshop

Udfordringer og løsninger
for by- og vejtræer

„Vi ønsker at man fra poli-
tisk side får lavet mere langsig-
tede løsninger på hvordan
man vil klimasikre og lave
mere begrønning og bynatur.
Vi kan se hvordan klimafor-
andringerne vælter ned over
os, og regningen for at hånd-
tere det bliver 10-fold  hvis
man ikke håndterer tingene i
tide. Der en tendens til at tin-
gene bliver ret kortsigtede,
men der er behov for at der
handles nu.“

Deciderede betonørkner
i de nye villakvarterer
Havens oktobernummer har
belægninger som tema. Bag
temaroret står landskabsarki-
tekterne Louise Risør og Jacob
Fischer som indleder:

„Som med så meget andet
gælder også her grundreglen:
så lidt som muligt, så meget
som nødvendigt. I alt for man-
ge haver lægges der unødigt
mange sten og fliser, og sær-
ligt i nye villakvarterer kan
man opleve deciderede beton-
ørkner til skade for miljøet og
biodiversiteten. Som udgangs-
punkt skal brug af belægnin-
gen begrænses i videst mulig
omfang, og i stedet for dyre
og klimabelastende belæg-
ningsmaterialer bør man bru-
ge pladsen til til jord, planter
og vand. Et begrænset areal
med belægning sikrer at man
kan nedsive regnvand lokalt i
egen have, større frodighed
og plads til levesteder for både
dyr og planter.“
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I lederen i Grønt Miljø fra au-
gust 2022 foreslår Søren Hol-

gersen at groundsmanuddan-
nelsen nedlægges og bliver et
sidefag til anlægsgartnerud-
dannelsen eller slås sammen
med greenkeeperuddannel-
sen. Lederen er skrevet på
baggrund af en undersøgelse
og rapport fra det Faglige Ud-
valg For Anlægsgartneri 2022
om behovet for groundsmen i
fremtiden. Undersøgelsen blev
oprindelig iværksat da tilgan-
gen til groundsmanuddannel-
sen er dalet siden 2019.

I Groundsman Association
Denmark, GAD, hilser vi under-
søgelsen velkommen. Vi me-
ner dog modsat Søren Holger-
sen at der er et stigende behov
for at have en selvstændig ud-
dannelse til groundsman i
fremtiden, og at redaktøren
lukker øjnene for værdien af
faglig specialisering.

Større eftespørgsel
Rapporten fra Det Faglige Ud-
dannelsesudvalg for Anlægs-
gartneri belyser behovet for
flere uddannede groundsmen
i Danmark til at varetage etab-
lering og pleje af de mange
fodboldbaner i landet. Ifølge
rapporten forventes det at ef-
terspørgslen efter faglærte
groundsmen vil stige. Det kræ-
ver dog mere promovering af
specialuddannelsen, for der
har ikke været rekrutteret til-
strækkeligt med groundsmen
indtil nu.

Rapporten anbefaler derfor,

at der iværksættes en kam-
pagne for at sætte fokus på
behovet for uddannelsen ude i
fodboldklubberne og kommu-
nerne så de fremadrettet kan
få ansat specialuddannede
fagpersoner til at passe or-
dentlig på deres fodboldba-
ner.

Vurderingen af at der i de
kommende år forventes øget
efterspørgsel efter grounds-
men, bygger på flere faktorer.

Krav til boldbaner
Kravene til idrætsanlæg stiger,
både fra bredde- og elitebru-
gere. Uanset hvilket niveau
der spilles fodbold på, så vil
brugeren have at banerne skal
være spilbare med god kvali-
tet året rundt.

Sat lidt på spidsen, så er det
som om man har glemt hvil-
ken geografisk breddegrad
Danmark ligger på. Brugerne
har igennem årene forventet
en længere og længere sæson
for udendørsfodbold. For at
kunne imødekomme dette
pres på banerne, kræver det
ansvarlig handling i form af
ordentlig pleje af de mange,
dyre anlæg.

Krav til groundsmen
Samtidig sker der en stor ud-
vikling i baner og spilleflader,
kunstgræsser og hybridbaner
vinder frem. Dette stiller krav
til mandskab og betjening af
specialmaskiner. Groundsmen
skal arbejde opad, nedad,
fremad og til siden ikke bare
bogstaveligt, men også i for-
hold til idrætsforeninger, fri-
villige holdledere og trænere,

arbejdsgivere, entreprenører,
sælgere, DBU og hele det
setup der følger med her.

Man skal ikke kunne svare
på det hele, men her hjælper
en faglig ballast. Det er ikke
nok at sige ‘det ved jeg ikke,
jeg klipper bare græs’. De virk-
somheder der i dag har
groundsmen ansat, har stor
glæde af den faglige viden og
det praktiske håndelag som
deres ansatte leverer.

Klimaet der udfordrer
Klimaforandringerne er også
med til at øge efterspørgslen
efter specialuddannede
groundsmen. Klimaet er i
nogle perioder blevet mere
tørt end tidligere og i andre
perioder mere vådt end tidli-
gere. Det påvirker forholdene
på banerne og kræver større
grad af pleje end man tidlige-
re har været vant til.

Oveni vejrforandringerne er
kravene til brug af plantebe-
skyttelsesmidler også blevet
skærpet. Når groundsmen ikke
må bruge disse midler som et
redskab i plejen, stiller det
endnu højere krav til deres
faglig kunnen og viden om
græssernes vækstvilkår for at
kunne skabe sunde og spilbare
fodboldbaner.

Økonomi i faglighed
En afsluttende pointe om at
fokusere på høj faglig eksper-
tise til de danske fodboldan-
læg er at de repræsenterer en
stor værdi. Vi har mange fod-
boldbaner, og det er dyre an-
læg. Dem skal vi passe på. I
dag sker der desværre store

fejl på milliondyre anlæg på
grund af uvidenhed rundt om
i klubberne og i kommunerne.

Det ville kunne undgås hvis
der blev brugt faglærte
groundsmen som er specialise-
ret i pleje af græs- og kunst-
græsbaner. Der er god økono-
mi i faglige kompetencer.
Gødning, vand, græsfrø og
energi er dyrt. Der er derfor
brug for folk som kan få mest
muligt ud af de ressourcer der
er til rådighed.

Rettidig omhu
Det kan ikke nytte at man luk-
ker øjnene for faglig speciali-
sering som Søren Holgersen
gør i sit kommentarspor i
Grønt Miljø fra august. Hvis
man vil udvikling og sikre
mere økonomisk ansvarlighed
i fodboldklubberne og kom-
munerne, så skal man kunne
se nye behov, og man skal
agere på det i tide.

Man skal ikke negligere
fagligheden bag uddannelsen
og sige at den blot kan være
et sidefag på anlægsgartner-
uddannelsen eller slås sammen
med greenkeeperuddannelsen
som Søren Holgersen foreslår.
De to specialer har forskellige
vilkår at arbejde under og for-
skellige banetyper at optime-
re. Det må bunde i uvidenhed
når Søren på den måde nær-
mest sammenligner pærer og
bananer.

Faget er nyt og ukendt
I stedet ønsker GAD, Det Fag-
lige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri og DBU en
kampagne for at synliggøre
faget og dets vigtighed både
over for fodboldklubberne,
kommunerne og de uddannel-
sessøgende.

Ser man til England, er ud-
dannelsen og faget meget an-
erkendt og efterspurgt. I Eng-
land er der en langt mere pro-
fessionel tilgang til fodbold og
dermed også plejen af baner-
ne. I Danmark vil vi også gerne
dyrke fodbold professionelt.
Derfor skal der mere fokus på
baneplejen og uddannelsen til
groundsman. Kun på den må-
de kan vi sikre os at baneple-
jen udføres af faglærte folk
der har viden og kompetencer
om pleje af boldbaner. ❏

Det kan ikke nytte noget at vi lukker
øjnene for faglig specialisering

DEBAT
Af Karsten Paaske

DEBATØR
Karsten Paaske er formand for Grounds-
man Association Denmark, GAD.

Boldbaneplejen skal udføres af faglærte med viden og kompetence

Topskæring er en af de særlige plejeopgaver der udføres på boldbaner for at sikre den ønskede kvalitet.
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Søren Holgersen skriver i kom-
mentaren ‘Flere groundmen’ i
Grønt Miljø 6/2022 om mang-
lende groundsmen. Kommen-
taren rejser en spændende
tanke jeg har forsøgt at påvir-
ke uddannelsessystemet med
før. Min baggrund er 35 år i
anlægsgartnerbranchen med
cirka 20 år som underviser.

Jeg kan kun bakke tanken
om specialer eller efteruddan-
nelse op, for vi er flere der
igennem de seneste mange år
ser en udhulet uddannelse
med en faldende kvalitet i de
svende der sendes ud i faget.

Jeg kunne tænke mig at vi -
i stedet for at fylde flere fag
på anlægsgartneruddannelsen
som i øvrigt gennem mange år
er beskåret på uv-tid - fylder
mere kvalitet i den egentlige
anlægsgartneruddannelse og
så kører specialer som for min
skyld kunne være efteruddan-
nelse. Så vil vi få bedre an-
lægsgartnere der er mere mo-
tiverede for at lære mere når
de har set behovet.

SKRIBENT. Peder Lund er kirkegårdsle-
der ved Voerladegård, Veng, Ovsted,
Hylke, Tåning og Mesing Kirkegårde.

Basal faglighed med specialer
Jeg synes det er synd at vi i

dag kan se unge mennesker
med et svendebrev der dårligt
kan de grundlæggende fag-
lige opgaver, men til gengæld
har de hørt om regnbede,
grønne tage, træterrasser, rør
og kloak, græspleje og meget
andet som burde kunne være
for de relativt få der faktisk
kommer til at arbejde med de
dele af faget. Samlet set tror
jeg det vil give mere kvalitet i
branchen til glæde for alle.

Mon ikke også skolerne kan
have glæde af flere fag der
faktisk er efteruddannelse. Det
er jo lidt ærgerligt at når man
står med svendebrevet i hån-
den så er det begrænset hvad
man så kan få af yderligere
uddannelse. Det er min opfat-
telse at de fleste gerne vil til-
bage på skolebænken og lære
mere. En livslang uddannelse
giver vel også mulighed for
gennem nye fag at få genop-
frisket nogle af de ting der er
trængt lidt i baggrunden.

DEBAT
Af Peder Lund

dag.dk > webshop
Danske AnlægsgartnereFAGBØGER

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

Gammel Marbjergvej 17, 4000 Roskilde. Tlf. 47 52 47 00
Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard.nielsen@dsvtransport.dk

www.dsvtransport.dk

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Træer - nøglen til fremti-
dens byer. Sådan lød titlen

på Have & Landskabs debut
med konceptet HL365. Her ud-
vides paletten så man ikke ba-
re holder udstilling en gang
hver andet år, men lægger ar-
rangementer og faglig service
indimellem.

Debuten var en temadag
om bytræer - og især gade-
træer. Fire taler, en panelde-
bat og en markvandring. Det
hele på P. Kortegaards Plante-
skole på Fyn overværet af
godt 180 deltagere (brutto),
ret jævnt fordelt mellem an-
lægsgartnere, rådgivere, kom-
muner og planteskoler. En fin
debut der i sted og form lig-
nede det arrangement der
blev holdt for ti år siden hvor
‘Kvalitetsstandard for plante-
skoletræer’ blev lanceret.

Jord- og plantekvalitet
Christian Mattle, direktør og
skov- og landskabsingeniør,
fokuserede som første taler på
at sikre gadetræerne en god
vækst hvor vækstjorden og
vandforsyningen er funda-
mentet, fastslog han. Med
hurtig vækst når træet meget
hurtigere den størrelse der

indfrier målsætningen. Mattle
har eksperimenteret med
hundredvis af træer og forhol-
det mellem vækstvilkår og til-
vækst. Med et porøst vækst-
medie kan plantehullet også
være dybere, og man får som
sidegevinst et mere stabilt træ.

Oliver Bühler, studielektor
på Skovskolen, understregede
at det også handlede om plan-
tens kvalitet hvis man vil sikre
alle de økosystemtjenester
træerne kan give. Når plante-
kvaliteten er i orden, er det
f.eks. nemmere at drifte træet
frem mod målet og undgå risi-
kotræer.

Og hvordan bedømmer man
bagefter træets vækst? Det
skal være i vækst første år og
have tiltagende vækst andet
år. Og for at sikre væksten kan
man følge de ti bud hvor der
indgår bl.a. plantested, jor-
dens tektur og struktur, van-
ding, plantning i rigtig højde,
gødning, opbinding og etab-
leringsbeskæring

Bühler pegede også på Kø-
benhavns Universitets anbefa-
lede arter til gadetræer som
man må vente at danske pro-
ducenter har i stort tal, og de
nye arter der kan blive interes-

sante i takt med klimaændrin-
gerne. Hertil hører bl.a. nye
elmehybrider som Ulmus ‘New
Horizon’ der synes resistent
mod elmesyge, Alnus x spae-
thii, Acer freemanniii og kug-
lebøgen Fagus carpinifolia.

Den gode plantebestilling
var emnet for beplantnings-
udvikler Lars Christensen i Kø-
benhavns Kommune. For ga-
detræer skal man som ud-
gangspunkt følge ‘Kvalitets-
standard for planteskoletræer’
der også er med i anlægsgart-
nernormerne. Her står der
hvad man skal bestille. Den
gode plantebestilling er altså
defineret. Men det er ikke nok
at bestille et træ der holder
standarden - hvad det billigste
træ næppe gør. Man skal
kende sin egen rolle i proces-
sen, og man skal være bevidst
om de roller andre parter spil-
ler: planteskolen, entreprenø-
ren, byggetilsynet - og især -
den endelige modtager. Og
som fagmand må man tage
udgangspunkt i at ikke alle
har en grøn faglighed.

Den grønne fish bowl
Lars Christensen stillede også
op til paneldebat sammen

med planteskoleejer Joel Klerk
og Kim Tang, fagkonsulent
hos Danske Anlægsgartnere.
Det blev dog kaldt ‘fish bowl’
hvor folk fra salen kan deltage
i panelet. Som tre gjorde.

Det var med til at få gang i
debatten der bl.a. kom ind på
vækstmedier og deres pH der
oftest er for højt. Man skal stil-
le krav, for ellers får vi kun det
leverandøren i forvejen har.

Debatten kom også ind på
kvalitetsstandarden. Den fra-
sorterer mange træer som ikke
skal kaldes andenklasses, men
som kan bruges mange andre
steder end i gaden, ja, der er
tilmed efterspørgsmål efter
krogede vækster. Plantesko-
lerne har dog - med en pro-
duktionstid på op til 15 år - en
træghed i leveringen. Standar-
den kan også frasortere træer
fra udenlandske planteskoler
selv om en beskæring sikkert
ofte kan klare problemet.

Debatten fortsatte med op-
binding hvor det kan være en
fordel med langtidsholdbare
opbindingspæle der får lov at
stå og hindrer klipperen i at
skader barken. Og at man kan
plante mindre størrelser for at
få en mere sikker etablering.

• Deltagerne er - i tre
grupper - sendt ud til tre
forberedte spots i plante-
skolen. Her lyttes der til
gode råd om selve
plantningsprocessen.

Sådan får vi de bedste gadetræer
Med en emnerig temadag på P. Kortegaards Planteskole indledte Have & Landskab nyt koncept
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Knust glas har før været afprø-
vet som tilslag i bundne over-
fladelag, og med projektet
‘Glasvejen’ er metoden taget
op igen af Dansk Overfladebe-
lægning der ejes af Colas Dan-
mark og Pankas. Projektet er
udført i samarbejde med Mid-
delfart Kommune for at mind-
ske brugen af råvarer fra grus-
graven.

Overfladelaget der blev ud-
lagt i august, er efter kommu-
nens ønske 50% lokal gul gra-
nit og 50% genanvendt knust
glas. Glasset er knust ned til 2/
4 mm og slebet rundt i en
tromle så cyklister, gående,
hunde mv. ikke kan skære sig
på de glaskorn hvis de ligger
helt eller delvist frie i overfla-
den. Det gør de heller ikke på
de afrundede glasstykker man
møder på stranden.

Der er ifølge Dansk Overfla-
debelægning ikke risiko for at
tilslagets glaskorn - når belæg-
ningen slides - bliver skarpere
med nye brudflader man kan
skære sig på. Dansk Overfla-

debelægning stod også bag en
tilsvarende glasbelægning på
Green Solution House på Born-
holm fra 2015, og her har man
ifølge leverandøren ikke siden
mødt den slags problemer.

Det knuste glas kommer fra
husholdninger, herunder skår
fra vinflasker, syltetøjsglas og
andet glas der ikke kunne
genbruges. Til at binde tilsla-
get sammen er der anvendt
det velkendte transparente ve-
getabilske bindemiddel Vege-
col i stedet for bitumen. Dansk
Overfladebelægning afprøver
også andre fraktioner (bl.a. 5-8
mm) og andre materialer (bl.a.
muslingeskaller).

I de senere år er flere kun-
der ifølge Colas begyndt at
vælge Vegecol-belægninger.
Det skyldes bl.a. krav om stør-
re bæredygtighed og bedre
totaløkonomi i byggeri og an-
læg, og at man på nært hold
kan se tilslagets farvespil.

Glasvejen blev præsenteret
på Klimafolkemødet i Middel-
fart 1-3. september 2022. sh

Tilslag af knust genbrugsglas

Tæt på kan man se de forskellige farver af glas brugt i belægningen.

Man skærer sig ikke på de afrundede korn

Permeable asfaltbelægninger
tilbageholder væsentlige
mængder mikroplast som i høj
grad stammer fra bildæk og
let havner i miljøet. Det viser
et forsøg som Build på Aaborg
Universitet har udført sammen
med Lemvig Vand og Spilde-
vand, VIA University College.
NCC Industry A/S og C2Ccc.

De undersøgte syv veje med
permeabel asfalt. Af alt det til-
bageholdte materiale udgjor-
de bildækslid op til 3,8%. I

Permeabel asfalt fanger mikroplasten
gennemsnit tilbageholdt asfal-
ten 1.111 kg slid fra bildæk pr.
km2 vej og blot 4,6 kg almin-
delig plast. Det stemmer med
antagelsen at bildæk er langt
den væsentligste kilde til mi-
kroplast på veje.

På dette grundlag vurderer
forskerholdet at permeable
belægninger har et ‘stort po-
tentiale’ for at tilbageholde
artikulær forurening som
f.eks. mikroplast. Forsøget er
omtalt i Trafik & Veje 9/2022.

Større træer går dog ikke bare
ud hvis de får den mængde
vand der skal til. Og det kan
let undervurderes.

Vandingsposer har deres
force i hvert fald det første kri-
tiske år, men træet skal ud-
vikle dybe rødder, så det skal
ikke tilvænnes med vanding
for længe. Problemet er også
tit at vandet let løber uden om
klumpen så træet ikke får
gavn af vandet.

Nej, træerne skal ikke plan-
tes for dybt, men hvis de er i
god vækst skal de ikke nød-
vendigvis kasseres hvis de er
plantet lidt for dybt. Det kom-
mer også an på jordtypen. I en
porøs muldet jord er det ikke
nødvendigvis et problem at
plante for dybt - sådan som et
forsøg på Joels Klerks plante-
skole viser. Det er også æste-
tik. Det ser forkert ud hvis man
ikke kan se rodhalsen.

Ud i planteskolen
Deltagerne blev efter middag
fordelt i tre grupper og sendt
ud i planteskolen med traktor-
trukne arbejdsvogne. Her be-
søgte de tre spots hvor de tre
paneldeltagere stillede op.

I den ene fortalte Kim Tang
om plantningen. Lad træet be-
holde lærred og net der allige-
vel forgår. Stamp ikke jorden,
men pak den let. Brug gerne
jorden på stedet i stedet for en
anden slags jord hvor man risi-
kerer at hullet bliver et bassin
træet drukner i. Og husk at
løsne hullets bund og sider. Så-
dan lød fire af hans pointer.

Oliver Bühler viste og for-
talte om de træer han havde
anbefalet i sin tale. Og Lars
Christensen fortalte om hvor-
dan man kan se at standar-

dens krav er opfyldt, ikke
mindst hvad angår rødderne.

Meteorolog Peter Tanev
sluttede med et langt klima-
foredrag der med masser af
dokumentation understregede
at klimaforandringer ikke er
noget vores børn og børne-
børn vil opleve. Det gør vi selv,
lige nu. Men han slog også
fast at vi kan gøre noget, f.eks.
ved at plante træer der binder
CO2 og ved at udvikle mere
smart teknologi -  som da hul-
let i ozonlaget var på agenda-
en. Der var meget meteorolo-
gisk, men ikke megen grøn
faglighed - hvilket nok heller
ingen havde ventet. Tanev
performede skarpt og slap af
sted med selv dårlige jokes.

Stedets potentialer
Alt i alt var det en temadag
hvor mange emner blev rejst
og præsenteret, men de blev
ikke så grundigt belyst at man
kunne gå hjem og sige at nu
er der styr på dét. Det var også
ofte svært at følge de mange
hvirvlende slides. Heldigvis
lægges de fire taler op som vi-
deoer op haveoglandskab.dk
så man kan repetere.

Den indendørs del af arran-
gementet blev holdt i en hal.
Det fungerede, men lydanlæg-
get var ikke helt på plads og
skærmene var lidt for små, i
hvert fald for de bagerste der
også døjede med småpludren
og serveringsstøj bagved. Og
når det nu foregik på en plan-
teskole, burde man have fået
mere ud af potentialet end tre
korte markbesøg. Ellers tak for
en god dag. Som også var god
fordi den pegede på behovet
for uddybende kurser, bl.a. om
at læse et træs kvalitet. sh

Hvordan bedømmer man træets - og rodens - kvalitet? Det blev belyst
på et af de tre besøgssteder ude i planteskolen.
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Miljøstyrelsen har god-
kendt pesticiderne Pri-

mus og Saracen M til at be-
kæmpe tokimbladet ukrudt på
rekreative græsarealer uden
offentlig adgang - altså inklu-
siv private haver.

Den præcise ordlyd er: „Til
mindre anvendelse mod
ukrudt på rekreative græsare-
aler uden offentlig adgang
(inkl. private haver)“ som man
kan læse på middeldataba-
sen.dk og Miljøstyrelsens be-
kæmpelsesmiddeldatabase.

‘Mindre anvendelse’ betyder
at midlet anvendes på brugers
eget ansvar. Midlet er ikke un-
dersøgt nærmere for den på-
gældende anvendelse, herun-
der skader på andre planter
og behandlingens effekt.

De to midler er egentligt
godkendt til landbruget, men
der er siden kommet en række
‘mindre anvendelser’ til jule-
træer, pyntegrønt og golfba-
ner. Og nu også en om haver.

Baggrunden for den ‘mindre
anvendelse’ til haver er at for-
udsætningen for de øvrige an-
vendelser bl.a. er at midlerne
udbringes med marksprøjte.
Det har i praksis gjort det
umuligt at bruge midlerne i
haver. Denne forudsætning er
nu faldet bort så midlerne kan
udbringes med rygsprøjte og
derfor også i haver og andre
steder hvor man ikke kan
komme til med marksprøjte.
Det er da også en plæneen-

treprenør der har søgt om
denne ‘mindre anvendelse’.

Ny brugsanvisning
Midlerne til den ‘mindre an-
vendelse’ har den samme eti-
ket og navn som midlerne be-
regnet til landbruget, og man
skal derfor holde de samme
krav som etiketten beskriver.
Kravene fremgår også af
brugsanvisningerne for de to
midlers ‘mindre anvendelse’
for haver. Etiketter og brugs-
anvisninger er ikke helt ens
formuleret for de to midler,
men kravene er de samme.

Brugere skal i alle tilfælde
anvende kemisk bestandige
handsker ved opblanding og
påfyldning. Brugere må maksi-
malt behandle et areal på 1
ha/dag. Midlerne må ikke an-
vendes nærmere end 2 meter
fra vandmiljøet (vandløb, søer
mv.) for at beskytte organis-
mer der lever i vand. Og ende-
lig må midlerne ikke anvendes
nærmere end 5 meter fra §3-
områder for at beskytte vilde
planter.

Det fremgår også at Primus
og Saracen er systemiske
ukrudtsmidler og indeholder
samme aktivstof, florasulam.
Det hindrer planten i at produ-
cere vigtige aminosyrer. Mid-
lerne kan anvendes fra 2-3
grader. Virkningen er nedsat
under tørke, vand eller varme.

Der skal være 1 times tørvejr
efter sprøjtning. Morgen-

sprøjtning er at foretrække,
men man bør undgå sprøjt-
ning hvis der er så meget dug
at sprøjtevæsken kan løbe af.
Vent til duggen er ved at tør-
re. Effekten er i øvrigt synlig
efter 3-6 uger.

I brugsanvisningerne præ-
senteres også de to undtagel-
ser til etiketterne: Den ene er
at sprøjteudstyret er ‘hånd- og
rygsprøjte, eller vægesprøjte’.
Den anden er at man kan lave
en splitdosering og sprøjte to
gange i sæsonen med halv do-
sering med mindst 6 ugers in-
terval. Sprøjtes én gang, er
den maksimale dosis på 0,15
liter/ha. Sprøjtes to gange er
det højst 2 x 0,075 liter/ha.
Man skal passe på med afdrift
til anden vegetation uden for
det behandlede areal.

Praktiske tilføjelser
Danske Anlægsgartneres mil-
jøkonsulent Bente Mortensen
har nogle tilføjelser og anbe-
falinger baseret på dialog med
Corteva Agrisciense, den dan-
ske forhandler af Primus.

I teksten om midlerne til
landbrug er der beskrevet virk-

Primus og Saracen ud
med rygsprøjte i haver
Ny ‘mindre anvendelse’ tillader brug af de to
midler der bekæmper ukrudt i plæner

ningen for flere ukrudtsarter i
landbruget, men det er på
kimplantestadiet, og derfor
ikke så relevant for plæner.

Midlerne virker generelt
bedst på mindre ukrudt. Der
kan ikke forventes tilstrække-
lig effekt mod vejbred og bel-
lis. Midlerne bekæmper heller
ikke rodukrudt, men det kan
forbigående farve rodukrudtet
lysere. Der kan ventes effekt
mod kløver og mælkebøtte
hvis midlet udbringes i rette
tid og dosering. Derfor er det
ifølge Bente Mortensen rela-
tivt begrænset hvilken gavn
midlerne kan give i plæner.

 Man bør gå efter fuld dose-
ring én gang pr. sæson for at
opnå nok effekt mod ukrudtet
og begrænse risikoen for at
ukrudtet udvikler resistens. Be-
handlingen skal ske når ukrud-
tet er i god vækst hvilket de
fleste planter først er ved 5-7
grader.

For at undgå skader er det
meget vigtigt at holde god af-
stand og undgå vinddrift hvor
græsset ofte er meget tæt på
f.eks. staudebede, busketter
og hække. sh

I Danmark etableres der 108
større solcelleparker og -anlæg
fra januar 2022 til og med
2026. Det viser en optælling i
Byggefaktas database, skriver
Dagens Byggeri 19.9.2022.

Baggrunden er regeringens
udspil ‘Danmark kan mere II'
fra april der vil udfase fossile
brændstoffer hurtigere og fi-
redoble produktionen fra sol
og landvind frem mod 2030.

Størst bliver den 555 ha sto-
re solcellepark ved sønderjyske
Tyvse. Den vil producere 400
GWh til 100.000 husstande.
GreenGo Energy står bag sol-
celleparken der har et anlægs-

budget på 2,5 mia. kr. og ven-
tes igangsat i 2025. Næst på li-
sten er et anlæg ved Gestenge
i Ringkøbing-Skjern Kommune
og et anlæg i Energipark Aal-
borg ved Nørresundby der
begge forventes klar i 2023.

Solcelleparker ventes i 2030
at dække knap 11.000 ha
dansk jord. For at få mest ud
af den anbefaler Danske Land-
skabsarkitekter bl.a. at solcel-
leparkerne bliver planlagt ef-
ter fremtidig byudvikling, at
mulighederne for bynær pla-
cering undersøges før det åb-
ne land tages i brug, og at der
stilles krav til biodiversitet. sh
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Solceller vil fylde
11.000 hektar i 2030

Plænen kan sprøjtes igen, men de nu tilladte midler har ikke stor effekt.
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Grøn Kirke vil sige at kirken
har forpligtet sig til at gø-

re driften af kirken mere bæ-
redygtig og grøn i taknemme-
lighed, omsorg og respekt for
Guds skaberværk. Grønne kir-
ker er indtil videre 317 af dem
i Danmark. Man kan også blive
medlem som grøn kirkegård,
og det er er 38 der er ifølge
Natur & Miljøs septemberud-
gave. For „kirkegården og kir-
kens andre udearealer er også
en del af skaberværket,“ som
man kan læse på gronkirke.dk

Folkekirken er Danmarks
tredjestørste jordbesidder der
forvalter 11.000 hektar jord.
De 7.000 hektar forpagte til
landbrug og skovdrift mens re-
sten er kirkegårde, præste-
gårdshaver m.m.

Haslev Kirke har været Grøn
Kirke siden 2009. Her er der in-
gen bortforpagtede arealer,
men godt 35.000 m2 udendørs-
arealer med otte gartnere
hvoraf to dog også har ansvar
for tre mindre landsbykirke-
gårde. Her kan man bl.a. se vil-
de blomster, insekthoteller og
kvasbunker. Og her som andre
steder bliver der færre ønsker
om store gravsteder og mere
udendørsareal som her kan
anvendes til andre ting.

Den fjerneste ende af kirke-
gården er et stort, åbent areal
der ender i en lav bøgehæk ud
mod markerne. I mange år er
der ikke etableret nye gravste-
der på arealet, og de der er
tilbage, ligger spredt som små
øer i landskabet. Og som led i
Grøn Kirke har græsset groet

vildt på afgrænsede områder.
„Den første sommer skulle vi

lige forklare det. Men så lave-
de vi en gudstjeneste herude,
og det tror jeg at mange syn-
tes, var næsten helt magisk,“
siger præsten Marie Rørbæk.

Det er tanken at stedet skal
omdannes til rekreativt om-
råde efterhånden som de re-
sterende gravsteder bliver sløj-
fet. Med tiden er der planer
om at lave en udendørs ’pop-
op kirke’ og anlægge en lille
sø som kan opsamle regnvand
og måske være levested for
fisk, frøer og fugle.

I et hjørne står to høje træ-
tårne med huller. Martin Olsen
forklarer at det er stærehotel-
ler: „Vi har haft en ornitolog
ude og lave fuglehuse til alle
de fuglearter der er her.“

Et andet sted er der to lave
volde der løber langs et leven-
de hegn af træer. Vilde blom-
ster er skudt op på voldenes
skråninger mellem græs,
brændenælder, tidsler og ned-
faldne efterårsblade. Her blan-
der rød kløver, lyserød storke-
næb og vellugtende aften-
stjerne sig med lav ranunkel
og almindelig akeleje. Vold-
enes jord stammer fra bygge-
riet af en tilbygning som kir-
ken fik i 2020.

For Marie Rørbæk giver det
god mening at være Grøn
Kirke i en kristen kontekst.
„Der er et sted Bibelen hvor
man kan læse det som at men-
nesket er sat i verden til enten
at være herskere over eller for-
valtere af alt liv på Jorden.

Som Grøn Kirke prøver vi at
fokusere på at vi er forvaltere
mere end vi er herskere. At vi
har et ansvar over for naturen.
Det er en kæmpeopgave, men
også en gave.“

Marie Rørbæk peger også
på at der eksempelvis i salmer-
nes bog er så meget lovpris-
ning af Guds skaberværk.
„Men det er som om vi har un-
derprioriteret det i mange år.
Vi beder for menigheden og
for fred og retfærdighed. Men
vi beder ikke så meget for ska-
berværket.“

Bag Grøn Kirke står Grøn
Kirke-Gruppen under Danske
Kirkers Råd. Formålet er „med
et kirkeligt og teologisk ud-
gangspunkt at inspirere og
motivere individer, menighe-
der, kirker og kirkelige organi-
sationer til at taget et medan-
svar for de klima- og miljøud-
fordringer verden står over-
for,“ ifølge gronkirke.dk.

For at blive Grøn Kirkegård
skal man arbejde med en tjek-
liste med 50 punkter inden for
7 kategorier. Når man kan
sætte kryds ved mindst 26
punkter med mindst to punk-
ter i hver kategori kan man re-
gistrere sig som Grøn Kirke-
gård. Der følger en vejledning
med til tjeklisten som giver
baggrundsinformation. sh

KILDE
Danmarks Naturfredningsforening
(2012): Biodiversiteten blomstrer
frem på kirkernes områder. Dn.dk
8.9.2022.
Maja Plesner (2022): Grønne kirker
værner om skaberværket. Natur &
Miljø, september 2022.
Gronkirke.dk.

Kirkegården er en del af skaberværket
Gennem Grøn Kirke forpligter kirken sig til at være bæredygtig og grøn

• Haslev Kirkes gartnere Line Bahn og Martin Olsen viser eksempler på vilde blomster, insekthoteller og
kvasbunker omkring Haslev Kirke. Foto: Tomas Bertelsen.

To tons graver fra
japanske Komatsu
Japanske Komatsu har præ-
senteret den nye minigraver i
to tons-klassen PC20R-5. Den
er ifølge den danske importør
Scantruck tilpasset europæiske
ønsker, bl.a. større kabine og
dør. Den nye model vejer 2040
kg hvor lillebroren PC16 vejer
1920 kg. De blot 120 ekstra kg
gør dog at den nye minigraver
løfter 200 kg mere på langs og
100 kg ekstra ud over siden.
Maskinføreren kan desuden
justere olieflow inde i kabinen,
og gravearmen er bygget så
cylinderen sidder beskyttet
bag på bommen. Motoren i
PC20R-5 er en Komatsu Stage
V som matcher de nyeste mil-
jøkrav til emission.

Husqvarna fornyer
og viser klatregrej
Der er ingen grund til at fryse
om fingrene når man bruger
motorsav om vinteren. Hus-
qvarna er kommet med en
flok nye opgraderede save. De
to (540i XP og T540i XP) er
med batteri  - og for første
gang for batterisave - med
varme i håndtagene.

Med i den opgraderede flok
er også to på benzin (540 XP
Mark III og T540 XP Mark III).
Letvægtere med baghåndtag
beregnet til mindre træer og
tynding, men med bedre kapa-
citet i koldt vejr.

Desuden lancerer Husqvarna
en serie klatreudstyr til arbo-
rister i samarbejde med østrig-
ske Teufelberger. Udstyret om-
fatter bl.a. klatresele, klatrereb
og rygsæk til klatreudstyret.
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75 år siden IDRETTS- OG FRILUFTSLIV
Havekunst 1947 omtaler den norske stats
idrætskontors bog om idrætsanlæg og
gengiver den samfundsmæssige bag-
grund: „En sunn og riktig fritidsbeskjef-
telse er en livsfornødenhed for vårt lands
videre utbyggning.“ Og videre: „Kan riktig
anlagt idretts- og friluftsliv medføre min-
dre sykdom, større arbeidsglede og forhø-
yelse av leve- og arbeidsalderen - vil idret-
ten bli av stor verdi, ikke bare for det en-
kelte menneske, men for hele samfunnet.“

50 år siden FLYTNING AF STORE TRÆER
Anlægsgartneren oktober 1972 skriver anonymt om at flytte store træer. Det kan
være en fordel hvor man ikke kan løsne større komprimerede områder. I stedet
kan man plante „nogle få store træer på steder, hvor jorden er løsnet punktvist til
stor dybde.“ Ved opførelsen af Kildeskovshallen i Gentofte blev der flyttet 70
cirka 10 meter højde asketræer fra tæt stangskov til grupper på 3-5 træer. Det for-
klares: „Træerne graves op med en gummiged, og man sørger for at få træer op
med en så tyk rodklump som muligt (helst 50-60 cm). Selve plantehullerne graves
med en rendegrave i ca. 1 m dybde; der fyldes ca. 25 god muld i bunden, således
at træer står ca. 10 cm dybere end tidligere.“

25 år siden HALMMÅTTER
Lars Bo Pedersen, Thomas B. Ran-
drup og Preben Jørgensen fra
Forskningscentret for Skov &
Landskab skriver i Grønt Miljø,
oktober 1997: “De halmmåtter
der bruges til at beskytte vejtræer
mod vejsalt, virker ikke efter hen-
sigten. Det gør de ikke de fleste
af de steder som er nærmere un-
dersøgt som led i ‘vejsaltprojek-
tet,’ der udføres af Forsknings-
centret for Skov & Landskab. En
undersøgelse baseret på opsamlet
jordvæske viser samtidig at vejsal-
tet kun i mindre omfang vaskes
ud før vækstsæsonen begynder.“

100 år siden HAVESELSKABET PLASKER
Birger Errboe skriver i Havekunst 1922 om
Det Kongelige Haveselskab: „ Enhver der
mener, at Haver og Havekunst ikke er
uvigtige Faktorer i et Folks Kultur og som
indser, at ‘Det kgl. danske Haveselskab’,
der aarlig nyder store Statstilskud og som
trods alt endnu besidder en vis Autoritet,
indvundet ved sit Arbejde gennem henved
100 Aar, kan og bør være det Organ, der
samler de spredte Kræfter, og som tager
Førerskabet overalt, hvor der ligger et Ar-
bejde til Havekunstens Fremme, for dem
er det af største Betydning, at Selskabet nu
lægger Roret om og uden Vaklen styrer
ind i Strømmen, bort fra det Dødvande
hvor Selskabet alt for længe har ligget og
plasket.“

• „Med forsigtighed kan en dygtig
maskinfører bevare klumpen intakt.“
Anlægsgartneren 1972 om træflyt-
ningen ved Kildeskovshallen.
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KURSER & KONFERENCER

OKTOBER
Byens Planteliv. Aarhus 26/10.
Jordbrugets Uddannelsescenter
Aarhus. Ju.dk.
Fremtidens fantastiske finger-
plan. Frederiksberg 27/10. Park-
og Naturforvalterne, KU og Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
GAD seminar. Fjerritslev 31/10-3/
11. Goundsman Association Den-
mark. Groundsman.dk.

NOVEMBER
Landskabet og byerne - parasit
eller symbiose? Byplanhistorisk
seminar Kbh. 7.11. Byplanlab.dk.
Vej- og klimakoordinator 3:
Planlægning og design. Sorø 8/
11. Vej-Eu. Vej-eu.dk.
IGNsyn. Frederiksberg 10/11 kl.
15.30-19. Alumnenetværket. Insti-
tut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, KU. Ign.ku.dk.
Trygge byer og boligområder.
Høje Taastrup 14-15/11. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
Arbejdsmiljøkonference 2022.
Middelfart 14/11. Danske Anlægs-
gartnere, Seges, 3F, Naturstyrelsen
m.fl. Baujordtilbord.dk.
Dimensionering af vejbefæst.
Nyborg 15/11. Vej-EU. Vej-eu.dk.
Vand i København. København
17/11, 16.30-18. Havehistorisk Sel-
skab. Havehistoriskselskab.dk.

K A L E N D E R
Bytræseminar. København 17/11.
IGN, Københavns Universitet og
Dansk Træplejeforening. Ign.ku.dk.
Bytræer: Projektering og etable-
ring. Skovskolen Nødebo 24-25/11.
IGN, Københavns Uni. Ign.ku.dk.

SENERE
Vejforum 2022. Nyborg 7-8/12.
Vejforum. Konferenceforum.dk.
Bæredygtig planlægger. Sjælland
8/12, Jylland 18-19/1. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
Byens gulv. Konflikter og dilem-
maer. Nyborg 9/2 2023. Dansk By-
planlaboratorium m.fk.
Byplanlab.dk

UDSTILLINGER
Building Green, Vejen mod abso-
lut bæredygtighed. Forum, Frede-
riksberg 2-3/11. Buildinggreen.eu/
cph
Agromek. Herning 29/11-2/12
2022. Agromek.dk.
Byggeri. Fredericia 21-24/3 2023.
Danske Byggecentre og Messe C.
Byggerimessen.dk.
Have & Landskab ‘23. Slagelse 30/
8-1/9 2023. Haveoglandskab.dk
E&H ‘24. Entreprenør & Håndværk.
Herning 13-15/2024. Maskinleve-
randørerne og MCH Messecenter
Herning. Eh21.dk.

Dem med grønt refereres i
Grønt Miljø.

Danske Parkdage fandt sted på Milling Hotel Søpark i Ma-
ribo. Konferencesalen var dog lang og smal, skærmen var
lille, og lydanlægget gav ikke ekstra lyd til indlederne der
skulle introducere talerne og styre debatten. De måtte råbe
salen op af egen kraft - hvilket spørgerne nede i salen også
måtte. Det var det næppe alle der kunne høre.

Bedre blev det ikke af at indlederne en efter en havde
det med at sænke stemmen lige når de skulle præsentere
talernes navne og titler. Det føles måske naturligt at tiltale
taleren - der står lige ved siden af - uden at råbe. Længere
nede i salen fadede det bare ud som en uhørlig mumlen.

Mumleri er generelt et tiltagende problem i dagens Dan-
mark. Grønt Miljø har forespurgt bladets udsendte om det
eventuelt kan have noget at gøre med vedkommendes al-
der og hørelse. Det benægter han hårdnakket. Og tilføjer:
„Ellers er det vel kun rimeligt at tage lidt hensyn til dem der
ikke hører helt så godt som i ungdommens vår.“ sh

Nu skal vi høre mere
om biodiversitet...
Tag godt imod Henriksen...MiaNørreborg Kommunedriftsleder i

Grønt Miljø retter og tilføjer
Grønt Miljø er inhabil så
det er Pape der anmelder
Det er gængs praksis at Grønt
Miljø selv anmelder nye fagbø-
ger, men på side 44 er det Jon
Pape der anmelder Tage Kans-
agers og Niels Hvass’ nye bog:
Bæredygtig træplantning,
udfordringer og løsninger for
by- og vejtræer. Bogen er
nemlig udgivet af Forlaget
Grønt Miljø som derfor er in-
habil som anmelder. Vi anmel-
der ikke selv de bøger vi udgi-
ver. Det ville af gode grunde
belaste troværdigheden. Der-
for har Pape fået tjansen den-
ne gang. Tak for hjælpen.

Disciplinerne afspejler
nøje træplejens opgaver
Grønt Miljø skrev i sidste num-
mer, 7/2022, om VM i træklat-
ring under titlen ‘Fælledens
nye verdensmestre’. Det frem-
stod ikke helt klart hvorfor
Grønt Miljø omtaler et sådant
sportsarrangement som det re-
elt er. Men det er fordi at de
øvelser der indgår i mesterska-
bet - arbejdsklatring, redning,
kasteline, hurtigklatring og
ascent event - alle er discipli-
ner der nøje afspejler træplej-
ens basale opgaver - dog uden
sav og saks. Det var bare det
der lige skulle være nævnt. sh

Hedeselskabet vil
måle insektlivet
En infrarød fotosensor skal re-
gistrere insekter i Hedeselska-
bets biodiversitetspark i Vi-
borg og skabe viden om dyre-
livet, oplyser selskabet (hede-
selskabet.dk 7.0.2022). En in-
sektmonitor fra FaunaPhoto-
nics skal måle insektlivet i den
knap to ha store biodiversi-
tetspark der i 2021 erstattede
en tætklippet plæne for at
fremme dyre- og plantelivet.

„Vi kan allerede nu se at der
er mange flere arter end da
det blot var en græsplæne,
men med den infrarøde moni-

tor fra FaunaPhotonics kan vi
få et bedre indblik,“ siger
klima og biodiversitetschef i
Hedeselskabet Mads Flinterup.

Måleenheden består af et
lille rør med infrarøde foto-
sensorer. De opfanger forbi-
flyvende insekters kropsstør-
relse, vingestørrelse og vinge-
slagsfrekvens. Når de tre fak-
torer regnes sammen, kan de
fortælle hvilken familie insek-
tet tilhører. Systemet kan også
artsbestemme syv insekter, og
stadig flere kommer til. Senso-
ren er tilkoblet en computer,
et batteri og en solcelle.

„Med den data sensorerne
giver os, kan vi få langt mere
viden om hvad der rører sig af
dyreliv i vores biodiversitets-
park. Vi ser ind i en fremtid
hvor det ikke er nok at sige at
man forbedrer forholdene for
dyrene. Det bliver forventet at
man skal kunne bakke det op
med data at ens biodiversitets-
tiltag rent faktisk virker,“ siger
Flinterup. „Samtidig kan må-
lingerne give os et godt fin-
gerpeg om hvilke elementer
der virker godt i vores anlæg,
og hvordan vi kan tiltrække
forskellige typer insekter.“ sh
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 FRA DEN GRØNNE GREN

London på eget anvar

Pip

Naturformidler og museumsinspektør på Naturhistorisk Mu-
seum Aarhus, Morten D.D. Hansen, advarer mod risikoen for
at få en gren eller et helt træ i hovedet hvis man tager til
London. Især advarer han dog imod den hjemlige tendens
til at ofre gamle bytræer på sikkerhedens alter. lt

ANNONCØRER
GRØNT MILJØ 8/2022

Danske Anlægsgartnere
dag.dk > webshop

FAGBØGER

Træer og
buske i by
og land
Bind II
Af Poul Erik Brander m.fl.

De to første naturnationalpar-
ker i Fussingø og Gribskov er
allerede på vej til at blive en
realitet, og nu kommer turen
til Almindingen på Bornholm,
Stråsø i Vestjylland og Tranum
i Nordjylland. Her har projekt-
planerne været i høring, og
aftalepartierne er enige om at
vedtage planerne med et par
justeringer, oplyser Miljøstyrel-
sen (mst.dk 30.9.2022).

I Tranum tages f.eks. 140 ha
ud af naturnationalparken og
bliver derfor heller ikke heg-
net. Der har også været for-
slag om flere og længere ruter

Ok for Stråsø, Almindingen og Tranum
i Almindingen som er lettil-
gængelige for f.eks. menne-
sker med handicap.

Danmark får i de kommende
år i alt 15 naturnationalparker,
hvor naturen og biodiversite-
ten har førsteprioritet. Store
sammenhængende områder
med urørt skov, vådområder
og lysåbne arealer til gavn for
dyr, planter og svampe. Der
skal også - med store overlap -
udlægges 75.000 ha som urørt
skov, og med en aftale med
7.000 ha i Oksbølområdet og
et par mindre skove i Midtjyl-
land er dette mål nu nået. sh

Folk bliver mere lykkelige når
de besøger en stor park. Det
viser et amerikansk studie hvor
forskere fra universitetet i
Vermont i USA har taget ud-
gangspunkt i hvor positive ord
der bruges på de sociale medi-
er i forskellige sammenhænge.
Og jo flere positive ord, desto
større lykkeniveau.

Når man ser på tidsaspektet,
måltes højeste lykkeniveau i
helligdage som f.eks. julen.
Men når man også tager loka-
liseringen med, gav parkbesøg

Lykken er at besøge en stor park
et lige så højt lykkeniveau som
julen. Målingerne omfatter 1,5
millioner Twitter-indlæg i
USA´s 25 største byer.

Lykkeniveauet var størst for
store parker, men det gjorde
ingen forskel hvilken årstid,
ugedag eller tid på døgnet det
var. Det gjorde heller ingen
forskel om det var hverdag el-
ler ferie og helligdage. Eller
om byerne havde investeret i
parken for at gøre den bedre.
Man kan læse mere om under-
søgelsen på uvm.edu. sh

MASKINER
AGCO Massey Ferguson, 7
Brdr. Holst-Sørensen, 3
DK-Tec, 21
Engcon, 2
Helms TMT-centret, 37
MaskinhandlerIndkøbsringen, 25
Sønderup Maskinhandel, 13

PLANTER & JORD
Byggros, 35
DSV Frø, 13
DSV Transport, 43
Holdens Planteskole, 2
Jumbo Bamboo, 11
P. Kortegaards Planteskole, 2
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Excellent Pavesystem, 9, 60
Vestre, 19

TØJ & SKO
Euro-Dan Footwear, 27

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Møllerløkkegaard, 15
Plantefokus Sv. Andersen, 59
SkovByKon.dk, 55, 59
Zinco, 2

UDDANNELSE & FAG
Danske Anlægsgartnere, 45, 57
Grønt Miljø Forlag, 2, 45, 49, 51
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Al henvendelse: rs@teknovation.dk.


