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KOMMENTAR

ULVE I MOSEN

FORSIDEN: Lundgylden er en invasiv planteart som vi endnu
ikke har hørt så meget om, men den er på vej frem. Og kan
købes i planteskoler som prydplante. Foto: Hans Wernberg.

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

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

Vores fag handler ikke kun om byens natur, men også lan-
dets natur, og med ulvens indvandring fra syd er den ikke
mere den samme. Seks ulve er helt sikkert påvist, også at
der er et ulvepar som i sommer fik en flok ulveunger. Ul-
ven er et symbol på at naturen kan være farlig, og det er vi
ikke vant til. I hvert fald ikke på den måde. Vel lurer der i
naturen andre farer, men de ikke nær så suggestive som
ulven der er omgærdet af myter om sin farlighed og snu-
hed og potentielt kan dræbe eller lemlæste mennesker.

Statistik fra andre lande fortæller ellers at det er umådeligt
sjældent at de sky ulve går til angreb på mennesker. Andre
dyr kan skade mennesker meget mere, f.eks. inficerede
skovflåter. Eller kvæg for den sags skyld. Set i forhold til
husdyr, er hunde nok et langt større problem. Vi kan til-
med ret let hegne os ud af problemerne med ulve og hus-
dyr. Vi har allerede en forvaltningsplan der håndterer de
gener ulven kan medføre. Landmænd får støtte til hegning
og kompensation hvis en ulv tager et dyr. Og man kan
bortskyde problemulve. Og vi overvåger dem. Hertil kom-
mer at ulven økologisk set hører til i Danmark hvor den
især kan leve af de hjorte der breder sig kraftigt og er ble-
vet en plage i landbruget. Ulven tager tilmed - i modsæt-
ning til jægerne - mest de syge og svage hjorte og bidrager
dermed til en bedre vildtregulering og en sundere hjorte-
bestand. Ulven kan også skærpe naturoplevelsen. Og så er
den jo fredet i hele EU. Og når man kan leve med ulve i
vore nabolande, kan vi vel også. Vel skal vi så.

Med til historien hører dog også at ulven kan brede sig ret
hurtigt i Danmark som den gør i hele Europa. Og ifølge
fagfolk er ulven god til at tilpasse sig, ligeså god som ræ-
ven der fint lever i byerne. Så langt flere kan komme til at
stå med det dilemma som indtil kun ganske få har haft: Tør
du sende dine børn på cykel til byen hvis der ulve i områ-
det? Tør du gå en tur alene i skoven? Og hvad nu hvis ul-
vene bliver så mange at der ikke er hjorte nok? Og hvad
nu hvis ulven også breder sig til øerne, måske en sjælden
isvinter med is på havet? Med den slags spørgsmål skal
man passe på med ikke at være for hellig.

Indtil videre er forvaltningsplanen for ulve tilstrækkelig,
men vi skal også acceptere at det på et tidspunkt kan blive
nødvendigt at justere planen og bløde fredningsbestem-
melsen op på EU-plan. Og i alle tilfælde bør vi have et rea-
listisk billede af ulven og forsøge at bekæmpe den irratio-
nelle og mytiske frygt for dyret. SØREN HOLGERSEN
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BEGRØNNINGSFAKTOR

Arealværdi
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Opnåede kvaliteter

Mulige kvaliteter

Bynaturens grønne faktor
NØGLETAL. Både bynaturens areal og kvalitet er med i København Kommunes og
Niras’ nye begrønningsfaktor der bl.a. hviler på svenske og tyske forlæg

Et tal eller en faktor der an-
giver hvor grønt et område

er, kan bruges når en grøn po-
litik eller strategi skal udmøn-
tes i konkrete planer. Det er
sigtet i Københavns Kommune
der sammen med Niras har ud-
viklet en ‘begrønningsfaktor’
der med en enkel formel og et
regneark tager højde for både
bynaturens areal og kvalitet.

Begrønningsfaktoren hviler
på udenlandske erfaringer fra
bl.a. i Berlin hvor man siden
1990’erne har brugt Biotop
Flächenfactor. I Sverige er der
flere års erfaringer med den
tilsvarende ‘grönytefaktor’ der
i Malmø har været brugt siden
2001. I Danmark har begrebet
hidtil været knapt så kendt.

Som en generel betegnelse
kan man sige den ‘grønne fak-
tor´. Den kan myndighederne
f.eks. bruge når de skal stille
krav til og godkende lokalpla-
ner eller bygge- og anlægspro-
jekter uden at lægge bindin-
ger på hvordan udemiljøet
skal være. Planlæggeren kan
bruge den grønne faktor i sin
projektering. Den kan også
bruges til at skabe en bedre
dialog mellem byggeriets par-
ter og gøre det lettere at få en
fælles forståelse af hvad byna-
tur er. Og når man bruger den
grønne faktor, kan man med
de eksakte tal bedre undgå at
det grønne tilsidesættes til for-
del for andre byggehensyn der
i forvejen føres frem med
mange talkrav.

Det er alt sammen fordele
der fremhæves i både den
danske begrønningsfaktor og
den svenske grönytefaktor. De
er også enige om baggrunden,
nemlig urbaniseringen og by-
fortætningen og det samtidi-
ge ønske om at skabe et rent,
sundt og grønt bymiljø med et
godt lokalklima. Byen skal og-
så håndtere de skybrud og he-

debølger klimaændringerne
skaber. Og understøtte den
truede biodiversitet. Og tilby-
de et behageligt udemiljø med
læ. Det er store krav at stille,
men den grønne bevoksning
kan gøre sit. Også i de tætte
bydele som den grønne faktor
især er beregnet til.

Areal og kvalitet
I sin enkleste form angiver den
grønne faktor hvor meget der
er grønt og dækket af planter
set i forhold til hele arealet in-
klusive byggerier og befæstel-
ser. Og jo mere grønt, desto
bedre. Det er en relativ simpel
opmåling og udregning.

Men grønt er ikke bare
grønt. Der kan være stor for-
skel på hvor meget det grønne
gavner, så det må man have
med i sin beregning. Træer og
store buske udnytter pladsen i
højden og tilfører området
mere grønt end f.eks. græs, og
under træet kan der også væ-
re græs så arealet udnyttes
dobbelt. Også slyngplanter
vokser opad og giver meget
bladareal på et meget lille
vandret areal. Desuden kan
grønne tage give et tilskud på
et ellers bebygget areal.

Hvor grønt et område er,
kommer også an på hvor vari-
eret bevoksningen er, f.eks.
om der er tale om højt eller
klippet græs. Det kan spille en
væsentlig rolle for biodiversi-
teten. Der er også forskel på
befæstelser, for den kan godt
defineres som grøn hvis den
afleder regnen lokalt.

Det kvalitative element
Både begrønningsfaktoren og
grönytefaktoren inddrager
derfor en kvalitativ faktor.

I begrønningsfaktoren ser
man på ‘kvalitetsværdien’ der
er forholdet mellem de opnå-
ede og de mulige kvaliteter på

Begrønningsfaktoren, der omfatter hele arealet, kommer an på
bynaturens kvalitet (vandret akse) og den arealandel bynaturen udgør af
hele projektarealet. Illustration: Københavns Kommune og Niras.

Lav begrønningsfaktor (0-0,4)

Middel begrønningsfaktor (0,5-0,9)

Høj begrønningsfaktor (1,0-2,0)

Bynaturens kvalitet
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stedet. I grönytefaktoren ser
man på det ‘økoeffektive’
areal. De grønne arealer gan-
ges med en særlig tillægsfak-
tor der udtrykker elementets
økologiske værdi. Det økoef-
fektive areal er altså ikke det
samme som det reelle areal.

I begge tilfælde sker vurde-
ringen ud fra bestemte krite-
rier. I begrønningsfaktoren er
de fire kriterier klimatilpas-
ning, biodiversitet, rekreation
og egenart hvor man for hver
skal vurdere om kvaliteten er
lav, middel eller høj. I den
svenske grönytefaktor er krite-
riet det brede begreb ‘økolo-
gi’, men det specificeres nær-
mere når man definerer til-
lægsværdierne.

I begge tilfælde er udgangs-
punktet for beregningen de
enkelte grønne elementer. I
den danske model er det dem
der er defineret i ‘Kvalitetsbe-
skrivelse for drift af grønne
områder’ fra 2015.

Det gode overblik
Skal man have en høj grøn
faktor, skal man både have
meget grønt areal og grønt
areal af høj kvalitet. I rappor-
ten om begrønningsfaktoren
er sammenhængen vist med et
koordinatsystem med kvalitet
på den vandrette akse og are-
alandel i den lodrette akse.
Her angives også hvornår man
kan tale om en lav, middel og
høj begrønningsfaktor. Det gi-
ver et godt overblik når man
skal vurdere et område.

Når man skal vurdere æn-
dringen i forbindelse med et
bygge- og anlægsprojekt, må
man først se på hvilken be-
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grønningsfaktor der er før an-
læg, og hvilken der opstår ef-
ter. Det kan let vise sig at be-
grønningsfaktoren falder, og
hvis den falder under den kræ-
vede faktor, må man revurde-
re projektet, bl.a. om det er
muligt at beholde flere af de
eksisterende kvaliteter.

Begrønningsfaktoren
Begrønningsfaktoren blev
godkendt i kommunen i for-
året og afprøves nu i ti pilot-
projekter. Derefter er det pla-
nen at indføre begrønings-
faktoren i alle kommunens
bygge- og anlægsprojekter og
lokalplaner. Det skal hjælpe
med at omsætte visionerne fra
strategien ‘Bynatur i Køben-
havn 2015-2025’ til handling.
Strategien har som begrøn-
ningsfaktoren to faktorer: at
skabe mere natur og at give
bynaturen større kvalitet.

Man ser først på hvor meget
areal bynaturen udgør af pro-
jektarealet. Så har man areal-
værdien. Så ser man på hvilke
kvaliteter man har opnået i
bynaturarealet set i forhold til
dem man kunne have opnået.
Så har man kvalitetsværdien.
Og når man ganger arealvær-
dien med kvalitetsværdien, får
man begrønningsfaktoren.

Det gør man alt sammen for
hvert af de enkelte elementer
for sig og beregner til sidst et
vægtet gennemsnit. I regne-
arket er der en overbliksside
som viser de enkelte resultater
som den samlede faktor består
af. Her kan man så gå ind og
se på hvor man scorer højt, og
hvor man godt kan gøre det
bedre.

Arealværdien er baseret på
en arealopmåling og giver en
værdi på højst 1, nemlig hvis
hele projektarealet er bynatur.
Kvalitetsværdien baseres på en
vurdering af hvad der er opnå-
et i forhold til det mulige in-
den for de fire kriterier klima-
tilpasning, biodiversitet, rekre-
ation og egenart. Metoden
muliggør lokale valg, og det
var altså her et vigtigt krav i
Københavns Kommune at det
grønne i alle tilfælde skal un-
derstøtte lokalområdets egen-
art, herunder bydelens særlige
karakter og beplantning.

De fire kriterier vurderes ef-
ter om kvaliteten er lav, mid-
del eller høj. Her hjælpes man
af en vejledning om hvad de

Facadebevoksning er rent
tilskud, for det løfter den
grønne faktor på udeluk-
kede lodrette kvadratmetre.

GRØNT MILJØ 6/2017
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begrønningsfaktor. Københavns Kom-
mune og Niras 2017. Det er endnu
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Meldgaard, pressekonsulent i Køben-
havns Kommune, Miljø- og Teknik-
forvaltningen.

enkelte kriterier dækker over.
Ud over egenart er det:
• Klimatilpasning der omfatter
nedsivning af regnvand, for-
sinkelse og tilbageholdelse af
regnvand, fordampning på
tage og fra træer og buske.
• Biodiversitet der omfatter
levesteder, strukturel varia-
tion, hjemmehørende arter,
spredningskorridorer og vilde
hjørner.
• Rekreation der omfatter
større græsarealer, sammen-
hængende grønne forbindel-
ser, terrænvariation, offentlig
tilgængelighed, små grønne
lommer, vandelementer, san-
selig beplantning, spiselig be-
plantning og dyrkning.

Kvalitetsværdien kan højst
blive 2, nemlig hvis man har
opnået alt det mulige. Begrøn-
ningsfaktoren kan derfor højst
blive 2 og mindst 0, men i
praksis er det rent teoretiske
værdier.

Selve regnestykket er en en-
kel formel, og i praktisk brug
er systemet meget let fordi
man indfører de opmålte tal
og vurderinger i et regneark
der angiver begrønningsfak-
toren. I den tilhørende rapport
vejledes der også i at bruge
beregningsværktøjet.

Svensk grönytefaktor
I den svenske grönytefaktor
deles området op i elementer
som hver for sig ganges med

en tillægsfaktor der svarer til
elementets økologiske værdi.
Resultatet er det økoeffektive
areal for hvert element. De
lægges sammen og ses i for-
hold til hele projektarealet.

Lave, fladedækkende ele-
menter som græs, belægning,
stauder, bunddække og grøn-
ne tage måles op i m2 og gan-
ges med tillægsfaktoren.

En tæt belægning har en

tillægsfaktor på 0 så det øko-
effektive areal altid er 0. En
fuget belægning giver en til-
lægsfaktor på 0,2 da man får
en vis permeabilitet. En belæg-
ning med høj permeabilitet el-
ler anden lokal vandafledning
har en tillægsfaktor på 0,4. De
bassiner, render mv. der følger
med, har tillægsfaktoren 1,0.

Græs har tillægsfaktoren 1
mens stauder og bunddække
må nøjes med 0,4. Facadeplan-
ter har en tillægsfaktor på 0,7
men da arealet måles på lod-
rette flader, er det et effektivt
tilskud. Man medtager det
areal der på fem år kan dæk-
kes i op til 10 meters højde.

Tillægsfaktoren for grønne
tage afhænger af det biolo-
gisk aktive jordlags tykkelse.
Hvis der er mindst 80 cm, er
tillægsfaktoren 0,9. Er det 3-8
cm er tillægsfaktoren 0,4. Man
regner kun med den del af ta-
get som faktisk er grønt. Be-
lægninger regnes ikke med,
permeable eller ej.

Træer og buske gøres op i
antal, ikke i m2. Her beregnes
det økoeffektive areal som an-
tallet x sluthøjden x plantekva-
liteten. Plantekvaliteten er
stammeomfanget (træer) eller
plantehøjden (busken) ved
plantning. Høje træer bliver
altså præmieret. Hvis der f.eks.
er tale om 4 små træer der når
en sluthøjde på 8 meter, og

som ved plantning havde 16-
20 cm stammeomfang, er det
økoeffektive areal 4 x 8 x 1,6 =
51,2. Hvis f.eks. et plantebed
ligger på et dæk, er tillægs-
faktoren mindre, og skal reg-
nes som et grønt tag. Hække
beregnes som løbende meter
og en tillægsfaktor på 1,0.

Når man lægger det hele
sammen, kan man godt få en
grönytefaktor større end 1 når
der er træer og facadeplanter
der udnytter pladsen i højden.

Der lægges vægt på at der
er tale om et fleksibelt værktøj
der opstiller et mål, men ikke
angiver specifikke løsninger.
Man kan tilpasse elementerne
og tillægsfaktorerne efter lo-
kale behov. Man kan f.eks. ju-
stere tillægsfaktoren for stau-
der og bunddække. Det lyder
umiddelbart mærkeligt at de
sættes lavere end græs. sh

Træer og store buske udnytter pladsen i højden, og med græs neden under får man en dobbeltudnyttelse.

I en lille gård i en blandet bolig og erhvervsbebyggelse er
der kun asfalt, grus og en lille plet plæne. De 130 m2 asfalt
svarer til 0 m2 økoeffektivt areal. De 59 m2 grus er vandgen-
nemtrængeligt og giver med tillægsfaktoren 0,4 et økoef-
fektivt areal på 23,6 m2. De 1 m2 græs giver med tillægsfak-
toren 1,0 et økoeffektivt areal på 1 m2. Det samlede øko-
effektive areal er dermed 24,6 m2. Da hele grunden er 479
m2, er grönytefaktoren 0,05.

Det kan blive meget bedre hvis man erstatter asfalt og
grus med græs og en belægning med lokal afvanding, og
supplerer med småtræer, facadeplanter og et grønt tag:
• Græs. 130 m2 giver 130 økoeffektive m2.
• Facadeplanter. 80 m2 giver 56,0 økoeffektive m2.
• Småtræer. 4 træer tilfører 51,2 m2 økoeffektivt areal.
• Stauder og bunddække. 74 m2 tilfører 29,6 m2 i

økoeffektivt areal. Det er dog ingen fordel i forhold til
græs da tillægsfaktoren kun er 0,4.

• Tagbevoksning. På skurets tag etableres sedumplanter,
og de medfører yderligere 3,2 m2 i økoeffektivt areal.

• Befæstelse. 70 m2 permeabel flisebelægning giver et
tilskud på 28 økoeffektive m2.

Hermed når man en grönytefaktor på 0,62, og hvis myndig-
hedskravet er 0,60 er det jo nok.

GRÖNYTEFAKTOREN GIK FRA 0,05 TIL 0,62

EKSEMPEL MED DEN SVENSKE METODE
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Gamle lossepladser kan væ-
re en miljøbelastning der

bl.a. truer grundvandet. Der-
for er man nu begyndt at gra-
ve lossepladser op for at sorte-
re affaldet, genbruge så me-
get som muligt, deponere re-
sten under sikre forhold - og
eliminere miljøbelastningen.
Det kaldes for landfill mining -
lossepladsminedrift.

I EU er der gennemført flere
projekter. I Danmark er der
tidligere sat to projekter i
gang, men de stoppede hur-
tigt på grund af problemer
med sortering og økonomi.

Der savnes viden om især
screening og sortering, og der
savnes en bedre dokumenta-
tion af effektiviteten, fastslår
Susanna Poulsen fra DGE Mil-
jø- og Ingeniørfirma. Firmaet
er derfor med i en kreds der
udvikler konceptet med midler
fra Miljøstyrelsen. Med i kred-
sen er også Renosyd, Kingo
Karlsen, BioRem og Danish

Waste Solutions. Projektet, der
slutter i år, har bl.a. omfattet
en test på Renosyds affalds-
center i Skårup ved Skander-
borg i et afsnit der har været
lukket siden 1981.

Før opgravningen blev der
udført en screening med geo-
radar og geotracer for at få et
billede af affaldets sammen-
sætning. Derefter blev affaldet
gravet op. Plast blev sorteret
fra med en vacuum-enhed, og
metal blev sorteret fra med to
magnetbånd. Resten blev i en
rystesorterer delt i tre fraktio-
ner: Den fine var jord. Mellem-
fraktionen var mindre affald
med jord. Den grove fraktion
var store sten, brokker, teksti-
ler og poser med hushold-
ningsaffald. Da mellem- og
grovfraktionen blev gensorte-
ret, blev jord, sten og brokker
sorteret bedre fra så resten
blev mere brændbart.

I forsøget var det meste af-
fald husholdningsaffald som

ikke er ret godt som brændsel.
En del af poserne var stadig
lukkede og intakte efter knap
35 år. I takt med at der går hul
på dem, kan forureningen
fortsætte i årevis, og det kan
landfill mining bremse.

Landfill mining er i første
omgang ikke en rentabel pro-
ces baseret på salg af genan-
vendelige ressourcer, fastslår
Susanna Poulsen. Det er en in-
vestering i et rent miljø. Man
beskytter jord, grundvand,
overfladevand og naturområ-
der mod forurening. Samtidig
sparer man omkostninger til
efterbehandling og perkolat-

Minedrift på lossepladsen
Med landfill mining kan man rense miljøet ved
at grave affaldet op og sortere det til genbrug

håndtering på den nedlagte
losseplads, og naboejendom-
me får større økonomisk vær-
di. På den anden side kan sor-
teringsprocessen midlertidigt
give støj, lugt, støv og trafik.

I 1986 opgjorde Miljøstyrel-
sen at vi har knapt 3500 losse-
pladser hvor hver femte er en
umiddelbar miljøtrussel. I 2014
opgjorde regionerne at vi har
cirka 3000 lossepladser hvor de
1122 ligger i kritisk afstand til
overfladevand. sh

KILDE
Susanne Poulsen (2017): Gammel af-
fald graves og sorteres til genanven-
delse. Teknik & Miljø 5/2017.

Der graves og sorteres affald i Skårup. Foto: DGE Miljø- og Ingeniørfirma.

Med ‘Ecobit’ lancerede NCC
for nogle år siden en overfla-
debehandling (OB) hvor bitu-
men var afløst af vegetabilsk
olie, rapsolie. Så er belægnin-
gens farve lig med tilslagets,
men fordelen er også miljø-
mæssig. I Danmark bliver 5-6
mio. m2 vej årligt overfladebe-
handlet, dvs. får et lag skærver
lagt ned i et lag bindemiddel,
normalt bitumen. Halvdelen
udføres med organiske opløs-
ningsmidler som bl.a. terpen-
tin, og dem undgår man når
man bruger rapsolie.

NCC er ved at udlægge 84.000 m2 OB baseret på rapsolie. Foto: NCC.

Kommuner bruger OB med rapsolie
„Det er oftest de danske

kommuner der anvender over-
fladebehandling til vedligehol-
delse af deres veje, og derfor
spiller kommunerne en central
rolle i forhold til at sætte skub
i den grønne udvikling,“ siger
salgschef i NCC Industry Hans
A. Muurholm. I sommer har
NCC bl.a. lavet 84.000 m2 OB
med rapsolie for Skanderborg
Kommune. Prisen på NCC’s
rapsoliebaserede OB er ifølge
NCC kun lidt dyrere end tradi-
tionel overfladebehandling,
og kvaliteten er lige så god. sh

Nyt kort med natur
i statsskovene
Et kort med 4.300 hektar sum-
pede skovmoser, ellesumpe,
kratskove og områder med
ældgamle, hule og krogede
træer. Det er resultatet af den
første kortlægning af Natur-
styrelsens ‘særligt værdifulde’
skovnatur. Kortlægningen er
led i ‘naturpakken’ der skal
styrke biodiversiteten.

Miljøstyrelsens biologer har
undersøgt 9.800 hektar stats-
skov og er endt med de 4.300
hektar fordelt på over 2.000
områder. Det svarer til knap
4% af Naturstyrelsens samlede
skovareal. Styrelsen skal nu se
på hvordan områderne kan
indgå i nye områder med urørt
skov og biodiversitetsskov. Når
naturpakken er indført vil det
samlede areal i Naturstyrelsens
skove til biodiversitetsformål
være 22.300 ha, herunder de
8.000 ha habitatskov der er be-
skyttet af EU’s habitatdirektiv.

Kortet kan ses på miljoegis.
mim.dk. Rapporten ‘Natur-
mæssigt særlig værdifuld skov
på Naturstyrelsens arealer’ kan
hentes på mst.dk.

Ifølge naturpakken skal alle
skove registreres. Miljøstyrel-
sen har meddelt at aftalepar-
terne bag naturpakken er ble-
vet enige om at fortsætte regi-
streringen i de kommunale
skove, men ikke i private sko-
ve. Der anføres ingen begrun-
delse, men ifølge Dansk Skov-
forening har det  „fra starten
været uklart hvad konsekven-
serne af denne kortlægning
ville blive for skovejerne.“

Skovmose. Her Bøllemosen.
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Kasserede sten og fliser af
forskellige dimensioner,

farver og materialer kan ud-
nyttes til at anlægge belæg-
ninger og terrænmure i sær-
prægede og varierede møn-
stre. Det har det schweiziske
anlægsgartnerfirma Winkler &
Richard Naturgärten gjort til
et speciale. Belægningerne og
murene anvendes bl.a. i de
naturlignende haver som fir-
maet har anlagt for sine kun-
der gennem de seneste 15 år.

De fleste materialer kommer
fra lokale nedrivningsfirmaer
som giver et praj når de har
noget interessant. Det kan
være både natursten, beton
og tegl. Når opgaven er at om-
lægge en have, prøver man
også at genbruge nogle af ha-
vens gamle materialer. Det
sparer både tid og transport.

I begyndelsen stillede Wink-
ler & Richard containere op på
nedrivningsfirmaernes depoter
som de så kunne fylde, men
det gav for meget spild. Nu ta-
ger man ud på nedrivnings-
pladserne og sorterer det
brugbare materiale fra og sæt-
ter det på paller.

Allerede under denne indle-
dende sortering skelner man
mellem hvad der passer til
terrænmure, og hvad der pas-
ser til belægninger. Man prø-
ver også i den indledende sor-
tering at blande materialerne

Gamle sten og fliser får nyt liv
Det schweiziske firma Winkler & Richard anvender genbrugsmaterialer
i nye og unikke belægninger og terrænmure

så de passer nogenlunde til
det aktuelle formål. Dem som
henter og sorterer materialer-
ne, er derfor også de samme
som senere skal bruge dem.

Da genbrugsmaterialet vari-
erer så meget, kan man ikke
på forhånd planlægge detalje-
ret hvordan belægninger eller
terrænmuren skal se ud, men
det er netop noget af det der
gør genbrugsmaterialer så til-

Her er primært store fliser brugt i en ny have. De skulle ellers bare være smidt ud. Fliserne ligger i
afretnings- og bærelag af fine skærver. Foto: Winkler & Richard.

KILDER
David Zimmerling (2017): Gammal
sten får nytt liv. Utemiljö 3/2017.
Gartenland.ch

Unik terrænmur opført af genbrugsmaterialer. De varierende dimensioner og farver skaber en
variation som den enkelte medarbejder skal have sans for at skabe. Foto: Winkler & Richard.

talende, forklarer firmaets ejer
Peter Richard. Man kan dog
ikke altid nøjes med at bruge
genbrugsmaterialer. Der må
suppleres med nye. Her er grå
schweiziske sandsten Roscha-
cher en favorit.

Det er noget af en kunst at
få en smuk og stabil belæg-
ning eller terrænmur ud af
genbrugsmaterialerne. Da de
har forskellig tykkelse, kan

man ikke bare indbygge dem
på et afrettet underlag. De må
sættes hver for sig lige som
brosten eller fliser der lægges i
beton. Samtidig skal man
kombinere materialerne for at
få et iøjnefaldende mønster.
Det stiller store krav til medar-
bejdernes kreative evner.

Det tager længere tid end
når man bruger ensartede nye
materialer. Det gør også resul-
tatet dyrere, men kunden får
til gengæld et unikt produkt.
Groft sagt bliver belægninger
50% dyrere, og terrænmure
20% dyrere. I de senere år er
efterspørgslen steget, og pri-
serne er fulgt med. Forudsæt-
ningen er ifølge Richard også
en god logistik, god ledelse og
erfarne og dygtige medarbej-
dere der kan udfolde deres
kreative evner og desuden
lære nye folk op.

Lige hvordan anlægsteknik-
ken er, vil Peter Richard dog
ikke ud med. Han siger dog så
meget at man til belægninger
prøver at minimere tykkelses-
forskellen, bl.a. når materialet
sorteres. Generelt bruges sten
og fliser i 4-8 cm tykkelse, og
de lægges normalt i bære- og
afretningslag af 3-9 mm skær-
ver med 0-3 mm fugegrus i fu-
gerne. sh

GRØNT MILJØ 6/2017
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At sætte i buer er det mest
vridningsstabile mønster

vi har til chaussésten og der-
med det bedste til kørende
trafik. De varierende fugeret-
ninger uden lige og gennem-
gående fuger gør også møn-
stret relativt behageligt at gå
og cykle på og danner en ens-
artet flade med et opløst fuge-
billede der også er smukt at se
på. Så der er al mulig grund til
at bruge dette mønster.

Det forudsætter dog at man
bruger sten der har nok varia-
tion i størrelsen. Derfor skal
man - når man bestiller sten -
huske at sige hvad stenene
skal bruges til eller selv sørge
for at bestille de rigtige sten.

En ensartet stenstørrelse er
en fordel når stenene sættes i
lige skifter. Så her skal man
bestille sten med en så lille for-
skel som mulig. Når man sæt-
ter stenene i buer, er variatio-
nen en forudsætning. Jo større
forskel, desto bedre. Så her be-
stiller man sten med en så stor
forskel som mulig. Stor forskel
gør det lettere at få en stærk
og smuk belægning uden nog-
le typiske problemer: for brede
fuger, besværlige og uskønne
tilhugninger, gennemgående
studsfuger, for korte forband-

ter og buer der gradvis bliver
fladere og fladere.

I buesætning sættes stenene
i kvarte buer. Det betyder at
buens yderste sten står diago-
nalt. Den er også nabobuens
yderste sten og kaldes hjertes-
ten fordi den knytter buerne
sammen i ‘hjertelinjen’. Når
hjertestenen står diagonalt, ra-
ger den længere frem. For at
opretholde buen skal stenene
derfor være mindre og mindre
jo længere ud mod hjerteste-
nen man kommer.

Hjertestenens diagonal skal
svare til siden i den sten der er
i buens midte. Hvis denne sten
er 12 cm, skal hjertestenens
diagonal også være 12 cm og
dens side dermed 8,5 cm. Hvis
stenen i buens midte er 8 cm,
skal hjertestenens side være
5,7 cm. Buesætning forudsæt-
ter derfor at stenene varierer
mellem 2,5-3,5 cm afhængig
af hvor store sten man gene-
relt arbejder med. Og det skal
være en jævn fordeling.

Brostensstandarden DS/EN
1342 tillader en tolerance på
+/- 15 mm i længde og bredde,
og +/- 15 eller 30 mm i højden.
Det betyder at en chaussésten
på 9 cm kan være fra 7,5 til
10,5 cm på alle led. Denne for-

Chaussésten - her grå portugisere - i buer. Størrelsesvariationen er ikke
stor nok, og det giver problemer med bl.a. fugebrdde og studsfuger.

Buer kræver sten i forskellige størrelser
Hvis chaussésten er for ens, bliver buesætningen dårlig, så det gælder
om at bestille stenene med en tilstrækkelig størrelsesvariation

skel på op til 3 cm er normalt
nok til buesætning, navnlig da
der som regel er enkelte sten i
undermål og overmål. Stan-
darden tillader desuden at
længde og bredde på sten til
buer kan omgås for op til 10%
af stenene.

Man skal bare bestille parti-
er der faktisk har denne for-
skel. Det har de nordiske sten
som regel som udgangspunkt,
mens man med andre sten kan
opnå denne forskel ved at lave
et bevidst miks. Som regel kan
man - på grund af produkti-
onsformen - også regne med
at der er en nogenlunde jævn
størrelsesfordeling.

Ofte har stenene nemlig en
mindre forskel ned til 2 cm
som normalt er det mindste
man kan opnå med en hydrau-
lisk klippemaskine. Det er en
fordel når man skal sætte ste-
nene i lige skifter. Forskellen
kan altså være mindst 2 cm og
højst 3 cm. Ofte angives ste-
nene som 8-10, 8-11 eller 9-11.

„Så stenene er ikke proble-
met, men bestillingen kan
være det. Man skal huske at
fortælle hvad stenen skal bru-
ges til, lige skifter eller buer,“
fastslår Peter Nygaard fra
Vangsoe Natursten.

Man skal især være på vagt
med chaussésten der er savede
og jetbrændte på overfladen.
De bliver typisk klippet ret
præcist, så sættes de i buer, får
man problemer. sh

Anlægsgartnernormer
og DS 1136 om buer:

• Stenene sættes i kvarte cir-
kelbuer der skærer hinan-
den i rette vinkler. Buens
korde er 1,2-2,3 meter med
en pilhøjde på 1/5 af korden.
• Forbandtet skal være på
mindst 1/5 stenlængde.
Mindre er ok, hvis det ikke
går ud over helhedsindtryk-
ket og funktionen, og hvis
gennemgående studsfuger
ikke rækker over mere end
to skifter.

KILDER
Peter Nygaard, Vangsøe Natursten.
Jesper Markussen, Zurface.
DS/EN 1342. Dansk Standard 2013.
DS 1136. Dansk Standard 2013.
Normer og vejledning for anlægs-
gartnerarbejde. Danske Anlægsgart-
nere 2015.

Chaussésted i buer på en gade i Varberg. Den store variation i stenstørrelsen sikrer en god sætning med ikke
for brede fuger. De små hjertesten ligger i den røde linje som i praksis sjældent er særlig tydelig.

KORDE

HJERTELINJE

GRØNT MILJØ 6/2017
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Vi er begyndt at tilpasse os
de større og heftigere

regnskyl som fremtiden nok vil
byde på. Landet rundt udføres
større og mindre anlæg med
lokal afledning af regnvand
(LAR) der skal begrænse virk-
ningerne af det ændrede kli-
ma. Anlæggenes planlægning,
udseende og drift er en ny
faglig udfordring. Det er vig-
tigt at vurdere de allerede ud-
førte anlæg da vi må antage
at antallet af LAR-anlæg man-
gedobles de kommende år.

Ikke mindst er der grund til
at overveje om vi har for høje
ambitioner, og om vi magter
driftsopgaven eller skal drifte

på en anden måde. I hvert fald
er det nødvendigt at spørge:
Er der råd til at drifte dem når
der knapt er midler til at drifte
byens øvrige grønne anlæg?
Skal der overvejes andre
driftsmetoder? Skal borgerne
stå for noget af driften?

Fra en række private og of-
fentlige eksempler er der hø-
stet værdifulde erfaringer der
giver nogle svar. Generelt er
der behov for at tage stilling
til de anlæg der skal anlægges
i de kommende år. Rådgiverne
skal være bevidste om den
sammenhæng de agerer i, til-
passe deres informationsni-
veau til stedet og detaljeret
inddrage borgere og drifts-
folk. Der skal afprøves nye for-

mer for borgerinddragelse, og
der skal fokuseres på borger-
nes medvirken fra den spæde
begyndelse. Endelig viser erfa-
ringerne at det er vigtigt at
lære af hinanden, samle viden
op, afprøve nye driftsformer
og - frem for alt - lære af dem
der har det daglige ansvar og
den praktiske erfaring.

Fællesgården på Nørrebro
Fællesgården Hothers Plads
Karré på Nørrebro i Køben-
havn er udført efter byforny-
elsesloven. I en sådan offent-
ligt støttet gårdhave kræver
kommunen at man skal hånd-
tere mindst 30% af en T10,
den regnhændelse der i teo-
rien opstår hvert 10. år. Da
gården blev planlagt (2010-
2012) var LAR ikke et særligt
kendt eller afprøvet produkt,
og man hæftede sig mest ved
de spændende perspektiver og
knapt så meget ved driften.

I den færdige gård opfører
regnbedene sig imidlertid for-
skelligt selv om volumen er be-
regnet på samme grundlag.
Nogle bede står med vand i
længere tid mens andre tøm-
mes på få timer. Gårdlauget
besluttede derfor på eget ini-
tiativ at begrænse arealet på
nogle af de mindst vandholdi-
ge bede for at få mere græs-
areal. Det har ikke givet anled-
ning til problemer med vand-
håndteringen da det jo er af-
stemt med virkeligheden.

Gårdens udvikling og drift
bestemmes af gårdlauget. De
grønne arealer driftes af et
privat, lokalt gartnerfirma, og
gården fremtræder meget vel-
plejet. Regnbedene er popu-
lære og nyder stor forståelse
blandt beboerne trods den
plads de optager.

Efter tre vækstsæsoner er
planterne ved at vokse til så
bedene bliver markante ele-

Regnanlæggene udfordrer driften

Af Niels Lützen & Birgitte Hoffmann

VANDAFLEDNING. Vedligeholdelsen kan være dyr og besværlig når man indbygger LAR-anlæg
i grønne områder. Man skal inddrage viden og innovation og få beboere og driftsfolk mere med

Hothers Plads. Gården er planlagt med et minimum af befæstede area-
ler så nedsivning af regnvand bliver optimal. Regnvandet løber fra tag-
nedløb og render langs stierne til 25 mindre regnbede med en frodig
beplantning der varierer fra grøftekantsflora til staudehaver. Regn-
bedene er populære legesteder for børnene.

GRØNT MILJØ 6/201714
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menter i gården. Planterne må
gerne være kraftige og enkle
at drifte, og nogle bede er da
også senere efterplantet med
mere robuste planter som pile-
buske og kornel. Beboerne
deltager ikke direkte i driften,
men kan udnytte deres demo-
kratiske ret gennem den gård-
laugsrepæsentant hver ejen-
dom har i gårdlauget.

Boligselskabet i Gladsaxe
Et noget andet miljø er Marie-
lyst, Kildeparken og Kildevæn-
get under Arbejdernes Bolig-
selskab i Gladsaxe Kommune.
Her har store regnskyl givet
stigende problemer med over-
svømmelser og vand i kældre.
Derfor besluttede man et om-
fattende LAR-projekt med til-
skud fra forsyningsselskabet
Nordvand hvor tag- og over-
fladevand på alle arealer blev
afkoblet 100%.

Bebyggelserne er fra 60’erne

og rummer rigelige friarealer i
et bevæget terræn der før
mest var plæne. Her er LAR-
anlægget anlagt som lavnin-
ger, grøfter, regnbede, render
og permeable belægninger og
regnbede. Det er et godt ek-
sempel på hvad der er muligt
inden for de begrænsede øko-
nomiske rammer. Vi vil se
mange flere af den slags an-
læg i de kommende år.

Men driften har givet pro-
blemer. Før skulle man slå
græs, nu skal man drifte regn-
bede med blandinger med ur-
ter og langt græs. Nogle area-
ler er for stejle til maskinerne.
Nogle står periodevis under
vand og kan derfor ikke slås
på faste datoer.

Det har skabt en frustration
hos driftspersonalet der efter-
lyser konkrete driftsmetoder.
Skal arbejdet gøres manuelt?
Hvilke maskiner skal bruges?
Skal man luge med hånden i

bedene, f.eks. tidsler, mens re-
sten bliver stående? Hvad er
tidsforbruget?

Spørgsmålene indgik i en
erfa-dag i august 2016 hvor
problemerne blev drøftet og
erfaringer lagt frem. Det skete
under medvirken fra Gladsaxe
Kommune der har indtaget en
central rolle selv om det ikke
er et kommunalt projekt.

Erfa-dagen viste klart at bå-
de beboere og driftspersonale
manglede grundig indføring i
hvordan LAR-anlæg ser ud og
udvikler sig. Mødet fokusere-
de på konkrete driftsmetoder,
bl.a. slåning af græs, maskiner,
glatførebekæmpelse, efterså-
ning, såtider mv.

Eksemplet viser rådgivernes
vigtige funktion. Det er ikke
nok at illustrere LAR-anlæg
som noget der står fra dag ét.
Det skal beskrives som noget
der udvikler sig over flere år.
Samtidigt skal bygherre og an-
satte være med på at lære af
deres erfaringer. Jordbund va-
rierer fra anlæg til anlæg, og
beplantningen opfører sig for-
skelligt. Ikke to anlæg udvikler
sig ens.

Kildeparken er et godt ek-
sempel på nødvendigheden

Gladsaxe. Både beboere og driftspersonale skal vide hvad de kan vente
sig af anlæg og beplantning over en 5-årig periode. Først efter flere
eftersåninger, lugninger af rodukrudt og korrekte slåninger med de rig-
tige maskiner begynder anlægget at svare til forventningerne. Her er Per
Malmos ved at introducere en fingerklipper.

Gladsaxe. Driftspersonalet er ved at lære nye driftsmetoder og har des-
uden fået maskiner der passer til. LAR-anlæggene har medført en øget
biodiversitet, flere insekter og dermed flere småfugle - og flagermus.
Mandskabet opsætter både fugle- og flagermuskasser og kan i øvrigt
konstatere at området også er blevet rigere på rovfugle.

15



16 GRØNT MILJØ 6/2017

af at driftsfolk skal inddrages
så tidligt så muligt og følge
processen tæt. Kun derved
opstår ejerskabet til anlæg-
gene der udløser den innova-
tive kraft der altid er til stede
blandt praktisk tænkende
mennesker.

Haverne i Brøndby
Brøndby Kommune og det da-
værende Brøndby Kloakforsy-
ning (nu Hofor) var nogle af
de første til at håndtere vej-
vand gennem vejbede og har
dermed også driftserfaringer.

I 2011 gennemførte Brøndby
Kloakforsyning et pilotprojekt
med separering og LAR på vil-
lavejen Lindevang. Syv vejbede
håndterer vejvand mens an-
læg i 15 haver viser hvordan
regnvand kan håndteres i pri-
vate haver.

I en tæt dialog med forsy-
ningen fik beboerne støtte til
at omlægge deres have til at
håndtere regnvand. Det blev
til meget forskellige anlæg,

f.eks. med lavninger i græs-
plænen, stauderegnbede og
befæstede render. Grundejere
fik gennem processen viden
og ejerskab til LAR og er ble-
vet ambassadører der viser ha-
verne frem og deler deres vi-
den med andre.

De syv vejbede blev etable-
ret umiddelbart efter haverne.
De blev designet af forsynin-
gen med input fra vejens be-
boere, Brøndby Kommune og
samarbejdsparterne i ‘Byer I
Vandbalance’. Via en workhop
kom beboerne med input til
beplantning af vejbedene,
bl.a. ensartet udtryk, have-
præg og stedsegrønne plan-
ter. Der blev derefter etableret
syv vejbede med forskelige
stedsegrønne og havepræge-
de stauder.

På Lindevang ejer Hofor vej-
bedene og står for driften. I de
to første år lod de den udfø-
rende anlægsgartner stå for
driften i en periode den var
særlig tung på grund af hånd-

lugningen af bede. Derefter
har forsyningen selv driftet
vejbedene. Den har også be-
talt kommunen for at holde
øje med det grønne når kom-
munens tilsyn alligevel er ude
at inspicere vejbrønde eller
nærliggende grønne arealer.
Forsyningen overvåger selv de
mere grå dele som forbassiner,
brønde og faskiner.

Projektet fra Lindevang var
et pilotprojekt der skulle ud-
vikle demonstrationshaver.
Det er ikke umiddelbart mu-
ligt fremover at afsætte så
mange ressourcer til borger
inddragelsen. De næste 500
bede vil nok bestå af mere
simple beplantninger hvor
planterne vokser hurtigere
frem og kan håndteres med en
mere enkel drift, f.eks. med
slåning på faste tidspunkter.

Tilpasses lokale forhold
De tre eksempler peger på at
det er en udfordring at etab-
lere design og vejbede der

passer til lokale forhold, her-
under beboere der vil noget
særligt. Desuden peger eksem-
plerne på behovet for at ud-
vikle arbejdsdeling mellem
kommune, forsyning og bor-
gere om vej, fortov og vejbed
så man f.eks. ved hvem der
skal samle pizzabakken op.

I dag er de formelle regler,
organisering og finansieringer
ikke egnede til den grønne
håndtering af regnvand. Der
skal udvikles nogle nye nøgler
for driften så det kan blive
godt og effektivt. Samtidig
skal driftsenhederne i kommu-
nerne og forsyningerne have
flere erfaringer med at drifte
vejbede på en effektiv måde.

Portland som inspiration
I den amerikanske by Portland
har kommunen udviklet et ef-
fektivt webbaseret system
hvor lokale borgere og frivilli-
ge kan melde sig til at passe et
eller flere regnbede og få
driftvejledninger og påmindel-
ser på mail. Kommunen har de
sidste ti år opbygget dette sy-
stem hvor flere og flere frivilli-
ge deltager. Den fleksible mo-
del bygger på idéen om at jo
flere frivillige der deltager, jo
flere midler frigives til at om-
lægge nye områder.

I Gladsaxe oplever kommu-
nen og forsyningen at der er
problemer med denne fleksi-
ble tilgang. En udfordring er
at der ikke er så mange erfa-
ringer for frivillig deltagelse
på det tekniske område. Det
vil kommunen gerne bidrage
til og kommunens tværfaglige
frivillighedsteam arbejder med
at finde nye modeller.

Særlige udfordringer knyt-
ter den danske selskabsgørelse
af forsyningerne og behovet
for at lave fleksible aftaler.
Selv om Nordvand gerne vil
udvikle nye modeller for drif-
ten, har forsyningen behov for
klare aftaler om arbejdsdeling,
finansiering og drift. Driften
skal måles, og det er vigtigt
for Nordvand at anlæggene
fremstår med plantedække så
hurtigt som muligt af hensyn
til nedsivningsevnen.

Endelig betyder processerne
om udbud at der skal tænkes
kreativt og langsigtet allerede
når udbudsmaterialet laves
hvis borgernes arbejde kan
tænkes ind i forhold til design,
anlæg og drift. Det kan være

Gladsaxe. Råjorden skulle forblive på stedet for at spare udgifterne til bortkørsel, og der er med lavninger og
grøfter, udgravet i det skrånende terræn, opstået et helt nyt landskab der afviger markant fra de oprindelige,
traditionelle boligfriarealer.



GRØNT MILJØ 6/2017 17

Rødovre. Driften af Lørenskogvej påhviler grundejerforeningen, men
udføres af Rødovre Kommune. Grøften slås som enggræs to gange
årligt på tidspunter så blomsterne når at kaste frøene. De grønne

rabatter har givet anledning til nogen diskussion blandt beboerne da
man er bange for at uønskede arter kaster frø ind i haverne. Derfor er
man flere steder på strækningen blevet enige om at slå græsset som

græsplæne i en bane på cirka 50 cm langs skel.

svært som borger at tage stil-
ling til driften før anlæggene
er etableret. Omvendt kan det
være i grundejernes interesse
at området er klimatilpasset
og tager sig mere varieret og
grønt ud.

Model for borgerdeltagelse
Der har været meget diskussi-
on om udviklingen af en mo-
del for borgernes deltagelse i
driften i Gladsaxe. Der er ud-
viklet forskellige modeller på
henholdsvis offentlige veje og
privat fællesveje.

På de private fællesveje får
foreningerne to plantepakker
at vælge imellem. Entreprenø-
ren planter anlæggene og
vedligeholder anlæggene det
første år. Hvis planternes til-

stand ikke er tilfredsstillende
efter første år, tilkøber Nord-
vand yderligere et års drift.
Derefter overgår vedligehol-
delsen til foreningerne.

På offentlige veje får bor-
gerne mulighed for at adop-
tere et anlæg. Hvis en eller
flere borgere vil det, får de
valget mellem to plantepak-
ker. Entreprenøren vil i samar-
bejde med borgerne plante
bedene til og har ansvaret for
vedligeholdelse det første år.
Derefter overtager borgerne
vedligeholdelsen.

Hvis der er bede som bor-
gerne ikke vil holde, overtages
driften af kommunen der ved-
ligeholder det som de øvrige
kommunale bede med 1-2 slå-
ninger pr. år.

Plantepakkerne sikrer at der
er valgmuligheder, og at vej-
bedene kan leve op til de hy-
drauliske krav. Desuden skabes
en vis æstetisk sammenhæng
når de forskellige pakker går
igen i kvarteret.

Entreprenøren holder åbne
skurvognsarrangementer og
vejmøder hver gang de starter
op på en ny vej. For at kvalifi-
cere borgerne til at vedlighol-
de bedene er det desuden
skrevet ind i udbuddet at en-
treprenøren skal stå for et vist
antal undervisningstimer af
beboerne i det år hvor de selv
står for driften.

Lørenskogvej
Rødovre Kommune ønskede et
demo-projekt der kunne vise

borgerne hvordan man kunne
gennemføre LAR på en typisk
villavej. Det skulle være til in-
spiration i og udenfor kommu-
nen og bidrage med erfarin-
ger til planlægning, anlæg og
drift af veje og vejbede.

Samtidigt med omlægnin-
gen skulle vejen gøres mere
grøn. På de indledende møder
med beboerne stod det hur-
tigt klart at en meget grøn vej
ikke skræmte beboerne der
havde stor forståelse for tan-
ken om LAR. Dermed var tan-
ken om at nedlægge det ene
fortov for at give plads til
regnvandet heller ikke noget
stort spørgsmål.

Udgangspunktet var 100%
afkobling af vejvandet. Vejen
blev udformet med ensartet

På villavejen Lindevang i Brøndby håndterer syv vejbede vejvand mens
anlæg i 15 haver viser hvordan regnvand kan håndteres i private haver.

Den fleksible model i Portland bygger på idéen om at jo flere frivillige
der deltager, jo flere midler frigives til at omlægge nye områder.
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VAND I BYER
Artiklen er baseret på et pilotprojet i
regi af Vand i Byer. Som fortsættelse
planlægger Vand i Byer et projekt der
skal fokusere på driften og udvikle
nye driftsmodeller. Vandibyer.dk.

fald og en grøft eller et regn-
bed i vejens ene side med et
antal p-pladser befæstet med
brosten med bred græsfuge
og på permeabelt bærelag der
afvandes direkte til grøften.

De grønne arealer blev til-
plantet med vegetationsmåt-
ter for at skabe en umiddelbar
grøn effekt og en overflade,
der straks kunne bruges. Vege-
tationsmåtterne havde også
den virkning at de sarte urter
bedre kunne konkurrere med
de aggressive græsser.

I dag fremtræder vejen me-
get grøn, og grøften har et
væld af græsser og urter, man-
ge steder med et meget natur-
ligpræget udtryk. Lørenskog-
vej er derfor et godt eksempel
på at visionen om mere natur
og grøn variation på bekost-
ning af asfalt og p-pladser ikke
altid møder modstand hvis det
formidles på den rigtige måde.

Det er netop et tema der
går igen i mange af de klima-
venlige villaveje der og udfø-
res i disse år. Borgerne har ge-
nerelt forståelse for at LAR har
betydning, og vil gerne være
med til at gøre en forskel, men
det har naturligvis stor betyd-

SKRIBENTER
Niels Lützen er landskabsarkitekt og
indehaver af Niels Lützen Landskabs-
arkitekter ApS.
Birgitte Hoffmann arbejder på Center
for Design, Innovation and Sustainab-
le Transition, Aalborg Universitet.

ning at anlæggets hydrauliske
dele betales af forsyningssel-
skabet. Desuden er der forstå-
else for at vejbede og grøfter
ikke kan have et højt og dyrt
plejeniveau, og at naturen
gerne må være mere synlig.

Låsby Søpark
Låsby Søpark i Skanderborg er
lige indviet efter mange års
planlægning i samarbejde
mellem kommune, forsyning
og lokale borgere. Området
skal håndtere regnvand og er
samtidig et idræts-  og aktivi-
tetsanlæg med tilknytning til
det nærliggende stadion.

Aktiviteterne er udviklet
med lokale idrætsklubber, og
området skal desuden være et
udflugtsmål for det lokale ple-
jecenter og bruges af eleverne
på Låsby Skole til undervisning
og aktiviteter. Anlægget er
betalt af Skanderborg Forsy-
ning og Skanderborg Kommu-
ne med tilskud fra Lokale og
Anlægsfonden, Realdania, Fri-
luftsrådet og Vanførefonden.

Borgerne har været involve-
ret i planlægningen lige fra de
tidlige idéer blev udviklet på
møder og workshops. En føl-

gegruppe med deltagere fra
foreninger og aktive borgere
har tillige etableret en face-
bookside. Det langvarige sam-
arbejde har udviklet stærke re-
lationer til områdets borgere
og foreninger, og det letter
kommunikationen og samar-
bejdet.

Det har været afgørende for
anlæggets kvalitet at borger-
ne vil deltage i driften. Udfor-
dringen var som mange andre
steder at forsyningen og kom-
munen kun havde en vis porti-
on midler til driften. Hvis bor-
gernes ønsker om flere aktivi-
teter skulle realiseres, krævede
det nye samarbejdsformer
med borgerne. Og det tog de
imod, oplyser Vicky Madsen
fra Skanderborg Forsyning.
Uden borgenes medvirken var
det nok blevet et mere tradi-
tionelt bassin uden de mange
aktiviteter og gode adgangs-
forhold.

Da borgerne i følgegruppen
var positive over for borger-
deltagelse i driften, blev der i
april 2015 holdt et stort bor-
germøde hvor opgaverne blev
lagt frem og forskellige grup-
per tog ansvar for drift og ved-

Låsby Søpark. Anlægget havde
ikke fået den spændende
udformning, hvis man ikke på et
tidligt tidspunkt havde inddraget
borgerne i udformning,
anvendelse og drift.

ligeholdelse af f.eks. lege-
plads, bålplads, sportsarealer
mv., ofte i et samarbejde med
kommunen.

Der bliver lavet en samar-
bejdsaftale for hele Låsby som
danner grundlaget for de for-
skellige konkrete aftaler om
drift og vedligehold. De bliver
ret specificerede med aftaler
om græs der skal slås, og an-
læg der skal renses op.

De vandtekniske elementer
skal driftes af forsyningen og
de rekreative elementer af
kommunen og borgerne. „Vi
er ikke i gang endnu, og der
skal nok komme udfordringer
undervejs,“ siger Vicky Mad-
sen. „Men vi har fået rigtig go-
de relationer til borgerne, så
det finder vi ud af.“ ❏
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Historisk foto: Tre vilde ulveunger i
Danmark. Foto: Naturstyrelsen
2017. Formentligt er der fem un-
ger flere.

Ulvene
har ynglet

Et ulvepar i vestjylland har
fået mindst tre hvalpe, så

nu er ulven rigtigt indvandret
til Danmark. Naturstyrelsen fik
i juni tip om at der var ulve-
hvalpe i området. Der blev sat
vildtkameraer op, og et af
dem fangede omkring 1. juli
de tre hvalpe. Området er et
statsligt naturområde syd for
Holstebro, men Naturstyrelsen
vil ikke sige lige hvor for at
beskytte de fredede dyr.

Efter 200 års fravær fra den
danske natur, er der siden
2012 påvist fem vilde ulvehan-
ner i Jylland. Det er også påvist
at der i 2016 er indvandret en
hun, og at den indgår i et ul-
vepar. Det er nok det der nu
har ynglet. At hunnen findes,
blev påvist med dna-prøver fra
afføring. De fortalte også at
hunnen er fra Göritz-Klepzig-
koblet syd for Berlin, 550 km
væk. Det er i det hele taget
veldokumenteret at ulvene er
indvandret fra Tyskland, og at
de derfor ikke er udsat som
nogle har påstået i medierne.

Ulve får unger i maj. Mens
de er små, holder hunnen sig
nær ulvegraven, mens hannen
søger føde på egen hånd. Men
at ulvene har fået unger gør
dem ikke mere eller mindre
problematiske, oplyste kontor-
chef i Miljøstyrelsen Annette
Samuelsen efter opdagelsen
og fastslog at forvaltningspla-
nen for ulv som blev vedtaget
i 2014 derfor stadig gælder.

Ulven lever primært af hjor-
te og især rådyr, men hvis ul-
ven nedlægger husdyr, betaler
Miljøstyrelsen erstatning. Des-
uden giver Miljøstyrelsen til-

skud til ulvesikring af hegn for
mindre husdyr som får og ge-
der netop i det område hvor
ulven nu yngler.

Naturstyrelsens lokale ulve-
konsulent har i årets første fire
måneder konstateret 13 an-
greb på får i området. Efter
hegnet blev sat op sidst i april,
har der indtil juli kun været ét
angreb, og det var ifølge Na-
turstyrelsen et sted hvor heg-
net ikke var monteret korrekt.

Nok op til 100 ulve
Ifølge seniorforsker Peter Sun-
de, DCE-Aarhus Universitet må
man forvente at flere ulvepar
vil etablere sig i Jylland i de
kommende år, bl.a. fordi den
centraleuropæiske ulvebe-
stand vokser og derfor bl.a. sø-
ger mod nord mod Danmark
og mod vest mod bl.a. Holland
hvor der også nylig er registre-
ret ulve. På baggrund af en re-
degørelse fra Aarhus Universi-
tet vurderer Miljø- og Fødeva-
reministeriet at der er plads til
cirka 100 ulve i Danmark, 80 i
kobler og 20 enlige.

Måske er der allerede nu
flere end tre hvalpe. Til DR for-
talte den lokale jæger Henrik
Sahlholdt Nielsen at han 2. juli
så otte unger i området og til-
med optog dem på en video
der kan ses på dr.dk. Om der
faktisk er tale om ulveunger,
er dog ikke bekræftet.

Ulve prøver at undgå men-
nesker og slår sig ned afsides
steder. „Der er måske fem til ti
steder i Danmark hvor vi umid-
delbart må sige at her kan de
slå sig ned. De svarer til de ste-
der hvor de er nu,“ siger Peter

Sunde til Jyllands-Posten i juli.
På den anden side kan ulve
godt tilpasse sig og flytte tæt-
tere på byerne. Det er set i an-
dre lande. „I udgangspunktet
er ulven lige så tilpasningsdyg-
tig som ræven,“ siger Sunde.

Med udgangspunkt i tyske
erfaringer vil bestanden af
ulve i Danmark vokse 25-30%
om året selv om typisk hver
anden unge dør det første år.
„Når man først har et par i
området som begynder at re-
producere sig, vil der typisk
dukke nabopar op relativt hur-
tigt fordi der begynder at væ-
re en lokal rekruttering af især
hunner,“ siger Sunde.

Debat om regulering
Efter at have set ulven med
egne øjne er Henrik Sahlholdt
Nielsens bekymring vokset.
„I værste tilfælde tænker jeg
på om der er nogle mennesker
der går hen og kommer til
skade på det her på et tids-
punkt,“ siger han til DR. Efter
at have set en ulv ikke langt
fra hans hjem vil hans kone
heller ikke have at deres børn
cykler alene ned til naboen.

Bo Håkansson, seniorrådgi-
ver hos Danmarks Naturfred-
ningsforening, peger på at ul-
ve grundlæggende ikke er far-
lige, især ikke når de har rige-
ligt mad. De lever mest af hjor-
te som der er blevet så mange
af at de skader landbrugets af-
grøder. Ulvene tager tilmed - i
modsætning til jægerne - pri-
mært de svage og syge dyr.

I den politiske debat indgår
dog fortsat holdninger om at
regulere ulvebestanden eller

De første danske
vildtlevende hvalpe er
en kendsgerning - og
måske er der flere.
Det har rejst en
politisk debat om det
fredede dyr

skyde dem helt bort. Et flertal i
Folketinget af Venstre, Dansk
Folkeparti og Socialdemokra-
tiet har efterlyst udvidede mu-
ligheder for at skyde ulve.

„Vi kan ikke have ulve uden
at de på et eller andet tids-
punkt kommer i kontakt med
mennesker,“ har Dansk Folke-
partis miljøordfører Pia Adel-
sten sagt til TV MidtVest. Vens-
tres miljøordfører Erling Bon-
nesen har sagt til TV 2 at med
en „forventelig større stigning
i antallet af ulve der kan du
ikke hegne dig ud af det.“

Det er dog EU der bestem-
mer, og herfra er svaret nej.
Der må ifølge EU’s habitatsdi-
rektiv ikke skydes fredede ar-
ter som ulven uden at der er
forsøgt seriøse afværgefor-
anstaltninger såsom hegn.

Forvaltningsplanen fra 2014
gør det dog allerede nu muligt
at definere og fjerne problem-
ulve. Hvad dét er, definerer
Miljø- og Fødevareministeriet.
Til Jæger 8/2017 fastslår Peter
Sunde at forvaltningsplanens
idé ikke er at beskytte ulvene,
men at beskytte samfundet
mod ulvegener.

Miljøstyrelsen vil i alle tilfæl-
de overvåge ulven. Der er af-
sat 1,5 mio. kr. til opgaven der
blev sendt i udbud 13. juli.
Overvågningen løber i første
omgang til 2019 hvor den nu-
værende forvaltningsplan for
ulve skal revideres. Hidtil har
Naturhistorisk Museum i Aar-
hus forestået overvågningen
bl.a. ved hjælp af fondsmidler
ligesom Miljøstyrelsen har fået
oplysninger i forbindelse med
nedlagte husdyr. sh
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Jagttrykket øges
på kronvildtet
Der bliver flere kronhjorte i
Danmark, og de spreder sig.
Derfor øges jagttrykket. Med
en ny bekendtgørelse om jagt-
tider for pattedyr og fugle, der
trådte i kraft 1. juli, er jagtti-
den på kronhjortens kalve for-
længet to måneder så de må
jages fra 1. september. Samti-
dig er jagttiden på ældre hjor-
te forkortet en måned så de
først må jages 16. oktober.

Sigtet er at holde bestanden
nede og mindske problemet
med at krondyr tramper og
æder af markens og skovens
afgrøder, melder Miljø- og Fø-
devareministeriet. Herfra læg-
ges også vægt på at det lette-
de jagttryk på ældre hjorte gi-
ver større jagt- og naturople-
velser, og at der bliver flere er-
farne hjorte til at lede flokken.

Kronhjort (krondyr, kron-
vildt) er den største danske
hjort. Til samme familie hører i
Danmark de mindre dådyr og
de mindste, men talrigeste rå-
dyr. Hertil kommer importere-
de arter som elg og sikahjort
der kun findes i indhegninger.

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

Yanmartraktor med
miljøvenlig motor
Yanmar vandt i 2016 den ja-
panske ’Good Design Gold
Award 2016’ for sin nye YT-3-
traktorserie for sit design og
son funktionalitet. Og nu er
den også kommet til Danmark
hvor MI vil præsentere den på
Have & Landskab. Serien be-
står af YT 347 og YT 359 med
henholdsvis 47 og 59 hk. Kabi-
nen beskrives som meget rum-
melig og komfortabel. Diesel-
motorerne er ’Stage 5 Ready’
med dieselpartikelfilter og
overholder allerede nu de eu-
ropæiske miljøkrav (Stage 5)
som træder i kraft i 2019. En
ny trinløs transmission mini-
merer endvidere effekttabet
fra motor til hjul. Mi.dk.
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Afretningsgruset
oven på mulden
BEFÆSTELSER. Efter reglerne skal man selv i
haven bruge vejens principper. Der bør være
plads til en primitiv havestandard

Mulden skal fjernes og rå-
 jordsplanum reguleres

og komprimeres. Der bygges
op med komprimeret bund-
sikringsgrus og bærelag og
eventuelt et afretningslag. Og
der sluttes af med et toplag.
Det hele i lagtykkelser og med
en komprimering der er tilpas-
set belastningen.

Anlæg af befæstelser følger
et fast mønster. Men man be-
høver ikke at skulle hele møl-
len igennem når der er tale
om befæstelser til meget lav
belastning i haver. Man kan
nøjes med en primitiv og til-
svarende billig standardiseret
metode. En metode hvor man
ikke fjerner ret meget jord og
nøjes med et tykt afretnings-
lag direkte oven på den efter-
ladte og let pakkede muld. Så-
dan som det ofte sker i praksis.

Det forudsætter dog at der
aldrig forekommer overbelast-
ninger med tunge køretøjer,
dvs. personbiler og større. Og
at man skal acceptere at der
kan forekomme midlertidige
frosthævninger om vinteren.
Og at der ad åre kan ske min-
dre sætninger som til sidst kan
kan nødvendiggøre en om-
lægning. Som man ofte ser,

har trædefliser lagt i muldjord
det med at forsvinde i jorden.

Vejregler og normer
Vejreglerne opererer med en
række trafikklasser hvor den
mindste er T0. Den er bereg-
net til de steder hvor der al-
drig kommer lastbiler og kun
undtagelsesvist personbiler.
Opbygningen skal ske med
bundsikringslag (undtagen på
frostsikker bund), bærelag, og
forinden skal muld og anden
organisk jord være fjernet.

Der er ikke en trafikklasse til
de endnu mindre befæstelser
hvor der aldrig kommer per-
sonbiler, men kun gående og
meget lette køretøjer. Det er
der heller ikke i Normer og
vejledning for anlægsgartner-
arbejde. Den refererer vejreg-
lerne, men muliggør dog i sine
vejledende afsnit en mere pri-
mitiv opbygning end T0.

Det hedder i normerne at til
T0 kan minimumstykkelsen er-
faringsmæssigt ofte reduceres.
Og videre: „At sænke mindste-
lagtykkelsen yderligere eller
undlade et lag betyder at bæ-
reevnen falder, og fugt- og
frostfølsomheden stiger. Det
forudsætter meget begrænset

belastning (normalt kun
gang), og man skal acceptere
sætninger og frosthævninger.
Det gælder særligt hvis man
lægger belægningen direkte
på muldoverfladen. Her kan
specielle gitre skabe en vis ar-
mering, men sætninger må ac-
cepteres.“

Om bund og gruslag hedder
det videre i normerne: „Lette
befæstelser kan dog udføres
på organisk jord eventuelt
med et adskillende mellemlag
af fiberdug, men sætninger
må accepteres.“

Normerne muliggør altså en
befæstelse der anlægges på
muldjorden og med reduce-
rede lag og lagtykkelser. Men
det er kun vejledende og me-
toden præciseres ikke.

Standard i fire trin
En primitiv befæstelse kan la-
ves på flere måder, men her
foreslås en bestemt standard
som man så kan fravige hvis
det er nødvendigt.

1. Man anlægger befæstel-
sen oven på mulden. Mulden
fjernes kun i det omfang at
der er krav om at befæstelsens
overflade holder en bestemt
kote.

Den mest primitive løsning i en baghave ved et rækkehus. Fliserne er
lagt direkte i muldjorden som kun er let pakket inden med lidt trædning
og stødning. Sætninger har krævet en enkelt omlægning i 20 år og en
ny skal snart til, men ellers har belægningen leveret det den skulle.
Ulempen har mest været ukrudtet der har det lidt for fint i fugerne.

Flisebelægningen i baghaven er udført med afretningsgrus oven på den
afrettede og let komprimerede muldbund. Det er som regel nok når
man bare skal gå og lege på befæstelsen.

2. Mulden reguleres plant
og komprimeres med en lille
pladevibrator, alternativt med
trædning og vanding.

3. Der påføres 10-15 cm
afretningslag i løst mål. Afret-
ningslaget bør være 0/8 mm
afretningsgrus eller tilsvaren-
de. Gruset komprimeres hvor-
efter man laver et traditionelt
‘hårdt’ aftræk. ‘Blødt’ aftræk -
hvor man kun komprimerer
fra den færdige overflade -
bør forbeholdes tynde lag af
afretningsgrus.

4. Toplag og fugefyldning
udføres som normalt.

Denne fremgangsmåde er
også - med Danske Anlægs-
gartneres fagkonsulent Kim
Tang som faglig kilde - gengi-
vet i julinummeret af havesel-
skabets blad ‘Haven’.

Den kontroversielle muld
At der er muld under befæ-
stelsen, betyder i princippet at
befæstelsen sætter sig når
mulden efterhånden omsæt-
tes. Denne omsætning er dog
meget langsom, og den ram-
mer kun det organiske stof.
Det omfatter typisk 2-5% af
muldens vægt, men kan være
5-10 gange mere i rumfang.

22
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Man kan antage at det organi-
ske stof under befæstelsen
omsættes med 1% om året og
ikke suppleres med nyt. I så
fald vil muldlaget sætte sig
med cirka 1 mm om året. På
egentlige humusjorder bliver
det dog mere.

At mulden kan fylde så me-
get, betyder også at bæreev-
nen er lav, men det spiller nor-
malt ikke nogen rolle med de
små belastninger.

Man kan måske nære en
frygt for giftige - anaerobe -
processer i mulden når den
pakkes og dækkes af en befæ-
stelse. Det sker dog ikke i
praksis da der er iltadgang
gennem fugerne i den tynde
befæstelse, og fordi befæstel-
sen normalt er ret smal.

Til den økonomiske fordel
hører et meget begrænset
jordarbejde. Det er højst et
mindre lag muld der skal fjer-
nes, og det er næppe mere
end at det kan fordeles rundt
andre steder i haven.

Savner dog erfaringer
Opskriften er valgt fordi den
matcher en eksisterende prak-
sis som der generelt er gode
erfaringer med. Det tykke af-
retningslag er godt at arbejde
i og giver en vis sikring mod
frosthævninger fordi man når
mod 20 cm samlet befæstel-

sestykkelse. Det gør muldlaget
også tyndere med tilsvarende
mindre sætninger.

Man kan gøre løsningen
mere holdbar hvis man fjerner
al mulden, fylder med bund-
sikring og lægger afretnings-
laget oven på. Man kan også
gøre løsningen mere primitiv
ved at gøre afretningslaget
tyndere - eller indbygge top-
laget direkte i mulden.

Selv om der er udført mange
simple havebefæstelser, er der
ikke foretaget nærmere un-
dersøgelser eller erfaringsop-
samling om dem. Grønt Miljø
modtager derfor gerne erfa-
ringer og opfordrer fagets for-
skere til at tage den simple
model med, hvis der bliver mu-
lighed for at teste befæstelser.

Det skal igen understreges
at den foreslåede opbygning
forudsætter meget let belast-
ning og en vis accept af frost-
skader og sætninger. Det skal
også præciseres at normerne
ikke direkte tillader denne op-
bygning, men højst muliggør
dem i vejledende afsnit. I næ-
ste udgave af normerne kan
det overvejes at indføre den
primitive standard så den kan
udføres uden at der kan stilles
spørgsmål ved om normerne
er holdt. Man må godt have
løsninger på alle hylder bare
kunden ved hvad han får. sh
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Med den reviderede plan-
lov Folketinget vedtog 1.

juni, er der kommet udvidede
muligheder for at byudvikle i
kystområderne, bosætte sig og
drive erhverv på landet, bo i
sommerhusene og opføre bu-
tikscentre. Desuden justeres
planprocessen i den nye lov
der giver kommunerne større
råderum end før.

Det følger alt sammen den
politiske aftale ‘Et Danmark i
bedre balance’ som Venstre,
Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti og Det Konservertive
Folkeparti indgik i juni sidste
år (se Grønt Miljø 5/2017 s. 54).

Loven der trådte i kraft 15.
juni afløser den seneste plan-
lov fra 1992 der hvilede på lov-
givning fra 1970'erne. Det
overordnede sigte er „at give
kommuner, borgere og virk-

somheder i hele landet bedre
muligheder for at skabe vækst
og udvikling samtidig med at
der værnes om landskaber, na-
tur og miljø,“ som Erhvervsmi-
nisteriet forklarer på sin web.

Da den politiske aftale om
den reviderede planlov blev
indgået sidste år, var det efter
en intens debat. På den bag-
grund var de ændringer, der
blev fastlagt i aftalen, relativt
afdæmpede. Det blev fastslået
at der fortsat er brug for en
„lovfæstet og velordnet fysisk
planlægning“, og den meget
omdiskuterede kystnærheds-
zone og strandbeskyttelses-
linje blev bevaret, om end i
lempet form. Opdelingen i
landzone, kystnærhedszone,
byzone og sommerhusområ-
der blev også bevaret.

Da aftalen blev indgået sid-

• Kystnærhedszonen bevares, men kommu-
nerne kan udpege ‘udviklingsområder’ uden
særlige landskabs-, natur- eller miljøinteres-
ser hvor de kan byudvikle.
• Kommunerne kan udlægge nye kystnære
sommerhusområder med op til 6.000 som-
merhuse, mens 5.000 ubebyggede grunde
tilbageføres til landzone.
• Der ryddes op i kystnære reservationer til
fritidsanlæg.
• Sommerhuse kan benyttes til overnatning
i 34 uger (før 26) årligt. Pensionister skal kun
have ejet sommerhuset i 1 år (før 8) før de
må bo i huset hele året.
• Virksomheder der etableres i overflødig-
gjorte bygninger i landzone, kan udvide
med op til 500 m2 uden landzonetilladelse.
• Borgere kan om- eller tilbygge deres hel-
årshuse i landzone med op til 500 m2 (før
250) uden landzonetilladelse.

ÆNDRINGER I KORT FORM

ste år, var det forventningen
at et lovforslag kunne blive
fremsat i det følgende efterår
og loven vedtaget i januar.
Processen blev dog forsinket af
regeringsudvidelsen i novem-
ber. Den betød at Liberal Alli-
ance som ny regeringspart og-
så stemte for loven selv om
partiet før havde været imod.
Det betød også at det ikke var
den daværende erhvervs- og
vækstminister, Troels Lund
Poulsen (V), der underskrev lo-
ven, men den ny erhvervsmi-
nister, Brian Mikkelsen (C). En-
hedslisten, Alternativet, Radi-
kale Venstre og SF stemte
imod forslaget.

Den nye planlov vil blive
evalueret inden 1. juli 2020, og
hvert år skal der laves en årlig
redegørelse til aftaleparterne
og til Folketinget. sh

• Man kan få landzonetilladelse til flere end 10
ferieboliger i overflødiggjorte bygninger.
• Kommunerne kan udpege to såkaldt omdan-
nelseslandsbyer hvert 4. år hvor man gør en
ekstra indsats for landsbyerne.
•  Grænsen på 2.000 m2 for udvalgsvarebutik-
ker i bymidten, bydelscentre og aflastningsom-
råder ophæves. Dagligvarebutikker kan være
5.000 m2 (før 3.500 m2) i bymidter og bydels-
centre samt 3.900 m2 i de nye aflastningsområ-
der der skal ‘aflaste’ bymidten. Butikker i lokal-
centre kan være op til 1.200 m2 (før 1000).
• Høringsperioden for forslag til lokalplaner og
forslag til mindre kommuneplantillæg reduce-
res fra 8 til mindst 4 uger. For lokalplaner af
mindre betydning reduceres høringsperioden
til mindst 2 uger.
• Der er nye dispensationsmuligheder til mid-
lertidig anvendelse af ubenyttede arealer.
• Der indføres et plandataregister med oplys-
ninger fra lokal- og kommuneplaner der er
nødvendige for nye ejendomsvurderinger.

Ny planlov med de aftalte lempelser
Loven der blev vedtaget 1. juni, giver kommunerne større råderum

Lempelserne i den nye lov angår ikke mindst sommerhuse. Der må
bygges flere og de må bruges mere.

Møn er også blevet
biosfæreområde
Møn fører sig frem. I marts
blev øen ‘Dark Sky Park’ og
‘Dark Sky Community’ for at
beskytte nattehimlen mod lys-
forurening. Og i juni blev øen
udnævnt som biosfæreområde
af FN-organisationen Unesco.
Hæderen omfatter også de
omliggende øer Bogø, Farø og
Nyord samt det vand der sam-
ler området, i alt 450 km2 med
flere naturtyper og 185 km
kystlinje. Det er første gang et
dansk område får denne ud-
nævnelse hvis man ser bort fra
Nordøstgrønland i 1977.

For at komme på Unescos li-
ste skal man have en natur
med en særlig artsrigdom af
sårbare og truede dyre- og
plantearter. Desuden skal man
have fundet en model for at
drive erhverv og skabe jobs i
samspil med naturen.

„ Udnævnelsen vil komme
både turismen, erhvervslivet
og de lokale til gode, men na-
turen vil altid være i centrum,“
siger borgmester Michael Sei-
ding Larsen i Vordingborg
Kommune som Møn hører til.

Eghjort klækker for
første gang i årtier
Eghjorten, Europas største bil-
le, har været væk fra Danmark
i 50 år, men er tilbage. I 2013
blev der udsat biller og larver i
Dyrehaven ved København.
Nu har Naturstyrelsen fundet
foreløbig to hanner og to hun-
ner der er klækket efter fire år
som larve i jorden.

Den brummende eghjort
kan blive op til 10 cm. Især
hannen ser dramatisk ud med
store kindbakker der har givet
arten navn, men billen er ufar-
lig. Den kræver godt med sol
og dødt ved, og det er der me-
get af i Dyrehaven. Et midlerti-
digt net over udsætningsste-
derne har beskyttet dem mod
rovfugle og givet dem større
chance for at finde hinanden.
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Man skal investere netop så meget i klimatilpasning at det
kan betale sig. Investeringen i anlæg og drift skal tjene sig
ind i form af sparede skadesomkostninger.

Det er lettere sagt end gjort, men når det gælder skyd-
brud og oversvømmelser forsøger Aarhus Kommune, Aarhus
Vand og EnviDan sig med en systematisk cost-benefit ana-
lyse. Målet er en samfundsmæssig optimal investering der
både inddrager en økonomisk beregning og en samfunds-
mæssig vurdering sådan som det beskrives i Spildevandsko-
mitéens nye skrift 31.

Alternativet er mere tekniske mål som f.eks. maksimalt 10
cm vand på terræn ved en 100-årsregn. Det er bare ikke
nødvendigvis det bedste investeringsgrundlag, skriver Gitte
N. Andersen, Inge H. Jensen og Jan Jeppesen i Teknik &
Miljø 5/2017. De understreger også at den snævre økonomi-
ske analyse ‘aldrig kan stå alene’.

Cost-benefit-analysen tager udgangspunkt i store oplande
der opdeles i mindre hvorefter man sammenligner de samle-
de udgifter med og uden klimatilpasning. Sidegevinster som
rekreativ værdi, bynatur og biodiversitet kan regnes med
hvis de er kvantificeret. En række ‘hotspots’ skal i alle tilfæl-
de skånes selv om det ud fra en økonomisk betragtning ikke
nødvendigvis kan betale sig. Det kan f.eks. være vigtig infra-
struktur, historiske bygninger og kulturelle anlæg.

Metoden afprøves fra 2017 til 2020 i forbindelse med klo-
akfornyelse i Aaby og Viby. Går alt godt, skal metoden også
anvendes i andre klimaprojekter. De foreløbige resultater
antyder at man skal sigte efter lokalt tilpassede mål og nær-
mere tage udgangspunkt i 30-40 årsregn end i 100 års. sh

Cost-benefit analyse afgør investering
i århusianske klimaløsninger
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Kvæg kan i uheldige tilfæl-
de trampe mennesker

ned, især hvis der er tale om
kødkvæg, og hvis man har
hund med. Det viser to alvor-
lige ulykker i maj hvor en 64-
årig mand blev trampet ihjel
af en ko, og en 44 årig mand
blev kvæstet af en flok køer.

I begge tilfælde var der tale
om kødkvæg der græssede i
indhegnede områder med of-
fentlig adgang. De to mænd
var almindelige naturgæster
og havde begge deres hund
med. Og netop hundene kan
have medvirket til at køerne
gik til angreb.

Koen gik efter hunden
Den 64-årige er Peter Borup,
koncernpersonalechef i JP/
Politikens Hus indtil 2015.
Han blev trampet ihjel af en
ko den 21. maj på en mark i
Sønderjylland. Han gik på
Gendarmstien på Broager
Land med sin hund og en kam-
merat. Et sted gik stien ind
over en indhegnet græsmark
hvor der gik kødkvæg - tre
køer, to kalve og en tyr.

Afdøde havde ifølge Syd- og
Sønderjyllands Politi hunden
med sig i en snor han havde
bundet rundt om livet. En af
køerne gik efter hunden og
trådte på dens pote. Hunden
løb bag ved manden der fik
viklet hundesnoren om sine
ben og faldt, så koen kom til
at trampe på ham.

Til Landbrugsavisen (22.5.
2017)  fortæller landmand
Claus Petersen der ejer marken
at hunden kom mellem en ko

Hold øje med kødkvæget
hvis hunden er med
NATURPLEJE. I maj var der to alvorlige ulykker
i indhegnede naturområder. De kan undgås
hvis man ser situationen med kvægets øjne

og dens kalv. Han har bagefter
sammen med kommunen sat
et hegn op der adskiller kvæ-
get fra stien så de ikke kan
komme i kontakt med folk der
går på Gendarmstien.

„Den oprindelig rute er ble-
vet ændret fordi man frygtede
sammenstyrtning på nogle
meget kystnære områder, og
på det tidspunkt er den kom-
met til at gå igennem vores
mark,“ siger Claus Petersen
der understreger at køerne er
fredelige og ikke gør noget
hvis man går uden om dem.

Flygtede ud i en sø
Godt en uge efter var den 44-
årige Jens Ewers fra Tørring på
løbetur sammen med sin hund
i en indhegning i et naturom-
råde med græssende kødkvæg
nær Koutrupgård i Midtjyl-
land. Ifølge Horsens Folkeblad
(2.6.2017) løb køerne efter lø-
beren og trampede ham ned,
og en ko lagde sig på ham.

Det lykkedes ham dog at
kravle væk fra flokken til et
vandhul hvor køerne ikke ville
gå ud. Her blev han indtil nog-
le mountainbikere opdagede
ham og kaldte efter hjælp.
Den 44-årige fik 19 brud på
ribbenene, en brækket arm,
en beskadiget skulder og flere
brækkede rygsøjletapper, op-
lyser familien til Folkebladet.

„Jeg har været her i 10 år,
og det er første gang vi har
oplevet sådan noget. Køerne
har været i området mange
gange før,“ siger skovrider
Poul Ravnsbæk fra Naturstyrel-
sen Midtjylland der forvalter

naturområdet. „Naturstyrelsen
har over hele landet mange
indhegninger med dyr hvor
besøgende også færdes. Det
er yderst sjældent at det med-
fører problemer. Men én ulyk-
ke er én for mange, og når vi
ved mere, må vi evaluere om
der er noget vi skal ændre.“

Foreløbig har Naturstyrelsen
og forpagteren fået nogle an-
dre kreaturer ind i indhegnin-
gen. „Der bliver holdt øje med
dyrene, og folk skal ikke være
bange, men blot huske at dyr
er dyr, og at man ikke skal
provokere dem,“ siger Ravns-
bæk.

Lars Bendix Poulsen fra Na-
turstyrelsen forklarer til Land-
brugsavisen at urbanisering
har en stor del af skylden for
problemet: ”Det er fremmed
for mange mennesker i dag at
omgås store dyr. Med retten til
at færdes frit får man derved
også retten til at bringe sig
selv i en tosset situation, des-
værre. Derfor er det et vanske-
ligt område, men det er klart
at vi nu overvejer om vi kan
gøre mere for at undgå at folk
kommer til skade,” siger han.

Løsningen er ikke bare at
sætte skilte op på de offentligt
ejede områder, siger han:
”Hvis vi sætter skilte op, der

virker afskrækkende, kan det
opfattes som om vi fratager
folk retten til at færdes der,
og det kan vi ikke. Den ret er
sikret ved lov,” siger han.

Når man går i kvægfolde,
anbefaler styrelsen at man hol-
der mindst 25 meter afstand til
dyrene, at man ikke klapper
eller fodrer dem, lader kalvene
være i fred og aldrig går mel-
lem en ko og hendes kalv. Og
hunde skal holdes i snor.

Ser hunden som et rovdyr
Kødkvæg er ikke nær så vant
til mennesker som malkekvæg
og kan godt blive urolige og
skræmte hvis fremmede kom-
mer for tæt på, oplyser Peter
Raundal, specialkonsulent i
Seges til Horsens Folkeblad.

„Hvis køerne står og græsser
et stykke fra hvor man går, er
der ingen fare på færde. Men
hvis de er meget opmærksom-
me og står med strittende
ører, kan det være et tegn på
at de begynder at blive ag-
gressive. Så skal man bakke
stille og roligt ud igen med
blikket sænket,“ siger han.

Det gælder især hvis der er
en hund med. „Kreaturer har
som byttedyr lært at aflæse
signaler fra rovdyr, og de kan
måske føle sig truet hvis en

BREDSIDESTILLINGEN
Hvis koen er ved at blive aggressiv, indtager den typisk en
såkaldt bredsidestilling. Koen vender siden til, sænker hove-
det, presser mulen tilbage og fikserer det ene øje på mod-
standeren. Koen nærmer sig modstanderen med mulen
trukket ind og panden forrest. Hals og ryg er spændt, og jo
mere hovedet er sænket, desto mere aggressiv er den. Stød
og kast med hovedet viser også at koen er stærkt ophidset.
Hvis man oplever en ko i bredsidestilling, skal man stille og
roligt bakke væk fra den med sænket blik. Kilde: Seges.
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Kødkvæg er ikke så vant til mennesker - og de kan ikke lide hunde som
de ser som et rovdyr. Når en hund optræder som hyrdehund, udnytter
man netop at kvæget ser hunden som et rovdyr den vil væk fra.

FILM OM HÅNDTERING AF KVÆG
Seges har lavet nogle film om hånd-
tering af kvæg. De viser hvordan man
får dyrene til at gå den rigtige vej, og
hvordan kvæg opfatter verden. Fil-
mene kan bl.a. ses på Arbejdstilsy-
net.dk, søg ‘håndtering af kvæg’.

hund stirrer på dem. Det har
også noget med afstanden at
gøre. Hvis de står tæt på stien
den dag, skal der måske ikke
så meget til,“ siger Raundal.

Landmænd ser det tit
Flere landmænd oplyser til
Horsens Folkeblad at netop
hunden kan være den udlø-
sende årsag.

„Kreaturer kan ikke fordra-
ge hunde, katte, ræve m.m. og
går straks til angreb når de ser
et sådant dyr. Hvis hunden er i
snor, kan den ikke komme
væk og søger formentlig dæk-
ning hos hundeejeren som
dermed bliver en del af målet
for angrebet,“ skriver Erik
Voldby fra Give. Han har haft
kødkvæg i mere end 20 år, og
han har set masser af tilfælde
hvor hans kreaturer har angre-
bet hunde eller ræve.

„Når en hund kommer ind,
holder nogle dyr fra flokken
fokus på hunden mens resten
af flokken nærmest ubemær-
ket omkredser den. Når ringen
er sluttet med hunden i cen-
trum, begynder kreaturerne
langsomt at bevæge sig frem
mod hunden fra alle sider,“
forklarer Erik Voldby. Han me-
ner at det er farligere at gå
ind til en flok køer sammen
med en hund end det er at gå
ind i en indhegning med en
tyr. Og det giver ingen sikker-
hed at skifte kreaturerne ud,
fastslår han: „ Efter min opfat-
telse er det meget få kreaturer
der accepterer hunde i indheg-
ningen eller stalden.“

„Hvis hunden bliver bange,
kan køerne mærke det med
det samme, og hvis man samti-
dig løber, begynder de at bis-
se,“ supplerer Flemming Mad-
sen, landmand på Lolland i 43
år. Derfor skal man ikke gå ind
i en indhegning med køer hvis
man selv eller hunden er lidt
nervøs.“

Kend deres adfærd
„Koen ser hunden som et rov-
dyr, og når den har en kalv, er
den ekstra opmærksom og
kan derfor gå til angreb på
hunden fordi den er en trussel
for kalven,“ forklarer Christina
Edstrand. Hun er arbejdsmiljø-
konsulent i Seges under Land-
brug & Fødevarer og uddan-
net landmand med kvæg som
speciale. „Ulykkerne har den-
ne gang været med køer, men

en tyr der går i en flok kvier el-
ler køer, hvor en eller flere er i
brunst, kan også finde på at
angribe mennesker eller dyr
den opfatter som en trussel.“

„Det er vigtigt for alle der
færdes blandt dyr at de ken-
der deres adfærd og holder af-
stand,“ siger Edstrand. „Jeg
syntes godt man kan lave en
lille folder eller skilte der viser
hvad man skal være særligt
opmærksom på når man går
ind i indhegninger. Jeg ved at
man i Dyrehaven i København
anbefaler at holde afstand til
dyrene og ikke at fodre dem.
Der gøres også opmærksom
på at man skal passe ekstra på
når dyrene er i brunst, eller
hvis en flok passerer en sti eller
vej. Så skal man vente til de er
forbi. Jeg mener ikke det
skræmmer nogen at få viden
om dyrenes signaler og et par
gode råd til hvordan man skal
færdes i indhegningen.“

Hyrdehunde
At kvæget ser hunden som et
rovdyr er også årsagen til at
flere hunderacer bruges som
hyrdehunde over for kvæg,
men hvis hundene ikke bruges
rigtigt, kan kvæget også an-
gribe dem.

„Man udnytter at kvæget
ser hunden som et rovdyr den
vil væk fra og sørger for at
hunden bevæger sig rundt om
kvæget på en måde så de går
fremad. Men hunden skal væ-
re trænet til at drive kvæg el-
ler får og styres af en person
med en fløjte, og som kender
dyrenes adfærd. Hunden er i
virkeligheden et fjernstyret
redskab,“ forklarer Edstrand.

„Kvæget opfatter også men-
nesker som en trussel hvis dy-
rene ikke er for tamme. Hvis
hund eller menneske holder
den rigtige afstand og står de
rigtige steder, går dyrene
fremad, bagud eller til siderne
i stedet for at angribe,“ siger
Christina Edstrand. „Man ud-
nytter dyrenes instinkter og
øjnenes placering. Kvæg kan
ikke se bagud eller se noget
der er helt tæt på hovedet lige
foran. De bliver derfor utrygge
hvis man færdes der.“ sh

Noten-animals.com.

Dogforums.com.
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Så perfekte at de næsten er
 kedelige. Under denne

overskrift gør Per Stahlschmidt
sig i Grønt Miljø 5/2017 til tals-
mand for at blødgøre retheds-
kravene beskrevet i ’Kvalitets-
standard for planteskoletræer’
som en vej til mindre ensret-
tede træer.

Jeg kan følge ønsket om
flere træer med en anderledes
stamme- og kroneopbygning,
men løsningen er ikke at æn-
dre rethedskravene. Andre for-
hold har større effekt, bl.a. en
større indsigt i træarternes
muligheder og større opmærk-
somhed på det indkøbte pro-
dukt og den følgende drift.

Nej, vi har ikke ret mange
’skæve’ og vel at mærke posi-
tivt anderledes træer i parker
og landskaber. Udgangspunkt
for dem vi har, kan være en
ringe udgangskvalitet som
driften ikke har fulgt op på.
Det kan også være tilfældige
provokationer som pres fra
større træer, en mistet top, en
hårdhændet beskæring af en
lav krone eller fjernelse af
konkurrerende stammer. De

fleste af disse træer forsvinder
ret tidligt fordi man ikke kan
tilpasse dem til stedets krav,
og de fældes ofte grundet
manglende sikkerhed i deres
opbygning. Tilbage er de få
vellykkede skæve træer.

Kvalitetsstandarden for de
højstammede træer gælder
kun for kraftigt voksende arter
med mulighed for opstamning
op til 4,5 meter og dermed ik-
ke for eksempelvis tjørn. Træ-
erne fra planteskolen skal væ-
re meget urette i stamme og
akse hvis de med deres tykkel-
sesvækst ikke skal vokse fra
skævheden. Skævheder i ho-
vedaksen vil kun være synlige i
træets unge år som det eksem-
pelvis kendes fra skovens bø-
getræer.

Det ’alt for perfekte stan-
dardtræ’ fra planteskolen har
en ret stamme og én gennem-
gående akse med velfordelte
grene i en kegleformet krone.
Modellen er opbygget med
tanke på et fleksibelt træ til vi-
dere skoling i anlægget. Op-
bygningen giver mulighed for
løbende skånsom opstamning.
Med en gennemgående stam-
me og velfordelte grene har

træet potentiale til at blive et
højt og langtidsholdbart ka-
raktertræ. Men det kan også
udvikles anderledes. Ønskes
der en mere rund kroneform
med flere hovedgrene, kan
hovedaksen stadig brydes ved
beskæring - med respekt for at
opretholde en hensigtsmæssig
grenfordeling i kronen.

Alt for mange gade- og vej-
træer har en lav kroneopløs-
ning med opadvendte tykke
kronegrene der er tilfældige i
både antal og fordeling. Årsa-
gen kan være en ikke rettidig
kronestyring hvor man fjerner
de udadvendte grene. Miséren
kan også være ringe udgangs-
kvalitet hvor planteskolen har
leveret træet uden hovedakse.
Sådanne træer kan have et
meget individuelt udtryk, men
gamle karaktertræer med god
holdbarhed bliver de aldrig.

Langtidsholdbare træer kan
vi bruge langt flere af idet de
over mange år udfylder deres
funktion og med stadig større
karakter. Tilmed er sådanne
træer billige i drift fordi de
både holder længe og er sikre
og driftvenlige.

Idealtræet, der opfylder

BYTRÆER. Rethedskravene sikrer et fleksibelt udgangspunkt som også kan udnyttes til at
forme anderledes énstammede træer, men også flerstammede træer er en mulighed

Et standardtræ kan også blive skævt

Af Svend Andersen kvalitetsstandarden, er fleksi-
belt og har potentiale til at
blive langtidsholdbart med en
overkommelig beskæring. De
unge træer kan se standardise-
rede ud, men som det fremgår
af billederne ændrer det sig
med alderen.

Flerstammede træer må
gerne bruges langt mere, men
her er problemer med en
uhensigtsmæssig og tilmed
ofte uskøn opbygning desvær-
re fremherskende. Et flerstam-
met træ skal have en god
spredning mellem stammerne,
uden spidse tvejere, mellem
hovedgrenene (stammerne).
Grenene skal have plads til at
blive til stammer og stammer-
ne skal kunne opstammes.
Opstamningsmuligheden og
grenopbygningen er vigtig for
at kunne opleve spillet mellem
stammerne og for at give
plads til kig og færdsel. Holdes
løvet til jorden kunne der lige
så godt plantes et tæt busket.

Alt for mange træer der
plantes som flerstammede, op-
fylder ikke disse vigtige krav.
Om det skyldes faglig blind-
hed i beskrivelser eller kontrol
vides ikke, men det ønskede
udtryk opnås aldrig æstetisk.
Der er her noget fagligt at
rette op på i alle faser fra pro-
jektering til drift.

Som tidligere producent og
nu træ- og planterådgiver ser
jeg alt for ofte resultatet af
mangelfulde krav og kontrol
af udgangskvalitet og en man-
gelfuld eller udeladt etable-
ringsbeskæring. Der er i dag
større opmærksomhed om
træernes krav til rodrum, men
der er stadig lang vej til at de
fleste nyplantede træer kom-
mer til at leve længe og for al-
vor opfylder investeringens
formål. En større faglig indsigt
og respekt for planternes mu-
ligheder vil give langt bedre
resultater end at slække på
kvalitetskravene. ❏

Ældre tjørn med lave kroneopløsninger efterplantet med ungt træ med gennemgående stamme. Det unge
træ er egnet til opstamning, men kan med sin placering også ved beskæring få brudt sin gennemgående top
så det danner en rund krone lig de ældre træer. De hældende stammer skyldes næppe et bevidst valg, men
snarere en utilstrækkelig fiksering af træerne i etableringsfasen

SKRIBENT
Svend Andersen er planteskole-
tekniker, træ- og planterådgiver og
har tidligere drevet planteskole.
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Karakterfuld spidsløn på p-plads. Resultatet har meget lidt med
udgangskvaliteten at gøre. Træet er nok plantet som et mindre krone-
træ der tidligt har mistet rodfæste eller er påkørt for år tilbage. Træet er
et smukt solitært træ, men bliver næppe gammelt. Stod træet i en ens-
artet trærække, ville det forstyrre helheden og siden lave hul i rækken.

Sølvløn vil fra naturens hånd gerne være et flerstammet træ. I denne
’skolede’ udgave ligner det mest et stående mikado-spil med en unatur-
lig og uæstetisk opbygning der ikke er langtidsholdbar. Hvordan kan det
leveres af planteskole og accepteres af modtagerne? Skal vi have flere
spændende træer, skal fagligheden forbedres i flere led.

GRØNT MILJØ 6/2017
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Asfaltfeederen lægger også gruset ud
Asfaltfeedere, der normalt
bruges til at fodre asfaltud-
læggere med asfalt, kan også
bruges til at udlægge bund-
sikring og bærelag af sand og
grus og småsten. Barslund og
Wirtgen har med succes brugt
en Vögele MT 3000-2i Offset
Powerfeeder på en 2,5 meter
bred cykelsti på Skivevej ved
Holstebro. Her kørte man på
vejen med læs på 28 ton grus
som blev doseret ud i cykel-
stien. Så undgik man omlast-
ning til dumpere, sparede
masser af tid og undgik hjul-
spor i gruset.

Det lod sig gøre fordi Vöge-
le-feederen kan lægge mate-
rialerne hele syv meter ind til
siden med sit svingbare og 110
cm brede fødebånd der også
hæves op og ned så man kan
lægge materialer ud på et an-
det niveau end vejen.

Asfaltfeedere anvendes i
forvejen til udlægning af sten,
grus og sand i Tyskland, men
det er aldrig prøvet i Danmark
før ifølge Wirtgen Denmark
der importerer Vögele. Fee-
deren blev også brugt til at
fodre asfaltudlæggeren da
stien skulle asfalteres. sh

Rekordmange
orkidéer på Møn
233.000 af orkidé-arten hvid
skovgøgelilje er der på 22 ha
stor tidligere brakmark syd for
Klinteskoven på Møn. „Der
findes mig bekendt ikke tilsva-
rende forekomster af den art
herhjemme,“ siger Torben
Hviid fra Naturstyrelsen i Stor-
strøm. Jorden er både sandet
og meget kalkrig, og det el-
sker orkidéer.

Skovgøgelilje (Platanthera
chlorantha) er en af de orkidé-
arter der elskes for sin smukke
og tit langvarige blomstring.
Den cirka 40 cm høje art har
smukke hvide blomster der om
aftenen dufter sødt for at
lokke natsværmere til.

Brakmarken, Hundevæng
Overdrev, har før været opdyr-
ket og blev midt i 90’erne lagt
brak. I 2013 overtog Natursty-
relsen forvaltningen af områ-
det der blev fredet. I fire år er
området passet med græsning
og høslæt for at udpine jorden
og holde det åbent. Optællin-
gen er baseret på stikprøver
og gentages de følgende år
for at følge udviklingen.

Husqvarnas nye
stanghækklipper
Som lovet sidste år har Hus-
qvarna nu fået en stanghæk-
keklipper med i sin serie af
batteridrevne redskaber til
professionelle der gerne vil
have et let, og støjsvagt alter-
nativ til benzinmodellerne.
Modellen, 536LiHE3, matcher
de benzindrevne modstykker,
lyder det fra den svenske pro-
ducent. Med 3,5 meter række-
vidde klipper man let hække i
forskellige højder og bredder,
og man kan justere det 55 cm
lange skær i 8 vinkler så red-
skabet er lettere at arbejde
med. Det er kompatibelt med
alle Husqvarnas batterier, bl.a.
rygbatteriet og det store, bat-
teri BLi-300. Husqvarna.dk.

6 millioner ton overskuds-
 jord. Så meget flyttes der

årligt i Danmark i forbindelse
med bygge- og anlægsprojek-
ter. Og det er endda kun den
jord der anmeldes via jordflyt-
ningsbekendtgørelsen

Det viser et projekt som
Niras har lavet for Miljøstyrel-
sen. Den er baseret på data fra
72 af landets 98 kommuners
digitale jordflytningssystemer,
bl.a. Jordweb, Flytjord og Geo-
environ. Projektet er endvide-
re baseret på data fra Miljøsty-
relsens affaldsdatasystem ADS
samt spørgeskemaer og inter-
views med aktører der har
med jorden at gøre.

Cirka halvdelen af jorden
der anmeldes via jordflytnings-
bekendtgørelsen beskrives
som uforurenet. Det gælder
også jord der flyttes fra områ-
der fra som forventes at være
forurenede, f.eks. veje og om-
råder der er klassificeret som
forurenet. Forureningsgraden

er ukendt for 20% af den an-
meldte jord.

Hvis jorden kategoriseret
som affald, skal den også ind-
berettes til ADS i Miljøstyrel-
sen. Også her indberettes cirka
6 millioner ton hvoraf de 4,5
millioner ton anføres som re-
ne. Det er kommunen der af-
gør om jorden er affald eller
ej. Al forurenet jord er som
udgangspunkt affald. Det kan
ren jord også være, men ikke
hvis den genanvendes på ste-
det. Niras undersøgelse viser at
indberetningen til ADS ikke er
systematisk, f.eks. når jorden
bruges i støjvolde og landvin-
ding på havet. De 6 millioner
ton er derfor for lille et tal.

De 60 største modtagere i
ADS modtager 90% af jorden,
og 15 offentligt ejede jord-
modtagere tager 36% af jor-
den. De offentlige jordmod-
tagere er mest infrastruktur-
projekter, fyld- og depone-
ringsanlæg. Det er derimod

overvejende private jordmod-
tagere der får jord til mellem-
stationer, behandlingsanlæg,
støjvolde, terrænregulering,
jordforbedring og råstofgrave.

Hvem der vælges som jord-
modtager, afgøres af økono-
mi, tidsplaner, kendskab til
projekter der kan modtage
jord, jordens forureningsgrad
og afstanden til modtagerne.
Generelt går de største jord-
strømme fra de større byer til
til større kystnære modtagere.

I projekter hvor man godt
kunne bruge overskudsjord,
anvendes ofte råstoffer hvis

der f.eks. er høje krav til de
geotekniske egenskaber, men
også vane kan gøre udslaget.

Ifølge undersøgelsen bruger
kommunerne ikke reglerne på
samme måde når de skal give
tilladelse til at genanvende
jord, og de bruger ikke de
samme grænseværdier for jor-
dens forurening. Der efterlyses
derfor fastlagte grænseværdi-
er og klarere regler for hvor-
når jord er affald. sh
KILDER
Astrid Zeuthen, Camilla Sulsbrück,
Trine Bjerre Jensen (2017): Vi flytter 6
millioner ton jord hvert år. Teknik &
Miljø 5/2017.

Flytter 6 millioner ton
Niras har kortlagt overskudsjorden fra bygge
og anlæg og barrierer for at genbruge den
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Når stål ikke skal ruste, bliver det tit gal-
vaniseret. Det ser man tit til inventar,
brøndgods og maskiner i grønne områ-
der. Galvaniseringens grå hinde sikrer at
stålet meget længere holder stand mod
ilten. Groft sagt fra 5 til 50 år længere
afhængig af hvor agressivt miljøet er.

Uden denne beskyttelse vil ilten oxi-
dere jernet - stålets hovedingrediens - til
rødbrune jernoxider og efterhånden
tage tykkelsen og styrken ud af stålet.
Processen kaldes for korrosion der gene-
relt bare betyder en uønsket kemisk
nedbrydning af metaller og legeringer.

I dag er ‘galvanisering’ det mest brug-
te udtryk. Men vi kender også betegnel-
serne varmgalvanisering, forzinkning og
varmforzinkning om samme proces. Dis-
kussionen om hvad der er mest rigtig er
overflødig, da alle udtryk er lige rigtige.

Processen indebærer i alle tilfælde at
stålet overtrækkes med et tyndt lag
zink, og når det drejer sig om inventar,
master, autoværn, beslag mv. sker det
normalt som en varmforzinkning. Det
afrensede stålemne dyppes ned i smeltet
zink ved 460°C hvor der gennem reak-
tion med ståloverfladen dannes en

Det faglige sproghjørne
GALVANISERING

zinkbelægning. Dens tykkelse afhænger
af stålets kemiske sammensætning, men
er typisk 60-300 µm (0,06-0,3 mm).

Til andre formål kan forzinkningen
udføres som pladeforzinkning og elfor-

zinkning. Her er lagtykkelsen mindre,
og beskyttelsen mindre effektiv og ved-
varende. Når man siger at et emne skal
være varmforzinket og ikke bare for-
zinket, ligger der altså en kvalitetsfor-
skel i udsagnet.

Når forzinkning mest kaldes galvani-
sering, er det efter den italienske fysiker
og læge Luigi Galvani (1737-1798). Han
lagde grunden til metoden gennem sit
arbejde med levende væv, strøm og me-
tal. Derfor kan man også sige ‘varmgal-
vanisering’ hvis man skal præcisere at
der er tale om en varmforzinkning.

Som alternativ til galvanisering kan
kan man som bekendt male. Pulverlake-
ring er typisk anvendt til inventar. Pul-
veret (af epoxy, polyester mv.) oplades
elektrostatisk og sprøjtes på emnet.
Bagefter smelter pulveret sammen og
hærder i en ovn.

Rustfrit stål er en dyrere løsning der
ikke kræver overfladebehandling. Rust-
frit stål er en kulstoffattig stål med rela-
tivt meget krom. Et billigere alternativ,
der heller ikke kræver overfladebe-
handling, er det korrosionstræge cor-
tenstål, men det må ikke være udsat for
vedvarende fugt. Og så kan man også
bare bruge ubehandlet ‘sort’ stål og
indregne korrosionen i godstykkelsen
svarende til anlæggets levetid. sh

Luigi  Galvani (1737-1798) fastslog eksisten-
sen af bioelektriske kræfter. Ved at at sætte
svag strømforbindelse mellem et frølår og et
metal, gik der trækninger gennem frølåret.
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Det er forbudt at være på
Peberholm. Det tekniske

personale som vedligeholder
Øresundsbroen, må allernå-
digst komme på besøg, men
de skal blive inden for et af-
grænset område tæt på broen.
Resten af de knap 160 hektar
kunstig ø ligger øde hen.

Eller rettere: lå øde hen.
Godt nok blev den 4x0,4 km
meter store Peberholm dannet
af opgravet havbund fuld-
stændigt fri for frø og orga-
nisk materiale og stod helt
gold og bar ved broens indvi-
else den 1. juli 2000. Alligevel
har naturen ikke haft proble-
mer med at indtage arealet.

Det meste af øen er desuden
fredet ifølge habitatdirektivet
og har fra starten været tænkt
som et eksperiment i naturens
udvikling fuldstændig urørt af
menneskehånd. Helt urørt kan
et areal som grundlæggende
er et jorddepot ved et teknisk
vej- og broanlæg, dog ikke

Peberholm følger naturens succession
NATURFORVALTNING. Fra et goldt udgangspunkt har den kunstige ø helt på egen hånd
udviklet et rigt dyre- og planteliv, og anviser et selvforvaltende alternativ til andre lokaliteter

Af Lars Thorsen være. Men der bliver i hvert
fald hverken plantet eller
driftet på arealerne uden for
servicevejene, og der er kun
blevet fjernet én kæmpebjør-
neklo. Selv rynket rose får lov
til at vokse som den lyster. Alt
er overladt til sig selv.

Det har givet forskerne unik-
ke muligheder for at studere
naturens succession fra et tidli-
gere stadie end normalt. Lære-
bøgerne beskriver nemlig na-
turens udvikling fra bar mark
til klimaksfasen skov. Men på
Peberholm startede successi-
onsforløbet før bar mark fordi
der ikke var noget biologisk
materiale på de 160 hektar.

Bevoksningen har fået fat
Mængden af biomasse er dog
steget betragteligt siden nul-
punktet i 1999, og denne som-
mer blev Grønt Miljø inviteret
på pressetur til Peberholm i
anledning af at den stadig
tættere bevoksning har lokket
nye fuglearter til øen. I spidsen
for turen stod biolog Hans

Ohrt som har fulgt Peberholms
udvikling fra starten. Han er
på øen 3-4 gange om året for
at tælle arter. Og det bliver
mere og mere besværligt i takt
med at planterne får fat.

„Tidligere tog det blot 2-3
timer hvor vi kørte rundt i bil
og skrev ned, men nu er be-
plantningen vokset så meget,
at vi hele tiden må ud af bilen
for at kunne se, og det tager
meget mere tid,“ siger han.

Det er altså et andet land-
skab end i de tidlige år. Her
var der ingenting ud over mo-
torvejsstøj, sten, beton, asfalt
og et mudder af bundmateri-
aler. Noget af det første liv var
planten kalk-vejsennep som
hurtigt blev altdominerende
hvorefter den forsvandt fra
det ene år til det næste.

„Det tredje år var den væk.
Mit gæt er at det netop det år
har været for tørt til at en en-
årig art der sår sig selv, har
kunnet klare sig,“ fortæller
Hans Ohrt. „Efter de enårige
arter begyndte der at komme

permanente arter ind, lidt
græs og småbusk og så be-
gyndte fuglene at komme. Og
alle gæs og måger og terner
skider jo, og nogle af dem fan-
ger fisk ude i havet og tager
dem med ind, så der kommer
jo en del gødning ind. Det be-
tyder at der efterhånden efter
10-15 år er blevet dannet tørv,
altså nedbrudt organisk stof
oven på jorden, der bliver gro-
bund for forskellige arter af
planter og mosser.“

Dannelsen af et muldlag har
betydet at meget af øen i dag
har et tilgroet udtryk og tyde-
ligvis befinder sig i kratfasen
af successionsforløbet. Det har
også betydet en ændring i
fuglelivet da de første års be-
vingede herskere over øen -
måger, viber og enkelte terner
- så småt er gået ned i antal.
De skal nemlig bruge bare fla-
der mellem beplantningen til
deres reder, og dem bliver der
færre og færre af. Til gengæld
er der nu set sangfugle som
gulbug og løvsanger der nor-

Peberholm set oppefra i 2008.
Mod nord (til venstre i billedet) ses
lidt af Saltholm. På Peberholm er
det tydeligt at plantelivet ikke har
fået alvorligt fat endnu. Det er
desuden klart at Peberholm er en
del større end selve broanlægget
kræver. Foto: Øresundsbroen.
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Uden for servicevejene har naturen forrang på Peberholm. Det betyder,
at disse grøfter til afvanding af motorvejen ikke må renses eller ryddes
fra 31. marts til 1. oktober af hensyn til padderne. Foto: Lars Thorsen.

Peberholms svøbe, havtorn, er
brudt op igennem asfalten på
servicevejene. Man ser også bi-
dende stenurt, den tørketålende
sukkulent med de gule blomster.
Bundsikringen under asfaltvejen er
opbygget af gammel havbund.
Foto: Lars Thorsen.

malt trives bedst i skove og
krat.

Omkring 300 arter
De særlige jordbundsforhold
betød at udviklingen i vegeta-
tionsdækket var langsom i de
første år. Alligevel gav det
spredte vegetationsdække
god mulighed for etablering
af nye arter. Mange har prøvet
af få fodfæste, har kæmpet et
par år, og er forsvundet igen.
Men der er også arter som tri-
ves i det udfordrende miljø.

I de første år gik det stærkt
med etableringen af nye arter,
men siden 2003 har antallet af
arter ligget ret stabilt omkring
300, og selv om der hvert år
kommer nye arter til, er antal-
let af nye arter faktisk falden-
de efterhånden som vegeta-
tionen vokser til.

Der er i alt i løbet af de 18 år
registreret cirka 550 forskellige
plantearter på Peberholm
hvoraf flere er forsvundet
igen. Flere har langt til nær-
meste andet voksested. Nogle
har deres hovedudbredelse i
Jylland, men findes ikke eller
er sjældne på Sjælland og
Skåne. Det gælder f.eks. arter
som småblomstret siv, kryben-
de pil, ager- og liden museurt,
liden snerre og klitrose. Bus-
ken tysk tamarisk, som findes

flere steder på Peberholm, er
naturligt hjemmehørende i
det nordlige Sverige, men har
været forvildet enkelte steder i
Skåne.

Andre arter har kun få vok-
sesteder i Danmark og Sverige,
det gælder f.eks. stor gede-
skæg, sandsennep, sorthoved-
knopurt og kvast-høgeurt. Ær-
teblomsten dansk astragel
vokser enkelte steder ved Sto-
rebælt og Roskilde Fjord, samt
i Sverige et sted i Bohuslän.
Hård hjørneklap, som har vok-
set på Peberholm siden 2001,
har sit eneste danske vokse-
sted på Peberholm, og er for-
modentlig indslæbt som frø
fra mellemeuropa med jernba-
nen. Der er desuden fundet en
del forvildede haveplanter,
herunder tagetes, lavendel,
solhat, robinie og ikke mindst
sommerfuglebusk som er ud-
bredt på øen.

Af træarter er især pioner-
arterne birk og pil domineren-
de, men der er også enkelte
eg som Hans Ohrt dog ikke
spår store chancer i disse tid-
lige år. Ingen steder er træ-
erne vokset meget over 5-6
meter endnu, og hvis der no-
gensinde kommer reel skov på
Peberholm, eksempelvis af
bøg eller eg, vil det tage op
mod 100-200 år. Det skyldes at
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vækstbetingelserne er udfor-
drende med både en konstant
saltholdig blæst og en meget
kalkholdig jord.

Havtornens svøbe
Én art som stortrives (og væk-
ker panderynker) er havtorn.
Størstedelen af kratbevoksnin-
gen på øen består af havtorn
som har den særlige egenskab
at dens rodskud kommer op
igennem jorden spidse som
søm og gennemborer service-
vejenes asfalt. Sker det, så bli-
ver havtornen helt tæt på ve-
jen ryddet, men ellers er det
vedligeholdelsen der må vige
for naturen og ikke omvendt.

Eksempelvis må serviceper-
sonalet først rense grøfterne i
efteråret af hensyn til padder-
ne som først er gået på land
da. Derfor gælder det om at få
klaret paragrafferne fra 1. ok-
tober til 31. marts for at sikre
afvandingen fra vejene.

I takt med at planterne har
fået muld at vokse i og for al-
vor har fået fodfæste, er skrå-
ningerne op mod motorvejen
og jernbanen også begyndt at
blive tilgroet. Allerede nu stik-
ker birketræer så småt spidsen
af kronen op over autoværnet
flere steder, og på sigt bliver
der brug for en vis drift af
skråningerne, fortæller Hans
Ohrt.

„Der er ikke stor risiko for at
træerne falder ind over vejba-
nen. Her er risikoen nok større
ved jernbanen hvor der er
nogle luftledninger som træ-
erne ikke skal op og røre ved.

Men generelt består den stør-
ste risiko nok i at træerne blæ-
ser omkuld og river noget af
skrænten op, for det skaber jo
erosion som man skal være på-
passelig med. Så hvis træerne
bliver så store at kronen for al-
vor kommer op over motorve-
jen hvor vinden kan få fat, så
vil man nok begynde at holde
dem nede,“ siger Hans Ohrt
som ellers understreger at der
ikke er nogen planer om at
begynde andre former for
drift, eksempelvis med kvæg

KILDER
Peberholm - en kunstig naturperle.
Vand og Jord, 2010.
Pressemateriale fra Øresundsbroen.
Interview med Hans Ohrt.

■ Den kunstige ø ligger i Øresund 600 meter syd for Salt-
holm hvor vanddybden oprindeligt var 4-5 meter. Den blev
anlagt 1995-1999 af 9 millioner m3 kalkholdige havbunds-
materialer fra etableringen af Øresundsforbindelsen.

■ Materialet er en blanding af meget hård kalk, flintholdig
moræne og finkornet sand. Til stensætningerne, som omgi-
ver øen, er der desuden anvendt cirka 2 millioner m3 sten
fra et stenbrud ved Göteborg.

■ Øen er 4 km lang og 400 meter bred og fylder 160 ha.
Størstedelen af øen ligger 2 meter over havet. Den gennem-
skæres af motorvejen og jernbanen som forbinder tunnelen
under Drogdenrenden og højbroen over Flinterenden.

■ Øen er dimensioneret ud fra en jordbalance hvor hav-
bundsmaterialer fra udgravninger til bl.a. sænketunnel og
udretning af sejlrender kunne deponeres på øen. Øen er
derfor meget større end nødvendigt til de tekniske anlæg.

■ Peberholm blev navngivet efter en konkurrence i dagbla-
det Politiken og er i dag matrikuleret i Tårnby Kommune.
Øen udgør en del af Natura 2000-området og det natur-
fredede område omkring Saltholm.

SÅDAN OPSTOD PEBERHOLM

eller lignende. På Peberholm
vil naturen for altid (næsten)
få lov til at gå sin gang.

Lektioner fra Peberholm
Men hvad kan vi anlægsgart-
nere, landskabsarkitekter og
byplanlæggere så lære af et
tilgroet jorddepot i Øresund,
spørger læseren måske. En hel
del faktisk, mener Hans Ohrt.

„Her viser det sig at man -
bare ved at lade området ligge
- kan få en enorm høj natur-
værdi integreret i et stort in-

frastrukturprojekt. Det vil man
også kunne gøre i bymæssige
projekter hvis man i stedet for
at beplante dem så blot lader
dem gro til som en eng eller et
krat som pludselig har værdi
for hjemhørende planter, fug-
le og insekter. Typisk ser man
jo ellers arkitekttegninger med
noget ubestemmeligt grønt
omkring som tit ender med at
blive købt i dyre domme på
planteskoler, og som består af
mange eksotiske arter som
grundlæggende ikke har no-
gen værdi for den lokale flora
og fauna,“ fortæller han.

Men modsat på Peberholm
vil de anvendte materialer i
byerne ikke være fri for frø og
biologisk materiale, så de før-
ste år vil man se en opvækst af
typiske ‘byggepladsarter’ som
brændenælde og bynke. Men
det gør heller ikke noget, un-
derstreger forskeren fra Peber-
holm.

„Man behøver jo ikke lade
det være helt urørt som her.
Man kan eksempelvis beslutte
sig til blot at slå det to gange
om året og fjerne afklippet. Så
vil næringen efterhånden for-
svinde fra jorden, og der vil
komme noget engvegetati-
on,“ siger Hans Ohrt. „Det
handler om at man lader natu-
ren beslutte hvad der skal
vokse her. Det synes jeg er en
vigtig pointe.“ ❏

Udsigt til Øresundsbroen set fra et krat på Peberholm. Det tog næsten
18 år for øen at nå til kratfasen da alt materiale til at bygge øen kom fra
havbunden og dermed var 100% fri for frø og organisk materiale.
Foto: Peter Brich, Øresundsbroen.
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En vis fugeafstand styrker belægningen så
man bl.a. undgår kantafskalninger, men er
også forudsætning for at vandet kan træn-
ge ned i en permeabel befæstelse. En måde
at få en mindstefuge på er at bruge af-
standsstykker, der bl.a. leveres af Pave Sy-
stems. Afstandsstykkerne er af PE-plast (po-
lyetylen). Ifølge leverandøren er de frost-

sikre, knækker ikke, bliver ikke sprøde og
kan derfor genbruges. Når vandnedsiv-
ning er målet, skal man ifølge leverandø-
ren beregne 10% fugeareal og vælge af-
standsstykker derefter. Der er mange
størrelser og former, også brede hule
stykker der leder vandet. Pavesystems.dk.

Afstandsstykker sikrer en vis fugebredde

Imprægneret træ kan gå til forbrænding
Det er både miljømæssigt og
samfundsøkonomisk bedre at
brænde imprægneret træaf-
fald i danske forbrændingsan-
læg sammen med almindeligt
affald frem for at deponere el-
ler eksportere træet.

Det konkluderer Miljøstyrel-
sen den 30. juni efter en un-
dersøgelse der i juni mundede
ud i fire rapporter. Det forud-
sætter dog at slaggerne fra
forbrændingen fortsat kan
nyttiggøres. I dag sendes det
meste af det danske metalim-

prægnerede træaffald til for-
brænding i Tyskland, mens en
mindre del deponeres.

På baggrund af rapporterne
vurderer Miljøstyrelsen at træ-
affald imprægneret med kob-
ber, krom og arsen nu kan be-
tragtes som forbrændingseg-
net affald og gå til forbræn-
dingsanlæg. Anlæggene skal
dog være godkendt til at mod-
tage affaldet, og hvis der mod-
tages imprægneret træ klassi-
ficeret som farligt affald, skal
der udføres en VVM-proces.
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Invasive planter defineres
som ikke-hjemmehørende

arter der kommer til Danmark
ved menneskets hjælp, ofte
som prydplanter. De har så
gode vilkår her at de fortræn-
ger de fleste andre arter. Kom-
munerne angriber problemet
fra forskellige vinkler, men det
er ikke let at hamle op med et
problem der hele tiden vokser.

Overblik, planteviden og
vedholdenhed er vigtige fak-
torer i bekæmpelsen, viste In-
stitut for Geovidenskab og
Naturforvaltnings temadag
om invasive arter på Skovsko-
len 31. maj. Miljøstyrelsen for-
søger desuden at dæmme op
for problemet med en ny
handlingsplan der fokuserer
på forebyggelse og tidlig op-
dagelse af nye arter.

Aktuelle og kommende
Biolog Hans Wernberg fra
Care4Nature introducerede de
mest almindelige invasive ar-
ter. Listen omfatter bl.a. gyl-
denris, bjørneklo, pileurt (ja-
pan-, kæmpe-, hybrid-), lund-

Til kamp mod den grønne invasion

Af Tilde Tvedt

INVASIVE PLANTEARTER. Mange gør en indsats, men det er ikke let at hamle op med et
problem der vokser hele tiden. Overblik, planteviden og vedholdenhed er vigtige faktorer

gylden og armensk brombær.
Gyldenris er især et problem

i hovedstadsområdet og burde
få mere opmærksomhed iføl-
ge Hans Wernberg. Få planter
kan sprede sig uhæmmet og
danne massive flader hvis man
ikke gør noget.

Pileurt er et mere velkendt
problem på grund af sin stør-
relse og vækstkraft. Den kan
vokse flere meter under be-
lægninger og skyde op igen
på den anden side.

En række arter kan være på
vej til at blive et problem,
f.eks. almindelig skovranke.
Den kravler op i alt og er svær
at bekæmpe på grund af seje
stængler og rødder. Skovran-
ken findes primært i Østdan-
mark, men er sikkert på vej
vestover, vurderede Wern-
berg. Sommerfuglebusk er al-
lerede et stort problem i Lon-
don og kan blive det her også.
Den fryser ikke så meget tilba-
ge som før og spreder derfor
mange frø.

Droner kortlægger
De invasive arter danner typisk
store kolonier der kan være

svære at kortlægge med al-
mindelig feltregistrering. Det
kan være vanskeligt overhove-
det at trænge ind i dem. Der-
for er droner på vej frem i
kortlægningen.

Metoden blev præsenteret
af Lars A. Christensen og Lau-
rids R. Larsen fra Niras. Man la-
der systemet registrere en
planteart man ved hvad er, og
den kan dronen så genkende
når den ser den igen. Desuden
er det let at kombinere data
med andre af kommunens sy-
stemer og opdatere løbende.

Også uartige metoder
Tre kommuner gav deres be-
kæmpelseserfaringer videre.
Louise Berg Hansen konstate-
rede at Herning Kommune er
’nogle af de uartige’. Som alle
andre er kommunen underlagt
den frivillige aftale om afvik-
ling af pesticider, men har
valgt at sprøjte alligevel for at
beskytte naturen.

Glansbladet hæg breder sig
nemlig fra læbælter ud i heder
og andre naturområder hvor
den er svær at bekæmpe. I
2012 gennemførte man et pro-

jekt med forskellige bekæm-
pelsesmetodersammen med
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, men hægen
overlevede stort set det hele.
Så vedtog kommunalbestyrel-
sen en 4-årig strategi med pe-
sticider på fire lokaliteter. Små
hægplanter blev penslet med
Roundup. Lidt større planter
blev skåret ned og stødsmurt.

Pastinak, der kan give udslæt, er
udbredt i Furesø Kommune, men
der er kun ressourcer til at be-
kæmpe den i daginstitutionerne.
Børnene må i stedet lære at holde
sig fra den - ligesom de må med
brændenælder. Foto: Christina Ka-
strup Madsen.

Herning Kommune bruger pensling og stødsmøring med pesticider til at bekæmpe glansbladet hæg der breder sig fra læhegn og ud i naturen.
Effekten er god, men det er nødvendigt at være vedholdende, da der hele tiden kommer nye planter. Foto: Louise Berg Hansen, Herning Kommune.



GRØNT MILJØ 6/2017 37

Langs en sti i Herning Kommune blev japan-pileurt slået og afdækket med plastik, grus og muld. Allerede ef-
ter et par uger svarede planterne igen ved at skyde op langs kanterne, selv om man havde dækket ud for
bevoksningens udstrækning. En engangsindsats er aldrig nok. Foto: Louise Berg Hansen, Herning Kommune.

Kæmpe-bjørneklo er den første invasive art der blev bekæmpet systematisk. De fleste kommuner vurderer at
problemet har været faldende eller stærkt faldende de seneste fem år. Foto: Hans Peter Ravn.

Det gav ret stor effekt, og i
2016 blev ordningen perma-
nent. Louis Berg Hansen un-
derstregede at det trods
sprøjtning er nødvendigt at
være vedholdende da der hele
tiden kommer nye planter.

I særligt følsomme indvin-
dingsområder og beskyttelses-
zoner bruges ikke pesticider. I
områder med drikkevands-
interesser og indvindingsop-
lande kræver det nærmere un-
dersøgelser før man eventuelt
sprøjter invasive arter.

Man har også forsøgsvis
sprøjtet et areal på 6x2 meter
med japan-pileurt med
Roundup 4-6 gange pr. sæson.
Efter to sæsoner skyder der
stadig nye planter op så også
her er der brug for en vedhol-
dende indsats.

Strategisk indsats i Furesø
Furesø Kommune har ikke
brugt pesticider siden 1998 og
fra 2001, heller ikke til bjørne-
klo. Det kræver en alternativ
strategi, fortalte overgartner
Christina Kastrup Madsen. Den
omfatter også de invasive ar-
ter og skulle skabe opmærk-
somhed hos politikerne for at
sikre ressourcer. Ambitionen er
at alle invasive plantearter
kommer under kontrol og
stort set bliver udryddet.

Arbejdet blev indledt med
en kortlægning af bjørneklo
og gyldenris ved hjælp af både

droner, borgertips og indbe-
retninger fra medarbejderne.
Næste trin var en indsatsplan, i
nogle tilfælde i partnerskab
med private grundejere. Des-
uden har kommunen screenet
for invasive arter på vej.

Og hvad er effekten så? Fu-
resø har ikke længere de store
problemer med bjørneklo,
men gyldenris er en udfor-
dring. I 2017 bruger man f.eks.
en stor del af budgettet på cir-
ka 100.000 kr. på at bekæmpe
gyldenris på alle kommunale
arealer med slåning, afgræs-
ning, opgravning og høslæt.
Det virker godt at trække
enkeltplanter op, men det
kræver at man får alle medar-

bejdere med - og at de kender
planten. Borgerne er også til
god hjælp, men der står altid
nye arter på lur.

Christina Kastrup Madsen
konstaterede at videndeling er
noget af det allervigtigste.
Alle forvaltninger er inddra-
get, og medarbejderne under-
viser hinanden i plantekend-
skab. Økonomien er en be-
grænsende faktor, og derfor
er det vigtigt at have en pulje
at trække på så indsatsen kan
blive vedholdende.

Manuel bekæmpelse
I Københavns Kommune skal
bekæmpelsen af invasive arter
bl.a. beskytte naturen på Ama-

ger Fælled, i Utterslev Mose og
på Vestvolden, fortalte Paul
Maslen. ’The bad guys’ er pri-
mært pileurt, gyldenris og
bjørneklo. De bekæmpes bl.a.
med manuelle metoder fordi
man har en del hænder til rå-
dighed i form af borgere i
nytteaktivering. Der ligger en
udfordring i at gøre dem inte-
resserede i opgaven, og det
gør Paul Maslen bl.a. ved at
vise hvordan deres indsats er
med til at beskytte naturen.

Den manuelle indsats tager
tid, men giver mulighed for at
være meget grundig. På Ama-
ger Fælled bekæmpes pileurt
bl.a. med machete, hakkejern,
buskrydder med wire, le og
rive, så der er en metode til
alle.

Kend arterne
I 2014 blev der i Danmark
brugt cirka 29 mio. kr. på at
bekæmpe bjørneklo og cirka
80 mio. kr. på pileurt. Derfor
er det uhyre vigtigt at bekæm-
pelsen er effektiv, konstatere-
de biolog Hans Wernberg fra
Care4Nature. For det første er
det afgørende vigtigt at kende
arterne og gå efter det der vir-
ker i forhold til deres biologi.
Måske er der ligefrem brug for
en certificering af firmaer til
denne opgave som det findes i
England. Desuden skal proble-
merne kortlægges, og bekæm-
pelsen planlægges nøje.

Det omfatter også at tage
stilling til hvem der f.eks. be-
kæmper bjørneklo i sommer-
ferien. En bjørneklo der kaster
frø, svarer til 14 mands indsats
senere, vurderede Wernberg.
Endelige skal indsatsen være
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100%, og det kræver at man
har en bevilling i mindst fem
år. 98% er ikke nok.

Ved naturgenopretning kan
man bruge græsning eller hø-
slæt og gerne inddrage bor-
gerne. Ved høslæt skal mate-
rialet fjernes. Et alternativ er
slåning, men det skal typisk
være ofte, måske hver uge -
og ikke 3 gange om året. Ef-
fekten er i øvrigt lille på bjør-
neklo, da bladarealet er lille i
forhold til roden.

Care4nature har stor erfa-
ring med afdækning som be-
kæmpelse. I Aalborg har man
f.eks. lavet forsøg med afdæk-
ning af bjørneklo hvor 99% af
planterne døde. Fordelen er at
95-98% af alle frø spirer det
første år. Hvis man kan forhin-
dre dem i at vokse op, er der
kun få frø tilbage i jorden bag-
efter. Afdækning skal altid ske
i februar før planterne spirer
frem, uanset art.

Bjørneklo holdes i skak
Kommunernes indsats mod
kæmpebjørneklo ser ud til at
have båret frugt. Det viser en
nye status over forskellige
bekæmpelsesmetoder som In-
stitut for Geovidenskab og
Naturforvaltning har lavet for
Miljøstyrelsen. Alle kommuner
på nær én har bl.a. svaret på
hvilke metoder de bruger, og
hvilke erfaringer de har.

Seniorrådgiver Kjell Suadica-
ni præsenterede resultaterne
der bl.a. viser at rodstikning
og skærmkapning er mest ud-
bredt. Knap 60 kommuner

sprøjter mod bjørneklo, og en-
kelte gør kun dét, men det er
meget almindeligt at bruge
flere metoder. De fleste kom-
muner har gang i 3-5 forskel-
lige metoder.

Langt de fleste har en ind-
satsplan eller et oversigtskort
der giver mulighed for at over-
våge udbredelsen. 51 kommu-
ner vurderer at bjørneklo er et
faldende problem de seneste 5
år, og 13 mener det er stærkt
faldende. 21 kommuner svarer
at problemet er uændret, og
kun 12 oplever stigende pro-
blemer. Undersøgelsen kon-
kluderer at indsatsplan, over-
sigtskort, kontrol med effek-

PRÆSENTATONER
Se præsentationerne fra temadagen
på www.ign.ku.dk > efteruddannelse
> åbne kurser > afholdte konferencer.

SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt, free-
lancejournalist og specialkonsulent
på Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, Københavns Universitet.

KILDE
Kjell Suadicani, Rita M. Buttenschøn,
Hans Peter Ravn, Vivian K. Johannsen
(2017): Kæmpe-bjørneklo i Danmark -
status for bekæmpelsen. Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet. Ign.ku.dk >
formidling > publikationer.

En del nye invasive arter er på vej og kræver opmærksomhed før
problemet bliver stort. Selv de hjemmehørende kan der være grund til at
holde øje med. F.eks. har havtorn bredt sig meget de seneste 40-50 år
og kan blive til skade nogle steder. Foto: Hans Peter Ravn.

ten og opfølgning i forhold til
private arealer er afgørende
for succesen.

Nye arter er på vej
Hans Peter Ravn, lektor på In-
stitut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, pegede på
nogle af de invasive arter der i
nærmeste fremtid kan blive et
problem. Både japansk pileurt,
kæmpepileurt og hybridpile-
urt har potentiale til at skabe
store problemer, bl.a. fordi et
gram jordstængel er nok til at
etablere en ny plante.

Lundgylden har vi endnu
ikke hørt så meget om, men
den er en af de arter der er på
vej frem. Planten kan købes i
planteskolerne som prydplan-
te. Sommerfuglebusk har des-
værre også egenskaber der
gør den invasiv. En busk sætter
op mod 3 mio. frø som spredes
med vinden, og planten kan
danne tætte måtter der ikke
levner plads til ret meget an-
det. Hans Peter Ravn nævnte
også arter som ramsløg og
havtorn. Selv om de er hjem-
mehørende, har de over 40-50
år spredt sig så meget at det i
nogle tilfælde er til skade.

Ny handlingsplan på vej
Og hvad skal vi så gøre ved de
truende problemer? Miljøsty-
relsen arbejder på en revideret
national handlingsplan for in-
vasive arter der træder i kraft
1. juli. Helene Nyegaard Hvid
fra styrelsen præsenterede for-

Københavns Kommune bekæmper gyldenris og pileurt manuelt som led i nytteaktiveringen hvor der er mange
hænder til rådighed. Det tager tid, men giver mulighed for at gøre arbejdet grundigt. Foto: Paul Maslen.

slaget der bl.a. også skal gøre
det mere gennemskueligt
hvad der er invasive arter.

Derfor har man opbygget et
screeningssystem med en ræk-
ke parametre. Alle 2.464 hjem-
mehørende arter er testet i sy-
stemet, og 179 arter scorede
over 6 og har dermed prædi-
katet invasiv.

Den nye handlingsplan inde-
holder 35 initiativer der bl.a.
handler om at forebygge. Det
omfatter et handelsforbud
mod 12 plantearter, bl.a. ryn-
ket rose og to dyrearter. Des-
uden åbnes der mulighed for
at kommunerne kan bekæme
bjørneklo på private arealer
for lodsejerens regning.

En ny portal, Invasive-arter.
dk, skal være med til at sikre
tidlig opdagelse. Alle kan taste
ind i systemet og bidrage til
overblikket. På Miljøstyrelsens
hjemmeside findes også ma-
nualer der beskriver fordele og
ulemper ved en række be-
kæmpelsesmetoder. ❏
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Vandskoven er en
produktionsskov
Med den nye Brylle Vandskov
på Fyn er det første gang at en
privat aktør er gået sammen
med et vandselskab om en
større skovrejsning for at be-
skytte grundvandet.

Det er nemlig Hedeselskabet
der kommer til at eje og drive
skoven som en produktions-
skov, men uden pesticider, og
det betaler VandCenter Syd -
der også er med i projektet -
så et beløb for. Samlet set er
skovrejsningen derfor attrak-
tiv, også i et forretningsper-
spektiv, oplyser Hedeselskabet.

Den første del af skoven på
54 hektar bliver plantet dette
og næste forår. Officielt blev
skoven derfor indviet 7. maj.
Med nye aftaler kan skoven
senere vokse sig til 130 hektar.

VandCenter Syd leverer drik-
kevand til Odense Kommune
der sammen med Assens Kom-
mune også er med i projektet.
Skoven rejses i et område med
et vigtigt grundvandsmagasin.
Ud over at sikre drikkevandet
giver skoven også en rekreativ
værdi, især for Brylles borgere.

Den kommunale
udlicitering i stå
Udliciteringen af kommuner-
nes drift af veje og parker er
efter flere års stigning stagne-
ret det seneste år. Fra 2007 til
2016 er udliciteringsgraden in-
den for det tekniske område i
rude tal steget fra 35% til
42%, men det sidste år er tal-
let faldet fra 42,5 til 42,4%.

Tallene er fra Dansk Byggeri
der gerne ser at kommunerne
„holder op med at drive en-
treprenørvirksomhed i konkur-
rence med den private sektor
for skatteyderkroner,“ som er-
hvervspolitisk direktør Torben
Liborius oplyser. „Hvis kommu-
nerne øgede deres udlicite-
ring, så alle kommuner udlici-
terer på samme niveau som de
kommuner der udliciterer
mest, kan der spares mere end
en halv milliard skattekroner,“
tilføjer han.

Der er store forskelle mellem
kommunerne. Frederikssund
Kommune udliciterer mest
med 91,8% af alle egnede op-
gaver. I bunden er udliciterer
Hvidovre Kommune kun
13,8% af opgaverne.
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Våde enge, rørsumpe, små
søer, krat og skov. Sådan

modtages man når man med
svævebanen bevæger sig hen
over den store IGA-udstilling i
Berlin. IGA står for ‘Internatio-
nale Garten Ausstellung’.

Der er lange tyske traditio-
ner med store haveudstillinger
som strækker sig fra forår til
efterår, og naturen er gennem
årene blevet en stadig vigtige-
re del. Berlin-udstillingen 2017
har oven i købet fået en slags
økologisk byggetilladelse.

Men udstillingen er naturlig-
vis en have- og landskabsud-
stilling, og man kommer rundt
i mange hjørner af havekun-
sten. Den poppede tendens er
stort set undgået. Vel er der
shows fra en stor scene, men i
stedet for boder med tingel-
tangel, er der kun enkelte bo-
der uden for området.

Udstillingsarealet er på om-
kring 100 ha og har usædvan-
lig mange haver og projekter,
både nyanlagte og veletable-
rede. Der er traditionel have-

design og eksperimenterende
design. Der er fantastiske ha-
ver og haver hvor associatio-
ner til ‘Kejserens nye klæder’
kort dukker op, men som regel
gemmer der sig alligevel tan-
ker og idéer. IGA er en udstil-
ling som både viser tradition
og nytænkning, og der er også
udfordrende projekter.

Udstillingen er delvist place-
ret i et naturskønt område
med det lille bjerg Kienberg,
sø og vådområder. Man kan
bevæge sig til fods over eller
omkring ‘bjerget’ eller tage
svævebanen. I naturområdet
er der placeret naturnære pro-
jekter som kæmpekvashegn,
skovlegeplads og udsigtstårn.

Af Jens Thejsen

Berliner
haver

Svævebanen fører ind i udstillingsområdet og i tråd med tysk tradition, bydes man velkommen af natur.

UDSTILLING. Der er
meget at se på IGA
2017 hvor ikke mindst
de våde elementer er
fremtrædende

Geometrisk og organisk. Den chilenske landskabsarkitekt Te-
resa Moller har designet en have hvor hun arbejder med mod-
sætningen mellem det geometriske og det organiske. Travertin-
belægningen danner linjer afbrudt af felter med forskellige ur-
ter, f.eks. skovjordbær. Over det rejser sig en skov af sydbøg
(Nothofagus antarctica) som med sine uregelmæssige kroner og
mange små blade skaber lidt kaos over de lige linjer. En meget
enkel have, men med fine oplevelser.

Bambus og spejle. På udstillingen er der både et traditionelt
kinesisk tehus og en moderne kinesisk have som bygger videre
på traditionel kinesisk materiale og stil. Den moderne have, der
er designet af Zhu Yufan, er bygget op med en let pavillon for-
met som en bikube eller en traditionel bambushytte med en
fontæne. Fra pavillonen fører en kanal med store bambus til en
ny pavillon med et stort spejl. Spejle er brugt mange gange i
havekunst, men her i enkeltheden virker det stærkt.

jø og naturbeskyttelse, og der
er mange forskellige typer
børneaktiviteter, restauranter
og udskænkningssteder som
der jo skal være. Det hele er
meget velorganiseret.

Udstillingen slutter 15. okto-
ber, så det er om at komme af
sted. Både for havefolk og
professionelle er der meget at
komme efter. Et godt udbytte
kræver mindst en dag - og
snup så en ekstra dag, for Ber-
lin er fyldt med faglige og kul-
turelle projekter, haver, by-
rum, kirkegårde, natur osv. ❏

SKRIBENT
Jens Thejsen er have- og naturskri-
bent og har tidligere været faglærer
på Jordbrugets Uddannelsescenter.

Den største del af selve ud-
stillingen er dog placeret i et
tidligere græsningsareal og i
den faste udstilling ‘Gärten
der Welt’ fra 1987. Her er de
fleste af udstillingshaverne
samlet omkring restaurant,
scene, blomsterhal m.m. Her
finder man også Gemüse Ac-
kerdemiet hvor børn kan lære
om grønsager fra jord til bord:
Hvordan man sår, luger, gø-
der, vander, høster og laver
kompost. Man kan se omkring
30 forskellige grønsager.

Den internationale afdeling
byder på haver fra bl.a. Japan,
Korea, Kina, Australien, Syd-
afrika, Chile og England. Der
er udstillinger specielt om mil-
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Blomstrende enge. Ikke kun fint design udstilles. Man kan og-
så se det mere vilde som fremmer biodiversiteten. Der er mange
slags eng, nogle med udsåede vilde urter, nogle afgræsses og
nogle slås en gang om året eller slet ikke. Man kan tydelig se
hvilke dyr der fremmer blomstring. I forhold til biodiversiteten
er fårene dårligst. Der er også enge kun med hjemmehørende
planter. Og der er enge der mest er for skønhedens skyld, men
hvis de ikke høstes for tidligt, kan de også gavne biodiversiteten.

Orientalsk stemning. Bag fire meter høje mure gemmer sig
Den Orientalske Have der giver mindelser om Alhambra. Her
kommer islamisk havekunst til sin ret. I det store gårdrum er alt
symmetrisk. I midten er der en let åben pavillon hvorfra der ud-
går vandkanaler med springvand, og for enden er der arkader.
Alt er beklædt med kakler og klinker med blomstermotiver,
skrift og mønstre. I fire store rektangulære bede er der morbær,
mispel, kvæde, oliven og granatæble, opstammede roser og en
bund af bl.a. salvie og lavendel. De eksotiske planter er med til
at bryde det symmetriske, og duftene forstærker stemningen.

Stiliseret vandnatur. Lidt væk fra de fleste udstillingshaver hø-
res lyde af vand. En brusende lyd, rislende og boblende lyde fra
vand. Stille bevæger man sig ad en sti gennem et havelandskab
af stiliseret vandnatur. Her er en gejser, små vandfald, fugtige
klippevægge og tåge. Hele promenaden igennem er der en næ-
sten meditativ stemning. Folk sætter sig, lytter, ser og oplever.

Det, som måske fanger flest, er det islandsk inspirerede land-
skab med høje beplantede mure og skærver og et par store sten
i bunden og en fin tåge fra dyser i bunden. Det er planlagt så tå-
gen rammes af solens stråler på flere tidspunkter på dagen.

Genbrugshuset. Op mod
skoven ligger en løjerlig
bygning med et tag i man-
ge farver. Når man nærmer
sig, ser man at det er et
genbrugshus. Taget er byg-
get som et spåntag, men af
forskelligt genbrugsmate-
riale, bildæk, voksdug m.m.
En væg er bygget af plast-
bakker til potter. Inde i
bygningen er der masser af
eksempler på hvad der kan
genbruges og hvordan.
Man kan få oplysninger på
stedet, få pjecer eller blive
henvist til nettet. Der synes
ingen grænser for genbrug.

Korshaven bag muren. Bag mure og høje stedsegrønne
hække åbner sig en meget italiensk have i geometriske mønstre.
Det er en korshave hvor der i midten er en cirkelrund plads med
en fontæne. Ellers præges haven af lave stramt klippede buks-
bomhække. De fleste andre planter er placeret i store krukker,
særligt virkningsfulde er de mange duftende citrustræer. Man
har fanget den italienske stemning fint med mange vægrelief-
fontæner. Haven er tegnet af Levin Monsigny og Luigi Latini.

Et grønt bueformet tag er det første man møder inden man kommer
ind på udstillingen, og det sidste man ser når man forlader den.
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Velkommen til Have & Landskab

Maskinerne optager den
åbne mark. Planteskoler-

ne viser planter inde i parken.
Skovmaskinerne venter inde i
en lille skov mens inventar og
belægninger vises frem på to
pladser. Og langs Jernbjergvej
danner mindre stande en blan-
det udstillingsgade.

Udstillingen Have & Land-
skabs holdes fra den 30. au-
gust til den 1. september, igen
i Slagelse på fagskolen Selan-
dias arealer ved Jernbjerggår-
den. Der venter over 270 ud-
stillere på et 14 ha stort areal
hvis landskabelige variation
passer til branchens og udstil-
lernes sammensætning. Ma-
skinmarken, Parken, Torvet,
Strøget og Sport og Leg er de
forskellige områder døbt.

Gennem flere år har der væ-
ret omkring 10.000 besøgende
og 250 udstillere. Begge dele
satte rekord i 2015 da udstillin-
gen sidst blev holdt. Der var da
10.829 besøgende men antal-
let af udstillere var 261 som
det nu oplyses. 268 tilmeldte

udstillere var der pr. 7. august
i år hvor 81 er nye i forhold til
sidste gang.

Pojektleder Dina Overgaard
forventer at der kommer flere:
„Der er jo opgangstider i bran-
chen generelt, og jeg synes at
der er stor begejstring og en-
tusiasme at spore blandt både
eksisterende og potentielle
udstillere. Ellers tror jeg også
at de nye aktiviteter  spiller en
rolle,“ fortæller Overgaard.
Hun peger bl.a. på at pro-
grammet af miniforedrag på
‘Fagligt Forum’ er udvidet, at
Maskinleverandørerne har lan-
ceret et nyhedssystem og at
der er indført en konkurrence
om ‘årets bænk’.

 Desuden er der etableret en
forsøgsplantning med buske i
et samarbejde mellem Køben-
havns Universitet, Danske
Planteskoler, Selandia og Ha-
ve & Landskab. Det sætter fo-
kus på buskenes kvaliteter og
deres samspilsmuligheder med
stauder. Læs mere om projek-
tet side 60.

Det er 13. gang at Have &
Landskab holdes siden starten
i 1992. Det er nu 25 år siden,
og som sådan er Have & Land-
skab også et slags jubilæum. I
begyndelsen flyttede udstillin-
gen rundt i landet og ramte i
1995 Slagelse første gang. Si-
den 2003 har udstillingen lig-
get fast her hvor udstillings-
mulighederne er velkendte og
ideelle, og hvor der bl.a. er in-
vesteret i befæstelser. Og bort-
set fra debuten har udstillin-
gen altid ligget på ulige år.

Nyhedssystemet
I sit nye nyhedssystem marke-
rer Brancheorganisationen
Maskinleverandørerne rigtige
nyheder med lysende pærer i
et tandhjul, én for en firmany-
hed, to for en danmarksnyhed
og tre for en verdensnyhed. På
kort og skilte ledes man frem
til nyhederne. En af dem får
‘Maskinleverandørernes Inno-
vationspris’ hvor funktion, er-
gonomi og miljø skal gå op i
en højere enhed. Denne pris

uddeles af Slagelses borgme-
ster Sten Knuth fredag kl. 12 i
Spisehallen.

„Når folk kommer til stan-
dene, spørger de næsten altid
om der er noget nyt. Det imø-
dekommer vi nu,” fortæller
Niels Kirkegaard, formand for
Maskinleverandørerne Park,
Vej & Anlæg. Det er dog kun
Maskinleverandørernes med-
lemmer der er med i nyhedssy-
stemet.

Hvad der er nyheder er på
forhånd bedømt af et ekspert-
udvalg. Det består af Klaus
Nissen (organsationens bran-
chedirektør), John Hansen (tid-
ligere salgskonsulent i Hako
Danmark), Erik Daugaard Jør-
gensen (indkøbs- og driftsan-
svarlig i Københavns Kommu-
nes Teknik- & Miljøforvaltning)
og Peter Porup (direktør i OK
Nygaard med ansvar for ind-
køb og salg).

Publikumsprisen
En anden nyhed er ‘Publikums-
prisen’ der ud fra et bestemt

UDSTILLING. Over 270 udstillere venter på fagets store træf der igen holdes i Slagelse

Fra maskinområdet på Have & Landskab i 2015 da der blev sat både udstiller- og besøgsrekord. Det kan der blive sat igen i år.
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tema tildeles på baggrund af
stemmer fra udstillingens gæ-
ster. Temaet er i år ‘Årets
bænk’ hvor valget står mellem
et bredt udvalg af bænke som
udstillere af byrumsinventar
selv har valgt. De pt. 12 bænke
og virksomheder der deltager,
finder man samlet tre steder i
Parken, ved Torvet og på Sport
& Leg. Også denne pris udde-
les fredag kl. 12 i Spisehallen.

Fagligt Forum
En nyhed i 2015 var ‘Fagligt
Forum’ med faglige indlæg i
en skurvogn. Her holdt de fire
arrangører i alt 8 indlæg á 15
minutter. Kort for ikke at stjæ-
le for meget tid fra selve ud-
stillingen. Trods de beskedne
rammer blev det en succes, så
nu er ‘Fagligt Forum’ skruet op
til 37 aktuelle indlæg fordelt
på 12 emner og to sideløben-
de spor i to eksisterende pavil-
loner. Nogle indlæg går igen
alle tre udstillingsdage, mens
andre kun er med en af dage-
ne. Første dag byder bl.a. på
kirkegårdsemner, så det er om
onsdagen man skal af sted hvis
man arbejder på en kirkegård.

„Vi bygger ganske enkelt vi-
dere på Fagligt Forums succes
ved sidste udstilling. Her var
der fuldstændigt proppet til
mange af foredragene, og vi
fik et væld af positive tilbage-

meldinger,” siger Palle Kristof-
fersen. „Vi mener at udstillin-
gen er et af branchens helt
centrale omdrejningspunkter,
og derfor skal vi naturligvis
også fylde så meget viden på
gæsterne som muligt.”

Meyer serverer maden
Madforsyningen er lagt i nye
hænder. Meyers Køkken står i
år for al mad og drikke, og ser-
veringen foregår ikke som før i
den store lade, men i en min-
dre nærliggende bygning, Spi-
sehallen. Her kan man igen få
en buffet, men skal man bare
have en sandwich og noget at
drikke - og spare tid - kan man
besøge en af de to boder i
hver ende af hallen.

Til gengæld er det slut med
boder rundt ude i udstillings-
området. Denne centralisering
gælder også toiletterne der nu
er samlet i to ‘toiletbyer’, den
ene ved Spisehallen, den an-
den på maskinmarken vest-
grænse. Den store lade rum-
mede tidligere ikke kun spise-
stedet, men også indendørs
stande. De er nu flyttet til det
mindre ‘Skovhuset’ nær den
nye spisehal. Laden er nu gået
helt ud af udstillingen.

Hjemmeside og katalog
En nyhed sidste gang var også
onlinekataloget på udstillin-

gens hjemmeside hvor udstil-
lerne selv oprettede en profil
med oplysninger om virksom-
heden, dens produkter og
stand. Det var det dog ikke
alle der benyttede sig af.

Nu er systemet udviklet så
man ud fra brancheområde
(f.eks. belægning, planter og
skovudstyr) og udstillingsom-
råde (f.eks. maskinmarken og
parken) kan filtrere udstillerne
og få den mindre gruppe man
er interesseret i. Når man klik-
ker på firmanavnet, går man
videre til oplysninger om fir-
maet, nemlig stand, branche-
område, hjemmeside samt en
kort beskrivelse af firmaet. Ud-
stillerne har desuden mulig-
hed for at lægge nyheder op
på hjemmesiden.

Allerede i 2015 var det slut
med de trykte kataloger med
standbeskrivelser der havde
fulgt Have & Landskab siden
fødslen. Det trykte katalog var
de senere gange en del af
Grønt Miljø. I 2015 var bladet
kun officielt involveret ved at
stå for ‘turistkortet’ og de
store plancher. Det sørger ud-
stillingen nu også selv for, men
fortsat dækker Grønt Miljø ud-
stillingen grundigt.

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-
rer - siden blev en del af uni-
versitetet.

Som Palle Kristoffersen, for-
mand for udstillingsbestyrel-
sen, forklarede i 2015, betyder
det at fagets vigtigste forsk-
ningsinstitution er med, men
man kan også sige at universi-
tetet repræsenterer de sider af
faget der ikke repræsenteres
af de øvrige tre organisationer
bag Have & Landskab.

Efter 8 gange som udstil-
lingsleder stoppede Kristian
Larsen på posten før Have &
Landskab ‘17 skulle løbes i
gang. Det er derfor Dina
Overgaard der er udstillings-
leder denne gang. Hun får i
udstillingsperioden hjælp af
flere faste folk samt en gruppe
frivillige elever fra erhvervs-
skolen. En del af arbejdet er i
forvejen udbudt til arrangø-
rerne. Som sidst står Maskinle-
verandørerne for bogholderi-
et, mens Danske Anlægsgart-
nere har sekretariatet. sh
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UDSTILLERE EFTER GRUPPE OG NUMMER

Normalt har én udstiller én stand,
men der er udtagelser hvor én udstil-
ler har to stande eller hvor flere ud-
stillere går sammen om én stand. For
de besøgende er det afgørende
hvilke udstillere der er, ikke hvordan
de står. Derfor angiver udstillingen
som udgangspunkt udstillerantallet.
Stand 128 med Det Faglige Uddannel-
sesudvalg for Anlægsgartneri dækker
dog også en række fagskoler.

Der er store huller i nummerrække-
følgen, og numrene ligger heller ikke
altid i en naturlig rækkefølge. Det
skyldes at hele udstillingsområdet fra
starten er inddelt i basismoduler hvor
mange udstillere køber flere, mens
andre moduler aldrig bliver solgt. Det
nummer som standen har, er det lave-
ste modulnummer.

268 UDSTILLERE pr. 7.8.2017
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A. MASKINMARKEN
A1 Engcon Denmark
A6 Paick Tools
A8 Vinderup Maskiner
A9 FCA Denmark
A13 Bay Christensen
A15 Nilfisk Egholm
A20 Sylvester
A27 PN Maskiner
A29 Havdrup Maskinforretning
A30 Loxam
A32 Lavmands
A43 Iveco Jan Marcher
A45 Sivertsen
A53 Agrofyn
A70 HP Entreprenørmaskiner
A74 Øbakke
A78 Brdr. Holst Sørensen
A86 Peugeot - BrianMadsen
A88 A. Flensborg
A90 Asger Andersen
A91 Stenderup
A96 AS-Motor
A98 Hammer-Lifte
A100 Hans Møller Vej- og Park.
A104 Petrochem
A105 Saltnex
A106 JLM Ditch Witch
A107 Erik Jacobsen
A108 Maskinleverandørerne
A110 Kabi
A111 KSM Trading
A112 Park Trac
A115 Maskincenter Roskilde
A117 Nicodan
A136 H.C Petersen
A140 Stemas
A142 Special Maskiner
A145 We-Tech
A146 Lesanco
A147 Green Tec
A151 Epoke
A154 John Deere
A157 Hako Danmark
A162 GMR Maskiner
A167 Bredal
A169 Timan
A172 Wirtgen Denmark
A176 Husqvarna Danmark
A180 DH Muld
A203 Maskinhuset
A207 Gøma
A225 Texas
A255 Henrik A. Fog
A260 Brøns Maskinforretning
A263 New Holland CNH Danm.
A267 Helms TMT-Centret
A270 Svenningsens Maskinforr.
A276 Lindholdt Maskiner
A279 Parkland Maskinfabrik
A282 Reesink Turfcare”
A285 Stiga - GGP Denmark
A288 Elkær Maskiner
A289 Kwern
A290 NST Stenknuser
A292 AL-Lift
A310 Scantruck
A314 Gersvang
A326 F.M. Maskiner
A330 ASP Produktudvikling
A338 Tima
A358 Kärcher
A365 Sønderup Maskinhandel
A368 V. Løwener
A372 Bulldog Agri
A375 Western Vogne

A377 Sorring Maskinhandel
A380 Lindholm Maskiner
A383 Wacker Neuson
A388 MST-Trading EtesiaDan.
A413 Plan-Sand
A414 Ifor Williams Trailers
A418 Bohnenkamp
A419 Pon Equipment
A424 Præstbro Maskiner
A427 Astrak Europe
A429 Volkswagen Erhvervsbiler
A443 Boschung Scandinavia
A446 Heatweed Technologies
A448 Ejner Hessel
A452 Kongeåens Trailer
A454 Nicolaisen & Larsen
A456 Isuzu Danmark
A459 Dansk Højtryk
A460 Ruskjær
A462 Jørlunde Maskinforretning
A464 Kiba Parkmaskiner
A465 Hustler ZTR
A479 OP-System Danmark
A387 Kyndestoft Maskinfabrik
A480 MTD Products Denmark
A483 Polaris
A487 Scan-Motor
A488 CMN maskintec
A489 Flex Trading
A490 Makita
A492 Norcar DK
A493 AL-KO Ginge
A494 Job-Man
A550 MI

B. STRØGET
B1 Ibsens Gasteknik
B2 Dansk Formands Forening
B3 Care Construction
B4 Champost
B5 Andersen & Nielsen
B6 Clasen & Co Baumschulen
B8 Højvang Planteskole
B9 Ejner Hessel
B10 Bendo
B11 ScanPipe
B12 Danregn Vandingsanlæg
B13 ProGræs
B15 MS-Teknik
B17 Vi-Ca
B18 Sitas
B19 Nykilde
B20 DSV Frø
B21 Biologisk Kakao-Flis
B22 Sneholt & Nilsen
B23 H.G. Enemark
B24 Terrazza MC - CityRenhold
B25 Danske Maskinstationer
B27 Ikontrol
B28 Linds / Semenco
B29 Plantefokus
B30 Nordisk Kunstgræs
B32 E. Marker
B34 Semitech
B35 Bayer
B36 Malmos
B38 Danske Anlægsgartnere
B42 Soft Design - Synchroniser
B43 Poda Hegn
B44 Florum
B45 Sandmaster
B47 Infra Group Danmark
B49 Saga Trailer
B51 Erenfred Pedersen
B55 Solum Roskilde
B56 Kosan Gas

B57 Nordic Lawn
B59 Ecostyle
B64 Citylawn - HJ Huse
B65 Elefant Riste
B74 JP Havedesign
B85 Leca Danmark
B86 Gart.-, Land.- og Skov. Arb.
B87 Microbizz - Ventu
B88 Bondeskovgaard
B89 Damscleaner
B90 Staring Maskinfabrik
B91 Brdr. A&O Johansen
B95 Minuba
B96 Hermann Meyer, KG
B97 GrowTek Entreprise
B98 Milford
B99 NCC
B120 3F
B101 Agrometer
B124 Møllerløkkegaard
B126 Enregis Denmark
B128 Det faglige Uddan.udvalg
B134 Licitationen
B140 Erhvervsakademi Aarhus
B200 Inst. for Geo. ogNaturforv.
B221 Veg Tech
B300 WeCare4u
B503 DLF
B550 Grønteknik

C. PARKEN
C2 Vejenbrød Planteskole
C3 Holdens Planteskole
C5 P. Kortegaard
C8 Joel Klerk Planteskole
C10 Johansens Planteskole
C13 Hennecke Stauder
C15 Danplanex
C16 BioNutria Danmark
C25 Pondteam
C26 Danske Planteskoler
C28 Nygaards Planteskole
C30 Birkholm Planteskole
C34 Strøjerplant
C36 Thymes Planteskole
C42 Roeds Planteskole
C43 Prima Færdig Hæk
C45 Pemo Bambus
C47 Majland Stauder
C49 Prima Plant Skjoldelev
C50 Hjorthede Planteskole
C900 Nordic

D. TORVET
D1 IBF Betonvarer
D2 Falco
D5 Mastellone Projekt
D6 Gammelrand Beton
D8 Hitsa
D16 Joca
D17 Steffen Sten
D23 Outside Design
D24 Midtgaard
D25 Inventarrum
D27 Atki
D29 Jessing
D31 Frede West
D35 The PavePad System
D36 Stonewalk
D37 LandHave.dk
D38 Alumi Lightdesign
D40 Zenzo Group
D41 Sandstone
D47 G9 Landskab, park & byrum
D51 Klinker Outdoor, Urban Ele.
D55 Scooterracks123

D59 Rubæk & Co
D61 Haubjerg Madsen
D63 Furniban
D66 PWS Danmark
D67 BG Byggros
D73 OKNygaard
D74 Village Sensation
D75 Fokdal Springvand
D76 Skandinavisk Byggeplast
D77 Dutra
D79 Optimus
D81 Alge Expressen
D100 Cado Box

E. SKOVEN
E1 NHS MaskinFabrik
E2 Stopdigging
E5 That.Wood.Do
E10 Skovkonsulenterne
E11 Grantek
E13 René Larsen Hestekørsel
E14 3Rod
E16 SkovByKon
E18 Lantmännen Aspen
E21 Naturbyg
E23 Stihl
E25 Grøn Vækst
E27 Vognmand Kold
E31 FSI power-tech
E34 Linddana
E41 Vermeer Danmark
E48 De Wild
E51 Nordisk Greenteeth
E53 Egedal Maskin Center
E54 Ariens Scandinavia

F. SPORT OG LEG
F4 Tress Sport og Leg
F7 Elverdal
F18 Cado
F35 Bredsten Trampolincenter
F36 Virklund Sport
F40 Tiny Mobile Robots
F42 PE-Redskaber
F44 Park & Landskab
F46 Copla
F50 The Backyard Company
F60 Dansk Skovkontor
F100 By Bang

S. SKOVHUSET
S1 SusLight Scandinavia
S2 Hasselholm
S4 XL Byg - Håndværkerbutik
S5 Weedlover Products
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3F, B120
3Rod, E14

A. Flensborg, A88
Agrofyn, A53
Agrometer, B101
Alge Expressen, D81
Al-Ko Ginge, A493
A-Lift, A292
Alumi Lightdesign, D38
Andersen & Nielsen, B5
Ariens Scandinavia, E54
Asger Andersen, A90
AS-Motor, A96
ASP Produktudvikling, A330
Astrak Europe, A427
Atki, D27

Bay Christensen, A13
Bayer, B35
Bendo, B10
BG Byggros, D67
Biologisk Kakao-Flis, B21
BioNutria Danmark, C16
Birkholm Planteskole,S C30
Bohnenkamp, A418
Bondeskovgaard, B88
Boschung Scandinavia, A443
Brdr. A&O Johansen, B91-B93
Brdr. Holst Sørensen, A78
Bredal, A167
Bredsten Trampolincenter, F35
Brøns Maskinforretning, A260
Bulldog Agri, A372
By Bang, F100

Cado, F18
Cado Box, D100
Care Construction, B3
Champost, B4
Citylawn - HJ Huse, B64
Clasen & Co Baumschulen, B6
CMN maskintec, A488
Copla, F46

Damscleaner, B89
Danplanex, C15
Danregn Vandingsanlæg, B12
Dansk Formands Forening, B2
Dansk Højtryk, A459
Dansk Skovkontor, F60
Danske Anlægsgartnere, B38
Danske Maskinstationer, B25
Danske Planteskoler, C26 m.fl.
De Wild, E48
Det faglige Uddan.udvalg, B128
DH Muld, A180
DLF, B503
DSV Frø, B20
Dutra, D77

Ecostyle, B59
Egedal Maskin Center, E53
Ejner Hessel, A448, B9
Elefant Riste, B65
Elkær Maskiner, A288
Elverdal, F7
E. Marker, B32
Engcon Denmark, A1
Enregis Denmark, B126
Epoke, A151
Erenfred Pedersen, B51
Erhvervsakademi Aarhus, B140
Erik Jacobsen, A107

Falco, D2
FCA Denmark, A9
Flex Trading, A489
Florum, B44
F.M. Maskiner, A326
Fokdal Springvand, D75
Frede West, D31
FSI Power-tech, E31
Furniban, D63

G9  Landskab, park & byrum, D47
Gammelrand Beton, D6
Gart.-, Land.- og Skov. Arb., B86
Gersvang, A314
GMR Maskiner, A162
Grantek, E11
Green Tec, A147
GrowTek Entreprise, B97
Grønteknik, B550
Grøn Vækst, E25
Gøma, A207

Haubjerg Madsen, D61
Hako Danmark, A157
Hammer-Lifte, A98
Hans Møller Vej- og Park., A100
Hasselholm, S2
Havdrup Maskinforretning, A29
H.C .Petersen, A136
Heatweed Technologies, A446
Helms TMT- Centret A267
Hennecke Stauder, C13
Henrik A. Fog, A255
Hermann Meyer, KG B96
H.G. Enemark, B23
Hitsa, D8
Hjorthede Planteskole, C50
Holdens Planteskole, C3
HP Entreprenørmaskiner, A70
Husqvarna Danmark, A176
Hustler ZTR, A465
Højvang Planteskole, B8

IBF Betonvarer, D1
Ibsens Gasteknik, B1
Ifor Williams Trailers, A414
Inventarrum, D25
Ikontrol, B27
Infra Group Danmark, B47
Inst. for Geo. ogNaturforv., B200
Isuzu Danmark, A456
Iveco Jan Marcher, A043

Jessing, D29
JLM Ditch Witch, A106
Job-Man, A494
Joca, D16 - D19
Joel Klerk Planteskole, C8
Johansens Planteskole, C10
John Deere, A154
JP Havedesign, B74
Jørlunde Maskinforretning, A462

Kabi, A110
Kiba Parkmaskiner, A464
Klinker Outdoor, Urban Ele., D51
Kongeåens Trailer, A452
Kosan Gas, B56
KSM Trading, A111
Kwern, A289
Kyndestoft Maskinfabrik, A387
Kärcher, A358

LandHave.dk, D37

Lantmännen Aspen, E18
Lavmands, A32
Leca Danmark, B85
Lesanco, A146
Licitationen, B134
Linddana, E34
Lindholdt Maskiner, A276
Lindholm Maskiner, A380
Linds / Semenco, B28
Loxam, A30

Majland Stauder, C47
Makita, A490
Malmos, B36
Maskincenter Roskilde, A115
Maskinhuset, A203
Maskinleverandørerne, A108
Mastellone Projekt, D5
MI, A550
Microbizz - Ventu, B87
Midtgaard, D24
Milford, B98
Minuba, B95
MS-Teknik, B15
MST-Trading EtesiaDan. A388
MTD Products Denmark, A480
Møllerløkkegaard, B124

Naturbyg, E21
New Holland CNH Danm., A263
NCC, B99
NHS MaskinFabrik, E1
Nicodan, A117
Nicolaisen & Larsen, A454
Nilfisk Egholm, A15
Norcar DK, A492
Nordic, C900
Nordic Lawn, B57
Nordisk Greenteeth,  E51
Nordisk Kunstgræs, B30
NST Stenknuser, A290
Nygaards Planteskole, C28
Nykilde, B19

OKNygaard, D73
OP-System Danmark, A479
Optimus, D79
Outside Design, D23

Paick Tools, A6
Park & Landskab, F44
Park Trac, A112
Parkland Maskinfabrik, A279
Pemo Bambus, C45
PE-Redskaber, F42
Petrochem, A104
Peugeot - BrianMadsen, A86
P. Kortegaard, C5
Plan-Sand, A413
Plantefokus, B29
PN Maskiner, A27
Poda Hegn, B43
Polaris, A483
Pon Equipment, A419
Pondteam, C25
Prima Færdig Hæk, C43
Prima Plant Skjoldelev, C49
ProGræs, B13
Præstbro Maskiner, A424
PWS Danmark, D66

Reesink Turfcare, A282
René Larsen Hestekørsel, E13
Roeds Planteskole, C42

Rubæk & Co, D59
Ruskjær, A460

Saga Trailer B49
Sandmaster, B45
Sandstone , D41
Saltnex, A105
Scan-Motor, A487
ScanPipe, B11
Scantruck, A310
Scooterracks123, D55
Semitech, B34
Sivertsen, A45
Sitas, B18
Skandinavisk Byggeplast, D76
SkovByKon, E16
Skovkonsulenterne, E10
Sneholt & Nilsen, B22
Soft Design - Synchroniser, B42
Solum Roskilde, B55
Sorring Maskinhandel, A377
Special Maskiner, A142
Staring Maskinfabrik, B90
Steffen Sten, D17
Stemas, A140
Stenderup, A91
Stiga - GGP Denmark, A285
Stihl,E23
Stonewalk, D36
Stopdigging, E2
Strøjerplant, C34
SusLight Scandinavia, S1
Svenningsens Maskinforr., A270
Sylvester, A20
Sønderup Maskinhandel, A365

Terrazza MC - CityRenhold, B24
Texas, A225
That.Wood.Do, E5
The Backyard Company, F50
The PavePad System, D35
Tima, A338
Timan, A169
Tiny Mobile Robots, F40
Thymes Planteskole, C36
Tress Sport og Leg, F4

Veg Tech, B221
Vejenbrød Planteskole, C2
Vermeer Danmark, E41
Vi-Ca, B17
Vinderup Maskiner, A8
Village Sensation, D74
V. Løwener, A368
Vognmand Kold, E27
Volkswagen Erhvervsbiler, A429

Wacker Neuson, A383
WeCare4u, B300
We-Tech, A145
Western Vogne, A375
Weedlover Products, S5
Virklund Sport, F36
Wirtgen Denmark, A172

XL Byg - Håndværkerbutik, S4

Zenzo Group, D40

Øbakke, A74

268 UDSTILLERE pr. 7.8.2017
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Der bliver dobbelt så meget
af det hele, når man ser

programmet for Fagligt Forum
på Have & Landskab i år. I for-
hold til Fagligt Forums debut i
2015 vil dobbelt så mange fag-
folk gå på dobbelt så mange
scener og præsentere en bred
vifte af de nyeste landvindin-
ger og forskning i faget. 

„Vi bygger ganske enkelt vi-
dere på Fagligt Forums succes
ved sidste udstilling. Her var
der fuldstændigt proppet til
mange af foredragene, og vi
fik et væld af positive tilbage-
meldinger,“ siger Palle Kristof-
fersen der er formand for Ha-
ve & Landskabs bestyrelse.

Han ser dog ikke Fagligt
Forums omfang som en egent-
lig satsning. „Der er nærmere
tale om en service fra udstillin-
gens side. Vi mener at udstil-

lingen er et af branchens helt
centrale omdrejningspunkter,
og derfor skal vi naturligvis
også fylde så meget viden på
gæsterne som muligt.“

Have & Landskab ’17 vil
præsentere i alt 37 oplæg i to
sideløbende spor. De vil foregå
i to pavilloner der hver især er
næsten dobbelt så store som
den enlige pavillon i 2015. En
af dem der vil optræde er fag-
konsulent i Danske Anlægs-
gartnere, Kim Tang. Det vil ske
over emnet  ‘Planteanvendelse
i LAR-anlæg’.

„Langt de fleste designer og
anlægger regnbede og LAR-
anlæg som hurtigst muligt får
vandet væk. Men hvis vi gerne
vil have regnbede med et fro-
digt planteliv, skal man faktisk
designe helt anderledes. Her
kommer jeg med nogle meget

konkrete observationer og
redskaber,“ fortæller Kim
Tang der også holdt oplæg
ved Have & Landskab i 2015.
Han ser frem til både mere tid
og mere plads. „Der var lidt
trangt i pavillonen og lidt kort
tid hvis man gerne ville i dyb-
den. Men med et større lokale
og en halv time til rådighed, så
giver det mulighed for at folk
virkelig kan få noget med
hjem,“ vurderer han.

En anden af årets oplægs-
holdere som også var med
sidst, er Oliver Bühler, lektor
ved Københavns Universitet.
„Det gode ved Fagligt Forums

Fordobler
Fagligt Forum
Med to scener, længere oplæg og dobbelt så
mange af dem, skrues op for efteruddannelsen

Fagligt Forum debuterede på Have & Landskab i 2015 i en skurvogn. I år
bliver det i en dobbelt så stor pavillon, og der er to af dem.

format er at man kan fyre no-
get med tung faglighed af på
kort tid, og gøre det lidt mere
provokerende og debatska-
bende end hvis målgruppen
var helt ens som den tit er på
faglige konferencer. Men Ha-
ve & Landskabs gæster er en
meget forskelligartet gruppe,
og det er et godt udgangs-
punkt for en faglig debat,“
mener Oliver Bühler der vil
fortælle om værdisætning af
træer efter modellen VAT03.

„Deltagerne får en grund-
forståelse for hvordan VAT03
fungerer, og hvordan man
bruger den, og bagefter kan
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Fredag 1. sept

10:00-10:30

10:45-11:15

Onsdag 30. aug

Planteanvendelse
i LAR-anlæg

Brug buske bedre

Torsdag 31. aug Fredag 1. sept

Tilpasning af kirkegården med
succes - vilkår og inspiration

11:00-11:30

Værdisætning af træer
på 30 minutter

Guide i junglen af kloner
med Q-plant

11:45-12:15

13:00-13:30

13:30-14:00

13:45-14:15

14:15-14:45

13:00-13.30
10:00-10:30

Brug brolægningsnormerne
til bedre belægninger

10:15-10:45

10:45-11:15

Byens gulv -
klimatilpasning og bynatur

11:00-11:30

11:30-12:00

Vand som ressource,
bio-LAR, mv.

11:45-12:15

12:45-13:15

13:00 13:30

13:30-14:00

13:45-14:15

14:15-14:45

14:30-15:00
10:00-10:30

10:45-11:15

Træbiologiske aspekter ved
beskæring af tykke grene

11:45-12:15

11:30-12:00

13:00-13:30

14:15.14:45

13:45-14:15

14:30-15:00

10:15-10:45Udviklingsplan for
kirkegården: Kom godt i gang 12:45-13:15

FAGLIGT FORUM 12 EMNER 37 INDLÆG

TALER

Kim Tang, fagkonsulent,
Danske Anlægsgartnere

Marie Schnell, ph.d.-studerende,
Københavns Universitet

Oliver Bühler, lektor
Københavns Universitet

Jan Støvring, seniorforsker
Københavns Universitet

Henning Looft, landskabsarkitekt
Moos+Looft Landskabsarkitekter

Louise Langschwager
markedschef i HedeDanmark

Claus Johnsen, oldermand
Brolæggerlauget

Alexandra Vindfeld Hansen
landskabsarkitekt, SLA

Marina Bergen Jensen, professor
Københavns Universitet.

Christian Nørgård Nielsen, dr.agro,
cand.silv., SkovByKon

Stævning af træer og
buske i bede

Lars Birck, teamleder
Landbohøjskolens Have, KU

11:00-11:30
13:30-14:00

Kan grønne entrepriser give
mere værdi i byggeriet?

10:15-10:45
12:45-13:15

Et bestyrelsesmedlem i
Landskabsrådet

11:30-12:00
14:30-15:00
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En udviklingsplan er et godt redskab til at styre kirkegården. Man kan f.eks. ændre ledigt areal til urnegravsteder med stauder. Det kan man høre
mere om i Henning Loofts foredrag ‘Udviklingsplan for kirkegården: Kom godt i gang’. Foto: Moos og Looft.

de gå ud og øve sig. Faktisk
har vi på universitetets stand
en konkurrence hvor vi opfor-
drer folk til at værdisætte to
træer vi har udpeget. Det bur-
de man være i stand til efter
oplægget,“ forsikrer Bühler.

Derudover byder Fagligt Fo-
rum på en bred vifte af emner
som berører nøgleproblemer i

den grønne branche. På udstil-
lingens første dag er der dømt
‘kirkegårdsonsdag’ på den ene
scene hvor fokus især vil være
den gode udviklingsplan. Em-
net er dog relevant for andre
end kirkegårdsfolk. Det sam-
me gælder spørgsmålet om
hvordan man bedst muligt be-
skærer tykke grene.

Ellers bliver der chance for
at høre det seneste nye om by-
ens gulve, bynatur og brolæg-
gernormerne, og ikke mindst
hvordan man med Q-planter
kan sikre sig bedre grønne an-
læg. Man vil også kunne høre
erfaringerne fra et nyt ph.d.-
projekt om at bruge buske og
om forskernes seneste erfarin-

ger med at bruge vandet som
ressource. Desuden vil Land-
skabsrådet tage fat på spørgs-
målet om separate grønne en-
trepriser. Udgangspunktet er
at et større hensyn til beplant-
ning, terræn og udearealer
kan føre til mere værdiskaben-
de byggeri. Se programmet
side 54. sh
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Praktiske oplysninger
ÅBNINGSTID. Onsdag til fredag, 30. august - 1. september.
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.

PARKERING. Der er fri parkering øst, syd og vest for ud-
stillingsområdet med indkørsel fra henholdsvis Elmedalsvej og
Valbyvej. Parkeringsvagternes anvisninger skal følges.

MED TOG OG TAXA. Fra Slagelse station til udstillingen er
der 1,5 km. Taxa bestilles på tlf. 5853 5353. Bus 430R, 903 og
904 går i retning af udstillingen.

INDGANGE. Udstillingen har fire indgange, to fra øst (Valby-
vej), en fra syd (Elmedalsvej) og en fra vest (Jernbjergvej).

ADGANGSKORT. Der er gratis adgang mod at aflevere ud-
fyldt adgangskort. Adgangskortet uddeles af udstillerne via
et elektronisk link eller kan hentes på Haveoglandskab.dk.
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 fire indgange ligger gratis udstillingskort.
Oversigskort kan også ses på plancher rundt om på udstil-
lingsarealet. Man kan desuden orientere sig i Grønt Miljø der
ligger ved indgangene.

VÆRT. ZBC Selandia.

UDSTILLINGADRESSE. Have & Landskab ‘17, ZBC Selandia,
Jernbjerggården, C.A. Olesensvej, 4200 Slagelse.

UDSTILLINGSKONTOR. Kontoret ligger lige øst for hovedbyg-
ningen (se kortet). Kontoret har åbent fra torsdag 24. august
til lørdag 2. september Tlf. 5360 3830 og 9696 6060.

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. Meyers Køkken serverer i et spisetelt, der
også omfatter to boder. Menuen kan forudbestilles på
Haveoglandskab.dk.

ARRANGØRER
• Danske Anlægsgartnere. Sankt Knuds Vej 25, 1903

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

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

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

Tlf. 6617 1714. Dk-planteskoler.dk.

Haveoglandskab.dk. Facebook.com/HaveogLandskab
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Grønt Miljø om Have & Landskab
Have & Landskab er en kommerciel udstilling som skal løbe
rundt. Og udstillingen består næsten kun af pr- og salgsbo-
der for fagets leverandører. Udstillerne er der for at sælge
maskiner, planter, sten, inventar, uddannelse og rådgiv-
ning. Og gæsterne er der for at købe eller forberede køb.

Sådan er det. Men det er ikke det hele. Udstillingen er
nemlig også en eminent mulighed for at få inspiration, råd-
givning og efteruddannelse. Ganske gratis. På standene står
der ikke kanonsælgere, men specialiserede fagfolk der op-
lyser om deres produkter og de metoder de indgår i.

Have & Landskab har også et volumen der gør det muligt
at sammenligne produkter og metoder. Derfor er udstillin-
gen et godt sted af screene markedet før et indkøb. Men
man kan også mærke grejet i egen hånd selv om arrangø-
rernes ambition ikke mere er de arbejdende stande.

Have & Landskab behøver p.t. ikke temastande eller an-
dre ikke-kommercielle islæt for at kompensere for svagt re-
præsenterede områder. På den baggrund er det udvidede
‘Fagligt Forum’ en luksus der er velkommen så længe den
ikke stjæler for meget tid fra standene.

Udstillingsstedet er ideelt i sin interne landskabelige geo-
grafi. Det må man glæde sig over når man godt ved at be-
søget falder med afstanden og udstillingsservicen derfor er
ulige fordelt i landet når det altid skal foregå i Slagelse.

Udstillingen er også er et glimrende socialt mødested. Og
et sted hvor alsidigheden gør det muligt at gå lidt på tværs
af det hele og få et bedre indtryk af andre faggrene end sin
egen. Hvis også maden er god og kvikt serveret og toilet-
terne funkler, så er det næsten kun vejret der kan lægge en
dæmper på festen. sh

Belægnings- og inventarområdet på Have & Landskab ‘15. I dag ‘Torvet’.
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Det kan betale sig at be-
skytte København med di-

ger, dæmninger og sluser så
byen bedre kan stå imod de
stormfloder som klimaændrin-
gerne fører med sig. Det viser
en ny plan som Københavns
Kommunes borgerrepræsenta-
tion vedtog den 22. juni.

I de kommende 100 år kan
stormfloder statistisk set kom-
me op på at koste 8-12 mia. kr.
i skader på bygninger og infra-
struktur. En 1000-års stormflod
kan koste 19 mia. kr. Og den
nye stormflodsplan koster
trods alt kun 3,5 mia. kr.

Planen lægger op til at be-
skytte byen mod en havvands-
stigning på 1 meter og en
1.000-års stormflod. Det skal
foregå med en såkaldt ydre
sikring med diger, dæmninger
og sluser - i samarbejde med
nabokommuner og med fleksi-
ble løsninger der om nødven-
digt kan forstærkes.

Vestamagerdiget blev allere-
de forstærket i 2011 og er med
til at sikre byen mod stormflod

fra syd. Dette dige skal ifølge
planen forlænges ind over
Amager. Desuden skal der op-
føres en dæmning med sluse
ved Kalvebod Bro. Denne del
af planen skal indledes hurtigt
da risikoen for stormflod fra
syd er mest sandsynlig på kort
sigt og vil ødelægger mere
end før antaget. Også mod
nord skal byen sikres diger,
dæmninger og sluser, men de
skal stå færdige om 30-40 år.

I planen foreslås det at dige-
byggeriet sammentænkes med
deponering af jord fra anlægs-
arbejder. Bl.a. skal der ses nær-
mere på muligheden for at de-
ponere jord på tværs af hav-
nen ved Trekroner hvor der
foreslås en dæming med sluse.

Anlæggene kan få følger for
lokale kendetegn og rekreati-
ve områder, især Amager
Strandpark, men hvordan det
skal løses, afventer senere kon-
krete løsningsforslag. Der skal
også arbejdes med finansierin-
gen hvor den nuværende lov
anføres som en udfordring. sh

København skal diges ind
Ny stormflodsplan til 3,5 milliarder er vedtaget
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Friske øjne på buskenes kvaliteter

Når Have & Landskab ‘17
 slår portene op i august

er det - bogstaveligt talt - om-
givet af en ny og bred vifte af
spændende buske. Et nyt sam-
arbejde mellem Københavns
Universitet, Danske Plantesko-
ler, Landbrugs- og Gartner-
skolen Selandia og Have &
Landskab sætter fokus på bu-
skenes kvaliteter og deres
samspilsmuligheder med stau-
der efter mange år i skyggen.

Intentionen er gerne grøn
fra start, men ender ofte ud i
et kønsløst krat uden spor af
buskenes oprindelige vækst.
Når hverdagen for en beplant-
ning melder sig, lever landets
buske livet ensomt og forladt
langs gader og stræder, om-
kring boliger, institutioner og
andre byggerier. Det er des-
værre et billedet vi alle kender
alt for godt.

Det er ikke bare synd og
skam ifølge bestyrelsesfor-
mand for Have & Landskab,
slotsgartner Palle Kristoffer-
sen. Det er også decideret for-
kert og fagligt forarmende.

PLANTEANVENDELSE. Med 16 forskellige buskbeplantninger giver Marie Schnell på
Have & Landskab et bud på hvordan vi kan folde et forsømt elements mange fordele ud i lyset

Af Jeanette Thysen „Buskene har et enormt po-
tentiale. Desværre er den fag-
lige stolthed i at planlægge og
vedligeholde en pragtfuld
buskbeplantning efterhånden
gået i glemmebogen i forenk-
lingens og besparelsens hellige
navn. Det håber jeg på at vi
for alvor kan få vendt rundt på
med den storstilede demon-
strationsbeplantning og det
forskningsprojekt som har sat
det hele i gang,“ siger Palle
Kristoffersen der ser frem til
med årene at følge de 16
buskplantningers udvikling fra
den ene Have & Landskab til
den næste.

Helt nye plantemetoder
Buskbeplantningerne består af
nye og spændende sammen-
sætninger af buskarter som
eksempel roser, havtorn, taks
og pil plantet med varierende
tæthed, i flere forskellige stør-
relser og højder samt med og
uden bunddække. Med dem
vil landskabsarkitekt og ph.d.-
studerende Marie Schnell, der
står bag den nye demonstra-
tionsplantning, give Have &
Landskabs gæster ny og solid

faglig inspiration til en bedre
brug af buske.

Målet er at vi som fagfolk
bliver klogere på hvordan bu-
ske vokser og påvirker hinan-
den. Samtidig skal vi lære at
bruge buske på en ny og
spændende måde. Vi skal i
fremtiden tænke flere forskel-
lige, nye arter af buske sam-
men. Vi skal også tænke i te-
maer, i årstidsvariation og
bunddække for at fremme op-
levelsen af beplantninger med
buske året rundt og øge bio-
diversiteten.

Buskene skal nemlig frem i
lyset og igen komme til ære
og værdighed. De golde ørke-
ner som buskbeplantninger
ofte ender med, skal afløses af
frodige og farverige buskadser
der giver os mere alsidige og
varige planteoplevelser end de
mange ensformige og kønslø-
se beplantninger som største-
delen af vores beplantninger
med buske i dag byder på.

„Det er jo alt for tidligt at
komme med faglige konklu-
sioner, men allerede nu er der
stor inspiration at hente alene
ved at komme og se, hvor for-

skellige udtrykkene er fra star-
ten,“ fortæller Marie Schnell
om de 16 opskrifter på buske
der i foråret blev plantet og
fremover skal inspirere Have
og Landskabs gæster. „Des-
uden er der virkelig knald på
farverne i forhold til de fleste
buskbeplantninger, og jeg tror
at folk vil blive overraskede
over at se forskellen på bede-
ne uden bunddække og dem
med,“ fortsætter Marie
Schnell.

Tit bliver bunddække nem-
lig udelukket når eksempelvis
et boligselskab skal lave en
buskbeplantning fordi det er
dyrere i indkøb både at købe
buske og bunddække. Samti-
dig kræver det viden om hvil-
ke stauder der kan trives sam-
men med buskene. En viden
som måske mangler.

„Det er sandsynligt at drif-
ten bliver billigere på sigt, og
ikke mindst er udtrykket virke-
ligt markant fra starten frem-
for det mere nøgne og lidt fat-
tige udtryk i en helt ny busk-
bebeplantning hvor man har
sparet på bunddække, stør-
relse eller plantetæthed. Det

Temaet Klima med og uden bunddække. Allerede første forår er det tydeligt at se hvordan bunddække øger både frodighed, farver og oplevelses-
værdi. Artstemaet ’Klima’ består af arter der er robuste over for store udsving i temperatur og længere tid med tørke. Foto: Marie Schnell.
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er nogle af de ting som vi med
tiden kan sige meget mere
om. Vi er jo interesserede i at
finde ud af hvad der påvirker
plantninger og hvordan vi la-
ver dem så de fungerer rigtigt
godt og udvikler sig som plan-
læggeren havde intentioner
om,“ fortæller Marie Schnell.

Hun understreger at der ek-
sempelvis også vil blive forsket
i hvordan buskbeplantninger-
ne ændrer udtryk over tid, alt
efter om de breder sig med
rodudløbere eller ej.

Fire artstemaer
For at få plads til demonstra-
tionsplantningen på Have og
Landskabs faste udstillings-
areal i Slagelse er der blevet
ryddet og anlagt stier på styk-
ket lige syd for Jernbjerggårds-
vej og bag planteskoleområ-
det. Her kan du som gæst se
de fire forskellige artstemaer
Natur, Strand, Klima og Sol
som hver især er plantet på
fire forskellige måder:
• Buskene er plantet i stan-
dardafstand, 1 plante pr. m2.
• Buskene er plantet i etager
(hvor buske i samme plantning

Planteplanen med de 16 forskellige bede med mange kombinationer. Der er fire artstemaer, Natur, Strand, Klima og Sol som hver især er plantet på
fire forskellige måder. Kan du ikke se det her, kan du se det på Have & Landskab, ikke bare i år, men i flere år fremover.

I artstemaet ‘Klima’ har buske og bunddække varme farver i blade, frugter og blomster. Som ved de øvrige
plantninger er der tre etager af buske der kan opnå højder på henholdsvis <1 meter, 1-3 meter og >3 meter
og dermed give mere fyldige beplantninger. Foto: Marie Schnell.

GRØNT MILJØ 6/2017
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SKRIBENT
Jeanette Thysen er havearkitekt,
freelanceskribent og fotograf.

MARIE SCHNELL
Marie Schnell er landskabsarkitekt og
ph.d.-studerende på Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning på
Københavns Universitet. Hun startede
sit ph.d.-studie om buske med ar-
bejdstitlen ’Shrub plantings close to
nature - sustainable strategies for de-
sign and maintenance’ den 1. januar
2017. Projektet vil strække sig over
fire år. Torben Dam er hovedvejleder,
Anders Busse Nielsen og Björn
Wiström er medvejledere.

har forskellig sluthøjde) og
med en afstand der svarer til
planternes sluthøjde.
• Buskene er plantet i etager
med store planter og op til 3
pr. m2.
• Buskene er plantet i etager
som flader med overstandere.

Tilsammen giver de fire te-
maer og fire forskellige plan-
temåder de 16 forskellige
buskbeplantninger som testes
med og uden stauder.

Temaernes arter
På temaet Strand består bu-
skene af almindelig bjergfyr,
havtorn, flodpil, glansbladet
rose, krybende dværgmispel
og gråris.

I temaet Sol er buskene på
plantelisten bærmispel, busk-
hestekastanje, ildtorn, orange
kornel, buskpotentil og rønne-
spirea.

I Natur er buskene mørk-
bladet hyld, rød kornel, tråd-
bladet tørst, rosmarinpil samt
almindelig taks og ene.
 Temaet Klima består af kirse-
bærkornel, hjortetaktræ, blæ-
respirea, almindelig berberis,
birkebladet spirea og diervilla.

Fælles for hvert tema er at
der indgår én eller flere buske
som giver spiselige bær. Des-
uden indgår der i hvert tema
tre forskellige typer bunddæk-
ke hvoraf mindst én type er
stedsegrønne, og har værdi
om vinteren.

Med buskkombinationerne
vil Marie Schnell både teste
mobile og stationære buske,
plantetæthed, lagdelinger og
konkurrence samt bunddæk-
ke, og hvordan kombinatio-
nerne påvirker ukrudt, buske-
nes vækst og overlevelse. 

Forsøgsplantninger er sam-
mensat af Marie Schnell, Tor-
ben Dam, Björn Wiström og
Anders Busse Nielsen, alle fra
Københavns Universitet, i sam-
arbejde med Danske Plante-
skoler, Landbrugs- og Gartner-

Artstemaet ’Strand’ har associationer til den grå klit med fyr, gråris, enkeltblomstrende roser og grå græsser.
Som det ses er der stor forskel på udtrykket i de to artstemaer. Foto: Marie Schnell.

skolen Selandia og Have &
Landskab i marts 2017. Danske
Planteskoler støtter projektet
økonomisk og leverer plan-
terne til projektet.

Se og hør mere om buske
Marie Schnell har store forhåb-
ninger til at projektet vil give
inspiration fra start og ikke
mindst bringe ny faglig viden
på banen på sigt.

„Vi har brug for friske øjne
til at se på buskenes mange
positive kvaliteter til at give os

blomster, farver, årstidsvariati-
on, volumen og læ året rundt
og fremme dyrelivet. Samtidig
skal vi samle vores eksisteren-
de viden om buske og lave
nogle generelle anbefalinger,
så vi alle kan bruge og få gavn
af buskenes mange kvaliteter
og få gladere borgere og ha-
veejere,“ lyder det fra Marie
Schnell.

Demonstrationsplantninger-
ne vil vise os forskellige måder
at anvende buske på og samti-
dig indgå som en del af Marie
Schnells kommende ph.d. hvor
hun undersøger hvordan vi
fremadrettet får vores be-
plantninger med buske til at
lykkes.

Du kan høre meget mere
om de mange tanker og meto-
der bag demonstrationsplant-
ning på Fagligt Forum på Have
& Landskab, hvor Marie
Schnell er klar med oplægget
‘Brug buske bedre’ på alle ud-
stillingens tre sensommerdage
fra onsdag den 30. august til
fredag den 1. september. ❏

Studerende Nissrine El Malki og Malene Fogh Bang i gang med indledende feltarbejde. Foto: Marie Schnell.
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77 mio. kr. til skov,
hegn og natur
Med ‘naturpakken’ er der åb-
net for fire statslige tilskuds-
ordninger på i alt 77 mio. kr.
Det er ordninger der også har
eksisteret før, og igen er sigtet
at styrke naturen og biodiver-
siteten. For alle søger man hos
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
(lfst.dk) frem til 3. september.

Den ene ordning angår læ-
hegn og småplantninger hvor
støtten ellers var fjernet, men
nu er tilbage. Der er i år afsat
10 mio. kr.

Den anden ordning angår
tilskud til skovrejsning på land-
brugsjord. Man kan få op til
32.000 kr. pr. ha bare skoven
er over 2 ha, er løvskov og ple-
jes miljøvenligt. Der er i 2017
afsat 35 mio. kr.

Den tredje ordning angår
naturvenlig skovdrift, f.eks.
skovgræsning og bevaring af
træer til naturligt henfald. Her
er der i 2017 afsat 22 mio. kr.

Den fjerde ordning gives til
skovejere der indgår aftaler
om urørt skov og får kompen-
sation for de tabte indtægter.
Der er i 2017 afsat 10 mio. kr.

Voldsneglen viser
nu invasive træk
I de seneste år er den plettede
voldsnegl begyndt at brede sig
i Danmark. Den er en invasiv
art, breder sig nemt og har
samme appetit på havens
planter som dræbersneglen,
oplyser Miljøstyrelsen (mst.dk
13.7.2017). Sneglen har mod-
sat dræbersneglen hus på ryg-
gen og kan spises af menne-
sker. I Frankrig er den i hvert
fald en delikatesse. Smagen
minder om vinbjergsneglens.
Den plettede voldsnegl blev
første gang udsat i Danmark i
1890 på Christianshavns Vold.
Deraf navnet. Man bekæmper
den med samme metoder som
med dræbersneglen.

Foto: Josefine Møller, Miljøstyrelsen

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

Sports-Zone A/S

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

Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail
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Specialgødning til
vandingsposer
Vandingsposer til allétræer er
nu almindeligt brugt, bl.a.
med Birkholm Planteskole som
leverandør. Planteskolen har
nu lanceret ‘SikkerVand Speci-
algødning’ beregnet til van-
dingsposer  Det er uorganisk
gødning NPK 5-1-4 + Mg der
leveres på væskeform i plastik-
dunke. Den meget letopløse-
lige gødning har bl.a. den for-
del at den ikke ’slemmer’ og
laver bundfald i posen.

Gødningen fås i 1- og 5-liters
dunke. 1-liters-udgaven hæl-
des i vandingsposen og efter-
fyldes med vand, og ved 50 li-
ter har man den korrekte gød-
ningsmængde procentuelt. 1-
liter-udgaven er en relativt dyr
løsning, men praktisk hvor
man kun har 2-3 træer.

5-liters-udgaven er i højere
gødningskoncentration. Man
laver man en stamopløsning
ved at blande dunken med
995 liter vand, så man har
1000 liter. Det passer med de
palletanke de fleste anlægs-
gartnere kører rundt med til
vanding. Birk-holm.dk.

Nyt drivhus og skolehave på Liliendal
Et gammelt drivhus på Lilien-
dal Gods på Sydsjælland er sat
i stand og er nu en del af ‘Sko-
lehaven’ der blev åbnet den 8.
juni. Det gamle drivhus er fra
1820’erne og var en del af her-
regårdsgartneriet. Efter næ-
sten 50 års dvale er det gamle
vækstrum nu bygget om til
undervisning hvor der kan ar-
bejdes med stiklinger og for-
spiring. Der er desuden etable-
ret udekøkkener.

„Skolehaven med drivhus
griber tilbage til herregårdens
oprindelige funktion og iden-
titet, men i fornyet form med
lokalsamfundets skoler og
børn som målgruppe,“ lyder
det fra Realdania der har støt-
tet projektet sammen med
Den Europæiske Landbrugs-
fond for Udvikling af Landdi-

strikterne, Foreningen Haver
til Maver og Friluftsrådet. Ini-
tiativet er et led i Realdanias
projekt ’Fremtidens Herregård’
og er udviklet sammen Vor-
dingborg Kommune og med
Greg Kobett som arkitekt.

En skolehave er et fagligt
udendørs klasselokale hvor
eleverne kan dyrke grøntsager
og komme helt tæt på proces-
sen fra jord til bord, forklarer
fra Mette Heiberg, bestyrelses-
formand i Foreningen Lillien-
dal Skolehave. Hun understre-
ger at der også er andre gevin-
ster: „Når børnene sår, høster
og laver mad af deres egne
grøntsager, bruger de geome-
trien til at måle havestykker,
de tæller frø, læser opskrifter
og staver sig gennem grønt-
sagernes navne.“ sh

Lig eller sid i Santa
& Coles nye møbler
Det spanske designhus Santa &
Cole udvider nu sin Harpo-se-
rie med to nye møbler: En lig-
gestol og en lænestol på lette
pulverlakerede stålben med
sæde og ryg af 90x20mm olie-
behandlede trælameller i FSC-
certificeret europæisk robinie-
træ eller tropisk træ. Stolene
fastgøres i underlaget med to
stålskruer på hvert ben. De
passer med seriens øvrige pro-
dukter og giver stor fleksibili-
tet i det offentlige rum. Serien
omfatter også stol, bord,
bænk og plint. Zenzo.dk.

Man må ikke bygge i klitterne,
men forhistorien har alligevel
gjort det muligt at realisere
museet Tirpitz i Blåvand på
den jyske vestkyst. Museet, der
er bygget ind i klitten, blev
indviet 29. august med Museet
for Varde By og Omegn som
bygherre og BIG som arkitekt.
Projektet har været flere år
undervejs og har intet at gøre
med den nye dispensations-
ordning til kystbyggeri.

På stedet lå i forvejen Tir-
pitz-stillingen, et kanonbatteri
der blev påbegyndt af tysker-
ne i 1944 som en del af Atlant-
volden, men aldrig færdig-
gjort. Det var derfor byggetil-
ladelsen kom i hus. Tirpitz er

opkaldt efter det tyske slag-
skib der blev sænket netop i
1944. Skibet var opkaldt efter
admiral Alfred von Tirpitz. Det
er også krigens befæstninger
på kysten der er tema i museet
sammen med rav, 20.000 års
kysthistorie og lokalhistorie.

Bunkerruinen har de seneste
årtier været et velbesøgt mu-
seum og er nu forbundet til
det nye museum. Det er på
2500 m2 støbt på stedet i be-
ton ligesom den gamle stilling.
På taget er klitten genskabt
med sand og marehalm. Byg-
geriet har kostet 150 mio. kr.
og er finansieret med en do-
nation fra A.P. Møller Fonden
og støtte fra kommunen. sh

Tirpitz er gravet ned i Blåvands klitter

Ny hydraulik giver
Avant flere kræfter
Med den nye minilæsser Avant
745 OptiDrive kan den finske
maskine byde på reduceret
effekttab, bedre brændstof-
økonomi og mere maskinkraft
til opgaverne. Det skyldes en
snildere hydraulik med færre
samlinger og slanger, forklarer
den danske importør Avant
Danmark om læsseren der har
en hydraulisk drivmotor på
hvert hjul og kan tage en hel
palle sten ad gangen. Andre
fordele er mindre varmeudvik-
ling, færre motorvibrationer
og nemmere servicering. Læs-
seren kan køre med en palle
belægningssten. Avant.dk.

Stihls kratrydder
med powerbatteri
Stihl har med FSA 130 fået en
kraftig batteridrevet kratryd-
der i samme standard som de
benzindrevne. Den indgår i
Stihls Pro-serie til professionel-
le brugere. Som standard leve-
res den med et trimmerhoved
til 42 cm arbejdsbredde, men
kan også udstyres med metal-
værktøj. Med en vægt på 4,4
kg inviterer maskinen til lange
arbejdsintervaller. Derfor an-
befaler Stihl rygbatterier (AR
eller AP). Kratrydderen er to-
håndsbetjent og kan indstilles
til tre forskellige hastigheder.
Stihl.dk.
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Effektiv slåning af
naturgræs/fælledgræs
med GreenLine
Combi-trailer
Opsamling udpiner jorden og
fremmer biologisk mangfoldighed GreenLine Combi-trailer med 10 m3 opsamler

udstyret med ekstra hjulsæt til bløde arealer

• Alternativ eller
supplerende natur-
pleje til afgræsning

• Trimning af vegeta-
tionen tilpasset
fuglelivet

• Over 10 års erfaring
for stat, kommuner
og anlægsgartnere

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

Østerilds møller
generer ikke fugle
Møllerne i Det Nationale Test-
center for Vindmøller i Øster-
ild Plantage har ikke generet
trækfugle og flagermus der
bevidst undviger møllernes
vinger. Det viser en ny under-
søgelse Aarhus Universitet har
lavet for Naturstyrelsen, den
første der er lavet efter at alle
testcentret syv møller er i drift.

Tidligere undersøgelser har
vist at flagermus vist trives
med de mange nye vandhuller
der er lavet nær vindmøllerne
og at nye græsser, urter, mos-
ser og laver spreder sig hvor
der før var nåleskov. Testcen-
tret blev officielt åbnet i 2012.
De syv vindmøller spænder fra
150 meter til 222 meter i høj-
den. Folketinget har i foråret
besluttet at udvide testcentret.

Svampe kan styrke
tagets fødekæde
Grønne tages fattige mikrobi-
elle liv kan hæmme omsætnin-
gen og frigivelsen af nærings-
stoffer i jorden og dermed
også planternes trivsel og ta-
gets biodiversitet. Men det
kan blive bedre hvis man styr-
ker fødekæden med mikroor-
ganismer. Det viser et forsøg
på Portsmouth Universitet i
England, skriver Ecological En-
gineering og Park & Anlegg.

Et grønt tag blev tilført jord-
bakterier og svampe som Tri-
choderma og Mychorrhiza.
Især Trichoderma var virksom
og forøgede antallet af de
små springhaler der er første
trin i fødekæden efter mikro-
organismerne. Det ser for-
skerne som et godt tegn selv
om planterne i første omgang
ikke fik det bedre.
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Sex i vej
og park

Nogle gange sniger tempe-
raturen i Danmark sig op

over 20 grader. Det er sjæl-
dent, men det sker. Og SÅ ry-
ger bukserne af. Nogle folk ta-
ger derefter shorts eller neder-
del på, andre gør ikke. Ved
Mariebjerg Kirkegård i Vang-
ede er det sidste ofte tilfældet.

Tidligere i år tog en journa-
list fra lokalavisen Villabyerne
derfor ud til kirkegårdens par-
keringsplads for at se nærmere
på rygterne om at der blev
dyrket sex i biler. Det gjorde
der. Og det er ifølge den loka-
le borger Tina Fruerlund ikke
første gang. „Det er en fin kir-
kegård og et grønt åndehul,
og så besudler man det på den
måde,“ siger hun til Villabyer-
ne og forklarer at hun ved høj-
lys dag har set knaldende par i
alle aldre. Voksne i 20’erne,
30’erne og 40’erne. Nogle
hænger tøj op i ruderne for at
skærme for hvad de laver. An-
dre gør ikke.

„Jeg synes ikke det er i or-
den over for folk der kommer
fordi de skal til bisættelse eller
er her for at lægge blomster
på gravene. Og så synes jeg ik-
ke det er i orden over for kir-
kegårdens medarbejdere der
render hver mandag og rydder
op,“ siger Tina Fruerlund.

Parkeringspladsens besøgen-
de efterlader nemlig spor fra
deres rendezvous. Vådserviet-
ter og brugte kondomer ligger
spredt i hækkene og på jor-
den, særligt efter weeken-
den,“ siger hun. „Dét at man
lige tager en vådserviet og tør-

RENHOLD. Man må
dyrke sex offentligt
hvis ingen ser det.
Men folk ser det tit.
Hvad med det efter-
ladte svineri? Hvad
foregår der egentligt i
Danmarks Outdoor
Hovedstad? Og har
folk på rastepladserne
misforstået loven?
Af Lars Thorsen

rer kalorius af og smider det
ud af døren, er virkelig noget
svineri.“

Parkchef: Ingen sexklager
Mariebjerg Kirkegård ligger i
Gentofte Kommune, og her
ser park- og vejchef Henning
Uldal ikke problemet selv om
han erkender at folk rent fak-
tisk knalder på kirkegårdens
parkeringsplads.

„Jeg har været i kontakt
med vores medarbejdere på
Mariebjerg der fortæller at det
ikke er noget de oplever sær-
lig tit, men af indlysende grun-
de ved de selvfølgelig ikke om
det er noget der sker hyppige-
re efter de er gået hjem. Det
er dog ikke noget vi har fået
andre henvendelser om,“ skri-
ver han til Villabyerne og for-
klarer at det er svært for kom-
munen at gøre noget ved pro-
blemet.

„Jeg kan godt forstå at det
kan virke upassende hvis man
oplever sådan noget når man
er ude for at lufte sin hund,
men det er begrænset hvad
vores handlemuligheder er.
Jeg har været i kontakt med
Nordsjællands Politi der for-
tæller at de i den slags sager
agerer på baggrund af kon-
krete anmeldelser om blufær-
dighedskrænkelse.“

Til problemet med brugte
kondomer og vådservietter på
jorden og i hækkene siger
Henning Uldal: „Med hensyn
til affald er det altid ærgerligt
når folk ikke kan finde ud af
enten at tage deres skrald med

sig igen eller benytte de opstil-
lede affaldsspande som vi altid
opfordrer vores besøgende til
at benytte.“

Lige lovligt ulovligt
Hvis man har lyst til uforplig-
tende sex, men ikke i en bil,
skal man ikke gøre det midt i
en menneskemængde på Aal-
borg havnefront. I august
2015 bortviste politiet et par
der var i gang med et efter si-
gende voldsomt forspil midt
mellem parkgæsterne. Hvad
der ville være sket hvis politiet
ikke havde været til stede, kan
man kun gisne om, men nok
det samme som på Mariebjerg
Kirkegårds parkeringsplads.

Og det er faktisk helt i or-
den. Ifølge loven må man
nemlig gerne dyrke sex offent-
ligt hvis ingen ser det. Tjek selv
straffelovens §232 om blufær-
dighedskrænkelse eller politi-
vedtægtens bestemmelse om
uterlig optræden.

Outdoor i Silkeborg
Den 25. april i år udnævnte Sil-
keborg sig selv til Danmarks
‘Outdoor Hovedstad’. Ifølge
Visit Silkeborg skal det være et
brand der skinner igennem
når begrebet ‘outdoor’ næv-
nes. I den forbindelse fortæller
turistchef Liselotte Nis-Hanssen
til Midtjyllands Avis:

„Vi vil binde byen og vores
unikke natur sammen til Dan-
marks stærkeste outdoor-de-
stination (...) I Silkeborg har vi
alt hvad der skal til for at kom-
me på outdoor-landkortet.

Det drejer sig om en høj kon-
centration af outdoor-oplevel-
ser, relaterede servicetilbud
samt et event- og konkur-
renceudbud der ikke findes
større andre steder,“ lød det
fra Liselotte Nis-Hanssen.

At Silkeborgs har mange,
dejlige outdoor-oplevelser be-
kræftes på www.sexidetfri.dk
som har en guide over gode
steder at knalde i det fri. Her
er Silkeborg massivt repræsen-
teret med f.eks. den nedlagte
dyrepark i Silkeborg der be-
skrives som et godt og ugenert
sted om aftenen for par og
singler af begge køn. Om
Nordskoven ved Århusvej hed-
der det: „Området byder på
en fantastisk skov. Rasteplads
og skoven er brugt af par“. Og
om søen ved Resenbro: „Man
kan gå rundt om denne sø,
nogle af stederne rundt om
søen er der nøgenbadning, el-
lers er der mange gode steder
til sex i det fri. Rigtig gode
parkeringsmuligheder langs
vejen på rastepladsen.“

Rasteplads = sexlegeplads
Ikke kun Danmarks Outdoor
Hovedstad indbyder til sex i
det fri. På rasteplads Fuglsang
på motorvej E45 ved Skander-
borg fandt TV2 Østjylland i
juni i år hele 38 brugte kondo-
mer og mere end 60 emballa-
ger fra enten kondomer eller
glidecreme inden for 10 meter.

Der var også sat store pre-
senninger op med huller i som
mænd kan dyrke sex igennem
uden at vide med hvem. Her

I Sydkorea er en park dedikeret til sexinspireret kunst, Jeju Loveland der
åbnede i 2004. Den har været en kæmpe succes. Foto: Jeju Loveland.
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mistænker Grønt Miljø disse
mænd for at have misforstået
loven. Den siger jo at det kun
er tilladt at have sex offentligt
hvis ingen ser det. Men det
gælder jo ikke den man har
sex med!!

Misforståelser eller ej, raste-
pladsen er et populært sted at
dyrke sex. Det vidner nyheder
som ‘Sex på rasteplads’ på TV2
Øst i september 2007, ‘Boller
på rastepladsen’ på TV2 Nord i
juli 2011 og ‘Rastepladser pla-
get af seksuelt hærværk’ på
TV2 fra december 2015 om.

Det er dog ikke alle der sy-
nes at det er særligt lækkert.
Det gælder eksempelvis Lene
Olsen der ejer grillbaren på ra-
stepladsen ved Klosterskoven i
Næstved hvor folk også knal-
der lystigt. Hun har ifølge TV2
Øst flere gange måtte fjerne
kondomer med afføring der
var lagt foran grillbarens dør
eller bundet til håndtaget.

„Jeg synes det er ulækkert
at jeg skal fjerne deres efterla-
denskaber. Jeg er ligeglad
med folks seksualitet, men jeg
synes ikke det er rimeligt at
jeg skal fjerne kondomerne ef-
ter dem,“ siger hun.

Næstved Kommune er an-
svarlig for rastepladsen ved
Klosterskoven. Daværende
borgmester Henning Jensen
fortalte til TV2 Øst at han ville
bede kommunens vejfolk om
at rydde bedre op, men opfor-
drede ellers krænkede borgere
til at melde det til politiet.

Vejdirektoratet ligeglad
Uanset om rastepladserne
bugner med sexaffald og knal-
dende typer, er der ikke be-
kymring i Vejdirektoratet.
„Vores opgave er at sørge for
at trafikanterne som besøger
rastepladserne kan føle sig
trygge og have et godt op-
hold. Vi har som udgangs-
punkt ikke nogen holdning til
at der er nogle som bruger vo-
res rastepladser til sex,“ siger
områdeleder Søren Andersen
til TV2 Østjylland.

På andre rastepladser i Dan-
mark har Vejdirektoratet op-
stammet træer og fjernet bu-
ske for at skabe åbenhed og
tryghed. Så er det også svære-
re at dyrke uset sex. For hvor-
om alting er: Man må godt
knalde i det fri. Og du må ger-
ne se på den du knalder med.
Men ingen andre må se det. ❏

„Ej da, fy for helvede at skulle gå
med sådan noget,“ siger Bent
Egon Jensen i et tv-indslag fra 4.
juni i år mens han fjerner 38
brugte kondomer. Han er ansat af
Arkil til at holde nogle af Vej-
direktoratets rastepladser i Østjyl-
land rene. Og som han siger: „Det
er fandme ulækkert at rydde op
i.“ Indslaget er fra rasteplads Fugl-
sang ved Skanderborg hvor Aids-
fondet har en stander som de
hver uge fylder med 200 kondo-
mer. Da tv-holdet kommer forbi,
er den dog tømt. Screenshot fra
TV2 Østjylland.

Ørstedsparken i København er be-
rygtet for at være mødested for
især homoseksuelle mænd i de
sene timer. Det har fået kommu-
nen til at sætte dette anvisende
skilt op. Som ansat i Teknik- og
Miljøforvaltningen er sex i det
grønne ikke noget man kan vende
det blinde øje til.

Nu er vi nået til rastepladsen,
hvem skal bolle? Ja, de danske
rastepladser er populære. Især
med bukserne nede. Desvære ef-
terlades der en masse svineri som
vejfolkene derefter må rydde op.
Foto: Henning Bagger, Scanpix.
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Midt i Bypark Øst i Kolding
ligger en overdækket

klimapavillon der byder folk
ind til ophold og hygge uaf-
hængigt af vind og vejr. Pavil-
lonen er opført i bæredygtigt
træ, Kebony, og har vægele-
menter der skaber læ og gode
opholdsrum. Her står bænke,
borde, tavler og et lille bålom-
råde klar til brug af byens bor-
gere og gæster udefra. På
hver side af pavillonen er der
trappeafsatser i forskellige
højder hvor de besøgende kan
nyde den smukke udsigt over
parkens eng og sø.

Pavillonen er et naturhus
med plads til afslapning, leg
og madpakkespisning, men er
samtidig et udendørs lærings-
lokale som byens naturvejlede-
re og den nærliggende folke-
skole kan gøre brug af. Her
kan eleverne gå på opdagelse

i naturen og studere plante-
og dyrelivet på helt tæt hold.
Rundt om pavillonen er der
opsat fuglekasser som tiltræk-
ker ynglende fugle til bypar-
ken og skaber endnu bedre
vilkår for områdets dyreliv.

„Det er vigtigt at sikre mu-
ligheder for naturoplevelser
og læring om naturen i de
voksende byer,“ siger Jan Ejl-
sted, direktør i Friluftsrådet.
„Klimapavillonen formår at
skabe en platform for natur-
oplevelser og formidling i
byen samtidig med at udfor-
dringer med regnvand bliver
inddraget og anvendt til at
understøtte det.“

Klimapavillonen ligger i
smørhullet mellem Koldings
reneste sø og parkens fremti-
dige regnvandsbassin. Det nye
bassin der opføres i 2018, skal
aflaste kloakkerne i Kolding

Klimapavillonen understreger byparkens karakter og smelter ind i det omliggende landskab.
Trækonstruktionen vil udvikle en grå patina over tid som den udsættes for vejr og vind.

SKRIBENT
Annemette Andersen er cand.mag. i
oplevelsesøkonomi og ansat ved
landskabsarkitektfirmaet Labland
Architects.

KILDER
Kolding.dk
Loa-fonden.dk
Friluftsraadet.dk

FAKTA
Klimapavillonen er finansieret af Fri-
luftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden
og Kolding Kommune. Den er tegnet
af Labland Architects og bygget af
Jørgen Lund Frederiksen. Pavillonen
ligger i Bypark Øst i Kolding og blev
indviet 21. april 2017.

Klimapavillonen er et ByNaturrum
På kanten mellem by og natur byder pavillonen Koldings borgere
og gæster på lærerige naturoplevelser i al slags vejr

Af Annemette Andersen

midtby og klimasikre bypar-
ken. Modsat den eksisterende
sø vil regnvandsbassinet hånd-
tere regnvandet gennem kon-
trollerede oversvømmelser og
have en mere varierede vand-
stand. På regnfulde dage vil
vandstanden i bassinet stige til
samme højde som klimapavil-
lonen der er løftet fra jorden
ved hjælp af træpæle. De kon-
trollerede oversvømmelser sik-
rer at vandet aldrig overskri-
der pavillonens gulvhøjde.

Når regnvandsbassinet er
anlagt, vil klimapavillonen
smelte sammen med søen og
regnvandet til et nærmest po-
etisk naturlandskab der kon-
stant er under forandring i
takt med årstidernes rytmer og
vejrets omskiftelighed.

Regnvandsbassinet og kli-
mapavillonen er de første til-
tag i forbindelse med et større

klimaprojekt der udvikler By-
park Øst til en grøn klimakorri-
dor. Kommunens vision er at
byparken skal tilplantes som
vådenge og overdrev. Parken
forvandles til en sanselig og le-
gende forbindelse der skal gø-
re det omliggende landskab
mere indbydende og tilgæn-
geligt for beboere og gæster
fra Kolding midtby.

I klimakorridoren bliver der
taget højde for områdets na-
turværdier, det lokale dyreliv
og fremtidens store regn-
vandsmængder der indgår
som rekreative vandoplevelser
på ruten.

Pavillonen i Bypark Øst er et
såkaldt ByNaturrum. Idéen om
ByNaturrum er skabt af Fri-
luftsrådet samt Lokale- og An-
lægsfonden der vil udvikle nye
koncepter for friluftsliv og na-
turformidling i større byer.

ByNaturrum er ubemandede
faciliteter der skal gøre det let-
tere og sjovere at gå på opda-
gelse i byens nære naturomgi-
velser. Ud over Klimapavillo-
nen i Kolding finder du også
ByNaturrum i Høje-Taastrup
og Randers. I marts 2017 åbne-
de Klimatårnet i Høje-Taa-
strup, og Myretuen i Randers
er ved at åbne. ❏
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Salvie med en
lysende blå farve
En ny, lys blå salvie, Salvia
’Crystal Blue’, vandt anden-
pladsen som årets plante på
Chelsea Flower Show. Den ud-
mærker sig ved sin lysende blå
farve som adskiller sig fra de
eksisterende staudesalvier der
typisk spænder fra blå til
mørkviolet og pink. Planten er
fundet i Michigan, USA. Den
avlet af Jerry Van Der Kolk og
udstillet af Hardy’s Cottage
Plants. J. Thysen.

Kompakt morbær
med dejlige bær
I år blev en ny rigtbærende
morbær, Morus ’Charlotte
Russe - Matsunaga’ kåret som
årets plante på Chelsea Flo-
wershow i maj. Den giver
smagfulde bær lige fra juni til
september og kan bære frugt
allerede det første år. Den ud-
mærker sig også ved sin kom-
pakte størrelse på 1,5 meter
der gør den bl.a. velegnet til
terrasser og mindre haver. J.
Thysen.

Sommerfuglebusk, Buddleia,
er en af de invasive arter i
Storbritannien der bogstave-
ligt talt spænder ben for tog-
banerne i Englands milde, fug-
tige klima. CABI, Centre for
Agriculture and Biosciences In-
ternational, arbejder med at
finde naturlige løsninger til at
afhjælpe spredningen af plan-
ten ved hjælp af rodsvampen,
Chondrostereum purpureum.
Billedet er fra Chelsea Flower-
show hvor metoden blev vist
frem. J. Thysen.

Svamp bekæmper
sommerfuglebuske

Lunderskov får
også en vandskov
For at beskytte grundvandet
rejses flere og flere skove, nu
også ved Trudsbro Vandværk
ved Lunderskov. Her begyndte
forsyningsselskabet Ewii 15.
maj at plante de første 65.000
træer. Evighedsskoven som
skoven er døbt, skal  drives
uden pesticider mv. der kan
true grundvandet. Den er
åben for offentligheden - de
første 4-5 år dog med hegn og
låger på grund af vildtet.
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Ambitiøs golfbane
åbnet på Nordfyn
Den 8. juli blev golfbanen
Great Northern åbnet ved Ker-
teminde. Bortset fra en lille
erstatningsbane på Sejerø, er
det den første der er planlagt
og åbnet siden finanskrisen i
2008. Banen er en del af en
resort med stort klubhus, ho-
tellejligheder, hotel og spa- og
wellnesscenter. Lidt som Lüb-
ker Golf Resort på Djursland.

Selve banen er stor med sine
100 ha hvor 60-70 ha før var
gængs. Og så er den designet
af den tidligere golfstjerne
Jack Nicklaus. Spillerne kan „se
frem til at spille på en bane i
verdensklasse. Og der vil kom-
me greenfee-gæster fra hele
verden,“ siger Great Northerns
direktør Søren Vadmand til
Jyllands-Posten (4.6.2017)

Før finanskrisen var der
boom i nyanlagte golfbaner
takket være let finansiering og
mange nye golfspillere. Men
både finanser og spillertilgang
dykkede, flere klubber gik
konkurs, og antallet af nye ba-
ner faldt til nul bortset fra en-
kelte der var under anlæg.

Thailandske bassintårne
i verdenshaven
Ved IGA i Berlin, der bliver af-
holdt hvert 10. år, var der
blandt meget andet spring-
vandsdesign på menuen.
Denne såkaldte ‘Sindets have’
er blevet en del af den perma-
nente udstilling i ‘Gärten der
Welt’ der indgår i IGA.

Tada! Vandanlægget er
‘årets landskab’
Her er verdens bedste land-
skab sidste år! I hvert fald
vandt dette projekt - tegne-
stuen Isthmus’ klimasikring af
Kopupaka Reservoir i New
Zealand - ‘World landscape of
the year 2016’ ved World
Architecture Festival som blev
holdt i Berlin i november 2016.

Projektets grundlæggende
funktion er at bremse overfla-
devand ved skybrud over et
nærliggende byområde inden
det løber ud i vådområdet Ko-
pupaka Reserve. Og projektets
primære kunstgreb er at det
afløbende regnvand skal løbe
langs åbrinker der ser ud som
om at de er flettet. De skal
ligne de indfødte maoriers åle-

fælder, men er faktisk lavet af
træ og skal forhindre alt sedi-
ment i bare at forsvinde væk.
Det skal aflejre sig i de flettede
ålefældemure langs åbrinker-
ne og hjælpe beplantningen -
både udplantet og senere til-
stødende - i at få fodfæste og
at holde anlægget frodigt og
foranderligt. Se mere ved at
google ‘Isthmus blog’.

Haven er inspireret af de
ikoniske tårne og sydlige øer i
Thailand. Den gyldne farve er
både guldets og den genskin-
nende sols farve og bringer
lidt at syden til det kolde Tysk-
land. De terrasserede tårne er
placeret i et lavt bassin med en
stor spejlfacade bag til at for-
øge indtrykket og genskæret.

Bag haven står direktøren
for P landscape Co., en mand
med det fantastiske navn
Wannaporn Pui Phornprapa.
Anlægget er lavet sammen
med det tyske landskabsarki-
tektfirma K1 Landschaftsar-
chitekten. Udstillingen varer til
den 15. oktober. Køb billet på
på iga-berlin-2017.de. lt

VERDENS LANDSKABER

Rejsehold hjælper
med at klare vejret
Et særligt rejsehold med eks-
perter fra Miljøstyrelsen og
Kystinspektoratet skal nu
hjælpe kommunerne med at
håndtere oversvømmelser og
nedbrydning af kysterne. Eller
for at følge ministeriets ord:
vejlede kommunerne i „ram-
mer og muligheder for at
etablere de såkaldte helheds-
løsninger i forbindelse med
havstigninger, skybrud, øgede
vandmængder i vandløbene
og stigende grundvandsspejl.“

Rejseholdet vil i høj grad
være opsøgende over for kom-
munerne og vil i efteråret hol-
de møder over hele landet.
Man kan dog også kontakte
rejseholdet ligesom der er in-
formation og vejledning at
hente på bl.a. hjemmesiden
klimatilpasning.dk. Det nye til-
bud er gratis for kommunerne.
Regeringen afsætter nemlig 9
mio. kr. til rejseholdet over de
næste tre år. Ud over rejsehol-
det har regeringen lavet aftale
med kommunerne om bl.a.
modeller for bidragsfordeling
til kystbeskyttelse.
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Klimavejen der også renser vejvandet
Veje kan ikke kun agere kana-
ler og faskiner i klimaplanlæg-
ningen. De kan også selv rense
det lettere forurenede vejvand
som strømmer af på vejen så
vandet kan afledes ved siden
af. Det er i hvert fald sigtet
med AkvaVejen som NCC og
Teknologisk Institut står bag.
Med er også Tårnby Kommune
der på Bredagervej lægger vej
til forsøget. Den nye vej med
indbygget rensningsanlæg
blev indviet 22. juni.

AkvaVejen er baseret på
NCC’s permeable PermaVej
med en åbenporet asfalt med
drænstabil under. Vejvandet

siver ned gennem fladen til
bærelaget, og derfra via
drænrør til filtre der renser
miljøfremmede stoffer fra. Det
rensede vand kan herefter
genanvendes til rekreative for-
mål eller nedsives på stedet så
man ikke belaster kloaknettet.

Udviklingen af AkvaVejen
startede i 2015. Projektet fi-
nansieres af Klimatilpasnings-
partnerskabet: Markedsmod-
ningsfonden, Tårnby Kommu-
ne, Tårnby Forsyning, Køben-
havns Kommune og Hofor.
Læs mere om Akva Vejen i
Grønt Miljø 2/2017, s. 8. Vi føl-
ger op når der er resultater. sh

Asfalteringen er i gang på Bredagervej. Foto: NCC.

Kristoffer Sindby-Larsen:
Regnvand. Hvordan? Sådan!

NY
BOG

Oversigt over funktionelle og smukke regnvandsanlæg
der udnytter vandet i stedet for at gemme det væk.
125 kr. inkl. moms. www. dag.dk



72 GRØNT MILJØ 6/2017

Over 19.000 haveentusias-
 ter lagde i juni vejen

forbi Valbyparken i Køben-
havn da Haveselskabet slog
lågerne op til premieren på
det største danske haveshow
til dato, CPH Garden.

Dermed kunne Haveselska-
bets direktør Charlotte Garby
og den faste stab af medarbej-
dere - godt hjulpet af 500 fri-
villige - ånde lettede op. Målet
på 20.000 gæster kom stort set
i hus og udstillingen blev en
succes. Både blandt besøgen-
de, udstillere og pressen. Flere
års forberedelse kulminerede
med et solidt svendestykke af
en udstilling der løfter havein-
teressen og er med til at mar-
kedsføre havebranchen.

„Jeg syntes at CPH Garden
var en fantastisk udstilling og
fantastisk satsning af Havesel-
skabet,“ siger Poul Petersen,
planteskoleejer fra Overdam
Planteskole der var en af ud-
stillerne. „Udstillingen viste at
der er meget mere i den grøn-
ne branche end det indtryk
man efterhånden får når man
går forbi diverse supermarke-
der hvor det kun drejer sig om

Af Jeanette Thysen

UDSTILLING. Haveselskabet holdt 21.-25. juni
CPH Garden 2017 i Valbyparken. Det første
haveshow af sin art på dansk jord - og
bestemt ikke det sidste ifølge Haveselskabet

impulsplanter. Der blev ikke
vist mange nyheder, men det
gav et godt indtryk af hvilken
bredde der er i den grønne
branche, og hvad der er mu-
ligt at vise i juni måned. Jeg er
især glad for den opbakning
der var fra planteskoler, have-
centre og Home & Garden. Jeg
mødte selv to store svenske
planteskolegrossister, så også
derfra var der fokus på udstil-
lingen.“

Arrangørerne selv var også
yderst tilfredse. „Vi er kommet
i mål med vores ambition om
at lave Danmarks første rigtige
haveshow på niveau med de
internationale flowershows,
som vi gerne vil sammenligne
os med,“ sagde Charlotte Gar-
by umiddelbart efter udstillin-
gen. „De seneste fem dage har
det vrimlet med haveinteresse-
rede gæster i alle aldre som
har kunnet suge alverdens ha-
veviden og haveinspiration til
sig. Vi har fået masser af ros
og positive tilkendegivelser fra
både publikum og de medvir-
kende.“

Med royal indvielse
CPH Garden 2017 er den første
udstilling i Danmark med in-

ternationale haveshows som
det engelske Chelsea Flower
Show og Hampton Court Pa-
lace Flower Show som forbille-
der. I Danmark skal vi tilbage
til Havekultur ‘96 - også i Val-
byparken - for at finde noget
der ligner med kombinationen
af showhaver og kommercielle
stande.

Programmet på CPH Garden
bød på alsidig inspiration til
haveinteresserede i 8 større
showhaver, 12 små udstillings-
haver, 150 handelsstande plus
et omfattende eventprogram
med foredrag, demonstratio-
ner af havegrej, arbejdende
værksteder og grønne events.

Her var både inspiration til
begyndere og rutinerede ha-

veinteresserede og mulighed
for at få hjælp til og svar på
sine havespørgsmål på alle
fronter. Den største udfor-
dring som endagsgæst var fak-
tisk at vælge emner ud fra det
omfattende menukort i de
fem junidage showet varede.

Målet var at sætte fokus på
haven og alt det haven kan
gøre for os. „Med CPH Garden
vil vi gerne sætte fokus på alt
det gode haveglæden kan gø-
re for os som mennesker. I en
stresset og hektisk hverdag er
det at følge en haves rytme,
uanset ambitionsniveauet, vir-
kelig noget der kan få os ned i
gear. Det er ikke svært at dyr-
ke have - det handler bare om
at kaste sig ud i det. Det er

Haveshow med
internationalt snit
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Haverummet i ’Den spiselige have’
er omgivet af hønsehus, genbrug
af regnvand og vilde og velkendte
planter. Lige fra skovsyre og rød
melde til morgenfruer, kvan og
hosta, bærbuske som hindbær,
ribs og blåbær og buske og træer
som figne, morbær og kvæde.

Guldvinderhaven ’Dream a little
dream’ af dansk-engelske Nete
Højlund. Haven er bygget op med
en stor stedsegrøn fyr og stamme-
hække af avnbøg som loft. Taks-
hække og lave buksbomkugler
danner vægge mens staudebede
danner bund. En forsænket sidde-
plads og et træ-drivhus fra Gabriel
Ash danner siddepladser. Haven er
inspireret af de traditionelle itali-
enske renæssancehaver fra det
15. århundrede.

skabende og virker helt tera-
peutisk. Den oplevelse af glæ-
de vil vi gerne brede ud til fle-
re haveejere. Og så er interes-
sen for haver og det grønne -
hvad enten man er begynder
eller rutineret, allround-inte-
resseret eller niche-nørd - no-
get som samler og skaber fæl-
lesskaber. Og det er også
sundt,“ siger Charlotte Garby.

Markedsføringen af CPH
Garden blev løftet yderligere
af at kronprinsesse Mary ons-
dag den 21. juni indviede ud-
stillingen. Hun lagde ud med
en rundvisning i showhaverne
og derefter gik turen til sce-
nen hvor den haveglade kon-
ferencier Annette Heick sty-
rede slagets gang. Her døbte

kronprinsessen en ny rosa
bunddækkerose ’CPH Garden
in Bloom’ fra rosenforædler
Rosa Eskelund fra Roses For-
ever. Efterfølgende blev kron-
prinsessen udnævnt til æres-
medlem af Haveselskabet i lig-
hed med hendes majestæt
Dronning Margrethe.

Kåring af showhaver
Senere samme dag blev de tre
bedste ud af de i alt otte
showhaver kåret. „Alle haver
burde i virkeligheden have en
medalje,“ indledte Kim Tang,
landskabsarkitekt og faglig
konsulent fra Danske Anlægs-
gartnere, der som talsmand
for dommerkomitéen kårede
vinderne blandt showhaverne.

Her var alt fra byhaver til
svømmesøer og spiselige haver
blandt de otte vidt forskellige
temaer i showhaverne. Fælles
for haverne var at de alle var
anlagt på et areal på hver 50
m2, tegnet af en havearkitekt
eller havedesigner og anlagt i
samarbejde med en anlægs-
gartner. Haverne præsentere-
des desuden sammen med en
kommerciel partner.

Showhaverne blev bedømt
af en professionel jury ud fra
fire kriterier, nemlig havens
overordnede indtryk, kon-
struktion, koncept og design
samt beplantning, og det var
spændende at få deres faglige
bedømmelse med som gæst
på showet. Foruden Kim Tang

bestod den faglige jury af An-
nie Guilfoyle, havedesigner i
England, Steen Himmer, plan-
teskolegartner og landskabsar-
kitekt i Gentofte Kommune,
Signe Moos, landskabsarkitekt
MDL og partner i Moos+Looft
landskabsarkitekter og Laila
Sølager, selvstændig havearki-
tekt i Have-ideer.dk.

Guld, sølv og bronze
Guldet gik til showhaven
’Dream a little dream’ designet
af danske Nete Højlund. Hun
er bosat i England hvor hun er
selvstændig havedesigner og
tidligere har deltaget i Hamp-
ton Court Palace Flower Show.
Vinderhaven var anlagt af
Nybo Planteskole, Thomsens
Anlæg og Thomas Byg med
Juliana Drivhuse som partner.

En enstemmig jury fremhæ-
vede ‘Dream a little dream’
som en sikker vinder. „Det er
en stilsikker have der er præ-
get af ro og er smuk året
rundt. Her er brugt planter
som byggesten, og der er ty-
deligvis høj arkitektonisk og
planmæssig kvalitet i haven.
Kunsten at holde inde og prio-
ritere er havens styrke. Her er
en smuk beplantning der vir-
ker meget helstøbt. Den for-
sænkede siddeplads giver ro
og lyst til at blive hængende i
haven hele dagen. Der er lan-
ge kig, gode stier og store
træer der agerer parasol og
danner gode rammer,“ lød det
fra dommerne.

’Den spiselige have’ vandt
sølv. Med hønsehus, bistader

’Den blomstrende have’ med et gigantisk insekthotel bag på den blå bagvæg og et tæt staudetæppe vævet af
bl.a. den mørkviolette småblomstret salvie, den gule pilebladet tusindstråle, den blå blåkant og efterårsblåaks.
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og spiselige planter lige fra
bøg og bærbuske til melder
og morgenfruer. Haven er teg-
net af havearkitekterne Mette
Rønne, Karen Dahl, Liselotte
Juul Jensen, Frank Kirkegaard
og Henriette Lyngsted. Haven
er anlagt af Grønbo Anlæg og
med Nemaslug som partner.
Juryen fremhævede bl.a. ha-
ven som en flot løsning fuld af
ideer til den spiselige have.
Der var en fin afstemning mel-
lem plantevalg og materialer,
og haven viser ifølge juryen et
godt bud på en moderne have
som har fokus på en af tidens
helt store tendenser.

Bronzemedaljen gik til ‘Den
blomstrende have’ som Lise
Bollhorn og Erik Dal har teg-
net. Haven er anlagt af Dam-
holmgaard med Universe
Science Park som partner. I sin
vurdering lagde juryen bl.a.
vægt på at haven er et spæn-
dende bud på en have uden
græsplæne og med insektven-
lige planter samt et insektho-
tel. En klar idé som er nem at
udføre, og med en flot sam-
mensætning af blomster.

De fem øvrige showhaver
var:
• ‘En vild og vidunderlig urban
oase’ designet af Dorthe Kvist,
anlagt af Gartner Gottlieb A/S
med Gardena som partner.

• ‘Den bæredygtige Byhave’
designet af Signe Wenneberg,
anlagt af anlægsgartnerfirma-
et Kirkegaard A/S med H.J.
Hansen Genvindingsindustri
som partner.
• ‘En have mellem himmel og
hav’ designet af Nina Ewald
og Birgitte Busch anlagt i sam-
arbejde med Martlev Structu-
ral Design og med Louis Poul-
sen som partner.
• ‘New Nordic Nature - en mo-
derne vandhave’ designet af
Lars Juncker og Anne Fischer
Stausholm anlagt af anlægs-
gartnerfirmaet Junkerhaven
med Front Media som partner.
• ‘Seernes drømmehave’ an-
lagt i samarbejde med TV2 Fri
med afsæt i seernes ønsker,
tegnet af Knud Bundgaard og
Jens Peter Jacobsen fra Unika
Haver med Silvan som partner.

Udstilling og handel
Foruden showhaverne bød
CPH Garden også på 12 små
udstillingshaver der præsente-
rede forskellige mærker fra
havebranchen i hver sin lille
have på 9 m2. Gennem de fem
dages haveshow kunne gæ-
sterne stemme på deres favo-
rit, og sidste dag blev publi-
kums favorit kåret. Det blev
’Fællesskabshaven’ der fik flest
sms-stemmer.

SKRIBENT
Jeanette Thysen er havearkitekt,
freelanceskribent og fotograf.

Haven er skabt af bygartner-
ne fra TagTomat som havde
kombineret plantekasser og
selvvandingsteknikker med
jordprodukter fra Champost til
at dyrke grønt og fællesska-
ber. Målet var at vise hvad der
rører sig i det københavnske
byhavemiljø og inspirere til
flere kreative haveløsninger i
byen: baggårdshaver, tag-
haver, parkeringshaver, altan-
haver og fortovshaver.

Udstillingen bød også på
150 handelsstande hvor de be-
søgende kunne købe alt hvad
et seriøst plantehjerte kan be-
gære. Alt fra planter til have-
jord, drivhuse og værktøj til
haven. Arrangørerne havde
samtidig - meget praktisk - sør-
get for et plante- og lagerho-
tel hvor de besøgende gratis
kunne opbevare deres køb
indtil de forlod haveshowet.

Flere planteskoler og gart-
nerier havde stillet solide
salgsstande op. Det samme
havde leverandørerne af alt
fra vandingsaggregater til ha-
vefrø, sneglenematoder og
interesseorganisationer for ro-
ser, pæoner og dahlia - for
blot at nævne nogle.

Enormt eventprogram
Haveshowet bød desuden på
et omfattende foredrags- og

Udstillingshaven ’Fint fælleskab af græsser og stauder’
fra Poul Petersen, Overdam Planteskole, viste nye, populære
græsser og stauder i et flot samspil.

eventprogram med op mod 50
forskellige indlæg pr. dag.
Hver dag var fuld af nye
events og foredrag fordelt i
forskellige værksteder, på sce-
nen og i de tre telte: Taletel-
tet, Haveselskabets telt og
Medlemsteltet. Lige fra intro-
duktion til ’no dig’-metoden
og pileflet til foredrag om
benzin versus el-drevne have-
maskiner, hvordan du anlæg-
ger et surbundsbed, og hvor-
dan du kommer videre med
dit drivhus.

Alt i alt en flot, solid og pro-
fessionel haveshowspremiere
på dansk jord. Men også et
ambitiøst haveshow der kræ-
vede god forberedelse som
gæst hvis man skulle danne sig
overblik og finde vej ind til ud-
stillingen og rundt blandt de
mange muligheder som en en-
kelt besøgsdag rummede.

Haveselskabet vil nu evalu-
ere udstillingen og samle
kræfter til at tage fat igen.
„Der er ingen tvivl om at vi har
ramt et uopdyrket land med
denne event og vi glæder os
til at gentage CPH Garden i
2019,“ slutter Charlotte Garby,
direktør i Haveselskabet. ❏
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Vindmaskinen der
varmer luften op
Frugttræers blomster og jule-
træers unge skud er følsomme
over for nattefrost sent på for-
året og i år har det været sær-
ligt slemt. Risikoen kan bl.a.
forebygges med en vindmaski-
ne som den Wind Master som
det fynske firma Jutek frem-
stiller inspireret af en newzea-
landsk maskine.

Det noget støjende traktor-
monterede redskab har på et
højt tårn monteret en kraftig
propel. Den blæser den varme-
re luft, der om foråret ofte lig-
ger højere oppe, ned over træ-
erne så små frostgrader ikke
skader. Ifølge Jutek kan maski-
nen dække cirka fire hektar.

Propellen kan dreje 360 gra-
der rundt, og vinklen i forhold
til jordoverfladen kan justeres.
Den drives af pto’en fra trak-
toren der helst skal kunne le-
vere 100 hk. Under - forsigtig -
transport foldes tårnet ned
over traktoren. Tårn og propel
fås så de matcher den ønskede
effekt. På billedet er tårnet 10
meter højt og propellen 2 me-
ter i diameter. Jutek.dk.

32% af kommunerne vil ud-
lægge et eller flere aflast-
ningsområder eller udvide ek-
sisterende. 44 vil ikke mens
24% ved ikke. Det viser en un-
dersøgelse hvor Dansk Byplan-
laboratorium i maj spurgte alle
98 kommuner, og 82 svarede.

 Aflastningsområder er om-
råder hvor butikker og andre
bycenterfunktioner lægges ud
i byens kant, gerne ved store
omfartsveje. Det har planloven
før givet en vis ret til, men den
nyreviderede planlov giver fri
adgang til aflastningsområder.
Ifølge undersøgelsen vil især

Yderkommuner vil aflaste deres bymidte
yderkommuner benytte denne
mulighed selv om det er dem
der har størst problemer med
tomme butikker i bymidterne.

Sigtet med aflastningsområ-
der er at bymidten ikke lider
overlast med f.eks. store butik-
ker og parkering, men aflast-
ningsområder har også bedre
p-forhold, mere plads og billi-
gere husleje. Ulempen er at
bymidten kan tappes for om-
sætning og få flere tomme bu-
tikker, sådan som Institut for
Centerplanlægning viser i sin
nye undersøgelse ‘Detailhan-
delen og bymidterne.’ sh

Foreslår at fritage naturområder for skat
Teknologirådet anbefaler at
natur fritages for ejendoms-
skat. Det sker i rapporten
’Prioritering af Danmarks areal
i fremtiden’ der blev fremlagt
3. maj i Folketinget.

“Vi vil gerne give landmæn-
dene incitament til at få noget
mere natur på deres ejendom-
me,“ siger Søren Gram der er
projektleder i Teknologirådet.

I dag beskattes de naturbe-
skyttede områder som andre

arealer gennem grundskylden.
Afhængigt af grundens place-
ring er den mellem 1,6 og
3,4% af grundens værdi.

Forslaget mødte foreløbig
opbakning fra Liberal Alliance
der vil sænke skatterne og Al-
ternativet der vil hjælpe natu-
ren. Teknologirådet har ikke
regnet på konkrete effekter
eller udgifter ved skattefrita-
gelsen, men foreslår at en
kommission gør det.
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En have behøver ikke at væ-
re havepræget. Den kan

også have et vist naturpræg så
den ligner natur - og lidt er
det. Også selv om den ikke er
ret stor. Det kan give haven et
vildere og frodigere udtryk og
øge havens lille bidrag til et ri-
gere plante- og dyreliv.

Havetypen kendes fra bl.a.
1800-tallets engelske ‘wild gar-
den’ hvor man skeler til natu-
rens økologi og giver lokal flo-
ra og fauna plads i haven. I
dag er der gået lidt mode i sti-
len i kølvandet på ønskerne
om naturautenticitet, sundhed
og biodiversitet.

Blandt flere nyere bøger om
emnet har Vibeke Dalgas (født
1933) skrevet ‘En leg med na-
turen’ der ser på landskabsar-
kitekt Henrik Pøhlsgaards som-
merhushave i Tisvildeleje. En
have på 854 m2 der viser at na-
turpræg kan skabes på selv
små grunde. Men også viser at
havers naturpræg kan skabes i
stor variation og kan kombine-
res med have- og parkpræg -
samtidig med at man trækker
på klassisk havekunst og mo-
derne landart. Det skaber en
meget oplevelsesrig have.

Pøhlsgaard (f. 1942) var an-
sat på Sven-Ingvar Anderssons
tegnestue fra 1983 til 2007.
Han overtog den tilgroede
have midt i 80’erne og har si-
den udviklet den i en struktur
hvor det lille hus med anneks
ligger i midten med ‘skoven’ til
den ene side og ‘sletten’ til
den anden.

Fra en diskret indgang ved
et lille porthus og store træer
går man gennem ‘skoven’ ad
en sti kantet af kvasvægge,
brændestakke og kompost
med en lille skovsø bagved.
Fra huset fører grusbelægning
som en barok akse til en blå
mur der agerer himmel. Man
finder også en lille italiensk
renæssancehave, og bag slet-
ten opdager man en ‘hemme-
lig have’. Desuden er haven
fuld af skulpturer, krukker og
andre detaljer som fuglebade,
en flettet grenlåge og antikke
amforaer lagt i græsset.

Haven inspireres af natur
Vibeke Dalgas hylder Henrik Pøhlsgaards
oplevelsesrige og lidt vilde sommerhushave

Dalgas er arkitekt, byplan-
lægger og tidligere professor i
beplanlægning. Hun ser haven
som et ‘eksperimentarium af
en meget personlig karakter’.
Hun ser også haven som en del
af opgøret med modernismen,
dvs. den funktionalistiske arki-
tektur med enkle haver base-
ret på klassiske haveelemen-
ter, især græs. I dette opgør
har landart-bevægelsen ført
an, vurderer Dalgas. Mon ikke
det er en overvurdering?

Bogen er et inspirerende ek-
sempel i naturhavedesign,
men ikke en vejledning i hvor-
dan man designer, anlægger
og holder dem. Og det er vel
at mærke det arkitektoniske
aspekt der dominerer, slet ikke
det biologiske. Man skal også
huske at der trods alt er mere
plads at rutte med i Pøhls-
gaards have end ved de fleste
parcelhusgrunde hvor huset er
langt større, og hvor der også
skal være parkering. Og hvor
der nok også hurtigere kan
opstå skyggeproblemer, også
med naboerne.

Haven er et godt eksempel
på at man man skal finde ba-
lance mellem det vilde og det
kultiverede. En balance der
kan være svær at håndtere og
som kan kræve mere kunnen
og pleje end en almindelig
græshave, i hvert fald hvis ha-
ven skal ligne Pøhlsgaards.

Bogen er hurtigt læst og rig
på billeder, og er - som de
mange fagudtryk signalerer-
også skrevet til fagfolk. Billed-
kvaliteten er ikke altid i top,
måske fordi de er taget med
telefon som det blev oplyst da
bogen blev præsenteret.

Bogen begynder med et ka-
pitel om hvordan Vibeke Dal-
gas var til et forførende fro-
kostselskab i haven. Dette ‘be-
søg i paradis’ var anledningen
til at bogen blev til, men er
med til at forklare hvorfor bo-
gen er blevet en ensidig hyl-
dest til haven. sh

Vibeke Dalgas: En leg med naturen.
Landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards
have ved Tisvildeleje. 97 s. 199 kr.
Bogvaerket.dk.

Skovsøen i ‘skoven. Illustrationer fra bogen.
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Den østjyske millionby. Af
Tom Nielsen og Boris Broman
Jensen. Byplanlaboratoriets
Forlag 2017. Byplanlab.dk. 180
s. 100 kr. Downloades gratis.
Byplanlab.dk.
• Det østjyske bybånd langs
motorvej E45 er blevet et re-
gionalt vækstcenter, men i
modsætning til Øresunds-
regionen udvikler det sig uden
nogen tværgående planlæg-
ning. Risikoen er manglende
sammenhæng mellem byud-
vikling og trafikinvesteringer
samt manglende beskyttelse af
landskab og naturværdier, ly-
der det i bogen som i antolo-
giform belyser bydannelsen og
samtidig medtager centrale
generelle problemstillinger og
diskussioner om regional by-
og landskabsplanlægning.

Politisk dialog med kom-
munerne i Region Hoved-
staden om klimatilpasning.
Af Gy Larsen. Teknologirådet
og Region Hovedstaden 2017.
10 s. Tekno.dk.
• Lokal klimatilpasning udfor-
dres af lovgivningen hvor for-
holdet mellem frivillige og
tvungne klimaløsningen skal
afklares. Det er et af hoved-
budskaberne i rapporten hvor
Teknologirådet har talt med
en række kommuner om de
udfordringer og prioriteringer
de står med på klimaområdet.
Det er sket som led i Region
Hovedstadens tiltag ‘Vand på
tværs - Klimaberedt region’.

Kommuner på forkant. 25
lokale strategier viser nye
veje. Erhvervsstyrelsen, Kom-
munernes Landsforening og
Realdania. 156 sider.
Paaforkant.dk.
• Afsluttende publikation i
kampagnen ‘Kommuner på
forkant’ hvor 25 yderkommu-
ner siden 2014 har arbejdet
med strategiplaner. Fire eks-
perter ser på tværs af alle 25
strategier. De går i dybden
med de tværgående temaer:
differentieret udvikling, bo-
sætning, erhverv og inddra-
gelse og belyser erfaringer,
perspektiver, visioner, proces
og resultater.
H.C. Andersens besøg på
danske slotte og herregår-
de. Af Henning Dehn-Nielsen
og Hans Henrik Tholstrup. 262
s. 299 kr. Forlaget Frydenlund.
Frydenlund.dk.
• Bogen følger H.C. Andersen
som gæst på datidens slotte
og herregårde. Også 1800-
tallets have- og parkarkitektur
kommer med i beskrivelsen af
eventyrforfatteren.

99 arter i Nationalpark
Mols Bjerge. Af Marianne
Graversen. Naturhistorisk Mu-
seum Aarhus 2017. 110 s. 198
kr. Nathistshop.dk.
• Utraditionel guide på dansk
og engelsk om 99 af national-
parkens mere specielle dyr og
planter, men hvor historierne
er større end det enkelte dyr.
Læs om bl.a. mariehøneedder-
kopper, hjertegræs, grønne
sandspringere og tornsangere
fra nationalparkens gamle løv-
skove og dens lysåbne natur.
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Med ‘Dansk Skovbrug’ og
‘Gartneren’ har JS Dan-

mark A/S lanceret to nye an-
noncefinansierede fagmagasi-
ner på det grønne område.
Dansk Skovbrug er indtil vide-
re udkommet med to numre,
det seneste her i foråret. Gart-
neren udkom med et enkelt
sidste sommer. Det er rettet
mod gartnerierhvervet, ikke
anlægsgartnerområdet. Det er
dog uvist om nogen af blade-
ne atter udkommer.

Tager man seneste nummer
af Dansk Skovbrug kan man
på 28 billedrige A4-sider læse
skovbrugsrelaterede nyheder
om bl.a. klimatilpasning, tre
nye skovbrugsbøger, elever og
praktikpladser, digitalisering,
certificeringer og tilskudsord-
ninger. De 11 af siderne er an-
noncesider.

I begge magasiner er indhol-
det i høj grad baseret på pres-

semeddelelser og nyhedsbreve
fra centrale aktører som for
Dansk Skovbrug f.eks. er He-
deDanmark og Naturstyrelsen
og fagskoler. Artiklerne er re-
lativt korte, har ikke en dybere
faglighed, og det er lidt uklart
hvem de skrives til. Hovedar-
tiklerne er signeret af Anne
Kathrine B. Nielsen og Morten
Berthelsen der ikke præsente-
res nærmere, men formentligt
er journalister

JS Danmark blev stiftet i
1993 og har afdelinger i flere
europæiske lande gennem JS
World Media. Virksomhedens
primære produkt er ‘multi-
medie-brochurer’. F.eks. kan
en organisation få fremstillet
en brochure rettet mod poten-
tielle medlemmer idet JS Dan-
mark selv finansierer brochu-
ren gennem annoncesalg til
publikationen. To eksempler
er Brolæggerlaugets brochure

Nye og måske visne blade
om skov og gartneri
JS Danmark står bag bladene som nok skal ses
som prøveballoner der skal teste markedet

gmPUBLIKATIONER

Kvalitet og effektivitet i
lokalplanlægningen. Af
Line Hvingel og Henrik Søe
Lysgaard i samarbejde med
kommunale planlæggere mv.
Kommunernes Landsforening
og Cowi 2017. 56 s. Kl.dk.
• KL og 11 kommuner har ar-
bejdet med at fremme kvalitet
og effektivitet i lokalplanlæg-
ning. 25 konkrete anbefalin-
ger der er rettet mod at opti-
mere planprocessen og ser-
vicetjekke kommunernes plan-
praksis under den nye planlov.
Bl.a. anbefales en ’intelligent’
borgerinddragelse hvor man
fra sag til sag overvejer hvilken
borgerinddragelse der er rele-
vant og nødvendig.

Naturhaven. Den mangfol-
dige have. Af Lilli Gruwier,
Lars Brøndum, Katrine Turner.
Turbine Forlaget A/S 2017. 149
s. 280 kr. Turbineforlaget.dk.
• Praktisk vejledning til have-
ejere om at omlægge en tradi-
tionel have til en naturhave
med sommerfugle, bier, fugle,
krat og vandhuller. En natur-
have omtales som et bevidst,
æstetisk behageligt og natur-
venligt valg som kræver om-
tanke, planlægning og viden.
De tre forfattere er biologer.

‘Ægte miljø’ og Thisted Kom-
munes ‘Danmarks førende
klimakommune’.

JS Danmark fører endvidere
en række fagblade med en vis
fælles grafisk og redaktionel
stil. Ud over Dansk landbrug
og Gartneren udkom der i for-
året det første nummer af
‘Fremtidens energi’, og der har
også tidligere været sendt
landbrugsorienterede fagbla-
de på markedet.

Der oplyses dog ikke noget
videre om bladene i deres ko-
lofoner eller på JS Danmarks
hjemmeside. Her omtales kun
firmaet og profilbrochurerne.
Grønt Miljø har derfor kontak-
tet JS Danmark for at få svar,
men uden at få svar. „Vi har
desværre ikke tid og ressour-
cer til at hjælpe dig på nuvæ-
rende tidspunkt,“ skriver
office administrator Chanette
Kær Amtoft. Det er derfor
uvist hvilke blade der stadig
udkommer, hvor tit de gør
det, hvem bladene henvender
sig til, hvem der modtager
dem og hvilke nye blade man
kan vente sig.

 På den baggrund vurderer
Grønt Miljø at udgivelserne er
prøveballoner der skal vise om
magasinerne er en kommerciel
mulighed - lidt på samme vil-
kår som firmaets profilbrochu-
rer er det.

I skovbruget er det domine-
rende fagblad ‘Skoven’ der ud-
gives af Dansk Skovforening.
Herfra oplyser redaktør Søren
Fodgaard at JS Danmarks først
udgav sit skovbrugsblad under
navnet ‘Skoven’, men at skov-
foreningen krævede at JS Dan-
mark ophørte med at bruge
dette navn. Det blev derefter
til Dansk Skovbrug. sh
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Enkel og billig natur- og
vildtpleje i mindre skove

At skabe mere variation er
 det vigtigste generelle

råd når man vil gøre noget
godt for naturen og vildtet i
skovene. Vil man vide mere
om hvad det dækker over, kan
man læse i Karsten Raaes og
Per Kauffmanns nye ‘Natur- og
vildtpleje i skoven’.

Begge emner er med, for
naturpleje og vildtpleje kan
ikke skilles, fastslår forfatter-
ne. Ingen natur, ingen natur-
oplevelser. Og intet vildt. I sid-
ste ende lokker jagtmulighe-
derne, også som et væsentligt
økonomisk aktiv. Men også
naturbeskyttelsen tæller. Lo-
ven kræver en vis naturbeskyt-
telse, bl.a. af skovens søer, mo-
ser og vandløb. Og kun de
færreste har „ikke taget beho-
vet for mere biodiversitet til
sig,“ som forfatterne skriver.

Udgangspunktet er en øko-
nomisk overkommelig indsats
med enkle midler som skov-
ejeren langt hen ad vejen selv
kan stå for, både når det dre-
jer sig om skovrejsning og alle-
rede etablerede skove. Det
kan være at bruge mere hjem-
mehørende træarter, at skabe
flere lysninger og bryn, etable-

Med eksempler og generel vejledning har Raae
og Kauffmann ikke mindst jagten for øje

re flere søer og vandløb, skabe
variation i træernes aldre og
bevoksningernes struktur,
etablere småplantninger uden
for skovbrynet, efterlade mere
dødt ved i skoven, etablere
stenbunker og jorddiger og
supplere med bl.a. vildtagre
og tilskudsfoder der kan for-
bedre vildtets chancer på en
mere direkte måde.

Bogen er i hvert kapitel byg-
get op med en generelt vejle-
dende gennemgang og detal-
jerede eksempler eller egentli-
ge virksomhedsportrætter, tit
med en meget jagtinteresseret
indehaver. Bogen kan ses som
en temaudvidelse af Karsten
Raaes ‘Skovdrift med begge
hænder - og omtanke’ fra
2016. Han er skovrider mens
Kauffmann er jagtjournalist.
Duoen har begået en viden-
mættet og upolemisk bog
med gode illustrationer og et
oversigtligt ‘årshjul’ med må-
nedlige natur- og vildtpleje-
opgaver. Den kan andre end
små skovejere få glæde af. sh

Per Kauffmann og Karsten Raae: Na-
tur- og vildtpleje i skoven. Skovdyr-
kerne 2017. 208 s. 200 kr.
Skovdyrkershop.dk.

Med en tynding i løvtræerne til venstre er en skovvej udvidet til en
skoveng med mere lys. Store træer er efterladt som solitære. Fra bogen.

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.
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Systemet glemmer
det psykiske miljø
Arbejdsmiljøledelsessystemer
tager ikke nok hånd om det
psykiske arbejdsmiljø. Der er
brug for kompetenceløft og
konkrete anvisninger på hvor-
dan dårligt psykisk arbejdsmil-
jø skal håndteres. Det viser An-
ne Helbo Jespersens nye er-
hvervs-ph.d. på Aalborg Uni-
versitet, skriver Videncenter
for Arbejdsmiljø 6.6.2017.

„Udfordringen er at psyko-
sociale arbejdsmiljøproblemer
kan være vanskelige at få til at
passe ind i certificeringsarbej-
det fordi de ikke kan ses med
det blotte øje. Problemet er
også at auditorer sædvanligvis
ikke opfatter medarbejdernes
udsagn som et gyldigt bevis på
at noget er galt,“ siger hun.

Anne Helbo Jespersen me-
ner at certificeringsbureauerne
bør indføre en praksis hvor
medarbejdernes subjektive ud-
sagn betragtes som solid og
troværdig viden. Auditorer
bør lære af Arbejdstilsynets
metoder hvor de bl.a. intervie-
wer ansatte når de skal afdæk-
ke det psykiske arbejdsmiljø.

BRANCHE
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En ny markedsføringslov
trådte i kraft 1. juli. Årsa-

gen er at Danmark ifølge EU-
Kommissionen ikke havde im-
plementeret en række direkti-
ver om markedsføring korrekt
i loven. Det råder den nye lov
bod på, især med en række
nye begreber der gør loven
‘direktivkonform’. Indholdet er
dog langt hen ad vejen ‘gam-
mel vin på nye flasker’ ifølge
jurist i Håndværksrådet Jeppe
Rosenmejer. Derfor kan den
hidtidige retspraksis bruges
når man skal tolke de nye be-
stemmelser, fastslår han.

En af ændringerne præcise-
rer reglerne om fakturering af
regningsarbejde. Før kunne
forbrugeren ‘i særlige situatio-
ner’ kræve yderligere oplys-
ninger for at forstå en faktura
- uden tidsfrist og uden at de-
finere hvornår situationen var
‘særlig’. Det kunne betyde at
virksomhederne skulle gemme
dokumentation i lang tid. Med
den nye lov kan forbrugeren
altid kræve yderligere oplys-
ninger, men det skal ske inden
for ‘rimelig tid’ der i betænk-
ningen til loven er fastsat til
cirka én måned.

Også reglerne om skjult
markedsføring på nettets
blogs, sociale medier mv. præ-
ciseres. Det er nu ikke mere
nødvendigt med en konkret
aftale mellem virksomheden
og den der omtaler produktet
for at det kan anses som mar-
kedsføring - og dermed tyde-
ligt skal fremstå som sådan.

Man kan f.eks. forestille sig
at en virksomhed sender et
produkt til en blogger uden
en aftale eller forpligtelse om
at produktet skal omtales. Hvis
bloggeren alligevel omtaler
produktet, skal det tydeligt
fremgå at der er tale om mar-
kedsføring, f.eks. ved at blog-
geren oplyse at produktet er
stillet gratis til rådighed. Æn-
dringen står dog ikke direkte i
loven, men i lovbetænkningen
er der fortolkningshjælp når
sagerne skal afgøres.

Er de reelle ændringer små,
ser den nye lov til gengæld an-
derledes ud end den gamle.
Den har fået en ny opbygning
for at gøre den mere oversku-
elig. Bl.a. har markedsføring
over for forbrugere fået sit
eget kapitel. Desuden er loven
gjort mere teknologineutral.

Der er med lovændringen
ikke indført yderligere forbru-
gerbeskyttelse. De ændringer
der er sket, har nærmest sæn-
ket forbrugerbeskyttelsen lidt.
Her tænkes bl.a. på den øgede
mulighed i §10, stk. 2 for elek-
tronisk markedsføring af ‘egne
tilsvarende produkter’.

I den nye markedsføringslov
er der desuden fjernet flere
regler som i forvejen står i an-
dre loven. Bl.a. er reglerne om
prisoplysning og vejledning af
forbrugere taget ud.

På initiativ af Håndværksrå-
det og de øvrige erhvervsorga-
nisationer indeholdt det oprin-
delige lovforslag en øget ad-
gang til elektronisk markeds-
føring i B2B-forhold, altså mel-
lem virksomheder. Denne del
blev dog taget ud under den
politiske forhandling i Folke-
tinget og findes derfor ikke i
den endelig lov.

Der er ikke ændret på for-
tolkningen af spam, heller ikke
bødestørrelsen for at overtræ-
de spamreglerne. De ligger
stadig på minimum 10.000 kr.
for de første 100 henvendelser
og herefter 100 kr. pr. efterføl-
gende henvendelse. sh

Ny direktivkonform markedsføringslov
Revideret lov følger EU-formalia, men har kun små reelle ændringer

Udføres arbejdet i regning? Så har den nye lov skabt klarere regler, også for anlægsgartnere.

Cramo i Danmark
solgt til Loxam
Cramo Group har solgt sin
maskin- og materieludlejnings-
virksomhed i Danmark til Lo-
xam Group, det franske firma
der er Europas største inden
for maskinudlejning og har
7400 medarbejdere i 12 lande.
Finske Cramo er Europas næst-
største inden for området,
men satser nu mere på udlej-
ning af bygningmateriel, her-
under mærkevaren Adapteo
samt andre udlejningsrelate-
rede services.

 Købet omfatter udlejnings-
materiel, lagerbeholdninger,
kundekontrakter og lejekon-
trakter i Cramos syv afdelin-
ger. Også alle ansatte overta-
ges. I 2016 udgjorde omsæt-
ningen af den opkøbte del 149
mio. kr. Loxam har været på
det danske marked siden 2007
og driver p.t. driver 24 afdelin-
ger. Handlen ventes at være
afsluttet senest 31. august.
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Roskilde Tekniske Skole ud-
 byder fra august 2017 ud-

dannelsen til struktør der fin-
des i tre linjer: anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolæg-
ger. Uddannelsen bliver place-
ret under samme tag som an-
lægsgartneruddannelsen i et
fælles uddannelsesmiljø på Vil-
vorde. I forvejen er anlægs-
gartneruddannelsens grå linje
og struktøruddannelsens bro-
læggerlinje nært beslægtede
uddannelser.

I forvejen udbydes struktur-
uddannelsen på en række fag-
skoler landet over, og på tre
skoler har man hidtil kunnet
tage brolæggerlinjens hoved-
forløb, nemlig i København
(Next), Horsens (Learnmark
Tech) og Aarhus (Aarhus
Tech). Hertil kommer nu også
Roskilde Tekniske Skole der vil
udbyde både grundforløbet
og hovedforløbet.

På sigt kan også murerud-
dannelsen placeres på Vilvorde
i et fælles uddannelsesmiljø,
fortæller uddannelseschef
Niels-Ole Vibo Jensen: „Vores
vision er at skabe et uddannel-
sesmæssigt stencenter hvor vi
samler de uddannelser som ar-
bejder med sten, fliser og be-

Brolæggere og struktører til Roskilde

ton. Når disse uddannelser
kommer i berøring med hinan-
den i et fælles uddannelses-
miljø, opnås der samtidig en
fælles forståelse for hinandens
opgaver, håndværk og kom-
petencer, og det vil gavne vo-
res elever i praktikken og de-
res fremtid på arbejdsmarke-
det,“ siger han.

 Skolen oplyser i en presse-
meddelelse at man „har udvi-
det medarbejderstaben og an-
sat folk med bred baggrund
inden for entreprenør- og an-
lægsgartnerbranchen for at
skabe en god og bred dynamik
mellem uddannelserne. Skolen
er netop nu i gang med at lave
en helt ny stor, isoleret og op-
varmet hal hvor de nye uddan-
nelser skal ligge.“ I den 1100
m2 store hal skal også anlægs-
gartnerne uddannes i bl.a. be-
lægninger og rørlægning som
er lagt ind i uddannelsen.

“Vi ser meget frem til at
skulle starte med struktørud-
dannelsen fordi den ligger lige
i tråd med uddannelser vi har i
forvejen, f.eks. anlægsgartner-
uddannelsen,“ siger uddannel-
sesleder Claus Egede Cornelius
der får det daglige ansvar for
struktøruddannelsen. „Der er

På Roskilde Tekniske Skole skal brolæggere, anlægsstruktører og
anlægsgartnere uddannes under samme tag i et nyt ‘stencenter’

mange af vores anlægsgart-
nerelever som primært er inte-
resserede i den grå del af ud-
dannelsen, og det kan vise sig
at være en mulighed at kunne
tilbyde dem uddannelsen til
anlægsstruktør eller brolæg-
ger,“ siger han.

Niels-Ole Vibo Jensen peger
også på at den nye adgangs-
begrænsning på anlægsgart-
neruddannelsen kan føre unge
over på brolæggeruddannel-
sen i stedet. „Og har vi ikke
nok til et hovedforløb, går vi
sammen og laver fælles hold
med andre skoler,“ siger han.

Siden 2008 er der færdig-
uddannet mellen 14 og 31
brolæggere årligt og med de
igangværende årgange stiger
tallet ikke i de kommende år.
Men det kan det ifølge Niels-
Ole Vibo Jensen siden komme
til. „Der er stor efterspørgsel
efter færdiguddannede struk-
tører, også brolæggere, men
der er simpelt hen ikke elever
nok,“ fastslår han.

Der er opstart på struktør-
uddannelsens grundforløb 1
og 2 mandag den 7. august på
uddannelsen, og de første
hovedforløb forventes afviklet
i løbet af 2018. sh

Fra Vilvorde der nu også skal huse struktør- og brolæggerelever. De får glæde af en nyopført opvarmet hal.

Ren recycling

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

på stedet.

Ingen transport
Ingen deponering

En ren fræsning
enkelt og effektivt

ned til 80 cms dybde

Miljørigtig
og bæredygtig

affaldshåndtering

Vi ses i Skovhuset
Have & Landskab 2017
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For 2018 har Undervisnings-
ministeriet indført en min-

dre adgangsbegrænsning for
anlægsgartneruddannelsen.
Højst 256 elever kan begynde
på grundforløbets anden del
med mindre de har indgået
uddannelsesaftale med en
praktikvært. Gør de dét, er der
altså ingen adgangsbegræns-
ning. Adgangsbegrænsningen
justeres hvert år med nye tal.

Kvoten på 256 er fordelt på
de ni fagskoler der udbyder
uddannelsens grundforløb (se
skemaet). Fem af dem tilbyder
også uddannelsens hovedfor-
løb. Ministeriet opfordrer i øv-
rigt skolerne til fortsat at sam-
arbejde om udbuddet så
ubrugte kvoter kan anvendes
på andre skoler.

Kvoten på 256 omfatter ikke
uddannelsen som greenkeeper
og groundsman. Det er selv-
stændige uddannelser som ik-
ke har fået nogen adgangsbe-
grænsning. En kvote ville hel-
ler ikke gøre nogen forskel da
det for disse to uddannelser er
almindelig praksis at få en ud-
dannelsesftale før man indle-
der grundforløbet.

Udbud og efterspørgsel
Der har i flere år været ad-
gangsbegrænsninger på visse

Anlægsgartnerne
får en lille
adgangsbegrænsning

erhvervsuddannelser. Ministe-
riet udvidede sidste år denne
praksis og ændrede betegnel-
ser fra ‘kvoter’ til ‘dimensione-
ring’ som i forvejen er indført
for de videregående uddan-
nelser. Det overordnede sigte
er at få en bedre sammen-
hæng mellem udbud og efter-
spørgsel på de enkelte uddan-
nelser. Regnestykket baseres
på analyser for behovet for ar-
bejdskraft, udbuddet af prak-
tikpladser og jobmuligheder
inden for uddannelsen.

Adgangsbegrænsningen
kan laves sådan at man skal
have en uddannelsesaftale
med en praktikvært for at be-
gynde på grundforløbet eller
hovedforløbet. Den kan også
laves sådan at der er en kvote
for hvor mange der må begyn-
de uden en uddannelsesaftale.

I sommer meddelte Under-
visningsministeriet at flere er-
hvervsuddannelser fra 1. janu-
ar 2018 får adgangsbegræns-
ning, bl.a. anlægsgartnerud-
dannelsen. Der var først lagt
op til en såkaldt 0-kvote. Det
betyder at alle elever skal have
en uddannelsesaftale før de
begynder på grundforløbets
anden del. Undervisningsmini-
steriet fulgte dog indstillingen
fra Rådet for Erhvervsuddan-

nelser, så resultatet blev en
lille kvote på 256. Adgangsbe-
grænsningen er baseret på sta-
tistik tilbage fra 2013.

Skov- og naturteknikerud-
dannelsen har fået adgangs-
begrænsning uden kvote. Alle
skal altså have en uddannel-
sesaftale for at begynde på
grundforløb 2, oplyser Hen-
ning Gregersen fra Jordbru-
gets Uddannelser. Gartnerud-
dannelsen har derimod ikke
fået adgangsbegrænsning.

Uddannelserne inden for
byggeri og anlæg er også slup-
pet bortset fra bygningsma-
leruddannelsen der har fået
en kvote svarende til anlægs-
gartneruddannelsens. Murer-
uddannelsen og tagdækker-
uddannelsen har været i spil,
men er siden pillet ud.

Ligner et paradoks
Adgangsbegrænsningen - der
også kaldes for ‘dimensione-
ring’, kommer mens anlægs-
gartneriet efterlyser mere vel-
uddannet arbejdskraft, og
hvor Danske Anlægsgartnere
politisk arbejder for at få flere
unge ind i faget.

„Vi har virkelig brug for fle-
re faglærte og gør hvad vi kan
for at få flere. Og så får vi ad-
gangsbegrænsning. Det er et
paradoks der bl.a. kan forkla-
res med at statistikken er fra
2013. Siden da er der kommet
markant mere gang inden for

UDDANNELSE. Trods fuld beskæftigelse må
der i 2018 højst begynde 256 på grundforløb
2 - med mindre de har en uddannelsesaftale

KVOTEFORDELING Anlægsgartneruddannelsen

De fem førstnævnte skoler tilbyder kun grundforløbet. De øvrige
fire tilbyder også uddannelsens hovedforløb.
Sandmoseskolen under AMU Nordjylland er ikke nævnt. Denne
skole udbyder hovedforløbet, men ikke grundforløbet. Skolen har
til gengæld aftale med Tech College om at modtage deres elever.

EUC Nordvest (Thisted) ............................................................... 5
Hansenberg (Kolding) ................................................................. 5
Uddannelsescenter Holstebro..................................................... 5
Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster ........ 10
Tech College (Aalborg) ............................................................. 20
Kold College (Odense) .............................................................. 23
Selandia CEU (Slagelse) ............................................................. 30
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus .................................... 69
Roskilde Tekniske Skole ............................................................ 89
I alt .................................................................................256

Kilde: Undervisningsministeriet.
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Vi finder en løsning
og tilpasser den
Center for Adaptiv Naturfor-
valtning er et nyt initiativ fra
Aarhus Universitet hvor man
vil se på hvordan naturforvalt-
ningen kan baseres med en
adaptiv (tilpasningsdygtig) til-
gang. Borgere, forvaltere og
forskere mv. skal i dialog enes
om tiltag der kan føre til må-
let. Undervejs i udførelsen
overvåges resultaterne og om
nødvendigt justeres tiltagene i
forhold til målsætningen.

„Med denne fremgangsmå-
de lærer alle parter undervejs i
processen, og usikkerheder om
systemet og responsen på til-
tag bliver gradvist indsnævret.
Fordi alle parter deltager i he-
le forløbet, er der gode mulig-
heder for et større engage-
ment og opbygning af tillid,“
hedder det på projects.au.dk.

Aarhus Universitet har de se-
neste fem år udviklet den før-
ste adaptive artsforvaltnings-
plan i Europa. Processen har
affødt et ønske om at udvikle
og anvende konceptet. Det
skal bl.a. ske ved at rådgive og
efteruddanne.

Selandia er blevet
en del af ZBC
Selandia-CEU i Slagelse er en
af de fem fagskoler der har
anlægsgartneruddannelsens
hovedforløb. Den er nu sam-
men med SOSU Sjælland ble-
vet en del af ZBC (Zealand
Business College) der i forvejen
omfatter handels- og erhvervs-
uddannelser og har skoler i
otte byer i Region Sjælland.

I en overgangsperiode vil
Selandia-CEU hedde ZBC Se-
landia, men ellers bliver nav-
net ZBC Slagelse. Landbrugs-
og gartnerskolen på Jernbjerg-
gården vil hedde Landbrugs-
og Gartnerskolen ZBC Slagelse.

„Med fusionen følger den
innovationskraft og robust-
hed, der skal til for at sikre og
udvikle et bredt og fagligt
stærkt uddannelsestilbud i re-
gionen,“ hedder det i presse-
meddelelsen fra den 16. juni.

Skolefusionen, der har ho-
vedadresse i Ringsted, omfat-
ter ikke de videregående ud-
dannelser, herunder teknolog-
uddannelsen. I Region Sjæl-
land sorterer de under Er-
hvervsakademi Sjælland.
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bygge- og anlægsområdet og
beskæftigelsen er steget, også
i anlægsgartnerbranchen. Sta-
tistikken fra 2013 medtager
også assistentuddannelsen der
nedlægges i år fordi den ikke
efterspørges. Der tegner sig
derfor i dag et billede af fuld
beskæftigelse,“ siger direktør
Michael Petersen.

Han oplyser at Danske An-
lægsgartnere har flere tiltag
der skal få flere til at søge an-
lægsgartneruddannelsen og
etablere flere uddannelsesaf-
taler. I den forbindelse har for-
eningen også ansat en uddan-
nelseskonsulent. Direktøren
slår i øvrigt fast at der ikke er
begrænsninger i antallet af
uddannelsesaftaler. „Så bare
man bruger dem, er proble-
met ikke de nye dimensione-
ringsregler, men højst at det
kan være svært at få elever.“

I forvejen nu er der tendens
til at flere elever indgår ud-
dannelsesaftale før grund-
forløbet og dermed ikke bela-
ster den nye kvote.

„For mange har aftalen om
praktikplads været på plads si-
den de begyndte på skolen for
20 eller 40 uger siden. Det er
en ny, positiv tendens der har
udviklet sig inden for det sene-
ste år,“ siger praktikpladskon-
sultent på Jordbrugets Uddan-
nelsescenter Aarhus Michael
Sejer der forklarer tendensen
med væksten i branchen.

„For vores vedkommende
skal vi naturligvis arbejde
hårdt for at komme helt ud af
denne kvotering,“ siger ud-
dannelseskonsulent Jette Chri-
stiansen fra det Det faglige
Uddannelsesudvalg for An-
lægsgartneri. „Det gør vi ved
at branchen i langt højere
grad indgår uddannelsesafta-
ler inden grundforløb 2, bliver
bedre til at tage elever i me-
sterlære, reducerer antallet af
delaftaler og får eleverne ud
af skolepraktikordningen.“

Ny uddannelsesratio
De nye regler om adgangsbe-
grænsning skal ses i lyset af at
regeringen og arbejdsmarke-
dets parter i 2016 indgik en af-
tale om at skabe 10.000 flere
praktikpladser. Det skal fra 1.
januar 2018 ske ved at ændre
AUB, arbejdsgivernes uddan-
nelsesbidrag der finansierer
skolepraktikken. Frem for at
betale et fast beløb pr. medar-
bejder, skal AUB-bidraget fast-
sættes efter hvor mange ele-
ver virksomheden har i forhold
hvor mange faglærte den har
(uddannelsesratio). Ordningen
gælder alle virksomheder,
også offentlige. For hver virk-
somhed beregner AUB en ud-
dannelsesratio. Hvis den ikke

opfyldes, skal virksomheden
betale et ekstra bidrag pr.
praktikårselev den mangler at
uddanne. Beløbet skal især
bruges til højere lønrefusion til
elever på skoleophold og bo-
nus for at tage ekstra elever.

Det er ikke oplyst hvad ud-
dannelsesratioen bliver, men
efter de nuværende oplysnin-
ger vil arbejdsgiver og første
faglærte ikke tælle med i op-
gørelsen, ligesom der kan gi-
ves dispensation til virksomhe-
der der forgæves har søgt ef-
ter elever.

„At arbejdsgiver og forfag-
lærte ikke skal tælle med, let-
ter preset for de små virksom-
heder. Men uddannelsesratio-
en bør også også sættes i for-
hold til fagets elevbehov og et
realistisk opnåeligt elevtal. El-
lers kan AUB-bidraget blive
meget stort,“ siger uddannel-
seskonsulent i Danske Anlægs-
gartnere Annette Esbjerg Jen-
sen. „Og det bliver ikke lettere
når der samtidig indføres ad-
gangsbegrænser.“

AUB vil senest i foråret 2018
oplyse virksomhederne om
hvor mange elever de skal ud-
danne for at undgå at betale
AUB-bidrag og hvor meget de
skal betale hvis de fortsætter
med elever som hidtil. sh

Der kommer hele tiden nye anlægsgartnere til faget. Her er f.eks. de 18
der 31. maj afsluttede uddannelsen med anlægsteknisk speciale på
Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. Foto: JU.
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Dansk Træplejeforening er
sammen med udenland-

ske træplejeforeninger med til
at sikre den faglighed der sør-
ger for vi får gode bytræer. Og
det sker i høj grad gennem et
internationalt samarbejde i Eu-
ropean Arboricultural Council
(EAC) og International Society
of Arboriculture (ISA). Dansk
Træplejeforening (DTF) er
medlem af dem begge.

Indsatsen blev understreget
på EAC’s generalforsamling i
Bratislava, Slovakiet 19.-21.
maj 2017. EAC samler og koor-
dinerer europæiske lande,
ikke mindst hvad angår certifi-
cering af træplejere. Ud af Eu-
ropas 47 lande er 23 lande
medlemmer af EAC. Frankrig
har trukket sig grundet intern
uenighed. Dem der ikke er
medlemmer er ellers Portugal,
nogle Balkan-lande og mikro-
staterne Monaco, Andorra mv.

European Tree Worker
EAC har en ambition om at
formidle og koordinere den
højeste viden til det europæi-
ske marked, men flertallet af
EAC’s centrale medlemmer og
ledere har kun kvalifikationer
på et teknisk niveau, og euro-
pæiske ledende forskere delta-
ger ikke i EAC’s arbejde. Der-
for er EAC’s vigtigste funktion

Af Christian Nørgård Nielsen

Foreningerne står vagt om bytræet
TRÆPLEJE. Dansk Træplejeforening sørger sammen med sine internationale forbindelser
EAC og ISA for at sikre faglighed, standardisering, certificering og efteruddannelse

at gennemføre en fælles euro-
pæisk certificering af træple-
jere således at ansøgere efter
en standardiseret eksamine-
ring kan tildeles titlen ‘Euro-
pean Tree Worker’ (ETW).

Til dette formål drives certi-
ficeringscentre i flere lande,
og EAC råder over cirka 30 su-
pervisorer som bistår nationale
certificeringscentre og sikrer at
fælles eksamensregler over-
holdes. EAC har sekretariat i
Tyskland som ud over at koor-
dinere de officielle opgaver
især varetager certificerings-
aktiviteter i alle lande.

Det er især Tyskland og Hol-
land som bruger ETW certifice-
ringssystemet, mens f.eks. Eng-
land og Frankrig har deres eg-
ne systemer. Dansk Træpleje-
forening udbyder sammen
med Skovskolen EAC’s certifi-
cering fordi den passer bedre
til det danske uddannelsesni-
veau end den ISA udbyder.

EAC’s hjemmeside, PR og
udadvendt aktivitet er desvær-
re på et meget basalt niveau.
Der mangler faglig tyngde. Til
gengæld udfører EAC et vig-
tigt arbejde med at fastlægge
en fælles europæisk standard i
praktisk træpleje på det tekni-
ske niveau.

En af EAC’s andre fortjene-
ster er at inddrage østeuropæ-
iske lande i det træfaglige fæl-
lesskab. Således var der på
EAC’s generalforsamling en rig
deltagelse fra Polen, Tjekkiet,
Slovakiet og Bulgarien. Også
Rusland deltager med en højt
placeret embedsmand.

Centrale EAC-projekter
Et af EAC’s vigtige projekter
var udarbejdelsen af ‘ETW
handbook’ som sætter en eu-
ropæisk standard for arboris-
ters tekniske arbejde. Håndbo-
gen er for nylig opdateret og
kan købes gennem Dansk Træ-

plejeforening i Danmark. EAC
har for flere år siden også
etableret en pris (ECOT-award)
som kan gives til byer som har
gjort et særlig stort arbejde for
at fremme bytræernes forvalt-
ning. Denne pris er indtil nu
givet til ni byer i lige så mange
lande.

Efter flere års arbejde nær-
mer man sig også afslutning af
en ny ‘Standard for arbejde
med motorsav i højder’ (Euro-
pean Chainsaw Standard). Den
udgør en absolut europæisk
minimums-standard idet flere
lande har strengere krav.

Generalforsamlingen bød på
flere potentielle tiltag, f.eks.
en samlet fremstilling af be-
skæringsguider fra alle delta-
gerlande for at vurdere lighe-
der, forskelle og muligheder
for forbedringer. Om der er
ildsjæle nok til at sikre en gen-
nemførsel vides endnu ikke.

Det viste sig at der på be-
skæringsområdet er betydeli-
ge faglige uoverensstemmel-
ser mellem træplejere både
mellem og inden for de en-
kelte lande. Generelt var lan-
dene ved at gøre op med blind
topkapning af træer, men der
er divergerende opfattelser af
korrekt beskæring af f.eks.
tykke grene. Det er en diskus-
sion vi også fører i Danmark.
Undertegnede vil også på Ha-
ve & Landskab i august holde
foredrag om netop beskæring
af store grene.

Fra Slovakiet og Rusland
Generalforsamlingen bød på
indslag fra tre deltagerlande.
Slovakiet fik lovbeskyttet byt-
ræer i 2002 og har etableret to
nationale arborist-organisatio-
ner samt medlemskab af ISA i
2004. Der har været mange
problemer med grove topkap-
ninger, så der er udarbejdet en
slovakisk beskæringsvejled-
ning. Ellers anvender man i et
vist omfang østrigsk materiale.
En af barriererne for en stan-
dardiseret træpleje er at regler
for f.eks. bevarelse af histori-
ske værdier kan stride mod be-
varelsen af træer, men der ar-
bejdes på fælles fodslag.

EAC’s generalforsamling er i
gang. Den vigtigste opgave er
den europæiske certificering.
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SKRIBENT
Christian Nørgård Nielsen er dr.agro.,
cand.silv. og træfaglig rådgiver i
Skovbykon. Han deltog på European
Arboricultural Councils generalfor-
samling i Bratislava, Slovakiet 19.-21.
maj 2017.

Arboriculture blev også først
et nyt fagområde i Rusland
sent i 90’erne, og uddannelser
og et fagligt tidsskrift blev
først etableret i 2007. Russerne
har i de seneste år forsøgt at
introducere ‘europæisk’ træ-
pleje og har f.eks. i 2017 over-
sat ETW-håndbogen til russisk.
300 bytræer i Moskva er plan-
tet efter europæiske standar-
der. En barriere er at russisk
lov påbyder russisk termino-
logi på fagområdet, men EAC
lader til at have skabt en vigtig
bro til officielle russiske institu-
tioner på et ret højt niveau.
Om EAC-regler bliver fuldt i
Rusland, er dog ret tvivlsomt.

Fra London
I England er Transportation for
London ansvarlig for Londons
hovedveje og undergrundsba-
ner. De har en fem mand stor
bytræafdeling som kæmper
for vejtræernes liv. Afdelings-
leder John Parker forsøger at
fokusere på mulighederne og
så mange muligheder i samar-
bejde både nationalt og inter-
nationalt. Han eksemplificere-
de samarbejdet med byens
borgere gennem hjemmesiden
observeatree.org.uk. Her kan
borgere rapportere syge træer
til forvaltningen. Man søger

DANSK TRÆPLEJEFORENING
Dansk Træplejeforening (DTF). Dansk-
traeplejeforening.dk.

også at udvide kendskabet til
bytræernes betydning gennem
nyhedsbreve fra London Tree
Officers Association.

Som i de fleste andre euro-
pæiske lande er der i England
flere foreninger der knytter sig
til forvaltning af træer, men
blandt de internationale kan
nævnes ‘European Forum on
Urban Forestry (efuforg.word-
press.com) som også jævnligt
udsender pressemeddelelser
fra det store udland.

Pleje og forvaltning af træer
i byen er et fagområde som
knap nok eksisterer, heller ik-
ke hvad angår forskning og
uddannelse. Ofte har træpleje-
re en uddannelsesmæssig bag-
grund som anlægsgartnere,
gartnere, skovarbejdere, land-
skabsarkitekter, forstkandida-
ter eller entreprenører. Også i
det store udland er dette ikke
meget anderledes end her-
hjemme.

Den danske forening
Dansk Træplejeforening har
123 medlemmer som på alle
faglige niveauer - arborister,
landskabsarkitekter og forske-
re - anlægger og pleje af træer
i urbane miljøer.

Ud over at varetage med-
lemmernes faglige interesser ,

holder foreningen det popu-
lære årlige bytræseminar sam-
men med Københavns Univer-
sitet. Klatrer-gruppen afholder
desuden et årligt Danmarks-
mesterskab i træklatring. Cer-
tificering af danske træklatre-
re finder også sted gennem
Dansk Træplejeforening. For-
eningen har med formanden
Tage Kansager i spidsen også
lagt et stort arbejde i en revi-
sion af den danske træplant-
ningsguide som bl.a. med dele
af internationale standarder
udkommer senere i år.

Ud over at være med i EAC
er Dansk Træplejeforening
også medlem af International
Society of Arboriculture (ISA)
der har hovedsæde i USA. Det
er en verdensomspændende
forening til udveksling og for-
midling af viden om træpleje
på alle faglige niveauer. ISA,
oprettet i 1924, udgiver det in-
ternationalt anerkendte tids-
skrift ‘Arboriculture & Urban
Forestry’ og holder en årlig in-
ternational konference i USA.

Man kan opnå medlemskab
af ISA og adgang til både
gamle og nye numre af Arbo-
riculture & Urban Forestry gen-
nem den danske forening.
Dansk Træplejeforening var i
1987 den første træplejefore-

ning uden for Nordamerika
som blev medlem af ISA.

Behov for organisationer
Dansk Træplejeforening og
EAC gør et stort arbejde for at
organisere og støtte en faglig
kvalificering af alle dem som
mere eller mindre tilfældigt
bliver kastet ud i at skulle for-
valte og pleje bytræer.

I Danmark varetages kom-
munal træforvaltning ofte af
landskabsarkitekter eller skov-
og landskabsingeniører - og
nu også have- og parkingeniø-
rer, en uddannelse som blev
oprettet for 7-8 år siden. Ge-
nerelt er de - især de to først-
nævnte uddannelser -  kun
svagt udrustet når det kom-
mer til bytræernes særlige be-
tingelser. Som artiklen viser,
gør det samme sig gældende i
store dele af Europa. Der er
derfor i høj grad behov for or-
ganisationer som har fokus på
netop bytræer.  ❏

Torvet foran Hotel Carlton,
Bratislava.
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At entreprenøren foreslår et alternativt produkt, betyder
ikke at han får produkt- og projekteringsansvaret. Det har
bygherrens rådgiver fortsat, fremgår af en kendelse i Vold-
giftsnævnet 21. juni hvor entreprenøren blev frifundet.

Ved et byggeri for et alment boligselskab spurgte entre-
prenøren om de fibercementplader arkitekten havde fore-
slået som vindspærrer, kunne erstattes af MGO-plader. Det
gik arkitekten med til, men ifølge Voldgiftsnævnet er MGO-
pladerne i virkeligheden uegnede i det danske klima fordi
de suger fugt, og det måtte arkitekten tage ansvaret for.

Arkitekten skulle ikke have godkendt MGO-pladerne
uden at forelægge bygherren de relevante oplysninger om
at der var tale om et nyt og ikke gennemprøvet produkt,
fremgår det af kendelsen. Arkitekten skulle i sin kvalitetsik-
ring have tjekket om MGO-pladerne var brugbare.

„Afgørelsen lægger tilsyneladende afgørende vægt på at
arkitekten ikke har fulgt de gældende regler om kvalitets-
sikring,“ understreger chefjurist i Danske Arkitektvirksom-
heder Preben Dahl på danskeark.dk 28.6.2017.

Han fastslår at rådgiverne derfor ikke uden videre skal ac-
ceptere entreprenørernes forslag til produkter eller løsnin-
ger. „Er der den mindste tvivl om et produkts egnethed,
skal rådgiveren overlade beslutningen om produktets an-
vendelse til bygherren.“ Ifølge Preben Dahl bør rådgiverne
stramme sine procedurer op og forholde sig kritisk til de in-
put som kommer fra byggesagens øvrige parter.

Der verserer fortsat en række sager om MGO-plader. Ud-
faldet kan ifølge Preben Dahl falde forskelligt ud afhængigt
af eksempelvis tidspunktet for beslutningerne og de faktu-
elle forhold i de konkrete sager. sh

Rådgiver har ansvar for produktvalget
Nyt netværk skal
styrke byudvikling
Et nyt netværk af offentlige
og private aktører skal - efter
inspiration fra udlandet - styr-
ke vækst og byudvikling i Dan-
mark ved hjælp af nye sam-
arbejdsmodeller. Netværket er
etableret af 11 kommuner for-
uden Kommunernes Landsfor-
ening, Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen og Realdania By &
Byg.

De 11 kommuner er Frederi-
cia, Frederiksberg, Gladsaxe,
Hillerød, Hjørring, Odense,
Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg
og Aarhus. De er allerede i tæt
dialog med lokale private ak-
tører om at etablere konkrete
samarbejdsprojekter.

Målet er at løse konkrete
udfordringer med eksempelvis
tiltrækning af arbejdskraft,
udvikling af detailhandlen,
trængsel og mobilitet, iværk-
sætteri, bosætning og turisme.
Parterne forventer at en ny-
tænkning af privat-offentlige
samarbejder er en afgørende
forudsætning. Netværket
etableres foreløbig for en to-
årig periode.

Poul Erik Brander
fik Den grønne pris
Poul Erik Brander (f. 1937) har
fået ‘Den grønne pris’ der ud-
deles af Fonden for Træer og
Miljø. Den fik han for sit
utrættelige og engagerede ar-
bejde for udvikling og selek-
tion af træer og buske, et ar-
bejder der er sket i tæt samar-
bejde med sektoren og både
har haft stor værdi for plante-
skoleerhvervet og for slutbru-
gerne. Prisen blev motiveret af
bestyrelsesmedlem i Danske
Planteskoler Torben Leisgaard
da prisen blev overrakt på
Danske Planteskolers general-
forsamling i Horsens 7. juni.
Den grønne pris blev senest
uddelt i 2008 til landskabsarki-
tekt Jørn Palle Schmidt.

Universiteter leverer myn-
dighedsbetjening til mini-

sterier i form af forskning, vi-
den, rådgivning og overvåg-
ning. Denne betjening vil mil-
jø- og fødevareminister Esben
Lunde-Larsen for sit eget mini-

Myndighedsbetjeningen
skal ud i konkurrence

sterium have ud i åben kon-
kurrence de kommende år.

“Når vi bruger over 730 mio.
kr. årligt af borgernes skatte-
kroner, har vi en forpligtelse
til at sikre at vi får mest muligt
for pengene,“ siger ministeren

der samtidig understreger at
„det er forskningskvaliteten
der er afgørende for hvem der
får opgaven, ikke hvorfra
forskningen kommer.“

Ministeren understreger og-
så at målet er den bedste råd-
givning, ikke en spareøvelse.
Ministeriets bevilling til forsk-
ningsbaseret myndighedsbe-
tjening er dog som andre
statslige bevillinger underlagt
en årlig nedskæring (ompriori-
teringsbidrag) på 2%.

Når det drejer sig om skov,
landskab og byens grønne om-
råder, betjenes Miljø- og Føde-
vareministeriet i dag af Institut
for Geovidenskab og Natur-
valtning og Institut for Føde-
vare- og Ressourceøkonomi på
Københavns Universitet. I den-
ne sammenhæng bruges nav-
net ‘Skov & Landskab’ og be-
grebet ‘nationalt center’.
Myndighedsbetjeningen om-
fatter også kommuner og an-
dre offentlige myndigheder,
men Miljø- og Fødevaremini-
steriet er den største aftager.

Når det gælder natur og
biodiversitet betjenes ministe-
riet af Institut for Bioscience
og Institut for Miljøvidenskab

på Aarhus Universitet. Her bru-
ges betegnelsen ‘DCE Natio-
nalt Center for Miljø og Ener-
gi’. Myndighedsbetjeningen lå
før ofte i statslige organer,
f.eks. Danmarks Miljøundersø-
gelser, som ved den store uni-
versitetsrefom i 2007 blev lagt
ind under Aarhus Universitet.

Ministeriets aftaler om myn-
dighedsbetjening blev sidst
indgået for ti år siden. Den
nye konkurrenceudsættelse vil
ske gradvist så alle opgaver er
varslet konkurrenceudsat én
gang frem mod 2022 med virk-
ning fra 2016. For hver kon-
kurrenceudsættelse skal der
foretages en faglig afgræns-
ning af opgaver som universi-
teterne kan byde ind på. De
nye aftaler vil fortsat være 4-
årige rullende aftaler. Den nu-
værende aftale som Skov &
Landskab har med ministeriet,
løber fra 2017 til 2020.

Alle danske universiteter
kan byde enten alene eller
sammen med andre danske og
udenlandske universiteter. Pri-
vate virksomheder kan nor-
malt ikke byde da der skal væ-
re tale om forskningsbaseret
myndighedsbetjening. sh

Universiteterne skal snart byde på de opgaver
som især Miljø- og Fødevareministeriet aftager

Det blomstrer på Skov & Landskab der leverer ‘myndighedsbetjening’.
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Prisuddelinger er der en
sværm af, men noget særligt
var det alligevel da Jens Elkrog
blev udpeget som ’salesman of
the decade for outstanding
accomplishments in salesman-
ship’ i Europa. Prisen blev ud-
delt af den internationale kon-
cern Briggs & Stratton da den i
juli holdt europæisk forhand-
lermøde på firmaets europæi-
ske hovedkontor i Holland. Pri-
sen fik Jens Elkrog for salget af
Ferris Zero Turn-klippere i pe-
rioden 2007 til 2017.

Jens Elkrog (først 1964) sæl-

Ferris-frontkæmperen Jens Elkrog med sin pris fra Brigges & Stratton.

Årtiets sælger i hele Europa
ger maskiner til have og park
hos MI. Han insisterer på at
kunderne får en prøvetur in-
den køb, og helst i det miljø
hvor maskinerne skal arbejde
til dagligt. Da salgsdistriktet er
hele landet, har Jens indtil vi-
dere tilbagelagt langt over en
million kilometer på de danske
veje med traileren fuld af
græsklippere og kompakt-
traktorer klar til demonstra-
tion hos boligselskaber, kom-
muner, anlægsgartnere m.fl.
Mød også Jens Elkrog på Have
& Landskab 31 august.

Kulturarv og slotte
bor nu i Nykøbing
Slots- og Kulturstyrelsens afde-
ling i Nykøbing Falster åbnede
officielt 21. juni i den gamle
andelsmælkekondenseringsfa-
brik ‘Kondensen’ på Fejøgade
1 med 62 medarbejdere. I den
nye afdeling finder man bl.a.
Center for Kulturarv og Enhed
for Slotte, Ejendomme og Ha-
ver der har ansvaret for drift
og vedligeholdelse af en ræk-
ke af statens slotte, haver og
kulturejendomme.

Afdelingen rummer desuden
Slots- og Kulturstyrelsens cen-
ter for kulturarv der admini-
strerer museumsloven og byg-
ningsfredningsloven, fører
kontrol med bygherrebetalte
arkæologiske undersøgelser
og fører tilsyn med fredede
fortidsminder og bygninger.

Den nye afdeling er et led i
regeringens beslutning fra
2015 om at udflytte statslige
arbejdspladser. 38 medarbej-
dere af de 62 er fulgt med fra
den gamle adresse der stadig
er styrelsens hovedadresse,
nemlig H.C. Andersens Boule-
vard 2, 1553 København V.
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BUM. Sådan lyder det når
en svendeprøve bliver

smidt ud af teorilokalet og
lander med et brag ude i vir-
keligheden. Det sker netop nu
på anlægsgartneruddannel-
sen. Her skal eleverne frem-
over trække blandt en række
caseopgaver som bliver fælles
for hele landet.

Indtil nu har svendeprøven
bestået af en teoretisk prøve
som var meget generel og en
praktisk prøve som eleven og
den enkelte skole selv satte
rammerne for. Men det er slut
nu, fortæller uddannelseskon-

Ny svendeprøve gør teorien mere virkelig
UDDANNELSE. Efter en vellykket afprøvning i år skal alle anlægsgartnerelever fremover ud i
en mere praksisnær prøve der også sikrer en mere ensartet bedømmelse landet rundt

Af Lars Thorsen sulent i Byggeriets uddannel-
ser Jette Christiansen.

„Eleverne vil trække blandt
en håndfuld cases som om-
handler en opgave fra det vir-
kelige liv. Det kan f.eks. være
at skabe et haveareal som skal
anvendes af en kørestolsbru-
ger. Denne case er så udgangs-
punktet for både den teoreti-
ske del af prøven og den prak-
tiske,“ forklarer hun.

Den nye svendeprøve er
kommet i stand efter et år
med masser af møder mellem
alle hovedforløbsskolerne og
Det faglige fællesudvalg for
anlægsgartneri. Og formålet
har været at få ens svendeprø-

ver landet over. „Vi skal sikre
at alle elever får samme vilkår
uanset hvilken skole man væl-
ger,“ siger Jette Christiansen.

Under fælles vilkår
Tidligere har der været store
forskelle på hvordan man af-
holdt svendeprøver på de en-
kelte skoler. Nogle steder har
der været tradition for at ele-
verne selv skulle udforme og
tegne opgaven som en del af
teoriprøven mens det ikke var
et krav på andre skoler. Nogle
gange var man tilfreds med en
kvadratisk belægning af 50x50
betonfliser og en støttemur i
Holmegårdssten hvor andre

havde blandede granitbelæg-
ninger og støttemure af kam-
pesten. Andre gange kunne
elevernes praktiske prøver
blive lidt fantasifulde i forhold
til at kunne udføre de grund-
læggende anlægstekniske ele-
menter i faget.

„Alt det forventer vi og ho-
vedskolerne er slut nu efter vi
har gennemarbejdet nogle
nye retningslinjer som skal
hæve og ensrette kvaliteten i
faget. Vi skal dog have de sid-
ste konkrete detaljer på plads
på vores evalueringsmøde,“
fortæller Uve Jessen som re-
præsenterer Danske Anlægs-
gartnere og Det faglige fælles-
udvalg for anlægsgartneri og
til daglig er afdelingsleder i
anlægsgartnervirksomheden
Anders Mathiessen ApS. Han
vil godt gå med til at kalde det
en nedrivning af den gamle
svendeprøve.

„Nu vil svendeprøven få
samme niveau overalt, og ele-
verne vil dermed blive bedømt
på samme grundlag. Der har
selvfølgelig altid stået i be-
kendtgørelsen hvad eleven
skal kunne, men det er blevet
udmøntet forskelligt fra skole
til skole. Det forventer vi nu er
ændret fremover da vi fra cen-
tralt hold laver cases som bli-
ver delt ud til skolerne. Her
kommer der nogle præcise
rammer for omfang, materia-
levalg, koter på arealet og lig-
nende. Vi har også defineret
tidsforbruget mere præcist.
Alle har nøjagtigt 52 klokketi-
mer til den praktiske opgave.
På den måde bliver alle be-
dømt på samme grundlag,“
fastslår Uve Jessen.

Han påpeger at den nye
svendeprøve således dermed
også har løftet en væsentlig
opgave af skolernes og de en-
kelte læreres og skuemestres
skuldre ved at sætte præcise
rammer op for både udførsel
og bedømmelse af den en-
kelte svendeprøve.

Dermed har både eleverne
og deres fremtidige arbejdsgi-
vere fået større sikkerhed for
at karakteren er retvisende for

I er en del af firmaet De Grønne Helte i Aal-
borg. Jeres primære opgaver er at pleje pri-
vate haver og lave små anlægsopgaver i
den forbindelse. I passer bl.a. direktør Jør-
gen Ottesens have. Det er en ret stor have
hvor plejeniveauet er parkpræg.

Her i foråret har I fået til opgave at pleje
et bestemt udsnit af haven herunder græs,
bede og træer. Alt skal plejes korrekt jf.
PGO. Derudover skal I lave et lille ny anlæg i
området som skal bruges til ophold. Kun-
dens krav til dette nye projekt er:
• Området skal være korrekt plejet med

hensyn til beskæring, gødskning,
topdressing og ukrudtbekæmpelse.

• Der skal være gødningsplaner.
• Der er en belægning.
• Der skal være styr over den fremtidige

pleje både på det område i har plejet,
men også i nyanlægget.

Der er lerjord og det må derfor vurderes at
råjordens bæreevne er frostfarlig. Haven er
på 1600 m2.

CASE 1 ANLÆG VILLAFORHAVE
I er en del af en større virksomhed i Århus-
området. Jeres primære opgaver i firmaet er
at varetage de private kunder. Jeres største
kunde er Niels Christian Jørgensen og hans
hustru Grethe. Igennem årene har de fået
lavet flere små anlæg rundt i haven.

Nu er turen kommet til deres forhave
hvor de ønsker at etablere et spændende
udeareal der både kan præsentere deres
hus flot, og hvor de kan opholde sig uden
at blive forstyrret for meget af nabo og tra-
fikanter. Deres krav til det nye projekt er:
• Der skal være en stilren, men varieret

beplantning.
• Der skal være en eller flere belægninger

som passer til huset.
• Der skal være en trækonstruktion.
• Niveauet fra vejen og op til huset skal
udlignes et eller andet sted på arealet.
• Der skal være styr på den fremtidige pleje.
Koten på vejen er 34.14 og koten på huset
(murstensunderkant) er 34.69. Afstanden
fra asfalt til sokkel er 5 meter. Der er lerjord
og det må derfor vurderes at råjordens bæ-
reevne er frostfarlig. Husets ligger på en
grund der er 1400 m2 med facaden stik syd.

CASE 2 PLEJ EN PARKHAVE
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elevens evner og er opnået ef-
ter de samme kriterier som alle
andre anlægsgartnerelever.

Testede svendeprøven
Den nye svendeprøven har al-
lerede fået sin ilddåb. Det
skete dette forår da Jordbru-
gets Uddannelsescenter i Be-
der var forsøgskanin. Her blev
der på forhånd lavet tre cases
til de anlægstekniske elever og
tre til de plejetekniske elever.

„Vi fik nogle virkelig flotte
svendeprøver, og alle, både
elever, lærere og skuemestre
har været positivt stemte,“ si-
ger faglærer og uddannelses-
leder Peder Glud der forklarer
at hver case har nogle faste
rammer, men at der stadig er
en stor frihed i udførelsen.

„En ramme for en anlægs-
teknisk anlægsgartnerelev
kunne f.eks. være minimum 3-
4 m2 naturstensbelægning, 8-
10 m2 betonbelægning, mini-
mum ½ meter terrænspring,
minimum en form for svungen
linjeføring, og så har man fri

hænder inden for disse ram-
mer,“ forklarer Glud.

Han understreger at anlægs-
gartnernes svendeprøver der-
med stadig er langt mere indi-
viduelle og fleksible end f.eks.
hos tømrerne. De kan blive sat
til at lave en kvist, og derefter
bygger 40 hold elever grund-
læggende den samme kvist.
Det var ikke tilfældet ved an-
lægsgartnernes svendeprøver,
forsikrer Peter Glud.

Der følger en tekstbeskrivel-
se med hver case som skal
gøre den mere realistisk og
samtidig fodre elevens fantasi
og gøre det lettere for skue-
mesteren at bedømme om op-
gaven er løst tilfredsstillende.

En af casene ved Jordbru-
gets Uddannelsescenters sven-
deprøver var at en fast kunde
hos et fiktivt, større anlægs-
gartnerfirma i Århus-området
ønskede en ny forhave som
skulle præsentere huset flot,
men samtidig skærme af for
trafik og naboer. Altså en me-
get virkelighedsnær opgave

som både indbyder til fantasi-
fulde løsninger, men som sam-
tidig er så konkret at skuemes-
teren kan pege og spørge sig
selv om casens krav er opfyldt.

I sensommeren mødes ho-
vedskolerne og det faglige ud-
valg igen for at finpudse for-
men og for at få lavet en
håndfuld cases klar til næste
hold svendeprøver.

Lidt ligesom på Skills
En af de væsentligste foran-
dringer fra de gamle svende-
prøver er at man ikke på for-
hånd ved hvad man skal be-
skæftige sig med. Det ved man
først når man trækker sin case.
Det er ifølge Uve Jessen en
fordel, for det kræver et ensar-
tet højt niveau i hele faget.

Faktisk kan hele idéen - at få
udstukket en ukendt, præfa-
brikeret opgave med fastsatte
rammer og som skal løses på
tid - minde meget om DM i
Skills hvor Uve Jessen også er
dommer. Han understreger
dog at skolerne og det faglige

udvalg ikke har lænet sig op
af konceptet fra Skills. „Men vi
har jo kunnet se fra Skills at
det kan lade sig gøre. Det viser
bare at når der er en rimeligt
klart defineret opgave, så kan
de godt løse den på tid,“ for-
tæller Uve Jessen.

Hos Jordbrugets Uddannel-
sescenter kan Peder Glud godt
skrive under på at den nye
form for svendeprøve giver
sved på panden hos eleverne,
men han mener ikke at det er
noget problem.

„Der er jo kommet et over-
raskelsesmoment, og det er et
meget intenst forløb hvor alle
elever virkelig knokler på og
bruger hvert et sekund. Des-
uden var den teoretiske prøve
tidligere måske ikke helt svær
nok, men her er kravene også
blevet hævet lidt. Men jeg me-
ner absolut at eleverne kan
holde til det, og både resulta-
terne og tilbagemeldingerne
fra eleverne har været i top,“
fortæller Peder Glud.

Ikke ny prøveform til alle
Det er dog ikke alle der får
glæde af den nye svendeprø-
ve. Hvis elev og virksomhed
har indgået en uddannelses-
aftale før 31. juni 2015, skal
eleven nemlig op til den gam-
le svendeprøve. Kun elever
som har indgået aftale efter
den 1. august 2015, skal op til
den nye svendeprøve. Det kan
betyde at nogle skoler både
skal holde den nye og den
gamle svendeprøve.

„Vi har p.t. ikke et samlet
overblik over hvor mange ele-
ver det drejer sig om, men for-
venter at vide mere efter som-
merferien når skolerne melder
elevnavne ind til efterårets
svendeprøve til sekretariatet,“
fortæller Jette Christiansen.

De sidste konkrete detaljer
og erfaringer i forbindelse
med svendeprøven bliver nu
tilrettet den nye svendeprøve-
vejledning og bliver lagt på
hjemmesiden Blivanlægsgart-
ner.dk snarest muligt så der i
en overgangsperiode både in-
formeres om den nye og den
gamle svendeprøve.

Under alle omstændigheder
er Jette Christiansen meget
fortrøstningsfuld efter den
succesfulde pilotprojekt. Som
hun siger:„Det giver bare me-
ning at gøre det på den her
måde.“ ❏

Fra sommerens succesrige test af den nye svendeprøve på Jordbugets Uddannelsescenter Aarhus.
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Skolegården skal
være byens oase
FOLKEMØDET. Set med grønne øjne var et
af de mere relevante emner fremtidens
skolegård der skal være mere end asfalt

Af Lars Thorsen

Den syvende version af Fol-
 kemødet på Bornholm

sluttede med op mod 3.200 ar-
rangementer og 125.000 be-
søg. En eksplosiv udvikling si-
den 2011 med 10.000 besøg
og 235 arrangementer. En til-
svarende udvikling har landets
skolegårde ikke just gennem-
gået. Derfor arrangerede Dan-
ske Anlægsgartnere folkemø-
dedebatten ‘Fremtidens skole-
gård’.

I panelet var Roskildes borg-
mester Joy Mogensen (S), ho-
vedbestyrelsesmedlem i Dan-
marks Lærerforening Niels
Lykke Lynnerup, næstformand
i Danske Skoleelever Chili
Preisler-Andersen og fagkon-
sulent i Danske Anlægsgart-
nere Kim Tang. Alle dirigeret
af direktør i Danske Anlægs-
gartnere, Michael Petersen.

Og hvis man skal lytte til
dem, er der  brug for en debat
om fremtidens skolegård. Er
skolegårdene overhovedet
klar til skolereformen, blev der
spurgt. Skolereformen har
nemlig resulteret i længere
dage og krav om afvekslende
undervisning og mere fysisk
bevægelse på folkeskolerne.
Hvis det skal lykkes, var det
ifølge alle debatdeltagere helt
nødvendigt at lærere og ele-
ver har adgang til indbydende
og veltilrettelagte udearealer.

Børneparkeringsplads
Desværre vil mange nok nikke
genkendende til et billede af
skolegården som en ørken af
asfalt, måske med et klatresta-
tiv og et par bænke. Det bety-
der at de ældre elever bliver
inde i frikvartererne med deres
telefoner og iPads. Det bety-
der at mange yngre elever får
bevæget sig mindre. Og det
betyder at det ikke er så op-
lagt for lærerne at kaste sig
over udeundervisning.

Et utal af undersøgelse har
ellers vist at hvis man bare ser
op fra sin opgave og ud af vin-
duet på et grønt område i et
minuts tid, så falder både hjer-
terytmen og stressniveauet be-
tragteligt.

Alligevel er mange skole-
gårde nærmere udformet som
en slags børneparkeringsplads
langs skolens mure end som et
udfordrende landskab med
bakker, belægning og be-
plantning som lokker til leg og
udeundervisning. Efter flere år
med fokus på de indendørs
læringsmiljøer er der derfor
brug for at løfte hovedet og se
ud af vinduerne, lød panelets
generelle budskab.

Åbn gården mod byen
Skolegården har et stort po-
tentiale ifølge borgmester Joy
Mogensen og ikke bare som
skolens udeareal, men også til
at tiltrække ekstra midler og
endda være en oase for hele
byen. For byerne skal klima-
sikres, børnefamilierne skal
lokkes til området, plejehjems-
beboere liver op i nærheden
af børn, og skoleelevernes lan-
ge dage skal være afvekslende
og fulde af bevægelse. Alt det
kan skolegården hjælpe med.
Det handler om at åbne skole-
gården mod verden, fastslog
Joy Mogensen.

„Jeg ser eksempelvis nogle
muligheder for at Roskilde kan
blive stedet som foregangs-
kommune for at skabe nogle
grønnere og mere attraktive
skolegårde. Jeg kunne godt
have en vision om at vi i Ros-
kilde arbejder med at udvikle
nogle områder i forbindelse
med skolegårde hvor flere af
byens borgere kunne have
glæde af at benytte området.
Det kunne være områder hvor
byens dagplejemødre kunne
komme med deres børn og
drage nytte af grønne skole-
gårde indrettet med fokus på

børneaktiviteter. En anden
mulighed kunne være at der i
skolegårde blev indrettet om-
råder for de mindste børn
hvor vores ældre medborgere
fra de lokale plejehjem kunne
komme og nyde medbragt
kaffe. Det kunne både give de
små børn en tryghed ved at
færdes blandt de ældre og
give vores ældre medborgere
en glæde ved at kunne omgås
og betragte glade børn i leg,“
forklarede Joy Mogensen.

Hun understregede at jo
flere kommunale ansvarsom-
råder der bliver løftet pr. kro-
ne, jo lettere er det at få byrå-
det til at støtte et renoverings-
projekt. At åbne skolegården
mod byen er derfor også en
mulighed i finansieringen.

Regnvandspenge
Det gælder ikke mindst i for-
hold til klimasikring hvor
vandafledning via skolegården
kan skabe et frodigt miljø og
åbne for finansiering fra for-
syningsselskaber og fonde.
Netop skolegårdens mulighed
for at bidrage til lokalområ-
dets klimasikring er både et af
tidens store temaer og uudnyt-

Folkemødet i Allinge på
Bornholm blev 15.-18. juni
holdt for 7. gang efter de-
buten i 2011. Folkemødets
rygrad er de events - mest
debatter - som politiske
partier, organisationer,
virksomheder og private
borgere arrangerer. Dem
var der omkring 3200 af,
og antallet vokser stadig.

Derimod var besøget
næsten det samme som i
2016. Det samlede besøg
på Folkemødet anslås til
omkring 25.000 når man
ikke tæller folk med mere
end én gang - selv om de
fleste kommer flere dage.
„Jeg tror Folkemødet har
fundet sin naturlige stør-
relse,“ sagde Bornholms
borgmester, Winni Gros-
bøll (A) til Ritzau.

Et af de mange events
var Danske Anlægsgartne-
res ‘Fremtidens skolegård’.
Debatten fejlede ikke no-
get, men der var ikke et
stort publikum. Hvis de
25.000 gæster har overvæ-
ret 10 events hver, var der
til 25.000 x 10 / 3200 = 78
tilhørere hver event. De
fleste små events havde
færre. Ifølge Ritzau var der
arrangementer „hvor de
der har arrangeret, står og
taler til sig selv fordi der
ikke er besøgende.“ Er det
ikke tegn på at det er ble-
vet for meget, spurgte Rit-
zau Winni Grosbøll.

„Jo, og så tror jeg der er
en naturlighed i at så fin-
der man på noget nyt næ-
ste år. Jeg tror de ting re-
gulerer sig,“ lød svaret.
Hun pegede samtidig på
at „en af mulighederne
for at bringe flere sammen
om de samme debatter.
Jeg er ikke så interesseret i
antallet af debatter, men i
at vi får et program hvor
der er kvalitet.“

Folkemødets events hol-
des holdt i mødelokaler,
på skibe, i telte, under
åben himmel, på restau-
ranter mv. spredt over i
havnen og byen. Det pri-
mære formål er at styrke
demokratiet og dialogen i
Danmark. sh

Mange debatter
med få tilhørere
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Roskildes borgmester Joy Mogensen (A) på Danske Anlægsgartneres
event på Håndværksrådets stand. De andre tre i panelet var Niels
Lynnerup fra Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse, Kim Tang, fag-
konsulent i Danske Anlægsgartnere og Chili Preisler Andersen, næstfor-
mand i Danske Skoleelever. De var enige om at skolegårdene skal for-
bedres for at leve op til skolereformens krav. Foto: Håndværksrådet.

tede potentialer, mente Dan-
ske Anlægsgartneres fagkon-
sulent Kim Tang.

„En udvikling af grønne
læringsmiljøer i skoleområder-
ne vil være helt i tråd med den
grønne omstilling vi i en læn-
gere periode har oplevet i fa-
get, med introduktionen af
f.eks. grønne tage og grønne
vægge. Grønne oaser omkring
skolerne vil både være godt
for miljøet, hjælpe med afled-
ning af regnvand og skabe
nogle rolige og afstressende
områder der vil være gode for
vores børn og unge i en travl
og stresset hverdag med lange
skoledage,“ sagde Kim Tang.

Dette argument vakte gen-
lyd hos næstformand i Danske
Skoleelever Chili Preisler-An-
dersen. „Jeg er overbevist om,
at elever vil kunne drage stor
nytte af lærende miljøer i ude-
rum omkring skoler, specielt

hvis eleverne møder nogle
grønne oaser der inspirerer til
fordybelse og ro. Sådanne mil-
jøer vil åbne for nogle helt nye
måder af læring og give en ro
i hverdagen,“ fortalte hun.

Skal planlægges nøje
Der er nok at gå i gang med
for mange danske skolegårde.
Men selv om hovedbestyrelses-
medlem i Danmarks Lærerfor-
ening Niels Lykke Lynnerup
sagtens kunne se idéen i at
inddrage udearealerne, under-
stregede han samtidig vigtig-
heden af at planlægge reno-
veringen ordentligt.

„Set fra et lærerperspektiv
vil der være nogle nye gode
muligheder for at bringe det
lærende miljø ud fra klassevæ-
relserne til uderummene. Det
er dog vigtigt at der planlæg-
ges så flere klasser kan ophol-
de sig i uderummet samtidig

uden at det bliver et forstyr-
rende element. Et lærende
uderum skal planlægges nø-
je,“ fastslog Niels Lykke Lyn-
nerup.

Der er et væld af lokale for-
skelle, og skolegårdens mulig-
heder er anderledes i den
tætte by og i et landdistrikt
med store friarealer. Fælles for
landets skolegårde er dog at
det handler om at turde åbne
op og se skolegården som en
central del af lokalområdet.
Det er den fælles udmelding
fra de fire parter. At se skole-
gården som et isoleret punkt i
budgettet er den sikre måde
at få eleverne til at bøje nak-
ken og se ned i skærmene og
skolegårdene til at forblive
tomme og asfalterede.

En pointe som ikke kom
frem i debatten er at asfalt
gennem årene har vist sig at
være praktisk talt det eneste
materiale som kan holde til
det massive tryk som en skoles
udearealer bliver udsat for og
samtidig nærmest er driftsfri.
Det betyder dog ikke at den
klassiske løsning med asfalt
som skolegårdens ubrudte
væg til vægtæppe er svaret. ❏
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De grønne synger

Erhverv er ikke det store
tema i sangtekster, og da

slet ikke når det handler om at
anlægge og pleje grønne om-
råder. Sange om den grønne
fagmands arbejde er der stort
set ingen af. Der er til gen-
gæld mange sange der hand-
ler om at bruge parker og
grønne områder.

Noget der kan ligne en und-
tagelse er Jeppe Aakjærs ‘Jens
vejmand’ fra 1905. Et megahit
som dengang betød at det
blev sunget meget når folk
mødtes. Sangen handler lidt
om at lave befæstelser. Selv
om det ikke er i grønne områ-
der. Og selv om Jens Vejmand
ikke var rigtig vejmand. Vej-
manden var sognets opsyns-
mand mens selve arbejdet -
især at slå sten til skærver - var

udliciteret til typisk husmænd
som ligner nutidens anlægs-
gartnere lidt. Husmanden med
„min hakke, min skovl og min
spade“er også i centrum i Jo-
han Skjoldborgs ‘Når vinteren
rinder i grøft og i grav’ (1897).

Brugerens vinkel
Ellers har sangene af gode
grunde en brugervinkel. I
‘Grøn er vårens hæk’ af Poul
Martin Møller går digteren i
1819 tur på Københavns grøn-
ne byvold hvor „jomfruer sig
alt på volden sole“ så „man
mit Hjerte kan paa Vesten fø-
le.“ Men desværre: „Det er
tungt, man skal gå hjem ale-
ne,“ slutter han skuffet.

Valdemar Hansen skriver i
1895 ‘Sejle op ad åen’ om en
bådtur op ad Odense Å til Fru-

ens Bøge. ‘I en lille have i Pile
Allé’  skriver Axel Andreasen
og Lauritz Howaldt i 1933 om
et stævnemøde på Frederiks-
berg. I ‘Den gamle gartner’ fra
1956 synger Birthe Wilke og
Mogens Wedel „plante smil og
plante solskin, plante sang i
alle sind.“ Thøger Olesens og
Otto Franckers sang hang i år-
tier ved i Giro 413. Og da det
er en gartner der planter, er
det vel en anlægsgartner.

I 1968 synger Young Flowers
‘Oppe i træet, der sidder sgu
jeg, og jeg er langt langt væk’.
Den syrede tekst af Thomas
Winding handler dog ikke så
meget om træplejerens arbej-
de hvis man skulle tro det. Det
samme gælder ‘Det er mig der
holder træerne sammen’ som
Under Byen senere synger i sit
indiehit fra 2002.

Rugsted og Kreutzfeldt hit-
ter i 1978 med ‘Sad i parken’
hvor Dan Turells tekst dog
mest handler om udlængsel.
C.V. Jørgensen synger i ‘Amor
og den sidste pil’ (1980) hvor-
dan „hver en villahave har sin
helt specielle duft der forsøder
sommernattens stillestående
luft,“ og hvor „stjernerne
funkler som Resedas simili.“

Magtens Korridorer hitter i
2005 med ‘Picnic på Kastellet’,
næsten i samme fysiske ramme
som Poul Martin Møller i 1819.
Også denne gang handler det
om et scoringsforsøg, men nu
med større held. Sangeren Jo-
han Olsen optræder også i
Volbeats hit ‘The garden’s tale’
(2007) hvor skoven og haven
er baggrund for en mørk spiri-
tuel dødshistorie.

Meget mere på engelsk
Jo mere man leder, desto flere
sange om det grønne dukker
der op, især når man tager de
engelsksprogede sange med.
Nogle flere eksempler:

Fats Domino gør i 1956
‘Blueberry hill’ til et megahit.
Blåbærbakken er udefineret,
men klart et grønt område
hvor man kan pleje kærlighe-
den i fred. James Rodgers syn-
ger i 1962 den engelske folke-
sang ‘English country garden’
til et hit. Det blev i Raquel
Rastennis danske udgave til ‘I
en gammel landsbyhave’.
Bamses Venner leverede med
‘I kongens have’ (1994) en
mere rytmisk version og en ny
tekst hvor scenen er flyttet fra
haven til parken.

Kongens Have er også bag-
grund for Tim Christensens
‘Kings garden’ (2001). 13 år se-
nere synger TopGunn (Oliver
Gammelgaard Nielsen) ‘Kon-
gens have’ til et hit. Her op-
træder Kongens Have i Køben-
havn ganske smukt i den offi-
cielle video.

Rockbigbandet Chicago syn-
ger i ‘Saturday in the park’
(1976) om det livlige og sociale
liv i parken 4. juli, USA’s natio-
naldag. Sådan kunne det være
hver dag hvis vi virkelig selv
ønsker det, lyder moralen.

Tangerine Dream har på al-

Dreampop-duoen Beach House tager ‘A walk in the park’. Med kindskæg. Fra Youtube.com.

Volbeat (her Michael Poulsen) synger i ‘The garden’s tale’ om sin afdøde
kæreste i et univers hvor de grønne områder nærmest har skiftet farve
til sort. Fra Youtube.com.

SANGE. Ikke mange sange handler om at
anlægge og passe grønne områder, men
mange har det grønne som en ramme

Er du dus med himlens fugle? Poul Reichhardts filmhit fra 1958 er den
første sang Grønt Miljøs skriver selv husker som hit. Fra Youtube.com.
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PLAYLISTE PÅ SPOTIFY
De nævnte sange kan man høre på
en playliste på Spotify. Klik på linket
på Grønt Miljøs Facebookside eller
søg direkte på Spotify på listen
‘Degronnesynger’. Foreslå gerne selv
flere sange. Det foreløbige udvalg er
af gode grunde præget af redaktø-
rens hukommelse, alder og smag.

TAK TIL UTEMILJÖ
Idéen til artiklen og et par af sangene
er fra vores svenske søsterblad Ute-
miljö som præsenterede sin egen
playliste med udemiljøet som tema i
sit juninummer.

TopGunn i Kongens Have. Fra Youtube.com.

bummet ‘Le Parc’ (1985) par-
ken som tema med numre om
bl.a. Bois de Boulogne i Paris,
Central Park i New York og
Goudi Park i Barcelona. Num-
rene er uden tekst, men par-
kerne er inspiration for den ty-
ske elektronica.

Blur synger om ‘Parklife’
(1994) og Beach House om ‘A
walk in the park’ (2010). Small
Faces synger om ‘Itchycoo
park’ (1967) og rapperen MC
Shans om at ‘They used to do
it out in the park’ (1988). Om
livet i byens gader og rum kan
man måske nævne Crusaders
‘Street life’ (1979).

Græsset og kirkegården er i
fokus i Claude Putmans ‘Green
green grass of home’ (1962)
som Tom Jones hitter med fire
år efter. En dødsdømt fange
drømmer sig tilbage til sin
hjemegn, men vender kun til-
bage for at blive begravet un-

der kirkegårdens grønne græs
i egetræets skygge. Af sange
om særlige grønne områder
kan man nævne Aurelio Vol-
taires countrysang ‘The
Churchyard’ (2010) og franske
Air’s ‘Playground love’ (1999).

De indre tanker
‘Playground love’ handler dog
ikke ret meget om legeplad-
ser. Slet ikke, faktisk. Tekster-
ne handler generelt ikke ret
meget om selve det grønne.
Det leverer normalt kun titlen
og den - ofte lidt tilfældige fy-
siske ramme.

Sangene handler mere om
de mennesker der er i parken.
Mest er det det grønne blot
den fysiske ramme om et stæv-
nemøde med håb om mere el-
ler om indre tanker om livet,
eksistensen og kærligheden,
eventuelt også en inspiration
til at tænke nyt eller komme i

bedre humør. Det grønne kan
også være en metafor hvor
f.eks. ‘Playground love’ er en
ungdomsforelskelse.

En vis undtagelse er en af
50’ernes norske schlagere,
Book-Jensens ‘Når kastanjene
blomstrer på Bygdøy Alle’
(1956). Den handler om at op-
leve foråret i Oslos kendte allé,
men selvfølgelig kan der også
her ‘mangt et under skje’. Vi
hører ikke hvilket under det
er, men man kan jo tænke sit.

I skoven og på landet
Går man ud af byen til skoven
og landskabet, er der utallige
eksempler, også på dansk.
‘Hvor skoven dog er frisk og
stor’ (1850) skriver H.C. Ander-
sen om en tur i skoven. Det
gør Fritz Andersen også i 1864
med ‘I skovens dybe stille ro’.
Her drejer det sig dog ikke om
stævnemøder, men det gør
det i Shubiduas ‘Ermelunden’
fra 1979.

Naturen og landskabet er
besunget i utallige sange an-
ført at selveste nationalsangen
‘Der er et yndigt land’ som
Adam Oehlenschläger skriver i

1820. Ofte er landbruget og
landskabet en metafor for he-
le livet, og datidens sange er
fyldt med referencer til dati-
dens hovederhverv. F.eks. i
Holger Drachmanns midsom-
mervise fra 1885: „Når ikke vi
pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren
gumler...“ I Mads Hansens ‘Jeg
ved hvor der findes en have så
skøn’ (1870) er haven en meta-
for hele landet.

Johannes V. Jensen skriver
om de danske kyster i ‘Hvor
smiler fager den danske kyst’
(1925). Frank Jæger skriver i
‘Kirsten og vejen fra Gurre’ om
løvfaldet i Nyrup Hegn (1953).
Man kan heller ikke komme
uden om ‘Er du dus med him-
lens fugle’, Sven Gyldmarks
sang som Poul Reichhardt syn-
ger i filmen ‘Vagabonderne på
Bakkegården’ (1958). En an-
den landstrygerromantisk
landskabsvise er Sigfred Peder-
sens ‘Den gamle skærslippers
forårssang’ fra 30’erne.

Skal vi her tage et svensk ek-
sempel er Ulf Lundells ‘Öppna
landskap’ (1982) et godt bud.
Han vælger det åbne kystland-
skab frem for det lukkede
skovlandskab. Sangen blev
næsten en alternativ svensk
nationalsang i 80’erne. sh

„Sad i parken på en bænk / Fik et fugtigt lille stænk / Dagen brød frem
og solen gik i ring / Jeg genkendte slet slet ingenting / Hallo derude alle
sammen  / Hvornår går toget væk herfra? / Jeg tror jeg er for ung til
dette her / Men jeg kommer igen til næste år.“
Sådan begynder Dan Turells tekst i Rugsted og Kreutzfeldts hit fra 1978.
Duoens sange præsenteres i år i en hyldestkoncert med premiere i Tivoli
Friheden i Aarhus 5. oktober 2017. Illustrationen er fra firserne.dk.
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Naturen skal
skrives ind i grundloven
Folketinget er parat til at sen-
de en ringere naturarv videre
til de kommende generatio-
ner, siger Ella Maria Bisschop-
Larsen, præsident i Danmarks
Naturfredningsforening, på
dn.dk 5.6.2017:

„Vi har simpelthen brug for
en stærkere lovgivning som vi
kan holde politikerne op på. I
dag har Danmark forpligtet sig
til verdensmål, FN’s biodiversi-
tetsmål, EU’s naturdirektiver
og national lovgivning, men
selv om alle dette forpligter
Danmark til at skrive natur og
miljø ind i al lovgivning, så
nævnes natur og miljø ikke
med ét eneste ord, når det
kommer til 2025-planer eller
konkret lovgivning (...) Grund-
loven har sikret os danskere
meget godt - den personlige
frihed, ejendomsretten, fri og
lige adgang til erhverv, men vi
mangler at få indføjet det må-
ske mest grundlæggende:
nemlig retten til et sundt liv i
et rent miljø og en rig og
mangfoldig natur.“

Et spørgsmål om tid før
maskinføreren forsvinder
Jens-Peter Lund, adm. direktør
i Spotland, vurderer i Dagens
Byggeri 8.6.2017 at automati-
serede processer i de kommen-
de år vil gøre entreprenør-
branchen langt mere effektiv:

„Først så vi at landmålerassi-
stenten blev sparet væk, funk-
tionen blev overhalet med ro-
bot totalstationen. Siden er
håndmand og træpinde blevet
overhalet og udskiftet med
maskinstyring. Næste gang er
det vel maskinføreren. Det er
blot et spørgsmål om tid. Ud-
viklingen vil naturligvis også
betyde at udbudsformen skal
skærpes på datasiden med
krav til 3D-modeller.“

Håndværkerfradrag bør gå
efter det sorte arbejde
Lad et nyt håndværkerfradrag
luge ud i sort arbejde, skriver
Michael Petersen, direktør i
Danske Anlægsgartnere, i Jyl-
lands-Posten 6.6.2017:

„Da håndværkerfradraget

forsvandt med udgangen af
2014, forsvandt også et væld
af vores medlemsvirksomhe-
ders mindre vedligeholdelses-
opgaver og små anlægsprojek-
ter i private haver. Sammenfal-
det var bemærkelsesværdigt.
Bemærkelsesværdig var også
mængden af privatbiler med
trailer som pludselig holdt på
villavejene, hvor sedlerne med
‘Haveservice tilbydes billigt’
også spredte sig på hegn og
lygtepæle som ukrudt (...) Hvis
man vil gribe om nældens rod
og sætte ind hvor effekten er
størst, bør et (permanent)
håndværkerfradrag i 2018
målrettet gå efter brancher og
opgaver hvor det er let at
etablere sig som udbyder af
sort arbejde.“

Byen har mere brug for
belastning end aflastning
Den nye planlov giver fri ad-
gang til at aflaste bymidten
med nye ‘aflastningsomåder’ i
bykanten. Martin Kristensen
fra Dansk Byplanlaboratorium
skriver i Byplan Nyt 2/2016:

„På sigt kan etableringen af
aflastningsråder medføre mas-
sive ændringer af danskernes
handelsmønstre (...) Kommu-
ner får en større frihed til at
planlægge butikshandel og de
får bedre mulighed for at
etablere eller udvide aflast-
ningsområder, men aflast-
ningsområderne har altså bå-
de fordele og ulemper. Har

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

man først givet tilladelse til et
aflastningsområde, kan man
ikke fortryde, og sat lidt på
spidsen kan man postulere, at
nogle provinsbyer ikke har
brug for aflastning, men be-
lastning.“

Forsinket afløb gælder
åbenbart kun befæstelser
Steen Ravn Christensen fra
Syddjurs Kommune skriver i
Teknik & Miljø 6.-7.2017 at
kravene for at forsinke afløbet
strammes når det gælder be-
fæstede arealer, helt ned til
0,15 l/s/ha hvor dræning pro-
jekteres til 1 l/s/ha:

„Ifølge Danmarks Statistik er
cirka 10% af Danmarks areal
befæstet (cirka 450.000 ha). Et
konservativt skøn er, at cirka 1/
3 af arealet afvander inde i
landet. Dvs. at der indgår af-
strømning fra 150.000 ha be-
fæstet areal i vandføringen i
vandløbene. Ser vi overordnet
på afstrømning på landsplan,
er befæstede arealer nok ikke
det største problem. Cirka
1.400.000 ha landbrugsjord er
drænet (Dansk markdrænings-
guide, Seges 2015). Drænet
landbrugsjord udgør således
næsten ti gange så stort et
areal som de befæstede area-
ler og påvirker overordnet nok
vandløbene mere. Alligevel
ønsker man øget effektiv dræ-
ning og måske endda op-
pumpning. Det står i skærende
kontrast til de store summer

der bruges til forsinkelsesbassi-
ner, LAR-løsninger osv. for de
befæstede arealer.“

Man skal sidestille
sit arbejde med andres
Tine Gils interviewer i Danske
Landskabsarkitekters nyheds-
brev i uge 26 Torben Dam, lek-
tor og studieleder ved land-
skabsarkitektuddannelsen på
Københavns Universitet:

„Med hensyn til forskningen
er der flere videnskabelige un-
dersøgelser der peger på, at
professionelle landskabsarki-
tekter undsiger og undgår
forskningspublikationer fordi
det er for indviklet og kede-
ligt. Det synes jeg er ærgerligt.
Forskning er ny viden, og fak-
tisk også noget mere. I viden-
skabeligt arbejde sidestiller
man sit arbejde med andres,
og det mener jeg er et spæn-
dende perspektiv for hele fa-
get. Tænk hvis alle ‘nyheder’
blev sammenholdt med andres
arbejde, og erfaringerne blev
høstet over et langt bredere
felt. Så får man faktisk også
lige kigget ud i verden og set,
at andre også har haft fat i til-
svarende problemstillinger.“

Skal vi bygge tæt, må vi
starte med det grønne
I samme interview med Torben
Dam lyder spørgsmålet hvil-
ken udvikling han ser inden
for faget. Han svarer bl.a.:

„Vi har så forfærdelig travlt

Torben Dam: „Jeg mener godt vi kan arbejde med tætte byer, men så må vi starte med friarealstrukturen og
sikre plads til træer og bynatur, læ og god solorientering. Bagefter kan gader og bygninger integreres...“
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samtidig med at vi skal bygge
både tæt, energieffektivt og
ofte inden for en stram pro-
jektøkonomi. Vi bygger faktisk
så tæt, at der ofte ikke er
plads til de grønne områder
og bynatur. Det er et problem,
fordi bynatur på små arealer
nemt udvikler sig til at blive et
intensivt gartnerisk arbejde el-
ler vildnis med to grove
ukrudtsarter. Jeg mener godt,
vi kan arbejde med tætte byer,
men så må vi starte med fri-
arealstrukturen og sikre plads
til træer og bynatur, læ og
god solorientering. Bagefter
kan gader og bygninger inte-
greres - og ikke omvendt.“

Færre og færre kloakfolk
til mere og mere arbejde
Der er for få der vil arbejde
med kloakker, klager Danske
Kloakmestres formand Tom
Lisberg Ewers i Licitationen
14.6.2017:

„Førhen kunne vi uddanne
300 nye kloakmestre om året,
nu er det cirka det halve, og
der bliver færre og færre ak-
tive i branchen.“ Han påpeger
samtidig at der er større behov
kloakfolk: „En ting er jo at
kommunerne investerer i store
systemer til håndtering af sto-
re mængder regnvand, kloak-
separering med videre. Men vi
har et kæmpemæssigt efter-

slæb i stikledningerne ind til
privat ejendom, og det er et
problem i flere heseender. Det
er ikke alene af klimamæssige
grunde vi skal have styr på det,
det er også af miljømæssige
hensyn, herunder ikke mindst
for at komme rotteplagen til
livs.“

Kysten skal være
havn og rensningsanlæg
Aarhus Kommune vil inddrage
en del af Aarhusbugten til
bl.a. rensningsanlæg og lyst-
bådehavn. Martin Klode, der
har oprettet underskriftsind-
samling mod initiativer, siger
til Jyllands-Posten 26.6.2017:

„Vi frygter at man ødelæg-
ger en kyststrækning som er et
af byens vartegn. Det er svært
at finde andre steder i Dan-
mark med så smuk bynær kyst
som man har i Aarhus. Jeg er
selv nede ved kysten næsten
hver dag for at løbe og nyde
havet, den friske luft og udsig-
ten. Og det er der rigtigt man-
ge der gør.“

Professor Kaj Sand-Jensen si-
ger i samme artikel at konflik-
ten langtfra er noget særsyn:
„Vi ser det både i Aarhus, Kø-
benhavn og andre steder at
den voksende by skal have me-
re plads til mennesker og faci-
liteter - og at man derfor tager
en bid af friområderne.“ sh

Tom Lisberg Ewers: „Førhen kunne vi uddanne 300 nye kloakmestre om
året, nu er det cirka det halve, og der bliver færre og færre aktive i
branchen. Foto fra nkhenriksen.dk.

GRØNT MILJØ 6/2017
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På 15 år er der kommet 50%
flere tomme huse på landet.
Det viser den nye rapport
‘Nedrivninger af huse og frem-
tidige nedrivningsbehov i Dan-
mark’ fra Det Nationale Insti-
tut for Kommuners og Regi-
oners Analyse og Forskning
(Kora). I rapporten skønnes
det at der er mellem 10.000 og
22.000 nedrivningsklare huse i
Danmark. I nogle sogne står
hvert fjerde hus tomt. For 15
år siden var det kun hvert ot-
tende hus i de samme sogne.
Værst er det i Nordvestjylland,
på Lolland-Falster, Bornholm,
Langeland og småøerne.

„De mange faldefærdige
huse er en barriere for vækst

og udvikling i lokalsamfunde-
ne fordi de skræmmer nye be-
boere væk og fastfryser bolig-
markedet. Det er en ond cir-
kel,“ siger Nicolai Kristensen
som er professor i Kora.

Ifølge en prognose frem til
2020 vil antallet af tomme og
nedrivningsklare huse stige
hvis der ikke sættes ind, frem-
går det af undersøgelsen der
er finansieret af Landdistrikts-
puljen. Det foreslås bl.a. at rive
mere ned, men det er dyrt.
Det koster 1½-3 mia. kr. at rive
alle nedrivningsklare huse
ned. Desuden kan flexbolig-
ordningen og ophævelse af
bopælspligt sænke antallet af
nedrivningsklare boliger.

Flere tomme huse i landdistrikterne
Huse i forfald skræmmer nye beboere væk. Foto: S. Thomsen, Colourbox

Asfalten bliver for
tynd på gamle veje
Når der skal lægges et nyt slid-
lag af asfalt på vejen, bliver
det tit lidt tyndt for at få så
mange m2 for pengene som
muligt og for at undgå dyre
kantstensløft. Men pas på,
skriver Bjarne Bo Lund-Jensen,
produktchef i NCC Industry, i
Trafik & Veje 4/2017.

På mindre veje bruges gerne
en tynd pulverasfalt eller as-
faltbeton. De kan lægges helt
ned til 35 kg/m2, men det kræ-
ver at underlaget er jævnt, og
det er gamle belægninger ikke
- fuldt af lunker og revner som
de er. Hvis man lægger tynde
lag på dem, bliver asfaltlaget
nogle steder meget tyndt fordi
noget asfalt bruges til at fylde
lunkerne, og i lunkerne kom-
primeres asfalten for lidt fordi
tromlen rider på kanterne.

For at få ensartet komprime-
ring og god holdbarhed med
tynd asfalt skal vejen rettes op
ved opretning eller fræsning
så asfalten får en ensartet tyk-
kelse. Ellers skal man som
håndregel lægge 5-10 kg/m2

oven på minimumsmængden.

Grønt Miljø
retter og tilføjer

Stabbenes øvrige fordele
I Grønt Miljø 5/2017 kunne
man læse om stabbe der med
fordel kan blive på træet når
man kapper store grene af ved
stammen, for så kan træet be-
skytte sig selv bedre. Senior-
rådgiver og specialist i svampe
på træer Iben M. Thomsen fra
Københavns Universitet er
enig i budskabet, men tilføjer
at denne ‘forberedelsesbeskæ-
ring’ har andre fordele:

„Det kan være særdeles van-
skeligt at erkende, hvor gren-
kraven vil udvikle sig, så længe
grenen er i fuld vækst. Gren-
kraven dannes ofte længere
fra stammen, end man tror.
Det er derfor at forberedelses-
beskæring er så værdifuldt,
fordi det udløser grenkrave-
dannelse.

Så snart man kommer op i
virkeligt store grene (armstyk-
ke eller mere), gælder det om
at kappe så langt fra stammen
som muligt, og her skal man
ikke skære stabben af senere,
da træet sjældent kan lukke
såret. Pointen er her, at jo
flere år der går før et svampe-
angreb når ind til stammen,
des flere nye årringe har træet
i mellemtiden lagt på. De ud-
gør Shigos væg 4 og er meget
resistente mod råd. Man har så
at sige givet træet et forspring
i den følgende kamp mod et
indre råd som følge af gren-
kapning.“

Kjeld Hansen sagde det
I ‘Pluk fra den faglige debat’ i
Grønt Miljø 5/2017 refereres et
citat om at Danmarks Natur-
fredningsforenings ret til at
rejse fredningssager kan være
et tveægget sværd fordi fore-
ningen må tage slæbet og bal-
laden der følger med. Det er
ikke nævnt hvem citatet er fra,
men det er altså fra Kjeld Han-
sen der er forfatter, landmand
og samfundsdebattør.

Ret og kommentér
Grønt Miljø holder ikke lav
profil når vi klokker i det. Vi
lægger fejl og glemsomheder
frit frem, retter og forklarer de
mulige årsager. Send os en
mail på sh@dag.dk hvis du op-
dager en fejl - eller bare har
en kommentar. sh@dag.dk.

KURSER & KONFERENCER

SEPTEMBER
Afløbssystemer opbygning og
funktion. Tåstrup 4-8/9. Teknolo-
gisk Institut. Teknologisk.dk.
Nordisk kongres for kirke-
gårdskultur. København 6-8/9.
Nordisk Forbund for Kirkegårde
og Krematorier. Nfkk.eu.
Herregårdsturné på Djursland.
Støvringgaard 6/9. Demstrup Ho-
vedgård 13/9. Gammel Estrup 20/
9. Kl. 15-17. Herregårdsmuseet
Gl. Estrup. Gammelestrup.dk.
Urban Growth. International
staudekonference. Lund, Skåne
8-10/9. Klintaconference.se.
Permeable befæstelser. Ring-
sted 20/9. Vejsektorens Efterudd.
Vej-eu.dk.
Rekreativ brug af regnvand.
Tåstrup 27/9. Teknologisk Institut.
Teknologisk.dk.
Klimatilpasning og innovation
af steder. Roskilde 27-28/9, Vi-
borg 30-31/10 og Skanderborg
28-29/11. Dansk Byplanlaborato-
rium. Byplanlab.dk.
Praktisk lederuddannelse. Kol-
ding 26-28/9. Danske Anlægs-
gartnere. Dag.dk.
Naturforvaltningskonferencen
2017. Fremtidens natur- og land-
skabsforvalter. Skovskolen Nødebo
28/9. Inst, for geovidenskab og
naturforvaltning, KU. Ign.ku.dk.

K A L E N D E R
OKTOBER
Byens planteliv 2017. Aarhus 2/
10. Jordbrugets Uddannelsescen-
ter Aarhus. Ju.dk.
Drift og vedligeholdelse af
LAR-anlæg. Tåstrup 4/10. Tekno-
logisk Institut. Teknologisk.dk.
Regnvandskonsulent. Tåstrup 4-
25/10. Teknologisk Institut m.fl.
Teknologisk.dk.
Business og bykvalitet. Det
danske byplanmøde. Fredericia
5-6/10. Dansk Byplanlaboratori-
um. Byplanlab.dk.
Tilgængelighedsrevision. Oden-
se 11/10. Vejsektorens Efterudd.
Vej-eu.dk.
Planter i klimatilpasning. Skov-
skolen Nødebo 12/10. Inst. for
geovidenskab og naturforvaltning,
KU. Ign.ku.dk.
Veje i landskabet - vejens land-
skab. København 24/10. Dansk
Byplanlaboratorium og Danske
Landskabsarkitekter. Byplanlab.dk.
Drift og vedligehold af veje og
grønne områder. Middelfart 24/
10 og 22/11. Vejsektorens Efter-
udd. Vej-eu.dk.
Formandsuddannelse. Kolding
31/10-1/11, 8-9/1 og 26-27/2.
Danske Anlægsgartnere. Dag.dk.

SENERE
Klimatilpasning: Den grønne
by. Skovskolen Nødebo 2/11. Inst.
for geovidenskab og naturforvalt-
ning, KU. Ign.ku.dk.
50 års byplanlægning - hvad
har vi lært? Byplanhistorisk Semi-
nar. Odense 10/11. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
Bytræseminar 2017. Frederiks-
berg 16/11. Inst. for geovidenskab
og naturforvaltning, KU, og Dansk
Træplejeforening. Ign.ku.dk.
Dimensionering af vejbefæs-
telser. Nyborg 16/11. Vejsektorens
Efterudd. Vej-eu.dk.
Den nye planlov i praksis. Tre-
kantområdet 30/11-1/12. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.

UDSTILLINGER
IGA 2017. Internationale Garten
Austellung. Berlin 13/4-15/10. Iga-
berlin-2017.de.
Have & Landskab ‘17. Slagelse,
30/8-1/9 17. Haveoglandskab.dk.
E&H, Enteprenør & Håndværk
2018. Herning, 14-16/6 2018.
MCH Messecenter Herning og
Maskinleverandørerne. Eh18.dk.
Kloakmessen. Fredericia 25-26/1
2018. Messe C og Danske Kloak-
mestre. Kloakmessen.dk.
Agromek. Herning 27-30/11
2018. MCH Messecenter Herning.
Agromek.dk.
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75 år siden VORDINGBORG SLOTSBANKE
„Som Byens Konsulent har jeg i Aarenes Løb gentagne Gange
beskæftiget mig med Ruinterrainnet, og herunder er det ble-
vet mig klart, at der skal en indgaaende Rensningsproces til
for at afdække Stedets skjulte Skønhed. Det er yderligere ble-
vet mig klart, at Landet her ejer Muligheder for at skabe en
fuldendt smuk og værdig Ramme om festlige Tilkendegivelser
af national Samfølelse, en Ramme, som selv den lykkeligste
Kunstnerhaand ikke kunde skabe bedre. Først og fremmest:
Er der Trang til en saadan Samlingsplads?“ (G.N. Brandt,
Havekunst 1942).

GAMLE NYHEDER

25 år siden DIGITALE KORT
“Uden kort klarer vi os ikke, og også med hensyn til dem har
vi med edb-teknologien fået nye muligheder. Mange forskel-
lige slags informationer kan sammenkøres. Og selv om det
ikke blot er at trykke på en knap, så går det dog langt hurti-
gere, mere præcist og lettere end før (...) Lagring, bearbejd-
ning og præsentatation af geografiske informationer med
EDB kaldes også for ‘digitale kort’ eller ‘geografiske informa-
tionssystemer, som forkortes GIS. Det lyder smart og ser ud til
at være smart...“ (sh, Grønt Miljø, august 1992).

50 år siden NYE PRÆCISIONSFLISER
„En ting, man især må skønne på ved de nye Præcisionsfliser,
er, at kanterne er lodrette, hvor de traditionelle fliser har
smig. De lodrette kanter giver mindre tendens til kæntring
ved kraftige horisontale påvirkninger, opbremsninger,
acceleration o.s.v., og gør almindelige småfliser velegnede til
kørebane- og parkeringsbelægning og lignende brug, der
kræver stor styrke og sikker nedlægning.“ (anonym, Anlægs-
gartneren, august 1967).

10 år siden HAVE & LANDSKAB ‘07
„Det er næsten overflødigt at sige at udbuddet på fagudstil-
lingen Have & Landskab, der holdes 29.-31. august, aldrig har
været større. 230 udstillere og en bredde der også fanger det
grønne bedre end før. Det afspejler en udpræget udstillings-
konsensus blandt fagets organisationer, men frem for alt af-
spejler det højkonjunkturen...“ (sh, Grønt Miljø, august 2007).

Havekunst 1942. „Slotsbanken set fra Syd. Billedet viser, hvor
uheldigt Øst-Vest-Alléen deler ‘Højsletten’.“
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ANNONCØRER
I GRØNT MILJØ 6/2017

Da vi er i en forsat positiv udvikling med mange spæn-
dende nye opgaver og kunder, søger vi en dygtig og
energisk anlægsingeniør / anlægsteknikker til ansættelse
snarest muligt på vort kontor i Tåstrup, da en af vores
projektledere skal til USA og udfordre verden.

Vi er et anlægsgartnerfirmaer med ca. 65-70 medarbej-
dere der løser alle slags opgaver inden for den grønne og
grå sektor. Vi er en arbejdsplads i udvikling, men vi
mangler DIG til at komme med de sidste input og styre
flere af pladserne.

Stillingen vil bl.a. indebære:
• At arbejde med ledelse på en positiv måde.
• Byggepladsledelse, ny anlæg, belægning, kloak mm.

på små og store pladser.
• Tilbudsberegning.
• Styring og administration af anlægssager.
• Salg og kontakt til kunderne.

Vi forventer af dig:
• Du har fagligt overblik i anlægsarbejde indenfor kloak,

belægning og jordarbejder.
• Energisk og positiv som person.
• Effektiv og ordensmenneske med overblik.
• Vant til at lede arbejdet på større byggepladser og

bevare overblikket i en travl hverdag.

• Har erfaring med Microsoft Excel og gerne timeregistre-
ring Intempus og C5.

Vi tilbyder:
• Et udfordrende arbejde i et fagligt inspirerende miljø,
hvor du vil indgå i et team af 5 gode kollegaer.
• Et kontor og miljø hvor vi taler med hinanden og

sparrer på kryds og tværs.
• God løn efter kvalifikationer
• Firmabil og telefon.
• For rette vedkommende, vil der være særdeles gode

muligheder for selvstændigt, at skabe en interessant
og udviklende stilling.

F.J. Poulsen A/S er et 45 år gammelt familieejet firma. Vi
byder ind på de mindste til de største anlægsopgaver i
Danmark. Bl.a. skal vi til at lave Herlev nye hospital som
starter op til august og har tidligere udført hele Ledreborg
Slotspark og Fredensborg Slotshave.

Yderligere information:
Martin Zehngraff Poulsen. 4676 9244 - 4095 9651

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse eller til
mp@fjpas.dk.

F. J. Poulsen A/S søger

PROJEKTLEDER

F. J. Poulsen A/S
Snubbekorsvej 8 • 2630 Taastrup

T: 46 76 92 44 • E: fjp@fjpas.dk

W: www.fjpas.dk • CVR: 30714415

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 35
Engcon, 55
H.A. Fog, 48
HCP Danmark, 87
Heatweed, 9
Helms TMT-centret, 31, 68
Kärcher, 100
Lantmännen Aspen, 35
Lindholm Maskiner, 71
MI, 19
OP System, 29, 77
Stihl, 45

Svenningsens Maskinfor., 39
Sønderup Maskinhandel, 79
Tima, 25, 58, 75
Timan, 59

PLANTER & JORD
A-Plant, 79
Birkholm, 13, 65
DLF, 57
DSV Hunsballe, 83
DSV Transport, 21
Ecostyle, 23, 95
Holdens Planteskole, 2
Joel Klerks Planteskole, 91
Leopolds Rullegræs, 3
Lynge Naturgødning, 2
P. Kortegaards Planteskole, 2

Sitas, 87
Strøjerplant, 25
Veg Tech, 39
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Colas, 21
Falco, 47
Fokdal Springvand, 99
IBF, 63
PE-Redskaber, 58
Tress, 53
Vestre, 11

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Asbjørn Nyholt, 83
Grøn Vækst, 2

Hasselholm, 81
K&S Treecare, 99
Lysholm Anlæg og Naturple., 65
Malmos, 2
Plantefokus Sv. Andersen, 99
SkovByKon.dk, 42, 99
Sports-Zone, 63
Sven Bech, 99

FAG & UDDANNELSE
Have & Landskab ‘17, 7
Haveselskabet, 69
Skovskolen, (indstik)

STILLINGER
F.J. Poulsen, 98
Tivoli, 97
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Grønt Miljøs

faglige

filmservice !

Kortfilmen ‘The Garden’ fra
2016 handler virkelig ikke sær-
ligt meget om en have. I fil-
men, der er instrueret af Nata-
lia Lyudin, er der faktisk ikke
en eneste levende plante med.
Den handler om at Jorden i år
2089 er blevet nærmest ube-
boelig for mennesker. Men du
kan overleve hvis du tager ind
i ‘haven’ som teaseren til fil-
men siger: „Velkommen til ha-
ven. Indenfor vokser du, uden-
for forgår du.“

Der er bare det aber dabei

Kom ind i haven og bliv til en robot
at inde i haven bliver du også
lavet om til en robot. Du bliver
langt overlegen i forhold til et
analogt menneske, kommer til
at leve for evigt og vil aldrig
føle smerte igen. Men dét gi-
der den oprørske ballerina Luc
ikke! Hun vil hellere dø end at
blive som de andre. Indtil hun
en dag møder den mærkelige
robot Azul. Han overbeviser
hende om at det nok er bedst,
hvis hun alligevel bliver til en
robot.  Filmen er blevet nomi-
neret til et hav af priser. lt

Landinspektørfirmaet LE34 er
begyndt at bruge droner til at
måle vandløb op. Så kan land-
mændene nemmere blive hørt
og kommunernes arbejde let-
tes fordi man de får et bedre
overblik, lyder det fra firmaet.

For alle offentlige vandløb
er der regulativer der dikterer
hvor ofte der skal grødeskæ-
res. Det er et kompromis mel-
lem landmandens ønsker om
vandafledning og hensynet til
vandløbets dyre- og planteliv.

„Vi optager en video hvori

Droner bruges til at måle vandløb op
vi efterfølgende kan redigere
og indsætte data om f.eks.
vandløbets dybde og bredde,
siger Knud Klausen fra LE34.
„Vi kan f.eks. illustrere hvor et
vandløb har problemer med at
løbe frit, og vi kan parre dro-
neoptagelserne med fakta om
vandløbets form og tilstand,
hvilket giver et godt overblik.“

Kommunen kan desuden
drage nytte af de samme dro-
neoptagelser, f.eks. fordi man
ellers skal ud på gåben for at
finde problemområderne. sh
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Al henvendelse: tp@teknovation.dk.


