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RUL DIN
GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

4100 Ringsted  Tlf. 56 87 00 95

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

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

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

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

Et nyt klonkildeudvalg er startet på frivillig basis for at ud-
vælge kvalitetskloner af planter til have og landskab, klo-
ner som alle kan bruge frit. Som en del af arbejdet kommer
flere gamle Dafo-kloner til ære og værdighed igen sammen
med nye selekterede ‘Q-planter’. Det lyder som en gammel
nyhed. Men det er det ikke. Klonkildeudvalget var et barn
af 70’erne, men med sit ikke-kommercielle udgangspunkt
overlevede det ikke nullerne. Det gjorde søsterudvalget
Frøkildeudvalget med lodder og trisser, men ligesom det
nye Klonkildeudvalg er det baseret på frivillig arbejdskraft -
selv om iman håber at rejse midler til det administrative.

Vi siger ofte at det grønne fag fra et nulpunkt i 80’erne har
fået en solid forskningsmæssig baggrund, især gennem det
der stadig kaldes ‘Skov & Landskab’, nu Institit for Geovi-
denskab og Naturforvaltning. Dermed skulle faget have
fået et videnskabeligt supplement til - eller erstatning for -
de velmenende og praksisnære, men helt utilstrækkelige
tiltag vi før måtte nøjes med. Fagets organisationer og ud-
øvere kunne læne sig tilbage i stolen i tryg forvisning om at
fagets videnskab klarede ærterne.

Men det kan man ikke regne med. Videnskab får den der
betaler, så der bliver næsten kun forsket i emner hvor no-
gen - ofte det offentlige system - sætter ekstra kroner på
højkant. De fleste forskningsmidler er derfor til veldefine-
rede aktuelle opgaver som f.eks. lokal afledning af regn-
vand. Det nyder faget godt af på mange måder, men med
de små frie forskningsmidler kan man ikke regne med at fa-
gets forskere kan dække hele faget af og afhjælpe de lø-
bende udfordringer. F.eks. om klonkilder. Man kan heller
ikke regne med at der foregår en overvågning af relevante
udenlandske undersøgelser.

Derfor er der stadig grund til at fagets praktikere også selv
er aktive ligesom gruppen bag klonkildeudvalget. Det er
der også andre der er. F.eks. dem der udvikler de normer
som faget bruger. De er mest private initiativer baseret på
private midler. Eller tag PartnerLandskab, et godt eksempel
på hvordan forskning og praktik samarbejder om praksis-
betalt faglig udvikling. Nævnes bør også udstillingen Have
& Landskab som igangsætter for ny faglig udvikling. Det
nye tiltag ‘Fagligt Forum’ og arrangørernes temaer er et
godt udtryk for selv at tage større ansvar for den faglige
udvikling. De skal vi have mere af. SØREN HOLGERSEN
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FORSIDEN. Fra Have & Landskab 2013. Den store frilufts-
udstilling holdes igen 26.-28. august med rekordmange ud-
stillere med maskiner, planter, belægning og inventar.

Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af
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Småtræer og buske plantes
oftest som containerdyrke-

de planter, men det er stadig
mindre almindeligt at plante
større containerdyrkede træer.
I hvert fald her i landet. I Tysk-
land ser man det mere og me-
re, og også i Sønderjylland
bruges store containerdyrkede
træer fra den tyske plantesko-
le Clasen & Co. i Sydslesvig.
Det kan godt brede sig mere
hele landet.

Det aktualiserer problemer-
ne med rodknæ og rodsnøre i
de containerdyrkede træer og
buske. Der er i dag stor viden
og bevidsthed om problemer-
ne med rodsnøre i plantesko-
lerne. Alligevel fortsætter
dyrkningen af træer og buske
i gammeldags potter. Det kan
forklares med at de er billige
og pladsbesparende, og at

Ud med rodknæ og rodsnøre
PLANTNING. Containerplanters rod kan langt bedre sende finrødder ud i jorden når
den store masse af snørende rødder er fjernet. Derved fås en bedre etablering

Af Christian Nørgård Nielsen kunderne ikke kræver planter
uden rodsnøre.

Giver ikke højere pris
Der er ellers udviklet flere
containerdyrkningssystemer
som modvirker rodsnøre (se
f.eks. Grønt Miljø 2 og 3,
2013). Men det er plantesko-
lernes generelle oplevelse at
meromkostninger ved at an-
vende vækstoptimerede syste-
mer ikke afspejles i højere pris
og bedre efterspørgsel.

Derfor fortsætter den grøn-
ne sektor med at modtage
plantemateriale som er dyrket
i containere der teknisk og
biologisk set blev forældede
for 25 år siden. Se f.eks. anven-
delsen af plantesække i hol-
landske planteskoler i Grønt
Miljø 9, 2014.

Når man spørger ind til rod-
snøre, fremfører planteskoler-
ne i reglen at de kun dyrker

Figur 1. Den hyppigste reaktion,
når horisontalrødder rammer
pottevæggen, er at roden vokser
mere eller mindre lodret nedad.
Når den når bunden, fortsætter
rødderne rundt i en snøre i bun-
den af potten. Den røde streg vi-
ser den problematiske rodvækst.

Figur 2. Mange arter har dog ten-
dens til at roden også kan køre
horisontalt rundt i potten. Det ses
tit at et mindre antal rødder vok-
ser op mod pottekanten og dan-
ner en snøre øverst i potten. Det
modvirkes dog gennem god van-
dingspraksis i planteskolen.

Figur 4. Et normalt udviklet rodsystem fra et træ med god rodsymmetri og i øvrigt rigt forgrenet grundet en kyndig rodbeskæring i planteskolen.
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Figur 3. Selv efter mange år er kun to større rødder undsluppet den rodsnørede rodklump. Bemærk de stadigt
snørende rødder og de stærkt forvredne fiberforløb i stubben. Bemærk også hvordan en indlejring af en
snørende rod er forhindret til venstre i billedet.

planterne i containere i få må-
neder, og at problemet derfor
begrænses. Reelt set er det
kun korrekt for arter med lav
rodvækstkapacitet. For hurtigt
voksende arter som pil, lind og
ahorn opstår rodknæ og rod-
snøre efter få uger i potten.

Det betyder at sektoren sta-
dig modtager store mængder
buske og småtræer med rod-

knæ og rodsnøre. Det betyder
også at opgaven med at æn-
dre en deformeret container-
plante til et godt fremtidssik-
ret træ, er overladt til anlægs-
gartnerne.

Støder på pottevæggen
Problemerne opstår i plante-
skolen når rødderne fra et sået
eller omplantet træ rammer

pottens sider. Det er lidt for-
skelligt hvordan forskellige ar-
ter og grundstammer reage-
rer. Den dominerende tendens
er at rødderne laver et knæk
når de møder pottevægen og
vokser mere eller mindre lod-
ret nedad langs pottens sider.
Det skaber et ‘rodknæ’ (fig. 1).

De fleste rødder vokser til
bunden af potten hvor de star-

ter med at vokse i ring og
danne en ‘rodsnøre’ (figur 1). I
nogle arter er det mere almin-
deligt at rødderne fra rod-
knæet vokser mere horisontalt
rundt i potten (figur 2 og 5).

Der er pottetyper som fore-
bygger disse rodskader, men
de anvendes sjældent. Hvis
plantøren gør sit arbejde godt
og bryder rodsnøre og rod-
knæ, vil planten i reglen også
udvikle sig tilfredsstillende.
Det går dog ikke hvis en plan-
te med rodsnøre er ompottet
til en større potte. Så opstår
der flere lag af rodsnøre i rod-
klumpen, og så kan planten
ikke repareres af plantøren.
Den må kasseres.

Farligt for træer og buske
Hvis materialet plantes uden
af bryde rodsnøren, kan der
på længere sigt opstå proble-
mer med vækst, sundhed og
stabilitet. På kort sigt vil etab-
leringen ofte lykkes ved at
planten viser normalt udspring
og bladfylde de første få år.
Men fra rødder med kraftig
rodsnøre udvikles ofte kun 2-3
større hovedrødder i tilfældige
retninger. Vi forstår ikke helt
mekanismerne, men mærke-
ligt nok begrænses antallet af
rødder som faktisk vokser ud
af klumpen. Derfor skabes der
ikke et symmetrisk rodsystem
som giver træet eller busken
optimal forankring (figur 3
versus figur 4).

De få rødder som udvikles
bliver i blæst og med snelag
belastet med torsionskræfter
(vrid langs rodens længdeak-
se) og voldsomme bøjebelast-
ninger. I takt med plantens
vækst stiger vrid og bøjning
på de få hovedrødder. Endvi-
dere opstår der voldsomt for-
vredne fiberforløb i stubben
som fremmer flæk mellem rød
og stub (figur 3). Til sidst be-
skadiges rødderne, og træet
stagnerer eller dør.

Tidligere taltes meget om
‘rodstrangulering’ idet det
blev antaget at ledningsbaner
blev afbrudt af cirkulerende
rødder. Det er nok sjældent.
En cirkulerende rod kan i en
periode bremse stammens el-
ler stubbens tykkelsesvækst på
stedet, men roden vil - hvis
den er i ro - med tiden ofte
blive overvokset og indlejret.
Det kan dog netop medføre
flæk i stubben (se figur 1).
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Hvis en snørende rod imidler-
tid bevæges når træet udsæt-
tes for vind, så vil en sammen-
voksning med stubben blive
forhindret.

Snit snørende rødder
Det er vigtigt at anlægsgartne-
ren sørger for at afskære rød-
der med rodknæ og rodsnøre
inden plantningen. Den simp-
leste og billigste løsning er at
gennemskære de snørende
rødder på rodklumpens over-
flade med 2-4 lodrette snit
med en kniv (de lodrette røde
streger i figur 5). Denne me-
tode er billig, rationel og vel-
egnet ved plantning af et stort
antal planter som ikke bliver
større end 2 meter i højden.

Ved disse snit brydes rod-
snøren, og en forholdsvis sym-
metrisk og fibrøs rodudvikling

Figur 6. En podet Sakhalin kirsebær med kraftige rodknæ.

Figur 5: En Viburnum dyrket i en rund, lukket potte uden styreriller som
medfører en typisk rodsnøre. Den minimale indsats før plantning består
i at overskære de snørende rødder med lodrette snit med en kniv. Her-
ved brydes rodsnørens langsigtet ødelæggende effekt, men rodknæene
elimineres ikke altid.

Figur 8. Containerdyrket træ hvor snørende rødder og rodknæ er skåret
bort. Dele af de snørende rødder til højre er endnu ikke fjernet.

Figur 7. En horisontalrod med
rodknæ vil i mange år ikke bi-
drage til træets forankring da der
på grund af knækkene på roden
er indbygget en ‘elastik’. Rodknæ
er også følsomme over for brud i
mange år.

kan forventes. Disse snit fjer-
ner dog ikke rodknæene og
efterlader derfor stadig en del
bøjninger af rødderne. Rod-
systemer med rodknæ får ikke
strakte og effektive ‘træk-rød-
der’ (også kaldet bardun-rød-
der, se Grønt Miljø 10/2012).

Figur 6 viser en rodklump
med kraftige rodknæ og figur
7 viser hvordan en horisontal-
rod med rodknæ mister sin ef-
fektivitet som bardun-rod.

Ved planter som udvikler sig
til større buske eller træer, an-
befales derfor at alle snørende
rødder og rodknæ skæres over
ved rodklumpens overflade.
Det er netop der hvor de kom-
mer ud af jordklumpen, ram-
mer pottevæggen og danner
et skarpt rodknæ. Det vil sige,
at overfladiske rødder både i
bunden og i siden af potten,

skal bortskæres (se figur 8). En
video med eksempler på ud-
redning af container planters
rodklump vises på Skovbykons
hjemmeside.

En bedre etablering
Der har længe eksisteret biolo-
gisk udmærkede alternativer
til den gammeldags runde,
glatte og lukkede potte, f.eks.
hvor røddernes vækst bremses
ved klumpens overflade med
luftbeskæring (air-pruning).
Men disse dyrkningssystemer
er dyrere og stiller større krav
til logistik og transport. Plante-
producenterne bliver givetvis
ved med at bruge den billigste
og dårligste løsning så længe
markedet ikke kræver bedre
produkter.

Det er derfor ekstra vigtigt
at købere og formidlere af
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SKRIBENT
Christian Nørgård Nielsen er dr.agro,
cand.silv., tidligere forsker ved Skov &
Landskab og nu træfaglig rådgiver i
firmaet Skovbykon. skovbykon.dk.

containerplanter er bevidste
om vigtigheden af rodklump-
ens overfladiske beskæring.
Nogen tænker måske at det er
forkert eller ærgerligt at bort-
skære sunde og vitale rødder.
Andre er måske i tvivl om re-
generationsevnen efter en
kraftig beskæring. Disse be-
kymringer er dog grundløse.
Rodklumpen er langt bedre til
at sende finrødder ud i den
omgivende jord når den store
masse af snørende rødder er
fjernet. Derved fås en bedre
etablering.

Eksempel 1: Ædelcypres
En ædelcypres (Chamecyparis
lawsoniana) døde pludselig
ved en højde på 4 meter på
grund af vindskade på asym-
metriske rødder. Som det ses
af figur 9, udgik der kun to
kraftigere rødder fra rodsyste-
met, én vertikal rod og én ho-
risontal rod. Herudover havde
2-4 snørende mindre rødder
sat rødder ud i den omgivende
jord, men tilsyneladende i
samme retning som den ene
store horisontalrod.

Årsagen til træets død vur-
deres til to forhold: For det
første har de mindre snørende
rødder ikke bidraget til foran-
dringen da de snørede rundt,
ikke var strakte og derfor gav
efter. For det andet har træet
været forankret af det ‘hæng-
sel’ som de to større rødder
dannede. Hængslet har haft
en delvis vertikal orientering.

Rodsystemet har altså i blæse-
vejr kunnet svinge frem og til-
bage over dette hængsel. Til
sidst er de to store rødder
flækket så meget at vandfor-
syningen blev afbrudt. Træet
døde stående.

Eksempel 2: Tempeltræ
På egen ejendom havde en
tidligere ejere plantet et tem-
peltræ (Gingko biloba) midt i
et velgødet muldrigt bloster-
bed. Træet sprang ud fra kort-
skud tre år i træk, men kronen
voksede hverken vertikalt eller
horisontalt med nye langskud.
Tre år i træk, stod træet i
stampe trods gødskning og
periodevis vanding.

I foråret 2011 blev træet
gravet op og rodsystemet blev
groft rengjort for jord. Det
fremgår af figur 10 at rodsy-
stemet var plantet med rod-
snøre, og at der ikke var udvik-
let nye horisontale rødder ef-
ter mere end tre vækstsæso-
ner i god jord. Beløvningen
var ringe og hvert år igen fra
de samme kortskud.

Snørende og deformerede
rødder blev skåret bort, og
træet blev gennem 2011 plejet
i en krukke. I efteråret 2011
blev træet udplantet i muldet
sandjord, hvor det - sporadisk
vandet og gødet - voksede
gennem sommeren 2012 uden
at danne andet end kortskud.
Først i sommeren 2013 - to
vækstsæsoner efter bortskæ-
ring af rodsnøren - dannede

træet for første gang i mindst
fem år nye langskud.

I marts 2014 blev træet flyt-
tet til sin nye vokseplads i ha-
ven. I den forbindelse blev
rodsystemet vasket rent for
jord så regenerationen i rod-
systemet kunne ses. Figur 11
viser hvordan træet havde ud-
viklet et sundt, fibrøst og alsi-
digt rodsystem med en - struk-
turmæssig - høj rod-regenera-
tionsevne. Træet etablerede
sig hurtigt og sikkert med kun
sporadisk vanding og dannede
samme år som udplantningen
fandt sted kraftige nye top- og
sideskud. Tendensen forstær-
kedes i forsommeren 2015.

Hvad kan vi lære af dette
eksempel? Først og fremmest
må man være opmærksom på

artens ekstremt langsomme
finrodsregeneration som anta-
geligt er endnu langsommere
end den vi finder hos eg, bøg
og ædelgran.

I en amerikansk undersøgel-
se blev finrodsregenerationen
efter rodbeskæring i udplant-
ningsklare allétræer undersøgt
i ahorn og tempeltræ. Mens
ahorn viste en ny genvækst af
finrødder mellem 300 og 700
meter finrødder pr. liter jord i
løbet af 12 måneder, lå fin-
rodsgenvæksten i Gingko for
alle omplantningstidspunkter
under sølle 30 cm rodlængde
pr. liter jord. Det bekræftes
ved at sammenligne figur 10
og 11. Arter som ask, lind og
ahorn kunne nok genskabe et
sådant fibrøst rodsystem på
godt én vækstsæson.

Eksemplet viser også at træ-
er og buske med rodsnøre og
svag evne til at gendanne fin-
rødder, ikke overvinder rod-
snøren og vil stå i stampe ind-
til de dør. Mere etablerings-
venlige arter vil nok etableres
og opvise vækst, men kan lide
under fysiske skader.

Eksemplet peger videre på
at containerdyrkede planter
altid skal have udredt proble-
merne med rodknæ og rod-
snøre før plantning. Og at selv
træer med lav evne til at gen-
danne finrødder opnår hurtig
etablering, vækst og høj vitali-
tet hvis de plantes med et
godt fibrøst og symmetrisk
rodsystem. ❏

Figur 9. Rodsystemet fra en ædelcypres som pludselig døde. Det 4
meter høje træ blev kun forankret af de to større rødder (1 og 2).
De mindre og snørende rødder (3) har ikke bidraget til forankringen.

Figur 10. Rod fra Gingko med rodsnøre og næsten
ingen horisontale rødder. Efter mindst 3 år i muldet
havejord. Juni 2011.

Figur 11. Gingkoens rodsystem tre vækstsæsoner
efter bortskæring af snørende og deformerede rød-
der og før endelig udplantning. Marts 2014.
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Danmark er et gennemre-
 guleret land. Love og cir-

kulærer spyttes ud fra Christi-
ansborg i et tempo som bl.a.
nogle i det private erhvervsliv
sukker over at skulle forholde
sig til på grund af mængden.

Ønsker man at lave større
ændringer ved sin bolig, kan
det indebære forespørgsler til
og dialog med sin kommune
for at få tilladelse. I nogle
kvarterer med gamle og beva-
ringsværdige bygninger er der
strenge klausuler for hvordan
man må agere, f.eks. hvad an-
går tagdækningsmateriale og
farvevalg.

Men overtager man et hus
eller en ejendom hvor der står
gamle eller meget gamle og
markante træer, er sagen ofte
en anden. Tilhører man de
mennesker som helst vil have
fri himmel over hele matriklen,
kan man i de fleste kommuner
blot starte motorsaven og en-
ten beskære eller helt fælde
det måske århundrede gamle
træ. Forståelsen for at træet i
andres øjne er et stykke ‘na-
turkultur’ med bevaringsmæs-
sig status, kan være helt fra-
værende.

Derfor er det logisk at stille
spørgsmålet: Hvordan ser det
egentlig ud med beskyttelsen
af det gamle planteliv i kom-
munerne? Grønt Miljø har der-
for gennemført en landsdæk-
kende undersøgelse af emnet.
Vi har sendt en forespørgsel til
samtlige 98 kommuner (se
spørgsmålene i boksen).

36 kommuner har svaret,
svarende til 37%. Seks var
ramt af ferietid og kunne blot
beklage at man ikke kunne
svare nærmere. Seks andre
kommuner forklarede at de
overhovedet ingen restriktio-
ner har i forhold til hvordan
private lodsejere agerer over-
for træer på deres jord.

Tilbage står 24 kommuner
der i større eller mindre om-
fang har beskyttelse af beva-
ringsværdige træer skrevet ind
i lokalplaner eller decideret

Tekst og fotos: Max Steinar

BEVARING. I nogle kommuner er der ingen beskyttelse af træer på privat grund.
I andre må du ikke skære en gren af et bevaringsværdigt træ uden at søge om tilladelse

fredet dem via tinglyste servi-
tutter. Det gælder enten soli-
tære træer eller beplantninger
som sådan.

Alle over 50 cm bevares
Fra Svendborg Kommune sva-
rer landskabsarkitekt Peter
Møller at cirka 20% af alle lo-
kalplaner har udpeget beva-
ringsværdige træer. I fem til-
fælde er der tale om frednin-
ger.

I Ishøj Kommune er der i fle-
re lokalplaner kategoriseret
træer som bevaringsværdige,
også på privat grund. Land-
skabsarkitekt Rikke Overby Sø-
rensen skriver at det hovedsa-
geligt gælder i kommunens
tre gamle landsbyer. Hvis en
borger ønsker at beskære eller
ultimativt fælde et bevarings-
værdigt træ, skal kommunens
park- og vejcenter kontaktes.
Centeret har bemyndigelse fra
byrådet til at godkende arbej-
det. I praksis benytter man sig
ofte af en uvildig ekspert til at
vurdere borgerens ønske.

Slagelse Kommune har i lo-
kalplaner for især Slagelse,
Korsør og Skælskør der beskyt-
ter bevaringsværdige træer.
Træerne er - som for mange
andre kommuners vedkom-
mende - nøje oplistet på kort-
bilag. For Slagelse bys ved-
kommende er der ligefrem en
bestemmelse om at alle træer
med en større diameter end 50
cm i diameter skal bevares,
uanset om de står på kommu-
nal eller privat jord.

I Sønderborg Kommune er
bevaringsværdige træer enten
beskyttet af lokalplaner eller
af en fredning. Uanset dette
kan en lodsejer søge om at be-
skære eller fælde et træ. Kom-
munen tager stilling til om øn-
sket kan opfyldes eller ej. Hvis
der svares nej til ønsket om at
fælde et træ, kan kommunen
eventuelt råde om beskæring,
og denne rådgivning i relation
til det specifikke træ er gratis.

I Furesø Kommune er der i
nogle lokalplaner udpeget be-
varingsværdige træer. De må
ikke fældes, men må dog be-

Vi vil gerne klarlægge hvorvidt man som lodsejer har fuld
hånds- og halsret i relation til alle træer på sin ejendom,
uanset hvor bevaringsværdige disse måtte være, set fra et
‘grønt’ synspunkt. Vi vil derfor bede Teknisk Forvaltning be-
svare følgende fire spørgsmål.
1. Er der nogen form for beskyttelse af træer eller dialog

med en privat lodsejer hvis denne har planer om at
beskære/fælde et eller flere markante træer?

2. Hvis ja, i hvilken udstrækning?
3. Har der eventuelt været en politisk diskussion i

kommunen ang. emnet?
4. Har der været eksempler på borgere der har beskåret eller

fældet træer på kommunal jord?

Sådan lød de fire spørgsmål til landets kommuner

Kommunerne og de private træer

Disse kommuner har enten fredninger
og/eller lokalplaner for bevaringsværdige træer

Esbjerg
Faxe
Faaborg-Midtfyn
Fredensborg
Fredericia
Frederikssund

Frederiksværk
Furesø
Gentofte
Herlev
Hjørring
Herning

Ishøj
Jammerbugt
Randers
Roskilde
Skagen
Slagelse

Solrød
Svendborg
Sønderborg
Vejen
Ærø
Aarhus
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Planlægger Helle Post fra
Solrød Kommune oplyser at
forvaltningen har overvejelser
om at udarbejde en politik for
træer, og denne vil i så fald
blive behandlet i byrådet.

Det skinner igennem nogle
af svarene at det kan afhænge
af det politiske flertals hold-
ning til privat ejendomsrets rå-
derum om den pågældende
kommune har lokalplaner med
bevaringsværdige træer eller
ej. F.eks. hedder det i et svar,
at „der er overvejende politisk
interesse i ikke at pålægge pri-
vate grundejere for mange re-
striktioner“.

I Skagen skal en lodsejer der
ejer et bevaringsværdigt træ,
erstatte dette med et nyt med
en stammediameter på mindst
10 cm hvis træet går ud.

Grundige Aarhus
I Aarhus Kommune går man
meget grundigt til værks. En
del lokalplaner har medtaget
bevaringsværdige træer, oply-
ser landskabsarkitekt Kim
Bendt Moltke Nielsen. Bor-
gerne kan ansøge om dispen-
sation til at fælde et sådan
træ. Det vil medføre en nøje
analyse af ønsket, samt - hvis
ønsket efterkommes - et krav
om at genplante et eller flere
træer for at opretholde den
grønne karakter i området.

Kommunen har udarbejdet
en træpolitik for hvordan hen-
vendelser fra borgerne skal be-
handles (http://www.aarhus.
dk/da/borger/natur-og-miljoe/
Spoergsmaal-og-svar/Traepo-
litik.aspx). Her hedder det:

„Beskæring og fældning af
træer giver anledning til man-
ge spørgsmål til kommunen.
Træpolitikken beskriver hvor-
dan borgernes ønsker skal be-
handles. Rådmanden for Tek-
nik og Miljø, Laura Hay, god-
kendte den 9. august 2011 ret-
ningslinjer vedr. behandling af
træfældningsønsker i Aarhus
Kommune. Yderligere blev ret-
ningslinjerne præsenteret for
Teknisk Udvalg ved et efterføl-
gende udvalgsmøde. Udvalget
bifaldt rådmandens godken-
delse.“

Af retningslinjerne fremgår
det at en anmodning om fæld-
ning eller beskæring af træer -
både fritstående og træer i en
beplantning - i hvert tilfælde
skal vurderes fagligt af Center
for Byens Anvendelse.

skæres af den pågældende
private lodsejer uden forudgå-
ende tilladelse.

Fra Hjørring Kommune skri-
ver grøn koordinator Lars
Vandkjær at ældre træer i nye
byvækstområder bliver skrevet
ind i lokalplanerne, også ud
fra ønsket om at beskytte nog-
le af de arter der holder til i
træerne, f.eks. flagermus.

Projektleder Karen Attwell
fra Roskilde Kommune skriver
at kommunen kan vejlede bor-

gerne, også i de tilfælde hvor
et træ ikke er udpeget som
bevaringsværdigt. Når træerne
er indtegnet på de tegninger
der udarbejdes i forbindelse
med byggetilladelser, kan det-
te blive aktuelt.

Kan være politisk betinget
Også i Solrød Kommune er
større træer automatisk beva-
ringsværdige. Specifikt står der
i lokalplanen at „Lokalplanen
fastsætter at bevaringsværdig

beplantning og større træer
med stammeomkreds på over
80 cm skal plejes og genplan-
tes ved fældning, f.eks. på
grund af alder, storm og lig-
nende. Beplantningens karak-
ter omkring bevaringsområ-
dets centrale gadeforløb, for-
te, pladser og lignende offent-
lige rum skal fastholdes og
plejes ved genplantning af
egnstypiske træer som eg,
bøg, ask, el og lind samt typer
som platan og røn.“

På privat grund giver ejendomsret-
ten ejeren ret til at fælde træerne.
Nogle kommuner prøver alligevel at
beskytte store gamle træer der har
stor betyning i kvarteret. Det lykke-
des ikke i dette tilfælde.
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Følgende er grundlag for en
afgørelse:
• Træets placering i forhold til
bymæssig bebyggelse.
• Vurdering af træets art, al-
der, sundhed, æstetik og funk-
tion samt placering i forhold
til skel.
• Vurdering af om træet/be-
plantningen er til fare for den
pågældende grundejers ejen-
dom og sikkerhed
• Det undersøges om træet/
beplantningen er underlagt
planmæssige (f.eks. lokalpla-
ner og byplanvedtægter) eller
lovgivningsmæssige forhold
(f.eks. Skovloven).
• Det vurderes om en eventuel
beskæring eller fældning ind-
går i den rutinemæssige drift
af området.
• Vurdering af om træet vok-
ser ind over nabogrunden.

Ønske om beskæring eller
fældning af træer imødekom-
mes som udgangspunkt ikke
hvis årsagen alene er mang-
lende udsigt. Skygge kan dog
være årsag til beskæring eller
fældning hvis træets skygge
på nabogrunden overstiger
den naboretlige ‘tålegrænse’
som vurderes fra sag til sag.

Retspraksis er ifølge kommu-
nens retningslinjer at skygge-
forholdene skal være meget
væsentlige før den naboretli-
ge tålegrænse overskrides.

Også træernes blade kan
give anledning til problemer
for naboer, men de samlede
gevinster i form af en grøn by
overstiger de gener træerne i
enkelte tilfælde kan give, ly-
der det videre i retningslinjen.

Anmodning om beskæring
eller fældning kan imødekom-
mes hvis der er risiko for men-
nesker eller væsentlige materi-
elle værdier såsom:
• Risikotræer der på grund af
alder, svamp, råd og/eller usta-
bil grenbygning er i fare for at
vælte eller knække.
• Skader på murværk der bevi-
seligt er forårsaget af træer.
• Ødelagte belægninger forår-
saget af rødder der ikke kan
oprettes og udbedres ved at
omlægge belægningen.
 
Der foretages så vidt muligt
genplantning på baggrund af
konkret skøn hvis det er hen-
sigtsmæssigt det pågældende
sted.

Center for Byens Anvendel-

SKRIBENT
Max Steinar er journalist med specia-
le i natur, miljø og jagt. Nu er han
blevet redaktør på Danmarks Jæger-
forbunds blad ‘Jæger’, så efter flere
år med jævnlige artikler i Grønt Miljø
er dette hans sidste for nu.

se accepterer ikke hærværk og
selvtægt på kommunens træ-
er. Hvis et hærværk konstate-
res og gerningsmanden er
kendt, vil pågældende blive
afkrævet erstatning. Hvis ger-
ningsmanden ikke er kendt,
anmeldes hærværket til poli-
tiet. Erstatning vil blive fastsat
ud fra gældende normer for
værdisætning af træer. Så vidt
Aarhus Kommue.
 
Mange oplever selvtægt
Netop selvtægt har landets
kommuner åbenbart visse pro-
blemer med. 22 kommuner
oplyser i deres svar om en ofte
udbredt selvtægt fra borgere
overfor træer på kommunal
jord. Også her spiller den poli-
tiske overbevisning hos flertal-
let i byrådet åbenbart en rolle.
F.eks. skriver landskabsarkitekt
Birgitte Kofod Møller fra Ve-
jen Kommune at „vi har en del
sager om selvtægt. De ender
oftest med en reprimande og
besked om at stoppe. Men der
er vedtaget en politisk proce-
dure der inkluderer politian-
meldelse og krav om erstat-
ning.“

Anderledes forholder det sig

i Ishøj Kommune. Her svarer
landskabsarkitekt Rikke
Overby Sørensen at man har
flere tilfælde af sager hvor
borgere har fældet eller be-
skåret bevaringsværdige træer
eller træer på kommunal jord.
Hun konstaterer at der ikke er
politisk opbakning til at politi-
anmelde borgerne for disse
handlinger.

Fra Randers Kommune skri-
ver landskabsarkitekt Martin
Tranholm Frøst at det er umu-
ligt at forfølge og bevise sa-
gerne om selvtægt. Lidt det
samme er landskabsarkitekt
Eva Hansen, Fredensborg
Kommune inde på. Bevisbyr-
den kan ikke løftes. Men det
er dog påfaldende, skriver
hun, at der opstår udsigtskiler
ud for visse ejendomme efter
selvtægten. I Esbjerg Kom-
mune er man udsat for fem til
ti grovere tilfælde hvert år,
oplyser teamkoordinator Lars
Martin Helmer Reinau. ❏

Foto: Anna Dam Krogh

Danmarks Naturfredningsforening lægger op
til at alle landets kommuner laver en politik
der forpligter både forvaltninger, entrepre-
nører og lodsejere til at tænke en ekstra
gang før de bruger motorsaven.

De store træers kroner køler under hede-
bølger. De suger og ophober store mængder
vand ved skybrud. Og de kan opfange op til
50% af partikelforureningen i byen. De gam-
le træer er hjemsted for en række dyrearter,
svampe og laver som ikke kan være i og om-
kring helt unge træer.

Det er ikke kun naturen og klimaet der har
gavn af de store træer. Adgangen til grønne
områder og oplevelsen af artsrigdom kan ha-
ve en gavnlig effekt på stress hvilket man og-
så ser anvendt i stress- og terapihaver.

Der er også i flere sammenhænge erfaring
for at bilerne sætter farten ned, når rummet
omkring vejen fortættes ved brug af vejtræ-
er, hvilket må siges at kunne have en gavnlig
effekt på bymiljøet.

Træer i byen er mange år om at blive sun-
de og stabile og de kræver vand, beskyttelse
og pleje. Når først træet er etableret og har
boret rødderne godt ned under fortovsfliser-
ne, kan man se tibage på en årelang investe-
ring i pleje, og en mængde træer vil måske
endda være gået til undervejs. Derfor er et

Kommentar af  Majken Sundahl, landskabsarkitekt med speciale i bynatur, Danmarks Naturfredningsforening

Kommunerne bør have en god træpolitik der forpligter

stort, gammelt træ meget mere værdifuldt
end omkostningen ved at købe et plantesko-
letræ og etablere en plantekumme.

Der bør i en god træpolitik være fastsat
rammer for en generel beskyttelse af træer
over en vis alder. De 25 år som gælder i Fre-
deriksberg Kommune, er et godt udgangs-
punkt. En træpolitik kan med fordel gælde
for hele kommunen, både private og offent-
lige arealer, eventuelt med en opdeling mel-
lem by- og landområder.

Kommunikation er væsentlig, både til by-
ens borgere, lodsejere og forvaltningerne.
Det er væsentligt at forklare ikke blot hvor-
for man fælder, men også hvorfor man beva-
rer træer, f.eks. veterantræer der ikke er i ve-
jen for trafik og sikkerhed, men i nogle øjne
kan være mindre pæne. At udpege træfatti-
ge veje og områder kan også være nyttigt
når man planlægger nyplantninger.

Registrering og værdisætning af gamle
træer er essentielt for at kunne bevare dem.
Det bør ledsages af en bødeordning der ta-
ger træets kulturelle, naturmæssige og re-
kreative værdi i betragtning. En handlings-
plan må desuden gerne indeholde en kon-
kret handlingsplan for at bevare og bane vej
for flest mulige værdifulde træer i landska-
bet, herunder alléer og levende hegn.
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Ukrudtsmidlet glyphosat,
der mest kendes under

handelsnavnet Roundup, er
kommet i søgelyset for at give
kræft. Stoffet er „sandsynligvis
kræftfremkaldende for men-
nesker“ ifølge en ny vurdering
fra The International Agency
for Research on Cancer (IARC)
under verdenssundhedsorgani-
sationen WHO. Også flere in-
sektmidler er nu placeret i
denne kategori. De nye vurde-
ringer der udkom i marts, er
for glyphosats vedkommende
baseret på studier i USA, Cana-
da og Sverige siden 2001.

Mosanto, der producerer
Roundup, kalder WHO’s vur-
dering for ‘fupvidenskab’. „Vi
er oprørte over denne vurde-
ring,“ siger teknologichef i
Monsanto, dr. Robb Fraley,
ifølge Jyllandsposten.

EFSA, EU’s fødevaresikker-
hedsenhed, har før frikendt
glyphosat for kræftrisiko. Efter
WHO’s nye udmelding, vurde-
rer EFSA nu midlet igen. I det
første udkast lægges op til at
glyphosat ikke anses for kræft-
fremkaldende, oplyser Miljø-
styrelsen. Den endelig vurde-
ring ventes sidst i 2015.

Hos Arbejdstilsynet er den
bestyrkede mistanke fra WHO
dog nok til at glyphosat er sat
på listen over kræftfremkal-
dende stoffer, oplyser tilsynet

til TV2. Det betyder at stoffet
skal håndteres mere forsigtigt.

For godkendelsen af pestici-
der i Danmark står Miljøstyrel-
sen. Kontorchef Lea Frimann
Hansen siger til Landbrugsavi-
sen at styrelsen vil afvente
vurderingen fra EFSA før Mil-
jøstyrelsen igen vil revurdere
midler med glyphosat. Hvis
EFSA godkender glyphosat,
skal Miljøstyrelsen ifølge EU-
reglerne nemlig have en sær-
lig begrundelse for ikke selv at
godkende glyphosat. Lea Fri-
mann Hansen peger i øvrigt på
at nogle af undersøgelserne er
lavet på Roundup med hjælpe-
stoffer der allerede kan være
udfaset i EU. Og det kan være
følgestofferne der er årsag til
kræftrisikoen.

WHO’s ekspertgruppe mis-
tænker glyphosat for at kunne
fremkalde kræftsygdommen
non-Hodgkin lymfom. Den
rammer hvert år godt 1000
danskere - og sygdommen er i
vækst herhjemme uden at no-
gen ved hvorfor.

„Vi ved at glyphosat virker
kræftfremkaldende hos andre
pattedyr, men det er ikke på-
vist hos mennesker. Det skyl-
des at virkningerne ikke er un-
dersøgt grundigt nok på men-
nesker endnu. Men når vi kan
se at andre pattedyr får kræft
af glyphosat, må vi formode at

mennesker der eksponeres for
stoffet også kan udvikle
kræft,“ siger professor i miljø-
medicin ved Syddansk Univer-
sitet Philippe Grandjean til
TV2.

Glyphosat er et systemisk pe-
sticid og det mest anvendte
ukrudtsmiddel verden over.
Langt mest bruges i landbru-
get, men det finder også vej til
haver og parker og natur, bl.a.
til at bekæmpe bjørneklo.
Stoffet har været på markedet
siden 1974 da det blev lanceret
af det amerikanske firma
Monsanto som Roundup.

„Vi har i 30 år hørt at
Roundup ikke er giftigt. Nu
kommer der så en besked om
at det kan være kræftfremkal-
dende hos mennesker. Vi har
måske været lidt naive,“ siger
Grandjean der fraråder at ha-
veejere bruger midlet.

Flere lande har forbudt eller
begrænset midlet eller arbej-
der på det, bl.a. i  Frankrig
hvor man bl.a. vil forbyde mid-
let for private brugere. I Dan-
mark er det i forvejen beslut-
tet at begrænse privates ind-
køb af pesticider generelt. Fra
november kan man ikke læn-
gere købe pesticider direkte
fra butikkernes hylder. Det må
kun sælges af uddannet perso-
nale og skal opbevares bag lås
og slå. sh

Glyphosat mistænkes for at give kræft
Vurdering fra WHO retter lyset mod verdens mest brugte pesticid

Sort Plus gør IBF’s
fliser mørkere
Når beton kaldes sort, er den
som regel kun koksgrå, men
med flisen Sort Plus har IBF
fået gjort farven sortere. Det
er sket ved at give flisen en
specialcoating der fremhæver
betonens farve. Coatningen
mindsker samtidig kalkud-
fældninger og gør flisen mere
smudsafvisende. To år gamle
prøvebelægninger i bl.a. ind-
kørsler viser ikke tegn på ned-
slidning. IBF kalder selv flisen
for ‘eksklusiv’ og foreslår den
bl.a. til indgangspartier, ind-
kørsler, stier og terrasser, også
i kombination med natursten.
Flisen leveres 6 cm tykke i
30x30 og 30x60 cm. ibf.dk.

Permeabel asfalt
dæmper vejstøjen
Vandgennemtrængelige veje
har den sidegevinst at de også
reducerer vejstøjen, bemærker
Hans Bendtsen, Vejdirektora-
tet, og Bjarne Bo Lund-Jensen,
NCC Roads i Trafik & Veje 6-7/
2015. De første forsøg med
støjreducerende asfalt var fak-
tisk med drænasfalt.

På Eksportvej ved Billund
anlagde lufthavnen og NCC i
2012 en 60x6 meter forsøgs-
belægning med drænasfalt
optimeret til at lede vand. Alli-
gevel viser Vejdirektoratets
støjmålinger lidt mindre støj
end fra en tilsvarende belæg-
ning uden drænasfalt. Den la-
vere vejstøj blev kun målt i det
højfrekvente område over
1000 Hz, men det er også her
at støjen generer mest.

Størst støjreduktion var der i
den vejside hvor toplaget var
af 8 mm sten med 18% hul-
rum. I den anden side var top-
laget af 11 mm sten med 16%
hulrum. Under det 3 cm tykke
toplag lå der 8 cm drænende
GAB med 19% hulrum og 40
cm drænende stabilgrus.

Debatten om glyphosat er hård og polariset, især i midlets hjemland USA. Fra http://sustainablepulse.com.
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Med normal urinprodukti-
 on tisser man 1½ til 2 li-

ter om dagen. Drikker man
fadøl, bliver det meget mere,
og er man i samme byrum i ti-
mevis, må vandet lades. I by-
rummet. Og er der stort besøg,
bliver byrummets tissekapaci-
tet sat på en hård prøve.

Dette scenario er virkelighed
for alle festivaler og byfester.
F.eks. for gadefesten Distorti-
on i København med over
100.000 tissende deltagere. ‘Tis
er vores værste fjende’, lød det
fra Distortions talsmand til
Ekstra Bladet inden afviklin-
gen i 2013. Lige fra starten i
2004 var tisseri arrangemen-
tets store akilleshæl. Men det
er blevet bedre, understreger
Distortions presseansvarlige
Mathilde Friese: „Der er gene-
relt mere styr på oprydningen,
og Københavns Center for
Renhold spuler jo gaderne.
Der er også kommer flere toi-
letter til som har ligget på
samme antal i år og sidste år,“
forklarer hun.

Ingen urineringsskader
Stanken er hovedproblemet,
men med en effektiv og hurtig
spuling er problemet normalt
begrænset til et døgn. Da me-
get tisseri foregår op ad be-
voksning kunne man også

Byfestens hørmende uskyldige pis
TISSETRANG. Urin lugter i gaderne, især til større arrangementer, men smarte urinaler og
kommunikation kan gøre forskel, snart også for pigerne. Tag med Grønt Miljø til Distortion

Af Lars Thorsen frygte at den tager skade fordi
blade og græs svides og plan-
terne overgødes. Men det er
heller ikke det store problem.

„Vi har aldrig noteret nogen
urineringsskader,“ understre-
ger parkforvalter i Køben-
havns Kommune Henriette
Lund Vonsbæk. „Jeg har Fæl-
ledparken, indre Nørrebro og
Indre Østerbro og hverken i
forbindelse med 1. maj, Dis-
tortion eller andre arrange-
menter har vi oplevet svidnin-
ger eller lignende. Det ser vi
dog med hundeluftning, men
det er primært saltningen og
folk der tramper igennem be-
plantningerne som skader.“

Tisseriet i gaden er altså kun
et forbigående problem med
lugt og velvære. Men det kan
også være galt nok.

Smarte urinalsøjler
Det er Dansk Toiletudlejning
A/S som har leveret toiletter til
Distortion i 2014 og 2015. „Vi
stillede med 55 urinalsøjler
som er en slags lodret pissoir
der hver især kan håndtere
fire tissegæster samtidig. Der-
udover har vi haft omkring
160 almindelige toiletter der-
ude,“ forklarer direktør Casper
H. Frederiksen.

Tidligere var urinalsøjlerne
forsynet med en tank som
skulle tømmes, men de seneste
to år har Dansk Toilet Udlej-

ning i stedet skruet bundprop-
pen ud af tanken og monteret
en slange som derefter bliver
ført direkte i kloakken. Det
sparer en masse tid og kræfter
og dermed også en masse
penge. Løsningen dur dog
langt fra alle steder da de fle-
ste koncerter og større arran-
gementer foregår på marker
og lignende uden kloakafløb
hver 20. løbende meter, og så
må man anvende pissoirer
med tanke i stedet.

Grønt Miljø tisser med
Hvad sker der med festende
menneskers ophold i byrum-
met når alkolholen først går i
blodet? Det tog Grønt Miljø til
Distortion for at finde ud af i
følgeskab med to meget tisse-
trængende herrer.

Og dommen er klar: Trods
de mange toiletter havnede
de to fyre tit i en situation
med uautoriserede vandlad-
ning. Det blev mere markant i
takt med at aftenen skred
frem og fadøllene gled ned.
De kastede ét blik om sig, og
var der ikke en officiel tisse-
mulighed lige ved, eller var
der bare en lille kø, gik de
bare til nærmeste mur, hæk
eller kælderskakt.

Trods de 380 officielle tisse-
muligheder drev det derfor
med urinstank under Distorti-
on der stadig modtager bebo-

erklager over lugtgenerne. Al-
ligevel skal de ikke regne med
flere toiletter til næste Distor-
tion i 2016.

„Vi er kede af at det er til
gene for folk. Men det er næ-
sten lige meget hvor mange
toiletter vi sætter op, så væl-
ger folk at tisse alle andre ste-
der. Det eneste vi kan gøre, er
at gøre godt rent bagefter,“
fortæler Mathilde Friese.

Heller ikke Dansk Toilet Ud-
lejnings direktør mener at
flere toiletter nødvendigvis er
vejen frem. Hverken i forhold
til lugt eller toiletkø. „Hvis
man skal møblere byen med
toiletter i et sådant omfang at
folk ikke skal stå i kø for at tis-
se, så er der jo ikke plads til
gæsterne,“ siger Casper H.
Frederiksen.

Jeg skal fandme tisse
Der er kø, og der er køøøøøø.
Grønt Miljøs udsendte bemær-
kede igen og igen de lange,
lange pigekøer til toiletterne,
mens fyrene gik hen til de op-
stillede firemandspissoirer med
minimal ventetid.

På andendagen af årets Di-
stortion kunne man i Politiken
læse klummen ‘Distortion, jeg
skal fandme (også) tisse’ af
studerende Kirsten Bjerre-
gaard. „Jeg er træt af at se
mænd gå forbi mig i den hur-
tigt forbigående kø til mande-

Inden vi går rigtigt i gang, skal
Tissetester 1 lige tisse af.

Nu kan Tissetester 2 ikke holde sig
mere. Bemærk tilkoblingen til kloak.

Tissetester 1 finder i tide et pissoir,
men en tændt nabo forstyrrer.

Tissetester 2 skal lige have en
hurtig tissetår, og SÅ videre.
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Puha, nu kunne Tissetester 1 og Tissetester 2 altså ikke holde sig længere. Heldigvis ser beplantningen ud til at at kunne tåle mosten.

toilettet. Tissetrængende
mænd kan gå ud, lyne ned,
tisse i pissoiret og gå tilbage
igen,“ skrev hun. „Når jeg er i
byen og skal på toilettet, er
det præcis dét jeg vil. Jeg vil
tisse. Jeg vil ikke sætte hår,
rette make-up eller snakke.
Jeg gentager: Jeg vil tisse.
Hvorfor er der ikke pissoirer til
kvinder endnu? Hvorfor kigger
jeg ikke ud af vinduet fra Mal-

bec og ser fire pissoirer til kvin-
der og fire pissoirer til mænd?
De ti fællestoiletter lige rundt
om hjørnet (med den uendeli-
ge kø) må være forbeholdt
dem der skal skide...“

Missoiret Pollee
Faktisk er der pissoirer til kvin-
der der bare skal tisse, nemlig
det dansk producerede ‘mis-
soir’. Tilsyneladende det første

i verden. Det hedder Pollee og
er udviklet af kultur- og de-
signbureauet UiWE. Her har
man siden 2011 arbejdet med
at gøre det nemmere at tisse i
det offentlige rum. Og selv om
indehaver Christian Pagh som
mand er godt betjent, mener
han langt fra at vi kan være
det nuværende produktudvalg
bekendt over for kvinderne.

„Man har bare ikke taget pi-

gernes udfordringer alvorligt
nok. Jeg fik idéen på Roskilde
Festival med min kæreste hvor
jeg oplevede de totalt kritisa-
ble forhold som hun måtte
tisse under. Og ikke mindst bli-
ver hele arrangementet jo på-
virket af at man ved at 45 mi-
nutter efter at man har taget
en fadøl, skal man stå i kø i 45
minutter. På den måde bliver
hele dagen jo præget af tisse-

Vent, lige en tissetår først, og
Grønt Miljø udsendte er igen klar.

Nogle gange så skal man altså
bare sådan tisse.

Der havde jeg sgu nær pisset
i bukserne.

En diskret tår og så hurtigt videre.
Når en mand skal, så skal han.
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logistik, og det synes jeg sim-
pelthen er respektløst over for
kvinderne,“ siger Pagh.

Men alt det kan være slut
nu. På Distortion i 2013 blev to
Pollee-missoirs sat op med
plads til fire brugere af gan-
gen i hver, og de blev brugt
flittigt selv om der er et stort
aber dabei.

„Med udviklingen af Pollee
har vi løst udfordringen på
brugerniveau da pigerne tisse-
de af hjertens lyst, og det har
været i brug på både Roskilde
Festival og på Distortion i
2013,“ forklarer Christian
Pagh. „Men Pollee er stadig
for dyrt at sætte op og pille
ned igen til at det kan konkur-
rere med de traditionelle løs-
ninger.“ Derfor er UiWE ved at
søge investorer til en løsning
sammen som afvikler tissesitu-
ationen lige så hurtigt og di-
skret som Pollee og samtidig
kan installeres og afmonteres
til en konkurrencedygtig pris.

Men det er i første omgang
ikke engang prisen som afhol-
der Dansk Toilet Udlejning fra
at lede efter missoirs. „Først
og fremmest har jeg ikke haft
forespørgslerne. Og arrangø-
rerne skal jo efterspørge den
slags løsninger før vi begynder

at købe dem hjem. Og det er
ikke nok at Distortion skal bru-
ge dem en gang om året. Men
hvis det er en god løsning i et
godt prisleje, så bliver det selv-
følgelig interessant,“ siger Ca-
sper H. Frederiksen.

Lok folk til at tisse
Christian Pagh understreger at
det vigtigste ikke er at byplan-
læggere og landskabsarkitek-
ter køber deres produkter ind
til landets byrum. „Tit er der et
toilet i nærheden, men folk
ved ikke hvor de er. Derfor er
det ikke kun den tekniske løs-
ning, men en kombination af
skilte, kommunikation og ikke
mindst nudging,“ siger Chri-
stian Pagh.

Netop nudging - at give folk
et venligt puf - er et anerkendt
greb til at ændre folks adfærd
i en ønsket retning. Et af de
mest berømte eksempler er fra
lufthavnen Schiphol i Amster-
dam. Her havde man malet en
lille flue i tissekummen på her-
retoiletterne. Mændenes jagt-
instinkt fik dem til at skyde til
måls, og det reducerede uri-
nen på gulvet og rengørings-
omkostningerne faldt 8%.

Noget lignende skete i Kø-
benhavn i 2011 hvor studeren-

UiWE vil aftabuisere tissesituati-
onen, bl.a. med produkter hvor
æstetikken har fået en fremtræ-
dende rolle. Foto: UiWE.

Godt gang i pige-pissoiret Pollee til Distortion i 2013. Foto: UiWE.

Tissepigernes kø er som altid
lang. Distortion 2015.

de fra Syddansk Universitet kli-
strede små grønne fodspor fra
gågaden mod en affaldskurv.
Det betød at der kun blev
smidt cirka halvt så meget af-
fald på gaden. Bag forsøget
stod Pelle Guldborg Hansen,
adfærdsforsker ved Syddansk
Universitet. „I stedet for at
true med bøder er det ofte
langt mere effektivt med nud-
ging. Med de grønne fodspor
gjorde vi skraldespandene
mere fremtrædende i det of-
fentlige rum,“ siger han.

Muren tisser tilbage
Nudging er en diskret
adfærdskontrol og ikke altid
nok. Grønt Miljø observerede
at jo mere berusede de to ob-
serverede Distortiongæster
blev, jo mindre dygtige blev
de til at orientere sig. De ka-
stede højst et blik over skulde-
ren, og hvis de ikke stod lige
ved siden af et pissoir, gik de
direkte over til nærmeste mur
eller port og tissede.

Derfor skal der måske mere
til når man skal adfærdsregu-
lere fulde byrumsgæster. I St.
Pauli i Hamborg har kommu-
nen sprayet murene på meget
tisseudsatte steder med et
vandskyende produkt der ka-
ster tissestrålen tilbage i urina-
torens sko. Skilte oplyser dog
‘hier nicht pinkeln - wir pin-
keln zurück!’ Skilte er der ikke
i San Francisco selv om ni af
byens mest udsatte mure har
fået samme ‘repellent paint’.
Så her må tissefyrene lære det
på den hårde måde.

Eksplosion fra pissoiret
Den tisafvisende mur er ikke i
brug i Danmark endnu, men
på Distortions beboerhjemme-
side tagdel.dk er folk velkom-

ne til at komme med gode råd
til hvordan man kan komme
urin i opgange mv. til livs.
Nogle vil sætte flag op på top-
pen af pissoirs og toiletter,
mens andre taler om klister-
mærker i udsatte porte hvor
der står: Pis af! Toilet i den ret-
ning ->. En tredje mulighed er
‘public shaming’ - at man op-
retter et korps som går om-
kring og siger ‘puuuha, sikke
dog et beskidt menneske’ til
folk som tisser op af muren.

Sidst men ikke mindst fore-
slår brugeren Mikkel Halbye
Mindegaard at man kunne la-
ve „en kæmpe pissetank der
udspyede ild eller eksplosioner
hver gang der var leveret 10 li-
ter. Det kunne give fællesskab
og engagement samt kildre
vores forlystelsesgen.“ Grønt
Miljø smiler. Nu vil vi ikke høre
mere pis. ❏

18
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I de større byer er der hver
ken plads til regnvandet un-

der jorden eller klimatilpas-
ningsløsninger over jorden. Så
hvad gør en klog? Det kan vi
jo passende spørge en profes-
sor om, nemlig professor i kli-
matilpassede urbane landska-
ber ved Københavns Universi-
tets Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Marina
Bergen Jensen.

Sammen med et hold for-
skere og studerende fra uni-
versitetet og Teknologisk Insti-
tut samt en række virksomhe-
der har hun arbejdet på en løs-
ning som vil gøre det muligt at
håndtere de øgede mængder
regnvand i byerne vertikalt i
stedet for horisontalt.

„Vi er ved at udvikle en
grøn gabion som virkelig kan
noget i den tætte by. Det
handler kort sagt om at om-
bygge et almindeligt byele-
ment til noget som også har
en økosystemsfunktion og en
klimahåndteringsfunktion og
en støjdæmpningsfunktion,“
siger Marina Bergen Jensen.

Hun forklarer at den grønne
gabions hovedformål er at ta-
ge regnvandet, næste prioritet
er støjdæmpningen, mens
gabionens kvaliteter i forhold
til biodiversitet og forbedring

Skærmen slubrer tagvand
og dæmper vejstøjen

Af Lars Thorsen

GABIONER. På Have & Landskab præsenterer
Københavns Universitet et lodret, beplantet
modulsystem med flere funktioner

af luftkvaliteten mere kan ses
som positive sidegevinster.

De arbejder dog både på
moduler hvis primære funk-
tion er støjskærme, og modu-
ler der er mere velegnet i ha-
ven eller til caféers udemiljøer
eller byrum med brug for en
frodig ruminddeling. En speci-
alestuderende arbejder des-
uden med at udvikle et ele-
ment til insekthoteller i de
grønne gabioner.

Opbygning og beplantning
For tiden arbejder holdet på at
få sat en op mod 150 meter
skærm af grønne gabionele-
menter op langs Folehaven i
København. Skærmen vil blive
3,5 meter høj og opbygget af
tre elementer. Modellen ved
Folehaven (foto) er forsynet
med et lille grønt tag, en 2,5
meter høj gabionskærm forsy-
net med en ‘væg’ af substrat
som vi kender det fra grønne
tage. Nederste element er en
bundkasse som indeholder 80
cm vækstlag. Denne basisen-
hed vil give mulighed for en
både artsrigt og livskraftig be-
plantning, og ikke mindst vil
den kunne koble et parcelhus’
tagvand fra kloakken.

„Så der kommer jo mere
vand ind end der gør til almin-
delige gabioner, så vi har lidt
større frihedsgrad i forhold til
beplantningen og behøver ik-
ke udelukkende vælge tørke-
tålende arter. Vi beplanter
dog primært skærmen i Fole-
haven med planter som vi ved
kan klare udsatte miljøer, så-
som efeu, rådhusvin og humle.
Men de sidste 20 meter vil vi

forvandle til et stort laborato-
rium med mange forskellige
slags planter, for der er nogle
særlige vækstbetingelser der-
ude, så vi har ikke rigtigt no-
get at sammenligne med. Her
vil vi eksperimentere med for-
skellige etableringsmetoder,
salttolerance, biodiversitets-
fremmende arter og spiselige
planter som krydderurter og
f.eks. et espalieret æbletræ,“
siger Marina Bergen Jensen.

Hun vil også gerne afprøve
arter som er kendt for at være
robuste i f.eks. læhegn eller
sommerhusområder, men ikke
har været afprøvet i bymiljøer
før. Det kunne eksempelvis
være roser, brombær, havtorn
eller enebær.

Pris, anlæg og drift
Det er ambitionen at den 3,5
meter høje beplantede støj-
skærm skal koste under 10.000
kr. pr. løbende meter. Det er
også meningen at en anlægs-
gartner skal kunne samle ele-
menterne og opstille gabio-
nerne, selv om der stadig skal
et autoriseret kloakfirma til at
koble tagvandet fra kloakken.

Når skærmen er færdig, rej-
ser spørgsmålet om driften sig.

I Folehaven forventer Marina
Bergen Jensen at en del af be-
boerne vil påtage sig en del af
ansvaret for driften som ikke
nødvendigvis er særlig kræ-
vende. Vanding er der ikke no-
get af, og det er meningen at
basisbeplantningen skal kunne
tåle hårde metoder som busk-
rydder, så de mange løbende
meter kan vedligeholdes for-
holdsvis hurtigt.

En håndfuld på udstilling
Skærmen af gabioner bliver
først stillet op i Folehaven i
foråret 2016, men hvis man
ikke kan vente så længe, kan
man heldigvis får syn for sagen
på universitetets stand på
Have & Landskab.

„Vi kan ikke transportere
den store model fra Folehaven
til Slagelse, den er simpelthen
for stor og nu også sammensat
af to dele hvor planterne vok-
ser på tværs. Men vi vil komme
til at illustrere idéen ganske
fint. Vores plan er at transpor-
tere fire mindre, grønne gabi-
oner og forhåbentlig en ny,
mindre model af skærmen fra
Folehaven,“ siger professoren
som selv er at finde på standen
alle tre dage i august. ❏

1) Regn fra tagene løber til nedløbsrør.
2) Tryksat slange løfter vandet op i skærmen.
3) Vandet fordeles over hele skærmen.
4) Vandet optages af planterne og fordamper.
5) Eventuelt overskydende vand ledes til grønt område.

Model af en grøn gabion. Den er bygget op af tre elementer og kan
tage et parcelhus’ tagvand, mens bundelementets 80 cm vækstlag giver
mulighed for en varieret beplantning.
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Hvad det koster at vedlige-
holde en kunstgræsbane,

er der selv blandt fagfolk stor
usikkerhed om, og gættene
kan variere mellem alt fra
nærmest gratis til 200.000 kr.
om året. Efter interviews med
producenter, baneindehavere,
DBU mv. kan Grønt Miljø dog
fastslå at det som en tommel-
fingerregel koster det samme
at vedligeholde en kunstgræs-
bane som at holde en bane
med almindeligt græs.

Men det er med god grund,
at der hersker så megen tvivl
på området, forklarer senior-
rådgiver fra Skovskolen, Kø-
benhavns Universitet, Anne
Mette Dahl Jensen. „Det er en
mærkelig verden hvor det hele
ligesom er omvendt. Her er
det dem der vinder udbudde-
ne som fortæller bygherre
hvad plejekravene efterføl-
gende er. Kommunerne har el-
lers lang erfaring med almin-
deligt græspleje, og de ved
alle sammen hvilke kvalitet-
og udførselskrav de har til de-
res brugsplæner. Og ellers kan
de jo bare slå op i ‘Pleje af
grønne områder.’ Men de fle-
ste er på bar bund når de
pludselig står over for en
kunstgræsbane. For hvad sker
der når vi dybderenser, hvor
meget bedre bliver boldrullet?
Hvordan laver man en drift
som giver en lang levetid til
græstæppet? Hvad skal vi
egentlig kræve af kvaliteten,
og hvad er kvalitet overhove-
det når vi snakker kunstgræs,“
spørger Dahl Jensen.

Hun peger desuden på at
der også fra politisk hold
mangler viden om hvad det
kræver at vedligeholde en
kunstgræsbane. „Vi hører om
parkafdelinger som får smidt
en kunstgræsbane i nakken af
politikerne, men bagefter skal
stå for driften af den uden at
der følger ekstra driftsmidler
med. Som om politikerne tæn-
ker at det jo er plastikgræs der

KUNSTGRÆS. Producenterne sætter kravene, men der er ikke megen
sikker viden om anlæg og drift af kunstgræsbaner. Driften er med på
Fagligt Forum på Have & Landskab

Den omvendte verden

Af Lars Thorsen hverken vandes, klippes eller
gødes, og dermed vel ikke kan
koste noget i drift.“

Der mangler viden
Uanset om man vil gøre sig
selv eller ens politikere kloge-
re, er der ikke ret meget forsk-
ningslitteratur at læne sig op
af når det gælder kunstgræs.

„På de fleste andre typer af
sportsplæner, eksempelvis på
golfgreens, er der lavet uaf-
hængig forskning om hvordan
man skal ukrudtsbekæmpe og
optimere spillekvaliteten og så
videre. Så langt er vi slet ikke
kommet med kunstgræs her-
hjemme. Vi mangler også eva-
lueringer af levetid og at få et
overblik over spillernes vurde-
ringer med forskellige bane-
kvaliteter, og så er det jo pro-
ducenterne der bestemmer,“
siger Anne Mette Dahl Jensen.

Hun mener at kommunerne
skal blive bedre til at stille krav
til producenterne når de be-
stiller en kunstgræsbane. „Det
optimale er at fortælle produ-
centerne hvad man ønsker sig,
og hvilket budget man har til
vedligeholdelsen. Det er et
godt sted at starte. Mange si-
ger bare ‘Vi skal have en FIFA
2 Star-bane’ uden at have
gjort sig klart om de har behov
for den spilkvalitet som denne
bane giver, eller om de kan
løfte den efterfølgende vedli-
geholdelse.“

FIFA 1 Star og FIFA 2 Star
De mest anerkendte banekva-
liteter som kommunerne kan
vælge imellem når det gælder
kunstgræsfodboldbaner, er
FIFA 1 Star og FIFA 2 Star. 2
Star lyder bedst og har også
den fineste spillekvalitet, men
ikke den bedste slidstyrke.

„De fleste har tendens til at
vælge det højest rangerede
produkt, også uden at tage
hensyn til det reelle behov,“
forklarer Jørgen Hegner, råd-
givende ingeniør og partner i
Dines Jørgensen & Co. A/S.
„Derfor har det i et stykke tid

været på tale i FIFA at ændre
betegnelse, så det i højere
grad nærmer sig deres grund-
tanke om at signalere at FIFA 2
Star-baner primært er tænkt
anvendt til fodbold på højt ni-
veau, og har de mest snævre
rammer på testkriterierne, og
dermed gengiver de fodbold-
funktionelle egenskaber fra de
absolut bedste naturgræsba-
ner. For FIFA 1 Star accepteres
en bredere ramme på testkrit-
erierne. Disse baner er pri-
mært tænkt til træning og
breddeidræt, men også kampe
på lavere niveau.“

I de seneste år er der dog
sket en væsentlig forbedring
af kvaliteten på kunstgræs.
Det gør at selv kunstgræssy-
stemer som overholder testkri-
terierne for FIFA 2 Star har en
slidstyrke så de også kan bru-
ges til træning hvor der er et
højt antal brugstimer. Samti-
dig er det værd at bemærke at
prisen på kunstgræs, specielt i
Danmark, er den laveste no-
gensinde. Det oplyser Jørgen
Hegner der har erfaring som
rådgiver med etablering af
mere end 50 kunstgræsanlæg
de senest 10 år.

Men selv om udviklingen be-
tyder at begge banetyper lø-
bende bliver bedre, så er slid-
styrken stadig stærkest på FIFA
1 Star-banerne da de er bereg-
net til træningsbrug af en bre-
dere brugergruppe.

Banerne i Rudersdal
I Rudersdal Kommune står
groundsman Benny Jørgensen
netop med en FIFA 2 Star-ba-
ne. Og han overvejer om kom-
munen egentlig burde have
haft en 1 Star-bane i stedet.

„Det skulle være det fineste
af det fineste plastikstrå, men
det lægger sig ligesom ned. Vi
prøver jo at strigle og børste
og gøre ved, og måske skal
der mere granulat på så det
støtter græsstrået mere. Vi har
ikke gjort det endnu, men vi
bliver nødt til at gøre et eller
andet. Jeg har også talt med

GRØNT MILJØ 6/2015



GRØNT MILJØ 6/2015 23

nogle driftsledere i Allerød,
som bl.a. har et par FIFA 2
Star-baner, og de overvejer
også om de hellere skulle have
haft lavere kategoriserede
græstæpper,“ forklarer Benny
Jørgensen.

Ellers er han generelt godt
tilfreds med kunstgræs. Der er
17 ha naturgræsbaner og 3,5
ha kunstgræsbaner i Rudersdal
Kommune, og der er en ny 8-
mandsbane på vej med kunst-
græs. „Rent driftsmæssigt pas-
ser de to former for baner rig-
tigt godt til hinanden. Når det
er varmt og græsset nærmest
brænder af på naturgræsba-
nerne, kan man støvsuge
kunstgræsbanerne imens,“ si-
ger Benny Jørgensen.

Han anslår at kommunen
bruger 65.000 kr. pr. bane.
Dertil kommer prisen for at
have lysanlægget kørende
hvilket koster cirka 100 kr. pr.
bane, så det løber hurtigt op
mod 1.000 kr. pr. bane pr. dag
fra november til marts.

Og netop vinteren er - lige-
som i de kommunale vej- og
parkafdelinger generelt - den
store x-faktor, understreger
Benny Jørgensen: „Hvis der
ikke kommer et eneste udkald,
koster vagtordningen os
50.000 om året. Men hvis der
kommer en hård vinter, så kan
det pludselig blive meget dyrt.
Et udkald koster 4 timer a om-
kring 285 kr., så i vintrene
2010 og 2011 løb det op.“
Altså 115.000 kr. om året for
banernes vedligehold hvor
hverken lys eller udkald til sne-
rydning er medregnet.

Banerne på Frederiksberg
Med 3,5 hektar kunstgræsba-
ner ligger Rudersdal nær top-
pen i Danmark i forhold til
kommunens størrelse. Men der
er ingen tvivl om at Frederiks-
berg med sine 5,5 hektar lig-
ger øverst. Og hvis man tager
med at Frederiksberg kun fyl-
der 8,7 km2 og Rudersdal 73,8
km2, virker de 5,5 ha kunst-
græsbaner pludselig mere

FIFA 2 Star-banerne er udviklet til
professionel brug som her på Fa-
rum Park. Farum Parks bane er la-
vet med 100% organisk indfyld.
På billedet er Nordisk Kunstgræs
ved at indfylde, strigle og ud-
jævne/komprimere det nytilførte
indfyld (Infill Pro Geo).
Foto: Nordisk Kunstgræs.

Frederiksberg er fyldt til randen, og de salter hellere deres 5,5 ha
kunstgræsbaner end snerydder dem, bl.a. fordi der ikke er noget sted
at rydde sneen hen. Med snerydning følger der også disse bunker af
gummifyld med hvor sneen blev lagt. Foto: Kim Wolfram.
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voldsomt. Faktisk har Frede-
riksberg mere kunstgræs end
naturgræs, og den udvikling
går kun én vej, understreger
driftsleder Kim Wolfram.

„Der er ingen tvivl om at
hvis jeg bliver ved med at væ-
re ansat i kommunen, så vil jeg
opleve den dag hvor vi kun
har kunstgræs,“ vurderer han.
Landets arealmæssigt mindste
kommune har omkring 4.800
registrerede fodboldspillere og
trykket på plænerne er stort,
bl.a. fordi skolerne ikke har
egne friarealer, men bruger de
kommunale. Også et væld af
lokale og hobbyfodboldklub-
ber og FCK’s School of Excel-
lence bruger banerne. Og det
kan ses i driftsbudgettet.

„Vi bruger vel det der svarer
til 2.000 mandetimer til at drif-
te de baner vi har, og det er
den normale drift med ren-

Frederiksberg har flere kunstgræsbaner end baner med almindeligt græs. Her  løsnes, jævnes og
genpakkes granulatet med en ‘verti groom’. Foto: Kim Wolfram.

hold, børstning en par gange
om ugen, strigling cirka hver
14. dag og støvsugning sjæld-
nere endnu. Og hvis vi har en
almindelig vinter med et par
udkald, så kommer der i om-
egnen af 175 timer mere på,“
forklarer Kim Wolfram.

Han mener dog at andre
kommuner med mere plads og
et mindre tryk på banerne kan
klare sig med et lavere drifts-
niveau. Bl.a. er skraldet et stort
problem ved banerne i den
proppede kommune. „Og det
er lige meget om vi så plastrer
det hele til i skraldespande,“
siger Kim Wolfram.

Han sammenfatter: „Vi lig-
ger i omegnen af 1,1 mio. kr.
om året på driften af vores
kunstgræsbaner, selvfølgelig
med forbehold for en voldsom
vinter, men det er godt givet
ud. Især hvis man ser på kr. pr.

spilletime. Så kan man se den
store gevinst vi har af kunst-
græsbanerne.“

Gummipad eller drænplade
På Frederiksberg har man dog
gummipad (e-layer) under
kunstgræsset. Det sikrer et sta-
bilt boldrul og opspring i hele
græstæppets levetid, lyder be-
grundelsen. Man samtidig
undgår man at genoprette un-
derlaget hver gang kunstgræs-
set skal skiftes. En gummipad
klarer nemlig typisk 2-3 græs-
tæppers levetid. Så skal også
udskiftes, og det løber op i
omkring 1 mio. kr.

Gummipad er en del af pro-
ducenten Polytans koncept, og
netop Polytan står bag hver
eneste bane i Frederiksberg.
Her forklarer Ásvald Simonsen,
ansvarlig for Polytan i Skandi-
navien, at deres pladsstøbte

gummipads er 20-25 mm
tykke. Han forklarer også at
gummipad forlænger kunst-
græssets levetid. Uden gummi-
pad er kunstgræssets levetid
kun 8-10 år.

Når de har anlagt en ny
kunstgræsbane, afleverer Po-
lytan samtidig en plejeplan og
kommer ud en gang om året
og tjekker om den også bliver
fulgt af det lokale plejeperso-
nale. Hvis den udleverede ple-
jeplan ikke bliver fulgt, kan
det i værste fald betyde at ga-
rantien ikke gælder. Selv med
en perfekt løbende drift skal
et kunstgræstæppe dog typisk
skiftes hvert 10-12 år.

Cirka samme fremgangsmå-
de bruges også hos Nordisk
kunstgræs hvor plejepersona-
let desuden får en uddannel-
sessession om vedligehold af
kunstgræs. Men Nordisk
Kunstgræs bruger ikke gum-
mipad som Polytan. I stedet
bliver der anlagt en specialop-
bygget drænplade under ba-
nen som fører alt vandet ud til
siderne og væk.

Og det er der en god grund
til forklarer Lars Poulsen: „Så
kommer vandet langt hurtige-
re væk fra banen, og drænin-
gen sker 100% jævnt så der
ikke opstår lunker på banen
hvilket kan ske med konventi-
onelle drænsystemer. Med en
drænplade er der også mindre
brug for at salte en kunstgræs-
bane. Eksempelvis havde vi en
bane i Otterup hvor de under
den lange vinter i 2011 kun
brugte to tons salt,“ siger Lars
Poulsen.

Til sammenligning skal det
siges at Kim Wolfram på en
voldsom vinter kan bruge i
omegnen af 16 tons salt pr.
bane. Det er dog ikke kun fra-
været af en drænplade, men
også fordi der er så lidt plads
på boldbanerne at der ikke er
noget sted at skrabe sneen
hen. Så må den saltes væk.

Sne, udbud og jord
Med hensyn til snerydningen
på kunstgræsbaner anbefaler
Lars Poulsen at man bruger en
snekaster. Hvis man bruger
skraber, skal man nemlig lade
1 cm sne ligge og salte efter.
Og husk at saltet - ligesom på
vejene - skal aktiveres før det
virker, så enten skal der spilles
bold eller køres et par ture
med harven.

24
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1 Følg leverandørens manual for pleje og vedligeholdelse
- og din sunde fornuft.

2 Det er fornuftigt at fjerne affald som: papir, tygge-
gummi, tape mv. dagligt. Det er ligeledes fornuftigt at
renholde omgivende arealer, for at forhindre indflyv-
ning af uønsket materiale.

3 Gennemgå omhyggeligt samlinger og linjer en gang
ugentlig. Hvis der ved gennemgangen opdages åbne/
dårlige samlinger, kontaktes leverandøren og udbedring
aftales hurtigst muligt.

4 Området omkring straffesparkspletten er ekstra bela-
stet. Fyld pletten og nærmeste areal med sand.

5 Såfremt banen skal anvendes til alternative formål, skal
den overdækkes.

6 Dybdeluftning med specialmaskiner bør foretages en
gang årligt. Ved dybdeluftning forstås at arealet strigles
i dybde helt til sandindfyld. Kontakt for serviceaftale.

7 Færdsel på banen med tunge køretøjer eller maskiner
uden korrekt dæktype skal foregå på udlagte køre-
plader. For stor punktbelastning kan medføre skader på
kunstgræs og bundopbygning.

8 Undgå lækager og oliespild fra maskiner og redskaber.
Påfyldning af olie og brændstof skal altid foregå uden
for banen.

9 Test af maskiner skal altid påbegyndes uden for spille-
arealet.

10 Vintervedligehold kræver forudseenhed. Hold øje med
vejrskift. Søg gerne råd og vejledning hos NKI for opti-
mal vinterberedskab.

11 Forbyd tyggegummi og rygning. Få brugere og til-
skuere til at rydde op efter sig!

til vedligeholdelse af kunstgræsbaner
fra Nordisk Kunstgræs Import ApS

10 tips

Her er hvad det hele handler om - uforfalsket spilleglæde, og endda
året rundt, her en klar sommerdag på Hornbæk Idrætsanlæg.
Foto: Anne Mette Dahl Jensen.

Nordisk Kunstgræs så også
gerne at kommunerne ikke
bare udbød anlægningen af
kunstgræsbaner efter billigste
pris, men også så på vedlige-
holdelsesfrekvensen, det til-
budte produkts kvalitet og fir-
maets referencer.

I det hele taget understreger
Frederiksbergs Kim Wolfram
at det bare handler om at bru-
ge sin sunde fornuft. „Det er
jo ikke raketvidenskab. Der er
selvfølgelig nogle ingeniører
som gerne vil gøre det mere
kompliceret. Men det er reelt
set bare et stykke anlægsarbej-
de,“ mener Kim Wolfram.

Han har dog én anbefaling:
Tag jordprøver, hvis du som
kommune vil udbyde anlæg-
ning af en ny kunstgræsbane.
Med resultaterne af jordprø-
verne i hånden er den væsent-
ligste ubekendte faktor i ud-
buddet nemlig væk, og det gi-
ver tilbudsgiverne mulighed
for at komme med en rigtige-
re (og billigere) pris.

Og et slag på tasken er at en
8-mandsbanes drift koster mel-
lem 65-90.000 om året (uden
vinterforanstaltninger ) og en
11-mandsbane koster mellem
100.000-130.000 kr.

Miljø giver dyrere baner
Hos Dines Jørgensen & Co A/S
er ingeniør Jørgen Hegner dog
ikke klar til at skrive under på
Kim Wolframs erklæring om at
en kunstgræsbane bare er et
stykke anlægsarbejde.

„Det er formentlig fordi at
han kun har med Frederiks-
berg Kommune at gøre og
ikke møder de samme forskel-
ligartede udfordringer ude i
landet hvor alt fra lokale for-
hold til den pågældende mil-
jøafdelings krav kan svinge
voldsomt,“ understreger Jør-
gen Hegner.

„På de seneste to projekter
vi har haft på tegnebrættet,
har vi måttet indgive tre for-
skellige tilladelser ligesom det
nu er et krav at kunstgræs-
projekter bliver VVM-screenet
hvor man vurderer virkninger-
ne på miljøet. Desuden kan
man risikere at blive mødt
med et krav om at bruge et
mere miljøvenligt gummigra-
nulat. Det kan betyde en mer-
udgift for projektet på op til
800.000 kr. for en standardba-
ne. Skal der også håndteres og
bortskaffes overskudsjord fra
pågældende matrikel, vil der i
byzone være krav om at doku-
mentere jordens renhed med
en prøve pr. 30 ton inden
bortskaffelse,“ siger Hegner.

Men uanset hvad kunst-
græsbanen har kostet at an-
lægge, så koster den altså
cirka det samme (eller mere i
hårde vintre) at vedligeholde
som en almindelig græsbane.
Til gengæld kan der spilles
hårdt og længe på dem, selv
om vinteren. Og det er vel og-
så lidt penge værd hvis man
ser ud over vej- og parkafde-
lingens driftsbudget. ❏
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Have & Landskab
stand A 050

Skovejere kan forbyde cykling
på mountainbikes på de veje
og stier der ikke er egnede til
cykling på almindelige cykler.
Det har Natur- og Miljøklage-
nævnet fastslået i en kendelse.
Mountainbikes er blevet langt
mere almindelige end før. I
skovene er de stedvist blevet
et problem med bl.a. slid og
konflikter med andre brugere.
Derfor har Dansk Skovfore-
ning rejst spørgsmålet over for
klagenævnet.

Nævnet henviser til lovbe-
mærkningerne til naturbeskyt-
telseslovens § 23 stk. 5. Her
forudsættes at en sti kun må
bruges til cykling hvis den
‘fremtræder som egnet med

almindelige cykler’. Hvis den
ikke er det, kan ejeren forbyde
cykling på stien, også for
mountainbikes der ellers godt
kunne køre på stien. Nævnet
holder sig denne udlægning.

Det fastslås at det fortsat er
lovligt at færdes til fods på
veje og stier som der ikke lov-
ligt kan cykles på. Det fastslås
også at eventuel afspærring
og skiltning ikke må hindre
gående eller at trække en cy-
kel igennem. Her peger Dansk
Skovforening på et håndhæ-
velsesproblem - for mountain-
bikeren kan blive vældig fri-
stet til at stige på cyklen på
ulovlige strækninger når han
godt må trække cyklen. sh

Moutainbikes må forbydes på skovstier

Foto fra spor.mtbx.dk.
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Skitse af den opgave som skolepraktikeleverne skal anlægge. Der vil
være fem tomandshold af elever som har gennemført grundforløbet.
Virksomheder vil kunne skrive sig op på en tavle hos Danske Anlægs-
gartnere hvis de gerne vil lave en praktikelev. Skitse: Kold College.

Ved Have & Landskab i 2013
blev konkurrencen ‘Årets

rækkehushave’ for landskabs-
arkitektstuderende lidt af et
tilløbsstykke. Nu bliver samme
areal igen brugt til noget sær-
ligt, nemlig en arbejdende
stand for skolepraktikelever.
Og det er der god grund til
ifølge landsformand i Danske
Anlægsgartnere Ejvind Røge.

„Skolepraktikeleverne får
meget lidt opmærksomhed,
og meget af den de får, er ne-
gativ. Det vil vi meget gerne
være med til at ændre på. Vi
vil skabe et udstillingsvindue
for skolepraktikelever og vise
de kvaliteter som skolepraktik-
eleverne har og få dem til at
føle at de også har en plads og
er en vigtig del af branchen,“
fastslår Ejvind Røge.

Sammen med 3F og de fem
hovedskoler (Roskilde Tekni-
ske Skole, Selandia, Kold Col-
lege, Jordbrugets Uddannel-
sescenter og Sandmoseskolen)
vil Danske Anlægsgartnere

Skolepraktikelever skal
ud i den rigtige praktik
UDDANNELSE. Danske Anlægsgartnere, 3F
og fagskoler vil med en arbejdende stand på
Have & Landskab få flere i virksomhedspraktik

sætte en række tomandshold
af skolepraktikelever i gang
med at udføre et konkret an-
læg på stand B40. De delta-
gende elever har først netop
bestået grundforløbet, så an-
lægsgartneropgaverne vil væ-
re i den enkle ende af skalaen.

Den ægte praktik
Onde tunger har hævdet at
skolepraktikelever ikke kan le-
ve op til samme krav som ele-
ver i ‘ægte’ praktik. Den hold-
ning synes uddannelseskonsu-
lent Jette Christiansen fra Byg-
geriets Uddannelser og Det
faglige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri er forfejlet.

„Det er en hård kritik, og
synd at den bliver hæftet på
de unge mennesker der virke-
lig brænder for at få en prak-
tikplads. Men de nye praktik-
centre der blev etableret på
erhvervsskolerne 1. september
2013 er netop med til at styrke
erhvervsuddannelserne og sik-
re at de unge kan gennemføre
deres uddannelse under de
bedste vilkår. Der satses på at

alle eleverne kan kombinere
skolepraktik med kortere eller
længere praktikforløb hos en
arbejdsgiver, så det er en klar
forbedring i forhold til tidlige-
re,“ fastslår Jette Christiansen.

Hun medgiver dog at det ik-
ke er optimalt hvis eleven al-
drig kommer ud i en praktik-
virksomhed og ikke oplever
arbejdskulturen og de forhold
der gælder uden for skolen.

Indgår praktikaftaler
Den arbejdende stand vil være
i gang alle tre dage på Have &
Landskab, og Ejvind Røge er
overbevidst om at mange sko-
lepraktikelever vil komme
hjem med kontakter til besø-
gende anlægsgartnermestre.

„Jeg er slet ikke i tvivl om at
der bliver underskrevet nogle
praktikaftaler på udstillingen i
år. Der er stadig brug for ele-
ver i branchen, og hvis mestre-
ne kommer forbi og kan se at
der er nogle elever med hæn-
derne rigtigt skruet på, så skal
der nok ske noget. Derfor sæt-
ter vi også en tavle op som in-
teresserede virksomheder kan
skrive sig på hvis de ser en elev
som de gerne vil tale nærmere

med,“ siger landsformanden.
Danske Anlægsgartneres

stand ligger lige ved siden af
den arbejdende stand, og
både 3F’s og skolernes fælles-
stand er lige over for i den
vestlige ende af Jernbjergvej.
Her er Jette Christiansen sam-
men med skolerne klar til at
hjælpe virksomheder og skole-
praktikelever med at finde
hinanden. For firmaer der vil
godkendes til at have elever,
er der også råd og hjælp, bl.a.
til ansøgningsskemaet.

„De dygtige faglærere vil
selvfølgelig også gerne give
virksomhederne en hånd med
at blive godkendt til at have
elever, hjælpe med uddannel-
sesaftaler og informere gene-
relt om uddannelsen,“ siger
Jette Christiansen. „Skoleprak-
tikeleverne selv får mulighed
for at aflevere et personligt vi-
sitkort og får samtidig mulig-
hed for at komme i snak med
måske kommende mestre og
kollegaer.“

På blivanlaegsgartner.dk er
der alle informationer som
man som elev, virksomhed el-
ler skole har brug også i for-
hold til praktik. ❏

Af Lars Thorsen

Skolepraktik kan være meget godt, men man oplever ikke arbejds-
kulturen uden for skolen. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.
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Når man drejer ind ad Dr.
 Neergårdsvej i Hørsholm,

er det nærmest som at køre ad
en pompøs allé gennem en
tæt skov. Græsrabatterne med
fyrretræer er fint slåede, men
lige bagved hersker store træ-
er af mange slags. Efterhån-
den dukker der sideveje op.
Man begynder at ane at der
også gemmer sig bygninger
inde i skoven, godt pakket ind
i træer.

Et skilt fortæller at her lig-
ger Scion DTU, en forskerpark
med 200 små og store virksom-
heder og cirka 3.500 medar-
bejdere. De skovagtige ude-
arealer på det 100 hektar store
område er opstået via heldige
tilfældigheder og stort enga-
gement. Resultatet er et er-
hvervsområde med en helt
særlig identitet og stor variati-
on. Medarbejderne er tilfredse
med at have naturen helt tæt
på, og det er også med til at
tiltrække nye virksomheder.
Driften er på en gang billigere

Forskerparken i den hule skov
ERHVERVSOMRÅDER. Scion DTU ligger i naturprægede omgivelser skabt af gamle
forsøgsplantninger og engageret drift, og det værdsættes af både virksomheder og ansatte

Af Tilde Tvedt og dyrere end i et traditionelt
erhvervsområde.

Startede som forsøg
På materielgården møder jeg
chefgartner Michael Hansen,
der fortæller hvordan Dan-
marks første forskerpark blev
grundlagt i 1962. Målet var at
skabe en fælles ramme for
virksomheder inden for forsk-
ning og udvikling. Et aktiesel-
skab købte jord af staten, og
Statens Byggeforskningsinsti-
tut etablerede sig som en af
de første virksomheder. I dag
er forskerparken en del af
DTU, Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

„I begyndelsen lå det meste
af området ubrugt hen, og
den mulighed kunne Arbore-
tet på den anden side af vejen
ikke lade gå fra sig. De fik lov
at bruge store arealer til for-
søgsplantninger, og på den
måde blev området efterhån-
den plantet til,“ fortæller Mi-
chael Hansen. Over nogle år-
tier opstod imponerende skov-
partier af bl.a. eg, lærk og

thuja. Lidt efter lidt kom flere
virksomheder til, men flest
mulige træer fik hele tiden lov
at blive stående, og bygnin-
gerne kom til at ligge i små
lysninger i skoven.

Michael Hansen har været
med en god del af vejen. Han
arbejdede på Arboretet og
blev for 23 år siden ’udstatio-
neret’ til at passe forsøgsarea-
lerne i forskerparken. Ti år se-
nere overgik opgaven til Scion
DTU selv, og Michael Hansen
fulgte med som ansvarlig for
området. Siden har Arboretet
afviklet sine forsøgsaktiviteter,
men træerne står her stadig
og skaber en fantastisk grøn
ramme for virksomhederne.

Vild grøn indpakning
Michael Hansen tager mig
med rundt til nogle af sine
favoritsteder. Overalt vokser
de store træer helt tæt på hu-
sene, få meter fra facaderne.
Parkeringspladserne snor sig
ud og ind mellem træerne, og
bilerne holder ofte med snu-
den ude i det lange græs.

„Hovedprincippet er at om-
rådet skal være ’vildt’ og ikke
friseret. Vi gør meget ud af at
trække naturen så tæt ind til
bygningerne som muligt. Man
skal kunne sidde inde på kon-
toret og følge med når hylden
blomstrer, og råvildtet leder
efter føde. Derfor er græsset
også kun slået i smalle bræm-
mer rundt om husene. Resten
er langt græs som kun slås en
gang om året,“ forklarer chef-
gartneren. Dog slås en smal
kant langs vejene oftere for at
sikre oversigten.

Stilen dyrkes ned i detaljen,
sådan at det ikke bliver for
havepræget. „Derfor har vi
f.eks. ikke roser eller staude-
bede. Når vi planter nyt, væl-
ger vi bevidst arter der har et
’vildt’ udseende. Det er ofte
planter med bær eller frugter
som giver fugle og andre dyr
adgang til en varieret kost,“ si-
ger Michael Hansen.

Masser af dyr og planter
Permanente brændestakke gi-
ver insekterne ekstra leveste-
der, og væltede træer får ofte
lov at blive liggende for at
gavne dyrelivet. Varieret be-
voksning, vinterfodring og fle-
re hundrede redekasser stimu-
lerer fuglelivet der omfatter
mindst 100 arter. I området
vokser der også meget speciel-
le svampe som tiltrækker
svampeinteresserede udefra.

I skovpartierne hersker en
naturlig opvækst af vilde plan-
ter inklusiv hindbær, brænde-
nælder og skovmærke der
blomstrer i hvide dyner først i
juni. Det naturprægede bety-
der dog også at en invasiv art
som canadisk gyldenris breder
sig. „Nogle steder prøver vi at
bruge dens frodighed positivt,
f.eks. til at gøre en parkerings-
plads lidt mindre synlig,“ siger
Michael Hansen.

På de overordnede linjer er
det en lokalplan med bygge-
felter der styrer udviklingen.
Der er cirka 80.000 m2 tilbage
til byggeri, og her planter man
ikke nyt. Men i resten af områ-

To plantesamlinger med henholdsvis paradisæble og magnolie er en smule mere parkprægede end resten.
Men roser og staudebede holder man sig fra, også tæt på husene. Foto: Tilde Tvedt
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Scion DTU ligger i den røde ramme. I
mange år brugte Arboretet de ledige
arealer i forskerparken til forsøgs-
plantninger. Derfor ligger de 200 små
og store virksomheder i dag i en fro-
dig skov.

1 Bytræarboretet.
2 Arboretet inklusiv terapihaven.

Nacadia og helseskoven Octovia.
3 Hørsholm Kirke. Her lå indtil 1810

Hirschholm Slot.
4 Her boede Forskningscentret for

Skov & Landskab 1995-2010.
5 Hørsholm Kirkegård.
6 Hørsholm by.

De store træer får overalt lov til at vokse helt tæt på husene. Græsset klippes kun i smalle bræmmer nærmest bygningerne - og langs vejene så
trafikanterne kan holde overblikket. Foto: Tilde Tvedt.

det indplantes løbende nye
træer for at fremtidssikre det
skovagtige og naturprægede.

Nyere plantesamlinger
To steder afløses skoven af ny-
ere plantesamlinger. Over 100
sorter af paradisæble har de-
res eget indhegnede område.
Et andet sted er der plantet
omkring 70 arter af magnolie
rundt om et lille regnvands-
bassin i organisk form.

Begge disse områder er en
smule mere parkagtige end re-
sten og bruges ifølge Michael
Hansen meget til at gå tur og
holde uformelle møder. Heg-
net holder forskerparkens be-
stand på 20-25 stykker råvildt
på afstand. At de er sultne, ser
vi senere et andet sted. Her er
efeublade lige så fint spist af
en træstamme op i ’nå-højde’
for et rådyr - få meter fra byg-
ningerne.

Scion DTU stiller også areal
til rådighed for Bytræarbore-
tet, en samling af træer som
bruges som bytræer. Bytræar-
boretet drives af Institut for

Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, men forskerparkens gart-
nerafdeling tager sig af græs-
slåning og anden pleje. Formå-
let med Bytræarboretet er at
vise hvordan træerne reagerer
på opbyningsbeskæring og
formklipning, og at dokumen-
tere træernes vækst og udvik-
ling (bytræarboretet.dk).

Både dyrere og billigere
Den daglige drift styres af en
plejeplan, og arbejdet udføres

primært af Scion DTU’s egen
gartnerafdeling. Den består af
Michael Hansen som bruger
den ene halvdel af sin tid på
kontoret og den anden halv-
del i marken, og to fuldtidsan-
satte gartnere. Det suppleres
med eksterne firmaer til opret-
ning af fliser og lignende.

I efteråret 2014 blev gart-
nerarbejdet udbudt fordi for-
skerparkens ledelse ønskede at
afprøve prisen. „Det var både
en tidskrævende og lærerig

proces hvor vi selv endte med
at vinde entreprisen,“ fortæl-
ler Michael Hansen.

På nogle måder er det na-
turprægede område billigere i
drift end traditionelle er-
hvervsområder. F.eks. er der
ikke store plænearealer der
skal slås en gang om ugen,
bede der skal luges eller me-
tervis af hæk. På andre måder
er driften dyrere fordi alt gø-
res miljøvenligt.

„Vi bruger ikke pesticider og
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gruser i stedet for at salte på
vejene. Det giver mere fejear-
bejde om foråret og grus i
kloakkerne. Vores rabatter
skal også afhøvles med jævne
mellemrum. Buskrydderen er
nok vores mest brugte red-
skab. Om sommeren kører vi
og ’pisker’ ukrudt langs alle
kantsten mindst en gang om
måneden,“ fortæller chef-
gartneren.

Især i efterårsmånederne
bruges der mange maskinti-
mer på at blæse parkerings-
pladser rene for smågrene,
nåle og blade, og vejristene
skal renses oftere end normalt.
„Mine kollegaer der tager sig
af bygningsdriften, har også
deres udfordringer med blade
i tagrenderne og alger på fa-
caderne.“ Desuden er alle par-
keringspladserne anlagt ind

mellem træerne. Derfor tager
det tid at rydde sne. „Vi bak-
ker stort set lige så meget som
vi kører fremad,“ konstaterer
Michael Hansen med et smil.

Han fortæller også at Scion
DTU er kendt for sin konse-
kvente indsats for at passe på
træerne. „Når der skal bygges
nye virksomheder, er vi meget
strenge med at holde entre-
prenørerne inde på de arealer,
hvor de må være. Vi vil gerne
signalere at træer ikke bare er
træer. Derfor kan det også ko-
ste op til 35.000 kr. i bod hvis
entreprenøren beskadiger gre-
ne der er mere end 5 cm i dia-
meter.“

På samme måde fælder man
ikke bare et træ, straks det
skygger lidt for nogle vinduer.
„Idéen er at understrege træ-
ernes store værdi for området,

SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og
freelancejournalist samt deltidsansat
som seniorkonsulent på Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet.

og vi har en rigtig god dialog
med virksomhederne.“

Positive brugere
Netop dialogen er en vigtig
forudsætning for at kunne op-
retholde det naturprægede.
„Vi gør meget ud af at formid-
le visionerne for området og
har en meget velvillig ledelse,“
understreger Michael Hansen.
Og naturen er ikke bare ekstra
pynt. Formålet er hele tiden at
virksomhederne skal have
gavn af udearealerne. De bli-
ver brugt til frokostpauser,
gåture og møder. Løberuter
giver mulighed for motion i
forlængelse af arbejdsdagen.
„Siddepladserne ved søen
nede i samlingen af paradis-
æbler er et meget populært
opholdssted. Hvis man f.eks.
skal diskutere et vanskeligt

spørgsmål, kan det løsne op
for situationen af være uden-
dørs. Måske får man en fælles
oplevelse af at se et stykke rå-
vildt løbe forbi,“ fortæller Mi-
chael Hansen.

Ved konferencecenteret Sø-
huset er der ligefrem etableret
særlige stier til walk & talk - en
uformel mødeform hvor man
går en tur, mens man klarer
dagsordenen. Udearealerne
bruges også i arbejdet med at
tiltrække nye virksomheder.
Som det bl.a. hedder på
www.sciondtu.dk: „Scion
DTU’s gartnere sørger for at
du kan nyde de grønne områ-
der året rundt på gangstier og
løberuter. Naturen er lige
uden for vinduet med både rå-
vildt, fasaner og egern.“

Medarbejderne svarer hvert
år på en tilfredshedsundersø-
gelse hvor der også bliver
spurgt til udearealerne. Svare-
ne viser at de grønne omgivel-
ser betyder rigtigt meget for
folk. Og stort set ingen klager
over det naturprægede. Det
bliver højst til bemærkninger
om at det kan være irriterende
at man slæber fyrrenåle med
ind i bilen.

„Scion DTU gør meget ud af
at fortælle virksomhederne
om idéerne med området, og
det er helt sikkert med til at
skabe forståelse for hvorfor vi
driver området som vi gør,“
vurderer Michael Hansen. „Vi
kan også se at flere og flere sy-
nes om vores driftsform, og at
det er ok at der står lidt
ukrudt hist og her. Her er der
helt klart sket en holdnings-
ændring i de godt 50 år områ-
det har eksisteret.“  ❏

Udearealerne bliver brugt til frokostpauser, gåture, løbeture i forlængelse af arbejdsdagen - og møder.
Hvis man skal diskutere et vanskeligt spørgsmål, kan det løsne op at være udendørs. Foto: Tilde Tvedt.

Landskabsarkitekt Lene Lottrup undersøgte i 2007-11 hvad
virksomheders grønne uderum betyder for medarbejdernes
sundhed og trivsel. En af virksomhederne er Dansk Hydrau-
lisk Institut der ligger i Scion DTU. Her bruger medarbejder-
ne udearealerne mere end andre steder. Det kom bl.a. frem
at de bruger arealerne til at få afløb for stærke følelser.

Udendørs kommer de lidt væk fra arbejdet og er mere i
kontakt med verden uden for arbejdspladsen. De grønne
områder bruges også til uformelle kontakter med kollega-
erne. De er desuden med til at trække deltagere til de kurser
virksomheden udbyder. Læs mere i artiklen ’Grønt udemiljø
skaber trivsel på jobbet’ i Grønt Miljø 5/2012.

BETYDNING FOR SUNDHED OG TRIVSEL

Driften er på en gang billigere og dyrere end i et traditionelt erhvervs-
område. Der er ikke store plæner der skal klippes, men belægningerne
skal fejes oftere. Foto: Tilde Tvedt.
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Med Sønæs - eller sØnæs - har
Viborg fået en nye vandpark
der samtidig er et klimatilpas-
ningsanlæg. Hvor der før var
fodboldbaner, er der nu rense-
dam og græs der kan optage
skybrudsvand.

Projektet, der blev indviet
20. juni, er Viborg Kommunes
og Energi Viborg Vands bidrag
til kampagnen VandPlus der
også omfatter projekter i Sol-
rød, Frederiksberg og Gladsa-
xe. Formålet er at give eksem-
pler på hvordan regnvands-
håndtering og byudvikling kan
gå hånd i hånd. Projekterne
realiseres i samarbejde med
Lokale- og Anlægsfonden, Re-
aldania og Naturstyrelsen.

„Sønæs er et smukt eksem-
pel på hvordan man på en in-
novativ måde kan kombinere
et teknisk anlæg som en rense-
dam for regnvand, med klima-
tilpasning og en vandpark
med masser af aktivitets- og
oplevelsesmuligheder,“ lyder

det fra formand for Energi Vi-
borg Niels Dueholm og borg-
mester Torsten Nielsen.

Området er oprindeligt en
eng der i 1939 blev drænet til
dyrskueplads og i 1967 blev
boldbaner for boldklubben
B67. Det stadig fugtige om-
råde blev i 1986 udpeget som

har bidraget med knap 17
mio. svarende til hvad den tek-
niske del af projektet alligevel
ville have kostet. Viborg Kom-
mune har bidraget med cirka 6
mio. kr. Resten er fra Vand
Plus, Friluftsrådet og Anders
Brøndums Velgørende Fond.
Læs mere på vandplus.dk. sh

Viborgs nye
vand- og
klimapark

en mulig placering  af et regn-
vandsbassin, men først i 2012,
da det lykkedes at finde andre
faciliteter til boldklubben, tog
planerne om et regnvands-
bassin form og udviklede sig til
det nuværende projekt.

Det samlede budget er på
28 mio. kr. Energi Viborg Vand

Den 5. august gik U.S. Environ-
mental Protection Agency
(EPA) sig  i gang med at under-
søge det forurenede vand i
den nedlagte Gold King Mine i
Colorado. Sigtet var at beskyt-
te den nærliggende flod, men
det gik lige omvendt. Op mod
11 millioner liter forurenet
vand fossede fra minen ud i
Cement Creek. Den flyder ud i
den større Animas River der nu
har fået en grim gullig farve.

„Det er typisk os som rykker
ud til ulykkestilfælde, det ple-
jer ikke at være os der forårsa-
ger dem,“ siger David Ostran-
der, EPAs regionale bered-

Animas River blev til Yellow River
skabschef til Newsweek. EPA
mener at holdet har ramt en
naturlig dæmning af jord som
har holdt vandet inde i minen.

Laboratorierne har endnu
ikke overblik over ulykken,
men der er målt en er blykon-
centrationen i vandet 3.500
gange over det normale ni-
veau. Allerede kort efter ulyk-
ken blev der målt forhøjede
niveauer af diverse metaller i
floden, og derfor gav den lo-
kale sherif hurtigt forbud mod
at færdes i og omkring floden.
Kajakturisterne på billedet la-
der dog til at have svært ved
at se at der er noget galt. lt

Ind og leg i Ole Jørgs veteranbus
En veteranbus i træ er et af
produkterne fra det norske
firma Barnehageprodukter AS
der er specialiseret i legeplads-
inventar i alderen 0 til seks år. I
‘Ole Jørgs Veteranbuss’ er der
indstigning i højre side foran
og midt på venstre side - med
første trin 20 cm over terræn.
Inde i bussen er der bænke
langs vinduerne og bagerst.

Bussen er 3 meter lang, 120 cm
bred og 160 cm høj og frem-
stillet 43x85 mm planker der er
limet og skruet sammen. Hold-
barheden anføres til mindst 20
år. Den solide bus kan flyttes
fra sted til sted hvis man øn-
sker - men kan dog ikke køre
selv, da hjulene er formet som
gennemgående tunneller.
barnehageprodukter.no.



GRØNT MILJØ 6/2015 35

Vildtkød kan være mere
miljøbelastende end kød

fra landbrugets husdyr. I hvert
fald når det gælder fugle. Det
viser en undersøgelse som dr.
agro. Henrik Saxe har udført
på Danmarks Tekniske Univer-
sitet. Det kommer dog meget
an på hvilke dyrearter der er
tale om, og beregningerne er i
sig selv meget usikre.

Undersøgelsen er en livscyk-
lusvurdering der medtager
værdien af de miljøbelastnin-
ger som normalt ikke indreg-
nes i kødets pris. Hertil hører
bl.a. det foder der lægges ud
til vildtet, de afgrøder som
vildtet æder på marker, jæger-
nes transport og slagtningen.
Krondyr, rådyr og dådyr er
sammenlignet med oksekød,
vildsvin med svinekød og grå-
and og fasan med kylling.

„Påstanden at vildtkød er
mindre miljøbelastende end

Vildt kød er ikke mere
miljørigtigt end tamt kød
Det kommer dog an på arterne, og
beregningerne er usikre, viser ny undersøgelse

kød fra husdyr, er besnæren-
de. Vi forestiller os at f.eks.
hjortevildtet går frit omkring i
naturen og spiser det de finder
der, mens traditionelle husdyr
typisk indebærer opstaldning,
foder og dyrlæge. Så simpel er
virkeligheden dog langt fra,“
skriver Henrik Saxe i ‘Skoven’.

Undersøgelsen viser bl.a. at
produktion af vildtsvinekød
(18,17 kr./kg) er over dobbelt
så miljøbelastende som svine-
kød (8,95 kr./kg). Vildtkød fra
ænder (99,95 kr./kg) er 19
gange så belastende som kyl-
lingekød fra landbruget (5,30
kr./kg). Fasankød (321,99 kr./
kg) er 61 gange så belastende
som kyllingekød. Derimod be-
laster produktionen af hjorte-
kød miljøet langt mindre end
oksekød. Men oksekød er også
en meget miljøbelastende
landbrugsproduktion, 12 gan-
ge mere for svinekød.

KILDE
Henrik Saxe (2015): Er dansk vildt-
kødproduktion miljømæssigt bære-
dygtig? Skoven 6-7, 2015.

Og dog. Saxe henviser til et
nyt studie hvor der er en me-
get stor spredning i oksekøds
belastning af miljøet, bl.a. i
forhold til CO2. Hvis Saxe i sin
undersøgelse havde brugt tal-
lene i den lave ende, ville ok-
sekød have været mere miljø-
venligt end hjortekød. I det
hele taget betoner Saxe un-
dersøgelsens usikkerheder og
begrænsninger.

Vildtkødets langt største mil-
jøpåvirkning er dyrenes føde,
både udlagt foder og de land-
brugsafgrøder de æder og
tramper ned. Men også jæger-

nes kørsel spiller en rolle. Der
blev f.eks. beregnet en kørsel
på 238.000 km forbundet med
jagt på 180 krondyr i Oksbøl.

Saxe fastslår i øvrigt at jagt
næppe er nødvendig for at
vedligeholde vildtet eller ba-
lancen i de naturlige økosyste-
mer. Dyr som ikke jages, klarer
sig udmærket uden jagt. I ste-
det reguleres bestandene af
rovdyr eller ved at dyrene
trækker andre steder hen. sh

Foto fra www.ragelundbedandbreakfast.dk.



36 GRØNT MILJØ 6/2015

Filterjorden renser vejvandet
LAR. Med optimal jord kan lettere forurenet regn sendes i grunden

Principskitse af nedsivningsanlæg med filterjord. Øverst en lavning til
opstuvning af vand. Herunder filterjord. Under filterjorden kan man
placere en faskine og/eller drænrør. Tegning fra Karin Cederkvist (2015).

Vejvandet ledes via en rende ud i truget og siver ned. Her skal jorden være god til at rense forureninger fra.

Regnen der strømmer af fra
veje og pladser, løber tit i

kloakken hvor det giver pro-
blemer med overbelastninger
og overløb. I stedet kan vej-
vandet afkobles til bede, trug
og bassiner hvor det siver gen-
nem jorden til grundvandet.

Men vejvand er forurenet
med tungmetaller, kulbrinter,
PAH mv. udstødning, dæk, olie
og asfalt. Renses vejvandet
nok på sin vej gennem jorden
så grundvandet ikke forure-
nes? Ja, det tyder den viden
man har i dag på. Men det
kræver i alle tilfælde den rig-
tige jord. En filterjord. Det kan
være en naturlig jord, men
også en jordblanding der er
optimeret til formålet.

Filterjord skal ikke forveksles
med filtergrus og andre filter-
materialer der bruges til pak-
ning af drænrør, faskiner mv.
Her er målet at filtrere jord for
fine jordpartikler så drænet
ikke stoppes. Filterjord skal
fjerne forureningen fra vej-
vandet. Det kræver at den le-
ver op til fire krav:
• Den skal have en god vand-
gennemtrængelighed - som
afhænger af teksturen og
komprimeringen.
• Den skal have en god rens-
ningsevne - som afhænger af
jordens tekstur og mængden
af reaktive partikeloverflader
og af vegetationen.
• Den skal være en god vækst-
jord - både af hensyn til det

grønne miljø, og fordi det er i
rodzonen at det meste af rens-
ningen sker gennem filtrering,
binding eller nedbrydning af
de forurenende stoffer.
• Der skal være et godt plante-
dække som er en forudsæt-
ning for at undgå tilstopning.

Opskriften på filterjord
På Københavns Universitet har
man siden 2008 undersøgt
hvordan filterjord bør være og
bruges. I Danmark er der in-
gen nærmere regler, men på
baggrund af tyske retningslin-
jer (DWA-A 138) og danske er-
faringer har Københavns Uni-
versitet opstillet anbefalinger.

Der anbefales alt i alt et ler-
og siltindhold på højst 10%. Er
der mere, kan vandtranspor-
ten blive for langsom. Det kan
også blive et problem at visse
lerarter udvider sig og trækker
sig sammen ved opfugtning
og udtørring. Det kan danne
sprækker hvor vandet løber
urenset igennem. Rodkanaler
og regnormegange kan give
samme effekt. Lerindholdet
bør også tilpasses behovet for
planternes vandforbrug. Leren
er dog nødvendig idet små ler-
partikler er bedre til at rense
end sand fordi det samlede
overfladeareal er større og
mere reaktivt.
  Jordens indhold af organisk
stof i form af humus og leven-
de og døde planter og dyr spil-
ler også en rolle. Mange orga-

niske forureninger (olie, PAH,
phtalater) binder sig til jordens
organiske dele. Organisk ma-
teriale fremmer den mikrobi-
elle aktivitet i jorden og der-
med også nedbrydningen af
organisk forurening. Derud-
over er et vist humusindhold
nødvendig for at jorden kan
bevare en stærk, porøs aggre-
gatstruktur og dermed tilpas
vandgennemtrængelighed
(hydraulisk ledningsevne).

Der må dog ikke være for
meget ustabilt organisk stof.
Det kan med tiden nedbrydes
til mindre og mere mobile mo-
lekyler der kan transportere
noget af den bundne forure-
ning med sig ned gennem jor-
den. Desuden er meget orga-
nisk materiale ofte en kilde til
udvaskning af næringsstoffer

som kvælstof og fosfor. Hvis
man bruger kompost til filter-
jorden, skal det derfor være en
stabil, og gerne mindst tre år
gammel haveparkkompost.
  For mange forureningsstoffer
er pH-værdien vigtig for jor-
dens renseevne. Det gælder
især tungmetaller og fosfor
der generelt bindes bedst ved
en neutral pH-værdi eller svagt
over. Men pH er også vigtig
for stabiliteten af jordens or-
ganiske stof. Og den er bedst
ved lavt pH. Af hensyn til beg-
ge dele har den optimale fil-
terjord en pH omkring 6,5-7.

I andre lande kendes filter-
jord som bl.a. mulden-rigolen,
wadi, raingarden, biofilter og
bioretention. Opskriften vari-
erer noget afhængig af hvor-
dan man prioriterer filterjor-
dens formål. I Danmark priori-
teres især rensningen af regn-
vandet, i Tyskland især nedsiv-
ningsevnen. Konsekvensen er
at der i Danmark skal bruges
flere kvadratmeter filterjord
for at behandle samme
mængde vand end i Tyskland.
Til gengæld er der større sik-
kerhed for rensningen.

I opskrifterne ses ikke blot
krav til tekstur, pH, organisk
stof og infiltrationsevne. Der
er også krav til jordens fakti-
ske renseevne, f.eks. kation-
ionbytningskapacitet, fosfor-
mætningsgrad og indhold af
jern- og aluminiumoxider. Den
slags krav kan være en fordel
for myndighederne, men kan
også gøre filterjorden så dyr at
fremstille og dokumentere at
den fravælges.

Gamle anlæg virker
Renser filterjorden nok? Solid
dokumentation findes stadig
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KILDER
Karin Cederkvist, Marina Bergen Jen-
sen, Simon Toft Ingvertsen (2015):
Filterjord - en metode til håndtering
af vejvand. Videnblade Park og Land-
skab 7.03-03. Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning, KU.
Simon Toft Ingvertsen, Karin Ceder-
kvist, Marina Bergen Jensen (2015):
Sammensætning og brug af filterjord.
Videnblade Park og Landskab 7.03-
06. Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning, KU.
Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(2005): Arbeitsblatt DWA-A 138
Planung, Bau und Betrieb von Anla-
gen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser. www.dwa.de.

■ 5-10% vægt% ler (<0,002 mm) og silt (<0,063 mm).
■ 1-3 vægt% organisk materiale der er så stabilt som muligt.
■ pH 6,5-8, men helst i den lave ende.
■ Ren jord, f.eks. klasse 0 i Sjællandsvejledningen.
■ Ikke høje mængder fosfor som let kan udvaskes.
■ 30-50 cm lag afhængigt af rensningsbehov og plantevækst.
■ Homogent blandet. Købes færdigt eller blandes på stedet.
■ Placeres i overfladen i nedsivningsanlægget.
■ Bør være vegetationsdækket.
■ Hydraulisk ledningsevne 10-5 til 10-4 m/s ved anlæg afhængig

af jordens tekstur og kompakthed. Justeres med sand.
■ Forholdet mellem vej/parkeringsareal og nedsivningsareal

varierer med det forventede forureningstryk og jordlagets
dybde. Danske eksempler varierer mellem cirka 1:5 og 1:25.

■ Større bindingskapacitet og længere levetid kan opnås ved
at iblande ‘sorbenter’, f.eks. aluminiumoxid (Alco-sand).

ANBEFALINGER TIL FILTERJORD
Fra Københavns Universitet

ikke trods mange års erfaring i
bl.a. Tyskland og Holland. Kø-
benhavns Universitet har un-
dersøgt ældre tyske nedsiv-
ningsanlæg. Her kunne det
konstateres at filterjorden
med få undtagelser ikke var
forurenet med tungmetaller i
en grad der oversteg den dan-
ske forureningsklasse 2 (lettere
forurenet jord). Desuden viste
laboratorieforsøg at jordene
stadig var effektive til at binde
opløste tungmetaller og me-
get effektive til at filtrere selv
fine partikler på 5 mymeter
(mikrometer).

På den anden side viste det
sig også at filterjord med tiden
kan begynde at lække noget
af den bundne forurening,
bl.a. bly og kobber. Det sker i
takt med at organisk stof fra
rodzonen nedbrydes og ud-
vaskes som opløst organisk
stof. Det er dog uvist hvornår
det i filterjordens virketid bli-
ver et reelt problem.

Nye lovende tests
I partnerskabet ‘Vand i Byer’
og konsortiet ‘Byer i Vandba-
lance’ er filterjord testet i to
grøfter ved en parkeringsplads
i Odense, et vejbed i Brøndby
og et vejbed i Brønshøj. Her er
der fra 2012 til 2014 taget
vandprøver fra udløbet under
filterjorden, i Odense også ved
grøftens indløb.

Prøverne er analyseret for
bl.a. pH, suspenderet stof, næ-
ringsstoffer (fosfor og kvæl-
stof), opløst organisk stof
(DOC) samt forureningsstoffer,
især tungmetaller og kun i
mindre omfang for kulbrinter
(olier) og PAH’er.

Under almindelige regn-

hændelser var det ikke muligt
at påvise en egentlig rense-
effekt fordi de målte indløbs-
koncentrationer var meget
lave og ikke kunne skelnes fra
udløbskoncentrationerne. Der-
for udførtes der bagefter for-
søg med ‘hjemmelavet’ vej-
vand med højere koncentrati-
oner af typiske forurenings-
stoffer i vejvand. De foreløbi-
ge resultater viser at filterjor-
den er mere eller mindre ef-
fektiv til at tilbageholde de til-
førte forureninger, bl.a. tung-
metaller, pesticider og PAH.

Universitetet konkluderer
foreløbigt at filterjord er vel-
egnet til at rense vejvand.
Samtidig anbefales det at an-
læg med filterjord forberedes
til prøvetagning. Så kan rense-
effektiviteten dokumenteres
over tid, og man kan bestem-
me det tidspunkt hvor filter-
jorden bør skiftes ud.

Der peges videre på at man
kan give jorden større rense-
evne ved at blande opsugende
‘sorbenter’ i den, f.eks. jern- el-
ler aluminiumoxider. Det kan
muligvis også nedsætte ud-
vaskningen af ophobet forure-
ning og organisk stof. sh
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I 2014 gennemførte Arbejds-
 tilsynet et særlig tilsyn inden

for gartneri og landskabspleje.
Det var et led i de særlige ind-
satser i nedslidningstruede
brancher og havde fokus på
arbejdsmiljø inden for muskel-
og skeletbelastninger samt det
psykiske arbejdsmiljø.

I alt 168 anlægsgartnervirk-
somheder fik besøg af Ar-
bejdstilsynet sidste år i forbin-
delse med denne særlige ind-
sats. Hver virksomhed fik be-
søg to gange med 1-6 måne-
ders mellemrum. Det første
besøg var et vejledningsbesøg,
hvor der blev givet mundtlig
vejledning. På det andet besøg
blev der ført kontrol med ar-
bejdsmiljøet.

Resultatet er beskrevet i rap-
porten ‘Statusnotat, Gartneri
og Landskabspleje.’ Ifølge den
er de største identificerede
problemer inden for området:
• Løft, træk og skub.
• Arbejdsstillinger og

arbejdsbevægelser
• Psykisk førstehjælp.

På alle virksomheder er der
blevet mundtligt vejledt om et
eller flere emner inden for
muskelskelet-belastninger og/
eller psykisk arbejdsmiljø. Vej-
ledningerne er givet i en dia-
log mellem Arbejdstilsynet og
virksomheden. Det har både
været i forhold til arbejdsmæs-
sige belastninger som virksom-
heden selv er bevidst om, eller
andre forhold som Arbejdstil-
synet har observeret. Vejled-
ningerne har handlet om hvor-
dan man kan forebygge be-
lastninger. Det præciseres at
de mundtlige vejledninger
ikke er udtryk for at lovgivnin-
gen er overtrådt.

Resultaterne viser også at
virksomhederne efter første
vejledningsbesøg har arbejdet
videre med en meget stor del
af vejledningerne inden for
både muskelskeletbesvær og
psykisk arbejdsmiljø.

Løft, træk og skub
Løft, træk og skub er et emne
der ofte er vejledt om på før-
stebesøgene. Vejledningen er
eksempelvis givet i forbindelse
med håndtering af sække og
store planter samt løft af ma-
terialer og redskaber som
brøndringe, dæksler og vibra-
torer mv.

I disse situationer har den
mundtlige vejledning om-
handlet mulige måder hvor
virksomheden kan arbejde vi-
dere med at håndtere de ar-
bejdsmiljømæssige udfordrin-
ger. Det kan f.eks. være hvor-
dan man skal placere emner så
man undgår løft under knæ-
højde eller blot kendskab til
hvad tingene vejer.

Aktiviteter som virksomhe-
derne har igangsat mellem de
to besøg, har f.eks. været at
virksomheden har sat faste
vægtgrænser for hvornår tek-
nisk løftegrej skal anvendes
samt mærker tungt grej og an-
givet deres vægt. Andre eks-
empler er afprøvning af bro-

læggerstole, gennemgang af
vejledningen om løft, træk og
skub samt instruktion så med-
arbejdere i højere grad anven-
der stående værktøj til grus-
afretning.

Stillinger og bevægelser
Arbejdsstillinger og -bevægel-
ser er også blandt de emner
der ofte er blevet vejledt
mundtligt om på førstebesø-
gene. Her har vejledningen
også omhandlet mulige måder
hvor virksomheden kan arbej-
de videre. Det kan f.eks. være
at tilrettelægge arbejdet så
man veksler mere rundt mel-
lem opgaver eller tidsbegræn-
ser dem. Det kan også være at

ARBEJDSMILJØ 1. Løft, træk, skub,
arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser og
psykisk førstehjælp er de største problemer
i anlægsgartnerfirmaer, viser Arbejdstilsynets
særlige indsats

Det grønne miljø er
også hårdt arbejde

Af Bente Mortensen

Belægningsarbejde er hårdt ved
hele bevægeapparatet. Foto:
Jordbruget Uddannelsescenter.
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bruge tekniske hjælpemidler
som hækklipper med forlæn-
ger eller ved at bruge ‘gafler’
ved flytning af planter m.m.

De aktiviteter som virksom-
hederne har sat i gang mellem
de to besøg, har f.eks. været
at investere i nedsænkede
sakseborde eller arbejdsplat-
forme til pakning af contai-
nere. Et andet eksempel har
været at indføre mere rotation
mellem opgaver for at undgå
en ensidig belastning.

Psykisk førstehjælp
Psykisk førstehjælp drejer sig i
denne sammenhæng typisk
om risikoen for at opleve trau-
matiske hændelser og hvordan
man bedst muligt følger dem
op. Hvilket beredskab og hvil-
ke procedurer for psykisk før-
stehjælp har virksomheden?

Vejledningen ved førstebe-
søgene har typisk været at gø-
re virksomhederne opmærk-
somme på at have en plan for
psykisk førstehjælp hvis beho-
vet opstår, herunder at der er
udpeget en kontaktperson i
virksomheden.

Aktiviteter som virksomhe-
derne har sat i gang mellem

KILDER
Arbejdstilsynet (2015): Statusnotat,
Gartneri og Landskabspleje. Endelig
rapport er endnu ikke offentliggjort.

de to besøg, har f.eks. været
at nedskrive en plan for psy-
kisk førstehjælp og bede med-
arbejdere oplyse navn og tele-
fonnummer på pårørende

Påbud og vejledninger
Arbejdstilsynets andet besøg
blev gennemført 1 til 6 måne-
der efter det første besøg og
indeholdt også en kontrol af
arbejdsmiljøet hvor der blev
truffet afgørelser om eventu-
elle overtrædelser af Arbejds-
miljøloven. Inden for branchen
‘landskabspleje’ blev der truf-
fet følgende afgørelser og vej-
ledninger:
• 2 påbud om arbejdsstillinger
og -bevægelser.
• 2 påbud om psykisk arbejds-
miljø.
• 3 vejledninger om løft, træk
og skub
• 1 vejledning om psykisk ar-
bejdsmiljø.

Reaktionerne i forbindelse
med det psykiske arbejdsmiljø
handler typisk om at der
mangler udarbejdelse af be-
redskabsplan i forbindelse
med traumatiske hændelser.

Generel vurdering
Det er Arbejdstilsynets gene-
relle vurdering at der har væ-
ret et konstruktivt forløb med
virksomhederne. Virksomhe-
derne er motiverede for at ar-
bejde videre med de emner,
der er blevet vejledt om på
første besøg. Virksomhederne
har oplevet en ‘rød tråd’ mel-
lem de to besøg og har i høj
grad arbejdet videre med ar-
bejdsmiljøet mellem første og
andet besøg således at der
kun i få tilfælde kunne konsta-
teres væsentlige arbejdsmiljø-
problemer.

Reaktionerne fra de besøgte
virksomheder er generelt posi-
tive, især fordi besøgene var
præget af vejledning og dia-
log og ikke kun af den ellers
sædvanlige kontrol.

I de følgende tre artikler op-
summeres regler og foranstalt-
ninger i tre arbejdsopgaver,
nemlig arbejdsmiljø ved hæk-
klipning, græsklipning og be-
lægning. ❏

SKRIBENT
Bente Mortensen er hortonom og
miljø- og arbejdsmiljøkonsulent i fir-
maet Green Project.
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ARBEJDSMILJØ 2.
Redskabets vægt og
de gentagne akavede
bevægelser er en stor
udfordring, men også
vibrationer og os skal
anlægsgartneren være
opmærksom på.
Case: hækklipning

Klip hæk
uden at
blive helt
smadret

Hække kan klippes helt ma-
skinelt, men som regel

bruger anlægsgartneren ma-
nuel klipning med håndholdte
maskiner. Og det er der flere
arbejdsmiljøproblemer med på
grund af maskinernes vægt og
de ensidige gentagne bevæ-
gelser i akavede og belastende
arbejdsstillinger. Også place-
ringen af håndtag, vibratio-
nerne og udstødningsgas kan
være alvorlige problemer.

Ud fra en ergonomisk be-
tragtning bør afstanden mel-
lem håndtagene på en hæk-
klipper være 40-50 cm. Her vil
spændingerne minimeres, og
samtidig vil anlægsgartneren
have bedre kontrol over ma-
skinen. Nogle maskiner har et
drejeligt baghåndtag. Så vri-
der man ikke håndleddet ved
klipning af lodrette flader, og
det er lettere at betjene start
og gasregulering.

veau at det kræver at der skal
bæres høreværn. De batteri-
drevne støjer typisk mindre.

Høreværn skal tilbydes alle
ansatte der udsættes for støj-
belastning over 80 dB(A). Hvis
støjbelastningen overstiger 85
dB(A), skal arbejdsgiveren
også sikre at høreværn anven-
des. Samtidig skal støjen forsø-
ges dæmpet ved kilden.

Der findes forskellige typer
af høreværn. Fælles for dem er
at de skal være CE-mærkede.
Som tommelfingerregel gæl-
der at ørepropper i bedste fald
dæmper med 10-20 dB(A),
mens ørekopper dæmper med
20-30 dB(A) hvis de bruges rig-
tigt. Både ørepropper og øre-
kopper fås i elektroniske udga-
ver der kan sortere i lyd så stø-
jen dæmpes, mens bak-alar-
mer og lignende stadig kan
høres, og kommunikation med
omgivelserne er mulig.

Vibrationer over tid
Vibrationer er mekaniske
svingninger som man udsættes
for hvis man f.eks. betjener vi-
brerende maskiner eller køre-
tøjer. Vibrationer kan føre til
forandringer i fingrenes blod-
kar, nerveskader og muskel-
og ledskader, rygproblemer og
nedslidning. Man kan udsæt-
tes for hånd-arm-vibrationer
ved at betjene en håndholdt
maskine, f.eks. en hækklipper
eller motorsav der giver rystel-
ser ud i hånd, arm og skuldre.

Det er bedst at stå oprejst
når man klipper hæk. Det afla-
ster ryggen mest muligt. En
stangklipper kan være løsnin-
gen da man opnår bedre ar-
bejdsstillinger og navnlig kan
holde ryggen lige. Det gælder
både når man klipper lave
hække, og når man klipper
lodrette og vandrette flader
fra jorden op til øjenhøjde.

I praksis er det dog ikke altid
en mulighed da hækkene på
f.eks. en kirkegård har meget
forskellige højde, og står tæt
ved hinanden. Det fortæller
Karin Pihl som arbejder på kir-
kegården ved Brønshøj Kirke.
Gartnerne der arbejder her, er
meget opmærksomme på at
forebygge rygproblemer.

„Hækkene skal være færdig-
klippede inden for en 10 ugers
periode efter sommerferien,
og derfor skifter vi mellem at
klippe hæk og lave andre op-

gaver i løbet af dagen for at
undgå ensidigt gentaget ar-
bejde og skåne ryggen,“ for-
tæller Karin.

Ikke for høj vægt
Det er afstanden fra kroppen
til maskinen der har betydning
for hvor meget man kan løfte.
Man skal holde maskinen så
tæt på kroppen som muligt.
Men hækkens form og højde
kræver ofte at man holder ma-
skinen ud fra kroppen for at
kunne klippe højt, lavt og på
tværs. I disse yderpositioner er
det ekstra belastende når ma-
skinen er tung.

Den ideelle vægt for en
hækklipper er 3 kg, men man-
ge maskiner vejer 5-6 kg og
det øger risikoen for skader.
Ved arbejde i albuehøjde med
hækklipper på under 5 kg er
belastningen acceptabel. Ved
arbejde under knæhøjde eller
over skulderhøjde med hæk-
klipper over 3 kg er belastnin-
gen uacceptabel.

Høreværn er nødvendigt
Ingen må udsættes for støj
over 85 dB(A). Hvis støjen er
over 80 dB(A), skal der stilles
høreværn til rådighed. Og le-
verandøren skal oplyse hvor
meget maskinen støjer. Husk
at dine kolleger også skal bæ-
re høreværn, hvis de arbejder i
nærheden.

De fleste benzindrevne hæk-
klippere har så højt et støjni-

Brønshøj kirkegårds gartnere bruger batteridrevne hækklippere med batteri på ryggen. Foto: B. Mortensen.

Mellem albue- og knæhøjde eller
mellem albue- og skulderhøjde

Belastningen er afhængig af både arbejdsstillingen og hækklipperens
vægt. Hvis den vejer over 5 kg, går det kun nogenlunde an hvis man
klipper omkring albuehøjde.

Under knæhøjde og
over skulderhøjde

Albuehøjde

Over 3 kg Over 5 kg3-5 kg

Af Bente Mortensen
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Aktionsværdien på 2,5 m/s²
eller derover angiver hvornår
der skal handles i forhold til
vibrationsbelastningen. Over-
skrides værdien, skal årsagen
undersøges, og der skal plan-
lægges og gennemføres tekni-
ske og organisatoriske foran-
staltninger for at begrænse
belastningen mest muligt.

Der er dog ikke tale om at
arbejdet skal stoppes. Findes
der ikke egnede foranstaltnin-
ger, kan arbejdet fortsættes
selv om aktionsværdien over-
skrides. Tabellen herover viser
hvor lang tid man dagligt må
udsættes for vibrationer hvis
vibrationsbelastningen på 2,5
m/s² ikke skal overskrides på
en 8 timers arbejdsdag.

Overskrides værdien, skal
der straks tages initiativ til at
bringe belastningen under
grænseværdien. Samtidig skal
årsagen til overskridelsen påvi-
ses, og der skal tages organisa-
toriske og tekniske forholds-
regler mod en gentagelse af
overskridelsen.

Leverandørerne skal oplyse
om hånd-arm-vibrationer. Hus-
qvarna har udarbejdet en vi-
brationskalkulator hvor man
kan se hvor mange timer der
kan køres med Husqvarnas
produkter før grænseværdien
overskrides. Det er også muligt
også at indtaste data for andre
fabrikater og andre vibreren-
de værktøjer som anvendes på
en dag (www.husqvarna.com/
dk/forest/support/vibration-
calculator/).

Den enkelte medarbejder
kan selv gøre meget for at

KILDER
Maskindirektivet 2006/42/EG. Bilag 1
Håndholdt hækklipper.
www.barjordtilbord.dk.
BMI A/S.
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Benzin Stihl HS 82 RC-E 60 5,6 95 2,7 2,8
Benzin Echo HCR 161ESBMI 62 5,4 94 3,6 5,7
Benzin Husqvarna 226HD60S 60 5,8 91 2,0 2,1
Batteri Stihl HSA 86 62 3,1* 83 3,7 2,3
Batteri Husqvarna 536LiHD70X 60 3,8* 78 1,6 2,5

Så lang tid må man
udsættes for vibrationer
hvis vibrationsbelastningen
ikke skal overskrides:

2,5 m/s² ......... 8 timer
3,5 m/s² ......... 4 timer
5 m/s² ............ 2 timer
7 m/s² ............ 1 time 
10 m/s² .......... 30 minutter 

forebygge og nedbringe be-
lastninger fra vibrationer:
• Overvej om det er muligt at
bruge en anden og mindre be-
lastende arbejdsmetode.
• Undgå at arbejde for længe
med vibrerende værktøjer og
varier arbejdet.
• Vælg maskiner eller værktøj
der vibrerer mindst ud fra le-
verandørernes oplysninger.
• Udskift eller vedligehold slidt
udstyr.
• Isoler vibrationskilden fra de
dele der berøres.
• Brug vibrationsdæmpet
værktøj og udstyr.
• Undgå et hårdt, krampagtigt
greb.
• Ophæng tunge maskiner så
grebet kan være så afslappet
som muligt.
• Brug vibrationsisolerende
handsker.

Benzin eller batteri?
Der er fordele og ulemper ved
at anvende benzin- eller batte-
ridrevne hækklippere. Når det
gælder vægt, støj og udstød-
ning, har de batteridrevne en
fordel, mens batteriets
funktiontid har været begræn-
sende for udbredelsen. I år er
der kommet batterier på mar-
kedet der holder 3-4 timer.
Det har gjort de batteridrevne
klippere attraktive og resulte-
ret i et betydelig øget salg til
kirkegårde og boligforenin-
gen. Vær dog opmærksom på
at vibrationerne i de batteri-
drevne maskiner ikke nødven-
digvis er lavere end de benzin-
drevne.

 Batteriet vejer typisk 1,2 til
1,8 kg. Det skal bæres på ryg-
gen hvis man skal få en vægt-
fordel i forhold til de benzin-
drevne hækkeklippere. ❏

NØGLETAL FOR
5 HÆKKLIPPERE

SKRIBENT
Bente Mortensen er hortonom og
miljø- og arbejdsmiljøkonsulent i fir-
maet Green Project.
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Vibrationer ved kørsel med
maskiner er årsag til belast-
ning af kroppen, men ska-
derne viser sig normalt først
efter længere tid. Et godt ek-
sempel er græsklipning der
både udføres af anlægsgart-
nere, greenkeepere og
groundsmen og ofte i mange
timer hver dag. Da det ikke er
særlig tungt arbejde, er der
ikke altid den nødvendige op-
mærksomhed på arbejdsmil-
jøet. Det bør der være og husk
at det også skal i APV´en.

Inden for det grønne områ-
de anvendes mange kørende
maskiner på vej, jord og græs.
De rystelser som en maskinfø-
rer udsættes for, kan medføre
en forøget belastning af ryg-
gen som igen medfører en for
tidlig nedslidning. Rystelser el-
ler helkropsvibrationer er ble-
vet en betydelig arbejdsmiljø-
faktor, og vibrationerne slider
på kroppen.

„Helkropsvibrationer er vi-
brationer der overføres til hele
kroppen, og som medfører ri-
siko for den ansattes sundhed
og sikkerhed, navnlig lidelser i
lænderyggen og skader på
rygsøjlen,“ som det hedder i
At-vejledningen ‘Helkropvibra-
tioner’.

ARBEJDSMILJØ 3. Helkropvibrationer er en stor risiko når man arbejder længe i kørende
materiel, så vær opmærksom på hvornår grænserne overskrides. Case: græsklipning

Klip græs uden at blive rystet i stykker

Af Bente Mortensen Den tid man er udsat for be-
lastning - eksponeringstiden -
har stor betydning ligesom
vibrationerne fra maskinen.
Men også hastighed, underla-
gets jævnhed, maskinens af-
fjedring og dæktryk har indfly-
delse på belastningen.

Undersøgelser af helkrops-
vibrationer inden for anlægs-
gartneri har vist at græsklip-
ning med en lille selvkørende
maskine er en af de mest bela-
stende arbejdsoperationer ved
pleje af grønne områder. Vur-
dering af en medarbejders
vibrationspåvirkninger er der-
for også et af de forhold der
skal indgå i arbejdspladsvurde-
ringen (APV).

Leverandørerne har pligt til
at give oplysninger om hvor
kraftige helkropsvibrationer
som førere af mobile maskiner
udsættes for. Selv om leveran-
dørens oplysninger ikke tager
højde for belastningen ved
brug, er de et godt grundlag
for sammenligning og valg
mellem forskelligt materiel.

Aktions- og grænseværdi
Udsættelse for helkropsvibra-
tioner er reguleret i et EU-di-
rektiv der fastsætter to niveau-
er for hvornår det er påkrævet
at gribe ind. Aktionsværdien
angiver hvornår arbejdsgive-

ren skal handle for at nedsæt-
te belastningen. Grænseværdi-
en er absolut og må aldrig
overskrides.

De to værdier forholder sig
det antal timer man sidder på
maskinen. Er det 8 timer, er
aktionsværdien A(8) = 0,5 m/s2

og grænseværdien A(8) = 1,15
m/s2. Begge værdier er gen-
nemsnittet over de 8 timer. En-
heden m/s2 er enheden for den
acceleration som vibrationerne
medfører.

Så lang tid må man udsæt-
tes dagligt hvis ikke vibrations-
belastningen skal overskrides:
0,5 m/s2: op til 8 timer.
0,7 m/s2: op til 4 timer
1,0 m/s2: op til 2 timer
1,4 m/s2: op til 1 timer.

Der er altså sammenhæng
mellem den tid som føreren
udsættes for vibrationer og
maskinens vibrationer. Mere
vibration er tilladt hvis man
udsættes i kortere tid.

Vibrationsbelastning
Hvis man skal finde ud af vi-
brationsbelastningen ved klip-
ning af græs (eller kørsel med
andre maskiner), kan man an-
vende en regnemaskine som
Bar Transport og Engros har
udarbejdet til udregning af
den daglige vibrationsbelast-
ning. Den findes på www.

bartransportogengros.dk (søg
på helkropsvibrationer).

Resultatet opgøres både i m/
s2 og i farverne grøn, gul og
rød som hurtigt kan aflæses.
Grøn betyder at der ingen pro-
blemer er. Gul betyder at der
skal træffes foranstaltninger til
at nedsætte vibrationsbelast-
ningerne. Rød betyder at ar-
bejdet straks skal stoppes og
først må genoptages når for-
holdene er bragt i orden.

Hvis man på en 8 timers ar-
bejdsdag kommer over 0,5 m/
s2, kan det ikke udelukkes at
medføre skader efter længere
tids påvirkning. Hvis man kom-
mer over 0,8 m/s2, kan selv
kortvarige påvirkninger give
skader. 1,15 m/s2 er den lovbe-
stemte grænseværdi som un-
der ingen omstændigheder
må overskrides som gennem-
snit for 8 timer.

Markedsundersøgelse
Når man køber nye maskiner
er det vigtigt at tage vibration
med i betragtning på lige fod
med andre arbejdsmiljøpara-
metre som f.eks. støj.

For at finde ud af hvordan
det står til i dag, har vi hen-
vendt os til nogle leverandører
for at få oplysninger om hel-
kropsvibrationer og støj hos
maskiner der anvendes til klip-

„Sædet koster vist lige så meget
som maskinen, men hvis jeg ikke
havde det, så ville min ryg være
rystet helt i stykker,“ siger Daniel
Bruun, kirkegårdsgartner ved
Brønshøj Kirke.
Foto: B. Mortensen.
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SKRIBENT
Bente Mortensen er hortonom og
miljø- og arbejdsmiljøkonsulent i fir-
maet Green Project.

KILDER
Helkropsvibrationer. At-vejledning
D.6.7. April 2006.
www.helkropsvibrationer.dk.

Når man skal vurdere vibrationsbelastningen kan man bruge den regne-
maskiner som regnemaskine som Bar Transport og Engros har lavet på
www.bartransportogengros.dk (søg på ‘helkropsvibrationer’).

ning af brugsplæner, boldba-
ner og fairways. Resultatet ses
af skemaet herunder.

Vær opmærksom på at pro-
ducenterne foretager stan-
dardmålinger af vibrationer i
henhold til forskellige direkti-
ver og internationale standar-
der. Tallene vil variere alt efter
forhold og brug.

Reducér vibrationerne
Kørehastigheden er den vig-
tigste faktor til at nedbringe
belastningen. Tit kan en min-
dre reduktion nedsætte vibra-
tionerne væsentligt. Førerens
temperament er derfor væ-
sentligt og kan betyde en hal-
vering eller fordobling af vi-
brationsbelastningen.

På jordunderlag, vej eller
plæne kan man sjældent und-
gå ujævnhederne, men kør
om muligt langs med dem. Her
får man mindre vibrationer
end hvis der køres på tværs.

Generelt vil større maskiner
vibrere mindre end små maski-
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Amazone
Brøns Maskin-
forretning

Shibuara
Lindholm
Maskiner A/S

John Deere 1580
Ole Mathiessen
Maskincenter

Grasshopper
325D
HA Fog

Slagle

Rotor

Slagle

Soloklipper
Al-Ko Ginge

90,0

85,8

0,33

1,24

<1,0

>8 timer >8 timer

1 time,
18 min.

6 timer,
52 min.

NØGLETAL FOR
5 GRÆSKLIPPERE

ner. Større hjul og længere af-
stande mellem hjulene medfø-
rer færre vibrationer end min-
dre hjul og små akselafstande.
Mange maskiner har affjed-
rende aksler og vibrationsop-
hængte kabiner som også re-
ducerer vibrationerne. Både
for højt og for lavt dæktryk
kan give øgede vibrationer.

Et godt vibrationsisolerende
sæde dæmper de chok der kan
være en del af vibrationsbe-
lastningen. Sædet skal passe til
maskinen, og det skal justeres
korrekt efter kørerens vægt.
Og husk, at mens en maskine
måske holder 15 år, så holder
det afvibrerede sæde kortere
tid. Så vurdér løbende om det
fungerer optimalt. ❏

Rotor

Rotor

105

85

<0,5

<1,1

>8 timer >8 timer

>8 timer1 time,
39 min.

85 >8 timer2 timer H.G. ENEMARK A/S
ENEMARK
MASKINER

HAPS
papiropsamler

Have &
Landskab

Stand
A300

Baldersbæksvej 40, 2635 Ishøj
Tlf. 4396 6677
www.hg-enemark.dk
e-mail: hge@hg-enemark.dk
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ARBEJDSMILJØ 4. Hårdt manuelt anlægsarbejde slider på hele bevægeapparatet, så brug de
tekniske hjælpemidler og få en god arbejdsteknik. Case: lægning af sten og fliser.

Læg fliser uden at ødelægge knæ og ryg

Af Bente Mortensen

Lægning af sten og fliser be-
 laster bevægeapparatet,

dvs. knogler, led, muskler og
sener. Skaderne opstår især på
grund af tunge løft, manuel
håndtering og dårlige arbejds-
stillinger. Andre fysisk kræven-
de opgaver er skovling, afret-
ning, flytning af materialer, ar-
bejde med pladevibrator og
kraftig foroverbøjning ved sid-
dende afretning.

Derfor skal man bruge eg-
nede tekniske hjælpemidler
når det er muligt og hensigts-
mæssigt. Og altid når den ma-
nuelle håndtering indebærer
sundhedsfare.

Det skadelige løft
Om et løft er sundhedsskade-
ligt, afhænger i første omgang
af byrdens vægt og række-
afstanden. Arbejdstilsynet har
opstillet vejledende retnings-
linjer for hvor stor den sam-
lede løftemængde må være
for voksne og raske menne-
sker der er velinstruerede og
trænede, og når der løftes i
god arbejdsstilling mellem
midtlår og albuehøjde. Under

disse forudsætninger må den
samlede løftemængde på en
dag ikke overskride 6 tons ved
løft i underarmsafstand og 3
tons i 3/4 arms afstand.

Der er forværrende faktorer
som betyder at man må løfte
mindre end 6 tons pr. dag. Det
er faktorer som arbejde under
knæhøjden, tunge løft, ensi-
digt gentaget arbejde samt
skub og træk. Under sådanne
forhold kan et løft godt være
belastende selv om byrden ik-
ke vejer ret meget. Det gælder
også hvis man løfter asymme-
trisk eller under snævre plads-
forhold, på ujævnt og glat un-
derlag eller på trapper.

Hvis man bærer sten og fli-
ser mere end 2 meter, nedsæt-
tes Arbejdstilsynets grænse for
hvad man maksimalt må bære.
Den går fra 50 til 20 kg når
man  bærer byrden tæt ved
kroppen. I underarmsafstand
nedsættes byrden fra 30 til
cirka 12 kg. Og i 3/4 arms-af-
stand nedsættes den fra 15 til
cirka 6 kg Ved bæring bør
transporten højst være 20 me-
ter på plant underlag.

Fliser og belægningssten
hentes fra palle og lægges ma-

nuelt på et afrettet underlag.
Belastningen afhænger af
hvor mange m² der lægges pr.
time pr. dag samt stenens stør-
relse og vægt. Belastningen
vedrører stort set hele bevæ-
gelsesapparatet. Det anbefales
derfor at den enkelte medar-
bejder kun arbejder en tredje-
del af dagen med manuel
håndtering af stenene.

God form og planlægning
Både den fysiske nedslidning
og antallet af skader kan redu-
ceres hvis man fokuserer på
løft og arbejdsstillinger. Plan-
læg arbejdet, og brug tekniske
hjælpemidler hvor det overho-
vedet er muligt.

Grundlæggende er det en
fordel at holde sig i god form
og eventuelt supplere med
styrketræning for at holde
kroppen ved lige. Risikoen ved
et løft er større for f.eks. ældre
eller tidligere skadede perso-
ner. Bemærk at der er særlige
(lavere) vægtgrænser for unge
under 18 år og for gravide.

Inden arbejdet kan det svare
sig at planlægge og indrette
det mest hensigtsmæssigt. Få
leverandøren til at aflæsse

sten og fliser tæt på brugsste-
det eller brug en kran til at få
materialerne tæt på hvor de
skal bruges. Acceptér kun  ma-
terialer som aflæsses på den
aftalte plads. Det er vigtigt at
variere arbejdet og skift mel-
lem opgaverne som henholds-
vis lægger og håndlanger der
kører materialerne til.  Når du
arbejder med tunge fliser og
kantsten, skal du også bruge
sikkerhedsfodtøj og handsker.

Tekniske hjælpemidler
For at skåne ryg og bevægeap-
parat anvendes tekniske hjæl-
pemidler, men de kan også
spare tid.  Det kan være en
god idé at løfte stenpallen ved
hjælp af gaflerne på maskinen
efterhånden som pallen tøm-
mes. Det kan reducere løft af
sten under knæhøjde. Husk at
en gaffeltruck kun må løfte 1
meter. Brug pallekærre eller
trillebør ved transport af sten
fra palle til arbejdssted.

En stentang er velegnet til
transport af mindre sten frem
til lægningskanten. Vær op-
mærksom på at du hurtigt kan
komme til at overstige det
man må løfte. I praksis kan du
kun bære 3 Holmegaardssten
(4,41 kg/stk.) med tangen, hvis
du skal holde dig nær de cirka
12 kg som må bæres i en un-
derarms afstand fra kroppen.

Det kan være en fordel at
sidde på en brolæggerskam-
mel ved lægning af sten da
den er bevægelig og giver en
ergonomisk god arbejdsstil-
ling. Dog bliver der længere
ned til jorden hvor stenene
skal lægges.

Brug knæbeskyttere eller en
særlig knæskånemåtte til at
beskytte knæene. Selv om du
anvender knæbeskyttere, bør
knæliggende arbejde begræn-
ses da denne arbejdsstilling
fremmer nedslidning af knæet
og giver grobund for slidgigt.

Tunge fliser der ikke kan
håndteres med tekniske hjæl-
pemidler, kan eventuelt løftes
af flere personer. Dermed sti-
ger dog risikoen for uventede
belastninger hvis byrden smut-

Malmos A/S bruger vacuumløfter til store fliser på Det Psykriatiske Hospital i Slagelse. Foto: B. Mortensen.
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ter for en af dem der løfter.
Derfor må den enkelte i en
gruppe ikke løfte mere end
cirka 70% af vægtgrænsen for
et enkeltmandsløft.

Maskinel lægning
Der findes forskellige typer af
manuelt betjente maskiner til
lægning, optagning og kørsel
af fortovsfliser, kantsten mv.
Det er en fordel at vælge en
som er forsynet med sikker-
hedsspærre, så man ikke får en
tung flise til at falde tilbage
under transport.

Vakuumløfteudstyr bliver
mere og mere udbredt. Det er
løft hvor byrden holdes af et
undertryk mellem byrden og
maskinen. Betonfliser er aldrig
100% lufttætte. Det har be-
tydning for valg af vakuum-
løfteudstyr da det kræver en
maskine der kan levere et luft-
flow af en vis størrelse for at
kunne opretholde et tilstræk-
keligt undertryk.

Til større opgaver kan an-
vendes sten der er udviklet til
lægning med maskiner. Det
betyder både et bedre arbejds-
miljø og en hurtig og rationel
udlægning af større flader.

En god arbejdsteknik
Aflast ryggen ved lægning af
sten ved at hvile overkroppen
mod låret i delvist hugsidden-
de stilling. Varier arbejdsme-
tode og -stilling og hold pau-

KILDER
Løft, træk og skub. AT-Vejledning
D.3.1, 2005.
Vakuumløfteudstyr - vejledning i valg
og brug af vakuumløftere. Belæg-
ningsgruppen, Dansk Beton.
www.bar-ba.dk
www.barjordtilbord.dk

SKRIBENT
Bente Mortensen er hortonom og
miljø- og arbejdsmiljøkonsulent i fir-
maet Green Project.

ser med 1-1,5 times mellem-
rum og undgå så vidt muligt
vrid i kroppen. Og sørg så for
at have en god løfteteknik:
• Sørg for at varme kroppen
op med enkle opvarmnings-
øvelser inden du starter.
• Vurdér byrdens vægt og
overfladens beskaffenhed.
Derved bringes musklerne i
beredskab.
• Gå tæt til byrden.
• Indtag en bredstående eller
gangstående stilling for at
sikre balancen.
• Gå ned i knæ og fat byrden
med hænderne. Løft først, når
du har godt greb i byrden og
sikkert fodfæste.
• Hold kroppen så lodret som
muligt. Så minimeres byrdens
vægtstangsarm i forhold til
lænden og dermed sammen-
trykningskraften på rygsøjlen.
• Løft med jævn hastighed ved
at strække i knæene, da ujævn
hastighed giver unødige acce-
lerationer og dermed unødige
kraftpåvirkninger på kroppen.
• Og husk at bruge de tekni-
ske hjælpemidler der er. ❏

Arbejdstilsynets vejledning D.3.1.

Tæt ved krop
3/4 armafstand

cirka 45 cm
Underarmsafstand

cirka 30 cm

3 kg

50 kg

30 kg

15 kg
11 kg

7 kg
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HÆNGER I
BREMSEN
TRAILERE. Vedligeholdelsen
og surringerne af godset er tit
for dårlige. Politiet kalder tabt
udstyr for ‘vejenes svøbe’.
Se mere på Have & Landskab

Så længe man ikke bremser hårdt op eller drejer voldsomt vil godset på de tre billeder nok blive stående, men
kørslen er man ikke altid selv herre over. Foto: Tungvognscenter Øst, Midt- og Vestsjællands Politi.

På stroppen står at den kan
holde 1,6 ton. Så når ma-

skinen eller flisestakken på
trailerens lad kun vejer 800 kg,
er alt vel i sin skønneste orden.
Nej, ikke hvis man bare har
spændt stroppen hen over ma-
skinen eller fliserne. For den
hjælper næsten ingenting i en
katastrofeopbremsning.

Løsslupne maskiner i fri dres-
sur på motorvejen er heldigvis
sjældne, men det er mindre
udstyr ikke. De fleste trafikan-
ter har hørt trafikradioen af-
bryde med besked om en tabt
spand, stige eller trillebør.
Nogle håndværkere er åben-
bart tabt bag en vogn når det
handler om at spænde deres
grej fast på traileren.

Det vil Maskinleverandører-
ne Park, Vej & Anlæg sætte en
stopper for. „Vi vil en gang for
alle klarlægge hvad man må
og ikke må, og hvad man skal
huske om transport af udstyr
og maskiner på traileren eller
ladet. Vi vil vise best practice
på området. Vi ser jo mange
overlæssede håndværkerkøre-
tøjer eller decideret tabt ud-
styr,“ understreger direktør i
GMR Maskiner A/S, Niels Kirke-
gård der også sidder i Have &
Landskabs bestyrelse.

Der er efter Niels Kirkegårds
opfattelse lidt forvirring ude i
landet om vægtgrænser, an-
svarlig fastgørelse, sammen-
koblingsregler og lignende.

„Og det er mildest talt me-
get praktisk at være opdateret
hele vejen rundt på dette om-
råde, både hvis man til dagligt
kører med maskinel, eller hvis
man har ansvaret for området
i en kommune. Og derfor har
vi hyret en af fagets mest kom-
petente kræfter til at udlægge
teksten,“ siger Kirkegård.

Vejenes svøbe
På Have & Landskab ´15 bliver
‘Transport af maskiner på trai-
ler’ en af otte præsentationer
på Fagligt Forum. Manden på
talerstolen bliver konsulent
(og politimand) Christian Møl-
ler Christiansen fra Tungvogns-
center Øst der har været 31 år
i færdselspolitiet under rigspo-
litiet og var med til at starte
dansk politis professionelle ar-
bejde med kontrol af tunge og
store køretøjer.

Christian Møller Christensen
er ikke i tvivl om at mange
håndværkere har brug for at

Af Lars Thorsen

GRØNT MILJØ 6/2015
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Christian Møller Christiansens oplæg
‘Transport af maskiner på trailer’ kan
høres alle Have & Landskabs tre dage
26.-28. august i Fagligt Forum-teltet.

få pudset deres viden om reg-
lerne af.

„Udstyr falder jo af hele ti-
den, det er en svøbe på lan-
dets veje, og det hænder end-
da at hele maskiner falder af.
Noget som folk oftest glem-
mer er at vedligeholde brem-
serne på påhængskøretøjer.
Mange tror at de kan købe en
vogn, og så hænger den sam-
men indtil de år senere skiller
sig af med den. Men bremser-
ne skal vedligeholdes, for her
ser vi mange graverende fejl så
der kun er ringe eller slet in-
gen bremseevne. I en katastro-
feopbremsning kan det betyde
at ens lille varevogn pludselig
har 2.500-3.000 kg ekstra skub
på bagfra,“ forklarer Christian
Møller Christensen.

Når det gælder påhængskø-
retøjer, er der ikke noget der
hedder et klip i kørekortet.
„Bøde er udgangspunktet, og
næste skridt er at man mister
kørekortet. Hvis man eksem-
pelvis taber sit gods, betyder
det som udgangspunkt en
ubetinget frakendelse af køre-
kortet. Det er en sanktion vi
bruger hvis vi vurderer at der
er foregået en ‘tilsidesættelse
af væsentlige hensyn til færd-
selssikkerheden’,“ understre-
ger politimanden.

„Folk skal være langt mere
opmærksomme på hvad og
hvordan de transporterer de-
res maskinel. Eksempelvis hvor
meget kan bilen trække, hvil-
ket er meget vigtigt af hensyn
til brud på systemerne eller
utilsigtet adskillelse af vognto-
get. Det gælder også om at
lave en sikker sammenkobling
og sikre sig at sprængwiren er
korrekt anbragt, for det er den
sjældent,“ pointerer Christian
Møller Christensen der på Fag-
ligt Forum gerne går i dialog
om konkrete udfordringer og
branchespecifikke spørgsmål.

Surring af gravemaskine
Selv om man som anlægsgart-
ner dagligt transporterer ma-
skiner, har langt fra alle helt
styr på surringen, lyder det fra
Viggo Burkarl der til dagligt
underviser på godstransport-
uddannelsen på AMU Vest.

„Noget man skal være op-
mærksom på med f.eks. en
gravemaskine er hvad godset
vejer, og om man har surrings-
stropper der matcher godset.
Men man skal også sikre sig at

de øjer som stropperne sidder
fast i, kan tåle påvirkningen.
Og så skal man ikke mindst
surre rigtigt. Vi ser ofte folk
bare spænde et bånd der kan
tage 1,6 ton, op over en palle
med f.eks. fliser. Men det hol-
der næsten ingenting i frem-
adgående retning. Måske kun
210 kilo hvis der ikke er så me-
get friktion i underlaget. Og
det er jo netop fremad at god-
set bevæger sig under en kata-
strofeopbremsning. Så er det
ikke nok med ét bånd, så skal
du måske bruge fem,“ forkla-
rer Viggo Burkarl. „Men hvis
du sætter samme bånd foran
godset, kan det modstå 4,1
tons. Så det er vigtigt at forstå
hvor man skal placere surrings-
udstyret i forhold til emnet.“

Desuden er det ikke nok
blot at have stropper. Strop-
perne skal være opdateret og
der skal være mærkat for
hvornår det er produceret, for
stropper har en udløbsdato.

Brug app’en!
Heldigvis er der hjælp at hente
hvis man skal til at køre hjem
fra byggepladsen med læs og
ikke helt ved hvordan maski-
nen eller udstyret bedst bør
surres fast. Hent app’en ‘Last-
sikring’ der koster 25 kr. Her
kan man bl.a. indtaste hvad
godset vejer, hvad underlaget
er, hvilke surringsmetoder
man bruger - overfaldssurring
(bånd over godset) eller grime-
surring (bånd foran godset). Så
kan app’en udregne hvor
mange tons hver surring kan
sikre, eller hvor mange surrin-
ger du har brug for. App’en in-
deholder også undervisnings-
videoer i lastsikring.

„Nu har alle unge i dag nær-
mest en iPhone, så jeg anbefa-
ler at man bruger app’en hvis
man er i tvivl,“ pointerer Vig-
go Burkarl.

Og husk færdselslovens § 82,
stk. 3: „Gods skal være an-
bragt således at det ikke kan
frembyde fare for personer el-
ler fremføe skade på ejendom.
Det må ikke kunne slæbe eller
falde af på vejbanen, forår-
sage forstyrrende støvdannelse
eller lignende ulempe, vanske-
liggøre færdslen eller volde
unødig støj.“ ❏
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Under navnet Bylyd har net-
magasinet Netudgaven.dk lan-
ceret en podcast om arkitektur
og byudvikling. Formatet er på
omkring 20 minutter og er
tænkt til cykelturen eller en
hurtig lytter i en pause.

„Idéen med Bylyd podcast er
at stille ind på de dilemmaer,
der er i vores by og finde for-
tællinger med mennesker der
gør byen bedre og har hold-
ninger til den,“ hedder det på
netudgaven.dk der beskæfti-
ger sig med byrum, kunst, lit-
teratur, medier og samfund.
Bag Netudgaven.dk og Bylyd
står journalist Thomas Moe og
en gruppe freelancere.

Der kommer cirka en ny

podcast en gang om måneden.
Den første er Bylyd Podcast #1
om bynatur og dens kvalitet.
Der er interviews med land-
skabsarkitekt Stig L. Andersson
der efterlyser målemetoder og
kunstner Anette Skov som har
importeret 100 m2 hede fra Jyl-
land til Refshaleøen. Køben-
havns Kommune beretter om
forgrønning og hvilken viden
man har om kvaliteterne.

Bylyd Podcast#4 handler om
midlertidighed hvor land-
skabsarkitekt Bettina Lamm
henviser til et projekt i San
Fransisco, ‘pavement to park’,
hvor man udnytter ubrugte
vejarealer til at skabe borger-
drevne midlertidige byrum. sh

Bylyd om arkitektur på Netudgaven

Træer i Silva Cells har haft stor tilvækst

Herover: Under anlæg i 2011.
Til venstre: I blomst 2014.

Træer plantet i befæstelser
kvitterer med god tilvækst når
befæstelserne er rodvenlige
nok. Det kan man foreløbigt
konkludere efter tre år foran
rådhuset i Haderslev. Her plan-
tede kommunen i november
2011 22 kirsebær (Prunus avi-
um ‘Plena’) på 18-20 cm i
stammeomfang. Træerne blev
plantet i Silva Cell plastkasset-
ter der fordeler trykket fra ve-
jen, men har 95% volumen til
ukomprimeret vækstjord.

Både de 22 kassetter på i alt
70 m3 og den anvendte allé-
træsmuld blev leveret af Matt-
le Natur & Anlæg ApS der ef-

ter tre vækstsæsoner fik målt
tilvæksten. Og den var i gen-
nemsnit på 10,5 cm. Stamme-
omfanget er dermed i snit er
nået op på 29,6 cm med et ud-
sving fra 27,0 til 32,4 cm. På
tre år. Her er der se bort fra
det ene træ der er udskiftet.

Det er nærmet en uhørt til-
vækst for træer i befæstelser,
understreger Christian Mattle
fra leverandøren. „Det fortæl-
ler at når plantningerne priori-
teres og udføres optimalt, kan
vi nå i mål med vore bynære
plantninger og også i virkelig-
heden vækste store sunde træ-
er i befæstelser.“ mattle.dk.
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‘Rionet’ er blevet betegnelsen for svejste
armeringsnet af rundjern. De er bereg-
net til at give betonkonstruktioner bøje-
trækstyrke, men har også fundet anven-
delse som hegn og espalier i haver og til
stengabioner. Men hvoraf kommer det
pudsige udtryk?

En nærliggende forklaring skal søges
hos Ribe Jernindustri der i dag bruger
‘rio’ som mærkevarenavn, og som frem-
stillede armeringsnet fra starten af
60’erne og indtil for cirka 20 år siden.
Ifølge en ubekræftet mailkorrespondan-
ce fra 2005 blev armeringsnettene mar-
kedsført som RIO-net. Hvorefter han-
delsbetegnelsen blev en generel varebe-
tegnelse. Ribe Jernindustri solgte siden
de to fabrikker der lavede armeringsnet
til Ferronet som siden er solgt til Lem-
vigh-Müller A/S. Her handles stadig med
armeringsnet, men ikke som rio-net.

Ifølge samme mailkorrespondance fra
2005 oplyses det fra Ribe Jernindustri at
‘rio’ er fra 30’erne og har med den da-
værende ejer Obbekjer at gøre. Hans
hustru hed Marie til fornavn og deres
datter hed Maria, men blev kaldt Rie.
Ri(e) O(bbekjer) = RIO. Ifølge virksomhe-

Det faglige sproghjørne
RIONET

den kan rio også referere til Ribe som i
den lokale dialekt lød ‘rio’.

En helt anden forklaring stammer fra
ingeniør Steen Bendtsen fra Per Aarsleff
A/S. RIO og R10 ligner hinanden på tryk
og på en tegning, især hvis man bruger
skriveskabelon som man før gjorde. Der-
for kan R10 læses som bogstaverne RIO.
R for rundjern og 10 for rundjernets dia-
meter i mm. Et rionet er altså et net af

10 mm rundjern. „Far som var murer og
hans kollegaer brugte altid betegnelsen
rionet når de købte en armeringsnet
også selv om de købte 6 mm armerings-
net,“ fortæller Steen Bendtsen der dog
erkender at han ikke kan bevise sam-
menhængen nærmere.

De to forklaringer udelukker ikke hin-
anden. Og ‘rionet’ er i alle tilfælde et
fortidslevn. „En gammel betegnelse der
ikke vil dø,“ som det lyder fra en anden
leverandør, Sanistål A/S. I praksis lever
‘rionet’ i bedste velgående, også blandt
leverandørerne. Men det er ikke nogen
officiel betegnelse og optræder ikke i
Den Danske Ordbog. Det gør armerings-
jern der - sammen med armeringsnet -
må anses som det rigtige udtryk.

Armeringsnet er svejst fra fabrikken i
forskellige rundjernsdiametre (typisk 4 til
12 mm) og maskevidder (typisk 5 til 15
cm) i formater fra typisk 125x250 cm og
opefter. Til haver fås dog også arme-
ringsnet i mindre dimensioner. Stålet er
ribbet kamstål hvis ru overflade sikrer en
stærk forankring i betonen. Normalt an-
vendes ubehandlet konstruktionsstål
fordi stålet ikke ruster i den basiske be-
ton med en pH på cirka 13. Rionet i ha-
ven kan derimod ruste og kan derfor og-
så fås galvaniserede. Det kan være lige
meget i hegn, men ikke i gabioner. sh

Galvaniseret rionet fra Silvan.
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Når et landbrug udvides med nye stalde, kan de landskabe-
lige værdier ifølge husdyrbrugloven sætter nogle grænser,
men ikke så meget så det gør noget. Det viser to nylige sa-
ger i Natur- og Miljøklagenævnet.

Ifølge loven skal kommunen bl.a. sikre at husdyrbruget
kan drives uden at skade omgivelserne for meget, herunder
landskabet. Det gælder især hvis man bygger uden tilknyt-
ning til ejendommens hidtidige bebyggelse eller større end
det er erhvervsmæssig nødvendigt. Ifølge lovbemærknin-
gerne tænkes her på store anlæg af industriel karakter.

Esbjerg Kommune havde sagt nej til at udvide en mink-
farm med bl.a. haller, gyllebeholder og fodersiloer. Ejeren
klagede til Natur- og Miljøklagenævnet som omstødte kom-
munens afgørelse. Det skyldtes bl.a. at „minkfarmen vil føl-
ge husmandsudstykningens smalle, langstrakte parceller ad-
skilt af læhegn, og at minkfarmen - som følge af de nye
bygningers dimensioner, især minkhallernes begrænsede
højde, den eksisterende beplantning i området og det kom-
mende læhegn omkring hele farmen - kun i mindre grad vil
præge landskabet.”

Vejen Kommune havde sagt ok til at udvide et kvæghold
med stalde, gyllebeholder, siloer mv. ved den eksisterende
gård. Naturfredningsforeningen klagede på grund af byg-
geriets industrielle karakter - men fik ikke medhold. Nok var
byggeriet ikke erhvervsmæssigt nødvendigt i lovens for-
stand, mente nævnet, men det ville ikke ændre landskabet
markant. Byggeriet var foreneligt med kommuneplanens
retningslinje for ‘større uforstyrrede landskaber’ der ‘som
udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekni-
ske anlæg’. (nmkn.dk, sag 149, december 2014).

De nye stalde passede til landskabet
Bomford direkte
ud til forhandlerne
Fra nytår tog den britiske ma-
skinproducent Bomford hul på
en ny strategi hvor produkter-
ne sendes direkte fra fabrik-
ken i Worcestershire til for-
handlerne. Altså ingen egent-
lig dansk importør.

“Det giver en nemmere vej
både salgs- og servicemæssigt.
Bomford står nu stærkere end
tidligere, fordi vi springer im-
portøren over og har kontak-
ten direkte mellem fabrikken
og forhandleren,“ forklarer
Svend Skov Olesen der er Bom-
fords salgschef for Skandina-
vien og Tyskland. Forhandler-
nettet er ved at blive opbyg-
get, men omfatter bl.a. Sven-
ningsens.

Bomford blev grundlagt i
1904 og har produceret hy-
drauliske armklippere siden
1966. Programmet omfatter
bl.a. armklippere til kant-, ra-
bat- og hegnsklipning fra den
lille Micro til den store Eagle
med rækkevidde på otte me-
ter. Hertil kommer en serie
klippere med slaglehoveder,
fingerklippere og grensave.

Udvidet fredning i
Skjoldungelandet
Fredningen omkring Gammel
Lejre vest for Roskilde er udvi-
det med 484 ha, har Natur- og
Miljøklagenævnet afgjort. Det
skal sikre udsigten over det ku-
perede landskab og holde det
åbent 400 meter på hver side
af den 7 km lange Ledreborg
Allé. Man må f.eks. ikke plante
juletræer eller grave grus. En
mindre del af fredningen sik-
rer en kongsgård fra 500-tal-
let. Anledningen til den udvi-
dede fredning var regionens
planer om at tillade grusgrav-
ning ved alléen. Det fik Dan-
marks Naturfredningsforening
til at rejse fredningssag. Områ-
det er spækket med fortids-
levn, især fra jernalderen.
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Maskinerne fylder den
åbne mark. Planteskoler-

ne fører sig frem i den lukkede
park, skovmaskinerne venter
inde i en lille skov, inventar og
belægninger vises frem på to
pladser. Og langs markvejen
Jernbjergvej danner mange
mindre stande en egentlig ud-
stillingsgade med alt mellem
himmel og jord.

Den 26.-28. august venter
Have & Landskab. Den eneste
udstilling der omfatter hele
den professionelle have-, park-
og landskabssektor. Igen hol-
des den omkring erhvervssko-
len Selandia i Slagelse der si-
den 2001 har været friluftsud-
stillingens faste base. Området
har et varieret miljø der passer
til de forskellige udstillergrup-
per og fagets variation.

I alt omkring 14 hektarer
fyldt med stande og værter
der ikke vil andet end at for-
tælle om deres produkter og
metoder. „Derfor kan man se
udstillingen som en alsidig ef-
teruddannelse. Med udstillin-
gens store bredde er der sam-
tidig god mulighed for at sam-
menligne forskellige produk-
ter,“ siger udstillingsleder Kri-
stian Larsen. Han peger også
på at man kan møde leveran-
dørerne personligt og træffe
kollegaer og samarbejdspart-
nere. Pleje netværket.

Venter rekordtal
Det er 12. gang at udstillingen
bliver holdt siden debuten i
1992. Siden 1995 har det væ-

ret på alle ulige år. I år venter
258 udstillere (plus tilmeldte
efter 11. august). Det slår re-
korden fra 2013 da 252 var
med. Udstillertallet har de se-
nere gange ligget nær de 250.
Besøgstallet har ligget på om-
kring de 10.000. Og selv om
det er nær en tredjedel af alle
der er ansat i branchen, håber
arrangørerne at besøgstallet
bliver større i år. 12.000 er det
store mål hvor besøget i 2013
var 9.625.

„Ikke alene er der flere be-
skæftiget i branchen i år, men
vi har også fordoblet markeds-
føringsbudgettet og gået mål-
rettet efter de forskellige seg-
menter i branchen, eksempel-
vis kirkegårdene og camping-
pladserne,“ siger udstillingens
bestyrelsesformand, slotsgart-
ner Palle Kristoffersen.

Det faglige forum
Den optimistiske forventning
til besøgstallet skyldes også
det nye tiltag ‘Fagligt Forum’
med faglige indlæg, lyder der
det fra Kristian Larsen. „Det er
jeg sikker på vil give en masse
fagfolk ‘licence-to-go’ fra de-
res chefer,“ siger han.

Det er første gang at offi-
cielle faglige indlæg er med
på Have & Landskab. Her hol-
der de fire arrangører i alt 8
indlæg á 15 minutter plus det
løse i hver af de tre udstil-
lingsdage. Indlæggene holdes
på selve udstillingsarealet i en
pavillon hvor der kan være op
til 30 tilhørere.

Udstillingen er en efteruddannelse
HAVE & LANDSKAB ‘15. 258 udstillere med maskiner, planter, belægninger, inventar og
meget mere venter i Slagelse 26. til 28. august hvor Fagligt Forum og onlinekatalog er nyt

Faglige indlæg er en klassisk
aktivitet på udstillinger. Når
det nu introduceres på Have &
Landskab, er det for at øge
fagligheden. „Man kan få
konkret viden med hjem ud
over den man får fra udstiller-
ne. En vitaminindsprøjtning.
Og indlæggene er så korte at
at de ikke tager tid fra udstil-
lerne,“ siger Kristian Larsen.

Nyt onlinekatalog
En anden nyhed er onlineka-
taloget på udstillingens hjem-
meside www.hl15.dk der også
er tilpasset telefoner. Her op-
retter og vedligeholder udstil-
lerne selv en profil med oplys-
ninger om virksomheden, dens
produkter og dens stand og
link til udstillerens hjemmeside
hvor der kan være mange fle-
re oplysninger. I onlinekatalo-
get kan udstillingens gæster
orientere sig før eller under
besøget, og man kan i ‘My
List’ sammensætte sin egen
besøgsliste.

„Det er første gang vi prøver
det, og vi er sikre på at det er
vejen frem, men det er også
noget som både udstillere og
gæster skal vænne sig til at
bruge,“ siger Kristian Larsen. I
skrivende stund (6. august) har
omkring 6 ud af 10 lagt en
profil ind - og det er i en me-
get varierende form.

Med onlinekataloget er det
også slut med de trykte katalo-
ger der har fulgt Have & Land-
skab siden fødslen. Det trykte
katalog var de senere gange

en del af Grønt Miljø. Bevaret
er dog ‘turistkortet’ som Grønt
Miljø stadig leverer sammen
med de store udstillingsplan-
cher på stedet.

Selv om Grønt Miljø ikke er
officielt katalog mere, gør bla-
det ikke mindre ud af udstillin-
gen. I midten af bladet er der
en 16 siders guide med kort,
lister, praktiske oplysninger og
to artikler hvor du nu læser
den ene. Desuden har mange
af bladets øvrige artikler ud-
stillingen som udgangspunkt.
Men standbeskrivelserne er
udeladt. Dem må man nu til
onlinekataloget for at finde.

I 2013 var det en nyhed at
holde længe åbent til kl. 19
om torsdagen hvor der ellers
lukkes kl. 16. I år bevares den
lange torsdag, men dog kun til
kl. 18. „Vi vil gerne fastholde
en lang åbningsdag for at give
alle en chance for at besøge
udstillingen, men vi er også er-
kende at det var skudt over
mål at holde åbent indtil 19.
Der var for tomt til sidst,“ for-
klarer Kristian Larsen.

Sammen om udstillingen
Arrangørerne er som før de tre
organisationer Danske An-
lægsgartnere, Danske Plante-
skoler og Maskinleverandø-
rerne samt Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning
på Københavns Universitet -
under navnet Skov & Land-
skab. At universitetet er med
skyldes at Parkteknisk Institut -
en af de oprindelige arrangø-
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rer - siden blev en del af uni-
versitetet.

„Og det ser jeg som en stor
fordel,“ siger udstillingens for-
mand Palle Kristoffersen som
netop som repræsenterer uni-
versitet hvor han før var ansat
og stadig er tilknyttet som ad-
jungeret professor.

„Det betyder nemlig at fa-
gets vigtigste forskningsinsti-
tution er med. Men kan også

sige at universitetet repræsen-
terer de sider af faget der ikke
repræsenteres af de tre orga-
nisationer som der ellers står
bag Have & Landskab. Det sker
ikke mindst gennem samar-
bejdsorganet PartnerLandskab
hvor bl.a. Danske Arkitektvirk-
somheder, Park- og Naturfor-
valterne, Foreningen Danske
Kirkegårdsledere, Dansk Træ-
plejeforening, Dansk Golf Uni-

on og 3F er med,“ forklarer
Palle Kristoffersen.

Kristian Larsen tager sin ot-
tende tørn på posten som ud-
stillingsleder. Han får i udstil-
lingsperioden hjælp af flere
faste folk samt en gruppe fri-
villige elever fra erhvervssko-
len. En stor del af arbejdet er
udbudt til arrangørerne. Den-
ne gang står Maskinleveran-
dørerne for bogholderiet,

mens Danske Anlægsgartnere
står for sekretariat og mar-
kedsføring. Netværksorgani-
sationen har vist sin levedyg-
tighed gennem 23 år.

Udstillingsrutinen
Langt de fleste stande befol-
kes af almindelige virksomhe-
der med et direkte kommer-
cielt sigte. De vil sælge. Men
mange års udstillingsrutine

Alle billeder
er fra Have &
Landskab 2013
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medvirker til at det ikke er
kanonsælgere man møder.
Det er specialiserede fagfolk
der vil oplyse så meget de kan
om deres produkter og de me-
toder og sammenhænge de
indgår i. Nogle stande er be-
folket af rådgivere, skoler, for-
skere og foreninger. Her er
produkterne bl.a. viden, hold-
ninger og uddannelser.

Før i tiden var der ofte stør-
re temaer på tværs af flere
stande, bl.a. for at kompen-
sere for svagt repræsenterede
områder. Det ser man ikke
mere, bl.a. fordi udstillingen
siden er blevet større og mere
dækkende. De fire arrangørers
egne temaer er hvad der er til-
bage af denne tanke.

Danske Anlægsgartnere slår
f.eks. denne gang et slag for
at få elever i skolepraktik ud i
rigtigt virksomhedspraktik.
Danske Planteskoler fokuserer
på plantekvalitet og plante-
tæthed, mens Skov & Land-
skab bl.a. ser nærmere på be-
skæring. I begge tilfælde er
der sammenfald med indlæg-
gene på Fagligt Forum.

På vej mod et opsving
Udstillingen falder netop som
opsvinget har fået fat i den
grønne branche. Det kan den
tidligere tilstrømning af udstil-
lere i sig selv ses som et tegn
på, mener Palle Kritoffersen.

„Opsvinget rammer tilsyne-
ladende den grønne branche
på samme tid som i det øvrige
samfund. Og samtidig med de
meget aktive udstillere, mel-
der både Maskinleverandø-
rerne, Danske Anlægsgartnere
og Danske Planteskoler også
om øget aktivitet i branchen.
Det er meget glædeligt at
Have & Landskab denne gang
skal afvikles på vej mod bedre
tider i den grønne sektor.“

Palle Kristoffersen peger
også på at opsvinget tilsynela-
dende rammer den grønne
branche på samme tid som i
det øvrige samfund. Da finans-
krisen ramte i 2008 gik der el-
lers halvandet år før anlægs-
delen i den grønne sektor blev
ramt fordi de grønne entre-
prenører gerne er de sidste på
byggepladsen. Men opsvinget
har åbenbart ikke haft en til-
svarende forsinkelse. sh

www.hl15.dk
www.facebook.com/haveoglandskab

Fagligt Forum
Få et overblik over best practice på 15 minutter
Pavillonen nær den vestlige indgang til Jernbjergvej og hallen med indendørs stande

AT BESKÆRE ELLER IKKE BESKÆRE
Onsdag 10.00. Torsdag 14.00. Fredag 12.30
Arrangør: Skov & Landskab, Københavns
Universitet.
Oliver Bühler, lektor på Skov & Landskab,
viser eksempler på hvorfor det kan betale sig
at beskære træer i tide. Både international
forskning og danske eksempler præsenteres
og sammenholdes med fældede træer fra
bytræaboretet på universitetets stand.

DRIFT AF KUNSTGRÆSBANER
Onsdag 10.30. Torsdag 13.30. Fredag 11.30.
Arrangør: Skov & Landskab, Københavns
Universitet.
Anne Mette Dahl Jensen, seniorrådgiver
på Skov & Landskab, fortæller om et ofte
usikkert territorium. Hvilken pleje skal udfø-
res? Kan vi gøre det i den ønskede kvalitet?
Hvad koster det? Hør også om kommunale
erfaringer og producenternes anbefalinger.

SALTNING I BYMILJØER
Onsdag 11.00. Torsdag 13.00. Fredag 10.30.
Arrangør: Maskinleverandørerne.
Hans Curt Nexgaard, tidligere ved Epoke
A/S, forklarer hvordan man mest effektivt og
mest skånsomt glatførebekæmper i byerne,
både med fokus på maskinløsningen og valg
af tømiddel, men også hvordan man samti-
dig tager hensyn til byens beplantninger.

PESTICIDFRI UKRUDTSBEKÆMPELSE
Onsdag 11.30. Torsdag 12.30. Fredag 13.30.
Arrangør: Maskinleverandørerne.
Lars Biering Sørensen fra Selandia CEU
fortæller om ukrudtsbiologi (ukrudttyper,
livscyklus, formeringsevne, arter). Han beret-
ter om bekæmpelse på faste belægninger
(metoder, teknik, dosering, tidspunkter, fre-
kvens) og belyser brandfare og sikkerhed.

TRANSPORT AF MASKINER PÅ TRAILER
Onsdag 12.30. Torsdag 11.30. Fredag 14.00.
Arrangør: Maskinleverandørerne.
Christian Møller Christensen, politibetjent
og stifter af Tungvognsafdelingen, guider
gennem regeljunglen og påpeger de fejl som
håndværkere begår når man bruger lad og
trailer. Det gælder bl.a. surring, vedligehold
af materiel, teknisk stand og hastighed.

PLANTETÆTHED OG DRIFTSOMKOSTNING
Onsdag 13.00. Torsdag 11.00. Fredag 10.00.
Arrangør: Danske Planteskoler.
Palle Kristoffersen, slotsgartner og adjun-
geret professor ved Københavns Universitet,
forklarer hvorfor en krone sparet ikke er en
krone tjent når det handler om plantekvali-
tet og plantetæthed. Eksperimenter viser
hvor meget man kan spare ved at plante
gode planter tæt nok.

NYE NORMER FOR ANLÆGSGARTNERI
Onsdag 13.30. Torsdag 10.30. Fredag 11.00.
Arrangør: Danske Anlægsgartnere.
Kim Tang, fagkonsulent i Danske Anlægs-
gartnere, viser de tilføjelser og ændringer
der er i de nye anlægsgartnernormer. Alle
fagfolk har brug for at kende normerne ind-
gående, også planlæggere der bruger nor-
merne som reference for udbudsmaterialer.

GRØNNE TAGE, ANSVAR OG FORSIKRING
Onsdag 14.00. Torsdag 10.00. Fredag 13.00.
Arrangør: Danske Anlægsgartnere.
Per Malmos, Malmos A/S, og Finn Enkebøl-
le, FPR Forsikringsmægler A/S, klæder gæ-
sterne på til forsikring af grønne tage, poten-
tielle risici, og hvordan ansvaret for skader
fra indtrængende vand fordeles. De fortæller
også hvordan man hindrer at skader overho-
vedet opstår.
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Tommas Boller
TB Stubfræsning, Fyn
har netop investeret i en
D67-720 4WD

Jeg har igennem
længere tid holdt øje

med FSI power-tech, og
mente at de havde et spæn-
dende sortiment af stub-
fræsere. Jeg har gennem
årene haft flere andre fabri-
kater, men tænkte, at det
måske var tid at prøve et
dansk produkt.

Inden købet var der flere
fordele, men særligt 3 argu-
menter var for mig vigtige:

1) Den kan svinge hele 2
meter. Det er en fordel når
man går i jorden, og rød-
derne spreder sig i alle
retninger.

2) Den er med radiostyring,
som er utrolig nem at be-
tjene, og den aflaster mine
håndled under de mange
timers stubfræsning.

3) Den vejer kun 1350 kg.
Der er rigtig meget logistik i
stubfræsning, og så er det
ikke en fordel med høj
vægt. Desuden kan jeg
kører over plæner m.m.
uden at man kan se jeg har
været der.  Tommas Boller

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

• Dansk udviklet
• Dansk produceret
• Globale produkter

Se maskinen
samt 7 andre modeller
på Have og Landskab
26.-28. august
Stand E34

„
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A. MASKINER
A1 Engcon Denmark
A3 Vinderup Maskiner
A4 Tiltman
A5 West-Technic
A6 Boschung Scandinavia
A7 Maskinleverandørerne
A10 Nilfisk Egholm
A16 Starco
A17 Gersvang Maskiner
A19 Biilmann Trailer
A20 CTE Danmark
A21 Garia
A23 Peugeot Slagelse
A27 DK Elcar
A25 CMN Maskintec
A36 Paick Design
A38 ASP Produktudvikling
A39 Iveco
A42 Stenderup
A44 Havdrup Maskinforretning
A44 PN Maskiner
A46 Western Vogne
A47 Isuzu Danmark
A50 DK-Tec
A52 ONJ.dk
A57 Wacker Neuson
A60 Øbakke
A64 Fiat Automobiler Danmark
A68 Flex Trading
A70 Hammer-Lifte
A72 Hans Møller Vej og Parkma.
A78 A. Flensborg H. Maskinfab.
A80 Leopolds Rullegræs
A81 Texas Andreas Petersen
A91 Special Maskiner
A95 Kärcher
A100 Bay Christensen
A104 Brdr. Holst Sørensen
A109 Bredal
A112 Al Ko Ginge
A113 Elkær Maskiner
A114 New Holland Agriculture
A118 Epoke
A121 John Deere
A124 Wirtgen Denmark
A128 Helms TMT-Centret
A131 Lyngfeldt
A163 Nicodan
A165 AS Motor Ingvard Madsen
A180 Maskinhuset
A184 Jøma Lift Teknik
A187 Brøns Maskinforretning
A190 Henrik A. Fog
A204 H.C. Petersen Danmark
A208 Ifor Williams Trailers
A212 We-Tech
A213 Hørve Maskinhandel
A216 Vestas Aircoil
A219 Stiholt Hydraulic
A222 MTD Products Denmark
A225 Parkland Maskinfabrik
A228 Svenningsens Maskinforret.
A234 FM  Maskiner
A236 Husqvarna Danmark
A241 Præstbro Maskiner
A266 Trafik & Fritid
A282 GGP Denmark
A294 Sønderup Maskinhandel
A300 H.G. Enemark
A303 Erenfred Pedersen
A307 Niels Larsen
A310 V. Løwener
A314 Hako Danmark

A319 GMR maskiner
A324 GreenTec A/S
A326 Lely Turfcare DK
A328 Tima
A332 Time Danmark
A335 DH Muld
A362 Ejner Hessel
A383 Plan-Sand
A384 JMM Group / Stemas
A388 Pon Equipment
A390 Scantruck
A394 Makita Elværktøj
A396 Kiba Parkmaskiner
A398 Lindholm Maskiner
A404 Timan
A408 Loxam
A425 Skjern Maskinforrretning
A428 Park Trac
A431 Volkswagen Slagelse
A434 Variant. De For. Trailerfab.
A436 OP System Danmark
A438 Maskinhandler Indkøbsrin.

B. JERNBJERGVEJ
B1 Ibsens Gasteknik
B3 Dansk Formands Forening
B4 Champost
B5 Andersen & Nielsen
B6 Bondeskovgård
B7 Grøn Teknik
B9 Danregn Vandingsanlæg
B10 Bendo
B11 RGS 90
B12 Sitas
B13 Nordisk Kunstgræs Import
B14 Kompan Danmark
B15 MS-Teknik
B17 Pankas
B18 Dansk Overfladebehand.
B20 DSV Frø
B21 Biologisk Kakao-Flis
B22 Nykilde
B23 Care Construction
B24 Bayer CropScience
B25 Green-Anlæg
B27 Sneholt & Nilsen
B28 Linds
B28 Semenco
B29 Plantefokus
B30 Lynex
B31 Biosand
B32 E. Marker
B34 Top Kompany / Enregis
B35 Semitech
B36 Danske Maskinstat. og Ent.
B38 Danske Anlægsgartnere
B40 WeCare4u
B42 Synchronicer, Soft Design
B43 Nyrup Plast
B45 NCC Roads
B47 Hermann Meyer KG
B48 Isolit-Bravo
B49 Saga Trailers
B51 Erenfred Pedersen
B53 Grøn Vækst
B53 Malmos
B53 Zinco
B54 Mattle Natur & Anlæg
B55 Solum Gruppen
B56 Prodana Seeds
B57 Sports-Zone
B59 Eco Style
B64 Jagro Planter & Koi
B77 Vi-Ca

B78 Scandinavian Gardening
B86 PN Elektroservice
B87 Poda Hegn
B89 Skælskør Anlægsgartner
B91 Brdr. A&O Johansen
B95 Gribskov stuboggren.dk
B97 Trefor Drive
B98 Fredslund.dk
B99 C. Jensen Asfalt
B101 Flower Your Place
B124 Inst. for Geo.og Naturforv.
B100 De Saedeleir NV
B120 Fagligt Fælles Forbund
B130 AMU Fyn
B130 AMU Nordjyl., Sandmosen
B130 AMU Syd
B130 Det faglige Udd.udv. f. Anl.
B130 Jordbrugets Udd.center
B130 Kold College
B130 Mercantec Ulfborg
B130 Roskilde Tek. Sk. Vilvorde
B130 Selandia CEU
B134 Licitationen

C. PLANTER OG ETABLERING
C1 Veg Tech
C6 Salling Planteskole
C10 Nygaards Planteskole
C13 Birkholm Planteskole
C21 Strøjers Planteskole
C23 Møllegårdens Planteskole
C27 Danske Planteskoler
C37 Majland Stauder
C41 Pemo
C47 Prima Plant
C49 Hjorthede Planteskole
C51 Vejenbrød Planteskole
C53 Holdens Planteskole
C54 P. Kortegårds Planteskole
C59 Joel Klerk Planteskole
C62 Johansens Planteskole
C67 Hennecke Stauder
C75 Haveoasen
C76 Thyme Planteskole
C80 Roeds Planteskole
C82 Kerteminde-Drig. Kirkegd.
C88 Village Sensation

D. BELÆGNINGER & INVENTAR
D1 IBF Betonvarer
D2 Out-sider
D5 Mastellone Projekt
D6 Farum Beton
D6 Wewers Belægningssten,
D6 Zurface
D9 JP-Havedesign
D11 CityRenhold
D12 Jesmig Group
D13 ElefantRiste
D14 Urban Elements
D17 Outside Design
D19 Joca
D23 Alumia Light Design
D24 Midtgaard
D25 Inventarrum
D28 Bollerup Jensen
D29 Jessing A/S
D31 Fokdal Springvand
D35 Excellent Systems
D36 Gammelrand Beton
D38 G9 landskab park & byrum
D41 Sandstone
D47 Veksø
D51 Falco

D55 Elverdal
D59 Pritec Vaculyft
D61 Hitsa
D67 Byggros
D73 Thors Design
D74 Infra Group Danmark
D76 Randers Tegl
D77 Inovenit

E. SKOVUDSTYR
E1 NHS Maskinfabrik
E6 Brolæggerlauget
E15 Plant et Træ
E16 3Rod ApS Maskiner
E24 Stihl
E27 Vognmand Kold
E34 FSI power-tech
E37 Linddana
E41 Vermeer Danmark
E48 Ariens Scandinavia Echo
E51 Nordisk Greenteeth

F. INVENTAR
F1 By Bang
F7 Tress
F10 Agrometer
F12 Sportsbyg
F14 The Backyard Yard Comp.
F16 Danbox Danmark
F18 Cado
F24 PE-Redskaber
F25 Kabi
F27 Vejhegn
F28 Florum.dk
F29 Plus
F33 Euro Group
F36 Rubæk & Co.
F40 Dansk Skovkontor

G. INDENDØRS STANDE
G1 Kalundborg Teknik
G2 HasselHolm
G3 PWS Danmark
G4 Hultafors Group
G6 PondTeam
G8 Weedlover Products
G9 Grene Danmark
G10 ErhvervsAkademi Sjælland
G11 JAK Workwear

UDSTILLERE EFTER GRUPPE OG NUMMER

Flere stande har mere end én udstil-
ler. Flest på den store skolestand
(B130), men også i enkelte andre til-
fælde er der flere navne pr. stand. I
disse tilfælde regnes hver enkelt fuldt
ud som en udstiller, bortset fra til-
fælde hvor det reelt er samme firma
eller der er tale om et udlånt ‘hjørne’
mv. Omvendt er der ét tilfælde
(Erenfred Pedersen) hvor samme ud-
stiller har to stande.

Når man opgør tallene for henholds-
vis stande og udstillere, får man der-
for ikke samme tal. Der er 257 udstil-
lere og 243 stande.

Der er store huller i nummerrække-
følgen. Det skyldes at hele udstillings-
området fra starten er inddelt i basis-
moduler, hvor mange udstillere køber
flere, mens andre moduler aldrig bli-
ver solgt. Det nummer som standen
har, er det laveste modulnummer.

258 UDSTILLERE
244 STANDE

57GRØNT MILJØ 6/2015 Have & Landskab GUIDE
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UDSTILLERE FRA A TIL Å

3Rod ApS Maskiner, E16

A. Flensborg H. Maskinfabrik, A78
Agrometer, F10
Al Ko Ginge, A112
Alumia Light Design, D23
AMU Fyn, B130
AMU Nordjyl., Sandmosen, B130
AMU Syd, B130
Andersen & Nielsen, B5
Ariens Scandinavia ApS Echo, E48
AS Motor Ingvard Madsen, A165
ASP Produktudvikling, A38

Bay Christensen, A100
Bayer CropScience, B24
Bendo, B10
Biilmann Trailer, A19
Biologisk Kakao-Flis, B21
Biosand, B31
Birkholm Planteskole, C13
Bollerup Jensen, D28
Bondeskovgård , B6
Boschung Scandinavia, A6
Brdr. A&O Johansen, B91
Brdr. Holst Sørensen , A104
Bredal, A109
Brolæggerlauget, E6
Brøns Maskinforretning , A187
By Bang , F1
Byggros , D67

C. Jensen Asfalt, B99
Cado, F18
Care Construction, B23
Champost, B4
CityRenhold, D11
CMN Maskintec, A25
CTE Danmark, A20

Danbox Danmark , F16
Danregn Vandingsanlæg, B9
Dansk Formands Forening, B3
Dansk Overfladebehandling, B18
Dansk Skovkontor, F40
Danske Anlægsgartnere, B38
Danske Planteskoler, C27
De Saedeleir NV, B100
Det faglige Udd.udv. f. Anl., B130
DH Muld, A335
DK Elcar, A27
DK-Tec, A50
Danske Maskinstat.og Entre., B36
DSV Frø, B20

E. Marker , B32
Eco Style, B59
Ejner Hessel, A362
ElefantRiste, D13
Elkær Maskiner, A113
Elverdal, D55
Engcon Denmark, A1
Epoke, A118
Erenfred Pedersen,  A303/B051
ErhvervsAkademi Sjælland, G10
Euro Group, F33
Excellent Systems, D35

FM  Maskiner, A234
Fagligt Fælles Forbund, B120
Falco, D51

Farum Beton, D6
Fiat Automobiler Danmark, A64
Flex Trading , A68
Florum.dk, F28
Flower Your Place, B101
Fokdal Springvand, D31
Fredslund.dk, B98
FSI Power-Tech, E34

G9 landskab park & byrum, D38
Gammelrand Beton, D36
Garia, A21
Gersvang Maskiner, A17
GGP Denmark, A282
GMR maskiner , A319
Green-Anlæg, B25
GreenTec A/S, A324
Grene Danmark, G9
Gribskov stuboggren.dk, B95
Grøn Teknik, B7
Grøn Vækst , B53

H.C. Petersen Danmark, A204
H.G. Enemark, A300
Hako Danmark, A314
Hammer-Lifte, A70
Hans Møller Vej og Parkma., A72
HasselHolm, G2
Havdrup Maskinforretning, A44
Haveoasen, C75
Helms TMT-Centret, A128
Hennecke Stauder , C67
Henrik A. Fog, A190
Hermann Meyer KG, B47
Hitsa, D61
Hjorthede Planteskole, C49
Holdens Planteskole, C53
Hultafors Group, G4
Husqvarna Danmark, A236
Hørve Maskinhandel, A213

IBF Betonvarer, D1
Ibsens Gasteknik, B1
Ifor Williams Trailers, A208
Infra Group Danmark, D74
Inovenit , D77
Inst. for Geo.og Naturforv., B124
Inventarrum, D25
Isolit-Bravo, B48
Isuzu Danmark, A47
Iveco, A39

JAK Workwear, G11
Jagro Planter & Koi, B64
Jesmig Group, D12
Jessing A/S, D29
JMM Group / Stemas A384
Joca, D19
Joel Klerk Planteskole, C59
Johansens Planteskole, C62
John Deere, A121
Jordbrugets Udd.center, B130
JP-Havedesign, D9
Jøma Lift Teknik, A184

Kabi, F25
Kalundborg Teknik, G1
Kerteminde-Drigstr. Kirkegd., C82
Kiba Parkmaskiner, A396
Kold College, B130

Kompan Danmark, B14
Kärcher, A95

Lely Turfcare DK, A326
Leopolds Rullegræs, A80
Licitationen, B134
Linddana, E37
Lindholm Maskiner, A398
Linds, B28
Loxam, A408
Lynex, B30
Lyngfeldt, A131

Majland Stauder, C37
Makita Elværktøj, A394
Malmos, B53
Maskinhandler Indkøbsrin., A438
Maskinhuset, A180
Maskinleverandørerne, A7
Mastellone Projekt, D5
Mattle Natur & Anlæg, B54
Mercantec Ulfborg, B130
Midtgaard, D24
MS-Teknik, B15
MTD Products Denmark, A222
Møllegårdens Planteskole, C23

NCC Roads, B45
New Holland Agriculture, A114
NHS Maskinfabrik, E1
Nicodan, A163
Niels Larsen, A307
Nilfisk Egholm, A10
Nordisk Greenteeth, E51
Nordisk Kunstgræs Import, B13
Nygaards Planteskole, C10
Nykilde, B22
Nyrup Plast, B43

ONJ.dk, A52
OP System Danmark, A436
Out-sider, D2
Outside Design, D17

P. Kortegårds Planteskole, C54
Paick Design, A36
Pankas, B17
Park Trac, A428
Parkland Maskinfabrik, A225
PE-Redskaber, F24
Pemo, C41
Peugeot Slagelse, A23
Plan-Sand, A383
Plant et Træ, E15
Plantefokus, B29
Plus, F29
PN Elektroservice, B86
PN Maskiner, A44
Poda Hegn, B87
Pon Equipment, A388
PondTeam, G6
Prima Plant, C47
Pritec Vaculyft, D59
Prodana Seeds, B56
Præstbro Maskiner, A241
PWS Danmark, G3

Randers Tegl, D76
RGS 90, B11
Roeds Planteskole, C80

Roskilde Tek. Sk., Vilvorde, B130
Rubæk & Co , F36

Saga Trailers, B49
Salling Planteskole, C6
Sandstone, D41
Scandinavian Gardening, B78
Scantruck, A390
Selandia CEU, B130
Semenco, B28
Semitech, B35
Sitas, B12
Skjern Maskinforrretning, A425
Skælskør Anlægsgartner, B89
Sneholt & Nilsen, B27
Solum Gruppen, B55
Special Maskiner, A91
Sports-Zone, B57
Sportsbyg, F12
Starco, A16
Stenderup, A42
Stihl, E24
Stiholt Hydraulic, A219
Strøjers Planteskole, C21
Svenningsens Maskinforret., A228
Synchronicer, Soft Design, B42
Sønderup Maskinhandel, A294

Texas Andreas Petersen, A81
The Backyard Yard Company, F14
Thors Design, D73
Thyme Planteskole, C76
Tiltman, A4
Tima, A328
Timan, A404
Time Danmark, A332
Top Kompany / Enregis, B34
Trafik & Fritid, A266
Trefor Drive, B97
Tress, F7

Urban Elements, D14

V. Løwener, A310
Variant. De For. Trailerfab. A434
Veg Tech, C1
Vejenbrød Planteskole, C51
Vejhegn, F27
Veksø , D47
Vermeer Danmark , E41
Vestas Aircoil, A216
Vi-Ca, B77
Village Sensation , C88
Vinderup Maskiner, A3
Vognmand Kold, E27
Volkswagen Slagelse , A431

Wacker Neuson, A57
We-Tech, A212
WeCare4u, B40
Weedlover Products, G8
West-Technic, A5
Western Vogne
Wewers Belægningssten, D6
Wirtgen Denmark, A124

Zinco, B53
Zurface, D6

Øbakke, A60
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Produktudviklingen er en lø-
bende innovativ proces re-

guleret af ny teknologi og æn-
dret efterspørgsel. De udtryk-
ker sig i langsomme tendenser
eller - nogle gange - i hurtige
omvæltninger. Det har man
fået et historisk billede af hvis
man har besøgt Have & Land-
skab fast. Udstillingen er ble-
vet holdt siden 1992 og holdes
for nu 12. gang på 23 år.

Efter Have & Landskab i
1997 opsamlede Grønt Miljø
produktudviklingen, og siden
skrev Grønt Miljø hver gang
om de de faglige tendenser og
nyheder som udstillingen ud-
trykte. Det skaber tilsammen
et broget og flimrende billede,
men også et billede af udvik-
lingens overordnede tenden-
ser. Nogle tendenser som også
peger frem mod den kommen-
de Have & Landskab, og hvad
vi kan vente os.

1997
En traktor er en traktor, men i
1997 er den blevet til mange
forskellige slags typer med en
sløret grænse til læsse- og gra-
vemaskiner. Og takket være
standardiseret hydraulik kan

man montere alle mulige red-
skaber. Den traditionelle trak-
tor mister terræn til bl.a.
knækstyrede redskabsbærere.
De fleste anlægsgartnere har
en lille gravemaskine og læsse-
maskine, mens stort jordflyt-
ningsgrej er en saga blot i
anlægsgartneriet.

Cylinderklipperne mister
fortsat terræn til rotor-, skive.
og slagleklippere, men skære-
bjælker er ved at være almin-
delige igen. Opsamlingsudstyr
er endnu ikke standard.

Udviklingen af komprime-
ringsgrej står ret stille. Fjernbe-
tjening er hidtil forbeholdt
kompaktorer. Sønderdelings-
udstyr er blevet almindeligt.
Tromlehuggerne er på vej ud
og skivehuggerne overtager.
Indmadningsvalser er blevet
standard. Inden for vejudstyr
er en saltlageudbringer til stier
en nyhed.

I 1997 ses tilbage på 10-15
års produktudvikling med
etableringsmoder som plante-
plader, planterør, dækrods-
planter, opbinding, dækmate-
rialer mv. Også mange meka-
niske redskaber er udviklet på
grund af ‘almindelig modvilje’

mod pesticider. Stennedlæg-
ningsfræseren er ny.

Belægningsteknikken står
relativt stille. Siden maskin-
lægningens intro først i 80’er-
ne er der kun set traktormon-
terede planérbomme, mekani-
seret aftrækningsudstyr samt
vacuumudstyr til lægning. In-
den for belægningsmaterialer
har årene op til 1997 derimod
været et fyrværkeri med de til-
bagevendte klinker, et stærkt
stigende udvalg af natursten,
og betonvarer med mange
nye overflader, bl.a. slebne fli-
ser, fritlagte sten, kuglebe-
handling og specialsten. Inden
for grus- og stenmaterialer er
der til gengæld ikke sket me-
get. Et sandprodukt til faldun-
erlag er en undtagelse.

Inden for inventar er ten-
densen en mere og mere mil-
jømæssig profil i farver og
overflader. Jern er på vej frem
til låger, stakitter, beholdere
mv. Også genbrugsplast er på
vej frem, også til møbler.

Hvad planter angår er ten-
densen klimatilpassede prove-
nienser og bunddække. Sted-
segrønt er ikke populært selv
om planteskolerne arbejder

hårdt for sagen. Det gør de
også for at få køberne til at
behandle planterne rigtigt,
især allétræerne.

1999
Til de store nyheder hører
ukrudtsdamperen, varmebe-
handlet træ (Celloc) og flere
bundne fugematerialer med
olie og voks. Genbrugsplast er
ved at slå rigtigt igennem. Det
er kombinationsriven til grus-
gange allerede. Mange trakto-
rer har fået 4-hjulsstyring frem
for knækstyring. Knivbjælker
til hække er introduceret som
et tiltrængt alternativ til slag-
leklipperne.

Stenkister (gabioner) er
præsenteret til støttemure.
Der eksperimenteres med ro-
botter til græsklipning. Beton-
vareproducenterne er stadig
på mærkerne med nye pro-
dukter, bl.a. ‘stukne’ overfla-
der og spaltede sten. Blandt
inventaret introduceres robi-
nietræ, men plast, stål og stø-
bejern fylder også mere.

2001
Stangsakse der kan vikles og
dermed sikre en ergonomisk
korrekt klipning, er en stor ny-
hed. Det er også en fejemaski-
ne uden det sug der let tøm-
mer brede fuger.

Små el-baserede maskiner er
dukket op. Der er flere små
transportkøretøjer. I græsple-
jen fylder strigler meget.
Græstrimmere og buskryddere
er dukket op i bugserede mo-
deller med snøreprofiler tilpas-
set formålet. Knivbjælker er
slået rigtigt an til både langt
græs, hække og hegn. I flis-
hugningen er tromlehuggere
lidt med igen efter års skive-
huggerdominans.

Redskaber til ikke-kemisk
ukrudtsbekæmpelse er der
meget af, men uden afgøren-
de nyheder. På belægnings-
siden er udviklingen gået i stå
efter flere års nyhedsboom. In-
teressen stiger for store forma-
ter, helst i lyse farver.

På inventarfronten er dyre
parkbænke af tropisk træ og

Tendensen gennem tyve år
PRODUKTUDVIKLING. Have & Landskabs stande har over årene været et spejl af teknologien
og efterspørgslen. De bidrager til fagets historie og sætter årets udstilling i perspektiv

På inventarfronten slås i 2001 et slag for konstruktiv træbeskyttelse. Og denne planteværksstandard,
bl.a. brug af robinietræ, blev vist frem. Den har siden ageret model i anlægsgartnernormerne.
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er, er i træ og jern. Inden for
grusbelægninger er Slotsgrus
derimod præsenteret.

Eksklusive bænke fylder
godt op sammen med et utal
af affaldsbeholdere. Miljøven-
lig træbeskyttelse er i fokus.
Planteudstillerne viser ingen
nye tendenser bortset fra pil til
inventar og planter til grønne
tage mv. Fokus er fortsat på
plantebehandlingen.

2005
Zero-turn-klipperne er slået
igennem. Og mantraet er sta-
dig alsidighed og fleksibilitet.
Grænsen mellem læssemaski-
ner og redskabsbærere er nu
ved at flyde helt sammen. Nu
kan også bl.a. stubfræserag-
gregater monteres på alting.

Inden for vintertjeneste er
mindre saltforbrugende salt-
spredere på vej frem, salt-
vandssprederne er blevet fast
sortiment, og doseringen er
blevet  computerstyret. Vacu-
umløfterne er slået igennem.
Bårne maskiner får stadig
bedre vibrationsdæmpning.
Arbejdstøjet udvikles med let-
tere og åndbart stof.

Inden for belægninger fort-
sætter tendensen med østasia-

Saltvandsspreder blev præsenteret  som en nyhed på Have & Landskab i
1997. Perspektivet var stort - og er det stadig. I dag kan man konstatere
at teknikken kun har fået større praktisk betydning på større veje.

galvaniseret stål kommet ind i
varmen. Det samme er store
krukker i flere materialer, men
der slås også et slag for kon-
struktiv beskyttelse. Inden for
planter er færdigvegetation
som tørv og ruller og formklip-
pede træer en svag tendens.
Dækmaterialer er der mange
af, også i nye varianter.

2003
Maskiner til termisk bekæm-
pelse af ukrudt fylder meget,
bl.a. med damp og hedluft. In-
teressen for de lidt større gra-
ve- og læssemaskiner stiger ef-
ter udbuddet at dømme. Krab-
bestyring - hvor alle fire hjul
drejer - er ved at slå rigtigt an,
men skridstyring er stadig det
mest almindelige.

Inden for småtraktorer og
redskaber er der kommet
endnu flere mærker. De små
plæneklippere ‘skildpadder’ er
også godt med denne gang,
både i to- og firetaktsmodel-
ler. Det ses også med stamper-
ne. Den tekniske udvikling har
gjort totakteren mere aktuel.

Belægningsområdet sunder
sig stadig, også fordi faget har
været gennem kraftig struk-
turtilpasning. De nyheder der
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tisk import af natursten. Der er
også et stadig mere varieret
udbud af klinker. På inventar-
siden er der tendens til mere
luksuriøst inventar til haver
med bl.a. eksotiske og dyre
sten, lamper og møbler. Hus-
ejerne bruger penge på haver.

Der er tilsvarende større ud-
bud i eksotiske planter. Plan-
teområdet præges desuden af
færdige løsninger, ikke kun
græs og hæk, men også bund-
dække, måtter og sække med
indlagte frø. DAFO-planterne
er i live, bl.a. med nye tjørne-
sorter. I plantetilbehøret præ-
senteres ISI Saltskærm. En en-
kel, men god idé. I det hele ta-
get viser året en stor lyst til at
eksperimentere.

2007
Året er det første hvor plan-
terne fylder meget. Der er nye
sorter af stauder og stedse-

grønne. Prydgræsser er dukket
op. Solitærbuske og solitær-
træer fylder meget sammen
med hjælpemidler, bl.a. træ-
beskyttere. Kunstgræsset er el-
lers den hotteste anlægstype,
og driftsgrejet er fulgt med.

Tendensen i inventaret er
kraftige dimensioner i stål, træ
og natursten og generelt
dæmpede farver. Der er flere
amerikanske produkter. Der er
meget tropisk træ, især mørk
mahogni. Sideløbende ses en
rå stil med dyrehavehegn og
genbrug af bolværkstræ.
Idérigdommen er stor inden
for springvand og belysning.

Belægningerne præges bl.a.
af meget store fliser, vådstøb-
te overflader og lyse farver.
Klinkerenæssancen fortsætter,
nu også i det gamle murstens-
format. Blandt naturstenene
ses også østeuropæiske typer
og eksklusive specialvarer.

Der vises mange trailere og
ATV’er som tilsyneladende er
begyndt at fylde mere i faget.
Med arbejdsmiljøet som driver
er trykluftbeskæring, rygbårne
trimmere mv. også slået an.
Og arbejdstøjet er et messehit.
Modefarverne er nu mosgrønt,
sort, karry og kokssort.

På maskinfronten er der me-
get fokus på lavere emissioner
og vibrationer. Det er der også
på driftsoptimering, f.eks. med
centralsmøring og maskinkom-
binationer der kan énmands-
betjenes. Cylinderklipperne
holder skansen og lidt til. In-
den for grave- og læssemaski-
ner fortsætter tendensen mod
det lidt større grej. Og rengø-
ringsmaskiner fylder meget.

2009
Elbilen brager frem med større
modeller og flere udstillere. En
prototype af en kirkegårds-

truck med brændselsceller kan
man såmænd også se.

Tendensen er ellers stadig at
maskinerne bliver mere alsidi-
ge. Nu er også minidumpere
og græsklippere ved at blive
redskabsbærere. Alle motorer
bliver stærkere, og samtidig
prøver man at lette maskin-
vægten bl.a. med mere alumi-
nium. Klima og miljø er en klar
baggrundsfaktor, også med
miljøcertificeringer.

En generel tendens er også
flere bæltekøretøjer, nu også
flishuggere. Man kan se flere
specialmaskiner til kunstgræs
og mere nøjagtige saltspre-
dere baseret på computer-
styring. I det hele taget slår
computerstyring igennem på
hele maskinområdet.

De grønne tage er for alvor
slået igennem, også med flere
opbygningsprincipper. På
planteområdet ser man flere
store planter. Stauderne har
fået større vægt. Bevægelse
og sundhed er også slået igen-
nem, også inden for byrumsin-
ventar og legeredskaber med
bl.a. fitnessredskaber. Generelt
er inventaret mere robust og
hærværkssikkert, og tropisk
ædeltræ er snarere reglen end
undtagelsen.

2011
Elredskaberne baseret på  li-
thium-ion-batterier slår mar-
kant igennem med kædesave,
hækklippere mv. Man ser også
de første større maskiner med
samme batteritype.

Der er flere og større fjern-
styrede maskiner, især motive-
ret af større krav til arbejdsmil-
jøet. Den traditionelle traktor-
type har et forsigtigt come-
back. Man skal ellers mest ned
i det mindre grej for at finde

På Have & Landskab 2011 kunne man bl.a. se nærmere på en nytolkning af den gode gamle trillebør.

På Have & Landskab 2005 præges planteområdet desuden af færdige
løsninger, her bunddække klar til at lægge ud.

På Have & Landskab 2005 ser man denne ISI Saltskærm. En enkel, men
god idé. I det hele taget viser året en stor lyst til at eksperimentere.
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En stor 2013-nyhed: HeatWeed der kombinerer termisk ukrudtsbekæm-
pelse med en sensorstyret behandling så der kun sprøjtes hedt vand ud
lige der hvor der er ukrudt. Det sparer både vand og energi, og vandet
kan sagtens være genbrugsvand. Her ses flagskibet Sensor 2, et
traktormonteret redskab med dieselbrændere og 800 liter vandtank.

rigtige nyheder, f.eks. et græs-
trimmerhoved med gummi-
pisk. Og en nytolkning af tril-
lebøren.

Fra inventarområdet strøm-
mer nye designs og løsninger.
De nedgravede affaldsbehol-
dere er være slået igennem.
‘Cyklismeprodukter’ er ved at

få sin helt egen gruppe. LED-
lys integreres i produkterne.
Alt integreres mere. En bænk
er også et cykelstativ.

Inden for belægning ligger
det nye mest i de mere eksklu-
sive naturstensprodukter. En-
kelte undtagelser er der dog,
bl.a. inden for fugematerialer.

Og så er der - klimaet in mente
- gang i de afvandingsrelatere-
de produkter, bl.a. i form af en
specialrende til grusarealer.

Inden for planteområdet er
der mere innovation end set i
mange år. Flere sorter intro-
duceres, herunder alternativer
til de mange sygdomstruede
arter. Træer og buske domine-
rer totalt.

2013
I 2013 er sensorstyret plet-
sprøjtning blandt det nyeste,
især med Heat Weeds ukrudts-
bekæmper med hedvand. En
græsplejemaskine der genbru-
ger græspropper hører også til
de store nyheder. Generelt er
der flere jordgradere end før,
nok på grund af de nye mulig-
heder for at styre jordudlæg-
ningen meget præcist.

Er der kun få store maskin-
nyheder, er der som vanligt
masser af justeringer, bl.a. mo-
torer med katalysator, kabiner
med partikelfiltre, luftaffjed-
rede sæder og vendbare køler-
vinger der hoster støv ud af
motoren mv.

Tendensen til produktdiffe-
rentiering fortsætter. Produk-

terne målrettes i type og stør-
relse for at optimere bl.a. pris
og ergonomi. Noget der tek-
nisk lader sig gøre i it-styrede
produktioner. Der er vildt
mange mærker og modeller.

Inden for de eldrevne red-
skaber er der ikke noget nyt
denne gang, men kunderne
har fået tillid til elredskaberne.
Noget lignende sker inden for
robotklipperne.

På planteområdet er det ty-
deligt at planteskolernes over-
levelseskamp skaber produkt-
udvikling, bl.a. i form af nye
sorter. Flere planteskoler fører
sig desuden frem som totalle-
verandører, mens de speciali-
serer deres egen produktion.

Inden for belægninger er
vandgennemtrængelige befæ-
stelser årets store nummer,
bl.a. med permeable beton-
fliser. Inventarområdet er fort-
sat fyldt med idéer, ikke
mindst inden for affaldsom-
rådet hvor psykologien bruges
til at lokke folk til at bruge af-
faldsbeholderne. Udemøbler
er der mange af, men - ikke
mindst tvunget af hærværks-
risikoen - er det igen mest i
den dyre afdeling. sh

Praktiske oplysninger !
ÅBNINGSTIDER. Onsdag til fredag, 26.-28. august. Onsdag
og fredag kl. 9.00-16.00, torsdag kl. 9.00-18.00.

MED BIL Fra motorvej E20 vælges afkørsel 40A og derefter
rute 22 mod Kalundborg. I 3. rundkørsel køres ad første
afkørsel til Kalundborgvej herefter til venstre ad Elmedalsvej i
næste rundkørsel. Følg vejen til P-plads. Adressen er C.A.
Olesensvej 2, 4200 Slagelse. WGS84: N 55° 25.275', E 11°
20.796'. WGS84 decimal: 55.42125, 11.34659.

PARKERING. Der er fri parkering øst og vest for udstillings-
området med indkørsel fra henholdsvis Elmedalsvej og Val-
byvej. Parkeringsvagternes anvisninger skal følges.

MED TOG OG TAXA. Alle tog undtagen lyntog stopper i Sla-
gelse. Se køreplanen på www.dsb.dk. Fra stationen til udstil-
lingen er der 1,5 km. Taxa bestilles på tlf. 5853 5353.

INDGANGE. Udstillingen har tre indgange, to fra Valbyvej
øst for skoleområdet, et fra Jernbjergvej vest for området.

ADGANGSKORT. Der er gratis adgang mod at aflevere ud-
fyldt adgangskort. Adgangskortet uddeles af udstillerne via
et elektronisk link eller kan hentes på www.hl15.dk under
‘info til besøgende’. Man udfylder selv kortet og printer.

NAVNESKILTE. Adgangskortet er forsynet med et navneskilt
som klippes ud og bæres synligt. De fastgøres med en skilte-
holder der ligger fremme ved indgangene.

KORT. Ved de tre indgange ligger gratis udstillingskort med
udstillerlister. Kort og lister kan også ses på plancher rundt
om på udstillingsarealet. Grønt Miljø ligger ved indgangene.

VÆRT. Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

UDSTILLINGADRESSE. Have & Landskab ‘15, Selandia-CEU,
Jernbjerggården, C.A. Olesensvej, 4200 Slagelse.

UDSTILLINGSKONTOR. Kontoret ligger lige øst for hovedbyg-
ningen (se kortet). Kontoret har åbent fra torsdag 20. august
til lørdag 29. august. Tlf. 5197 6829.

PRESSE. Pressemedarbejder Lars Thorsen, tlf. 6116 9394, står
til rådighed. Udstillingskontoret er også pressekontor.

SIKKERHED. Hold god afstand til de arbejdende maskiner.
Sikkerhedsafmærkninger og anvisninger skal respekteres.
Færdsel sker på eget ansvar.

FØRSTEHJÆLP. Ydes af Dansk Røde Kors nær skolens hoved-
bygning (se kortet). Ved brand, behov for ambulance mv.: ring
112 og kontakt Røde Kors og udstillingskontoret.

MAD OG DRIKKE. Der er restaurant i hallen. Her serveres fast
menu der kan forudbestilles på HL15.dk. Der er to sandwich-
og pølseboder ude på arealet.

ARRANGØRER
• Danske Anlægsgartnere. Sankt Knuds Vej 25, 1903

Frederiksberg C. Tlf. 3386 0860. www.dag.dk.
• Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej

23, 1958 Frederiksberg C. Tlf. 3528 1500. www.ign.ku.dk.
• Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg. Kokholm 3 C,

6000 Kolding. Tlf. 3917 0087. www.maskinlev.dk.
• Danske Planteskoler. Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Tlf. 6617 1714. www.dk-planteskoler.dk.

Hold dig orienteret om Have & Landskab på www.HL15.dk
og på www.facebook.com/HaveogLandskab
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FOLKEMØDET. Ikke bare som samfundsborger, men også som grøn erhvervsudøver kan
man blive inspireret af det omfattende udbud der præges af en fri og sober tone

Hvis man i lyset af valgkam-
pen var begyndt at miste

troen på værdien af politisk
debat, var Folkemødet på
Bornholm en god modvægt,
navnlig til tv-debatternes kon-
frontatoriske stil. Folkemødet
handlede om aktuelle udfor-
dringer, men ikke ret meget
om valg og partipolitik. Og de-
batten var fri, sober og disci-
plineret med paneler der var
alsidigt sammensat. Alt sam-
men at dømme efter de stik-
prøver som Grønt Miljø fik ta-
get. Og politiopbuddet var di-
skret - omstændighederne ta-
get i betragtning.

Set på et kort ligner Folke-
mødet en udendørs udstilling
som f.eks. Have & Landskab
med gruppevise stande i et net
af stier og smøger en kilome-
ter langs Allinges havnefront.
Men hvor Have & Landskab er
en kommerciel produktudstil-
ling, er Folkemødet et politisk
debatforum hvor hver stand
har sit eget program. Kortere
foredrag, taler, rundbordssam-
taler, workshops, sange mv.

var der også, men debatten
var hovedproduktet, typisk
med et panel på 3-6 deltagere
og ordstyrer, ofte en professio-
nel kendt fra tv. Debatten fo-
regik i telte. En undtagelse var
den åbne hovedscene hvor
hver af Folketingets partier fik
en halv time - mens alle andre
stande skulle holde pause.

180 stande solgte debat
Bag de cirka 180 stande står
bl.a. foreninger, partier og or-
ganisationer, ofte med en ho-
veddeltager og flere underdel-
tagere. En af stadeholderne
var Håndværksrådet med flere
af sine medlemsorganisationer
under skørterne. En af dem
var Danske Anlægsgartnere
der stod for en enkelt debat -
om grønne dilemmaer.

En debat tog typisk tre kvar-
ter, og dem kunne der på hver
stand være 4-5 stykker af på
en dag og 12-15 i alt. Mellem
debatterne foregik ikke noget.
På en kommerciel produktud-
stilling er standene konstant
aktive og sælgerne trækker

folk til. Sådan er det altså ikke
på Folkemødet.

Det skabte en afslappet
stemning - og nogle ofte ret
tomme og småsjuskede stande
når der ikke var debat. Og res-
tauratørernes salg blev ikke li-
gefrem undergravet af øl og
snack på standene. Måske kan
man ikke overføre den kom-
merielle produktudstillings
principper til Folkemødet, men
potentialet for en mere opsø-
gende indsats er til stede.

Grøn samfundsborger
Er der noget at hente på Fol-
kemødet for en grøn fagmand
hvis man ser ud over alminde-
lig samfundsinteresse? Ja lidt,
og en hel del hvis man udvider
faget med jordbruget, land-
skabet og byggeriet. Det kun-
ne man f.eks. høre i debatter
hos Håndværksrådet, Land-
brug & Fødevarer, Danmarks
Naturfredningsforening, Kom-
munernes Landsforening,
Dansk Byggeri, Dansk Arkitek-
turcenter og Danske Regioner.

Man kunne samtidig glæde

En udstilling af holdninger og debat

sig over at Folkemødets telte
og Allinge by og havn danner
et oplevelsesrigt townscape
med et nærmest middelalder-
ligt forløb af byrum, grønne
rum, gader og stræder med
udsigt til den blå Østersø.

Hvilke debatter skal man
overvære? Selv om man er
med lige fra åbningen torsdag
kl. 14 til lukningen søndag kl.
15, kan man kun nå en brøk-
del. Selv den mest aktive når
højst én procent af de over
2700 ‘events’ - hvoraf den ene
var Trykkefrihedsselskabets
omstridte arrangement med
Geert Wilders. Så man må
planlægge lidt på forhånd.

At styrke dialogen
Formålet er ifølge Folkemø-
dets hjemmeside primært at
„styrke demokratiet og dialo-
gen“ ved at „skabe en ny ram-
me om møder mellem beslut-
ningstagerne i erhvervslivet,
interesseorganisationer og po-
litikere fra Folketinget, EU,
kommuner og regioner. Og
ved at give borgerne mulighed

Bramsejlsskonnerten Maja på ydermolen var Ringkøbing-Skjern Kommunes stand. Her er der debat om landdistriktudvikling, bl.a. landsbyklynger.
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for at møde beslutningstager-
ne ansigt til ansigt.“

Ifølge en evaluering af Fol-
kemødet sidste år udgjorde
‘folket’ 53%. Men der var også
mange lobbyister, både pro-
fessionelle (28%) og frivillige
(12%) samt politikere (5%) og
pressefolk (2%). Blandt ‘folket’
var 35% bornholmere, mens
25% kom fra partiernes politi-
ske bagland. Resten var almin-
deligt samfundsmæssigt inte-
resserede personer. Flere ste-
der på mødet mødte man be-

grebet ‘Folkemøde-segmentet’
- halvgrå bedsteborgere der
læser Politiken.

I debatten om Folkemødet
er det bl.a. nævnt at det kan
blive et problem hvis folkean-
delen falder. Det kan svække
mødets legitimitet, hedder det
bl.a. i Kristeligt Dagblad. En
anden risiko er hvis Folkemø-
det vokser ud af de nuværene
rammer. Antallet af daglige
besøgende var 3.000 i 2011,
22.000 i 2014 og 35.000 i år. I
midtertimerne var der mylder.

Debat om grundvandet hos Danmarks Naturfredningsforening.Sådan er kapitalismen. Alsang i Venstres baghave.

Det gav ingen problemer, men
det kan der komme hvis besø-
get bliver ved med at vokse.

Inititativet til Folkemødet
blev taget af Bornholms Regi-
onskommune og venstrepoli-
tikeren Bertel Haarder, begge
inspireret af den svenske poli-
tikeruge Almedalsveckan på
Gotland. Folkemødet debute-
rede i 2011 og blev i år holdt
for femte gang med rekord i
stande og besøg. Folkemødet
er et non profit-foretagende
under Bornholms Regionskom-

mune. Det er gratis at besøge,
mens man skal betale for at få
en stand.

Næste år holdes Folkemødet
16.-19. juni. Hvis Danske An-
lægsgartnere igen skal være
med, bør man overveje flere
debatter, større paneler og
mere præcise temaer af folke-
lig og politisk interesse. Og det
er nok med en lille smårodet
stand uden græs og blomster.
For det er det levende ord der
tæller og omgivelserne sikrer
alt det miljø der er brug for. sh
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Det er fredag formiddag
den 12. juni, og der er sol

over Allinge. Jeg begynder på
ydermolen på Håndværksrå-
dets stand hvor også Danske
Anlægsgartnere har hjemme.

1. Men lige nu er en anden af
Håndværksrådets medlemsor-
ganisationer, Danske Maler-
mestre, i debat om social dum-
ping, udenlandsk arbejdekraft
og kædeansvar. De udenland-
ske håndværkere er velkomne,
men de skal arbejde under
samme vilkår som de danske
svende og virksomheder, så
myndighederne må optræde
mere håndfast, lyder det fra
panelet af arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerfolk.

2. Hos Kommunernes Lands-
forening diskuterer borgme-
stre fra Skanderborg, Alberts-
lund og Gentofte Kommuner
borgerindragelse. Tendensen
er at bruge borgerne og deres
ressourcer mere aktivt. Så får
projektene også en større poli-
tik forankring. Jørgen Gaarde
(A) fra Skanderborg fortæller
om kommunes nye playmaker-
uddannelse. Borgmestrene er
næsten for enige, men hvem
kan være mod en så god sag?

3. Hos medievirksomheden Eg-
mont er der velbesøgt debat
om nye og gamle medier.
Hvem overlever? Hvor går an-
noncekronerne hen? Bliver
Google og Facebook for store?
Og hvad med kilder, trovær-
dighed og censur? Journalist
Stéphanie Surrugue leder den

meget levende debat med DR-
generaldirektør Maria Rørbye
Rønn, Ekstra Bladets chefre-
daktør Poul Madsen, medie-
ekspert Astrid Haug og Chri-
stine Sørensen fra Google.

4. Hos pr-bureauet Prime Time
bruger ordstyreren Signe Mol-
de - bl.a. kendt som tv-vært på
‘Det Nye Talkshow’ på DR -
quiz og satire til at åbne for en
debat om det ‘meget kedelige’
emne: pension. Kim Simonsen,
HK, Pernille Knudsen, Dansk
Arbejdsgiverforening, Jens
Hauch, tænketanken Kraka og
Per Bremer Rasmussen, Forsik-
ring & Pension, får mulighed
for at kommentere quizzens
spørgsmål - og det er selvføl-
gelig også meningen.

5. Minsandten om ikke Jens
Hauch også er med da jeg ven-
der tilbage til Håndværksrådet

og Dansk Håndværks debat
om forbrugerbeskyttelse. Den
pakker forbrugerne ind i vat.
Ja, nogle kunder spekulerer i
forbrugerbeskyttelsen, siger
formand Niels Techen. Jamen,
hvilke regler er da overflødige,
spørger Forbrugerrådet Tænks
direktør Lars Pram der mener
at reglerne er grundlag for at
kunderne er trygge for over-
hovedet at entrere med hånd-
værkere. Jens Hauch lægger
sig i midterpositionen og me-
ner man bør lytte til advarslen
om bureaukratiske regler.

6. I Danmarks Naturfrednings-
forenings telt er der debat om
grundvandsbeskyttelsen. Hvor-
dan man skal bruge f.eks. 200
mio. kr. til formålet? Venstres
Henrik Høegh anbefaler ‘vars-
lingsarealer’ hvor man måler
hvilke pesticider der reelt er en
risiko. De radikales Lone Lok-
lindt anbefaler bl.a. mere øko-
logisk jordbrug. Naturfred-
ningsforeningens formand Ella
Maria Bisschop-Larsen slår på
forsigtighedsprincippet. Alle
vil gerne bruge mere på forsk-
ning. Debatten foregår i et al-
sidigt panel hvor Høegh er
mødt velforbedt frem.

7. Hen mod aften har Kreativi-
tet & Kommunikation i Dansk
Erhvervs telt sat fokus på hvor-
dan man beskytter sig på in-
ternettet hvor personlige data
flyder rundt og udnyttes til
markedsføring. Hvordan sker
det? Hvor er den etiske græn-
se? Vi er vant til at alt er gratis
på nettet, men tjenesterne er
ikke gratis, vi giver data tilba-
ge om os selv som andre kan
bruge. Det er den underlig-
gende logik, forklarede Jacob
Holst Mouritzen, Mindshare.

8. Lørdag formiddag fortsæt-
ter den gode stemning og det
gode vejr. Hos Dansk Arkitek-
turcenter spørger Kraks Fond
Byforskning og Dansk Design
Center hvad vi egentligt skal
leve af i fremtiden. Og da vo-
res konkurrencedygtighed fal-
der, må vi blive mere effektive
til at producere, lyder det fra
Anders Kamp Høst fra Kraks
Fond Byforskning. Det er indu-
strien faktisk ved at blive gode
til, bl.a. med hjælp af industri-
robotter, men hvor bedre de-
signs også kan spille en rolle.
Servicesektoren - som 80% af

På Håndværksrådets stand står anlægsgartnerformand Ejvind Røge (th) i
det reducerede panel med borgmester Pia Allerslev (V) og ordstyrer Kim
Tang. Tilhørerne stemmer med i quizzen.

FOLKEMØDET

2 dage
med 15
debatter
Grønt Miljøs udsendte
gør hvad han kan,
men når på to dage
kun at overvære
0,6% af Folkemødets
2700 arrangementer
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Debatten har en en aktiveren-
de quiz-agtig åbning som man
ofte ser på Folkemødet. Der er
20-30 tilhørere plus nogle der
kommer og går. Ikke alverden,
men typisk og passende for en
lille stand. Anlægsgartnerfol-
ket er tilfredse bagefter.

13. Inden da har jeg forladt
skuden for at høre debatten
hos Dansk Byggeri om bygge-
riets samfundsansvar og ‘møg-
sager’. For de findes, under-
streger Odense-borgmester
Anker Boye der er træt af plat-
tenslagere. Debatten retter sig
bl.a. med den nye ‘Foreningen
for byggeriets samfundsan-
svar’, en dansk aflægger af et
internationalt charter. Dansk
Byggeri har ikke besluttet sig
for at gå ind i charteret endnu,
bl.a. med henvisning til at der i
forvejen er et velfungerende
fagretligt system, fortæller Pe-
ter Stenholm. Men det er ikke
nok, siger Boye og støttes af
Palle Adamsen fra Lejerbo, Jes-
per Nygaard fra Realdania og
Martin Manthorpe fra NCC.

14. Det bliver atter tid til at se
sig lidt om. På vej mod hoved-
scenen løber jeg ind i noget
der ligner et alsangstævne. Sø-
ren Pind og Bertel Haarder
synger for hos Venstre. Højsko-
lesangene afsluttes med ‘Så-
dan er kapitalismen’. Så er
stemningen da afslappet.

Tilfældigt kommer jeg forbi
‘Landdistrikters og Småøers
Telt’. Og her er de grønne fag
på scenen. Landskabsarkitekt-
studerende har lavet land-
skabsprojekter for Nordborn-
holm med det mål at udvikle
byrum og landskaber. Nu bli-
ver de fremlagt af bl.a. kur-
susansvarlig Anne Tietjen.

15. Den solrige dag er ved at
blive en overskyet aften. Jeg
driver hjem til Håndværksrå-
det på molen. Men hov, på det
gamle træskib ved kajen er de
forhenværende trafikministre
Helge Mortensen og Jacob
Buksti ved at blive interviewet
af journalist Paula Larrain.
Begge d’herrer er socialdemo-
krater, de andre havde meldt
afbud. Efter trafikpolitisk snak
folder interviewet sig ud med
anekdoter og politik før og
nu. Dagens politikere går for
meget op i detaljer og er mere
historieløse og mindre idéori-
enterede end før. Arrangøren,
Ehrenberg Kommunikation,
serverer rosévin. Der er musik i
baggrunden. De få tilhørere
smiler fra øre til øre.

Vi lukker teltet ned - og ta-
ger en fadøl. Der er ved at væ-
re tomt, men yderst på molen
er der stadig folk og jazz nede
hos Ringkøbing-Skjern Kom-
mune. Vi får Vesterhavsost og
Stauning whisky. Og siger tak
for denne gang. sh

Paula Larrain (i rød jakke med ryggen til) interviewer de forhenværende trafikministre Helge Mortensen og Jacob Buksti. Få tilhørere, fin stemning.

alle arbejdende danskere er i -
er mere lala. I restgruppen af
‘øvrige’ erhverv finder man
jordbrug, bygge- og anlæg,
energi mv. De er så små at der
bliver set bort fra dem - og
mere effektive er de i øvrigt
heller ikke blevet.

9. Ude i solen falder jeg forbi
nogle plancher om problema-
tikken om by og land, og jeg
falder i snak med en debativ-
rig bornholmer. Han er vist ik-
ke fra nogen stand, og hvem
har egentligt stillet plancherne
op? Det fremgår ikke. Born-
holmeren er især kritisk over
for solskinsøens færgebetje-
ning med en langsom lastbil-
færge til Køge og en vindføl-
som færge til Skåne. „Vi øn-
sker en færge direkte til Kø-
benhavn, en færge der kan
sejle i blæst og klare turen
pænt hurtigt,“ siger han.

10. Jeg smutter tilbage til
Dansk Arkitekturcenter der
selv står for en debat om ba-
lancen mellem by og land i et
grønnere Danmark. Fire mo-
deller ridses op. Panelets gene-
relle pointe er dog at Danmark
er et meget lille land hvor det
ikke giver mening at skelne
mellem land og by. De behø-
ver hinanden, og det må plan-
lægning og investeringer i
bl.a. infrastruktur tage ud-
gangspunkt i, lød det fra Ellen

Højgaard, Dansk Byplanlabo-
ratorium, Claus Bjørn Billehøj,
Region Hovedstaden, Kristina
Jordt Andersen, Mutopia ar-
chitects og Søren Møller Chri-
stensen, carlberg/christensen.

11. Tid til lidt sigthseeing.
Kommer fordi Aarhus Universi-
tets forskningskib Aurora i
havnen hvor en debattør argu-
menterer mod ‘sund fornuft’.
Sund fornuft er noget man al-
tid kan påberåbe sig når man
ikke kan andet, og det kan fø-
re til forkerte beslutninger.
Det er kulturredaktør på Politi-
ken Rune Lykkeberg der de-
batterer med sin far, professor
i strafferet ved Aarhus Univer-
sitet Gorm Toftegaard Nielsen
under overskriften ‘Tag en
tænkepause om loven’.

12. Men jeg må ile videre til
Håndværksrådet hvor Danske
Anlægsgartnere er gået i gang
med grønne dilemmaer. Med
afbud fra en valgkampførende
politiker består panelet kun af
københavnerborgmester Pia
Allerslev (V) og formanden for
Danske Anlægsgartnere Ejvind
Røge. Ordstyrer Kim Tang ta-
ger fat i boligjobordningen
hvor anlægssgartnerne er for
lidt med, privates brug af pe-
sticider i forhold til fagfolk,
kloakautorisationen der griber
for meget om sig og den bøvl-
ede brug af genbrugspladser.
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Børn og unge kommer langt
sjældnere i naturen end

deres forældre eller bedstefor-
ældre. Det viser undersøgelser
som Danmarks Naturfred-
ningsforening har lavet i både
2009 og 2012. Og hvis man
skal tro undersøgelserne, så
går det kun en vej: mod min-
dre kontakt med naturen.

Street Movement, Gerlev
Idrætshøjskole og Skovskolen
har siden 2013 eksperimente-
ret med at vise nye veje til at
vække børn og unges nysger-
righed efter at komme i clinch
med naturen. Det er sket un-
der overskriften ‘parkour i sko-
ven - skovparkour’.

Der tages afsæt i de unges
virkelighed, det de finder fedt,
og udnytter deres kommuni-
kationsveje via internettet og
sociale medier for at udbrede

Behændige kroppe søger naturen

Af Martin Graversen
og Søren Præstholm

SKOVPARKOUR. De frie bevægelser er flyttet fra byen ud i skoven - det er ikke helt det samme

konceptet. Projektet skal give
foreninger, institutioner, sko-
ler og selvorganiserede børn
og unge inspiration til og erfa-
ringer med at rykke krops-
kulturen ud i naturen.

Fra parkour til skovparkour
Ordet parkour anvendes sta-
dig oftere i forbindelse med
unges bevægelseskultur i by-
erne, og danske byplanlæg-
gere har indrettet nye byrum
og særlige parkouranlæg i
byen. Se f.eks. Signe Højbjerre
Larsens nye phd-afhandling
om parkour.

Men hvad er parkour egent-
lig? Det stammer fra fransk
‘parcour’ (parcurir, at passere)
udviklet som militær træning.
Parkour, også kendt som ‘L’art
du Deplacement’ eller ‘Free-
running’, er en bevægelses-

kunst der stræber efter at gøre
udøveren i stand til at bevæge
sig frit igennem hvilket som
helst terræn.

Parkour fokuserer på at ud-
vikle fundamentale fysiske
færdigheder som balance,
styrke, koordination, dynamik,
udholdenhed, præcision, rum-
lig bevidsthed og kreativ
tænkning. Det er også en må-
de at tænke på, baseret på
selvdisciplin, autonome hand-
lingsmønstre og viljestyrke.

Skovparkour adskiller sig i
sin substans ikke fra al anden
parkour. Men skovparkour er
parkour taget ud i naturens
mere organiske terræn. Det er
en særlig mulighed med mere
uforudsigelige udfordringer
og en anden stemning end når
parkour trænes i byens rum.

Vi har tilføjet ordet ‘skov’ til

parkour for at afprøve om
kombinationen af bykultur og
naturoplevelse kan være med
til at inspirere unge til at
komme mere ud i naturen.

Konkret har vi med projek-
tet forsøgt at vise hvordan den
simple hverdagsnatur som
f.eks. træstubben, det storm-
faldne træ, stenen, grenen,
kan inspirere til bevægelse i
naturen. Men også hvordan
rækværket omkring grillplad-
sen, bordbænkesættet, info-
pælen eller andre faciliteter i
naturen kan anvendes multi-
funktionelt. Projektet skal der-
med også inspirere forvaltere
og planlæggere til at tænke
flersidigt når der anlægges fa-
ciliteter i naturen.

Videoer og webside
I starten af projektet blev der
produceret en video der skulle
inspirere til hvordan naturen
kan bruges til fysisk aktivitet

Når vi er herude, er
der også tid til at
man bare stener lidt,
og man behøver ikke
hele tiden at præ-
stere - tempoet er
lidt lavere.

„Når vi normalt træner på
parkour-parken, er der så
mange muligheder. Her skal
man være lidt kreativ selv -
men så er det bare ekstra
fedt, når man kommer op
med et flow der spiller.

„ Det er fedt at man
ikke rigtig kan måle sit
hop op og at en lan-
ding på en sten er så
anderledes end en al-
mindelig mur med vin-
kelrette kanter.

Højskoleelever i skovparkour ved Skovskolen med væltede træer og de
installationer Skovskolens elever har produceret. Citaterne deltagernes.
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og gode oplevelser for bl.a.
børn og unge. Samtidig skulle
videoen forsøge at fange
stemningen og de oplevelses-
indtryk der er særligt ved
skovparkour, og her indgår
nogle forsøg med installatio-
ner i skoven på Skovskolen.
Senere blev der lavet en række
instruktionsvideoklip som skal
gøre det let at komme i gang.

I stedet for lave et trykt in-
spirationshæfte er der udviklet
en webside (skovparkour.dk)
som er målrettet børn og un-
ge. Her findes inspiration til
brug af naturen i form af be-
vægelsesforløb på simple fri-
luftsfaciliteter og instruktions-
klip med tricks og moves.
Websiden har også indhold for
undervisere og naturforvalte-
re. Her videreformidles basal
information om hvordan man
kan tænke multifunktionalitet
ind i eksisterende eller nye
friluftsfaciliteter, ved at tænke
børn og unges bevægelses-
muligheder ind.

På websiden kan man navi-
gere rundt imellem filmklip og
information, og hvis der skal
gøres mere enkelt findes der
også QR-koder der kan printes

og bruges i felten. Koderne
kan scannes med en smart-
phone eller tablet og på den
måde indgå i en målrettet
stedsspecifik inspiration.

The slow fix
„Der sker noget helt særligt
oppe i hovedet når jeg bevæ-
ger mig ud i naturen. Jeg tror
man kan kalde det the slow
fix,“ siger Martin Kallesøe fra
Street Movement der er en af
de instruktører der har været
involveret i at undervise i
parkour i naturen.

„Træerne og terrænet ud-
sender ligesom en langsomme-
lighed der normalt ikke er tid
og plads til på samme måde i
byens liv. Når jeg træner i sko-
ven, vækkes mine sanser på en
anden måde - der er f.eks. in-
gen rette vinkler og underla-
get udfordrer afsæt og landin-
ger. Vi parkour-folk bliver ud-
fordret til virkeligt at tilpasse
os og til at være kreative på en
anden og mere organisk må-
de,“ siger Kallesøe.

„Der er mange af de yngre
udøvere der skal tages i hån-
den første gang. Men når først
de oplever at træne parkour i

en skov, er de solgt. Det har
ikke noget med vores alder at
gøre. Det er meget mere fun-
damentalt. Vi bliver alle dra-
get af naturen og kan opnå et
andet forhold til os selv via det
møde. En af mine bedste ople-
velser opstod efter en lang kø-
retur non-stop fra København
til Fontainebleau ved Paris
med ankomst før daggry. Vi
var to gutter der smed os i
soveposerne direkte i skovbun-
den og nappede et par timer
på øjet - men da skoven våg-
nede gjorde vi også. Vi var helt
alene i skoven med klipper og
træer. Det kom der en meget
stærk oplevelse ud af, som vi
prøvede at indfange lidt af på
videoen herunder,“ fortæller
Martin Kallesøe.

Det videre perspektiv
Ud over produktionen af vide-
oklip og webside har der væ-
ret afviklet en række work-
shops for både børn, unge og
undervisere. Der har været
meget positiv respons på pro-
jektet, og håbet er at undervi-
sere i skoler og foreninger
fremover vil benytte sig af vi-
deoklippene og hjemmesiden

og ikke mindst at planlæggere
og naturforvaltere vil tænke
mulighederne for denne form
for bevægelseskultur med når
de anlægger faciliteter i natu-
ren. Forhåbentlig vil projektet
sætte sig spor ad mange for-
skellige veje. Vi håber at vi
med vores videoer og hjemme-
side vil inspirere flere til at
flytte bevægelse ud i naturen -
særligt børn og unge. God for-
nøjelse. ❏
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Studerende udviste ‘overlegen koncentration’ efter at have set på dette
billede i 40 sekunder. Foto: The University of Melbourne.

Du er ikke nødt til at forla-
 de arbejdspladsen og gå

en tur i en nærliggende park
for at få gavn af naturens be-
roligende effekt. Faktisk kan
du bare kigge ud af vinduet
på det grønne tag overfor, el-
ler endda blot på et billede af
et grønt tag. Det er i hvert fald
resultatet af en undersøgelse
som University of Melbourne
har foretaget og offentliggjort
i Journal of Environmental
Psychology.

I undersøgelsen blev 150
studenter stillet en kedelig op-
gave som er kendt for at få
folk til at miste koncentratio-
nen. På skærmen blev vist tal i
hurtig rækkefølge. De skulle
trykke på en knap hver gang
et tal kom på skærmen, med
mindre tallet var 3. Halvvejs i
opgaven fik de 40 sekunders
pause hvor de skulle se på et
billede af udsigten ud over et
tag. Halvdelen fik vist billedet
af et frodigt, grønt tag. Den
anden halvdel så på et billede
af en bar betontagflade.

Efter pausen lavede de stu-
denter som kiggede på det
grønne tag, langt færre fejl og
udviste ifølge forskerne ‘over-

legen koncentration’ i den
sidst halvdel af opgaven i for-
hold til dem som kiggede på
betontaget.

Lederen af forskerholdet, dr.
Kate Lee fra University of Mel-
bourne Faculty og Science,
konkluderede at blot et øje-
bliks grønt kan give trætte

medarbejdere et boost. „Vi
ved at grønne tage er godt for
miljøet, men nu kan vi sige at
det også højner opmærksom-
heden. Forestil dig engang
den virkning som et grønt tag
kan have for tusindvis af an-
satte i de omkringliggende
bygninger,“ siger Kate Lee i

Et øjekast på grønne tage
giver bedre koncentration

KILDE. newsroom.melbourne.eud

Mikropauser med et naturkig giver et boost

en pressemeddelelse fra uni-
versitetet der konkluderer at
de mentale ressourcer som sty-
rer vores opmærksomhed, bli-
ver genopbygget af den grøn-
ne udsigt.

Undersøgelsen fokuserede
på mikropauser, de korte og
uformelle pauser som opstår
spontant igennem dagen.
„Det er virkelig vigtigt at have
mikropauser. Det er noget
som mange af os gør naturligt
når vi er stressede eller men-
talt udmattede. Der er jo en
grund til at vi kigger ud af vin-
duet og søger naturen som
kan hjælpe dig med at kon-
centrere dig om arbejdet og
opretholde din indsats igen-
nem hele arbejdsdagen,“ for-
klarer Kate Lee. „Byplanlæg-
gere over hele verden er ved
at opdage de grønne tages
mange fordele, og vi håber at
vores byers fremtid bliver en
meget grøn én.“

Næste forskningsprojekt for
dr. Lee og hendes hold bliver
at se på om beplantning på
arbejdspladsen gør folk mere
hjælpsomme og kreative. lt

Parkour er ikke bare unge
mennesker der bruger til-

fældige byrum til fysisk udfol-
delse. Parkour udøves nemlig
på særlige steder og er på vej
til at blive en organiseret
idrætsdisciplin. Det fremgår af
Signe Højbjerre Larsens nye
ph.d.-afhandling ‘Parkour, in-
stitutionalisering af en ny
bevægelseskultur i Danmark’
fra Syddansk Universitet. Hun
anbefaler at inddrage parkour
i bevægelsesundervisningen
for at lære børn og unge at fy-
sisk udfoldelse ikke altid hand-
ler om mål og hurtighed.

„Parkour kan med succes
bruges i undervisningen og
samtidig bibeholde nogle af
de oplevelser og betydninger,
der ligger i den frie udøvelse i
byrummet. Det er imidlertid
helt centralt at der er fokus på
det som er essensen i parkour:
Der skal være tid og rum til

Parkour er meget mere
end fri leg i parken

fordybelse og til at lære no-
get, ellers er det bare sørøver-
leg med et nyt navn,“ siger
Signe Højbjerre Larsen.

Hun mener at parkourud-
øvernes særkende er at de en-
gagerer sig dybt i deres omgi-
velser og i deres evner til at
bevæge sig i dem.

„I vores samfund og i under-
visningssystemet handler det i
stigende grad om at lære ting
så hurtigt som muligt og elimi-
nere al modstand på vejen.
Her tilbyder parkour et mere
håndværksmæssigt engage-
ment hvor det handler om at
eksperimentere og lege med
modstand, såsom at bestige
høje og hårde vægge og at
balancere risikofyldt på gelæn-
dere. Det gør udøverne for at
blive bedre til at bevæge sig.
Den pædagogiske kvalitet lig-
ger i at det er et mål i sig selv
og ikke bare et middel til at

KILDER
Signe Højbjerre Larsen (2015): Par-
kour. Institutionalisering af en ny
bevægelseskultur i Danmark. Ph.d.
Syddansk Universitet.
Syddansk Universitet (2015): Parkour
er meget mere end fri leg i parken.
www.sdu.dk 27.3.2015.

Ifølge ph.d.-afhandling er den frie bevægelse
ved at blive en organiseret idrætsdisciplin

vinde ligesom i sport,“ siger
Signe Højbjerre Larsen.

I Danmark er parkour gået
fra at være et ret ukendt fæ-
nomen til at være en idræts-
aktivitet som de fleste børn og
unge, men også voksne med
interesse eller profession inden
for idræt kender til, oplyser
Syddansk Universitet. Siden
2007 er der etableret over 70
faciliteter rundt om i landet.

Både i frivillige idrætsfore-
ninger og i uddannelsesinstitu-
tioner integreres parkour som
en ny idrætsaktivitet. Parkour
er derved både et selvorgani-
seret gadefænomen og en for-
mel undervisningsaktivitet.

„Meget tyder på at der i
Danmark er flere børn og un-
ge som modtager undervis-
ning i parkour på institutioner
eller i foreninger end børn og
unge der dyrker parkour selv-
organiseret,“ siger Signe Høj-
bjerre Larsen. sh
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Ekstensiv pleje kan give vej-
rabatterne en mere varie-

ret vegetation og plantesam-
mensætning og dermed større
biologisk værdi. Det viser en
undersøgelse af seks vejrabat-
ter i Københavns og Frederiks-
berg kommuner som de to
landskabsarkitektstuderende
Malene Fogh Bang og Sara
Folvig har udført  i kurset ‘Bio-
diversity in Urban Nature’ på
Københavns Universitet.

Vejrabatter er en betydelig
del af byens samlede grønne
areal og kan derfor styrke bio-
diversiteten. Derfor slår Kø-
benhavns Kommune normalt
rabatterne 2 gange, tidligt i
juni og i september, og samti-
dig fjernes afklippet. Nogle
steder slår man dog op til 8
gange, bl.a. af hensyn til tra-
fiksikkerheden og for at und-
gå at der ophobes affald. I Fre-
deriksberg Kommune slår man
generelt vejrabatterne hver
uge uden at fjerne afklippet.

Hyppige slåninger uden at
fjerne afklip fremmer en ens-
artet vegetation som oftest er
til fordel for græsser og få an-

Enghavevej. Indeks 0,55. Rabat-
ten ligger midt i en stærkt trafike-
ret vej. Vegetationen slås 8-12
gange i sæsonen uden opsamling
af afklip.

Borups Allé. Indeks 1,44. Rabatten ligger midt i en stærkt trafikeret
vej. Der har ikke været nogen slåning i 2013 og 2014.

Ekstensiv pleje skaber
biodiversitet i vejrabatter

KILDE
Malene Fogh Bang, Sara Folvig, An-
dy G. Howe og Kristoffer Nielsen,
(2015): Ekstensiv pleje kan skabe
mere biodiversitet i byens vejrabatter.
Videnblade Park og Landskab 06.08-
03. Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, KU.

Vegetation og invertebrater i seks vejrabatter baseret på 25x25 cm prøvefelter.
Shannon Diversitetsindekset for invertebraterne er udregnet efter antal ordner/klasser og antal individer.

Dalgas Boulevard 6 cm 4500 m2 70% 95% 5% 1 1 2 0
Hulgårdsvej 10 cm 75 m2 100% 20% 80% 5 2 6 0,63
Enghavevej 6 cm 450 m2 100% 60% 40% 5 3 28 0,55
Borups Allé 40-60 cm 8700 m2 100% 60% 40% 2 7 71 1,44

Ågade 40-60 cm 100 m2 100% 60% 40% 5 7 50 1,25
Alsgade 30-40 cm 10 m2 90% 10% 90% 8 6 23 1,43
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Dalgas Boulevard. Indeks 0,0.
Rabatten ligger midt i en moderat
trafikeret vej med sti i midten. Ve-
getationen slås én gang ugentlig
uden opsamling af afklip.

Ågade. Indeks 1,25. Rabatten lig-
ger langs en stærkt trafikeret vej,
adskilt af kørebanen af en cykelsti.
Rabatten slås 1-2 gange i sæso-
nen med opsamling af afklip.

Hulgårdsvej. Indeks 0,63. Den
smalle rabat ligger langs en stærkt
trafikeret vej. Vegetationen slås 8-
12 gange i sæsonen uden opsam-
ling af afklip.

Alsgade. Indeks 1,43. Rabatten
ligger på hjørnet af et gadekryds i
et mindre trafikeret område. Ve-
getationen slås 1-2 gange i sæso-
nen uden opsamling af afklip.

Eksperiment med seks gaderabatter viser at jo
færre slåninger der er, desto bedre er det

dre konkurrencestærke arter.
Det går bl.a. ud over byens tal-
rigeste dyregruppe, inverte-
braterne der bl.a. omfatter bil-
ler, edderkopper og sommer-
fugle. De bidrager bl.a. med
bestøvning, understøtter føde-
kæder og kan være fornøjeli-
ge at opleve.

I de seks vejrabatter er fore-
komsten af invertebrater sam-
menholdt med vegetationen.
Optællingen er omregnet til et
Shannon Diversitetsindeks, en
samlet værdi for biodiversite-
ten, så man kan sammenligne.
Et højt indeks viser at der er

flere arter, og at individerne er
jævnt fordelt mellem dem.

Der er en klar sammenhæng
mellem diversiteten af inverte-
brater og vegetationen. I vej-
rabatter der sjældent slås - og
som har en varieret vegetati-
onsstruktur og plantesammen-
sætning - er der generelt hø-
jere diversitet af invertebrater.
Også i de små vejrabatter.

En vis pleje er dog nødven-
digt, ikke kun for trafiksikker-
heden, men også fordi plante-
diversiteten falder uden slå-
ning. To årlige slåninger med
fjernelse af afklip er god prak-
sis. Om muligt suppleres rotati-
onspleje hvor 10-20% af area-
let på skift springes over. Det
skaber en mere varieret vege-
tationsstruktur og en mosaik
af mikrolevesteder, lyder det
fra  bl.a. en hollandsk forsker-
gruppe, Vejdirektoratet, Kø-
benhavns Kommune og Kø-
benhavns Universitet. Af hen-
syn til invertebraternes over-
vintring bør man ikke slå vege-
tationen for sent i efteråret.

Med sit mindre omfang kan
undersøgelsens resultater væ-
re usikre. F.eks. blev rabatter-
ne kun undersøgt med græs-
ketsjer én gang i efteråret.
Resultaternes tendens bekræf-
tes dog af større studier. sh

Fo
to

s:
 S

ar
a 

Fo
lv

ig
, o

kt
o

b
er

 2
01

4



GRØNT MILJØ 6/2015 77

Rød Bohus blev
årets svenske sten
Den røde granit Rød Bohus
blev ‘Årets svenske sten’ 2015.
Bag udnævnelsen står Sveriges
Stenindustriförbund der frem-
hæver Rød Bohus for sine ‘tid-
løse kvaliteter’ der også gør
stenen eftertragtet i udlandet.

„Rød Bohusgranit har en
varm farvetone og kan bear-
bejdes til en mængde forskel-
lige udtryk,“ lyder det i moti-
veringen hvor også holdbarhe-
den, frosttålsomheden og klø-
veevnen fremhæves.

Rød Bohusgranit brydes i

Bohuslen, det gamle norske
landskab langs Skagerak. Hall-
inden Granit har brudene Bra-
stad og Skarstad, mens Emma-
boda bryder i Broberg. Årets
sten var i 2014 svensk diabas
og i 2013 ølandsk kalksten.

Knust genbrugsasfalt der bru-
ges i vejbyggeri, indeholder
flere problematiske stoffer i
koncentrationer der overstiger
jordkvalitetskriterierne. Men
risikoen for at de udvaskes til
grundvandet, er til gengæld
lille. Det konkluderes i Miljø-
styrelsens projekt ‘Spredning
af problematiske stoffer ved
materialenyttiggørelse af as-
falt til vejbygningsformål’. For-
målet er at få et fagligt grund-

lag for at revidere reglerne for
anvendelse af opbrudt asfalt.

Projektet er baseret på prø-
ver af knust asfalt fra seks
modtage- og behandlingsan-
læg. De er undersøgt for ind-
hold og udvaskning af uorga-
niske og organiske stoffer.
Derefter er der foretaget mo-
delberegninger for syv scena-
rier for knust asfalt anvendt
som løs bundsikring og fast
slidlag og bærelag.

Asfaltens farlige stoffer der ikke spredes
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At finde de bedste kloner til
 have og landskab var en-

gang et arbejde der ikke kun
lå hos de enkelte planteskoler.
Det lå også i uafhængige, for-
melle rammer med Klonkilde-
udvalget og det forskningsar-
bejde der bl.a. resulterede i de
såkaldte Dafo-planter.

Med Q-planteudvalget gøres
der nu et forsøg på at genop-
live Klonkildeudvalget. Målet
er at få klassificerede kloner,
Q-planter, med 0 til tre stjer-
ner. Q’et refererer til ‘quality’.
For kvalitet er ledetråden i ar-
bejdet der foreløbigt er på fri-
villig basis.

Klonkildeudvalget ophørte
med at fungere da dets sekre-
tær Poul Erik Brander gik på
pension i 2004, samtidig med
at finansieringen af forsøgsar-
bejdet med kloner ophørte.

Det var det forsøgsarbejde
der førte frem til de mange
sorter der kunne få betegnel-
sen ‘Dafo’. Alle planter med
betegnelsen Dafo havde været
gennem et omfattende af-
prøvningsperiode og udvæl-
gelsesarbejde gennem mange
år. Ofte 5 til 15 år, kortest for
buskene.

Formålet var at finde, afprø-
ve og udvælge de bedst eg-

nede, sunde og karakteristiske
sorter til den danske jordbund
og ikke mindst vores klima.
Dette arbejde havde eksisteret
i cirka 50 år. Begrundelselsen
var at det var vigtigt at vi som
forbrugere skulle have mulig-
hed for at få det bedst egnede
plantemateriale til vores ha-
ver, parker, grønne områder,
veje m.m.

Dafo-idéen genoplives
Dafo var et registreret vare-
mærke ejet af Danmarks Jord-
brugsforskning. De udvalgte
Dafo-kloner blev siden opfor-
meret på Planteopformerings-
stationen hvorfra de blev di-
stribueret videre til plantesko-
ler der opformerede klonerne
til videre salg til brugerne. Og-
så Planteopformeringsstatioen
blev nedlagt i 2004 på grund
af manglende finansiering.

Mange sorter var ikke fær-
digafprøvet og siden dengang
er der kommet mange nye klo-
ner til af træer og buske. Det
er planter som vi egentlig ikke
ved så meget mere om end
hvad sælger og planteprodu-
cent fortæller os om de nye
kloners fortræffeligheder. Der
har ikke den sidste halve snes
år været nogen sammenlig-

nende forsøg eller iagttagelser
af sorter af træer og buske der
belyser deres egenskaber og
kvaliteter som planter i vores
anlæg, langs veje og i haver.

Den tidligere Dafo-beteg-
nelse angav for os alle at den
var en udvalgt klon mellem
mange andre for sine kvalite-
ter i form af f.eks. sundhed,
hårdførhed i forhold til vind
og frost, vækstkraft, habitus
m.m. Det gav en sikkerhed for
brugerne af planter, f.eks.
landskabsarkitekter og park-
forvaltere, at genetikken var i
orden. Der var ingen tvivl om
at plantematerialet var det
bedst egnede til danske klima
og jordbundsforhold. Den sik-
kerhed har vi ikke længere.

Arbejdets mål
For to år siden var vi nogle
stykker der satte os sammen
som en lille selvbestaltet ar-
bejdsgruppe på otte personer.
Formålet var at genoplive no-
get af det tidligere Klonkilde-
udvalgsarbejde. Det er især
landskabsarkitekter der har
savnet det arbejde der skete i
Klonkildeudvalgets regi. De
har savnet vejledningen om
hvilke sorter der var og er
mest dyrkningsværdige.

Arbejdsgruppen er i dag
færdige med at udarbejde et
kommissorium der præciserer
hensigten med det nye udvalg.
Det lyder:

„Målet med QPU er at opti-
mere det langsigtede resultat
af udførte plantninger. Det
skal ske ved at indsamle og
formidle viden til den grønne
fagsektors professionelle bru-
gere og producenter om vege-
tativt formerede kloner af træ-
er og buske der er vurderet
sunde samt klimatisk og jord-
bundsmæssigt tilpasset anven-
delse i henholdsvis øst- og
vestdanmark. Målet søges nå-
et ved opsamling og viderefø-
relse af den del af det tidligere
Klonkildeudvalgs arbejde der
omfatter bedømmelse, udpeg-
ning, anbefaling og formidling
af kloner af træer og buske.
Arbejdet omfatter dels opføl-
gende bedømmelser af tidli-
gere udpegede kloner/sorter
samt indsamling af data om
og bedømmelse af nye kloner/
sorter.“

Q-planter med stjerner
Der er udarbejdet et regelsæt
for hvilke krav der stilles for at
en klon kan opnå Q-plantesta-
tus og dermed de stjerner der
skal markere plantens kvalitet.
Det er besluttet at de udpege-
de og klassificerede kloner til-
deles fra 0 til 3 stjerner hvor 4
er bedst.

Denne klassificering angiver
hvor velafprøvet klonen er, og
hvor meget vi ved om den i
forhold til dens egenskaber i
forhold til klima, jordbund
m.m. under danske forhold.
Dette følges op med en beskri-
velse af klonen. Det skal efter-
følgende formidles ud på de
platforme som bruges i dag.

Det er også besluttet at
planter der er klassificeret med
stjerner kaldes Q-planter. Der-
for kaldes udvalget også Q-
planteudvalget, forkortet
QPU.

Det er hensigten at der skal
dannes et repræsentantskab
på omkring 20 medlemmer

Af John Norrie, Poul Erik Brander og Karen Attwell

Q-planter med stjerner
PLANTEFORÆDLING. Med Q-planteudvalget er der på frivillig basis taget skridt til at
genoplive Klonkildeudvalget der forsvandt i 2004 og Dafo-planterne der senere gik samme vej

Cornus mas (kirsebærkornel) i bund af Stephanandra incisa ‘Crispa’. Cornus mas er her en frøplante, lidt
ærgerligt, da vi har to gode blomsterrige kloner fra Dafo-tiden, ‘Cormas’ og ‘Macrocarpa. Foto: John Norrie.
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Viburnum bodnantense ‘Dawn’ (kejserbusk). Her er det en klon der ikke er udpeget, ikke været under
afprøvning, og ikke er sammenlignet med andre kloner. Er vi tilfredse med den som den er? Foto: John Norrie.

i produktion, er gået igennem
og fået tildelt stjerner for de-
res egenskaber. De forelig-
gende resultater fra de mange
uafsluttede afprøvninger ved
Statens Planteavlsforsøg vil
også blive gået igennem for at
se hvad der kan udpeges her.

Der er udarbejdet et bedøm-
melsesskema der har taget ud-
gangspunkt i de skemaer man
benytter til Frøkildeudvalgets
bedømmelsesarbejde af frøkil-
der, Kåringsudvalget for Skov-
frø og -planters bedømmelses-
skema samt Klonkildeudval-
gets tidligere bedømmelses-
skemaer.

Allerede i sommer er der ta-
get fat på synsarbejdet hvor
der er nedsat tre synsgrupper.
Der prioriteres mellem plante-
slægerne og det vurderes hvor
behovet er størst. Der er i først
omgang valgt at se på føl-
gende slægter:

Gruppe 1. Små træer, f.eks.
Sorbus, Malus, Crataegus.
Gruppen ledes af John Norrie.

Gruppe 2. Buske, f.eks.
Spiraea, Forsythia, Lonicera,
Potentilla. Gruppen ledes af
Poul Erik Brander.

Gruppe 3. Træer, f.eks. Tilia,
Corylus, Acer, Quercus. Grup-
pen ledes af Jens Thejsen.

Grupperne består af 6-8 per-
soner der repræsenterer fag-
lige brugergrupper, rådgiv-
ning, undervisning og produk-
tion. Vi når i år kun at formid-
le en liste over de mest dyrk-
ningsværdige kloner, fra det
tidligere Klonkildeudvalgs ar-
bejde.  ❏

SKRIBENTER
John Norrie er landskabsarkitekt og
indehaver af Tegnestuen Norrie.
Poul Erik Brander er tidligere
forskningsleder ved det daværende
Statens Planteavlsforsøg og driver ny
Planteskolen Orangeriet Nandina.
Karen Attwell er landskabsarkitekt i
Roskilde Kommune.
Alle tre deltager i Q-planteudvalget.

Q-PLANTEUDVALGET
Poul Erik Brander, Karen Attwell, Jens
Thejsen, Signe Moos Andersen, Steen
Himmer, Louise Langschwager Jensen,
Kim Tang, Anders Busse Nielsen, Jes-
per Corfizen og John Norrie.

KONTAKT
John Norrie, 4088 2036,
john@norrie.dk
Poul Erik Brander, 9862 1968,
poul.erik.brander@gmail.com.
Jens Thejsen, 2369 6116,
post@jensthejsen.dk.

Tilia platyphyllos (storbladet lind). Træerne her er købt som en klon. Men der er for stor variation mellem
individerne. Det vidner om at der indgår flere kloner i opformeringsmaterialet. Der er basis for fornyet
udvælgelse, så fremtidig opformering alene stammer fra et udvalgt individ. Foto: John Norrie.

der skal repræsentere alle de
relevante faggrupper. Herun-
der vælges koordineringsud-
valg, et økonomiudvalg og et
udpegningsudvalg med tilhø-
rende synsgrupper.

Foreløbig har arbejdet varet
godt to år på frivillig basis. Det
udføres af fagfolk inden for
branchen, især landskabsarki-
tekter fra private virksomhe-
der, kommuner, undervis-
ningssektoren, organisationer
og ikke mindst Poul Erik Bran-
der der har mærket og savnet
den manglende videnformid-
ling inden for planteområdet.

Det er hensigten at der i efter-
året sendes ansøgninger ud
om økonomisk støtte til det
kommende og formaliserede
arbejde.

Det er vores håb at få finan-
sieret et sekretariat og en op-
bygning af en hjemmeside til
formidling af den opsamlede
og tilgængelige viden der er
om de forskellige kloner samt
en database til lagring af vi-
den og resultater. Herunder er
det ønsket at al den nyeste
teknologi kan tages i anven-
delse på formidlings- og ind-
samlingsfronten. Som domæ-

ne er reserveret qplante.dk,
qplanter.dk og qpu.dk.

Arbejdet er i sin begyndelse,
og vi skal finde vores ben i ar-
bejdet med udpegning og for-
håbentligt senere med hvor-
dan plantematerialet afprøves.
Hvordan indsamler vi denne
viden, og hvordan behandles
den? Så vi kan få kvalificerede
resultater vi alle kan drage
nytte af.

Tre grupper har taget fat
Gruppen har allerede taget fat
på bedømmelsesarbejdet da
de tidligere Dafo-kloner der er

GRØNT MILJØ 6/2015
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Med en ‘jorddating’ kan dem
der mangler og dem der skal
af med ren jord mødes. I hvert
fald i Gladsaxe hvor kommu-
nens jorddatingportal formid-
ler kontakt mellem borgere og
firmaer i nærområdet. Ud over
at begge parter sparer penge,
sparer det på råstoffer og
mindsker udledningen af CO2.

„Man sparer både penge og
resurser og gør samtidigt mil-
jøet en tjeneste ved at bruge
jorddating. I stedet for at jor-
den fra et projekt i samme by
bortskaffes til et jorddepot, og
jeg samtidig skal indkøbe ny
jord fra en råstofgrav, er det
sund fornuft at transportere
jorden nogle få km inden for
samme by,“ siger idrætschef
Holger Kortbek. Han skulle se-
nest bruge 1.500 ton muld for
at ændre en grusbane til en
græsbane. Gennem kommu-
nens jorddating fik han over-
skudsjorden fra Nordvand A/S
og Gentofte Stadion. Gratis.

Den fikse jorddating har
også givet Holger Kortbek jord
til en BMX-bane, en tilskuertri-
bune, en vold til en bueskyd-

Digital jordflytteri i
Aarhus by og havn
Administrationen af jordflyt-
ninger er lettet med den digi-
tale løsning flytjord.dk. Det er
en selvbetjeningsordning som
Niras har udviklet til Aarhus
Kommune og Aarhus Havn.
Niras driver også ordningen de
første fire år. Siden ordningen
åbnede i foråret 2014, er der
behandlet 3.500 jordanmeldel-
ser og leveret over 32.000 læs
til Aarhus Havn. Her registre-
rer chaufføren sit læs på en
stander. Og kun med gyldig
anmeldelse får han adgang.

Over 450 transportører,
sagsbehandlere, jordmodtage-
re, anmeldere mv. bruger nu
samme digitale løsning og slip-
per for bilag, scanninger og
forsendelser. Alle data er sam-
let ét sted der nås med et klik.
Systemet kan også bestilles af
andre, og det har bl.a. Syd-
djurs Kommune gjort. Bruger-
ne melder om sparet tid, bed-
re service og øget driftssikker-
hed, oplyser Aarhus Kommune
i Teknik & Miljø 6-7/2015. Ord-
ningen fik Digitaliseringspri-
sens Effektiviseringspris i 2015.

ningsbane og til ny mulddæk-
ning af områderne omkring
Gladsaxe Svømmehal og Glad-
saxe Stadion. Jorden kom fra
en boligforening, en virksom-
hed samt fra en nabokommu-
ne og Gladsaxe Kommune
selv. De fleste projekter er iføl-
ge kommunen kun gennem-
ført fordi udgifterne kunne
holdes nede med jorddating.

Kommunen har også leveret
7.000 tons overskudsjord fra
etablering af regnvandssøer i
Høje Gladsaxe Park til det nye
parkområde ved Novo Nor-
disks hovedsæde i Bagsværd
og til Lersøgrøftens Integrati-
onsbyhaver i København.

Hvert år kører lastbiler op
mod 300.000 tons jord væk fra
byggeprojekter i Gladsaxe. I
hovedstadsområdet er tallet
10 mio. tons. En stor del er ren
jord, men udgiften til depone-
ringen er alligevel omkring en
milliard kroner. På jorddating-
portalen er udgifterne til selve
jorden derimod ofte gratis,
men der er udgifter til f.eks.
analyser og kvalitetssikring.
www.gladsaxe.dk/jorddating.

Jordfolk mødes og sød musik opstår

BMX-bane ved Gladsaxe
Stadion. De 400 tons jord er
overskudsjord fra Nordvand
og kommunalt byggeri.
Foto fra dkfc.dk
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Christian den femtes skove
til parforcejagt i Nordsjæl-

land og Brødremenighedsbyen
i Christiansfeld er kommet på
Unescos verdensarvliste over
unikke og historiske kultur- og
naturværdier. Det blev beslut-
tet på FN-organisationens år-
lige møde i Tyskland i juli.

Brødremenighedsbyen i
Christiansfeld er opført af den
tyske kristne bevægelse herrn-
huterne i 1773. Ifølge Unesco-
komitéen er byen et velbeva-
ret fysisk vidnesbyrd om krist-
ne, etiske principper udtrykt
gennem byens humanistiske
plan, dens arkitektur og hånd-
værk. Den nøje planlagte by er
en af de bedst bevarede
blandt mange menighedsbyer.
I den gamle del af byen er hu-
sene bygget af gule mursten
med røde tegltage. To paral-
lelle gader flankeret af linde-
træer og en grøn, central

plads foran kirken udgør cen-
trum for byen. Den oprinde-
lige by er nylig sat i stand med
bl.a. ny brolægning og nye
gadetræer.

Christian den femtes parfor-
cejagtlandskab i Nordsjælland,
blev i 1680’erne designet med
skovveje i et stjernemønster
for at få den bedste parforce-
jagt. Det er en jagtform hvor
ryttere og hunde jager et
kronvildt til udmattelse hvor-
efter kongen eller den for-
nemmeste gæst dræber dyret
med sværd eller spyd.

Unesco-komitéen kalder
parforcelandskabet for et
usædvanligt og velbevaret ek-
sempel på hvordan den euro-
pæiske baroks værdier blev
omsat i naturdesign. Parforce-
skovene ligger spredt og om-
fatter den sydlige del af Grib-
skov, Store Dyrehave og Jæ-
gersborg Hegn og Dyrehave.

Danmark har i forvejen fem
steder på Unescos liste: Vade-
havet, Stevns Klint, Roskilde
Domkirke, Kronborg Slot, Jel-
lingmonumenterne foruden
Ilulissat Isefjord i Grønland.
Listen tæller i øjeblikket over
1.000 kultur- og natursteder
og blandt dem berømtheder
som templerne Akropolis i
Athen og Angkor Wat i Cam-
bodia, den Kinesiske Mur og
risterasserne i Filippinerne.

De berørte kommuners
borgmestre og miljø- og føde-
vareminister Eva Kjer Hansen
understreger udpegningernes

Også Christiansfeld og
jagtstjerner er verdensarv
Danmark har fået to nye steder på Unescos
verdensarvsliste og har nu otte i alt

betydning for turismeerhver-
vet. „Jeg ser frem til at både
turister og resten af Danmark
vil få øjnene op for det helt
særlige i Christiansfeld,” udta-
ler f.eks. borgmester i Kolding
Kommune Jørn Pedersen (V).

At være på Unescos World
Heritage List betyder dog ikke
nødvendigvis at stedet er en
stor turistattraktion, men i alle
tilfælde en væsentlig kulturel
arv af bl.a. historisk, kunstne-
risk eller videnskabelig interes-
se eller en naturværdi med
geologiske, videnskabelige og
æstetiske interesser. sh

Parforcestjerne i Dyrehaven. Foto: Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum.
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Udvælgelsen af frøkilder
har i mange år ført et sta-

bilt liv med et fast officielt fag-
udvalg tilknyttet Københavns
og Aarhus Universitet, og der
udsendes årligt artslister. Alt
sammen i modsætning til ud-
vælgelsen af klonkilder. Frø-
kildeudvalget er dog uden for-
mel finansiering.

Udvalget er beslægtet med
det lovbestemte udvalg Kå-
ringsudvalget for skovfrø og -
planter. Kåringsudvalget er et
direktivbestemt EU-udvalg
som alle EU-lande skal have.
Kåringsudvalget tager sig af
alle skovtræarter. Så hvad med
alle de andre arter som vi også
planter?

Alle træer og buske der ikke
er indeholdt i Kåringsudval-
gets lovbestemte liste, tager vi
os af i Frøkildeudvalget. Det vil
primært sige hjemmehørende
arter. Men da andre arter også
bruges til forskellige formål i
det danske landskab, er der ef-
terhånden udpeget mange
frøkilder af ikke hjemmehø-
rende arter. Der udarbejdes
hvert år en revideret liste over
de udpegede frøkilder.

42 år med frøkildeudvalget
Frøkildeudvalget blev officielt
etableret i 1973 af ildsjælene
Poul Erik Brander, Jørn Palle
Schmidt og Christian Als m.fl.
Det var af tvungen nødvendig-
hed. Der var alt for mange
plantninger, læhegn, skovran-
de m.m. der ikke levede op til
den etableringssucces man øn-
skede sig. Alt for mange plant-
ninger måtte plantes om.

Man kunne tydeligt se årsa-
gen til de mislykkede resulta-
ter. Det var plantematerialet
der ikke levede op til forvent-
ningerne. Alt for mange plan-
ter døde eller frøs tilbage om
vinteren, mange planter kun-
ne heller ikke tåle det blæsen-
de klima i Vestjylland m.m.

Man fandt hurtigt ud af at
alt for mange planter stamme-
de fra frø indsamlet rundt om-
kring i Europas sydligere egne.

Så langt væk som i Italien hen-
tede man frø af tjørn, bl.a. for-
di frøene var billigere end
dansk indsamlede frø. Det si-
ger sig selv at disse planter
ikke kunne stå distancen un-
der danske klima og jord-
bundsforhold. Planterne frøs
tilbage, da de ikke modnede
af tidligt nok om efteråret, de
var meget mere modtagelige
for sygdomme, daglængden
var anderledes i Danmark end
hvor frøene stammede fra, det
samme gjaldt klimaet osv.

Der blev formuleret et kom-
missorium, nedsat udvalg og
etableret flere synsgrupper.
Vigtigst af alt var og er syns-
gruppernes arbejde. Man tog
fat på de mest betydende ar-
ter, f.eks. engriflet hvidtjørn,
Crataegus monogyna, og al-

mindelig hvidtjørn, Crataegus
laevigata.

Frø fra frøplantager
I de første årtier foregik syns-
arbejdet i felten hvor man
støttede sig til Naturstyrelsens
store oversigter over hvor der
forekom naturbestande af
hjemmehørende arter i natu-
ren. Der blev synet mange na-
turbestande over hele landet.
Kun de bedste blev udpeget
og fik et L-nummer.

Et af de naturlige krav var at
frøkilden var tilgængelig så
man kunne samle frøene. Vig-
tigst var dog at bestanden var
sund, klimastærk og karakteri-
stisk for arten og at variatio-
nen mellem planterne var ac-
ceptabel. Der måtte heller ikke
vokse indførte populationer af

samme art i nærheden (500
meter til 2 km).

I dag etableres der kun nye
frøkilder i anlæg der nærmest
kan betegnes som frugtplanta-
ger.  Naturstyrelsen etablerer
som regel deres anlæg i for-
bindelse med skovrejsninger.
Her udplantes ret store frø-
kilder baseret på mange indi-
vider indsamlet i naturbestan-
de. Driften af disse frøkilder er
ret ekstensiv. De øvrige aktø-
rer har reel plantagedrift, ba-
seret på brede frøkilder ind-
samlet i naturen. Driften er ef-
fektiv og høsten ligeledes,
med moderne bærhøstere.

Bred genetisk baggrund
Der etableres i dag kun frøkil-
der der har en bred genetisk
baggrund og med mange indi-
vider. Det er for at have en sik-
kerhed hvis der opstår et ned-
brud i bestandens afkom. Ge-
netikken skal være så bred at
variationen inden for popula-
tionen kan modstå klimafor-
andringer og sygdomme i et
vist mål. Vi kan dog ikke gar-
dere os mod sygdomme der
rammer så bredt som elmesy-
gen og asketoptørren.

Man kan endnu finde frøkil-
der der baseres på ganske få
individer. Men disse frøkilder
er på vej ud og anbefales ikke

Af John Norrie

Vejen mod de bedste frøkilder
PLANTEFORÆDLING. Gennem mange års ubrudt arbejde er der udpeget 195 frøkilder
fordelt på 65 arter hvoraf de 27 frøkilder også er afprøvet for deres egenskaber.

Kræge, Prunus domestica ssp. Insititia, her dyrket i plantage.
Frugten sidder tæt som små blommer.

GRØNT MILJØ 6/2015
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SKRIBENT
John Norrie er landskabsarkitekt og
indehaver af Tegnestuen Norrie. 4088
2036, john@norrie.dk.

på grund af deres sårbarhed
over for plantesygdomme der
eventuelt muterer og bliver
aggressive.

De genetisk brede frøkilder
sikrer den arvelige masse in-
den for frøkilden, men der vil
fysisk være en vis variation
mellem de udplantede indivi-
der. Den fysiske variation er et
af udvælgelseskriterierne. Vi
ønsker den, men i begrænset
omfang. Plantningerne skal
være nogenlunde ensartede.
Det duer ikke med en variati-
on fra tæt buskede til fågrene-
de ranglede typer. Man skal
kunne regne med at udvalgte
frøkilder giver et afkom der er
defineret og beskrevet, så bru-
gerne kan regne med at resul-
tatet af plantningen stemmer
med det ønskede.

Frøkildeudvalgets formål
Frøkildeudvalgets officielle
formål er „at medvirke til at
fremskaffe landskabsplanter af
træer og buske fra klimaegne-
de sunde og dyrkningssikre
frøkilder med artskarakteris-
tisk vækstform, grenbygning,
løv, blomster og frugt. Frøkil-
deudvalget besigtiger og ud-
peger velegnede frøkilder til
læ, bryn, hegn og til solitær og
alléplantninger.“

Frøkildeudvalget er organi-
seret med et forretningsudvalg
der har valgt et udpegnings-
og synsudvalg. Medlemmerne
repræsenterer faggruppen
bredt fra brugere, rådgivere,
landskabsarkitekter, anlægs-
gartnere, boligselskaber, forsk-
ning og undervisning m.m.
Arbejdet er frivilligt.

Hvert år aflægges rapport
over synede og udpegede frø-
kilder på årsmødet i septem-
ber måned. I år den 30. sep-
tember afholdes en temadag
om bynær skov med udgangs-
punkt i den nye bynære skov
Elmelund Skov ved Odense.
Temadagen er åben for alle,
ligeledes er det efterfølgende
årsmøde sidst på dagen.

Program for dagen findes i

diverse fagblade og på faglige
foreningers hjemmeside.
Hvert år udgives en revideret
liste over udpegede frøkilder.
Den findes som en pdf-fil på
ign.ku.dk (søg på ‘valg af frø-
kilder’). Her ser man både Frø-
kildeudvalgets oversigt over
udpegede frøkilder af træer
og buske samt Kåringsudval-
gets liste over kårede træer til
skov og landskab.

Skal man bruge planter og
ikke er helt sikker på hvilke
frøkilder du skal anbefale eller
plante, kan man få hjælp på
hjemmesiden plantevalg.dk.
Her finder man en anbefaling
af de frøkilder der er bedst på
egnen. Man kan også se om
frøkilden er i produktion og
hvem der producerer den. Vi

En velformet tørst, Frangula alnus, hvor bærrene nærmest sidder i klum-
per. Vidste du at citronsommerfuglens larve kun kan leve på denne art
som en af to arter. Den anden art er vrietorn Rhamnus cathartica.

har i alt udpeget 195 frøkilder
fordelt på 65 arter hvoraf de
27 frøkilder er afprøvet for de-
res egenskaber.

Det er ikke meningen at frø-
kilderne kun skal plantes i det
åbne landskab. Langt de fleste
er så ensartede at man lige så
godt kan vælge frøkilder som
en bestemt klon. Ofte skaber
jordbund og vækstforhold alli-
gevel variation i en plantning
der ellers skulle være ensartet.
Det kunne bl.a. være fornuf-
tigt at plante en frøkilde frem-
for en klon ved mange vej-
plantninger. Så vil sygdomsan-
greb og udfald heller ikke væ-
re lige så omfattende.

Det samme gælder for man-
ge buske hvor frøformerede
planter fint kan bruges ved an-
læg af parker, friarealer ved
boligbyggerier m.m. Især vores
hjemmehørende arter kan bi-
drage med stabilitet og give
mulighed for større biodiversi-
tet i byens fauna. Man behø-
ver ikke at plante mange plan-
ter før biodiversiteten kan for-
bedres. Ved spørgsmål til frø-
kilderne er jeg som formand
altid parat til at hjælpe. ❏
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VERDENS LANDSKABER

Alle konkurrenter fik tæv
af ‘Den indre freds have’
Ved de seneste haveverdens-
mesterskaber i Japan vandt
Paul Hervey-Brookes guld med
sin have ‘The inner peace gar-
den’. Om haven siger guldvin-
deren selv: „Det første indtryk,
som haven giver, er af et visu-
elt forvirrende rum, vægge
går på kryds og tværs af haven

Hollandsk cykelbro
poppeloplyst indefra
I det sydvestlige Amsterdam
kan de passagerer der stiger af
på stationen Hoofddorp (ikke
en stavefejl, det hedder den
faktisk), og skal over til alle
virksomhederne i Beukenhorst
nu tage cykel- eller slentretur
over ‘The undulating bridge’.
På billedet kan man se at en
del af broen ligesom synker
ned mod vandet. Det er den
halvdel af broen der er til fod-

gængere. Foruden formen er
belysningen som er broens
kendetegn. Den er nemlig ikke
oplyst med traditionelle gade-
lygter eller pullerter. I stedet
kommer lyset fra rækværket.

Hver modul i rækværket be-
står af stålplader som er perfo-
rerede så hullerne danner en
form der minder om de tradi-
tionelle hollandske popler der
også ses i baggrunden. De per-
forerede stålplader er derefter
belyst indefra af LED, så køre-

og gåarealerne bliver oplyst
indirekte.

Firmaet bag designet - Lo-
dewijk Baljon landscape archit-
ects - forklarer at der er brugt
mange kræfter på at bestem-
me rigtige skala i perforerin-
gen, de rigtige hulstørrelser,
samt lysets intensitet og farve.
I dag kan gren-mønsteret i
rækværket derfor ses fra alle
vinkler og både dag og nat.
Læs mere på www.baljon.nl
(hvis du kan hollandsk).

på en tilsyneladende ikke sær-
lig logisk måde.“ Væggene er
af både beton og af bambus-
kærme, nogle er gennemsig-
tige eller har huller i, så man
på sin tur rundt i haven får et
blik til andre dele af haven.

Konkurrenceopdraget var,
at haven skulle være 10x12
meter, altså som en alminde-
lig, mindre parcelhushave.

Men ifølge juryen virkede ha-
ven langt større, fordi der altid
var noget at opdage ud af
øjenkrogen, og planterne vok-
sede ind over stierne, så man
skulle være opmærksom på,
hvor man gik. Foruden guld-
medaljen vandt haven også
‘Best Planting’ og ‘Best in
Show’. Læs mere på
paulherveybrookes.com. lt

Forårets farverige
blomsterkummer
Byens blomsterkummer kan
udnyttes i en længere sæson,
med forårsblomstrende løg,
påpeger den hollandske løg-
leverandør Verver Export.
F.eks. kan tulipaner, krokus el-
ler narcisser kombineres med
vedplanter eller en efterplant-
ning med sommervækster der
giver et senere flor. Løgene
selv kan også give en lang
blomstringstid foråret igen-
nem. Verver Exports produkt-
linje ‘Happies’ er tilpasset en
lang blomstringstid i blomster-
kummer og lægges samtidig i
samme dybde. Man kan vælge
mellem varianterne ‘Happy
Enano’, ‘Happy Queen’ og
‘Happy Sky’. ververexport.com.

Ny serie motorsave
fra Al-Ko Ginge
Al-Ko Ginges nye BKS-serie af
benzinkædesave kendetegnes
ifølge Al-Ko Ginge selv af høj
ydelse, hurtig acceleration og
lav vægt samt håndtag der til-
godeser ergonomi og sikker-
hed. Serien omfatter BKS 3835
(1,2 kW motor, 35 cm sværd),
BKS 4040 (1,5 kW motor, 40
cm sværd) og BKS 4540 (1,8
kW motor, 40 cm sværd), alle
med Oregon kæder og sværd.
Og alle med kædebremse og
automatisk, justerbar kæde-
smøring. al-ko.com/garden.
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En multibane behøver ikke
være et rektangel med to mål.
Tress, der er kendt for sin im-
port af sports- og legeplads-
udstyr, har introduceret den
nye Insideout Multiarena der
ud fra en række lige eller
krumme grundelementer kan
sammenstykkes frit til forskel-
lige former og sportsgrene.
Kanten dannes af bokselemen-

ter hvor et stålskelet, fastgjort
med pæle, får en kasse af træ
eller beton over sig i valgfri
farve. Bunden kan være græs,
kunstgræs eller gummiasfalt.
Der er masser af tilbehør: wifi,
lys, lyd, plinte, skærme, bold-
ramper, skydeskiver mv.

Nyt fra Tress er også det
multifunktionelle udendørs
træningsredskab Crossfit med
25 funktioner som mange kan
bruge på én gang. Det er billi-
gere end mange individuelle
redskaber. Crossfit er udført i
galvaniseret stål og fås i lige
den farve man ønsker.

Tress forhandler også mere
og mere udstyr til byrum og
parker. En nyhed er et bord-
bænkesæt udført i 8 mm gen-
brugsplast med lamineret
overflade på begge sider og
friske farver efter eget valg.
Sættet er nemt at vedligehol-
de, ret let og halv pris i for-
hold til et sæt i træ. tress.dk.

Insideout og
Crossfit fra Tress
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Varemærket Norðîc der in-
troduceres på Have &

Landskab i år, er en undtagel-
se på det danske planteskole-
marked hvor varemærker er
lige så udbredt som solen var i
maj. Indtil videre er der god-
kendt 9 sorter til at bære vare-
mærket Norðîc, bl.a. den duft-
sumak, storbladede lind og
buskvedbend der er omtalt
herunder. Bag varemærket
står plantekolesamarbejdet A-
Plant 2000 ApS.

De 9 sorter vil inden for de
næste 2-3 år blive suppleret
med yderligere sorter som sta-
dig er til vurdering og afprøv-
ning. Herudover er 18 sorter
fra det tidligere DAFO-pro-
gram udstyret med varemær-
ket Norðîc. Alle 27 planter er
beskrevet kortfattet og med
foto i et katalog som kan fås
på Have & Landskab 2015.

DAFO-sorterne blev udviklet
af det daværende Statens
Planteavlsforsøg i Årslev, nu
en del af Aarhus Universitet.
Planteskolerne under A-Plant
2000 ApS har gjort en særlig
indsats for at producere DAFO-
sorterne med oprindelse i den

oprindelige kerneplante og
derved sikre sortsægtheden.
Sorterne kan dog stadig frem-
stilles og sælges af andre plan-
teskoler uden mærket Norðîc.

20 sorter undervejs
Varemærket Norðîc blev først
registreret i 2014, men histori-
en begyndte allerede i 1987.
Dengang dannede ni danske
planteskoler og en amerikansk
et selskab for at samarbejde
om faglig rådgivning og ud-
vikling af nye planter, især
med fokus på plantens sund-
hed og klimatolerance. Derud-
over var der et ønske om at
fremme internationalt samar-
bejde, i dette tilfælde med
Midwest Groundcover i Illinois
som var ejet af dansk-amerika-
neren Peter Ørum. Plantesko-
leejer Anton Thomsen fra Skal-
borg blev formand.

Poul Erik Brander fik orlov
fra sin stilling som forsker ved
Statens Planteavlsforsøg og
blev ansat som konsulent for
at medvirke til at selskabets
formål kunne realiseres. Bran-
der forlod stillingen igen i
1989 og vendte tilbage til Sta-
tens Planteavlsforsøg, men for-
blev i A-Plant som sekretær.

Fra 1987 til 1989 kom der in-
gen nye sorter, men der blev
indsamlet planter i Danmark
og Japan, og flere af dem er
stadigvæk ved at blive udvik-
let eller afprøvet. Når det er
færdigt, skal de prøveformeres
og der skal findes rentable
produktionsmetoder hvorefter
der skal opformeres fra en en-
kelt plante. Udvikling af nye
sorter af træer og buske er en
langvarig proces der godt kan
tage fra 10 til 20 år eller mere.
F.eks. har en af de ni præsen-
terede sorter, Hedera helix
’Norðîc Great Choize’, været
25 år undervejs.

Fra 1989 til år 2000 var A-
Plant en samarbejsgruppe
uden fælles udviklingsarbejde.
Først fra år 2000 kom der gang
i forædling og udvikling hvor
meget arbejde heller ikke er
færdigt. På nuværende tids-
punkt er der i alt cirka 20 sor-
ter under prøveformering eller
afprøvning og udvælgelse. De
kan også alle ende under vare-
mærket Norðîc.

Det fælles formål
I år 2000 blev A-Plant rekon-
strueret til A-Plant 2000 ApS
hvor der i dag er tre medlem-

Norðîc for det nordiske og hårdføre
PLANTEVAREMÆRKE. Tre planteskoler i A-Plant 2000 ApS står bag mærket der foreløbig
omfatter 9 sorter og 18 gode gamle DAFO-sorter og i de kommende år kommer der flere

Tilia platyphyllos ’Norðîc Gartner Ejnar’ (storbladet lind)
Bliver et højt træ på omkring 20 meter, med noget åben forgre-
ning af grove grene og kan minde om Ulmus glabra (storbladet
elm) Den har også samme robuste egenskaber som elmen og
kan klare sig i det åbne land overalt i landet. Sorten er netop ud-
valgt i det åbne land i Hanherred, cirka 6 km fra Vesterhavet.
Sorten har samme store sundhed som arten og er fri for svampe.
Lus og spindemider ses sjældent. Blade og blomster er som for
arten. Træet produceres på Birkholm Planteskole.

mer foruden Midwest Ground-
covers. Poul Erik Brander blev
medlem i 2004 da han startede
Orangeriet Nandina, og da
Anton Thomsen udtrådte i
2007, overtog Nygaards Plan-
teskole hans anparter. Senest
er Birkholm Planteskole kom-
met til som medlem i 2012. Se-
kretariatet er hos Marianne B.
Andersen i Hortus Advising.

Det er fortsat selskabets mål
at tiltrække nye producenter
fra begge sider af Atlanten
hvis interesser går i samme ret-
ning som anpartshaverne.

A-Plant 2000 ApS’ nuværen-
de formål er kort sagt:
• At udvikle, forbedre og in-
troducere sorter af træer og
buske egnet til det danske kli-
ma og dansk produktion.
• At udbyde det bredest mu-
lige sortiment til anvendelse i
anlæg, parker, vejanlæg, ha-
ver m.m.
• At tilse at de udvalgte plan-
ter produceres på en måde der
sikrer ægthed og en produkt-
kvalitet der fremmer god og
sikker etablering.

Også sammen med Årslev
De deltagende planteskoler
har gennem årene selvstæn-

Af Poul Erik Brander og Ove Møller

Rhus aromatica ’Norðîc Carpet’ (duftsumak).
Lav løvfældende busk med udbredt vækstform, cirka 1 meter
høj. Den sætter rodskud, bliver op til 1 meter bred på 5 år og
yder dermed et effektivt bunddække. Bladene er trekoblede og
dufter aromatisk. Blomsterne er små. Sorten tåler kun let skyg-
ge, ellers bliver den åben i væksten. Sorten er et godt eksempel
på samarbejdet med Midwest Groundcovers i USA hvorfra den
er hjemtaget. Sorten anbefales i USA, også som kontrol af ero-
sion på skråninger. Produktionen sker på Nygaards Planteskole.
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digt udført udviklingsarbejdet.
På Orangeriet Nandina fore-
går f.eks. løbende afprøvning
af Ilex. På Birkholm Plantesko-
le er kloner til bunddække un-
der opformering og prøve-
dyrkning.

A-Plant 2000 og dens for-
gænger har desuden samar-
bejdet med Statens Planteavls-
forsøg, bl.a. om nye DAFO-sor-
ter. Samarbejdet omfatter
væsentlige forædlingsprojek-
ter på bl.a. Buxus og især Ilex
hvor der blev udført krydsnin-
ger mellem nyindsamlede ja-
panske Ilex rugosa og vores
hjemlige Ilex aquifolium.

Formålet var at få nye gode
hårdføre sorter, både til plan-
ter med bær til julesalg og til
anvendelse som bunddække i
anlæg og haver. Der foregår
nu en endelig udvælgelse
blandt de testede planter hos

Hedera helix ’Norðîc Great Choize’ (buskvedbend).
En buskformet voksenform af Hedera helix. Hurtigtvoksende og
bliver op mod 50 cm høj og 1 meter bred og danner et effektivt
bunddække. Sætter blomster, men får kun få frugter. Tåler
stærk skygge og vind og svides ikke - eller kun yderst sjældent -
af barfrost. Værdifuld fornyelse af stedsegrønne bladplanter.
Sorten er udvalgt af A-Plant i et projekt udført i samarbejde med
Statens Planteavlsforsøg. Produktionen sker på Nygaards Plante-
skole.

Midwest Groundcover hvoref-
ter de valgte planter vil blive
markedsført.

Store krav til Norðîc
Det er vigtigt for A-Plant 2000
ApS at de planter der udvikles
og udbydes har en mission.
Forbrugerne skal genkende de
planter der indgår i dette gen-
nemprøvede materiale. Det er
derfor at selskabet har regi-
streret varemærket Norðîc der
skal symbolisere det nordiske
og det hårdføre. Varemærket
skal altid anvendes ved mar-
kedsføring og beskrivelse af
sorterne fra A-Plant 2000 ApS
og de planteskoler der er lavet
produktionsaftale med. De
særlige krav der stilles til Nor-
ðîc-sorterne er:
• Klimatilpasset vores danske
kystklima med omskiftelige
temperaturer i vinterperioden
og ofte meget blæst.
• Plantesundheden skal være
meget høj.
• Stor robusthed over for for-
skellige dyrkningsforhold, her-
under ikke mindst jordbund.
• De beskrevne egenskaber
skal svare til virkeligheden og
afspejle det planten er anbefa-
let til.
• 100% sortsægthed og ensar-
tet kvalitet.
• Højt produktkvalitet og pro-
duktionskvalitet.
• Kendt produktionsforløb i A-
Plant planteskoler eller plante-
skoler der er indgået produk-
tionsaftale med. ❏

A-PLANT 2000 MEDLEMMER
Nygaards Planteskole, Kongeåvej 10,
6600 Vejen Tlf. 7536 6088.
www.nygaardsplanteskole.dk.
Orangeriet Nandina, Hobrovej 210,
9520 Skørping. Tlf. 9837 5216.
www.nandina.dk.
Birkholm Planteskole a-s, Farremosen
4, 3450 Allerød. Tlf. 4817 3126.
www.birk-holm.dk.
Midwest Groundcovers, PO Box 748
St. Charles, Illinois 60174 USA.
Tlf 847 7421790.
www.midwestgroundcovers.com.

SKRIBENTER
Poul Erik Brander er indehaver af
Orangiet Nandina og tidligere forsk-
ningsleder ved Statens Planteavlsfor-
søg - i dag en del af Aarhus Universi-
tet. Ove Møller er medejer af Birk-
holm Planteskole A/S.

KATALOG OVER NORDÎC-SORTER
Kan fås på Have & Landskab 2015 el-
ler som pdf gennem mail til
mba@hortusadvising.dk.

A-PLANT 2000 SEKRETARIAT
Hortus Advising, Marianne B. Ander-
sen, Holmevej 26, 5854 Gislev. Tlf.
2122 6903. www.hortusadvising.dk.
mba@hortusadvising.dk.

Tilia platyphyllos ’Norðîc Gartner
Ejnar’. Storbladet lind der kan
minde om storbladet elm.
Tegning: Signe Moos Andersen.
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Her ses tydeligt at dyret - sandsynligvis en bæver - har sat tænderne ind
øverst i ‘bidsåret’, og trukket barken løs. Kronvildt bruger som bekendt
undertænderne, og trækker nedenfra og op. Foto: Max Steinar.

Fem gamle rødgraner dybt
inde i Gludsted Plantage

har fået blotlagt deres rodud-
løbere minutiøst. Al bark er
omhyggeligt fjernet, og den
første mistanke rettede sig
mod kronvildt. Men det var
kun rodløberne der var ramt,
og de sædvanlige tandmærker
manglede.

Jan Korsgaard fra Hurup er
canadisk gift, og havde under
et ophold i Canada en fanger-
licens i tre år. „Jeg har flere
gange set noget lignende i Ca-
nada, og det var altid bævere
der gjorde det,“ oplyser Jan.
„Det er ikke alle type nåletræ-
er de vil gøre det på, og de
gør det kun på ældre træer.“

„Om det er af nød eller der
er et stof der tiltrækker dem,
det ved jeg ikke. Jeg har fun-
det det op til over 500 meter
fra vand, og der var altid gra-
vet fri ned på siden af rødder-
ne. Træerne blev aldrig fældet
og de fleste træer overlevede
det som jeg husker det. Jeg vil
tro at der er et vandløb stort

nok til at en bæver kan bruge
det indenfor 4-600 meter fra
hvor disse nøgne rodudløbere
er fundet. Det specielle er at
der kun kommer utydelige
spor af tænderne idet det kun
er barken og det underliggen-
de vækstlag der forsvinder,“
fastslår Jan Korsgaard.

Skovløber Niels Knudsen står
bag opdagelsen. Han tror på
Jan Korsgaards teori. Syd for
stedet er der masser af søer og
vådområder i plantagen og
bække og grøfter der fører til
Holtum Å. I Holtum Å har der
været bæveraktivitet i mange
år. Alligevel er det opsigtsvæk-
kende at en stor, kluntet bæ-
ver er vraltet op over land, ind
i plantagen og har fået sin fro-
kost af barken på de gamle
rødgraners rodudløbere.

Ifølge Naturstyrelsens hjem-
meside foretrækker bæverne
træer som bævreasp, birk og
pil, men på verdensplan er
mere end 80 træarter og 150
urtearter registreret som bæ-
verføde. Max Steinar

Bæver satte tænderne i
Rødgraner i Gludsted har blotlagt rodudløbene

Restaurerede elve kommer sig på 25 år
The Royal Parks der forvalter
otte engelske, offentlige par-
ker, har ansat sin første ‘wild-
life apprentice’ - dyrelivslær-
ling, skriver royalparks.org.uk.
Vedkommende skal primært
arbejde i den store Regents
Park som ikke bare er et vig-
tigt åndehul for Londons bor-
gere, men også for byens dyre-
liv. Parken har en bred vifte af
vandfugle, en stor redeplads
for hejrer og er et af de få ste-
der i det centrale London hvor
man stadig kan se pindsvin.

Mange brusende elve i Norge
og Sverige er dæmmet op, ud-
videt, rettet ud eller uddybet,
især af hensyn til at flåde skov-
hugst. I 1980 begyndte man
dog langs Vindeälven i Nord-
sverige at restaurere vandfald-
ene i elven til deres oprinde-
lige tilstand for at højne be-
standen af fisk.

Nu har ph.d. studerende
Eliza Maher Hasselquist og kol-
legaer ved Institutionen för
ekologi, miljö och geoveten-
skap på Umeå universitet un-
dersøgt 13 elve som blev re-

staureret for mellem 5 og 25
år siden. De undersøgte 60
meter bred langs hver elv og
vurderede at det tog mindst
25 år før den oprindelige arts-
rigdom er tilbage.

Ikke kun tiden øgede arts-
rigdommen. Også brinkernes
hældning og  bufferzonen
bredde f.eks. til nærmeste
skovhugst spiller en rolle, for-
klarer Hasselquist til forsk-
ning.no. Som kontrolgruppe
brugte forskerne fem urestau-
rerede vandløb som blev lagt i
kanal for 50 år siden. lt

Restaureret elv. Foto: Eliza Maher Hasselquist.

Lærlingen bliver ansat i The
Landscape Groupe som er en
af The Royal Parks leverandø-
rer af driftsydelser og skal
samtidig studere ‘Work-based
Environmental Conservation’.
Opgaven bliver primært at
pleje habitater på en måde, så
det er til gavn for dyrelivet,
bl.a. med anlæg og pleje af
hegn, enge, krat og rørskove. I
visse perioder vil lærlingen
dog skulle forlade The Regents
Park for at tage til St. James
Park og passe pelikanerne. lt

Engelske parker ansætter dyrelivslærling

I 1995 fortærede skovbrænde
og slukning 16% af driftsbud-
gettet hos U.S. Forest Service. I
2015 var udgifterne blusset op
til 52%, og nu anslår styrelsen,
at hele 67% af driftsmidlerne i
2025 vil gå op i røg .

„Der har været mere end
36.000 brande alene i år. Og
selv om vi har haft held til at
nedkæmpe eller kontrollere
98% af brandene fra starten,
er de 1 til 2% som kommer ud
af kontrol, så dyre at de alene
står får 30% af vores årlige ud-

USAs skovbrande æder driftsbudgettet
gifter,“ skriver styrelsen på sin
hjemmeside www-fs.fed.us.

Klimaforandringernes læn-
gere og tørre somre har bety-
det flere brande, mens drifts-
midlerne ikke er steget tilsva-
rende. Det betyder at der ikke
er lige så meget råd til fore-
byggelsesprojekter eller skov-
rejsninger. Følgen har også
været massive nedskæringer i
styrelsen hvor antallet af an-
satte - der ikke arbejder med
slukning - er faldet fra 18.000 i
1998 til 11.000  i dag. lt
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Plæner der spraymales grønne
er et af svarene på tørken og
vandmanglen i Californien.
Her bliver plænerne hurtigt
mere brune end grønne når de
ikke kunstvandes. Og selv om
landbruget er den helt store
vandforbruger, er de private
haver i søgelyset efter at flere
års opfordringer til at spare på
vandet er blevet til påbud un-
der bødeansvar, skriver Politi-
ken 26.7.2015. Haverne anslås
at sluge 50-70% af husejernes
vandforbrug,

Nogle vandværker har hæ-
vet vandprisen. Andre tilbyder
rabat hvis man sparer på van-
det. Los Angeles Department
of Water and Power tilbyder
250 kr. for hver kvadratmeter
græs man erstatter med mere
tørketolerante planter. Det er
der et stærkt stigende antal
haveejere der gør. Andre er-

statter græsset med kunstgræs
- eller maler det visne græs for
at spare på vandet.

Som det påpeges af græs-
forsker James Baird fra Univer-
sity of California er det dog
også en ulempe at fjerne na-
turgræsset fordi det nedsætter
fordampningen og øger tem-
peraturen i byen. Han mener
derfor at man bør bevare plæ-
nerne, men vande dem mode-
rat og fagligt korrekt samt ac-
ceptere at plænerne er brune i
perioder. Hen peger også på
at man kan så mere tørketå-
lende græsarter.

Et af de firmaer der tilbyder
at spraymale græsset er Lawn
Paint Pro. Kunderne er især
private haveejere, men også
offentlige myndigheder har
vist interesse. Ifølge firmaets
web lawnpaintpros.com er
malingen ugiftig og „helt sik-
ker for voksne, børn og dyr“
uden at det nævnes hvilken
type maling der er tale om.
Hvor længe malingen holder
kommer an på sliddet, men
det er typisk 12 uger. Farven
tåler regn og hindrer ikke gen-
vækst fra græsrødderne. Op-
startsprisen er cirka 2000 kr.

Plænen
spraymales
i det tørre
Californien

for de første knap 100 m2, og
derefter med lavere m2-priser.

En af kunderne er Tim Mc-
Laughlin der er godt tilfreds
med resultatet, men også
overvejer andre løsninger, for
han kan få omkring 5000 dol-
lars i rabat fra sit lokale vand-
værk ved at erstatte græsset
med tørketålende planter der
ikke skal vandes. „Vi er blevet
vant til at have en plæne, men
det er noget vi er nødt til at
sætte os ud over. Jeg har i
hvert fald ikke lyst til at blive
ved med at betale for det,“ si-
ger McLaughlin til Politiken. sh

En forhave før og efter spaymaling. Fotos fra Lawn Paint Pros Facebook-side.
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Brandveje er en af bindin-
gerne når man planlæg-

ger udearealer ved højere byg-
geri - og når man bagefter skal
bruge dem. Egentlige veje be-
høver der ikke være, men red-
ningsstigerne skal komme tæt
på vinduer og andre rednings-
åbninger. Der skal være ad-
gang, plads og holdbar bund.
Tit er løsningen en græsarme-
ring der gør brandvejen til en
mere eller mindre integreret
del af friarealet.

Man skelner mellem køreve-
je og brandveje. På køreveje (=
tilkørselsveje) skal brandsprøj-
ter (= motorsprøjter) køre hen
til den brændende bygning
for at slukke ilden. På brand-
veje (= brandredningsarealer)
skal redningsstigerne komme
frem så man kan redde men-
nesker ud af den brændende
bygning. ‘Brandveje’ forekom-
mer altså kun ved etagebyg-
geri og kun af vis højde hvor
håndstiger ikke kan nå. Og de
kan ofte nå op til 3. sal.

BYGNINGSREGLEMENTET OM BRANDVEJE

Afsnit 5.6. Redningsberedskabets indsatsmulighed
„Bygninger skal placeres på grunden og udformes på en så-
dan måde at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed
for redning af personer, dyr og for slukningsarbejdet. Det
skal i og uden for bygningen være muligt at fremføre det
nødvendige udstyr til slukning og redning af personer og
dyr.“
Vejledning til afsnit 5.6: „Det afhænger af bygningens pla-
cering, udformning og anvendelse, hvilket udstyr der er
nødvendigt for slukning og redning.“

Afsnit 5.6.1. Adgangs- og tilkørselsmulighed
Stk. 1: „Redningsberedskabet skal have mulighed for uhin-
dret at komme frem til bygningen.“
Stk. 2: „Redningsberedskabets stiger skal kunne føres frem
til redningsåbningerne. I bygninger hvor redningsåbninger-
ne kun kan nås af redningsberedskabets kørbare stiger, skal
der være udlagt brandredningsarealer som er udført og
placeret således at de kørbare stiger kan føres frem til alle
redningsåbninger.“
Vejledning til afsnit 5.6.1: „Ved udformning af brandred-
ningsareal og tilkørselsmulighed bør der bl.a. tages stilling
til arealets befæstelse og hældning samt placering i forhold
til bygningen med henblik på at sikre de bedst mulige ar-
bejdsbetingelser for redningsberedskabet.“

De grundlæggende og bin-
dende regler fremgår af Byg-
ningsreglementet. Det hedder
her at „redningsberedskabet
skal have mulighed for uhin-
dret at komme frem til byg-
ningen.“ Og „hvor rednings-
åbningerne kun kan nås af
redningsberedskabets kørbare
stiger, skal der være udlagt
brandredningsarealer“ hvor
de kørbare stiger kan komme
uhindret frem.

40 meter fra dørene
I Energistyrelsens vejledning
‘Eksempelsamling om brand-
sikring af byggeri’ fra 2012
(ES12) konkretiseres og tolkes
Bygningsreglementet. Kravet
om at redningsberedskabet
skal nå bygningerne, bliver til
at redningsberedskabets mate-
riel skal kunne føres „frem til
enhver dør til terræn i det fri.“

På grund af brandbilernes
størrelse og slangernes længde
vil det normalt kunne ske hvis
der er under 40 meter målt i

Vejen der helst
aldrig skal i brug

BRANDVEJE. Af hensyn til redningsmateriellet er der mange regler til geometri og
bærevene, også selv når de helst bare skal være en diskret del af et grønt område

På 3. sal - og i hvert fald på 4. sal - er vinduerne for højt oppe til  håndstiger. Derfor skal der være adgang og plads til de store stigevogne.
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ganglinie fra dørene i bygnin-
gen til en befæstet kørevej der
er bred nok, forklares det i vej-
ledningen. Den angiver samti-
dig at kørevejen normalt bør
være mindst 2,8 meter bred og
befæstet til at bære tung tra-
fik. Kravene gælder både eta-
gehuse og enfamiliehuse. Der
er den undtagelse at køreve-
jen bør kunne føres frem til
højst 10 meter fra stigrør. Stig-
rør er vandkanaler der er byg-
get ind i bygningen for at lette
brandslukningen.

Om kørevejene hedder det
videre at de skal være synlige
og ‘fremtræde tydeligt som
kørevej’. Spærrebomme, porte
mv. i adgangsarealerne må
kun må forsynes med lås efter
nærmere aftale med kommu-
nalbestyrelsen. Kun i afsnittet
om énfamiliehuse nævnes at
der også bør tages hensyn til
køretøjernes drejeradius.

Brandveje til stiger
Kravet om brandveje er knyt-
tet til de store stiger der føres
frem af store køretøjer. Ifølge
vejledningen skal man kunne
komme til at bruge dem hvor
der er redningsåbninger hvis
underkant er over 10,8 meter
over terræn, og der ikke er sik-
kerhedstrapper i bygningen.
Hvor der er tale om altangan-
ge, er højdekravet 9,6 meter
idet man skal kunne komme til
i det mindste for hver ende af
altangangen.

Under disse højder kan der
bruges håndstiger som man
har med på brandsprøjternes
tag og kan få frem til fods og
rejse med håndkraft. Men over
disse højder skal de kørbare
stiger altså komme frem, og
de er meget brede og tunge,
så vejledningen fastslår derfor
at brandvejen skal være „bred
og befæstet.“

Normalt er det ifølge vejled-
ningen nok at brandvejen er
4,0 meter bred, men der bør
tages hensyn til stigens hæld-
ning, altaner, karnapper, tag-
udhæng, materiellets støtte-
ben, arealets hældning og pla-
cering i forhold til bygningen.

 En sådan brandvej giver ad-
gang for de såkaldte drejesti-
ger (også kaldet stigevogne)
med stigen monteret på lad-
det. Man kan dog også bruge
mindre og mindre pladskræ-
vende påhængsstiger (også
kaldet efterløbsstiger) der kan

være manuelt betjent. Et ny-
ere alternativ er små selvkø-
rende stigevogne der med-
bringes på laddet. Påhængs-
stiger og stiger der føres frem
på lad, kaldes også for ‘af-
prodsstiger’.

Brandvæsnets detaljer
De enkelte brandvæsner kan
ud fra bygningsreglementet
og Energistyrelsens vejledning
lave endnu mere detaljerede
retningslinjer der bl.a. tager
udgangspunkt i brandvæsnets
aktuelle køretøjer, deres hjul-
tryk og drejeradier. Et eksem-
pel er Københavns Brandvæ-
sen og deres ‘Brandrednings-
arealer og tilkørselsveje’.

Københavns Brandvæsen
følger Energistyrelsens vejled-
ning for så vidt køreveje skal
være mindst 2,8 meter brede
og give sprøjterne adgang
frem til højst 40 meter fra en-
hver indgangsdør.

For kørevejene suppleres
med detaljerede hensyn til kø-
retøjernes drejeradius (tegnin-
gen næste side). Det præcise-
res at også porte og gennem-
kørsler skal have mindst 2,8
meter fri bredde og desuden
have mindst 3,4 meter fri høj-
de. Der hvor brandbilen skal
holde, skal der deusden være
mindst 1 meter friplads på
begge sider af kørevejen og i
mindst 12 meters længde.
Denne friplads kan dog godt
være ‘græs og lignende’.

Om brandvejene fastslår
brandvæsnet at de skal være
mindst 4 meter brede og ikke
falde mere end 1:20.

Afstanden fra facaden med
redningsåbninger til brandve-
jens nærmeste kant, skal være
mindst 3 meter og må højst
være 12 meter. Ellers vil stigen
stå enten for stejlt eller for
skråt. Denne kant skal des-
uden være mindst 5 meter til
anden bebyggelse, træer,
plankeværker mv. Endelig skal
drejeradius for drejestiger ha-
ve udvendige drejeradier på
9,3 meter (drejestige) og 9,8
meter (brandsprøjter).

Brandvæsnet har også krav
til befæstelsen. Både køre- og
brandveje skal klare et aksel-
tryk på 10 ton og en totalvægt
på 18 ton. Hvor der skal bru-
ges drejestige, skal befæstel-
sen desuden klare en punkt-
last på 10 ton på 30x30 cm.
Dette krav til punktlast skyldes

DREJESTIGEN eller stigevognen er en lastbil med fastmon-
teret og enten mekanisk eller hydraulisk udskydelig stige
der typisk rækker 25-30 meter (4.-7. etage). Stigen kan dre-
jes så undervognen kan holde parallelt med facaden og sti-
gen vende ind mod vinduerne. Stigen kan have knækled så
det yderste stykke kan tiltes f.eks. ind over en tagryg. Dre-
jestigerne kan bruges som lift men kan også lægges mod
en facade som en stige hvor man kan gå op og ned. De fle-
ste drejestiger har redningskurv og vandkanon.

MOBILLIFTE kendt fra byggeriet kan bruges i stedet for
drejestiger. Kurven har dog ofte en vandkanon ligesom der
stilles større sikkerhedskrav, bl.a. med stiger langs liftens
arme. De godkendte mobillifte kan nå op i 33 meters højde.
Redningsliftens fordel er bl.a. dens knækled så man f.eks.
kan nå den modsatte side af en tagryg eller over ellednin-
ger, men det tager længere tid at klargøre en redningslift.

PÅHÆNGSSTIER der trækkes efter brandsprøjten. De er
normalt ikke motoriserede. De skal flyttes frem til rednings-
åbningerne og rejses med håndkraft.

AFPRODSSTIGEN kan bruges i stedet for påhængsstigen.
Den transporteres på en lastbil, men tages af når den skal i
brug og har ofte egen motor. Den anvendes typisk i bygår-
de hvor stigevogen ikke kan komme ind. Fælles for på-
hængsstigen og afprodssstigen er at de ikke har rednings-
kurv eller vandkanon og normalt højst når 20 meter op.
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at redningsmateriel ofte stabi-
liseres med støtteben hvis fod
har denne størrelse.

Kravene til akseltryk og
punktlast skyldes sikkerheden.
Hvis underlaget giver efter for
trykket, vil stigen gå i stå af
sikkerhedsmæssige grunde, og
i værste fald kan stigen vælte.
Der er store kræfter i spil med
f.eks. tre personer i kurven og
en arm på f.eks.12 meter.

Parkering o.l. er ikke tilladt
på køre- og brandveje, hvilket
‘i fornødent omfang’ skal til-
kendegives ved tydelig skilt-
ning eller ved afmærkning på
belægningen. Endelig stiller
brandvæsnet krav til spærring
og aflåsning, bl.a. med aftalte
nøgler, nøglebokse eller elek-
troniske nøgler.

Bæreevnen
Bæreevnen, som bl.a. Køben-
havns Brandvæsen stiller krav
om, er et teknisk krav arkitek-
ten skal forholde sig til. Et ak-
seltryk på 10 ton er den enhed
man bruger i dimensionerin-
gen af befæstelser. Al belast-
ning regnes om til Æ10 (ækvi-
valente 10 tons akseltryk).

Trafikklasse T1 kan klare
dette akseltryk bare der ikke
er mere end ét af dem pr.
døgn. Ellers må man op i T2,
men for brandveje der kun an-
tages at blive tungt belastet
under brand, er T1 nok. Med

Minimunsmål for
drejeradius på brandveje
Mål i mm
Københavns Brandvæsen.

et akseltryk på 10 ton - og
mindst to aksler - er kravet på
mindst 18 ton totalvægt også
overholdt.

Spørgsmålet bliver dermed
hvilke materialer og hvilken
dimensionering der opfylder
kravene i T1. Det kan man se i
vejreglerne og de tilpassede
regler i Normer og vejledning
for anlægsgartnerarbejde. I
brandveje, som er en del af et
grønt område, kan valget væ-
re en græsarmering. Den op-
bygges af permeable lag hvor
toplaget også er et vækstme-
dium. Ellers følges de alminde-
lige dimensioneringsregler.
Materialerne kan bl.a. være
betonelementer, brosten med
brede fuger eller plastgitre og
plastceller der er beregnet til
tung trafik.

Og så er der kravet om
punktbelastningen på mindst
10 ton på en 30x30 cm flade.
Påbelastningen er et statisk og
jævnt fordelt tryk fra drejesti-
gens støtteben idet brandvæs-
net selv medbringer en mel-
lemlægsplade på mindst 30x30
cm der fordeler trykket på
f.eks. flere brosten. Det bety-
der at befæstelsen skal klare
11,1 kg pr. cm2 eller 111,1 ton
pr. m2. Det svarer til cirka 1,1
MPa (megaPascal).

Det er krav som de fleste be-
lægningsmaterialer kan klare
uden at krakelere, forudsat

bunden er i orden. F.eks. skal
betonfliser efter DS/EN 1339
og dansk praksis have mindst
3,2 MPa bøjetrækstyrke, næ-
sten tre gange mere end nød-
vendigt. For betonbelægnings-
sten er det 2,9 MPa. For klin-
ker er det 1,5-6,4 MPa afhæn-
gig af klasse, men i alle tilfæl-
de nok.

Et andet eksempel er G9’s
Biogitter der kan tage fra 1 til
2 MPa (100-200 ton pr. m2) af-
hængig af type. Det kan altså

også være nok. Har gitteret
indbygget dilatitionsfuger, er
de en fordel, for så kan kasset-
terne lettere kan give sig.

Skrappere i Aarhus
Aarhus Brandvæsen har lig-
nende regler som dog afviger
på enkelte punkter. Det un-
derstreger behovet for at man
altid tjekker det lokale brand-
væsens regler for brandveje
før planlægningen begynder.
F.eks. er der i Aarhus skrappe-

Brandveje er en udfordring i gårde og haver omkring bygningerne. Ikke bare skal der være belægning. Den skal også være permanent køreklar.
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KILDER
www.bygningsreglementet.dk.
www.da.wikipedia.org.
Energistyrelsen (2012): Eksempel-
samling om brandsikring af byggeri.
bygningsreglementet.dk.
Københavns Brandvæsen (2013): Vej-
ledning. Brandredningsarealer og
tilkørselsveje. brand.kk.dk.
Aarhus Brandvæsen (2013): Vejled-
ning om anlæg af arealer til redning
og slukning.aarhusbrandvaesen.dk.
Steen Wiingaard Larsen, vicebrand-
inspektør og Marcello Francata,
brandinspektør, begge Københavns
Brandvæsen, Forebyggelse og Indsats.
Lone Langer, Anne Stausholm Land-
skabsarkitekter.

re krav til drejeradier, nemlig
mindst 12 meter i udvendig ra-
dius foruden en mindre dreje-
radius på mindst 6 m. Der an-
føres et næsten enslydende
trykkrav på 10 kg pr. cm2, men
det er som hjultryk og ikke for
et 30x30 cm fladeareal. Kravet
er derfor i praksis skrappere
end i København. Det præcise-
res også at brandveje med ma-
cadam og græsbevoksning kan
forlanges markeret med kant-
sten eller lignede.

Der anføres endvidere regler
for håndstiger: Passager skal
have en fri bredde på 1,3 m og
en fri højde på mindst 2,4 m
og må ikke have gulv under el-
ler over terræn. Langs facade
med redningsåbninger skal
der være arealer på mindst 2,0
meters bredder til at opstille
håndstiger, og der må der ikke
anbringes genstande eller be-
plantning der kan være til
gene for opstillingen.

Hvor håndstiger er nok
Hvor bygningerne er lave nok
til at man klare sig med hånds-
tiger, stiller hverken Energisty-
relsen eller de to omtalte kom-
muner særlige krav. Køben-
havns Brandvæsen oplyser at
der her er plads til fleksibilitet
og at f.eks. småskure og be-
voksning normalt ikke er no-
get problem. Man kan også
sagtens sætte stigen på en
‘fast plæne’, bl.a fordi man
normalt sikrer stigen i toppen
før personer reddes ned. Det
er med andre ord ikke nød-
vendigt med fast belægning.

Som tommelfingerregel kan
man regne med 3 meter pr.
etage. Vinduerne på 3. sal har
dermed en nedre kant på 9
meter plus sokel og plus af-
standen fra gulv til vindue.
Energistyrelsens grænse på
10,8 meter vil derfor ofte være
lige omkring hvad der svarer
til 3. sals vinduer.

Arkitektens udfordring
Med de store arealkrav er
brandveje en udfordring i
gårde og haver omkring byg-
ningerne. Ikke bare skal der
være belægning. Den skal og-
så være permanent køreklar.

„Brandvejen skal jo være
der, men den almindelige bru-
ger behøver ikke vide at den
er der, og vi må prøve at ind-
rette gården eller haven så
brandvejen ikke syner for me-

get eller tager for meget op-
holdsareal,“ fortæller land-
skabsarkitekt Lone Langer fra
Anne Stausholm Landskabs-
arkitekter. „I et grønt område
kan man f.eks. bruge en græs-
armering og en forskudt og
varieret buskbeplantning der
ikke efterlader et stramt åbent
bælte.“

Fri og uhindret adgang
Brandvejene stiller også krav
til brugen og driften af area-
let. Først og fremmest er fast
inventar og parkering forbudt,
understreger både Køben-
havns og Aarhus’ brandvæsen.
Men må der holde en barnecy-
kel eller barnevogn?

Steen Wiingaard Larsen, vi-
cebrandinspektør i Køben-
havns Brandvæsen, forklarer
at der i princippet altid skal
være fri og uhindret adgang
for brandvæsenet. „Så hvis du
står med din trækvogn på en
brandvej eller for den sags
skyld på en gade og brand-
væsnet kommer, vil du jo uden
problemer kunne flytte både
dig selv og din trækvogn, så
det vil ikke give anledning til
problemer. Men hvis du efter-
lader trækvognen og måske
låser den fast så der ikke er fri
og uhindret adgang for brand-
væsenet, så giver det naturlig-
vis anledning til problemer.“

På samme måde kan man
godt have en løs bænk eller
stol stående på brandvejen,
men man tager den med sig
efter brug og låser den ikke
fast på arealet. Ifølge Wiin-
gaard Larsen stiller brandvæ-
senet ikke særlige krav om be-
lysning, kun at brandvejen skal
fremstå tydeligt som kørevej.

Aarhus Brandvæsen præcise-
rer at brandvejene skal ‘holdes
frie og ryddelige’, herunder at
de skal ‘vedligeholdes forsvar-
ligt’ og  ‘ryddes for sne i vin-
terhalvåret’.  sh

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Oplevelsesanalyse og arki-
tektur. Af Søren Nagbøl. Bog-
værket 2014. 216 s. 298 kr.
www.bogvaerket.dk.
• Teoretisk analyse af den fysi-
ske virkelighed. Arkitektur kan
være et magtinstrument, en
social igangsætter, en stem-
nings- eller atmosfæreskaber
og bære en tidsånd. Men den
er intet værd hvis man ikke tri-
ves i den, og hvis sanserne
lægges på is. Centralt står kri-
tikken af ‘Architekturmuseum
i Frakfurt, en gammel kæmpe-
villa der er bevaret som en skal
og har mistet sin rod.

Blomsten fra paradiset i de fynske hegn

gmPUBLIKATIONER

Danmarks Træer og buske.
Af Peter Friis Møller og Henrik
Staun. Koustrups Forlag 2015.
344 s. 285 kr. koustrup.info.
• Opdateret udgave om sko-
vens og det åbne lands træer
og buske.180 arter af træer og
buske omtales med kendetegn
og forvekslinger, økologi, fo-
rekomst og anvendelse. Ar-
terne vokser vildt eller er al-
mindeligt plantede i skov,
landskab, læhegn, alléer og
parker. Udprægede havearter
er ikke med. Bogen indledes
bl.a. med generelle afsnit og
den illustrerede bestemmelses-
nøgle der kendes fra første ud-
gave, og som medvirker til at
bogen bruges i anlægsgartner-
og skovbrugsuddannelserne.

Nina Kirstine Brandt, Betty Jacoby,
Henrik Jessen Toft: Syrenbogen. En
hyldest til de sydfynske syrener. Tur-
bine forlaget A/S 2015. 206 s. 300 kr.
www.turbineforlaget.dk.

Hjemmehørende er den ik-
 ke. Og set med økologi-

ske briller er den ikke noget at
samle på. Men den blomstrer
og dufter vidunderligt. Har et
smukt løv. Tåler vind og meget
forskellige vækstvilkår, bare
der ikke er for vådt. Og angri-
bes stort set ikke af sygdomme
og skadedyr. Ikke noget at si-
ge til at syrenen er blevet en
evergreen i haver og parker.

Det er de også ude i land-
brugslandskabets hegn. I hvert
fald på Fyn hvor der især på
Fåborg-egnen er masser af
syrenhegn i monokultur. Det
er en stor og sanselig oplevelse
når de blomstrer i blåt og lilla.
En overset landskabelig attrak-
tion som er en tur værd i maj.

Syrenerne - og især dem i de
sydfynske markhegn - kan og-
så opleves i ‘Syrenbogen’ af
Nina Kirstine Brandt, Betty Ja-
coby og Henrik Jessen Toft, lo-
kale tilflyttere med stor land-
skabsglæde. De kalder selv bo-
gen en hyldest, men den er
ikke blind. Som de beskriver,

er den indførte art fra sydøst-
europa nærmest en biologisk
ørken, uinteressant som leve-
sted for ret mange andre plan-
te- og dyrearter. Der er undta-
gelser, bl.a. hasselmusen der
som syrenerne har deres hot-
spot i det sydfynske.

Som læplante er syrenen
nok vindstærk, men den bliver
hurtigt så bred at den bliver
beskåret i siderne, både på
markerne og langs vejene som
bogens mange billeder viser.
Og så går noget af glansen af
Sankt Gertrud. Den karakteri-
stiske vækstform går tabt, og
da syrenen blomstrer på nye
skud, får man kun blomster i
toppen. Bl.a. Fåborg Kommu-
ne prøver derfor at klippe sy-
renerne lige efter blomstring,
så de kan nå at sætte nye skud
bagefter. Hvor godt det er gå-
et, får man dog ikke at vide.

Plejes skal hegnene i alle til-
fælde, og ud over sideklipnin-
gen er den klassiske driftsform
den sædvanlige for markhegn:
en stævning med 10-15 års

mellemrum. Det er især en pri-
vat opgave, for de fleste af
hegnene står på privat grund.

Syrenhegnenes lilla striber er
blevet en del af det fynske
kulturlandskab og „en del af
vores lokale kulturarv“ som
der skal værnes om, som for-
fatterne skriver. Foreløbig er
en kortlægning af hegnene i
gang. Om der er problemer
med at hegnene simpelt hen
forsvinder, er en nærliggende
tanke, men det er ikke et pro-
blem der belyses nærmere.

Man kan undre sig over
hvorfor man overhovedet be-
gyndte at bruge syrener i
hegn. Forfatterne er inde på at
den fynske bondestand - og
især på Fåborgegnen - i gamle
dage var mere velstillet end
andre steder, muligvis på
grund af dyrkningssystemet og
afledte gunstige skattefor-
hold. Det gav et overskud der
med ‘fynsk pyntesyge’ bl.a.
blev omsat i smukke bygnin-
ger. Og efter udskiftningen
sidst i 1700-tallet også til
upraktiske, men smukke hegn.

Syrenbogen største kapitel
beskriver syrenernes mangfol-
dighed i arter, sorter, blom-
string og størrelser. Man kan
se et stort udsnit af de mange
sorter der er udviklet, ikke
mindst fra den almindelige sy-
ren, Syringa vulgaris, med
blomster i hvidt, rødt eller
blåt. Bogen fortæller også sy-
renernes historie og forme-
ring, syrensamlinger, turfor-
slag, og hvordan syrener ind-
går i kunst, kultur og mad.

 I bogen medvirker Ole Hei-
de fra Heides Planteskole i Thi-
sted hvor man finder Europas
største syrensamling. Også an-
dre fagfolk får plads til at for-
tælle. Det er blevet til en bog
om lidt af hvert og mange bil-
leder, oppefra, nedefra, tæt
på og langt fra. En tea table-
book hvor man også kan savne
bedre billedkvalitet og grundi-
gere information om andet
end sorternes blomstring. sh

Overset landskabsperle har fået sin egen hyldest i ny tea table-book

Syrenhegn langs veje. Klipningen
i siden betyder at syrenen mest
blomstrer i toppen.
Billedet er gengivet fra bogen.
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Naturen findes ikke kun på
 landet. Den findes også i

byen hvor det ikke kun er par-
kerne og de andre større grøn-
ne områder der tilfører natur
og et grønt præg. Det gør og-
så vejtræene, haver og gårde.
Ja, af bygningerne selv med
deres facadeplanter, grønne
tage og rige fugleliv.

Stort og småt mellem hinan-
den giver hvert deres bidrag til
de økosystemydelser vi efter-
spørger, både når det gælder
det rekreative, naturen, den
friske luft og klimatilpasnin-
gen med bl.a. forebyggelsen
af oversvømmelser. Bynaturen
selv kan levere mange af disse
ydelser, så man ikke altid skal
hente dem ude på landet.

Skal man beskytte og ud-
vikle byens natur, skal man ha-
ve hele paletten med og se på
både areal og kvalitet. Det er
budskabet i ‘Byens grønne
struktur, natur og miljø i by-
landskabet’. Den har Lars Kje-
rulf Petersen, Rasmus Ejrnæs,
Gregor Levin, Anne Jensen,
Marianne Zandersen skrevet
som en sammenfatning af un-
dersøgelser og fire rapporter
fra DCE Nationalt Center for
Miljø og Energi. Eksemplet er
København hvis størrelse un-
derstreger problemstillingen,
men forfatterne understreger
den bredere relevans.

Undersøgelsernes resultater
har tidligere været detaljeret
omtalt i Grønt Miljø. Med den
nye bog på beskedne 102 sider

Lars Kjerulf Petersen, Rasmus Ejrnæs,
Gregor Levin, Anne Jensen, Marianne
Zandersen: Byens grønne struktur.
Natur og miljø i bylandskabet. Aarhus
Universitetsforlag og DCE - Nationalt
Center for Miljø og Energi 2015. 102
s. 150 kr. www.unipress.dk.

får man et generelt sammen-
drag med en bredere mål-
gruppe for øje. Indholdet bør
høre til enhver byplanlæggers
basisviden.

Folk er med på den grønne
dagsorden. Ni ud af ti byboere
mener f.eks. at naturens
mangfoldighed skal beskyttes,
også i byerne. To ud af tre ha-
veejere bakker tilmed op om
biologisk mangfoldighed, også
i egne haver. Det stemmer ba-
re ikke helt overens med de
fleste haveejere egne haver.
De skal nemlig helst være tra-
ditionelt haveagtige uden for
meget naturpræg. Hvert ele-
ment skal stå hver for sig uden
sammenblanding.

Et andet paradoks er begre-
bet ‘byens grønne struktur’.
Efter traditionel tankegang
dannes den grønne struktur af
parker, kirkegårde og andre
større grønne områder der
danner et overordnet netværk
i byens geografi.

Men meget andet er grønt,
f.eks. vejene med vejtræer og
grønne rabatter og frem for
alt det private grønne ved ha-
veforeninger, villaer, etagebo-
liger og erhvervsvirksomheder.
Det tager kortlægningen af
den grønne struktur traditio-
nelt ikke højde for, bl.a. fordi
udgangspunktet er noget re-
kreativt. Men de private area-
ler har værdi for dem der har
adgang, og kan have det for
forbipasserende. Og alle har
glæde af den betydning de

Meget mere end den grønne struktur
Forskningen afdækker de grønne områders store flersidige betydning,
og hvad man kan gøre for at beskytte og udvikle bynaturen

private grønne arealer har for
frisk luft, afledning af regn-
vand og en mangfoldig natur.

Også søer, åer, havnebassi-
ner mv. spiller en stor rolle, ja,
ofte en større rolle end de
grønne områder. Derfor taler
man ofte om den blågrønne
struktur. I alle tilfælde bør
man ifølge Lars Kjerulf Peter-
sen & co. regne baglæns: Tage
det totale areal og fratrække
bygninger, veje, marker mv.
Man kommer så frem til at
næsten halvdelen af hoved-
stadsregionen er grøn, også i
de centrale bykommuner.

Men det er ikke kun et
spørgsmål om areal, også om
naturkvalitet og rekreativ kva-
litet. Plæner er nærmest biolo-
giske ørkner. Til de mulighe-
der der er for at øge naturkva-
liteten er derfor at lade græs-
set bliver højere og mere arts-
blandede - også i de private
haver hvor man også kan blan-
de de grønne elementer noget
mere og give plads til flere sto-
re og gamle træer.

Det er et godt overblik den
lille bog giver, men indholdet
tenderer også mod at blive lidt
for generelt og med for lidt
dokumentation. I så fald må
man søge tilbage til bag-
grundsrapporterne. sh

Bynaturen kan levere mange af de økosystemydelser som bybefolkningen efterspørger. Foto fra bogen.

Hvad kan din virksomhed
gøre for at overholde kon-
kurrencereglerne? Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen
2015. 23 s. www.kfst.dk.
• Vejledning i ‘compliance’
med råd om hvad virksomhe-
derne kan gøre for at opdage
mulige faldgruber. Den angi-
ver også forskellige redskaber
virksomhederne kan bruge for
at holde sig på sikker grund.
Vejledningen er også udgivet
som miniguiden ‘Overholder
din virksomhed konkurrence-
reglerne?’  Den er rettet mod
mindre virksomheder og giver
et hurtigt overblik.

Græsland. Af Rasmus Ejrnæs
og Hans Henrik Bruun. Natur
og Museum nr. 2, juni 2015. 36
s. 68 kr. www.nathistshop.dk.
• Med græsland menes over-
drev som man i gamle dage
fandt i de afgræssede udmar-
ker. Der var en høj artsrigdom
i de lysåbne biotoper med
spredte træer og buske. I dag
er overdrev sjældne, men fin-
des til dels i nedlagte grusgra-
ve, på klinter, i skovlysninger
og på tomme byarealer. Hæf-
tet beskriver græsland, biodi-
versiteten, historien, trusler,
beskyttelse og genopretning.
Jordforureningers påvirk-
ning af overfladevand. For-
tyndinger i fjorde og søer.
Af Jørgen Krogsgaard Jensen
og Mads N. Madsen (DHI).
Miljøprojekt nr. 1725, Miljø-
styrelsen 2015. 41 s. mst.dk.
• Delprojekt 5 i en serie pro-
jekter gangsat for at lokalisere
jordforureninger der siver ud i
fjorde og søer og forurener
dem. Delprojektet omfatter
beregning af strømningsfor-
hold brugt til et fortyndings-
kort for vandområderne.
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Danmarks bjerge. Fra det
laveste til det højeste. Af
Roger Pihl. Haase & Søns For-
lag 2015. 432 s. 169/349 kr.
www.haase.dk.
• Udvidet udgave af ‘Guide til
Danmarks bjerge’ skrevet af en
nordmand der lider af højde-
skræk! Han beskriver 117 top-
pe fra ’Danmarks laveste høje
punkt', Harehøj på Saltholm (3
meter) til Møllehøj (171 me-
ter). Det er ikke kun sjov.

Afslutning af efterbehand-
lingen på deponeringsan-
læg. Af Ole Hjelmar,Hans Jør-
gen Henriksen (red.). Miljø-
projekt nr. 1726. Miljøstyrelsen
2015. 78 s. www.mst.dk.
• Når et deponeringsanlæg
lukkes, skal der i ‘efterbehand-
lingsperioden’ opsamles per-
kolat indtil forureningsfaren
er tilpas lille. Rapporten rede-
gør for principper og kriterier
for hvornår det er. Der foreslås
lokalitetsspecifikke undersø-
gelser og opstilles en metode
til at estimere efterbehand-
lingsperiodens længde.
Bebyggelser og stednavne-
typer. Af Peder Dam. Navne-
studier nr. 44. Nordisk Forsk-
ningsinstitut, Københavns Uni-
versitet. Museum Tusculanums
Forlag 2015. 344 s. 325 kr.
• Kortlægning og analyse af
de godt 50 mest almindelige
historiske stednavnetyper og
de bebyggelser de angiver.
Navnene grupperes efter en-
delser (-lev, -sted, -by, -torp, -
rød). Det indkredses hvor gam-
le de er, hvor de ligger, og
hvordan sammenhængen er
mellem navnenes sproglige
indhold og bebyggelsernes og
det omliggende landskabs
særkender. Godt 14.000 be-
byggelsesnavne er registreret,
kortlagt og klassificeret.

Den sanselige arbejdsplads.
Af Uwe Bødewadt. Gyldendal
Business 2015. 220 s. 300 kr.
www.gyldendalbusiness.dk.
• Duft, farver, smag, lyd, stil-
hed, lys, æstetik, natur, kaos,
atmosfære og kolleger påvir-
ker vores arbejde. På den san-
selige arbejdsplads med smuk-
ke og behagelige bygninger
og omgivelser stimuleres med-
arbejderen, bl.a. med planter,
indendørs haver, gårdhaver,
grønne tage og vild natur. Bø-
dewadt har mødt arkitekter,
psykologer, medarbejdere og
chefer og analyserer arkitekto-
nisk, filosofisk og psykologisk
over sanselighedens betydning
for det gode arbejdsliv.
Odsherreds arkitektur. Af
Kurt Sørensen, fotos af Torben
Arendal. Bogværket 2015. 180
s. 269 kr. bogvaerket.dk.
• Odsherred er kendt for sit
landskab og sommerland, men
har også arkitektur at byde på,
ikke mindst takket være arki-
tekt Andreas Bendtsen og den
nationalromantisk inspirede
håndværkerskole på Vallekilde
Højskole. Højskolen og sindsy-
gehospitalet i Nykøbing er ho-
vedværker, men der er også
fine eksempler på boliger, kir-
ker, skoler, forsamlingshuse og
sommerhuse. Traditionen har
ikke præget nutidens byggeri
der får hvas kritik i bogen hvor
også landskabet inddrages.
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Danske Planteskoler bliver i
brancheorganisationen

Dansk Gartneri - og dermed
også i paraplyorganisationen
Landbrug & Fødevarer. Det
blev besluttet på Danske Plan-
teskolers generalforsamling 9.
juni på Sønderborg Slot.

„Sidste år gav deltagerne
bestyrelsen mandat til at finde
den bedste løsning når ydelse
og økonomi blev vejet op mod
hinanden. Vi havde flere føle-
re ude, men det endte med at
vi lavede en ny aftale med
Dansk Gartneri hvor vi betaler
et mindre nettobeløb end tid-
ligere,“ forklarede formand
Henning Roed i sin beretning.
Reduktionen fra 860.000 til
635.000 kr. veksles nu til redu-
ceret medlemskontingent.

Til organisationens aktivite-
ter hører vintermødet der hol-
des sammen med organisatio-
nen Danske Havecentre og
Plantefagmessen der holdes
sammen med det brancheeje-
de pr-selskab Floradania. Det
er to samarbejder man gerne
vil fortsætte, bemærkede Hen-
ning Roed der senere blev
genvalgt som formand.

Også fagudstillingen Have &
Landskab er Danske Plantesko-
ler medarrangør af. Her er
man dog uenige med en an-
den arrangør, Maskinleveran-

dørerne, om udenlandske fir-
maer må udstille. „Vi er ud-
fordret på vetoretten om de
udenlandske udstillere som
det kan være svært at opret-
holde,“ forklarede Roed og
spurgte om man skulle åbne
op eller slås for vetoretten.
Det blev det sidste efter reak-
tionerne fra salen at dømme.

Hvad foreningen ellers skal
arbejde med, var der kommet
et oplæg til på et strategimø-
de i januar. Det rummer fire
punkter: At sikre veluddannet
arbejdskraft, at sikre ramme-
vilkår der bevarer eller forbed-
rer planteskolernes konkurren-
ceevne, at fremme afsætnin-
gen af planteskolernes pro-
dukter og at fremme innova-
tionen i danske planteskoler.
Denne strategi blev vedtaget.

Det blev derimod ikke ved-
taget at nedsætte det såkaldte
GAU-bidrag der anvendes til
fælles markedsføring i gartne-
riet. GAU står for Gartneriets
Afsætningsudvalg og admini-
strerer de to fonde Promille-
afgiftsfonden og Produktions-
afgiftsfonden.

Forslaget kom fra Birkholm
Planteskole og Møllegårdens
Planteskole hvorfra Ole Schjel-
lerup og Lars P. Strarup forkla-
rede at der er tale om et bety-
deligt beløb, at systemet er

meget tungt og bureaukratisk,
og at man - da der er tale om
fonde - skal offentliggøre re-
sultaterne af de projekter som
der gives tilskud til. „Det er
bedre at vi beholder disse pen-
ge selv og laver interessegrup-
per. Så er der ikke krav om of-
fentliggørelse af resultaterne,“
foreslog Lars P. Strarup. 

Forslagsstillerne mente dog
at nogle af de GAU-støttede
projekter er meget positive,
bl.a. Grøn Plantebeskyttelse
hvis mål er at sikre erhvervet
plantebeskyttelsesmidler.

Der var uenighed om forsla-
get. Bl.a. foreslog Peter Schjøtt
at fordoble promillen. Det
endte med at spørgsmålet blev
sparket til hjørne og at tage
det op igen næste år på et
mere velforberedt grundlag.

Peter Schjøtt var allerede in-
den da kommet i fokus da han
blev udpeget som nyt æres-
medlem. Han var gennem ti år
Danske Planteskolers formand.
„Erhvervspolitisk har dine vå-
ben været viden, engagement
og vedholdenhed, og dit gode
humør kunne ingen tage fra
dig,“ lød det i Henning Roeds
motivering. sh

KILDE
Stig F. Nielsen (2015): Promilleforslag
sparket til hjørne. Gartner Tidende 9/
2015.

Planteskolerne bliver i Dansk Gartneri
På generalforsamlingen blev et forslag om lavere GAU-bidrag sparket
til hjørne - og foreningen fik samtidig et nyt æresmedlem

Tidligere formand Peter Schjøtt (tv) udnævnes til æresmedlen i Danske Planteskoler af den nuværende
formand Henning Roed der senere fik genvalg. Foto: Stig F. Nielsen.

Asfaltpirater med
tvivlsomme ydelser
Igen i år er der meldinger om
udenlandske håndværkere der
kører rundt i landet og tilby-
der at udføre belægninger i
private haver. Ifølge Parcelhus-
ejernes Landsforening er det
‘asfaltpirater’, typisk engelsk-
talende grupper der tilbyder
„mildest talt tvivlsomme tjene-
ster.“ De møder uanmeldt op
og tilbyder borgere og mindre
virksomheder at belægge en
indkørsel eller parkeringsplads
til næsten ingen penge hvis
man er klar til en hurtig aftale.
Ofte med den begrundelse at
der lige er noget asfalt til
overs fra et andet arbejde i na-
bolaget. Ofte står kunden dog
tilbage med en meget dårlig
kvalitet og med trusler om be-
taling, også for ‘ekstra arbej-
der’, oplyser landsforeningen.

Geografisk Have
fik rosenhæder
Geografisk Have i Kolding
modtog 28. juni Award of Gar-
den Excellence 2015 fra World
Federation of Rose Societies
efter organisationens verdens-
kongres i Lyon. Der er omkring
7000 roser i Geografisk Have,
og de passes af en gartner
sammen med mange frivillige. 
Den 28. juni var Geografisk
Have også vært for en rosen-
dåb hvor rosen fik navnet
Dronning Dorothea efter Chri-
stian III’s dronning der havde
tæt tilknytning til Koldinghus. 

Kandidater søges
til landskabsprisen
Dansk Landskabspris 2015 skal
uddeles igen, så prisgiverne
Park og Naturforvaltere, Dan-
ske Arkitektvirksomheder og
Danske Landskabsarkitekter
efterlyser kandidater. I år vil
juryen præmiere personer el-
ler projekter der favner fagets
alsidighed og mestrer de land-
skabsarkitektoniske kundska-
ber. Der er altså ikke som van-
ligt et særligt tema. Fristen for
indstillinger er 31. august, og
det kan ske på Facebook-siden
Dansk Landskabspris 2015.
Overrækkelsen sker 16. januar.
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Foreningen for Byggeriets
Samfundsansvar. Sådan

hedder en ny forening der vil
tage erhvervets samfundsan-
svar mere alvorligt på frivillig
basis - og derved også komme
de møgsager og plattenslage-
re til livs som skader branchens
renommé og skader bygher-
rens projekter.

Foreningen blev stiftet i no-
vember 2014 og har nu (juni)
75 medlemmer. Hertil hører 35
bygherrer (boligselskaber,
kommuner mv.), 18 rådgiven-
de firmaer, 14 entreprenør-
virksomheder og 8 associerede
medlemmer (især foreninger).
Bestyrelsens formand er Palle
Adamsen, administrerende di-
rektør i Lejerbo.

Den nye organisation er et
såkaldt ‘charter’, en politisk af-
tale baseret på FN’s Global
Compact, men tilpasset bygge-
og anlægsprojekter i Dan-
mark. Det er udviklet af Byg-
herreforeningen og Realdania
med bidrag fra førende virk-
somheder og en reference-
gruppe af Foreningen af Råd-
givende Ingeniører og Danske
Arkitektvirksomheder.

Aftalen er tænkt som en
platform et godt samspil mel-
lem parterne inden for ram-
merne af dansk lovgivning og
EU-regulering. En gentlemen
agreement indgået i en erken-

Møgsagerne skal forebygges gennem et nyt og frivilligt ‘charter’

Byggeri tager samfundsansvaret seriøst

KONTAKT
Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar, Borgergade 111, 1300 Køben-
havn K. Tlf. 7020 1271.
info@byggerietssamfundsansvar.dk.
www.byggerietssamfundsansvar.dk.

delse af at det eksisterende
fagretlige system ikke kan løse
alle problemer.

Principperne er i citat:
• Vi vurderer systematisk om
charterets principper overhol-
des i de projekter som vi er in-
volverede i.
• Vi vurderer samarbejdspart-
neres og leverandørers hånd-
tering af samfundsansvar.
• Vi går i dialog med samar-
bejdspartnere og interessen-
ter.
• Vi arbejder for bæredygtige
løsninger.
• Vi har ordentlige ansættel-
ses- og arbejdsforhold.
• Vi udviser uafhængighed og
antikorrupt praksis.

På foreningens hjemmeside
kan man få uddybet og eks-
emplificeret alle punkterne.
De skal holdes i frivillig hævd
ved hjælp af bl.a. workshops,
møder og seminarer hvor god
praksis udvikles og diskuteres
inden for aktuelle emner som
f.eks. kontrol og dialog med
leverandører, bæredygtighed,
arbejdsmiljø,
afrapporteringsformater og
screeningsmetoder. Resulta-
terne skal beskrives som cases
og udmøntes i konkrete red-
skaber og paradigmer, der alt
sammen lægges på forenin-
gens hjemmeside til fri afbe-
nyttelse i branchen.

Selv om aftalen kan betyde
mere arbejde, så kan det ende
med at blive en god forret-
ning. Det blev betonet af flere
medlemmer på Folkemødet i
Allinge hvor den nye organisa-
tion var et af debatemnerne
hos Dansk Byggeri.

Som organisation vil Dansk
Byggeri dog ikke selv gå i ind i
organisationen. „For det første
henvender charteret sig til de
direkte aktører, og for det an-
det har vi 6000 medlemmer af
vidt forskellig størrelse og or-
ganisering, så det vil være
voldsomt at sige at vi vil påfø-
re dem et så vidtgående csr-
ansvar som normalt er frivil-
ligt,“ forklarer juridisk direktør
i Dansk Byggeri, Peter Sten-
holm.

CSR står for Corporate Social
Responsibility som betegner
en virksomheds frivillige ind-
dragelse af sociale og miljø-
mæssige hensyn i dens forret-
ningsaktiviteter. Oprindeligt
var begrebet knyttet til filan-
tropi, men omfatter i dag også
arbejdsforholdene i virksom-
heden, dens ydre miljøpåvirk-
ninger og forholdene hos  vig-
tige samarbejdspartnere. sh

Ny byggeriorganisation vil de plattenslagere til livs som skader branchens renommé og bygherrens projekter.
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QR-koderne finder man på
flere og flere produkter rundt
omkring. Nu også på planter
og blomster på Selandias
Landbrugs & Gartnerskole, op-
lyser skolens kommunikations-
chef Maren Kaadt. Når man
scanner koderne med sin tele-
fon, får man små videoer frem
der fortæller anlægsgart-
nereleverne alt det de skal
vide om de enkelte planter.

„Det er en anden måde at
arbejde på. Målet med at bru-
ge QR-koder er at eleverne bli-
ver bedre til at binde teori og
praksis sammen,“ fortæller
Jesper Jøhnk Jensen faglærer
på Selandia.

Anlægsgartnereleverne er
selv en del af projektet. Det er
nemlig eleverne selv der duk-

kan nikke genkendende til:
„Jeg er meget ordblind. Så Jes-
pers videoer gør at jeg kan ar-
bejde meget mere selvstæn-
digt. Jeg behøver ikke hele ti-
den komme og spørge ham
om hjælp,“ fortæller Morten
Palm Nielsen.

Jesper Jøhnk Jensen bruger
også QR-koderne i andre sam-
menhænge i undervisningen.
F.eks. har han lavet en rød, gul
og grøn QR-kode. Alt efter
hvilken farve eleverne scanner,
får de stillet en opgave i for-
skellig sværhedsgrad. Opga-
ven kommer i form af en lille
video med Jesper som forkla-
rer hvad eleven skal gøre. Pla-
nen er at QR-koderne skal
endnu mere i brug i undervis-
ningen efter sommerferien. sh

Elever undervises via deres telefoner
ker op i små videoer når QR-
koderne på planterne bliver
scannet og fortæller om pla-
nerne.

Ifølge Jesper Jøhnk Jensen
er idéen med projektet at ind-
drage eleverne mere i under-
visningen: „Det er sjovere at
være elev på den her måde
end når jeg bare står og snak-
ker løs. Og mange af eleverne
får heller ikke særlig meget ud
af at sidde og læse i en bog.
Det er nemmere for dem at
lære ved at se på og lytte til vi-
deoerne.“

Videoerne gør undervisnin-
gen meget lettere for de ele-
ver som har svært ved at læse.
Og det er noget som Morten
Palm Nielsen, elev på grund-
forløbet for anlægsgartnere,

Chefens indstilling
forhindrer ulykker
Er du chef, er din ledelsesstil
altafgørende for at forhindre
skader og ulykker hos de an-
satte. Det viser ny svensk forsk-
ning, skriver Videncenter for
Arbejdsmiljø.

Det er ikke nok bare at være
en god chef der lytter til med-
arbejderne og udstikker visio-
ner og mål. Man skal også tale
om sikkerheden og vise at den
kommer før alt andet.

Værst ser det ud for den så-
kaldte traditionelle ledelsesstil
hvor medarbejderne præsterer
mod at få en belønning. Den
påvirker sikkerheden direkte
negativt og øger antallet af
ulykker fordi den er et signal
om at produktionen er vigti-
gere end sikkerheden. Læs
mere på arbejdsmiljoviden.dk.

Med regeringsskiftet efter valget 18.
juni er der nye ministre og ministerier.
Af relevante ændringer for de grønne
erhverv er det især værd at nævne at
Miljøministeriet, før med Kirsten Brosbøl
(S) som minister, er sprængt.

Den fysiske planlægning med planlo-
ven, sommerhusloven og kolonihavelo-
ven lå før i Naturstyrelsen under Miljø-
ministeriet. Den er nu flyttet til Erhvervs-
og Vækstministeriet. Området for vand,
spildevand og affald lå også før i Natur-
styrelsen, men er nu er rykket til Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet. Også
Geodatastyrelsen er flyttet hertil fra

Miljøministeriet. Resterne af Miljømini-
steriet, primært Miljøstyrelsen og den
reducerede Naturstyrelse, er nu en del
af Miljø- og Fødevareministeriet med
Eva Kjer Hansen (V) som minister. Dette
ministerium består desuden af Fødeva-
restyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen.

I Erhvervs- og Vækstministeriet er mi-
nisteren nu Troels Lund Poulsen (V), selv
tidligere miljøminister. Her har han af-
løst Henrik Sass Larsen (S). Det er (11.
august) ikke afklaret hvor den fysiske
planlægning organisatorisk placeres.

Energi-, Forsynings- og Klimaministe-
riet har fået Lars Chr. Lilleholt (V) som
minister. Ministeriet hed før Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet med Ras-
mus Helveg Petersen (RV) som minister.
I ministeriet er Miljøstyrelsens gamle op-

gaver om vand, spildevand og affald pla-
ceret i Energistyrelsen.

Transport- og Bygningsministeriet har
fået Hans Christian Schmidt (V) som mi-
nister. Også han var engang miljøminis-
ter. Ministeriet hed før Transportmini-
steriet med Mogens Heunicke (S) som
minister. Det nye ministerium har fået
Bygningsstyrelsen fra det gamle Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet, herun-
der Bygningsreglementet og ansvaret
for statens bygninger.

Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter med Carsten Hansen (S) som mi-
nister er nedlagt og opgaverne primært
gået til Erhvervs- og Vækstministeriet,
og lidt til Energi, Forsynings- og Klima-
ministeriet, Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet.  sh

Nye ministerier
og ministre

Jessing er blevet et
A/S i Flexi Group
H. Jessing ApS der forhandler
by- og parkudstyr, er pr. 1. maj
overtaget af Flexi Group. Sam-
tidig er H. Jessing ApS omdøbt
og omdannet til Jessing A/S
hvor tidligere ejer og direktør
Henrik Jessing er ansat som
salgschef. Kontakten til Jessing
sker på samme telefon, web
og mail. Flexi Group omfatter
flere selskaber: Flexi Metal,
Flexi Riste, Flexi Boksen, tøm-
rerfirmaet Nothlev-Lindegaard
og nu også Jessing A/S. H.
Jessing ApS var også før med i
en gruppe, nemlig Jessing
Gruppen som Henrik Jessing
fortsat ejer. jessing.eu.
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Efter at uddannelsen som ha-
ve- og parkingeniør optog de
første studerende i 2010 blev
det første hold færdige sidste
sommer. Og den 26. juni blev
næste kuld på 20 klar til at gø-
re gavn i den grønne sektor.

”Alle fra hold 2014 har efter
deres uddannelse været i job,
og blandt det næste hold af
have- og parkingeniører fra
hold 2015 er der allerede flere,

Størstedelen af de 20 have- og parkingeniører der bliver uddannet i år,
var samlet til dimission på Skovskolen 26. juni. Holdet er flankeret af
studieleder Susanne Ogstrup øverst til venstre, og studievejleder Britt
Granvig Majgaard øverst til højre. Foto: Jakob Helbig.

Det andet hold have- og parkingeniører
der har job,” fortæller studie-
leder Susanne Ogstrup.

Blandt de steder, hvor have-
og parkingeniørerne har fået
job er større anlægs- og entre-
prenørvirksomheder, forsy-
ningsselskaber og kommuner.
Enkelte er også ved at etablere
deres egen virksomhed.

Læs mere på www.hopi.dk
og se bl.a. den nye årgangsavis
Have- og Parkingeniøren.sh
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Den nye regerings første re-
sultat var at genindføre

boligjobordningen, også
kendt som håndværkerfradra-
get. Det er genindført med til-
bagevirkende kraft fra 1. janu-
ar 2015 og løber 2017 ud. I år
bliver det med samme regler
som i 2014 hvor anlægsgartne-
riet er delvist med. Fra 2016
bliver det med nye satser og
mere målrettet bæredygtig-
hed og klima. Først i efteråret
fastlægges de nærmere regler
der afgør hvor meget anlægs-
gartneriet kommer med i ord-
ningen efter nytår.

Regeringen blev udpeget
28. juni og allerede dagen ef-
ter blev boligjobordningen
præsenteret af den nye finans-
minister Claus Hjort Frederik-
sen (V). At genindføre ordnin-
gen var også det mest direkte
formulerede løfte som den
nye statsminister Lars Løkke
Rasmussen gav i sin valgkamp.
Lovforslaget om den fornyede
ordning vedtages dog først i
eftersommeren.

Der var ikke en enstemmig
blå blok bag ordningen. Libe-
ral Alliance sagde som før nej

tak. Ordningen blev i stedet
vedtaget med støtte fra SF og
Alternativet der krævede den
grønne drejning.

„Det glæder mig at vi alle-
rede fra dag ét viser at det er
muligt at skabe brede flertal
for regeringens politik. Bolig-
jobordningen er et fremrage-
nde eksempel på at borgerlig
og grøn politik ikke er hinan-
dens modsætninger,“ sagde fi-
nansministeren da ordningen
blev præsenteret.

6000 + 12.000 kr.
For 2015 er fradraget som før
op til 15.000 kr. pr. person. De
to næste år bliver det delt op
med 6.000 kr. for serviceydel-
ser og 12.000 kr. for hånd-
værksydelser. I alt 18.000 kr.
Trods stigningen betyder op-
delingen i praksis mindre fra-
drag for håndværksydelser.
Ifølge Skatteministeriet blev
90,5% af fradraget i 2014
nemlig brugt på boligvedlige-
holdelse. Resten var rengøring
(4,9%), havearbejde (4,5%) og
børnepasning (0,1%). Disse
serviceydelser bliver der altså i
praksis større fradrag for.

I aftalen stilles i udsigt at le-
jere kan bruge ordningen me-
re end til de hidtil mindre po-
pulære serviceydelser som alle
har adgang til. Det debatteres
desuden om også andelsbolig-
ejere kan få samme ret. Ifølge
aftalen ventes ordningen at
koste staten 1,1 mia. kr. i 2015,
og 0,8 mia. kr. de to næste år.

Med på positivlisten
De opgaver der udløser fra-
drag i 2015 er de samme som i
2014. Hertil hører bl.a. service i
hjemmet (rengøring, børne-
pasning, almindeligt havear-
bejde), vedligeholdelse og for-
nyelse af husets indre og hu-
sets ydre (tag, facader, vindu-
er, døre, kloak, dræn, vandaf-
ledning mv.), samt tilgænge-
lighed for handicappede, sol-
fangere, varmepumper mv.

De ‘grønne’ opgaver omfat-
ter kloak, dræn og vandafled-
ning, bedre tilgængelighed til
boligen samt den almindelige
havepleje, herunder græs- og
hækklipning, lugning, beskæ-
ring og snerydning.

Større anlægsgartnerarbej-
der som træfældning, belæg-
ninger og plantning er ikke
med. Tilsvarende arbejder i an-
dre fag er derimod med, f.eks.
udskiftning af tag og facade-
renovering. Denne forskelsbe-
handling har før fået Danske
Anlægsgartnere til at kritisere
ordningen da man antager at
kunderne prioriterer de arbej-
der der er fradrag til. Derfor
forvrider ordningen konkur-
rencen mellem fagene.

Det påpegede foreningen

også i vinter da Lars Løkke Ras-
mussen sagde at han ville gen-
indføre ordningen hvis man
fik magt til det - og i den for-
bindelse udbad sig forslag til
hvordan ordningen kunne for-
bedres. „Det glæder mig at
der er en branche der melder
konstruktivt tilbage,“ lød det
fra skatteordfører Torsten
Schack Pedersen (V). Han kun-
ne dog ikke love noget og for
2015 er positivlisten uændret.

Hvordan den vil se ud fra
2016 af er uvist. Af den politi-
ske aftale fremgår dog at fra-
draget fjernes for de arbejder
som ikke har et grønt sigte,
men at man samtidig vil fast-
holde fradrag for serviceydel-
ser der modvirker sort arbejde.

Politisk omdiskuteret
Boligjobordningen blev ind-
ført af Lars Løkke Rasmussens
forrige regering i 2011. Helle
Thorning Schmidts regering
forlængede ordningen til og
med 2014.

Formålet var især at skabe
jobs. Andre formål har dog
også været nævnt: modvirke
sort arbejde, forbedre boli-
gerne og øge arbejdsudbud-
det (flere ud på arbejdsmar-
kedet). Formålene har været
brugt i flæng og der har været
stor uenighed om hvorvidt de
er blevet opfyldt. I alle tilfæl-
de har ordningen været en
forbrugersucces. Ifølge Skat-
teministeriet brugte 590.000
danskere fradraget i 2014.

Politisk har ordningen væ-
ret omdiskuteret. I maj 2014
afviste Rockwoolfonden at

BOLIGJOBORDNING. Det omstridte hånd-
værkerfradrag er genindført. Anlægsgartnere
er stadig kun delvist med, og det er uvist om
det bliver bedre i 2016 når positivlisten justeres

Fradrag uden
brede gartnersmil
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Anlægsgartnersarbejder som f.eks. jordarbejde, plantning, træfældning og belægningsarbejde er der ikke håndværkerfradrag for.
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den hæmmede sort arbejde.
Det var ganske vist faldet fra
2,7% til 2,2% af BNP fra 2009
til 2012, men ikke mere på
områder med fradrag end på
områder uden fradrag.

Skatteministeriet vurderede
samtidig at der kun var skabt
1000 jobs i 2013, bl.a. fordi
mange fik fradrag for arbejde
de alligevel ville have udført.
Det trak skatteprovenuet 1,8
mia. kr. ned. I 2014 lød tallene
på 1500 jobs og 1,7 mia. kr.

Det fik regeringen til at ven-
de sig mod ordningen. Prisen
var for høj, effekten for lille.
De blev i regeringens øjne be-
kræftet i maj 2015 med ‘Ana-
lyse af effekter af Boligjobord-
ningen’ som analyseinstituttet
Damvad lavede for Skattemini-
steriet. Ifølge analysen var ef-
fekten på sort arbejde og ar-
bejdsudbuddet begrænset.
Ordningen var en fordel for
økonomi og beskæftigelse i
krisetider, men med stigende
vækst var der ikke grund til at
bevare den, lød konklusionen.

Byggeorganisationer for
Bygge- og anlægsorganisatio-
nerne har hele tiden støttet
ordningen, bl.a. via undersø-
gelser bygget på medlemmer-
nes vurderinger. De pegede
samlet på at ordningen skabte
jobs og modvirkede sort arbej-
de. Dansk Byggeri beregnede
at der var skabt 5.000 jobs. Ef-
ter at væksten spirede, fast-
holdt organisationerne opbak-
ningen, bl.a. med det argu-
ment at væksten ikke ramte
hele landet og ikke så meget
mindre firmaer som store.

Dansk Byggeri fik desuden
undersøgelser fra analyseinsti-
tuttet YouGov der pegede på
en vis effekt mod sort arbejde.
I en undersøgelse fra april
2015 angav 21% at det ekstra
‘hvide’ arbejde der var igang-
sat, ville være udført sort hvis
der ikke havde været fradrag.

Efter at ordningen er gen-
indført gentager Dansk Byg-
geri og Håndværksrådet at
ordningen virker mod sort ar-
bejde og giver vækst og lære-
pladser. Dansk Byggeri peger
derfor også på at tilskudsram-
merne for 2016 og 2017 ikke
må blive for snævre.

Trods kritikken fastholdt
Venstre og Konservative støt-
ten til ordningen nølende støt-
tet af Dansk Folkeparti. Argu-
mentet var nu især virkningen
mod sort arbejde og boligfor-
bedringer. SF luftede også in-
teresse hvis ordningen blev
grøn nok. Derimod var Liberal
Alliance mod ordningen sam-
men med den liberalistiske
tænketank Cepos og de fleste
økonomer. F.eks. spurgte ny-
hedsbureauet Ritzau i foråret
38 ‘førende økonomer’ hvor
de 28 ikke mente at ordningen
er en god idé. 4 var i tvivl og
kun 6 syntes godt om den.

Libaral Alliance og Cepos var
- og er - imod ordningen med
de argumenter at den skævvri-
der økonomien, at byggebe-
skæftigelsen er ved at stige,
og at det vil gavne økonomien
mere at sænke skatter som sel-
skabsskat, registreringsafgift
og topskat. Alligevel er ord-
ningen nu genindført. Sådan
er politik. sh

103GRØNT MILJØ 6/2015

Alt kloakarbejde er med i den fornyede boligjobordning, i
hvert fald 2015 ud og var det også i 2013. Det har bare ikke
været tydeligt - og er det stadig ikke i Skats vejledning. Her
skal man se under ‘uddybende rammer’, herunder ‘boligens
indre rammer’ (!). Under ‘installation eller forbedring af af-
løbsinstallationer’ nævnes her bl.a. kloakarbejder på egen
grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse af dræn, nedsiv-
ningsanlæg, rodzoneanlæg og alle installationer omfattet
af kapitel 8.4 i bygningsreglementet. Kort sagt alt.

Ser man kun under ‘boligens ydre rammer’ - hvad der er
logisk når man arbejder udendørs - ser man kun at dræn,
nedsivningsanlæg mv. er med, ikke kloakarbejde som så-
dan. Og går man slet ikke ned i de ‘uddybende rammer’, får
man kun at vide at dræn er med.

At al kloak er med, fik Søren Christensen, konsulent i
Danske Maskinstationer og Entreprenører, oplyst af Skat i
2011 da ordningen blev indført. Skat har senere bekræftet
det over for Grønt Miljø.

AL KLOAK ER ALTSÅ MED

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

VINTER

Vi har maskinerne

Importør

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

SOMMER

Have &
Landskab

stand
A294
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Det private erhvervsliv læg-
ger stor vægt på kommu-

nernes erhvervsvenlighed,
f.eks. inden for byggesagsbe-
handling, skatter og afgifter,
driftsudbud, erhvervsaffald,
arbejdsmarked og uddannelse.
Men alle kommuner er ikke li-
ge erhvervsvenlige. I hvert fald
lever de ikke alle lige godt op
til de politiske ønsker som
Dansk Byggeri har til dem.

Brancheorganisationen har
siden 2012 årligt rangordnet
de 98 kommuner. Det er sket
efter en analyse hvor man ser
på 29 indikatorer, bl.a. åb-
ningstider på genbrugspladsen
og ventetiden på en byggetil-
ladelse. I den seneste rangor-
den fra 25. juni er Holstebro
Kommune nr. 1, mens Rødovre
Kommune er nr. 98 og sidst.

Dansk Byggeris mål er at få
kommunerne til at blive mere
erhvervsvenlige. Analysen ka-
ster lys over emnet der omta-
les i mange erhvervsblade og
giver anledning til kommenta-
rer fra lokale politikere.

„Hvert år er analysen grund-
lag for møder med mange
kommuner som oprigtigt er in-
teresserede i at blive mere er-
hvervsvenlige. Den dialog er

KILDER
Dansk Byggeri Barometer (2015): Hol-
stebro er Danmarksmester i erhvervs-
venlighed.
Dansk Byggeri (2015): Kommunerne
og erhvervslivet. Erhvervs- og bygge-
venlige kommuner 2015.

med til at spare virksomheder-
ne for en masse administrativt
bøvl og ekstra arbejde,“ siger
adm. direktør i Dansk Byggeri
Lars Storr-Hansen.

Analysen er baseret på data
fra Danmarks Statistik, Energi-
styrelsen, Økonomi- og Inden-
rigsministeriet og kommuner-
nes egne hjemmesider samt et
kort spørgeskema til kommu-
naldirektørerne som 96 af 98
har svaret på. Data og svar er
derefter vægtet og vurderet.

De svar der trækker op, er
dem Dansk Byggeri ønsker.
Det trækker derfor ned hvis
kommunen har indført kæde-
ansvar, har mange ansatte på
deres materielgårde, ikke by-
der så mange opgaver ud og
har højt skattetryk. Det træk-
ker også ned hvis man ikke har
partnerskabsaftale med Dansk
Byggeri, og hvis der ikke er så
mange erhvervsuddannede i
byggeri og anlæg. Udvalget af
indikatorer er også Dansk Byg-
geris valg og justeres løbende.
Overdragelse af medarbejdere
ved udbud er ikke med.

Generelt er vestdanske kom-
muner lidt bedre placerede
end østdanske, især fordi kø-
benhavnske kommuner træk-

ker ned. „De lukrerer simpelt-
hen på deres beliggenhed og
regner med at virksomheder
og aktivitet kommer af sig
selv, mens de jyske kommuner
skal kæmpe lidt mere,“ vurde-
rer Storr-Hansen.

Der er dog ikke stor forskel
mellem kommunerne. Det er
som når et felt kommer i mål i
i Tour de France, forklarer rap-
porten. Et stort midterfelt hvor
alle kommer næsten samtidig,
en lille gruppe lidt før og en-
kelte efternølere. Især er der
tæt fra nr. 20 og 75, så meget
lidt kan rykke mange pladser.
Det er med til at forklare de
mange store spring. F.eks. lå
Odsherred i 2014 som nr. 21, i
år som nr. 73. Norddjurs gik
fra nr. 41 til nr. 2.

Analyser viser også at kom-
munerne siden 2012 generelt
er blevet blevet mere erhvervs-
venlige, bl.a. fordi mange
kommuner har nedsat dæk-
ningsafgiften og afskaffet ge-
byret på byggetilladelser. sh

Dansk Byggeris årlige rangorden bygger på objektive data, men
brancheorganisationens politik afgør om de trækker op eller ned

Den rangordnede erhvervsvenlighed

Byggesagsbehandling
Sagsbehandlingstid
Offentliggjorte konkrete mål
Timepris
Skatter og afgifter
Dækningsafgift
Udviklingen i dækningsafgiften
Grundskyld
Indkomstskat
Konkurrenceudsæt. af driftsopgaver
Udlicitering på tekniske områder
Udvikling i udlicitering på tekniske omr.
Kommunale entreprenør/materielgårde
Erhvervsaffald
Tilgængelighed og åbningstider
Gebyrer
Administrationsgebyr
Udbudspolitik
Udbudspolitik
Arbejdsgarantier
Dialogmøder
Kædeansvar
Kontrol af kædeansvar
Uddannelsesklausuler/partnerskabsaftaler
Arbejdsmarked og uddannelse
Erhvervsuddannede
Langtidsledighed
Nyledige i arbejde
Kontakt med virksomheder
Erhvervsfrekvens
Kommunale kendetegn
Udviklingen i befolkningen
BNP i kommunerne
Kommunale investeringer
Byggetilladelser
Udviklingen i antallet af virksomheder

DE 29 INDIKATORERSamlet bedømmelse
af de 29 indikatorer.
Røde og lilla
kommuner er mindst
erhvervsvenlige

104 GRØNT MILJØ 6/2015

Byggeri og anlæg
når ud af krisen
Bygge- og anlægsområdet er
ved at ryste sig fri af krisen.
Ifølge tal fra Danmarks Stati-
stik var den en stor vækst i
omsætningen når man sam-
menligner første kvartal 2016
med første kvartal året før.
Omsætningen er hele 9,3 mia.
kr. højere. „Der er nærmest
tale om en ketchup-effekt, og
den havde vi ærlig talt ikke set
komme,“ siger cheføkonom i
Dansk Byggeri Bo Sandberg.
Samtidig er der et faldende
antal konkurser inden for
bygge og anlæg, viser tal fra
Danmarks Statistik.

Til de gode takter hører
endvidere et større overskud
end ventet på de offentlige fi-
nanser. De endte på 34,6 mia.
kr.  for 2014 og er altså - som
Bo Sandberg udtrykker det -
‘ikke nogen binding’ på dansk
økonomi. „De seneste fem år
har de offentlige finanser sy-
stematisk overrasket positivt,“
oplyste han 2. juni, altså før
valget.

En analyse som Spar Nord
har lavet af 7.650 regnskaber
fra bygge- og anlægsbranchen
vier også fremgang. Næsten 3
ud af 4 virksomheder har nu
sorte tal på bundlinjen, og an-
delen med fremgang i indtje-
ning og egenkapital ligger er
det højeste siden 2010.

Frederiksberg med
kaskademodel
Frederiksberg Kommune har
indgået aftale med HedeDan-
mark om drift og vedligehold
af bl.a. kirkegårde, grønne
områder, vejtræer, bede mv.
Det er sket som en rammeaf-
tale efter den såkaldte ‘kaska-
demodel’. Kommuner har ind-
gået aftale med hele tre leve-
randører. HedeDanmark er le-
verandør nr. 1. Hvis HedeDan-
mark ikke kan levere en ydel-
se, går den videre til leveran-
dør nr. 2 og derefter til nr. 3.
„Kaskademodellen er med til
at garantere en uforstyrret
drift til gavn for borgerne, og
vi er glade for at stå i første
række,” siger afdelingschef
Carsten Damgård fra Hede-
Danmark der i forvejen udfø-
rer grøn pleje for flere kom-
muner, bl.a. Odsherred, Greve,
Egedal, Esbjerg og  Favrskov.
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Kommunerne kan årligt
 spare over en halv milli-

ard kroner ved at lade private
virksomheder overtage vej- og
parkafdelingernes arbejde. Så-
dan lyder det i en ny analyse
fra brancheorganisationen
Dansk Byggeri. Den viser sam-
tidig at udliciteringen på kom-
munernes tekniske område er
stagneret, og at der er meget
stor forskel på hvor meget de
enkelte kommuner udliciterer.

Udliciteringen var 40,1% i
2014, men 40,2% i 2013 efter
stigning fra 35,9% i 2011. Pro-
centen omfatter både anlægs-
og driftsopgaver inden for
kommunernes tekniske områ-
de og er målt som PLI (Privat
Leverandør Indikator).

PLI opgør værdien af ydelser
hos private leverandører i pro-
cent af de samlede bruttoud-
gifter til kommunale opgaver
som private leverandører må
varetage. Det betyder bl.a. at
PLI ikke indregner de udbud

som kommunen selv vinder.
Det gør derimod IKU (Indika-
tor for Konkurrence Udsættel-
se) der til gengæld ikke kan
beregnes for bestemte kom-
munale udgiftsområder. Ingen
af indikatorerne skelner mel-
lem om købet hos private er
sket gennem et udbud eller ej.

Solrød, Holstebro, Frederiks-
sund, Gribskov og Ballerup er
de kommuner som ligger højst
i PLI. I den anden ende ligger
Bornholm, Rødovre, Tårnby,
Lejre og Horsens. Solrød lå
højst i 2014 med 94%. Born-
holm lå lavest med 12%.

Beregningen er baseret på
en vurdering af hvor udlicite-
ringsegnede de enkelte opga-
ver er og dermed hvilken ud-
liciteringsgrad der er rimelig.
For opgaver der er ‘umiddel-
bart egnet’ sættes udlicite-
ringsgraden til 90%-fraktilen -
altså den kommune hvor kun
1 ud af 10 udlicitererer mere.

Det forudsættes videre at

besparelsen er 10% når man
udliciterer. Det betyder at den
samlede årlige besparelse bli-
ver næsten 550.000 mio. kr.
Københavns Kommune kan
spare 74 millioner, Horsens
Kommune 21,2 millioner og
Lolland Kommune 5,5.

Besparelsen på 10% forud-
sætter dog at opgaven ikke
før har været udliciteret og
den primære gevinst dermed
allerede er høstet. Tallene skal
også ses i det lys at anlægsop-

KILDER
Udliciteringen på de tekniske områ-
der står i stampe. Notat. Dansk Byg-
geri 2015. www.danskbyggeri.dk.
Samtale med Morten Kamp Thomsen,
erhvervspolitisk konsulent i Dansk
Byggeri 30.7.2015.

gaver, f.eks. af veje, boldbaner
og parker, normalt udliciteres.
Det trækker udliciteringsgra-
den op. Når man kun ser på
driftsopgaver, er udliciterings-
graden derfor under 40%,
men Dansk Byggeris undersø-
gelse siger ikke hvor meget. sh

De private tager de 40%
Kommunerne kan spare ved at udlicitere mere
på det tekniske område, siger Dansk Byggeri

Det grønne anser Dansk Byggeri for ‘umiddelbart egnet’ til udlicitering.
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Administrationen af medar-
 bejdernes tid kan koste

mange penge. Det erfarede
økonomidirektør i anlægs-
gartnervirksomheden Grøn
Vækst A/S Kjeld Ryberg. Virk-
somheden blev skabt i 2011 og
har i dag 135 medarbejdere
ansat, om vinteren cirka 70.

For at få nogle mere hen-
sigtsmæssige arbejdsgange
deltog Kjeld Ryberg i projektet
‘Kompetencesporet til auto-
matisering og digitalisering’ - i
daglig tale Komp-Ad. Et pro-
jekt som Håndværksrådet er
samarbejdspartner i.

„Før registrerede medarbej-
derne deres timer på papir, og
bagefter blev timerne tastet
ind i systemet manuelt. Nu
prøver vi et nyt system hvor 14
medarbejdere indtaster deres
timer samt hvilke maskiner de

„Det er ikke altid lige nemt at tidsregistrere på mobilen, når det er vin-
ter, og man står med vejsalt på fingrene, men folk er gode til at hjælpe
hinanden,“ siger Kjeld Ryberg, økonomidirektør i Grøn Vækst A/S.

Timerne i Grønt Vækst
registreres på telefonen
Komp-Ad gav anlægsgartnerfirmaet  en
besparende elektronisk tidsregistering

Af Nina Katrine Lave bruger ved hjælp af en mobil-
app. Det sparer os for 3-4.000
kr. om måneden,“ forklarer
Ryberg som glæder sig over at
investeringen allerede er tjent
hjem på cirka otte måneder.

Den elektroniske timeregis-
trering foregår ved at hvert
hold har en mobiltelefon hvor
hver medarbejder logger ind
med eget brugernavn og pass-
word.

Der er siden Komp-Ad-pro-
jektet høstet så mange posi-
tive erfaringer fra systemet at
de øvrige medarbejdere kom-
mer på efter sommerferien.

Projektforløbet bestod af
fire møder hvor Grøn Vækst
blev præsenteret for en række
forskellige IT-leverandører og
fik hjælp til at udarbejde en
kravspecifikation.

„Gennem Komp-Ad fik vi
formuleret hvad vi egentlig
har brug for. Vi blev holdt til

ilden så vi også fik det imple-
menteret, og det ikke bare
strandede i den daglige drift.
Det var meget værdifuldt at få
det spark bagi,“ siger Kjeld
Ryberg.

Ifølge Henrik Lilja, Hånd-
værksrådets projektleder på
Komp-Ad, har mange af delta-
gerne haft gavn af at deltage i

et projekt hvor de får redska-
berne til at se på virksomhe-
dens behov for IT og automa-
tisering.

„Her har vi et godt eksem-
pel på at det kan betale sig at
stoppe op og se om virksom-
hedens arbejdsgange også er
lønsomme. Der kan være man-
ge penge at spare. Men det
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Der kan forekomme
ekstraudstyr på
afbillede modeller.
Begrænset antal
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SKRIBENT
Nina Katrine Lave er erhvervspolitisk
konsulent i Håndværksrådet.

NYT PROJEKT PÅ VEJ
Håndværksrådet er medinitiativtager
til et nyt projekt: Kompress. Det
handler om at tilføre små og mellem-
store virksomheder kompetencer så
de bliver bedre til at håndtere forbru-
get af ressourcer - deraf navnet.

KONTAKT
Vil du vide mere om projekterne, el-
ler vil du deltage i Kompress, kontakt
da Stig Andersen tlf. 5137 9285,
stigsirichandersen@gmail.com.

AF Arkitektforeningen. www.arkitektforeningen.dk. T 3085 9000
DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk. T 4914 0802
IGN Inst. for Geovidenskab og Naturforv. www.ign.ku.dk. T 3533 1623
PN Park og Naturforvalterne. www.parkognatur.dk
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

KURSER & KONFERENCER

SEPTEMBER
360 graders Arkitekturpolitik.
København 2-3/9. DB.
Arkitekturpolitik i kommu-
nerne #1 - Inspiration. Køben-
havn 2/9. AF, DB.
Arkitekturpolitik i kommuner-
ne #2 - Aktion. København 2/9.
AF, DB.
Fra strategi til rammer. Odense
9-10/9. DB.
Danske Parkdage 2015. Grøn
bevægelse. Esbjerg 9-11/9. IGN,
PN.
Nordiske mesterskaber i skov-
huggersport og øksekast 2015.
Skovskolen Nødebo 12-13/9. IGN
og West Coast Logging Show.
Laboratorium om interaktiv 3D
og medskabelse i byplanlæg-
ning. København 21/9. DB.
Regler for parkering. Middelfart
22/9. VEU.
Klimatilpasning - kom godt i
mål. Skovskolen, Nødebo 30/9.
IGN.

OKTOBER
Byplanmøde 2015. Den regiona-
le by - grænseløs planlægning.
Vordingborg/Lolland Falster. 1-2/
10. DB.
Bæredygtighed og plænegræs.
Skovskolen, Nødebo 7-8/10. IGN.

SENERE
Basisviden om bygningsregle-
mentet. København 5/11. AF.
Lederuddannelse 2015-2016.
Kolding mv. 10-11/11 plus fire se-
nere moduler frem til 8-9/3. DAG,
Dansk Håndværk og BRuC.
Byplanhistorisk Seminar 2015.
Er grønt blot til lyst? Frede-
riksberg 13/11. DB.
European Tree Worker Certifi-
cate (ETW-eksamen). Eldrupgård,
Djursland 15/11. IGN, DTF.

UDSTILLINGER
Have & Landskab ‘15. Slagelse
26-28/8 2015. www.HL15.dk.
Kirkens Forum. Fredericia 25-26/
9. Arr.: Messe C Fredericia.
www.messec.dk.
GaLaBau 2016. Nürnberg14-17/9
2016. www.galabau-messe.com.

K A L E N D E R

■ Komp-Ad er et afsluttet to-årigt projekt støttet af
Erhvervsstyrelsen og EU’s Socialfond.

■ Over 250 små og mellemstore virksomheder har deltaget.
■ Projektets formål har været at bistå små- og mellemstore

virksomheder med at øge deres vækst og indtjening gennem
digitale (IT) og automatiserede løsninger.

■ Håndværksrådet er partner i Komp-Ad som i alt har 30
partnere i form af erhvervsskoler, erhvervsakademier,
brancheforeninger og erhvervsfremmeinstitutioner.

■ Lær mere om projektet på www.komp-ad.dk. Du kan bl.a. se
videoer med projektdeltagere og høre om deres erfaringer.

Fakta om Komp-Ad

kan være svært for de små og
mellemstore virksomheder at
finde den fornødne tid da de
ofte har en travl hverdag. Løs-
ningen kan være at deltage i
et projekt som Komp-Ad hvor
man er mere forpligtet til
det,“ siger Henrik Lilja.

Ud over at få et nyt tidsregi-
streringssystem har Grøn
Vækst A/S også fået eksterne
IT-supportere til at sætte med-
arbejdernes mobiltelefoner
op. „Det handler om at bruge
tiden rigtigt. Tidligere var det
primært en IT-minded produk-
tionsleder der satte medarbej-
dernes telefoner op. Men nu
har vi fundet ud af hvor meget
tid han rent faktisk brugte på

det. Så er det billigere for os at
bruge eksterne eksperter,“
forklarer Kjeld Ryberg. I frem-
tiden planlægger han også at
få elektronisk faktura-indscan-
ning for at spare endnu mere
tid og flere penge. ❏
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Sports-Zone A/SVent bevidst med at skifte sandet ud
Rens sandet i stedet
Spar halvdelen af udgifterne

SANDMASTER - biomekanisk rensning
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Novos uskolede træer
Tage Kansager, formand for
Dansk Træplejeforening, kom-
menterer i foreningens ny-
hedsbrev 4.6.2015 ‘naturpar-
ken’ på Novos hovedkvarter i
Bagsværd hvor der bevidst er
brugt skæve og uens træer:

„Desværre er det overord-
nede indtryk af naturparken
præget af min viden om pro-
blemerne med omplantning af
store uskolede træer. En viden
som nogle landskabsarkitekter
åbenbart mangler i dag. Det
kan give den uheldige virk-
ning at bygherrerne mister til-
troen til faget såfremt vores
projekter ikke lykkes. Det vig-
tigste for os der arbejder med
etablering af træer mv. er at
de vokser og udvikler sig se-
nest efter en til to vækstsæ-
soner. Det bliver spændende
at følge naturparkens udvik-
ling fremover.“

Drop fliser og dyrk græs
For ikke længe siden så de sto-
re entreprenører kun større
kloakker som svaret på sky-
brud. Men ikke mere. Chef-
konsulent i Dansk Byggeri
Niels Strange citeres for føl-
gende i flere medier 13.6.2015:

„Det er ikke problemfrit at
vi danskere er så glade for at
lægge fliser. Jorden optager
rigtig meget vand, og det ny-
der vi godt af når der f.eks. er
skybrud. Men når jorden er
belagt med fliser, kan vandet
simpelthen ikke komme væk,
og det betyder i praksis at van-
det skal finde et andet sted at
løbe hen. Og det bliver så ofte
ind i vores huse.“

Løbeturen på kirkegården
Assistens Kirkegård i Køben-
havn er et af de tre steder i by-
en billedkunstneren Gudrun
Hasle inspireres mest af, siger
hun til Politiken 12.6.2015:

„Jeg løber en tur på kirke-
gården næsten hver dag og el-
sker den forpjuskede, eventyr-
agtige stemning med de gam-
le lidt tilgroede gravsteder. Og
så er nogle af landets største
kulturpersonligheder begravet
her. Det er en fantastisk lidt
glemt have hvor små alfer sag-
tens kunne smutte forbi, og et

meget sanseligt sted. I foråret
spreder ramsløg lugten af
hvidløg, og sommerregn får
hele kirkegården til at at dufte
af blomster. Jeg kender det
ned til mindste detalje, og alli-
gevel er oplevelsen aldrig den
samme. Det er herinde alle mi-
ne idéer bliver konserveret, og
tanker bliver tænkt færdig.“

Bliv væk på egen risiko
Palle Kristoffersen, slotsgart-
ner og formand for Have &
Landskabs bestyrelse giver en
opsang i en pressemeddelelse
fra udstillingen i august:

„Man er ganske enkelt arro-
gant hvis man ikke tror at man
får noget ud af at tage på
messe. Nøgleordet i branchen i
disse år er driftsoptimering, og
jeg vil vove at påstå at ingen
bliver mere effektive hvis de
holder sig til de løsninger de
allerede kender. Det er sim-
pelthen svært at lave højde-
spring, hvis man ikke ved hvor
overliggeren er. Og fra et le-
delsesmæssigt synspunkt er
der næsten altid en ny metode
eller maskinløsning der kan
spare en arbejdsgang.“

Selskabet var insolvent
Direktør i Haveselskabet, Char-
lotte Garby, fortæller om sel-
skabets overvundne deroute i
en pressemeddelelse fra
Groupcare 18.6.2015: 

„Faktisk var det så galt at
foreningen på et tidspunkt var
teknisk insolvent. Derfor var

noget af det første jeg gjorde
ved min tiltrædelse at starte
en strategiproces der handlede
om at gå back to basic. Fore-
ningen blødte og var slet ikke
der hvor medlemmernes hjerte
var. Så vi igangsatte en stor
medlemsundersøgelse for at
tilpasse forretningen til med-
lemmernes ønsker. Og så dyk-
kede vi simpelthen ned i data
for hvert enkelt forretnings-
område for at vurdere rentabi-
liteten.“

Lidt ekstra Roundup
Efter et fransk forbud mod
Roundup til private haveejere
siger Karsten Bjørno fra de
danske vandværkers forening
Danva i Politiken 20.6.2015:

„Det store problem er at pri-
vate ikke har nogen skoling i
hvordan giftstofferne trans-
porteres gennem jorden eller
om de bor ved et sårbart
grundvandsmagasin. Mange
tror med både vaskepulver og
Roundup at hvis man putter
lidt ekstra på blive det mere
effektivt. Alt det gør at vi ikke
synes det er nødvendigt at de
her stoffer bliver brugt i pri-
vate haver.“

Grusgravning skaber natur
Bjarne Overgaard, formand
for foreningen Danske Råstof-
fer, peger i Jyllandsposten
12.7.2015 på at grusgravning
også er til naturens fordel:

„Og ja, det går ud over na-
turen når vi graver løs. Men

Danmarks Naturfredningsfor-
ening burde være jublende
lykkelige, for vi skaber mindst
20 gange så meget biodiversi-
tet når vi er færdige som før vi
begyndte at grave. I Sønderjyl-
land har vi skabt søer der er
helt fri for kvælstof og sprøjte-
midler og er nogle af landets
reneste. I Danmark, hvor vi har
masser af friserede skove og
parker, men mangler biodiver-
sitet, skaber vi søer og sol-
skrænter hvor småt liv kan bol-
tre sig.“

Kejserens nye klæder
Bygherrer skal stille krav til in-
formationsteknologi i bygge-
riet. Men ikke nødvendigvis
BIM (Bygnings Informations
Modeller), skriver arkitekt
Frank Hasling Pedersen,
Schønherr, i Landskab 4/2015:

„Når kejserens nye beklæd-
ning ophøjes til dresscode, er
et opråb på sin plads: BIM-me-
toden bør ikke være et krav,
men et potentiale som ethvert
firma i et ethvert fag kan tilgå
efter hver sit behov! Hvis en
virksomhed kan projektere på
en måde der giver økonomisk
og ikke mindst arkitektonisk
værdi til bygge- og anlægs-
branchen uden anvendelse af
BIM-metoden, hvorfor så stille
metoden som et krav? Og om-
vendt: Hvis en virksomhed
med stor økonomisk og arki-
tektonisk fordel kan anvende
BIM-metoden - hvorfor så stille
den som et krav?“sh

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK Kansager om anlægget på Novo Nordisk i Bagsværd: : „Desværre er

det overordnede indtryk af naturparken præget af min viden om pro-
blemerne med omplantning af store uskolede træer.“
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25 år siden LEDIGHED OG FAG
“Spørgsmålet er, om vi i fremtiden
kan og skal acceptere, at sociale pro-
blemer ‘løses’ i de grønne områder
med fare for at den grønne sektores
renommé og udvikling ødelægges.
Inden for mange kommunale gart-
nerforvaltninger er der i dag flere
ledighedspersoner ansat end perso-
ner med en faglig baggrund. Samti-
dig udvides flere og flere beskæfti-
gelesprojekter til også at omfatte
anlægsorienterede opgaver. Totalt
set bliver der færre og færre perma-
nente arbejdspladser.“ (Michael H.
Nielsen, Grønt Miljø, august1990).

75 år siden
KRIGENS NØDHJÆLPSARBEJDER
„Ved afhjælpning af Arbejdsløshed gæl-
der det i øvrigt først og fremmest om at
igangsætte Arbejder, hvortil der slet
ikke eller i mindst mulig Grad kræves
Anvendelse af udenlandske Materialer,
saaledes at alle eller en væsentlig Del af
Pengene netop bliver inden for Landets
egne Grænser. Netop derfor er der al
mulig Anledning for vore Autoriteter og
mange andre til at igangsætte anlægs-
gartneriske Arbejder under disse vanske-
lige Forhold, da intet andet Fag er saa
uafhængigt af Tilskud fra Udlandet som
vort. Grus, Sten, Gødning, Planter og Frø
er altsammen danske Materialer. Have-
værktøj er dansk Arbejde, og den smule
Transport, der er nødvendig, kan udfø-
res ved Haand- eller Hestekraft.“ (Knud
Pedersen, Valdemar Hansen og E. Er-
stad-Jørgensen, Havekunst 1940).

50 år siden SKÆR DE VISNE ROSER AF
„Medens jeg er sikker på, at vi meget ofte beskærer flere af de kraftigvoksende rosen-
sorter alt for hårdt om foråret (Peace, Queen Elizabeth, China Town, Kordes Korona
m.fl.), er det ikke sikkert vi skærer nok tilbage efter første blomstring, og venter vel
også tit for længe med at skære visne blomster væk, fordi vi ganske enkelt ikke har tid
eller arbejdskraft nok. Men også her har nyttige forsøg vist, at rosernes evne til at
danne nye skud fra sovende øjne reduceres meget, hvor deres blomster får lov til at
visne.“ (Eig. Kiær, Anlægsgartneren, august 1965).

10 år siden NATURNÆR SKOVDRIFT
„Statsskovene er på vej mod en mere
naturnær drift der med tiden ændrer
skovbilledet i forhold til hvad vi er
vant til. De ensartede parceller med
især rødgran og bøg afløses gradvist
af mere blandede og økologisk til-
passede bevoksninger med flere
åbne områder imellem. Formålet er
at gøre skovene mere varierede og
robuste og navnlig mere modstands-
dygtige over for storm, men også
skovdriftens rekreative og kulturhi-
storiske betydning spiller en rolle.“
(sh, Grønt Miljø, august 2005).

GAMLE NYHEDER

„En pergola dækket af rosernes overdådighed er
vel en havedetaille der er knapt så moderne i dag
som for 25 år siden.“ Anlægsgartneren 1965.
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Hvordan skal Europas land-
skaber se ud i 2040? Hvor

vil vi bo og arbejde? Hvordan
vil vi balancere behovet for at
beskytte naturområder med
arealbehov til byvækst, land-
brug og skovbrug? Det er den
slags spørgsmål som det EU-fi-
nansierede Volante-projekt
har beskæftiget sig med i de
sidste fem år. Volante står for
‘Vision of Land Use Transitions
in Europa’ og målet har været
at udnytte landskaberne på en
bæredygtig måde.

Forskere fra Institut for Geo-
videnskab og Naturforvaltning
på Københavns Universitet,
har deltaget i projektet sam-
men med 13 andre europæi-

ske forskningsinstitutioner. De
har først analyseret hvilke æn-
dringer der allerede er sket i
de europæiske landskaber.

Generelt er Europas landska-
ber stabile. Overordnet set er
der sket mindre ændringer.
Dem der er sket, skyldes ofte
en intensivering af arealan-
vendelsen, f.eks. på grund af
større gødningsforbrug eller
øget kunstvanding. I sjældnere
tilfælde er årsagen arealskift,
f.eks. fra skov- til landbrug.

Landbrugsarealet er dog
gået meget tilbage i perioden
2000-2007, nemlig med 3% el-
ler 5 mio. ha. Fodaftrykket
uden for EU er steget tilsva-
rende. Det er det areal uden

Bæredygtig udnyttelse af EU’s landskab
EU’s Volante-projekt  har præsenteret overordnede ‘guiding principles’

for EU der bruges til at produ-
cere afgrøder der sælges i EU.

I EU kan man se en mere in-
tensiv arealanvendelse i frugt-
bare områder i Vesteuropa og
mere ekstensiv arealanvendel-
se i marginale områder - tørke-
ramte områder, bjergegne el-
ler egne med socio-økonomi-
ske problemer. Hele denne vi-
den er baseret på bl.a. histori-
ske data, arealdata, spørgeske-
maundersøgelser med land-
mænd, satellitbilledanalyser
og modelkørsler over forskel-
lige udviklingsscenarier.

De mange data og resultater
er brugt til et ‘roadmap’ der
viser konsekvenserne for land-
brugs- og naturarealerne ved
at vælge forskellige ruter. En
af dem er at lægge mere vægt
på selvforsyningen med føde-
varer. En anden at gøre lige
modsat og i stedet øge sam-
handlen med resten af verden.
Samtidig har eksperter og poli-
tikere der repræsenterer land-
bruget, forbrugere og plan-
læggere, arbejdet med visio-
ner for fremtidens Europa og
den fysiske planlægning.

Resultatet er blevet tre ‘gui-
ding principles’. Den ene (Best
Land in Europe) er baseret på
at man på EU-niveau bruger
arealerne til det de er bedst til,
landbrug, skov, natur eller be-
byggelse. De to andre (Regio-
nal Connected og Local Multi-
functional) går ned i skala og
blander arealanvendelsen.

En central konklusion er og-
så at mange politikker og sek-
torer har indflydelse på fremti-
dens landskaber selv om de i
udgangspunktet ikke er rettet
mod dem. Desuden er der stor
forskel på hvordan EU-politik
implementeres i de enkelt
lande. Der er derfor behov for
et ‘rumligt tjek’ af EU’s lovgiv-
ning og implementering for at
undgå utilsigtede konsekven-
ser i landskabet. sh

KILDER
Volante (2015): Visions of future land
use in Europe. Stakeholder visions for
2040.
Volante (2015): The Volante Roadmap
Towards Sustainable Land Resource
Management in Europe.
Volante (2015): Volante Roadmap for
Future Land Resource Management in
Europe. The Scientific Basis.
www.ign.ku.dk.
www.volante-project.eu.

1. Best
Land in
Europe

2. Regional
Connected

3. Local
Multi-

functional
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Når stat og kommuner investe-
rer i bedre veje, pladser eller
sociale indsatser i udsatte by-
dele, får de lokale også lyst til
at sætte deres ejendomme i
stand. Det viser en undersøgel-
se fra Statens Byggeforsk-
ningsinstitut (SBi) ved Aalborg
Universitet.

Undersøgelsen omfatter 45
bydele hvor der er lavet områ-
defornyelse fra 2006 til 2010.
Her blev 1.120 private ejere
spurgt om hvilken effekt om-
rådefornyelsen fik på investe-
ringer i deres ejendomme. Og
i snit blev de øget 15%. Det
svarer til 1,6 mia. kr. fra 2006
til 2010, tre gange mere end
de 459 mio. kr. stat og kom-
muner i samme periode gav i
tilskud til områdefornyelserne.

Det er især bygningsejerne i
de mindre byer der er til at

lokke. Her vurderer bygnings-
ejerne at 20% af deres investe-
ringer skyldes områdefornyel-
sen, mens ejerne i de større by-
er vurderer at det er 11%. For-
klaringen kan ifølge SBi være
at områdefornyelsen er mere
synlig og får mere omtale i de
mindre byer. Der er også ten-
dens til at indbyggerne i de
mindre byer ofte selv tager ini-
tiativ til områdefornyelse.

Samlet set er det ejerboliger
der investeres mest i. Investe-
ringerne går typisk til nybyg-
geri, tilbygninger og forbed-
ringer som nyt tag, nye vindu-
er, maling af facaden eller nyt
køkken og bad. sh

Områdefornyelse øger privat investering

KILDER
Jesper Ole Jensen, Anders Rhiger
Hansen, Mark Martino, Hans Skifter
Andersen 82015): Private følgeinves-
teringer ved områdefornyelse. Sta-
tens Byggeforskningsinstitut 2015.

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 39
Brøns Maskinforretning, 101
Dk-Tec, 27
Engcon, 7
FSI Power Tech, 56
Grene Agro, 25
H.A. Fog, 29
Hako Danmark, 48, 110
HCP Danmark, 80
Heat Weed, 61
Helms TMT-centret, 19, 106
H.G. Enemark, 43
John Deere, 101
Kärcher, 33
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OP System, 75
Safetrack, 47
Scantruck, 93
Stihl, 95
Svenningsens Maskinforret., 69
Sønderup Maskinhandel, 103
Tima, 15, 89
Timan, 63

PLANTER & JORD
Birkholm, 21, 97
DSV Hunsballe, 38
DSV Transport, 93
Eco Style, 45, 105
Holdens Planteskole, 2, 85
Joel Klerks Planteskole, 99
Johansens Planteskole,  2
Leopolds Rullegræs, 3
Lynge Naturgødning, 2
P. Kortegaards Planteskole, 2
Prodana, 73

Solum Roskilde, 116
Strøjers Planteskole, 103
Verver Export, 77
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Colas, 27
Falco, 85
Fokdal Springvand, 107
Dansk Jordarmering, 37
Hitsa,13
IBF, 41
NCC Roads, 49
Pankas, 73
Randers Tegl, 67
Tress, 65
Urban Elements, 35
Vestre, 9
Wienerberger, 35

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Grøn Vækst, 115
Hasselholm, 111
K&S Treecare, 115
Malmos, 2
Plantefokus Sv. Andersen, 115
SkovByKon.dk, 43
Sports-Zone, 107
Sven Bech, 115

FAG & UDDANNELSE
Danske Parkdage, IGN/PNF, 109
Havekulturfonden, 50
Parkdiplomet, IGN, 81
Jordbrugets Uddan.Cent., 97
Roskilde Tekniske Skole, 43
Selandia CEU, 47
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HedeDanmark, 113, 114
Malmos, 113
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Faskinemonster skal holde Niels Bohr tør
Faskiner til regnvand bliver
større og større. Et monster på
1305 m3 er i sommer gravet
ned ud for Niels Bohr Bygnin-
gen på Københavns Universi-
tet. Faskinen er 63 meter lang,
8 meter bred og 2,5 meter høj
og består af over 4500 plast-
blokke. Faskinen er et centralt
element i klimasikringen af de
nye laboratorier til Niels Bohr
Bygningen.

Faskinen er lagt ud for byg-
ningens store forskerkælder.
En lermembran langs kælder-
væggen sørger for faskinens
vand kun kan trænge ned i
jorden og ikke ind i kælderen.
En indbygget inspektionstun-
nel gør det muligt at komme
ind i faskinen, rense den og
udføre en eventuel fejlfinding.

Faskineblokkene produceres
og leveres af GRAF i Tyskland
og ankom på 15 store lastbiler.
„I OK Nygaard har vi nedgra-
vet utallige regnvandsfaskiner,
men det her er ubetinget den
største vi har arbejdet med,“
udtaler Henrik Vittrup, pro-
jektleder hos OK Nygaard der
har klimasikringsentreprisen.
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