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KOMMENTAR

TERRORSIKRING

FORSIDEN: Der  er brug for planlægning, faglighed og præ-
cision hvis man vil vinde DM i Skills. Især i år hvor sværheds-
graden var hævet. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.

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

Selv om det gik hurtigt, tog det nogle år før skybrudshånd-
teringen blev et selvfølgeligt integreret tema i udemiljøets
planlægning. Biodiversiteten er med flere års tilløb også
ved at blive et integreret tema. Men på kun ét år er terror-
sikring blevet et tilsvarende tema der skal integreres i ude-
miljøets gader og byrum. De blodige terrorangreb med
lastbiler i Nice og Berlin i 2016 var et chok der i de største
byer hurtigt blev omsat til praktisk handling. I første om-
gang med midlertidige foranstaltninger som betonklodser,
siden med planer om mere permanente tiltag. Af gode
grunde blev terrorsikring også hovedtemaet da konferen-
cen Byens Gulv blev holdt i Nyborg 8. februar. Der var
nemlig god grund til at sætte terrorsikringen og beton-
klodserne i det rette perspektiv.

En 100%-sikring kan aldrig opnås som det gentagne gange
blev fastslået. Alene af den grund at terroristen altid er et
skridt foran og vælger letteste metode og mål. Trusselsbil-
ledet flyder. Sikrer vi os mod lastbiler, bruger terroristen en
bombe i en ladcykel. Sikrer man én plads, vælger han den
næste. Derfor giver det heller ikke mening at reducere
terrorsikring til at beskytte bestemte pladser og gader mod
en gentagelse af hvad der skete i Nice og Berlin. Perspekti-
vet skal være bredere. Ellers vil det ene sikringslag lægge
sig oven på det andet. Det bliver grimt, dyrt og besværligt.

Det handler heller ikke kun om sikkerhed. Vi ønsker nem-
lig også et frit samfund og fri tilgængelighed, så derfor er
der grænser for f.eks. hvor meget byen skal spærres af el-
ler polstres til. Det betyder at vi er nødt til at acceptere en
vis risiko, som bl.a. en taler fra PET fastslog. Og at sikringen
ikke handler om at bremse angrebet fuldstændigt, men at
hæmme det så meget at folk får en chance for at komme i
sikkerhed. At påkørsler sænker lastbilens fart og medfører
så meget støj at man opdager faren og når at springe væk.
Det handler også om at forholde sig til den reelle minimale
risiko og ikke at lade frygten styre for meget.

Men en vis sikkerhed skal i alle tilfælde indbygges i udemil-
jøet, og det er en ny faglig udfordring der allerede er gode
bud på at løse. F.eks. at det almindelige byinventar som
cykelstativer, kummer, møbler og bassiner konstrueres så
de også får en sikringsfunktion. Det kan også imødekom-
me andre ønsker, f.eks. kummer med et stort volumen der
giver større frodighed. Med de integrerede løsninger slår
man to eller tre fluer med ét diskret smæk. Det er allerede
ved at blive indbygget i vores fag. SØREN HOLGERSEN
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Dækafgrøder kan virke lige
så godt på barrodsplan-

ters overlevelse og vækst som
ekstensive manuelle og meka-
niske renholdelsesmetoder.
Derfor kan man vælge metode
ud fra andre grunde end
ukrudtet. Og her står dækaf-
grøder godt, for de tilfører
også plantningen frodighed
og blomstring som kan øge
biodiversiteten og skabe et
velplejet udtryk i etablerings-
fasen hvor jorden ellers er bar
eller præges af ukrudt.

Faktisk er mange derfor ved
at genopdage dækafgrøder
som et driftsbesparende og
miljøvenligt alternativ til
ukrudtsbekæmpelse når man
etablerer barrodede træer og
buske.

En dækafgrøde kan define-
res som et tilsigtet vegetati-
onsdække af en- eller flerårige
urteagtige planter på åbne
arealer eller mellem træer og
buske. Den påfører kulturplan-
terne en vis konkurrence om
lys, vand og plads, men ikke så
meget som ukrudt gør, og på
en æstetisk mere tiltalende
måde. Dækafgrøden kan des-
uden støtte den lokale flora
og - i forhold til bar jord - ned-

sætte risikoen for ekstreme
udsving i mikroklimaet.

I landbruget og havebruget
er der tradition for at bruge
dækafgrøder som midlertidige
plantesamfund. Målet er her
at forbedre jorden, nedsætte
udvaskningen af næringsstof-
fer og dæmpe eller udkonkur-
rere udviklingen af ukrudt når
jorden ikke dyrkes.

Mange forsøg er kortlagt
I 1980’erne og i 1990’erne vok-
sede kravene om at reducere
den kemiske ukrudtsbekæm-
pelse i den grønne sektor. Det
førte til afprøvninger af dæk-
afgrøder. Dækafgrøder er si-
den brugt i mindre skala, og
en række forsøg er gennem-
ført rundt om i Europa.

En systematisk sammenstil-
ling af denne viden har dog
manglet. Derfor har vi samlet
resultater fra kontrollerede
forsøg hvor dækafgrøder sam-
menlignes med andre metoder
til ukrudtsbekæmpelse under
barrodsplanters etablering.

Kortlægningen omfatter
forsøg i hele Europa og vi sam-
menligner med resultater fra
forsøg i Nordamerika. At na-
turgrundlaget varierer, må
man være opmærksom på når
man sammenligner resultater,
men det styrker samtidig påli-

deligheden når der er resulta-
ter som er ens uanset lokalitet
og altså påviser generelle
mønstre. Kortlægningen er
gennemført i samarbejde mel-
lem Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning og Institut
for Plante- og Miljøvidenskab,
begge Københavns Universi-
tet, samt Sveriges Lantbruks-
universitet.

Forsøg med begrænsning
I de undersøgte forsøg er
dækafgrøders effekt først og
fremmest sammenlignet med
kemisk ukrudtsbekæmpelse og
ukrudtets frie udvikling. Kun i
få forsøg sammenlignes effek-
ten med andre behandlinger,
f.eks. ekstensiv mekanisk ren-
holdelse som bruges i offent-
lige skovrejsninger, eller inten-
siv manuel lugning og afdæk-
ning med dug eller flis der tit
bruges i grønne områder.

De kortlagte forsøg omfat-
ter et stort udvalg af arter og
artssammensætninger. De fle-
ste testede arter er sorter der
bruges i kommercielt landbrug
og havebrug, hjemmehørende
arter som rødkløver eller ikke-
hjemmehørende urter som
honningurt.

Vilde urter nævnes dog
jævnligt som en mulighed for
at understøtte biodiversitet.

Desuden har dækafgrøder af
vilde urter vist positive resulta-
ter i de få forsøg, hvor de har
indgået, og det aktuelle fokus
på økosystemtjenester og bio-
diversitet taler for at udvikle
dækafgrøder med frø af vilde
urter.

Konkurrerer for meget
Kortlægningen viser at pestici-
der der holder plantearealet
helt fri for konkurrerende
ukrudt, giver markant højere
overlevelse og tilvækst hos
vedplanterne i etableringsfa-
sen. Det samme gælder inten-
siv lugning og afdækning med
flis eller kompost.

Det overrasker ikke. Men ti-
dens krav om pesticidfri drift
og stramme driftsbudgetter
betyder at disse metoder ikke
kan bruges i større skala af
bl.a. kommuner. Derfor er eks-
tensiv mekanisk renholdelse
og dækafgrøder ofte de ene-
ste realistiske alternativer til at
lade ukrudtet udvikle sig frit
når man etablerer træer og
buske. Og her tegner kortlæg-
ningen interessante mønstre.

Sammensætningen af dæk-
afgrøden har stor betydning
for effekten på barrodsplan-
ters etablering. F.eks. var det
kun omkring halvdelen af de
afprøvede dækafgrøder der
gav bedre overlevelse og
vækst hos vedplanterne end
fri ukrudtsudvikling. Også selv
om forskellene sjældent var så
store at de var signifikante -
hvor man altså kan afvise at
forskellene er tilfældige.

Dækafgrødens konkurrence-
evne er en forudsætning for at
den kan fortrænge det natur-
lige ukrudt. Derfor udsætter
den også vedplanterne for
konkurrence. Men at halvde-
len af dækafgrøderne udsatte
barrodsplanter for samme eller
mere konkurrence end det na-
turlige ukrudt, viser at man
mange steder endnu ikke har
fundet ‘formlen’ for dækaf-
grøders artssammensætning
og udsædsmængde.

Sammenstillingen af de
mange forsøg viser også at en
ekstensiv renholdelse kun gi-

ETABLERING. De virker lige så godt mod ukrudtet som ekstensive manuelle og
mekaniske metoder, og så får man frodigheden og blomstringen med oven i købet

Dækafgrøder kontrollerer ukrudtet

Af Anders Busse Nielsen,
Mona Chor Bjørn og Björn Wiström

Der er testet et stort udvalg af arter og sammensætninger af arter rundt om i Europa.
Her et nyere forsøg hos DLF. Foto: Nané Køllgaard Pedersen.
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UKRUDTBEKÆMPELSESMETODER
Fordele og ulemper i forhold til overvejelser om drift og æstetik

ver lidt bedre overlevelse og
vækst hos barrodsplanterne
end dækafgrøder gør. En for-
skel der ikke er signifikant. Det
skyldes nok at mekanisk ren-
holdelse, f.eks. med traktor-
monteret strigle, spadeharve,
eller fræser, kun renser arealet
mellem rækkerne og efterla-
der en stribe ukrudt i rækken.

Trods det begrænsede antal
forsøg hvor mekanisk renhol-
delse og dækafgrøder er sam-
menlignet, viser sammenstillin-
gen at valget mellem meka-
nisk renholdelse eller såning af
en velkomponeret dækafgrø-
de ikke behøver at være ha-

sard. Man kan nærmere kalde
det en overordnet afvejning af
budgetmæssige, driftsteknis-
ke, æstetiske og biologiske
fordele og ulemper i den aktu-
elle situation.

Dækafgrøder er især muligt
hvor man prioriterer miljøven-
lige metoder og frodighed i
etableringsfasen. Hvor der er
mange gnavere, f.eks. mark-
mus, vil dækafgrøderne dog
beskytte musene og øge gna-
veskaderne.

Det rigtige artsvalg
Den bedste dækafgrøde er
sammensat af urter med for-

skellige egenskaber og livscyk-
lus. Det giver bedst sikkerhed
for hurtig etablering og tæt,
vedvarende jorddække. Det er
de centrale anbefalinger når
man ser på de sammenfattede
forsøg.

En forudsætning er også at
dækafgrøden kan hæmme el-
ler helt udkonkurrere spontan
fremvækst af ukrudt. Derfor
skal den også være etable-
ringssikker, spire hurtigt, skyg-
ge jorden tidligt, give et ved-
varende jorddække og have
god genvækst.

Ud fra praktiske erfaringer
og forsøg har vi opstillet anbe-
falinger til dækafgrøder i
plantninger med barrodede
træer og buske, f.eks. skov-
rejsninger, læhegn og i byens
grønne områder.

De færreste arter har alle de
egenskaber der er brug for.
Forsøg viser da også at blan-
dinger af enårige, toårige og
flerårige arter giver bedst re-
sultat. Danske erfaringer pe-
ger på at blandinger med 2-5
arter er passende. Hver art op-
fylder en bestemt rolle, f.eks.
hurtig spiring eller tæt jord-
dække.

Hensynet til biodiversitet
fordrer mere artsrige dækaf-
grøder af frø fra vilde urter.
Viden om artsrige dækafgrø-
der med vilde urter er dog me-

get begrænset. Generelt un-
derstøtter dækafgrøder biodi-
versitet, især bestøvere, men
kraftigt voksende arter og sor-
ter kan dog brede sig og true
den lokale biodiversitet, f.eks.
f.eks. mange sorter af blod-
kløver. De skal derfor bruges
varsomt.

Bælgplanter der fikserer
kvælstof fra luften, har tradi-
tionelt været brugt som dæk-
afgrøde og grøngødning i
landbruget. Selv om kvælstof
kun er en begrænsende faktor
for vedplanter på meget ma-
ger jord, anbefales det allige-
vel at tage bælgplanter med.

En- eller toårige arter kon-
kurrerer mindst med de ny-
plantede træer og buske. Al-
mindelig kællingetand er ek-
sempel på en flerårig art der
er gode erfaringer med.

På udsatte steder kan en
højtvoksende art med opret
vækst og stærke stængler,
f.eks. almindelig rug, beskytte
nyplantede træer og buske
mod vind og soludtørring.
Omvendt bør arter med tæt
bladdække og arter med over-
hængende eller slyngende
vækstform ikke blive mere end
2/3 af højden på træer og bu-
ske der ofte kun 50-80 cm høje
når de plantes.

Derfor skal man også være
forsigtig med forædlede sorter

Monokultur af almindelig honningurt (Phacelia tanacetifolia) hvor græsser har spredt sig spontant. Foto: Anders Busse Nielsen, juni 2015.
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Livscyklus. I = enårig, II = toårig, III = flerårig.
Højde. h = <40 cm, hh = 40-60 cm, hhh <60 cm.
Etableringshastighed. e = langsom, ee = middel, eee = hurtig.
Dækkeevne. d = rimelig, dd = god, ddd = meget god.
Hjemmehørende. ja = hjemmehørende i Danmark

f.eks. af rødkløver der produ-
cere meget overjordisk bio-
masse. Om muligt bør man
bruge frø fra vilde frøkilder
selv om det er dyrere, eller frø
fra lave sorter. Man kan læse
mere om de enkelte arters
egenskaber i rapporten ‘Use of
cover crops when establishing
woody plantings’.

Etablering og drift
Grundig jordbearbejdning der
sikrer at jorden er fri for spire-
dygtige vegetative ukrudtsde-

EGENSKABER OG FORTRIN for de mest almindelige dækafgrøder

Frømængde. Monokulturer. na=data ikke tilgængelige.
Modificeret fra Sørensen og Juul (1993).

Bestøverværdi. HB = honningbier, KT = humlebier med kort tunge,
LT = humlebier med lang tunge, EB = enlige bier.
* = lav værdi, ** = middel værdi, *** = høj værdi.

Alm. røllike III hh e d na ja hvid ** ** * *** Opret vækst, stærke stængler
Farvegåseurt II/III hh ee d 0,5 gul Kun som indblandingsart
Havekål II hhh ee dd na gul *** ** ** * Dybtgående rødder
Cikorie III hhh ee d 1 blå ** ** ** * Højt opret, stiv vækst
Alm. boghvede I hh eee dd 10 hvid *** * * * Værdsat af dyrevildt
Alm. hør I hhh ee d 2 blå ** * * * Opret, åben vækst
Alm. kællingetand III h e dd ja 1 ja gul ** *** *** *** God på ‘alle’ jordtyper
Serradel I h e ddd ja 2 lyserød ** ** ** * Til næringsfattig jord
Honningurt I hhh eee dd 1 blå *** ** * * Intensiv blomstring
Alm. brunelle III hh e dd na ja lilla * Til næringsrig jord
Bibernelle III hh ee ddd 1,5 ja brunlig Stor bestandighed
Rug I/II hhh ee d 10 Høj, opret, stiv vækst
Blodkløver II hh ee ddd ja 2 blodrød *** *** *** * Undgå høje sorter
Rødkløver III hh ee ddd ja na ja rød ** ** *** * Undgå høje sorter
Jordkløver I h ee ddd ja 2 hvid Lav og tæt
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le, er lige så vigtig for god
etablering af dækafgrøder
som for vedplanter. Selv den
bedste dækafgrøde kan ikke
konkurrere med ukrudt der får
et forspring, især ikke hvis det
er flerårigt ukrudt.

Erfaringer viser at sånings-
tætheden kun bør være 1/3 af
det der anbefales i landbruget.
Den nedsatte såningstæthed
mindsker dækafgrødens kon-
kurrence over for nyplantede
træer og buske, men giver sta-
dig et tæt jorddække. Det re-

ducerer også etableringsom-
kostningerne.

Mindre arealer kan nemt
håndsås. Det er lettest hvis frø-
ene blandes med tørt sand,
savsmuld eller et granulat. Ved
at så i to eller tre omgange,
f.eks. først på langs og siden
på tværs, får man en jævn for-
deling af frøene. På større are-
aler kan dækafgrøderne even-
tuelt sås før plantning. Så kan
man bruge landbrugssåmaski-
ner. Maskiner med lufttryk
nedsætter risikoen for at frø

med forskellig størrelse og
vægt afblandes under såning.
For at få frøene i god kontakt
med jorden, skal arealet rives,
strigles eller i hvert fald trom-
les efter såning.

Man skal ikke slå dækafgrø-
den da det favoriserer græsser,
men man kan eventuelt trim-
me kanterne, f.eks. langs stier,
for at signalere at arealet ple-
jes. Det samme kan en slået sti
gennem arealet som også gi-
ver besøgende mulighed for at
opleve blomstrende dækaf-
grøder på tæt hold. Men kom-
binér altid anbefalingerne
med sund fornuft og overve-
jelser efter de driftstekniske,
miljømæssige og økonomiske
forudsætninger og ønsker. ❏

Dækafgrøde med almindelig hør, serradel (begge énårige), blodkløver
(toårig), almindelig kællingetand og bibernelle (begge flerårige). Billedet
viser dækafgrøden i juni måned året efter såning hvor blodkløver og
serradel blomstrer intensivt. Foto: Anders Busse Nielsen.
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Det tager omkring en snes
år at omdanne et dyrket

areal som en kornmark eller
nåleskov til overdrev - hvis de
rigtige forhold er til stede. Det
er erfaringen med 25 fynske
arealer der har været fra 11 til
23 år undervejs. De ligner nu
overdrev med flere af de rig-
tige plantearter, men savner
dog stadig den artsrigdom og
de myretuer, krat og fårestier
man ser i gamle overdrev.

Overdrev er en åben natur-
type baseret på vedvarende
græsning eller høslæt og rum-
mer en stor artsvariation af
planter og dyr. Overdrevene er
dog gået tilbage i mange år
fordi græsning og høslæt er
ophørt hvorefter jorden er op-
dyrket eller groet til med træ-
er, buske og grove nærings-
krævende urter og græsser.

De overdrev der er tilbage,
er som regel små og isolerede.
Det øger randeffekten fra det
dyrkede land og gør det svæ-
rere for overdrevets planter og
dyr at sprede sig. Løsningen er
derfor ikke bare nye overdrev,
men også større sammenhæn-
gende overdrev, fremgår det
af undersøgelsen.

Mange stjernearter
Ifølge habitatsdirektivet er
Danmark forpligtet til at sikre

overdrev en ‘gunstig beva-
ringsstatus’. Det er slet ikke til-
fældet i dag, og derfor frem-
går det da også af flere danske
Natura 2000-planer at der skal
gøres noget ved det. Af sam-
me grund opkøbte Natursty-
relsen Fyn siden starten af
90’erne de undersøgte 25 are-
aler for at lave nye overdrev.
De har i op til 22 år været af-
græsset af køer eller får, og
har ellers passet sig selv. Miljø-
styrelsen Fyn vurderer at 17
arealer har udviklet sig til kalk-
overdrev, 4 til sure overdrev, 1
til almindelig overdrev mens 3
stadig må kaldes mark.

Artsrigdommen blev målt
ved at registrere ‘stjernearter’.
Det er overdrevsarter der er
særligt følsomme over for næ-
ringspåvirkning og andre kul-
turpåvirkninger. Dem blev der
fundet 51 forskellige af på de
nye overdrev, bl.a. almindelig
gyldenris, almindelig kam-
græs, almindelig knopurt,
hjertegræs, bakketisel, vild
hør, bredbladet timian, nik-
kende limurt, vild løg og djæ-
velsbid. Der blev dog også set
19 problemarter, bl.a. vild kør-
vel, stor nælde, rejnfan, mæl-
kebøtte, hvid kløver, alminde-
lig rajgræs og agertidsel. Ud
fra de fundne plantearter er
der i hvert område udregnet

Det tager 20 år at pleje overdrevet frem
Hvis de rigtige forhold er til stede, tager det 11-23 års afgræsning,
viser Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringer fra 25 fynske arealer

KILDER
Erik Vinther, Jonas Hansen, Jesper V.
Christensen, Søren K. Strandgaard,
Anette S. Jacobsen, Hans Brendstrup,
Nikolaj L. Aaskoven (2017): Nye over-
drev på Naturstyrelsen Fyns arealer.
Vand & Jord 4/2017.
Miljøstyrelsen 2018: Marker og nåle-
skov forvandles til værdifuld natur.
Mst.dk 25.1.2018.

Overdrevet ved Bobakker på Helnæs er udviklet på tidligere dyrket jord siden 1994. Det er såkaldt
kalkoverdrev i modsætning til et surt overdrev. Foto: Erik Vinther.

Bredbladet timian (th) er en såkaldt stjerneart der mest gror på kalkrig
bund. Stor nælde er en hyppig problemart hvor jordbunden er rig på
kvælstof. Foto: Erik Vinther.

et artsindeks der ligger mellem
0,22 og 0,69 hvor 1 er bedst.
Lavest lå de arealer der stadig
mest er mark.

De rigtige vilkår
Tidligere undersøgelser har
vist at nye artsrige overdrev
forudsætter en ret næringsfat-
tig jord og navnlig et lavt fos-
fortal. Desuden skal der være
gode frøkilder fra værdifulde
overdrev i nærheden. Det be-
kræfter den nye undersøgelse
for så vidt at jordens pH og
næringsstofindhold i de nye
overdrev er på et niveau der er
typisk for danske overdrev.

Målet er et højt artsindeks,
mange stjernearter og kun få

problemarter. Her spiller dog
ikke kun jordbunden og gode
frøkilder i nærheden en rolle.
Det er også vigtigt med en ef-
fektiv afgræsning for at fast-
holde gunstige betingelser for
overdrevsplanterne. Desuden
kan intensivt dyrkede marker i
nærheden trække overdrevets
naturværdi ned.

Det får Naturstyrelsen og
Miljøstyrelsen til at slutte at
naturkvaliteten i de nye over-
drev afhænger af at der er en
passende græsning, at der er
kort afstand til gamle over-
drev, ret stor afstand til dyrke-
de marker, og at jordbunden
har et lavt næringsindhold.

Positiv overraskelse
Undersøgelsen omfatter kun
et relativt beskedent antal lo-
kaliteter og omfatter kun
planter, ikke svampe og dyr.
Man kender heller ikke detal-
jerne i landbrugsdriften på de
tidligere dyrkede arealer. Alli-
gevel peger undersøgelsen på
at man er på rette vej.

Kontorchef Helle Pilsgaard
fra Miljøstyrelsen kalder det
en „stor positiv overraskelse“
at det er gået så hurtigt. Og
ifølge skovrider Jakob Harre-
kilde Jensen fra Naturstyrelsen
Fyn kan man „udvide og sam-
menbinde områder med over-
drev over en relativt kort år-
række. Den viden kan vi bruge
til at skabe en mere robust og
sammenhængende natur.“ sh
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BYENS GULV 1. Hvordan man forebygger terrorangreb på byens pladser og gader, var
konferencens hovedtema, men sikringen skal ses i et bredt perspektiv for at give mening

Den færdige slotsplads. Buen af granitkugler fortsætter ned forbi indgangen til Prins Jørgens Gård og møder hjørnet af Slotskirken, et areal hvor
der før var asfalt. På pladsen vil der desuden være linjer af savede jetbrændte sten til bl.a. cykeltrafikken. Illustration: GHB Landskabsarkitekter.

At sikre byens rum bedre
 mod terror var hovedte-

maet på konferencen Byens
Gulv den 8. februar i Nyborg.
Men det var en bestemt slags
terror det handlede om, nem-
lig lastbiler der køres ind i sto-
re folkemængder.

Denne terrorform blev især
kendt fra Nice og Berlin i 2016.
Det fik straks konsekvenser i
bl.a. København, både på kort
sigt med betonklodser og lej-
lighedsvise afspærringer, men
også med planer om mere per-
manente løsninger der kan
hæmme angrebene så folk
kan nå at komme væk.

Men vi vil også gerne have
en by hvor vi kan bevæge os
frit, lød det på konferencen.
Og det næste terrorangreb
kan være af en helt anden art
fordi terrorister søger de nem-
meste mål og metoder. Man
kan heller ikke sikre alt, og når
man fokuserer indsatsen ét

sted, eksponerer man andre.
Derfor kan man aldrig gardere
sig helt som flere talere påpe-
gede. Og hvorfor skal man og-
så, for den reelle terrorrisiko er
minimal i forhold til mange
andre farer. I hvert fald skal
man finde en balance mellem
frygt og fakta.

Ikke desto mindre er sikker-
hed mod terror allerede blevet
en del af faget selv om faglig-
heden kun er i sin vorden. Sid-
ste år var klimaindsatser ho-
vedtemaet på Byens Gulv. I år
var det terrorsikring. Endnu et
tema er knyttet til byrummets
planlægning.

Dermed kom konferencen til
at handle meget om Køben-
havns Kommune som har ter-
rorsikret mest. Som det lød fra
salen efter et indlæg: ”I pro-
vinsbyerne er der en anden
holdning. Det er godt at få
sammenlignet, men det er pjat
at terrorsikre i Vejle hvor jeg
er fra.”

Det er en række faglige or-

ganisationer der holder konfe-
rencen som blev holdt for fem-
te gang, denne gang med 126
deltagere foruden 25 talere og
arrangører og 73 fra de udstil-
lere der sponsorerede arrange-
mentet. Konferencen handler
ikke kun om byens gulv, men
også gulvets rammer og det
der står på det. Den er bredere
anlagt end navnet fortæller.

Samfundet vi vil bo i
Det handler ikke kun om at
terrorsikre, men også om hvil-
ket samfund vi vil bo i, fastslog
Torben Glesborg, direktør i
Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune. 

Vi vil kunne bevæge os frit i
byrummet. Kommunens vision
er derfor en inviterende by,
men hvor man også kan føle
sig tryg og sikker. Det kan
kombineres f.eks. når alminde-
ligt byinventar som plante-
kummer, cykelstativer, borde,
bænke og pullerter også får
en sikringsfunktion. Det er et

arbejde der allerede er indledt
selv om man stadig afventer
billigere seriefremstillede ele-
menter, fortalte Glesborg.

En anden mulighed er en så-
kaldt ’skalsikring’ hvor f.eks.
hele indre by lukkes for bilkør-
sel. Det er ikke realiseret, men
løsningen indgår i den analyse
der er i gang.

Det handler ikke om helt at
standse køretøjer i høj fart. In-
ventaret skal tage et vist tryk
og afbøde køretøjets hastig-
hed så folk får en chance for
at komme i sikkerhed. Derfor
kan løsningerne også udfor-
mes i dimensioner der ikke
lukker hele byen.

Og så er de en gylden mulig-
hed for at fremme andre øn-
sker. Når kummerne skal være
så store og solide at de kan
hæmme lastbiler, kommer de-
res volumen også planterne i
kummerne til gode. Og flere
cykelstativer er der altid brug
for. Måske kan man nu lukke
hele indre by for bilkørsel. I

Terrorsikrede byrum i et frit samfund

Af Lars Thorsen og Søren Holgersen
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nye byggerier kan man ind-
bygge terrorsikring, f.eks. så-
dan at klimabassiner også dan-
ner en terrorsikring. Det gør
man f.eks. ved Carlsbergs nye
hovedsæde og på Svanemøl-
lens kaserne.

Men hvorfor fokusere så
meget på terror med køretø-
jer, lød det fra salen. Trussels-
billedet kan jo ændre sig. En
bombe kan blive kørt ind i
byen på en ladcykel. Nej, fuld
sikkerhed kan man aldrig op-
nå, medgav Glesborg.

Og hvorfor gå så meget op i
den minimale risiko for terror-
angreb, lød det også fra salen.
Er det følelser eller fakta der
skal styre? Som Glesborg oply-
ste har terror ikke kostet no-
gen livet i Danmark det sidste
år hvad trafikken f.eks. har.

Han sammenlignede også
med cykelstier der faktisk ned-
sætter den reelle sikkerhed
fordi trafikanterne ikke passer
lige så godt på hinanden som
når de kører på samme areal.
Alligevel anlægges cykelstier
fordi cyklisterne her føler sig
mere sikre. Det er noget der
skal balanceres - i alle forhold.
Det er også et politisk og etisk
dilemma, fastslog Glesborg.
Hvis vi ikke gør noget, så lig-
ger skylden hos den politiker
der sagde nej til at gøre noget.

Terrorsikringen ikke er for-
valtningens valg, men et på-
bud der også omfatter private
grundejere hvor mange men-
neske samles og kan blive ud-
sat for et terrorangreb, under-
stregede Glesborg. ”Og vi skal

have modet til at sige: Vi hører
jer eksperter, men vi skal lige
absorbere det. Og vi afgør
hvordan sikringen skal udfor-
mes.”

Borgen er sikret
Terrorsikringen kom for alvor
til Danmark efter Anders Brei-
viks angreb på bl.a. regerings-
bygningen i Oslo 22. juli 2011.
Det måtte ikke ske i Danmark.
Christiansborg skulle sikres.
Slots- og Kulturstyrelsen der
tager sig af det ydre, og Folke-
tingets Byggesekretariat der
tager sig af det indre, gik der-
for i gang med at terrorsikre
hele komplekset.

Det stod dog hurtigt klart at
projektet skulle bydes ud i en
arkitektkonkurrence da der
ikke blot var tale om en sik-

ringsopgave, men også et kræ-
vende design. Til efteråret af-
sluttes projektets sidste fase,
og så bliver slotspladsenet var-
tegn for det samlede projekt.
Hvor pladsen i årevis har været
afspærret af midlertidige gra-
nitblokke, skal demonstratio-
ner, sultestrejker, folkefester
og lignende finde vej forbi
granitkugler med 113 cm i dia-
meter, projektets mest iøjne-
faldende element.

„Jeg håber da at folk vil ta-
ge granitkuglerne til sig, må-
ske endda kravle op på dem,“
fortalte chef for Folketingets
Byggesekretariat Kasper Jaco-
by. „Vi vil jo gerne have gavn
af dem som mere end et sik-
ringselement. Ellers kunne
man jo bare have brugt sorte
pullerter og afspærringer, men

det var dét vi gerne ville und-
gå. Vi vil jo gerne have at folk
kommer og demonstrerer og
laver happenings og udøver
deres demokratiske rettighe-
der i både smukke og trygge
rammer,“ fortalte han.

Til dagligt har Kasper Jacoby
og hans fire byggefaglige
medarbejdere fra Byggesekre-
tariatet 65.000 m2 på Christi-
ansborg at holde styr på. Men
den nye slotsplads får langt
mere opmærksomhed end de-
res daglige arbejde.

„Vi er tidligt ude med en in-
tegreret løsning, og det skaber
interesse, for der er et stort
pres på de offentlige bygher-
rer og en masse de skal tage
stilling til. Og der er bare ikke
mange eksempler i Danmark
hvor man i så stor udstræk-
ning forsøger at integrere by-
rummet, bygningernes arki-
tektur og terrorsikringen,“ un-
derstregede Kasper Jacoby.

En bue af kugler
Hos GHB Landskabsarkitekter
har administrerende direktør
Torben Møbjerg været med til
at finde denne balance mel-
lem æstetik, byliv og sikkerhed
på Christiansborg.

„Det endelige resultat er jo
både tilgængeligt for demo-
kratiske forsamlinger og samti-
dig en ret massiv sikring. Des-
uden er kuglerækken en løs-
ning som man godt kunne ha-
ve forestillet sig skabt til stedet
for hundrede år siden. Selve
sikringsopgaven blev netop
udbudt som en arkitektopgave
fordi man ville sikre et resultat
som passer ind i konteksten,

Kuglerækken er en løsning som man godt kunne have forestillet sig skabt til stedet for hundrede år siden.
Kuglerne vil bestå af Moseløkkegranit. Illustration: GHB Landskabsarkitekter.

Snak på standene. Som led i konferencen udstillede 22 leverandører af belægninger og inventar.
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både æstetisk og i forhold til
stedets historie. Ellers kunne
man have lavet en meget hård
sikring såsom en betonmur
rundt om pladsen. Hvis den
endelige løsning ikke fremstod
imødekommende og tillod
folk at bruge byrummet, var
man ikke nået i mål,“ fastslog
Torben Møbjerg.

Omlægningen af Christians-
borg Slotsplads omfatter for-
uden buen af kugler i Mose-
løkkegranit også en belæg-
ning af kørebanebrosten i ‘kø-
benhavnerblanding’. Den vari-
erede sammensætning vil pas-
se med de omliggende bygnin-
ger og torve og indgå i en
smuk dialog med områdets øv-
rige belægningsmaterialer,
fastslog Møbjerg.

„I workshoppen med grup-
pen af interessenter, bl.a. Kø-
benhavns Kommune som ejer
Slotspladsen, vurderede vi at
det ville være smukkest hvis
belægningen svarede til den
på Bertel Thorvaldsens Plads
der netop er en københavner-
blanding af slidte brosten. Det
skyldes at omgivelserne er
præget af mange forskellige
granitmaterialer, fra Christi-
ansborgs facade til soklen af
rytterstatuen og så videre,“
forklarede Torben Møbjerg.

Han understregede at en
københavnerblanding af slidte
brosten ikke bare er en pose
blandede bolcher, men en ret
veldefineret, relativt lys blan-
ding. Mange af de eksisteren-
de granitmaterialer på pladsen
såsom bordursten, granitfliser,
chaussesten med videre bliver
desuden genbrugt i projektet.

Bølgen blev forkastet
Halvcirklen af granitkugler
foran Slotspladsen var ikke det
eneste forslag. Et tidligere for-

slag havde en hævet ‘bølge’
som hovedgreb. Hvis man
forestiller sig at landskabet rej-
ser sig i en bølge, skal den
mindst være 120 cm høj og
hælde mindst 50 grader for at
tilbageholde en lastbil med 80
km i timen.

Samtidig må en sådan bølge
ikke opleves som en mur eller
spærre udsynet til bygningen.
Så bølgens toppunkt skulle
være under terrænkoten ved
Christiansborgs hovedport
hvilket igen ville kræve en for-
sænkning foran bølgen lige-
som foran en rigtig bølge. 

Københavns Politi mente
dog at der ville være for stor
risiko for personskade ved
f.eks. en demonstration hvor
et pludseligt pres indefra kun-
ne få menneskemængden til
at bevæge sig udad så man
kunne falde ned fra bølgen.

Bølgen blev derfor forkastet.
Selv om det også havde været
en arkitektonisk elegant løs-
ning, var den ikke nødvendig-
vis den rigtige til stedet, poin-
terede Torben Møbjerg: „Bøl-
gen havde været en meget
moderne tilføjelse til pladsen,
et design som man ikke kunne
have forestillet sig på stedet
for 100 år siden. På den måde
synes jeg at vi er endt med et
meget solidt forslag i forhold
til kontekst og stedshistorie.“

Den by vi gerne vil have
Hvis Christiansborg er sikret,
hvad så med Amalienborg?
Marienborg? Den lokale skole-
gård? Hvor stopper man når
man først er begyndt at terror-
sikre? Derfor er spørgsmålet
om hvordan man konkret ter-
rorsikrer et byrum ikke det
man bør starte med, fastslog
Deane Simpson, professor ved
arkitektskolen i København.

Selv om han ikke som ud-
gangspunkt er modstander af
at visse områder bliver terror-
sikret, mener han at det vigtig-
ste for alle planlæggere, rådgi-
vere og ansvarlige for byens
rum er at stille spørgsmålet:
Hvilken by vil vi gerne have?

„Og det gælder også når
bygherren kommer med en
række konkrete krav. For det
er vores rolle som fagfolk at
forholde os kritisk til disse krav
og spørge om der er en pro-
portionalitet i kravene, og om
de peger hen mod den type by
som vi ønsker os,“ understre-
gede Deane Simpson.

Så snart kravene fra eksem-
pelvis PET lander på bordet i
en planlægningsproces for et
byrum, så skal man være klar
over at man også indfører en
krigstilstand i byen og begyn-
der at militarisere byrummene.

„Hvis man fokuserer på at
skabe en sikker by, så risikerer
man at glemme den levende
by. Denne frie, demokratiske
og mangfoldige by som vi har
kæmpet i årtier for at opnår
og som især i Skandinavien jo
netop er bygget på tillid,“
sagde Simpson der - sammen
med Vibeke Jensen og Anders
Rubing - har beskrevet forhol-
det i ‘The city between free-
dom and secutity’.

„Vi finder det meget proble-
matisk hvis man ikke hver ene-
ste gang har en debat om
hvorvidt de sikkerhedstiltag
man planlægger, er nødven-
dige og faktisk skaber den by
vi ønsker os,“ fastslog Simp-
son. Han fremhævede især
den manglende proportionali-
tet ved de mange sikkerheds-
tiltag i forhold til den reelle
trussel, samt spørgsmålet om
en terrorist i stedet blot vil
vælge et andet mål.

„Vi advokerer for at være
meget forsigtige med at sætte
forholdsregler op når der er
tvivl om om de rent faktisk op-
fylder deres mål, da angrebet
bare kan ske et andet sted.
Desuden ændrer trusselsbille-
det sig hele tiden, og måske
bliver visse sikringsløsninger
forældede hurtigt og skal sup-
pleres med nye. Derfor er det
meget vigtigt at diskutere om
man risikerer at underminere
byens vitalitet og dynamik i
hastværket med at sikre den.“

Gå i dialog
Terrorsikring har hidtil været
noget fagfolk tog sig af, og
den almindelige borgers stem-
me har manglet, lød det fra
antropolog Stine Illum som på
Københavns Universitet prøver
at råde bod på manglen i sit
ph.d.-arbejde.

Men en smart terrorsikring
inddrager også den alminde-
lige borger. Vi ved nemlig ikke
hvad der gør folk trygge i for-
bindelse med terrortrusler. Og
så må de spørges. Det har Sti-
ne Illum gjort. Og folk går op i
det, men på en anden måde
end fagfolk. En af de adspurg-
te henviste til et møde med en
tom skraldevogn i gaden.
Uden fører, men med tændt
motor. Det gjorde terrortrus-
len nærværende for hende.

Blandt de professionelle ak-
tører er der mange der har be-
røring med terrortruslen. Ikke
kun arkitekter, men også en-
treprenører, overvågningsfolk,
sikkerhedsfolk, ingeniører
m.fl. De har ofte delte hold-
ninger til hvad der er smart
terrorsikring, så de skal arbej-
de sammen og opbygge en
fælles holdning.

I Storbritannien har man ud-
arbejdet en sikringsguide, men

Et af forslagene til sikringen af Christiansborg Slotsplads var en bølge-
formation som nærmest ville være usynlig set fra den anden side af ga-
den mod Christiansborg. Løsningen blev fravalgt af frygt for om folk i
panik ville overse bølgen og falde ned fra bølgetoppen under f.eks. en
demonstration. Illustration: GHB Landskabsarkitekter.



GRØNT MILJØ 2/2018 13

KILDER
Artiklen refererer de 7 indlæg om
terrortemaet på konferencen Byens
Gulv. De tre af dem er dog baseret på
interviews med foredragsholderne
lige før konferencen. Sanne Slot Han-
sens indlæg er ikke dækket, men hun
blev interviewet i artiklen ‘Terrorsik-
ringen sniges ind ad bagdøren’ i
Grønt Miljø 10/2017. Herfra indgår
hendes synspunkter i artiklen i dette
nummer. Samtlige indlæg om terror-
sikring er dermed repræsenteret. Læs
om de øvrige indlæg i næste artikel.

bliver den fulgt, fortolkes den,
og kommer det stedsspecifikke
nok med? I Norge udviklede
man efter Utøya-terroren i
2011 et uformelt netværk af
bygherrer, arkitekter og sik-
kerhedsfolk for at få fælles til-
gang. Men er der beslutnings-
kraft nok i det uformelle? Sti-
ne Illums bud var at få hver-
dagslivet med, og at de profes-
sionelle går i dialog om kon-
krete fælles løsninger.

Flere funktioner
Fordi hele faget står i en ny si-
tuation, ser Sanne Slot Hansen,
associeret partner hos Schøn-
herr, en mulighed i at udnytte
de midlertidige terrorsikrings-
løsninger til at diskutere hvad
vi skal bruge vores byrum til,
og hvordan de skal se ud.

At tilføre byrummet flere
funktioner på én gang er iføl-
ge Sanne Slot Hansen et af de
helt store potentialer. En for-
dybning kan også tillade lokal
håndtering af regnvand. En
forhøjning kan også give sid-
demuligheder. En lund af træ-

er kan skabe en lille byskov.
„Der er jo ingen standarder

for det her. Efterhånden har vi
gjort os nogle erfaringer, ken-
der processen og ved hvilke
løsninger vi kan bruge,“ sagde
Sanne Slot Hansen der anbefa-
ler at prøve nogle ting af, og
finde ud af hvad der fungerer
på stedet inden man beslutter
sig for et storstilet projekt.

Det handler også om at vi
ikke laver vores eksisterende
byrum helt om lige nu fordi
nogen i tiden angriber med
køretøjer. For hvad bliver det
næste? „Det er altafgørende
at vi finder nogle midlertidige
løsninger der måske bliver me-
re eller mindre permanente,
og som også er afstemt til det
pågældende steds karakter og
anvendelse,“ pointerede hun.

Trusselsbilledet
Danmark har tradition for at
være et åbent samfund, men
noget har ændret sig i de se-
nere år hvor terrorsikringen er
begyndt at spille en større rol-
le ved offentlige bygninger,

byrum, havne, lufthavne og
ambassader, fortalte Martin
Dinesen, centerchef i rådgiv-
ningscentret i PET.

Center for Terroranalyse i
PET opdaterer løbende terror-
truslen. De store langtidsplan-
lagte angreb som Al-Queda
stod for ser vi ikke i dag. Det
mest sandsynlige angreb i
Danmark vurderes nu at blive
udført med ‘lettilgængelige
midler’ og en ‘kort planlæg-
ningshorisont’ mod ‘crowded
places’, altså ret spontane an-
greb med f.eks. håndvåben og
biler. Den slags angreb kan
nemt gå under PET’s ‘radar’.

Risikoen for den enkelte
borger er dog begrænset, men
terror kan finde sted uden var-
sel, og det retter rådgivningen
sig mod. ”Men vi er ikke til-
hængere af at polstre hele
byen mod terrorsikring. Og bil-
ledet ændrer sig. Det er tunge
biler i dag. Måske droner i
morgen,” advarede Dinesen.

Fremgangsmåden er derfor
at analysere og vurdere trus-
selsbilledet i hvert enkelt til-

fælde, bl.a. ved at se truslens
motiv, evne og vilje. Og på
den baggrund anbefale hvor-
dan man kan sænke sårbarhe-
den. Det er derefter myndig-
hederne der sætter anbefalin-
gerne i værk, og PET har ingen
holdning til udformningen.

Ifølge Dinesen gælder det
også om at finde en balance
mellem den reelle risiko og
den frygt der næres af de san-
seindtryk medierne giver. Nu
frygter mange også en atom-
krig, og så vi skal vel ikke til at
bygge bunkere igen? Og uan-
set hvad man gør, kan man
ikke sikre 100%, fastslog han:
„Der må være en accept af en
matematisk risiko.“  ❏

På Amager Torv i København er betonklodserne erstattet af kummer med japanske kirsebærtræer. Foto: Københavns Kommune.
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Vel fyldte terrorsikring me-
get på konferencen Byens

Gulv som beskrevet i forrige
artikel. Men der var også ti an-
dre indlæg der behandlede
andre aktuelle emner inden
for klimaplanlægning, genan-
vendelse, cirkulær økonomi,
byomdannelse. Og så var et
spansk indslag om noget helt
andet. De fire af indlæggene
refereres her.

Gentænke gaderne
Klimaplanlægningen er en
god anledning til at gentænke
gader og byrum, understrege-
de Anna Aslaug Lund fra Kø-
benhavns Universitet på kon-
ferencen Byens Rum’. De tek-
niske løsninger kan nemlig
også iscenesættes æstetisk og
understøtte oplevelsen, ikke
mindst for forgængere som
Aslaug Lund særligt fokuserer
på i sit ph.d.-projekt.

I Københavns Kommunes
skybrudsplan skal skybrudsga-
der hurtigt lede de store vand-
mængder ud i havnen. Nogle
gader skal have et V-profil så
gaden er dybest på midten og
derfor kan fungere som en
midlertidig flod.

Andre skybrudsgader skal
bare have højere kantsten. Så
kan vejen også tage mere
vand uden at kældrene over-
svømmes. Høje kantsten kan
være et problem for bl.a. gå-
ende eller kantstensparkering,
men det kan f.eks. løses ved at
terrassere kantstenen.

BYENS GULV 2. Konferencen handlede ikke kun om terrorsikring,
men behandlede også en række andre aktuelle emner

En tredje type veje er forsin-
kelsesveje med bede og kana-
ler. De skal ikke lede vandet
hurtigt væk, men tværtimod
holde det tilbage. Det er mest
dem som giver en ny mulighed
for at øge oplevelsesværdien.

Det kan man f.eks. gøre ved
at indskyde beplantningsele-
menter som sammen med høje
kantsten og stiformede belæg-
ninger kan danne noget der
minder om en stipark. Særligt
for veje med V-profil kan man
også arbejde med et ‘shared
space’ fra facade til facade.
Nogle steder kan der også væ-
re plads til private forhaver

Den sociale virkning kan
man også gå efter, bl.a. med
bevidst ujævne overflader der
sænker fodgængernes fart,
uformelle siddemuligheder og
kanaler der koncentrerer byli-
vet langs facaderne.

På den måde kan klimaplan-
lægningen være med til at ud-
folde gaden til et kvalitetsby-
rum. Det kræver dog en sam-
menfattende planlægning at
man ikke ser by og natur som
modsætninger og er fleksibel i
formsproget. Og man skal ikke
overprogrammere, men satse
på de rumlige kvaliteter, fast-
slog Anna Aslaug Lund.

Jord er ikke affald
Alene i hovedstadsregionen
flyttes der årligt 7-10 mio. ton
overskudsjord fra bygge- og
anlægsprojekter. Det er dyrt
og belaster miljøet med driv-

Jord, beton, regn og rum

husgas, støj og partikelforu-
rening og påvirker også tra-
fikbelastningen og trafiksik-
kerheden, forklarede Graves
Simonsen, projektchef i Byg-
herreforeningen.

Derfor gennemførte Region
Hovedstaden sammen med
Niras og Sweco i 2013-2016
projektet ‘Helhedsorienteret
bæredygtig jordhåndtering’.
Udgangspunktet er at over-
skudsjord ikke er affald, men
en ressource der tilmed kan er-
statte knappe råstoffer.

Udgangspunktet er også at
overskudsjord er et lokalt pro-
dukt der bedst håndteres lo-
kalt. Helst ved helt at undgå at
flytte jord, men ellers skal der
flyttes så lidt jord muligt og så
kort som muligt. Jorden kan
f.eks. anvendes i ‘bløde gulve’
til nye landskabsformer og
inddrager derfor også by- og
landskabsplanlægningen.

Jordproblemet skal tidligt
ind i bygge- og anlægsproces-
sen. Ellers spiller man sig alle
muligheder af hænde, fastslog
Graves Simonsen. Kan man ik-
ke selv bruge jorden, skal den
udveksles med andre, og det
kræver et marked. Det er også
på vej, bl.a. på diverse porta-
ler. Her kan man indberette
overskud og underskud af jord
og lægge ønsker ind så man
kan få den jord der passer.

I alle tilfælde skal man bru-
ge gode jordprøver hvilket er
et problem i dag. Og det er en
stor fordel med en kommunal
jordstrategi. Kun få kommu-
ner har én selv om alle burde.
En del af projektet er også
jordforædling, f.eks. en opar-
bejdning med kalk så jorden
kan bære mere, eller at undgå
at jordens værdi falder når
den i depot udsættes for ero-
sion og udvaskning. Så vidt
Graves Simonsen der mener at
man med projektet er nået et
stykke vej, men ikke er nået i
mål med overskudsjorden.

Genbrug af beton
Mangler vi grus? Nej, men vi
kan ikke komme til det hele
fordi bebyggelse og naturom-

råder sætter grænser hvor
man kan grave. Betonen kan
også genbruges, det er ikke
noget teknisk problem, forkla-
rede Christian Munch-Petersen
fra Emcon.

Men en beton bliver svagere
når man bruger nedknust be-
ton som råstof. Det er ikke
helt så godt som nyt tilslag af
grus og sten, bl.a. fordi der
sidder gammel ‘mørtel’ rundt
om stenene. Derfor bruges
denne genbrugsbeton ofte
kun som nederste lag i tolags-
beton, f.eks. i belægningssten.

Tit er gammel beton dog for
ringe til at bruge til ny beton.
Når man ser genbrugspladsens
blandede vare der skulle være
beton, forstår man hvorfor.
Men den ‘blandede vare’ kan
godt bruges som bundsikrings-
lag og bærelag under f.eks.
veje. Og det er det faktisk
godt til, bl.a. fordi der frigives
uomsat cement som kitter la-
get sammen. Der må bare ikke
være for meget organisk ma-
teriale, for når det rådner op-
står der sætninger.

Gammel beton er dog prin-
cipielt for godt et materiale at
bruge som bundsikrings- og
bærelag. I et cirkulært per-
spektiv skal man som udgangs-
punkt ikke bruge et materiale
til en mindre ædel anvendelse
end nødvendigt.

Betonaffald knuses. Skal affaldet
indgå bedre i en cirkulær økonomi,
skal kildesorteringen være bedre.
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BYENS GULV
Hovedarrangører:

Belægningsgruppen, Dansk Beton
Dansk Byplanlaboratorium
Københavns Universitet

Medarrangører:
VEJ-EU
Danske Anlægsgartnere
Danske Landskabsarkitekter
Kommunal Vejteknisk Forening
IDA - Trafik og Byplan

Byensgulv.dk.

Hvis man derfor skal forbed-
re genanvendelsen af gammel
beton i ny beton, kræver det
en bedre kildesortering og op-
arbejdning, foruden tilpassede
standarder, dokumentation af
betonens kvalitet og bedre da-
ta om genanvendelsens miljø-
mæssige fordele. I forvejen ar-
bejder Dansk Byggeri med et
‘nulspildsprojekt’ hvor der i ny
beton kan indgå en større an-
del af genbrugsmaterialer.

Der er også den mulighed at
genbruge hele elementer, fli-
ser og belægningssten, men
det er ikke ret almindeligt,
bl.a. fordi man ikke kender
styrken ret præcist. Ellers er
der dog ifølge Munch-Peter-
sen 'god cirkulær fremgang,'
og mange bygherrer ‘er vilde
med tanken’.

Doing by undoing
Som afslutning på ‘Byens Gulv’
fortalte landskabsarkitekt
Marti Franch fra det spanske
Catalonien om naturgenopret-
ningen af næsset Cap de Creus
nord for Barcelona. Her tilla-
der vinterens nordenvind og
saltgus kun en særlig vegeta-
tion af lave og robuste plante-
arter. Til gengæld er klipperne
meget skulpturelle og farveri-
ge, og her skulle maleren Dali
havde fået inspiration til sine
surrealistiske malerier.

IKKE REFEREREDE INDLÆG
Ud af de 17 indlæg på Byens Gulv er
de 6 ikke refereret i de to artikler i
dette nummer. Det er Helle Juuls ind-
læg om stationspladsen i Hedehuse-
ne, Betina Hedebys indlæg om vej-
kantbyer i Hjørring Kommune, Helle
Lassens indlæg om Hjørring bymidte,
Anne Juel Andersens indlæg om Aal-
borgs havnefront, Anne Tollestrups
indlæg om byrummene på Aalborgs
havnefront samt Jens Rex’ indlæg om
byens blå og grønne gulv med Låsby
Søpark som eksempel.

‘Doing by undoing’ som Marti
Franch sagde. En ny asfaltvej
til næsset blev dog anlagt, di-
skret tilpasset terrænet. Der
blev lavet stier, både med be-
lægning og stier der kun er di-
skret markerede. Enkelte byg-
ningsdele blev også bevaret -
og på et særligt udsigtspunkt
blev de gamle bygninger er-
stattet af to åbne hytter i cor-
tenstål. Enkle grafiske stålpla-
der i terrænet sørger for den
minimale information. Ellers
blev der gjort så lidt som mu-
ligt i det kraftfulde landskab
der med Marti Franch’s ord er
som ‘knytnæve i ansigtet’. sh

Et landskab der blev ført tilbage. Cap de Creus, nord for Barcelona.

Før

Efter

I 1961 opførte rejseklubben
Club Méditerranée (Club Med)
en ferielandsby med 430 byg-
ninger i fiskelejestil på næsset.
Men i 1998 blev næsset fredet
på grund af de geologiske og
botaniske værdier. Og efter at
feriebyen lukkede i 2003 blev
halvøen lavet om efter Marti

Franch’ projekt. I 2008-2010
blev al bebyggelse fjernet.
Man fjernede også tilført jord
og flora så klipperne trådte
rent frem igen. Fjernede moler
ved vandet. Og førte vand-
løbssystemet tilbage til det op-
rindelige.

Opgaven var altså at afvikle.

Byomddannelse var også en del af Byens Gulv.
Helle Juul fortalte om Stationspladsen der har givet Hedehusene
et nyt samlingssted og iscenesætter byens kulturhistorie.



16 GRØNT MILJØ 2/2018

Børnene går på opdagelse
i en vildt beplantet park
Børn kan lide eventyr, udfor-
dringer og at gå på opdagelse.
At de også kan gøre det på le-
gepladser, er en udfordring
som landskabsarkitekterne fra
australske Aspect Studios tog
op med 1,5 millioner austral-
ske fondsdollars i baglommen.
Og i efteråret åbnede deres
Wild Play-have i Children’s
Garden i the Royal Botanic
Gardens i Melbourne.

Det er et såkaldt ‘botanisk
eventyr’ på størrelse med en
fodboldbane. Haven består af

Genoplivningen af
landsbyen Phoenix
Den kinesiske by Phoenix - ik-
ke af forveksle med USA-stor-
byen af samme navn - ligger i
distriktet Shandong Rizhaoa.
Den er netop blevet ‘revitali-
seret’ med vanlig kinesisk sans
for totalrenovering af en arki-
tekt ved navn Kong Xiangwei.

Landsbyen var en af den ty-
pe klynger af små stenhuse,
som er typiske for områdets
bjergegne. Byen blev dog for-
ladt på grund af den løbende
urbanisering, men modsat i
Danmark blev byen ikke for-
søgt genoplivet med udflyt-
ning af statslige arbejdsplad-
ser, men derimod med en fuld-
stændig gentænkning og gen-
opbygning af byen.

Der var tolv huse tilbage
som fik lov til at blive stående.
De nye bygninger repræsente-
rer hvert sit særlige arkitekto-
niske fokus. Der er ‘Landsby-
ens indgang’ som er to skulp-
turer der skal minde om de

et væld af bakker og snoede
stier, åer og springvand, tun-
neler af bambus, en balance-
bane, en hængebro, et træhus
og ikke mindst et væld af
planter og træer.

”Børn trives af at være i na-
turen, at lege med vand, klatre
i træer, hoppe i vandpytter,
gemme sig. Det ved vi instink-
tivt som forældre og som de-
signere har vi lagt disse obser-
vationer ind i vores arbejde,”
lyder det fra projektleder og
adjungeret professor ved Uni-
versity of Technology Sydney,
Sacha Coles.

I den tæt beplantede ople-
velses- og legehave vokser der
bl.a. Ginko biloba som kendes
fra helsekostbutikker, men
faktisk bliver et Ginko-træ op
til 35 meter højt, og nogle in-
divider fra det østlige Kina me-
nes at være over 2.500 år.

Haven derimod er designet
til de 2 til 12-årige børn som
sjældent kommer ud og lege.
Australske undersøgelser viser
at 10% af børn i New South
Wales kun leger ude én gang
om ugen, og kun 35% gør det
hver dag. For kun en genera-
tion siden var det 72%.

nærliggende bjerge. Der er
‘Den ubearbejdede restaurant’
der skal vise at ting godt kan
være smukke selv om de er af
rå beton. Så er der ‘Kunstne-
rens bolig’ som ligger i en for-
ladt gyde i den vestlige del af
byen. Her er de gamle vægge
og havens træer bevaret.

De nye huse er bygget ind
imellem, primært af sten fra

de omliggende sammenfaldne
huse. Mange er i rustfrit stål,
og det gælder også ‘Spejl-
gårdhaven’ hvor en masse pa-
payatræer er omkranset af en
gård med mure af rustfrit stål,
der fungerer som spejle. Læs
mere om det ambitiøse pro-
jekt ved at google ‘the Phoe-
nix Village of Artistic Country-
side Project’. lt

VERDENS LANDSKABER

Husqvarnas batteri
dobler driftstiden
Med bedre batteriteknologi
bliver batterimaskiner som
motorsave og hækklippere
stadig stærkere og mere ud-
bredte, også hos proffer. Og
med Bli300 går Husqvarna et
skridt videre. Det mere end
fordobler driftstiden i forhold
til et godt standardbatteri som
BLi20 og er ifølge Husqvarna
næsten på niveau med et ryg-
båret batteri. Det fungerer i al
slags vejr og holder i flere ti-
mer på samme opladning. Bat-
teriet vejer 1,9 kg, yder 9.4 Ah,
oplades op til 1.500 gange og
kan bruges på alle Husqvarnas
professionelle maskiner. Hus-
qvarna lancerer også to min-
dre batterier, Bli100 og Bli200.

Støjkortet over
Danmark opdateret
For tredje gang er Støj-Dan-
markskortet opdateret. Kortet
som Miljøstyrelsen står for, gi-
ver et visuelt overblik over stø-
jen fra større veje, jernbaner
og lufthavne i København,
Aarhus, Odense og Aalborg og
alle større motorveje i 2017.

Støjkortet blev lanceret i
2007 efter EU’s støjdirektiv der
kræver at borgerne let kan
følge med i støjpåvirkningen.
Kortet der opdateres hvert
femte år, viser den beregnede
støjpåvirkning som et snit over
tid. Kortet tager også højde
for trafikkens art og fart for-
uden faktorer som vejr, topo-
grafi og bygninger.

Trafikstøj kan påvirke vores
livskvalitet. Derfor kan støjkor-
tet være et vigtigt værktøj når
kommunerne f.eks. skal udvi-
de en vej eller planlægge nye
boligområder. Også borgere
kan bruge kortet hvis de skal
købe ny bolig. Med den nye
udgave er det også nemmere
at få adgang til de data der
ligger bag støjkortet. Se det på
miljoegis.mim.dk.
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En hyld med lyse
brogede blade
Sambucus nigra ‘Harlequin’ er
en ny, svensk hyld med lyse,
brogede blade som Gunnar
Christensen Planteskole netop
har introduceret i Danmark.
Harlequin bliver 1,5 meter høj
og næsten lige så bred. Som
andre sorter af almindelig hyld
får den hvide blomsterskærme
i juni og senere sorte klaser af
spiselige og fuglevenlige bær i
september. Sorten egner sig
både til grønne busketter og
som kontrast til mørke staude-
og buskbeplantninger hvor
den lyser livligt op. Sorten er
fuldt hårdfør, robust og stabil.
Gcplants.dk. J. Thysen En ny, rigtbærende og buks-

bomlignende blåbær med
navnet Vaccinium angustifoli-
um ’Berry Bux’ fra den tyske
planteskole zu Jeddeloh er
netop kommet i plantehand-
len i Danmark.

’Berry Bux’ har små, blanke
blade og en kompakt vækst
der minder om en buksbom,
blot taber den bladene om
vinteren. Busken bliver 50-60
cm høj og egner sig både til en
lav, spiselig hæk, til krukker og

mindre haveanlæg. Sorten er
utroligt rigtbærende, og får
den plads i solen, giver den et
utal af små, spiselige, vitamin-
rige blåbær i løbet af juli og
august. Fra en plante i en 6 li-
ters potte blev der på én sæ-
son plukket 1.200 stk. i plante-
skolens testhave.

Berry Bux tilhører den nye
generation af kompakte, rigt-
bærende blåbær, brazelberri-
es, der er forædlet i USA.
Jeddeloh.de. J. Thysen

Kompakt blåbær til hæk og små haver
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Tredje lørdag i december
myldrer det med liv på Ribe

Domkirkeplads. Byens julemar-
ked ’Peters Jul’ holder til på
den østlige del af pladsen og
tiltrækker en del mennesker
denne solrige vinterdag. Den
mangefarvede granitbelæg-
ning ligger som et sammen-
hængende tæppe fra kirkens
monumentale bygningskrop
ud til de lave købstadshuse
rundt pladsen. De brede grå
fuger danner et tydeligt møn-
ster mellem de varierende
stenformater.

Pladsen blev nyanlagt 2011-
2013 med Esbjerg Kommune
som bygherre. Schønherr A/S
står bag udformningen som
vinder af en arkitektkonkur-
rence med 39 deltagere fra
flere lande. Kommunen skød
11 mio. kr. i projektet og
Realdania 34 mio. kr.

Målet var et mere sammen-
hængende byrum til afløsning
for den tidligere plads hvor
kirken lå i et 1,5 meter dybt
’hul’ afgrænset af støttemure.
I århundreder havde byen lidt
efter lidt hævet sig omkring
kirken der er fra midten af

Ribe Domkirkeplads fire år efter

Af Tilde Tvedt

BELÆGNINGER. Den gennemtrængelige belægning fungerer, og byen har taget pladsen fra
2013 til sig. Træerne kunne dog trives bedre, men den vigtigste hurdle er trafik og parkering

1100-tallet. Schønherr har løst
opgaven med en skålformet
plads og en gennemtrængelig
belægning der er inspireret af
kirkegulvets komplicerede
mønster af granitsten i mange
farver og størrelser. Etablerin-
gen af pladsen blev præsente-
ret i Grønt Miljø 10/2013.

Men hvordan er det så gået
siden da? I store træk godt,
fortæller landskabsarkitekt
Lars Michel fra Schønherr og
ingeniør Torben Hartung fra
Esbjerg Kommune samstem-
mende.

Afvandingen fungerer
Først og fremmest har det am-
bitiøse afvandingssystem levet
op til forventningerne. De 10
mm brede fuger er fyldt med
skærver som vandet kan sive
ned igennem. Afretningslaget
består også af skærver (5-8
mm) hvor vandet til en vis
grad kan bevæge sig oven på
den tætte bund af stabilgrus.
På tværs af højdekurverne er
der render med skærver ned
gennem stabilgruset. De fører
vandet ned til kulturlagene
under pladsen. De skal holdes
fugtige for ikke at synke sam-
men. Det hele er suppleret
med et traditionelt afvan-
dingssystem der har sit eget
overløb direkte til Ribe Å. Det
skal sikre at byens vand ikke
oversvømmer den lavtliggende
kirke ved skybrud.

Den gennemtrængelige be-
lægning var det første af sin
art og har ifølge Torben Har-
tung fungeret efter hensigten:
„Vi har kun fjernet lidt sand
fra sandfanget i det traditio-
nelle system, så det tyder på at
det meste vand siver ned i kul-
turlagene.“

Lars Michel har samme ople-
velse fra sine besøg på plad-
sen. „Fugerne der udgør 10%
af arealet, ser ud til at tage
godt fra, selv på de ret skrå
flader der har hældninger op
til 220‰. Hældningen er må-
ske også med til at hindre til-
slemning af fugerne fordi van-
det ikke bliver stående på be-
lægningen,“ vurderer han.

Fra anlægget af Ribe Domkirkeplads i 2011-13. Afretningslaget i den
gennemtrængelige belægning består af 5-8 mm skærver der er med til
at lede regnvandet hen til de nedsivningsrender som går gennem den
tætte bund af stabilgrus og ned til kulturlagene under pladsen. De skal
holdes fugtige for ikke at synke sammen. Foto: Jan Støvring.

Fugtigt vejr fremhæver farverne
i den varierede granitbelægning.
Linde- og egetræer er placeret i
lave plinte som er med til at styre
trafikken. Til højre et hjørne af
Ribes julemarked.
Foto: Tilde Tvedt.
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Brede fuger fyldt med skærver på
2-5 mm, fører regnvandet til ren-
der gennem bærelaget og videre
ned i de gamle kulturlag der skal
holdes fugtige. Det er suppleret
med et traditionelt afvandings-
system hvor vandet fanges i
smalle riste. Afvandingen fungerer
efter hensigten, og kun en enkelt
lille vandpyt er at finde på et af
pladsens laveste punkter efter en
kort regnbyge. Foto: Tilde Tvedt.

Træerne står i plinte der er dæk-
ket af granit. Flere af træerne har
belysning i kronen, og spænde-
båndene der holder strøm-
forsyningen, skal efter planen løs-
nes to gange om året. Alligevel er
de lidt stramme på flere af træ-
erne. Det er planen at fjerne ste-
nene når træernes vækst gør det
nødvendigt. Foto: Tilde Tvedt.

Seniorkonsulent Jan Støv-
ring fra Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning har
målt nedsivningen 6 steder på
pladsen i 2014 og 2015 som
led i sit ph.d.-projekt. Det viser
sig at infiltrationsevnen redu-
ceres fra år til år, men i 2015
stadig var over 800 mm/t. Det
betyder at belægningen kan
aftage en hel årsnedbør på en
time. Faldet i infiltrationsevne
følger en eksponentiel kurve
og er derfor størst i starten.

Jan Støvring har også under-
søgt effekten af at udskifte
fugematerialet. Efter 1 år er
infiltrationen lidt højere, men
ikke så høj at udskiftningen
kan svare sig, vurderer han.

Jan Støvring peger på at
gennemtrængelige belægnin-
ger gennemgående har gode
vilkår i midtbyen. Her er der
ikke bede og andre jordarea-
ler der tilfører fugerne fint
materiale og får dem til at
stoppe til.

De fladeste dele af belæg-
ningen fungerer som køreare-
al. Her blev det øverste af fu-
gerne tilført et finere materia-
le allerede det første år, for-
tæller Lars Michel. „Det pak-
ker lidt tættere sammen sådan
at bilerne ikke så let trækker
fugematerialet op hvilket var
et problem i begyndelsen.“

Forudsigelige sætninger
Kørearealet er belagt med ret
små formater af granitsten
som delvist blev lagt om alle-
rede i 2016 fordi de var spor-
kørte. Det var ikke særligt
overraskende, forklarer Lars
Michel. „Det var ikke muligt at
grave af til fast bund, og vi
kunne heller ikke vibrere opti-
malt på grund af de arkæolo-
giske interesser, så alle parter
vidste godt at der var stor ri-
siko for sætninger,“ siger han.

Kommunen fulgte nøje be-
lægningens bevægelser med
mange landinspektørmålinger
indtil man var sikker på at sæt-
ningen havde stabiliseret sig.
Derefter blev en del af belæg-
ningen lagt om og har ikke
bevæget sig siden, fortæller
Torben Hartung der ikke reg-
ner med at det vil blive nød-
vendigt at omlægge igen lige
med det første.

Træer udskiftet
I en kreds rundt om kirken står
linde- og egetræer i lave plinte
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der optager terrænspring og
styrer trafikken. Plantehuller-
ne er dækket af granitplader
så man også kan sidde på plin-
ten. Torben Hartung fortæller
at især træerne på nordsiden
af kirken så ud til at have
vækstproblemer allerede fra
starten. „Efter 4 år troede vi
ikke på forbedringer, så i no-
vember 2016 udskiftede vi tre
træer,“ oplyser han.

Jan Støvring var med ved
udskiftningen og kunne kon-
statere at træerne havde etab-
leret sig med rødder der var
vokset ud af rodklumpen, men
efter en vækstsæson var væk-
sten gået i stå. „Lugten tydede
på iltfattige forhold, og bar-
ken var delvist rådnet lige over
rodklumpen. Det skyldes sand-
synligvis at de skærver der hol-
der toppladerne, har ligget for
tæt op ad stammen og holdt
for meget på fugtigheden.“

Lars Michel anbefalede der-
for kommunen at fjerne de to
topsten lige omkring stam-
men. Det er ikke sket her i de-
cember 2017, og enkelte af
træerne er på vej til at udfylde
det hul der er i stenene. Tor-
ben Hartung fortæller at det
er planen at fjerne stenene når
det bliver nødvendigt.

Lidt for mange biler
Denne decemberdag glider bi-
lerne i en lind strøm nord om

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

KILDER
Tilde Tvedt (2018): Domkirkepladsens
nye gulv. Grønt Miljø 10/2013.
Interviews med Lars Michel, Schøn-
herr 08.12.2017, Jan Støvring, Institut
for Geovidenskalb og Naturforvalt-
ning 8.12.2017, Torben Hartung, Es-
bjerg Kommune 15.12.2017.
Besøg i Ribe 16.12.2017.
Esbjergkommune.dk > om kommu-
nen > annoncer > høringer.

Tre træer på kirkens nordside havde vækstproblemer og blev udskiftet i november 2016. Ved opgravningen
viste det sig at barken var delvist rådnet lige over rodklumpen, nok fordi skærverne tæt op ad stammen har
holdt for meget på fugtigheden. Skærverne bærer den topplade der dækker plantehullet. Foto: Jan Støvring.

Parkerede biler er et problem på Domkirkepladsen, bl.a. her foran Kannikkegården. Så snart der holder en,
kommer flere til trods skilte med ’standsning og parkering forbudt’. Hele bymidten har desuden status som
gågade hvor man kun må parkere i afmærkede felter, og dem er der ingen af på pladsen. Foto: Tilde Tvedt.

kirken, så mange af og til hol-
der i kø. Mindst 10 bilister har
stillet deres bil foran Hotel
Den Gamle Arrest og Kannik-
kegården der fungerer som
sognegård. Og her er vi så ved
det der ifølge Torben Hartung
ikke virker. „Desværre synes
folk det er så hyggeligt at køre
gennem bymidten, så der
kommer mange flere biler
over domkirkepladsen end vi
havde ønsket os,“ siger han.

Også parkeringen er et pro-
blem. Før var der 76 parke-
ringspladser som i projektop-
lægget var reduceret til 10. I
sidste ende besluttede man
dog helt at droppe p-pladser
fordi alt for mange ville køre
efter de attraktive pladser.
Desuden betyder det at reg-
lerne er enkle: Ingen parkering
på Domkirkepladsen. Det for-
hindrer dog ikke folk i at gøre
det alligevel.

Torben Hartung fortæller, at
man har afprøvet en række
forskellige slags skilte og pla-
ceringer, men de har langt fra
løst problemet. „Den histori-
ske bymidte har status som gå-
gade hvor man må køre ærin-
dekørsel og parkere i afmær-
kede båse. Dem er der jo ikke
nogen af på Domkirkepladsen,
men bilisterne har åbenbart
svært ved at huske reglerne. Vi
har suppleret med skilte med
’standsning og parkering for-
budt’ ved alle tilkørsler og in-
de på pladsen, men det hjæl-
per tilsyneladende ikke. Så
snart der står én bil, indtræder
en slags lemmingeeffekt,“
konstaterer han.

Få dage efter mit besøg
sendte Esbjerg Kommune et
debatoplæg om trafik og par-
kering i Ribes historiske bymid-
te i offentlig høring. Her fore-
slås det bl.a. at lukke bymidten
for trafik med sænkbare steler
der kun tillader varebiler,
håndværkere o.l. at passere. ❏
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Mastegjord er et af træklatringens man-
ge fagudtryk - og måske det mest mær-
kelige. Nogle fagudtryk kendes fra an-
dre faggrene eller kan forstås umiddel-
bart som f.eks. klatrereb, klatresele, reb-
slynge, kasteline, kastepose og karabin.
Men ikke mastegjord der bl.a. er brugt i
Branchearbejdsmiljøudvalgets nye bran-
chevejledning om træklatring.

Mastegjord er en rem som går fra den
ene side af klatrebæltet rundt om træet
og over til den anden side. Den bruger
klatreren når han klatrer op af stammen
med klatresporer og så han kan arbejde
med armene fri. I dag er mastegjorden
normalt en nylonbeklædt wire så den
ikke kan blive savet over ved et uheld.

Når man klatrer, løfter man maste-
gjorden lidt op, sætter den ene klatre-
spore fast i træet tilsvarende op, træder
op og træder den anden klatrespore
fast. Så flyttes mastegjorden op igen.
Denne klatreteknik er kun en ud af flere,
og bruges hvor man ikke behøver at
tænke på at skade træet. Ellers skal man
f.eks. anvende stropmetoden

Gjord stammer fra oldnordisk og kan
udtales både med og uden det hårde d.

Det faglige sproghjørne
MASTEGJORD

Det betyder bånd, livrem eller bælte.
Ifølge ordnet.dk er det en „kraftig rem
af læder, lærred, nylon el.lign. til at
støtte, bære eller fastholde noget,“ og
nævner som eksempel den buggjord el-
ler saddelgjord der spændes om hestens
bug for at holde sadlen på plads. Den
ældre Ordbog over det danske sprog
nævner også at gjord kan være en ring
eller et bånd af træ eller metal der skal
styrke eller sammenholde det, f.eks. tøn-
debånd af metal eller vidjer eller jern-
kransen på et gammel træhjul.

Ordbøger og leksika fortæller ellers

ikke nærmere, heller ikke hvad ‘maste-
gjord’ kommer fra. En google-søgning
giver heller ikke umiddelbart resultater.

Bent Overby, sekretariatsleder for
Dansk Træplejeforening fortæller til
gengæld at man på de gamle telefon-
og elmaster af træ klatrede med snabel-
formede sporer, et læderbælte og en
læderrem som man slog rundt om ma-
sten. Det kan være derfra udtrykket
stammer, skriver han til Grønt Miljø.
Om begrebet har en endnu tidligere
fortid må foreløbig stå hen i det uvisse.
Tip modtages som vanligt gerne.  sh

Fra ‘Erhvervsmæssig
træklatring.
Undervisningsmini-
steriet 2007.
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Forbruget af pesticider på
offentlige arealer som for-

tove, veje, stier og til at be-
kæmpe invasive arter ligger
fortsat på et stabilt, lavt ni-
veau, men kommunerne har
de seneste år dog hævet for-
bruget lidt. Det viser opgørelse
over forbruget i 2016 oplyser
Miljøstyrelsen 9.2.2018.

Miljøstyrelsen opgør pesti-
cidforbruget på offentlige are-
aler hvert tredje år på bag-
grund af indberetninger fra
kommuner, stat og regioner,
Og forbruget er samlet set fal-
det med 1,4% fra 2013 til 2016
ifølge ‘Undersøgelse af forbru-
get af pesticider på offentlige
arealer i 2016’. Med Miljøsty-
relsens ord har forbruget nået
et relativt stabilt lavt niveau.
„Det betyder at det kan være
vanskeligt at drage nogle klare
konklusioner om tendens i ud-
viklingen,“ konkluderes det.

Forbruget i kommunerne
svinger lidt mellem de enkelte
års opgørelser og går skiftevis
lidt op og lidt ned. Fra 2013 til
2016 er forbruget i kommu-
nerne dog steget 13% svaren-
de til det fald man oplevede
2010-2013. Forbruget på sta-
tens arealer falder derimod
fortsat, og er reduceret med
21% siden 2013.

Kommunerne bruger pestici-
der til at bekæmpe ukrudt på
f.eks. stier og fortove og til at
bekæmpe invasive arter som
bjørneklo, men der meget stor
forskel fra kommune til kom-
mune. I 22 af dem der har ind-
berettet deres 2016-data, bru-
ger slet ikke pesticider. I de 36
kommuner er forbruget under
10 kg aktivstof mens 10 har
indberettet over 40 kg.

Det øgede kommunale for-
brug kan ifølge Miljøstyrelsen
skyldes at man nogle steder er

skiftet til et nyt pesticid som
bruges i større mængder. Det
kan også skyldes ændring i
kommunens politik som har
medført et øget forbrug af
økonomiske hensyn, eller at
kommunerne har udvidet be-
kæmpelsen af invasive arter. I
alle tilfælde viser den seneste
opgørelse at visse kommuner
har ændret forbruget væsent-
ligt fra 2013 til 2016, både i
faldende og stigende retning.

For at blive klogere på for-
skellene mellem de enkelte
kommuners forbrug, vil Miljø-
styrelsen nu undersøge 16 ud-

Pesticidforbrug er stabilt
og lavt uden tendenser

KILDER
Miljøstyrelsen (2018): Undersøgelse af
forbruget af pesticider på offentlige
arealer i 2016. Miljøprojekt nr. 1978
Miljøstyrelsen (2018): Stabilt lavt for-
brug af pesticider på offentlige area-
ler. Mst.dk 9.22018.

valgte kommuners forbrug og
erfaringer nærmere. Det skal
give Miljøstyrelsen mere viden
om hvorfor nogle kommuner
kan klare sig med ingen eller
meget lidt pesticid, mens an-
dre bruger væsentligt mere.
Dette arbejde som Køben-
havns Universitet står for, for-
ventes at være klar i løbet af
foråret 2018. sh

Den 3-årlige opgørelse på de offentlige arealer
viser dog at kommunerne har øget forbruget

Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer fra 1995 til 2016
opgjort i kg aktivstof.

I Vejddirektoratets omfatten-
de vejregler har ‘Dimensione-

ring af befæstelser og for-
stærkningsbelægninger’ stor
betydning for anlægsgartneri-
ets småbefæstelser. Vejlednin-
gen der f.eks. indgår som en
vigtig reference i anlægsgart-
nernormerne, er nu udgivet i
en udgave der opdaterer ud-
gaven fra 2013 med tidligere
udgaver i senest 2007 og 2011.

Af interesse for anlægsgart-
neriet er det bl.a. at kataloget

KILDE
Dimensionering af befæstelser og
forstærkningsbelægninger. Håndbog.
Af Vejregelgruppen..
Vejdirektoratet 25.9.2017.
Vejregler.lovportaler.dk.

over standardbefæstelser er
udvidet med befæstelser med
20 års levetid, ikke kun de 10
år som har været med. Forskel-
len er dog kun at bærelagets
lagtykkelse øges ganske lidt
mens bundsikringslaget sæn-
kes tilsvarende så befæstelsens
samlede tykkelse er uændret.

For f.eks. trafikklasse T0 skal
man bruge 10 cm stabilgrus
ved 10 års levetid. Ved 20 års
levetid skal man bruge 12 cm,
og da man samtidig  sparer 2

cm bundsikring, kan det ikke i
praksis svare sig at vælge an-
det end 20 års levetid. Der er i
øvrigt ikke ændringer i lag-
tykkelserne i den nye udgave.

Kataloget over standardbe-
fæstelser er beregnet på det
der kaldes for ‘mindre og min-
dre betydende anlæg’ og me-
re kommer anlægsgartnere
normalt ikke ud for. Her kan
man bare bruge de viste op-
bygninger uden nogen egent-
lig dimensionering.

Standardbefæstelserne er
beregningseksempler ud fra
belastning, jordbund og mate-
rialer. Som bærelag er både
stabilgrus, skærver og flere
genbrugsmaterialer med, men
som toplag nævnes kun asfalt
og betonbelægningssten. Her
supplerer anlægsgartnernor-
merne med andre materialer.

Til ‘mellemstore’ og ‘større’
anlæg skal man ifølge vejreg-
len dimensionere ud fra den
såkaldte analytisk-empiriske
metode ud fra jordbund, trafik
og materialer. Til større anlæg
skal der også simuleres ned-
brydning. Til beregningerne
bruger man dimensionerings-
programmet MMOPP.

En undtagelse er dog befæ-
stelser med betonbelægnings-
sten. Her har det ikke været
muligt at fastlægge en analy-
tisk-empirisk dimensionerings-
metode, så her bruges kata-
logbefæstelser til og med tra-
fikklasse T5. Der er trafikklas-
ser fra T0 (kun lette køretøjer)
til T7 (motorveje).

En ændring er det også at
Æ10-faktoren -  udgangspunk-
tet for dimensioneringen - er
opdateret. Æ10 står for ækvi-
valente 10 ton akseltryk, dvs.
hvor al belastning er omreg-
net så de indgår i denne fak-
tor. Det er dog ikke noget der
har fået betydning for katalo-
gets standardbefæstelser.

Med den nye udgave er ma-
terialetyperne også tilpasset
de aktuelle udbudsforskrifter
der er udkommet siden sidst.
Dimensioneringskriterierne for
beton og hydraulisk bundne
bærelag er opdateret ligesom
afsnittet om betonbelægnin-
ger er udvidet. sh

Vejdirektoratet justerer
sine standardbefæstelser
Nu indgår også 20 års levetid i vejreglen

Også mindre befæstelser indgår i vejreglerne. Her er det trafikklasse T0.
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Hvis man sætter en fældegrab
på en kran på en lastbil kan
man fælde og fjerne træer i
haver og andre steder hvor
det ellers ville være svært at
komme til, eller hvor man ville
ødelægge bede og belægnin-
ger med tungt grej. Desuden
kan arbejdet udføres billigere.

Bag metoden står Grønhøj
Vognmandsforretning i Midt-
jylland. Kranen på lastbilen
rækker op til 29 meter - og
med en ny kran op til 36 me-
ter. Den svinger hen over det
hele hvorefter Mecanil-fælde-
grabben griber om grenene
og skærer træet ned gren for
gren. De afskårne grene løftes

Træer fældes med kranbil og fældegrab
ned i containeren på lastbilen.

Processen kræver ifølge
vognmand Klaus Aa ‘det store
kørekort’ i kranføring. Men så
har man også et alternativ til
fældning og beskæring fra lift
eller kurv. Hvor to mand med
motorsav i en kurv kan hånd-
tere en gren på 60 kg, kan
grabben på kran og én mand
tage en gren på 250 kg og
træer på 6 tons. Der er ifølge
Klaus Aa derfor også tale om
en meget arbejdsbesparende
metode. Den nyder bl.a. Hede-
Danmark, boligselskaber, kir-
ker, kommunale forvaltninger
og private godt af, lyder fra
fra Klaus Aa. Ghvf.dk. sh

Når hjulene eller larvebåndene
trykker og vrider, kan store lif-
te ødelægge sårbare overfla-
der af bede, plæner og belæg-
ninger. Men med dobbelte
larvebånd er genen mindre, så
man undgår ødelæggelser el-
ler at lægge køreplader ud.
Det er idéen bag Genie-bom-
liftene der har fire larvebånd i
stedet for to, og der er interes-
se for dem, melder Genie-for-
handler Jøma Lift Teknik.

F.eks. har Horsens Lift ApS
købt en Genie S-65 TraX til ud-
lejning. Den blev bl.a. lejet af
en boligforening som derved
undgik at lægge køreplader
ud. Det gav en stor besparelse

selv om udlejningsprisen er
højere end for andre lifte, for-
tæller Esben Vernholt Jensen
fra Horsens Lift.

Lifte med fire larvebånd er
ikke mindst en fordel i vådt
føre hvor den nemmere kan
manøvrere rundt uden at øde-
lægge underlaget. Med to
larvebånd tværes underlaget i
smadder når de drejer. Des-
uden er lifte med fire bånd
desuden mere skånsomme på
lastbilladdet, forklarer Esben
Vernholt Jensen. Liften er også
mere sikker på fire larvebånd,
for den vipper ikke når den
kører hen over en forhindring.
Genielift.dk. sh

Lifte på fire larvebånd skåner underlaget

GRØNT MILJØ 2/2018
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Der er bred enighed om at
det er godt for børn at

være tæt på naturen. Det er i
hvert fald svært at finde argu-
menterer for at børn skal bru-
ge mindre tid i naturen. Men
ét er hvad voksne synes er
godt for børnene. Noget an-
det hvad børnene selv synes.

Heldigvis er børnene enige
med de voksne. De kan godt
lide naturen. Det bekræftes i
forskningsprojekter hvor bør-
nehavebørn blev udstyret med
et fotografiapparat og en be-
sked om at fotografere dét der
gjorde dem glade.

Børnene har især taget bille-
der af deres venner og deres
lege, men ellers er naturen det
overvejende motiv. Det kom
bag på manden bag seneste
forskningsprojekt, Kim Ras-
mussen, der er lektor ved Insti-
tut for Mennesker og Tekno-
logi på Roskilde Universitet.

„Det var et gennemgående
mønster blandt flere børn at
de gik hen og fotograferede
buske, blomster og træer. Jeg
ved at børn i skolealderen er
meget optagede af naturen.
Men at børn på fire år er opta-
gede af det, havde jeg ikke
forventet på forhånd. Det er

Naturen gør børn glade
Når børn skal fotografere hvad der gør dem
glade, fotograferer de natur. Fagfolk kan med
fordel gå ned i børnehøjde når de planlægger

utroligt hvor meget det sanse-
lige og æstetiske spiller ind i
forhold til at have det godt for
børnehavebørn,“ fortalte Kim
Rasmussen til DR.

Designproces i børnehøjde
Denne viden kan man drage
nytte af hvis man skal designe
og anlægge diverse grønne
områder som mange børn skal
benytte, f.eks. en børnehaves
udearealer, mener Kim Ras-
mussen der foreslår at involve-
re børnene tidligt i processen.

„I stedet for at lave planlæg-
ningen adskilt fra børnene, så
søg hen i børnehaven. Som
voksne lærer vi meget af børn
ved at være sammen med
dem, og vil man vide hvordan
børn sanser, og hvordan de
omgås det grønne, skal man
ikke kun sidde og tænke sne-
dige tanker,“ siger Kim Ras-
mussen der anbefaler at man i
hvert fald afsætter en halv dag
til at snuse og se hvordan de
bruger det grønne miljø.

Også ph.d. Anette Boye
Koch fra VIA University Col-
lege har tidligere med et lig-
nende studie observeret at de
grønne omgivelser betyder no-
get særligt for børns trivsel.
„Det var ikke mit fokus, men
igen og igen dukkede det op i

Af Lars Thorsen

af tiltrækningskraften kan
skyldes at børnene får lov til at
være i fred i naturen.

„Vi ved jo ikke præcist hvad
der drager dem til det grønne.
I naturen er de jo også fri på
deres egne præmisser. Her bli-
ver deres aktiviteter ikke så
overvåget. Her har de mulig-
hed for at gemme sig og være
sig selv. Måske skyldes en del
af glæden at naturen eller
gemmestedet kan være deres
eget sted,“ pointerer hun.

Hvorfor er det vigtigt?
På Via University College ar-
bejder også ph.d. og forsker i
børn og natur Niels Ejby-Ernst.
Ifølge ham peger forskningen
på at børn med adgang til
dagligt udeliv og grønne om-
råder er mere fysisk aktive, le-
ger mere på tværs af køn, be-
væger sig mere frit og vildt og
er mindre syge. Derfor finder
han det vigtigt at prioritere et
udeliv i børnenes hverdag.

„Mange forældre og institu-
tioner bliver mere pressede.
Frem for at børnene oplever
græsstrå og en bænkebider i
hånden, oplever mange det
medieret. Det vil sige at bør-
nene ser bænkebideren gen-
nem en glasrude i Zoologisk
Have, i en bog eller på tv. Hvis
børnene skal opleve natur som
noget meningsfuldt, er det
vigtigt at de har lyst til at være
i det grønne. Der er det i høj
grad op til de voksne i barnets
hverdag at vise at det er rart
at sidde i solen, sjovt at passe
en plante eller interessant at
lege i naturen,“ uddyber Niels
Ejby-Ernst til DR.

De voksne skal altså gå for-
rest. Men måske skal børnene
gå forrest næste gang, der skal
laves et grønt område ved den
lokale børnehave. ❏

min undersøgelse at de tog
mange fotos af natur og var
meget optaget af den.“
Også hun anbefaler en de-

signproces i børnehøjde: „Jeg
ville tage en snak med børne-
ne om hvordan en have skal
være. Og her vil de helt klart
nævne huler i træerne og mu-
ligheden for at klatre. De
elsker at klatre, det fortæller
samtlige børn, så jeg ville lave
legesteder oppe i træerne. Og
ellers noget de kan gå i klinch
med. Skal man plante buske,
så plant solbær som de kan
spise af, lave gange af pil og
steder at gemme sig. Tit bliver
parker og anlæg jo noget man
skal kigge på og ikke rode
med. Det skal man i hvert fald
vende på hovedet,“ forklarer
Anette Boye Koch.

Men måske nyder børn ikke
kun naturen på grund af æste-
tikken og muligheden for at
bevæge sig. I hvert fald peger
Anette Boye Koch på at en del

Alfred var et af de børn der fik et kamera. Her er et af hans fotografier.

Et andet af
Alfreds fotografier.
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Ny stærk zero-turn
fra Husqvarna
Med model Z560K har Hus-
qvarna lanceret en ny zero-
turnklipper der ifølge den
svenske producent imødekom-
mer professionelles krav om
kraft og manøvredygtighed.
Kawasaki-motoren giver kraft
uden at støje mærkbart eller
bruge meget brændstof. Klip-
peaggregatet Clear Cut er en
rotorklipper med 152 cm ar-
bejdsbredde. Det kan kombi-
neres med udkast, opsamling
eller mulching. Luftstrømmen
sørger for at afklippet ikke
klumper sig fast. Med det hy-
drauliske hjultræk kan man
køre præcist og tæt på bevoks-
ninger. Husqvarna fremhæver
også sædet, den ergonomiske
konstruktion og betjenings-
grebene. Husqvarna.com.

Komatsu-graveres
voksne manérer
Komatsus fire nye minigrave-
re fra 3,3 til 5,2 ton har for-
klædt sig som voksne og har
manérer og udstyr der ligner
store gravemaskiners, melder
den danske importør Scan-
truck. Firkløveret er lanceret i
en 5 modelserie under beteg-
nelserne PC30MR-5, PC35MR-
5, PC45MR-5 og PC55MR-5.
Alle fire har fået større kabine
og større dør, har autogas og
autostop som standard og en
monitor der bl.a. viser fejlko-
der og seks arbejdsmodes som
føreren kan plukke i. Desuden
er hydraulikken optimeret ba-
seret på erfaringer fra det
store grej. Scantruck.dk.

ANNONCE
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Et grønt græstæppe er et
smukt syn, men det vækker

endnu større glæde hvis det
holder sig grønt uden den helt
store plejeindsats. Især klipnin-
gen koster meget i både timer
og brændstof.

Det er en omkostning der
kan reduceres med det kon-
cept som græsfrøproducenten
Barenbrug kalder Low Mo-
wing Technology som er ud-
viklet specielt til offentlige
grønne områder. En vigtig del
er frøblandingen Mow Saver
der er sat sammen af sorter
der etablerer sig hurtigt og
danner et tæt græstæppe.
Men så snart græsset er etab-

leret, sætter det farten ned og
bevarer en lav højde hvor an-
dre græssorter fortsætter med
at vokse. Blandingen er derfor
ikke velegnet til plæner der
skal tåle stort slid som f.eks.
boldbaner.

Ifølge Barenbrug er det på
egne forsøgsmarker og på uaf-
hængige forsøgsmarker i bl.a.
Italien dokumenteret at sor-
terne har en lavere væksthøj-
de og producerer mindre bio-
masse end de fleste andre sor-
ter. Målinger hos Barenbrug
har desuden vist at Mow Sa-
ver-græsset er 30% kortere
end standardgræs 14 dage ef-
ter klipning.

Langsomt
græs sænker
behovet for
klipning
Barenbrugs nye Mow
Saver etablerer sig
hurtigt, men sætter
derefter farten ned

Behovet for klipning kan
dermed reduceres hele vækst-
året igennem. Hvor græs fra
en standardblanding skal klip-
pes mindst 20 gange i løbet af
en sæson, kan man med Mow
Saver nøjes med 13 klipninger,
altså en besparelse på 35%.

Barenbrugs forsøg viser des-
uden at Mow Saver-græsset på
prydplæner og i parker danner
35% mindre bladmasse om
året end en standardgræs-
blanding. Det betyder også af
afklipsmængden falder. Så er
der mindre at bortskaffe, og
tabet af organisk stof er tilsva-
rende mindre. På grund af den
mindre mængde afklip er det

ifølge Barenbrug også oplagt
at bruge bioklip og lade af-
klippet blive på plænen. Den
begrænsede tilvækst betyder
også at en robotplæneklipper
oftere kan være et valg.

De nye sorter har ifølge Ba-
renbrug også den fordel at de
kan optage fugt og mineraler
under mindre optimale for-
hold. Sammen med frøblan-
dingens øvrige egenskaber be-
tyder det at Mow Saver har få-
et firmaets Green Earth-mær-
ke. Det gives kun til blandin-
ger der opfylder fire krav: min-
dre forbrug af vand, gødning
og pesticider og mindre klip-
pebehov. Barenbrug.dk. sh

Statslig camping
sættes nu til salg
Staten kan nu udstykke og
sælge statsjord hvor der ligger
campingpladser. Det kan de
efter en ny lov der 18.1.2017
blev vedtaget i Folketinget
med regeringspartiernes og
Dansk Folkepartis stemmer.

Det drejer sig om 14 cam-
pingpladser og fire mindre
arealer. De ligger i forbindelse
med statslige skov- og natur-
arealer og er alle er bortfor-
pagtede til private og kommu-
nale campingpladser. De første
campingpladser forventes sat

DE 14 CAMPINGPLADSER
Tranum Klit Camping
Bunken Strand Camping
Børsmose Camping
Rødhus Klit Camping
Svinkløv Camping
Vejers Strand Camping
Tunø Teltplads
DCU-Flyvesandet Strand Camping
Marstal Camping
Høve Camping
DCU Camping Rågeleje,
Sanddobberne Camping
DCU- Camping Nærum
Nordskoven Camping

DE 4 MINDRE AREALER
Blokhus By Camping
Hærvejens Ro Camping
Nymindegab Camping
Silkeborg Sø Camping

Husqvarnas rider
samler græsset op
Med model 320Ts AWD har
Husqvarna lanceret en ny rider
med en integreret opsamler.
Via en snegl flyttes afklippet
fra den frontmonterede rotor-
klipper til den bagudvendte
opsamler. Undervejs kompri-
meres afklippet så det fylder
mindst muligt i opsamleren.
Tømningen sker med et tryk
på en knap i kabinen. Den
firehjulstrukne og terrængå-
ende maskine justerer auto-
matisk trækkraften til forhol-
dene og er med sin centersty-
ring let at manøvrere rundt
med i haven og parken, lyder
det fra Husqvarna. Rideren
kan også monteres med bl.a.
kost, rive, tromle, dozerblad
mv. Husqvarna.dk.

til salg i løbet af 2018. De 4
mindre arealer ventes solgt til
de nuværende forpagtere
mens de øvrige 13 forventes
overdraget til kommuner eller
til det statslige ejendomssel-
skab Freja Ejendomme der så
vil stå for det videre salg.

Ifølge Naturstyrelsen under-
streger regeringen at salget
ikke sker på bekostning af na-
turen. Arealerne er derfor sta-
dig være omfattet af naturbe-
skyttelsesloven og skovloven.

„Staten skal fokusere på sine
kerneopgaver og ikke eje cam-
pingpladser, siger miljø- og
fødevareminister Esben Lunde

Plastikkassetter der indbygges
i jorden kan bruges til faskiner
og rodvenlige bærelag. Men
de kan også bruges til at op-
stuve vand der ikke skal nedsi-
ves, men ledes videre. Til dette
formål har fynske Millag, spe-
cialister i membranløsninger,
lanceret et præfabrikeret ma-
gasin af plastkassetter pakket
ind i en tæt EPDM-membran.
Magasinet kan leveres i ønske-
de  dimensioner op til de 12,9x

Larsen. Overskuddet fra salget
kan bl.a. bruges til at gennem-
føre naturprojekter.

3,3x2 meter (80 m3 vand) som
transporten muliggør. Når ma-
gasinet leveres  skal det blot
installeres i et hul gravet på
forhånd. Det klares på én dag,
og derfor er man heller ikke
afhængig af vind og vejr. Ma-
gasinet leveres med indløbs-
og udløbsstudser, udluftnin-
ger,  spulekanaler  og integre-
ret kamera. Det bærer tung
trafik, og der loves en levetid
på 50 år. Millag.dk.

Præfabrikeret opstuvingsmagasin
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Danmarks første private skov-
gravplads er indviet ved Hor-
sens. Det er Jannik Ahlefeldt-
Laurvig og faderen Henrik
Ahlefeldt-Laurvig på Stensbal-
legård der har åbnet en 1,25
ha stor skovgravplads. Den er
kun til urner, man må ikke
plante gravstederne til, og de
må kun markeres diskret.

„Vi har allerede fået flere

Så- og priklejord helt uden spagnum
En spagnumfri og næringsma-
ger så- og priklejord er lance-
ret af jordforbedringsprodu-
centen Champost og byhave-
firmaet TagTomat. At bruge
spagnum er nemlig ikke så
godt for de truede tørvemo-
ser. Spagnummens gode egen-
skaber har Champost i stedet
tilført ved at tilsætte fin ler
(moler) som både holder på

jordens fugtighed, dræner og
sørger for ilt til planten. Jord-
blandingen, der i øvrigt inde-
holder finsorteret muldjord, er
testet hos TagTomat. Produk-
tet er som udgangspunkt hen-
vendt til private forbrugere
med 10 kg-sække, men idéen
har bredere perspektiv. Større
mængder bestilles hos Cham-
post. Champost.dk.

Landets første private skovgravplads
forespørgsler fra folk der er
medlem af Folkekirken, så det
er ikke nødvendigvis kun atei-
ster som vil bruge stedet. Der
er noget smukt ved tanken om
at man bliver forenet med na-
turen. Man bliver optaget i
rødderne, og så vil man altid
være derude. Den tanke kan
jeg godt lide,“ siger Jannik
Ahlefeldt-Laurvig.

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

Sandmaster ApS

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. 145,- ekskl. moms

Biomekanisk rensning

Tid til at tænke på rent sand !

Ring gerne eller
send en mail
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Et landsdækkende tilbud af
tydeligt afmærkede og

sikre spor som alle kan bruge,
og hvor hensynet til skovens
andre brugere og naturen al-
tid indgår. Det er målet med
nye retningslinjer fra Miljø- og
Fødevareministeriet. Et af de
konkrete mål er at der højst er
40 km mellem et offentligt til-
gængeligt mountainbikespor,
uanset hvor man er i landet.
Og så skal sporene primært
baseres på partnerskaber.

Mountainbikeryttere er iføl-
ge Naturstyrelsen den mest ak-
tive gruppe af frivillige der
bruger statens skov- og natur-
områder. Lokale ildsjæle læg-
ger i samarbejde med Natur-
styrelsen mange kræfter i at
udtænke, bygge og holde de
mere end 500 km mountain-
bikespor som staten lægger
skovbund til. Naturstyrelsen
bliver også ofte kontaktet af
frivillige der efterspørger kon-

krete retningslinjer. Derfor de
nye retningslinjer.

„De fælles rammer garante-
rer at der er et sikkert tilbud til
alle uanset niveau, og at hen-
synet til skovens andre bruge-
re og naturen altid indgår i
planlægningen,“ siger miljø-
og fødevareminister Esben
Lunde Larsen (V).

Sporene er målrettet moun-
tainbikeryttere, men som med
alle andre veje og stier i sta-
tens skov- og naturområder,
kan alle andre også benytte
sporene, f.eks. til en gåtur.

I 2016 kørte omkring
330.000 danskere mountain-
bike, viser tal fra Idrættens
Analyseinstitut. Der er i dag
over 540 km mountainbike-
spor i statens skove og natur.

Retningslinjerne er udarbej-
det efter bidrag fra bl.a. DGI,
Friluftsrådet og Danmarks Cyk-
le Union og kan som moun-
tainbikesporene ses på nst.dk.

Nye retningslinjer for
MTB-ruter i statskovene
Sigtet er et landsdækkende net af sikre ruter
baseret på lokale partnerskaber

Mountainbikesporten er eksploderet på få år, og MTB-stier er blevet en
ny anlægstype. Foto: Lars Thorsen.

• Der tilstræbes et landsdækkende til-
bud af MTB-spor som alle kan bruge. De
kan understøtte sundhed og livskvalitet,
og være med til at skabe vækst og ar-
bejdspladser.

• Sporene etableres i gensidig respekt
mellem de forskellige brugergrupper og
med naturgrundlaget og må gerne
støtte natur- og landskabsformidlingen.

• Etableringen og vedligeholdelsen skal
primært fremmes gennem brugerdrevne
partnerskaber.

• Alle lokalenheder i Naturstyrelsen til-
byder et blåt (let) gennemgående MTB-
spor med fuld hjulkontakt med underla-
get. Hvor og hvor mange afgøres af det
lokale kundegrundlag.

• Det tilstræbes at der højst er 40 km i
luftlinje til et andet offentligt tilgænge-
ligt blåt MTB-spor.

• Det er ikke lokalenhedernes opgave at
drive andre MTB-spor frem end de blå,
men gerne støtte et lokalt engagement.

• Ønsker om andre MTB-tilbud, f.eks.
loops eller separate MTB-spor med stør-
re sværhedsgrad, kan komme på tale
når en aftalt del af det blå spor er lavet.

Retningslinjer for mountainbiketilbud på Naturstyrelsens arealer  UDDRAG

• Sporene skal have synlig skiltning ef-
ter sværhedsgrad som ved skiløjper.

• Hvor frivillige sporbyggere står for
etablering af nye MTB-spor på Natur-
styrelsens arealer, bør de ledes af folk
der har taget et sporbygger-kursus eller
tilsvarende under Danmarks Cykle Uni-
on, DGI eller lignende.

• Alle MTB-spor skal have god kvalitet
og være sikre at bruge. MTB-cykling til-
trækkes af og kanaliseres til de afmær-
kede spor hvis sporene er interessante,
lange nok, varierede og single-track.

• Som udgangspunkt etableres ikke
spor hvor naturhensyn og MTB-kørsel
ikke er forenelige, eller hvor Natursty-
relsen prioriterer andre hensyn jf. skov-
loven, naturbeskyttelsesloven og
museumsloven.

• MTB-spor anlægges og vedligeholdes
efter de naturgivne udfordringer som
terræn, jordbund, hældning og sten gi-
ver. Mindre terrænændringer sker ale-
ne for at sikre sporets robusthed  mod
erosion og udskridning og lette vedli-
geholdelsen.

• Tilførte materialer skal i givet fald være
naturmaterialer sten, grus, sandsække el-
ler ubehandlede træstammer o.l.

• Der kan ikke foretages terrænændrin-
ger eller andet der medfører en niveau-
forskel på over 30 cm med mindre spo-
rets sværhedsgrad og de lokale natur-
givne forhold tilsiger andet. En overskri-
delse kan kun ske efter skriftlig godken-
delse fra Naturstyrelsen og under respekt
af skovlovens rammer.

• Menneskeskabte, nemme teknikbaner,
kan godt understøttes som en facilitet på
Naturstyrelsens arealer.

• Alle MTB-spor skal inden 2020 være
gennemgået og gradueret så skiltningen
følger den fælles sværhedsgradsmærk-
ning udarbejdet mellem Danmarks Cykle
Union, DGI og Naturstyrelsen.

• Hvor vedligeholdelsen ikke kan opret-
holdes fordi eksterne springer fra, kan
afmærkningen af loops og separate
røde/sorte MTB-spor nedlægges.

• Alle Naturstyrelsens MTB-spor skal
fremgå af udinaturen.dk, hvor de skal
være GPS-downloadbare.
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MTB-spor af stabil
udlagt på lette fjed
Der anlægges mange moun-
tainbikespor i skovene, og er-
faringerne peger på at det kan
ske på enkel vis ved at fjerne
mulden og bruge stabilgrus -
og ikke andet. Og en maskine
med meget lavt marktryk så
man skåner skovjorden. Jens
Peter Nielsen fra Jysk Entrepre-
nør bruger en Cat 249D mul-
timaskine med 40 cm brede
bælter. Etableringen sker efter
en gps-opmåling, og det lave
marktryk betyder at Jens Peter
Nielsen må køre hvor han fin-
der det nødvendigt. Trykket er
kun 0,31 kg/cm2 som er mindre
end hvad mennesker trykker.

Pladsen overvåges
fra Securias mast
Securia Vagt har udviklet et sy-
stem der overvåger bygge-
pladsen døgnet rundt. Det be-
står af en vogn med en mast
hvor der øverst sidder forskel-
lige overvågningsenheder,
bl.a. kameraer der registrerer,
zoomer og automatisk følger
personer som kommer ind på
byggepladsen. Det kan vagten
så følge på sin skærm og til-
tale personen via kraftige høj-
talere. Desuden alarmeres po-
litiet hvis den ubudne gæst
ikke ringer og siger det rigtige
kodeord. Er der områder der
ikke dækkes, kan man supple-
re med mindre alarmpaneler.
Systemet virker også mod in-
ternt tyveri. Securiavagt.dk.

Søborg Sø vil snart
igen få et vandspejl
Søborg Sø i Nordsjælland skal
igen blive til en sø. Den var før
Sjællands fjerdestørste sø, men
blev i 1870’erne tørlagt til
landbrug. I dag holder pumper
søbunden tør, så søen opstår
igen når pumperne slukkes.
Med et borgermøde 6. marts
starter processen.

Samtidig med at naturen får
mere plads, vil den nye sø bi-
drage til mindre udvaskning af
næringsstoffer, mens besøgen-
de vil kunne nyde sølandska-
bet fra stier og udsigtspunkter.

Det store naturgenopret-
ningsprojekt vil koste 93 mio.
kr. Det betaler Miljø- og Føde-
vareministeriet for indtægter
som ministeriet får ved at sæl-
ge statsejede ejendomme
uden stor naturmæssig værdi.

Projektet søges gennemført
på frivillig basis. I dag er jor-
den fordelt på 63 lodsejere, og
derfor skal der købes jord til
en jordfordeling hvor lodsejer-
ne får tilbudt andre arealer i
bytte. I alt foreslås det at 500
hektar genoprettes hvor 340
hektar bliver sø og resten eng.

Diervilla er eminent
til bunddække
Fra Gunnar Christensens plan-
teskole kommer Diervilla
splendens ‘Diva’, en lille, løv-
fældende busk der med sit
tætte løv er eminent til bund-
dække i sol og halvskygge.
‘Diva’ får usædvanligt mørke-
røde blade som holder farven
gennem hele vækstsæsonen
og sammen med buskens gule
sommerblomster både skaber
blikfang og kontrast. Løvfar-
ven bliver blot endnu mere in-
tens frem mod løvfald. ’Diva’
er meget hårdfør og både vel-
egnet til at plante enkeltvis og
i grupper. Sorten fik guld ved
Plantarium i 2017. Gcplants.dk
J. Thysen.

GRØNT MILJØ 2/2018



30 GRØNT MILJØ 2/2018

Planteproduktion med miljøkrav og branding

Bæredygtighed og cirkulær
økonomi er nye trends der

har fået pressede brancher til
at tænke anderledes. Det kan
planteskoler og havecentre
måske lære noget af. For er du
på forkant med miljøet, så
kvalificerer det dig til fremti-
den, men kunderne skal også
føle de grønne initiativer som
en oprigtig omsorg.

Sådan lød det fra Bente
Mortensen på Danske Plante-
skoler og Danske Havecentres
fælles vintermøde  den 18. ja-
nuar i Svendborg.

„Planteskolerne forventer at
der stilles krav til miljøet. Det
er ikke længere prisen der
100% afgør hvem der vinder
et udbud. F.eks. har Aarhus
Kommune miljøet med i sine
udbud. Her skal planteskoler-
ne redegøre for deres brug af
gødning og pesticider eller be-
skrive miljøtiltag,“ fortsatte
Bente Mortensen der er horto-
nom og arbejder med bære-
dygtighed og arbejdsmiljø.

Branchen kan selv aktivt de-
finere bedre miljøkrav. En op-
lagt mulighed er at skabe et
retursystem for plast. Et system
vi ikke har i dag. Ifølge EU’s
krav til offentlige udbud skal
planter leveres i genanvende-
lige beholdere og virksomhe-
derne er forpligtet til at tage

PLANTESKOLER. Der skal sættes et positivt fokus på dansk planteproduktion og
danskernes planteglæde skal fremmes, lød det på erhvervets vintermøde

Af Jeanette Thysen genanvendelige beholdere re-
tur efter plantning.

Desuden skal en vis procent
af planterne desuden være ar-
ter der egner sig til de lokale
vækstforhold, og en vis pro-
cent skal være økologisk dyr-
ket. „Det er heldigt at kommu-
nerne ikke har fundet ud af at
der er nogle miljøkrav der skal
kopieres over i udbuddet,“ lød
det fra Bente Mortensen.

Planteskolerne kan også
producere planter ud fra en
bæredygtighedsstanke. Her gi-
ver biologisk bekæmpelse en
større biologisk mangfoldig-
hed med mariehøns, insekter
og fugle. Samtidig er økolo-
gisk planteproduktion en god
måde at tiltrække og fasthol-
de nye, unge medarbejdere
der er opflasket med økologi-
ske havregryn. Og medarbej-
derne synes generelt godt om
en pesticidfri produktion.

Levetid er også en afgøren-
de miljøfaktor. Det gør stau-
der og buske bedre end som-
merblomster. Det skal kunder-
ne vide, så der ligger generelt
et kæmpe potentiale i at for-
midle viden om planter.

I forhold til udenlandsk kon-
kurrence kan danske plante-
skoler slå på en kortere og
mindre miljøbelastende trans-
port. Desværre tæller trans-
porten kun 10-15% i det sam-
lede miljøregnskab. Men der

er også andre fordele ved lo-
kal produktion, f.eks. at plan-
terne kan leveres præcist på
tid og sted. Det skal plantesko-
lerne fortælle sine kunder.

Miljøcertificering kan også
være en vej frem, men miljø-
certificering af planteproduk-
tion er en jungle med omkring
50 ordninger. Enkelte plante-
skoler er i dag certificeret efter
MPS-ordningen, men ingen
udenfor branchen kender den.
Produktionsvirksomheder her-
hjemme certificieres mest efter
ISO14001-standarden. Den gi-
ver struktur og system, men
kræver en størrelse og økono-
mi over planteskoleniveau.

‘Det nye sort’ er at virksom-
hederne selv vælger nogle af
FN’s bæredygtighedsmål og
fører dem ud i livet. Så undgår
man den omfattende doku-
mentation. ’Cirkulær økonomi’
er et andet buzzword. Hvis
virksomhederne bliver bedre
til at udnytte sit affald og opti-
merer sit ressourceforbrug,
kan indtjeningen øges og res-
sourceforbruget reduceres.

Fremtiden handler om at
produktudvikle og finde nye
løsninger i samarbejde med
kunder og interessenter. Her
kan man skele til Danske An-
lægsgartnere der har bedt Mi-
ljøstyrelsen om at lave tema-
grupper hvor deltagerne får
indflydelse på hvordan miljø-

kravene til branchen formes.
Det giver god mulighed for at
komme i dialog med kunderne
og finde smarte, fælles løsnin-
ger, sluttede Bente Mortensen.

Skab en fælles fortælling
Landbrug & Fødevarer vil ska-
be en ny, stærk og fælles for-
tælling om fødevareerhvervet,
lød det fra Lisbeth Olsgaard,
Head of Branding. Landbruget
startede derfor for seks år si-
den omdømmekampagnen
’Fremtiden er ikke så sort som
den har været’. Målet var at
styrke erhvervets position og
gennemslagskraft, ændre of-
fentlighedens opfattelse af er-
hvervets betydning for sam-
fundet og opdatere erhvervets
opfattelse af sig selv.

„Kløften mellem by og land
er en kæmpe udfordring for
erhvervet. Landbruget skulle
opdatere befolkningen om
hvem vi er. Men landmænde-
ne endte også med at blive
stolte og få opdateret fortæl-
lingen om sig selv. Derfor var
kampagnen god, indad og ud-
adtil,“ fortalte Olsgaard.

„I stedet for at brokke dig,
kan du vælge at fortælle de
positive historier og så komme
ind ad bagdøren med politik-
ken. Det gjorde det nemmere
at gå på de bonede gulve på
Christiansborg. Og det blev
stort at stå frem og fortælle at
landbruget havde flyttet sig et
nyt sted hen. Både i landbru-
gets kommunikation og må-
den at være på.“

„Så kom landbrugspakken
og det blev ikke særligt kønt.
Efter landbrugspakken var vi
ved at blive splittet ad. Vi er et
udsat erhverv, fordi vi produ-
cerer fødevarer, og alle mener
noget om os. Det handlede ik-
ke om fakta, men om følelser.
Og det tog et års tid før vi fik
klinket skårene,“ lød det fra
Lisbeth Olsgaard.

Hun betonede at Landbrug
& Fødevarers initiativ skyldes
de stærke strømninger om
bæredygtighed, grøn energi
og miljø. Børn der vokser op i
dag, kan ikke lave mad.
Mange ved ikke hvordan man

Miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi. Mulighederne er op til hver planteskole. Foto: Bente Mortensen.
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dyrker planter. „Vi er enormt
udfordret af at folk ikke ved
noget om hvordan man pro-
ducerer fødevarer,“ forklarede
hun. Og henvendt til plante-
skolerne: „Tag kunderne i
hånden når de køber planter.
Uvidenhed er en kæmpe ud-
fordring.“

Beercycling fanger de unge
„De kommende generationer
er en af vores største udfor-
dringer. Vi skal møde dem
hvor de er - på den fede må-
de,“ understregede Olsgaard.
Landbruget fik fra et reklame-
bureau idéen til øllen ’Pisner’
brygget på maltbyg gødet
med 100.000 liter urin indsam-
let fra Roskilde Festival.

„Denne ’Beercycling’ blev i
foråret 2017 præsenteret som
Danmarks nye øl ’Pisner’. Pro-
duktionen af 50.000 flasker
blev revet væk. Alle skrev om
den. Endeligt indtog landbru-
get selv scenen for bæredyg-
tighed og miljø. Det var vigtigt
for landbrugets selvforståel-
se,“ sagde Olsgaard.

 Husk, at den ærlige fortæl-
ling altid virker bedst. Skab
noget der er med til at kitte
erhvervet sammen. Det værste
der kan ske, er at vi ikke står
sammen. Så kan man splitte os
ad,“ lød Lisbeth Olsgaards råd.

„Det der gør landmændene
mest stolte er 3. søndag i sep-

tember hvor vi har ‘Åbent
Landbrug’. Her kommer
100.000 danskere på besøg
som landmændene stolt viser
deres landbrug frem for.“

Sunde roser i Valbyparken
’Sunde roser giver glæde og
liv’ er et fælles projekt som
planteskoler og havecentre
søsatte sidste år. Baggrunden
er den dalende interesse for
roser, både blandt professio-
nelle og private kunder. Målet
er at udvælge de sundeste sor-
ter og tage nye, sunde sorter
med i sortimentet.

Første spadestik blev taget i
vinteren 2016. Her blev der
plantet 80 rosensorter i en af
temahaverne i Valbyparken i
København, heriblandt busk-,
slyng-og buketroser. De blev
udvalgt af forædlere, have-
centre og planteskoler. Roser-
ne gødes, men sprøjtes ikke.

Julie Schou Christiansen,
konsulent i Gartnerirådgivnin-
gen, fortalte at rosenprojektet
har skabt positiv opmærksom-
hed blandt de besøgende i
parken og fået omtale i pres-
sen. Afholdelsen af haveud-
stillingen CPH Garden i Valby-
parken gav ekstra gæster. I
2018 afholdes den Internatio-
nale Rosenkonvention i Dan-
mark, og en af dagene går tu-
ren forbi Valbyparken.

Rosernes udvikling er regi-

Plastbakker og potter er et oplagt forslag til en returordning. Det kan bidrage til at lokke flere folk til
havecentrene og give danskproducerede planter et positivt image. Foto: Jeanette Thysen.

SKRIBENT
Jeanette Thysen er havearkitekt,
freelanceskribent og fotograf.

streret efter den tyske ARD-
standard der er den strengeste
plantestandard i verden. Her
vurderes rosernes sundhed og
egenskaber ud fra forskellige
parametre hvor bladsundhed
er den væsentligste.

Nu er der gået et år, og de
første resultater foreligger.
Det våde 2017 gav en del roser
bladplet og svampesygdom-
me. Bladsundhed skal ifølge
ARD-standarden have en vær-
di på 25-30, og gennemsnittet
af alle rosensortens karakterer
skal ligge på 75-100. I løbet af
de første år overholder 26 ud
af de 80 roser disse kriterier.
Registreringen følges yderli-

gere et til to år for at sikre et
mere solidt fagligt grundlag.

Kamp til hækken
Danske Planteskoler og Dan-
ske Havecentre er gået i sam-
arbejde med TV-branchen for
at inspirere flere til at dyrke og
nyde haven. Det sker når TV2 i
marts går i luften med det nye
haveprogram ’Kamp til hæk-
ken’. Her dyster fire par om at
designe den bedste have på
600 m2 på Egeskov Slot.

Ifølge Per Boisen Andersen,
direktør i Danske Havecentre,
kan danskerne seks onsdage i
træk følge fire forskellige par
og design, bl.a. en familieha-
ve, en vild og blomstrende
have og en japansk have. Felix
Smidt er vært, mens land-
skabsarkitekt Anne Stausholm
og chefgartner i Tivoli Tom
Knudsen er dommere. I sidste
program afgør de sammen
med publikumsdommerne
hvem der vinder præmien på
200.000 kr.

Nordisk Film har udviklet og
filmet programmet med hjælp
fra Danske Havecentre og
Danske Planteskoler. Sammen
med sponsorer fra branchen
har de to brancheforeninger
finansieret programmet.

Foreningerne medvirker og-
så i Hellas Have der starter 2.
sæson 14. marts på TV2 Fri.
Med de to haveprogrammer
imødekommer Danske Plante-
skoler og Danske Havecentre
et længe næret medlemsønske
om at gøre planter og haver
mere synlige i mediebilledet. ❏

Egeskov Slot lægger jord til et af årets nye haveprogrammer ’Kamp til
hækken’ som fra marts viser fire haveglade par dyste om at skabe den
mest spændende have. Foto: Jeanette Thysen.
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Den grønne branche påta-
ger sig oftere og oftere

opgaver som ligger langt væk
fra dem som faget opstod af
og gav faget sin identitet: ha-
ver ved boliger, senere kom-
munale parker og endnu sene-
re anlæg ved virksomheder.

Denne bog beskriver et helt
andet aspekt ved den grønne
branche: havebyer. Dette be-
greb er ikke særligt udbredt
og bruges meget sjældent i
vore dage. En haveby er nem-
lig ikke bare et villakvarter, en
samling kolonihaver, en by
med haver eller et sted hvor
hvert hus har et grønt anlæg.

En haveby er en nøje plan-
lagt boligform hvor man til-
stræber en harmonisk balance
mellem boligerne og de omlig-
gende haver og andre grønne
arealer. Heri indgår både pri-
vatejede nyttehaver og pryd-
haver plus fællesarealer til op-
hold, leg, spil og sammenkom-
ster. Oprindeligt var disse pro-
jekter udtænkt med fokus især
på nyttehaverne som skulle
give beboerne et tiltrængt til-

skud til kosten. Derved blev så-
danne projekter en vigtig - un-
dertiden afgørende - del af
1800-tallets ideologier og gen-
nemsyrede også hele koopera-
tionen både i Danmark og i re-
sten af Vesteuropa.

Det beskriver Helle Ravn og
Peter Dragsbo i ‘Havebyen -
Havebyer i Danmark, England
og Tyskland før og nu og i
fremtiden’. De gennemgår
kyndigt og sobert begrebet
haveby, dets opståen og ud-
vikling. Og den spændende
beretning illustreres med tal-
rige gode og prisværdigt klare
og tydelige fotografier.

Oprindeligt var begrebet ha-
veby engelsk under betegnel-
sen ‘The Garden City’ og op-
stod omkring 1875-1900 som
reaktion mod industribyernes
næsten endeløse stenørken.
Havebyer skulle være nøje
planlagte, grønne og smukke
byer, fri for slum og jordspeku-
lation, men præget af lys, luft
og sundhed. Idéen gik sin
sejrsgang over hele verden og
var med til at skabe vigtige
dele af grundlaget for den
moderne byplanlægning.

Set med den danske grønne
branches briller er denne bog
den første samlede beskrivelse
af 23 danske havebyers histo-
rie som begyndte i 1911-12
med Grøndalsvænge i Køben-
havn og Gerthasminde i Oden-
se. Forfatterne beskriver de
enkelte havebyers arkitektur,
havekultur og fællesskaber før
og nu. Hermed får læseren et
glimrende indblik i de forskel-
lige typer af haver, diverse
plantevalg og design.

De udvalgte perspektiver-
ende eksempler fra England
og Tyskland sætter de danske
projekter i relief idet man ty-
deligt bliver gjort opmærksom
på forskellene mellem natio-
nale traditioner for bygnings-
og havekultur.

Vore dages gartnere, have-
arkitekter, havedesignere,
konsulenter m.fl. kan få en
mængde inspiration fra denne
bog. Nok ikke på den måde at
man direkte kan kopiere et
enkelt komplet anlæg til en
aktuel opgave eller kunde,
men snarere i form af at man
kombinerer enkelte elementer
fra et projekt med andre ele-

Helle Ravn og Peter Dragsbo: Have-
byen. Havebyer i Danmark, England
og Tyskland før og nu og i fremtiden.
Gads Forlag 2017.  304 s. 350 kr.
Gad.dk.

DE 23 DANSKE EKSEMPLER
Forfatterne beskriver følgende
eksempler i hovedstadsområdet:

Grøndalsvænge, Brønshøj
Ved Grænsen, Frederiksberg
Den hvide by, Frederiksberg
Den hvide by, Valby
Den røde by, Valby
Valby Vænge, Valby
Lyset, Valby
Bavnevangen, Brønshøj
Præstevangen, Brønshøj
Studiebyen, Emdrup
Kartoffelrækkerne ved Søerne
Humleby ved Carlsberg
Brumleby, Østerbro
På bjerget, Bispebjerg

Og i det øvrige land:
Gerthasminde, Odense
Rødbyen, Nyborg
Rosnæs, Nakskov
Negerlandsbyen, Helsingør
Hamlets Vænge, Helsingør
Skovbakken, Aarhus
Lille Amalienborg, Horsens
Stejlbjerg, Kolding
Havebyen, Middelfart

Den nøje planlagte haveby

Af Ole Fournais

ANMELDER
Ole Fournais er cand.mag. i dansk og
tidligere faglærer på Jordbrugets Ud-
dannelsescenter Aarhus.

Med 23 danske eksempler viser Helle Ravn og Peter Dragsbo hvordan
bolig, have og fællesarealer kunne blive en harmonisk helhed

menter fra anderledes projek-
ter. Under alle omstændighe-
der vil man her kunne få et
grundigt indblik i begrebet
‘haveby’ - både dets forudsæt-
ninger og fremtidige rolle i
dansk havekultur.

På mange områder er have-
bybegrebet, som det kan ople-
ves i Danmark, netop et stykke
fornem havekultur hvor man
oplever hvorledes bolig, have
og fællesarealer smelter sam-
men til en harmonisk og æste-
tisk helhed. Netop sådanne
helheder savnes meget ofte i
nutidens arkitektur og ikke
mindst i den aktuelle byplan-
lægning hvor man mest af alt
kan få den opfattelse at nye
boliger i byerne blot skal være
et monument over arkitektens
formåen - næsten blottet for
harmoni og æstetik. Det ville
være befriende om byplan-
læggere, arkitekter og land-
skabsarkitekter kunne skabe
boligområder som helheder i
stedet for enkeltelementer.

Derfor er denne bog vigtig.
Af samme grunde bør bogen
bruges af alle grønne fagfolk
på alle niveauer - og skal na-
turligvis være til rådighed for
elever, kursister og studerende
på vore grønne fagskoler. ❏

gmPUBLIKATIONER

Foto fra bogens forside.
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Danmarks Naturdata. Miljø-
styrelsen 2018, kommunerne,
KL og Danmarks Miljøportal.
Naturdata.miljoeportal.dk.
• Ny hjemmeside med de op-
lysninger om naturen som Mil-
jøstyrelsen og kommunerne
hvert år indsamler. Den giver
myndigheder, landmænd mv.
et overblik over hvor der er
beskyttede arter. Man kan
f.eks. vælge ‘søg arter’ og fin-
de alle de planter og dyr der
er registreret i et bestemt om-
råde. På ‘søg naturregistrerin-
ger’ kan man finde natur som
heder, overdrev eller enge i et
givet område. Sitet trækker på
over 633.000 registreringsske-
maer samt andre overvåg-
ningsdata fra statens natur-
overvågning og de kommu-
nale §3-besigtigelser.
Køge Kyst - en historie om
en bys forandring. Af Jørn
Nue Møller. Byplanlaborato-
riets Forlag 2018. Downloades
gratis eller købes som trykt
bog for 100 kr. Byplanlab.dk.
• Med personlige betragtnin-
ger beskrives og diskuteres de
første 7 år af den nye bydel
Køge Kysts udvikling, håb og
visioner, planer og bøvl. Køge
Kyst er et ambitiøst forsøg på
at byudvikle på nye måder
med kultur, bæredygtighed,
borgerdeltagelse og bykvalitet
som væsentlige drivere.

Naturhistorier fra bæk og
å. Af Bent Lauge Madsen. For-
laget Epsilon  2017. 360 s. 328
kr. Forlagetepsilon.dk.
• Bent Lauge Madsen fortæller
historier om livet i vandet, på
vandet, på vegetationen, på
bunden og under stenene i
det strømmende vand. Lauge
Madsen (f. 1934) modtog i
2014 den nyindstiftede We-
senberg-Lund-pris for ‘en mere
end hæderlig indsats inden for
dansk ferskvandsbiologi’ og er
arkitekt bag vores eksisteren-
de vandløbslov .

Naturplejeguiden. Naturple-
jeguiden.dk. Miljøstyrelsen
m.fl. 2018.
• Digital naturplejeguide lan-
ceret som led i realiseringen af
Naturpakken. Med den kan
landmænd og andre lodsejere
på stedet få et overblik over
metoder, regler og tilskud.
Hvis landmanden f.eks. har
arealer i et Natura 2000-områ-
de, kan han gå ind på guiden
og se hvad han skal gøre med
græsning, vildtpleje, braklæg-
ning m.v. Miljøstyrelsen har
udviklet guiden som en under-
side til mst.dk i samarbejde
med Landbrug & Fødevarer,
Landbrugsstyrelsen, Fødevare-
styrelsen og kommuner.

NovaTjek. Danske Anlægs-
gartnere 2018. 45 s. 78 kr.
Medlemmer af Danske An-
lægsgartnere kan få bundter
med rabat og gratis adgang til
pdf i telefonformat.
• Uddrag af Normer og Vejled-
ning for Anlægsgartnerarbej-
de 2015 i lommeudgave. Er-
statter ældre udgave baseret
på en tidligere norm. Uddra-
get samler de krav der gør det
muligt af kontrollere arbejdets
udførelse. I modsætning til
forlægget skelnes ikke mellem
norm og vejledning.
Brug af elektroniske værk-
tøjer i anlægsgartnerfaget.
Af Signe Kobberup Madsen.
Mejeri og Jordbrugets Efterud-
dannelsesudvalg 2018. 31 s.
Fri. Materialeplatformen.dk.
• Undervisningsmateriale til
AMU-kursus. Det beskriver
hvordan anlægsgartnere kan
benytte f.eks. skriveprogram-
mer, timeregistrering, projekt-
styring, kvalitetssikring, gps-
tracking og korttjenester.
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Når vi gendanner ådale
med slyngede åer og våde

enge, forsvinder de tidligere
kulturlandskaber af kanaler og
marker. Men hvorfor ikke lade
dele af det indgå i det nye
landskab? Det kan jo øge op-
levelsesværdien og den kultur-
historiske værdi, især hvis man
også tilfører noget landskabs-
arkitektur. Vi får alligevel ikke
den oprindelige tilbage når
ådalen genoprettes, men no-
get nyt og menneskeskabt.

Landskabsarkitekt og lektor
ved Arkitektskolen Aarhus
Thomas Juel Clemmesen (f.
1973) rejser problemstillingen i
bogen Kulturnatur med un-
dertitlen ‘landskabsarkitekto-
niske refleksioner vedrørende
naturgenopretningens kultu-
relle dimension’.

Hans eksempel er Skjernåens
nedre del. Danmarks vandrige-
ste å blev 1962-68 ændret til
en stor lige hovedkanal mens

Natur, kultur
og kunst i
ådalen
Med Skjernåen som
kontrafaktisk eksempel
viser Thomas Juel
Clemmesen hvordan
kulturhistorie og
landskabsarkitektur
kan integreres i
naturgenopretningen

engene blev afvandet til mar-
ker. Der opstod dog proble-
mer med forurening, faldende
biologisk liv og forsumpning
da den organiske jord blev
omsat. Det førte til naturgen-
opretningen 1999-2003 hvor
den slyngede å og våde ådal
blev rekonstrueret på grund-
lag af kort fra 1871.

Ådalen og åen kom til at se
mere naturlige ud, men men-
neskeskabte er de. Og helt lig-
ner de ikke 1800-tallets land-
skab, bl.a. fordi afvandingens
30-årige epoke havde sænket
terrænkoten så der står mere
vand i ådalen end før.

Hvorfor gå efter det oprin-
delige der alligevel ikke kan
nås? Hvorfor springe den sene-
ste kulturhistoriske epoke helt
over i det genoprettede land-
skab? Hvorfor i det hele taget
skille natur og kultur? Nej, vel,
argumenterer Clemmesen der
prøver at se på hvordan man
kunne have gjort det.

Han bevarer 60’ernes hoved-
kanal - om end med mindre
vandføring - så den danner et
kulturhistorisk lag der overlej-
res af det nye lag med den
genslyngede å. Og på tre ste-
der lægger han tre mindre nye
og haveprægede anlæg ind i
ådalen som et tredje lag. Det
kan skabe mere oplevelse og

variation samtidig med at man
bibeholder den naturmæssigt
motiverede genopretning.

Clemmesens inspiration
kommer fra den lille flod Aire
ved Genève i Schweiz. Den var
også lagt i kanal med afvan-
dede marker i engene. Under
genopretningen 2002-2016
skabte man en ny slynget flod,
men bevarede den gamle ka-
nal som en tør stiforbindelse.
Desuden blev en del af det nye
flodleje formet som et møn-
ster af rombeformede forhøj-
ninger der ikke bare er et
landskabsarkitektonisk form-
sprog, men også er med til at
sætte fart i de naturlige ero-
sionsprocesser.

Forfatteren kæder de lokale
landmænds modstand mod
genopretningen i Skjernåda-
len sammen med at genopret-
ningen var så total, og at den
schweiziske blandingsløsning
skabte større forståelse hos
lodsejerne. Det fremstår dog
kun som påstande, og spørgs-
målet er også hvor meget man
kan sammenligne de to eks-
empler hvor det schweiziske
kun er en lille, bypræget ådal.

Forfatterens ærinde er at
bevare kulturhistoriske spor i
naturgenopretninger, og at
landskabsarkitekturen kan til-
føre landskabet værdi med en

Thomas Juel Clemmensen (2018)
Kulturnatur. Arkitektskolens Forlag
2018. 152 s. 150 kr. Architegn.dk.
Arkitektforeningen.dk.
Udgivet i forbindelse med Thomas
Juel Clemmensens udstilling med
samme titel på Vestjyllands Kunst-
pavillon i Videbæk 13.1.- 4.2.2018.

Kortet fra bogen er sammensat af to dele, mod nord fra før naturgenopretningen, mod syd før
afvandingsprojektet i 60’erne. Begge dele burde være med i det nye landskab, skriver forfatteren.

Aire er genoprettet som en ny
slynget flod, men den gamle kanal
som en tør stiforbindelse og en
del af den nye flodleje er formet
som et mønster af rombeformede
forhøjninger. Fra bogen.

kunstnerisk metode, også når
der er tale om naturgenop-
retning. Men landskab kan
også skabe kunst. Ud fra åens
landskab har forfatteren skabt
terrænmodeller af åsystemets
struktur og opbygget et sy-
stem af 64 materialeprøver af
jord, vand og plantedele i prø-
veglas. De er uden tvivl gode
til at indgå i en kunstnerisk
formidling af projektet og
landskabet på det kunstmu-
seum hvor projektet blev ud-
stillet, men man kan ikke af
bogen udlede at de er brugt i
forfatterens planproces.

I det hele taget mangler der
forklaringer. Mange kort, teg-
ninger og billeder fremtræder
så uformidlede at man tit nær-
mest skal gætte sig frem til
meningen. Måske er det tan-
ken at man skal provokeres til
at reflektere over det. Denne
proces kan være velbegrundet
for kunst, men næppe for
landskabsarkitektur. Det
skæmmer bogen hvis basale
kritik af tidens naturopretning
ellers er velbegrundet. sh
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Skovbykons checkliste til
‘best practice’ om træer. Af
Christian Nørgård Nielsen med
bidrag af Flemming Rune, Oli-
ver Bühler og Iben M. Thom-
sen. Skovbykon 2018. 20 s. 20
kr. plus ekspeditionsgebyr.
Skovbykon.dk.
• Tjekliste og kortfattede
grundlæggende faglige anbe-
falinger rettet mod etablering
og drift af bytræer. Anbefalin-
gerne er det faglige forret-
ningsgrundlag for det private
rådgivningsfirma Skovbykon,
men er i vidt omfang i over-
ensstemmelse med de euro-
pæiske EAC-standarder.

The city between freedom
and security. Af Deane Simp-
son, Vibeke Jensen og Anders
Rubing (red.). Birkhauser 2017.
335 s. 319 kr.
shop.arkitektforeningen.dk.
• Bogen rejser spørgsmålet om
hvilken by vi vil have set i lyset
af terrortruslen. Der argumen-
teres for at der er en stor dis-
proportionalitet mellem de
mange sikkerhedstiltag og den
reelle trussel og ikke mindst ri-
sikoen for at terroristen blot
angriber et andet sted. Bogen
består af essays, interviews,
tegninger og fotos af anlæg i
UK, USA, Israel, Palæstina og
Spanien.
Byen. Et livslandskab. Aka-
demiraadets Landskabsudvalg
2018. 33 s. Akademiraadet.dk.
• Fire essays om byens rum og
landskab i en tid med nye krav
til bl.a. skybrudsplaner og for-
tætning. Temporalitet og per-
manens af Ellen Braae. Byland-
skab af Morten Stræde. Livs-
horisontaler af Hanne Bat Fin-
ke. Til nogen begynder at
bygge en by der er blød som
en krop af Erland Knudssøn
Madsen. Baseret på oplæg fra
symposiet af samme navn.

Nåletræer holder
mest vand tilbage
Alle træer suger vand  op og
fordamper det, men nåletræer
fordamper mere end løvtræer
set over hele året fordi de har
blade hele året. Det viser en
undersøgelse hvor Køben-
havns Universitet og Geus har
set på hvordan forskellige
skovtyper påvirker grundvan-
det, skriver Jyllands-Posten
11.1. 2018.

I en skov der fik 918 mm
nedbør på et år, blev der i en
afdeling med rødgran kun
sendt 168 mm til grundvandet.
Fra en afdeling med bøg end-
te derimod 233 mm i grund-
vandet, altså 40% mere. Det er
godt hvis man vil danne mere
grundvand, men dårligt hvis
man vil sænke et højt liggende
grundvandsspejl som der aktu-
elt er problemer flere steder
på grund af meget regn.

“Man bør plante nåleskov
hvor man har brug for at kom-
me af med vand, og løvskov
hvor man gerne vil have mere
grundvand,“ siger professor
Per Gundersen der har været
med til at lave undersøgelsen.

Nellikerod er en gammel staudegruppe som i de senere år har
fået en renæssance. Sorten Geum ’Scarlet Tempest’ er en ny,
skotsk forædlet sort af nellikerod som nu er i sortimentet hos
Gunnar Christensens Planteskole.

’Scarlet Tempest’ blomstrer i månedsvis, først fra foråret til
juni, og efter et kort ophold fortsætter den igen blomstringen
frem til september. De store blomster er lysende orange-røde,
halvfyldte og sterile. Blomsterstænglerne bliver ca. 45 cm høje
over staudens tuer af friskgrønne blade.

Nellikerod er velegnet som bunddække, forrest i staudebe-
det samt i kummer og krukker. Her vokser den bedst i sol eller
halvskygge og i veldrænet jord. Planteskolen forhandler den i
3 liter potter. Gcplant.dk. J. Thysen

En ny længeblomstrende nellikerod
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BRANCHE

Firmaer arbejder
sort for 22 mia. kr.
Omfanget af sort arbejde er
større end det hidtil er bereg-
net fordi man kun medtager
det sorte arbejde som private
borgere køber eller sælger.
Det gør bl.a. Rockwool Fonden
på grundlag af interviewun-
dersøgelser. Men man med-
regner ikke virksomhedernes
skattesnyderi, f.eks. at køre
noget af omsætningen uden
om kasseapparatet.

Det understreger Dansk Byg-
geri der ved hjælp af national-
regnskabsmetoden har bereg-
net det samlede sorte arbejde
til 74 mia. kr. fordelt på 52
mia. på privatpersoner og 22
mia. på virksomheder. Det
samlede skattetab vurderer
Dansk Byggeri til 20 mia. kr.

„Og uanset branche, så er
sort arbejde unfair konkurren-
ce over for de virksomheder
som arbejder under ordnede
forhold,“ oplyser danskbygge-
ri.dk 23.1.2018. Dansk Byggeri
opfordrer til at få lavet flere
undersøgelser af sort arbejde
for at målrette indsatsen imod
alt det sorte arbejde.

Efter flere år med et fald i
antallet af anmeldte tyve-

rier af maskiner, redskaber og
materialer på byggepladser,
blev der igen flere tyverier i
2017 oplyser Rigspolitiet. I de
tre første kvartaler af året kom
der 851 anmeldelser. For hver
af de tre kvartaler var det stig-
ninger på 10,2%, 15,3% og
18,4% i forhold til året før.

„Indbrud koster dyrt i tabt
arbejdstid, reparationer og er-
statning af udstyr og materia-
ler. Så vi skal i højere grad ha-
ve virksomhederne og deres
ansatte til at tænke over hvor-
dan vi kan gøre det ekstra
bøvlet at stjæle og afsætte
værktøj,“ fremhæver special-
konsulent Christian Østergård
fra Syd- og Sønderjyllands Po-
liti der opfordrer firmaer til at
se sikringsopgaven som en in-
vestering.

Gode råd fra politiet
I 2014 var der 91 anmeldelser i
politikredsen, og i de følgende
år 49, 46 - og 65 i 2017. Det er
et tal der skal bringes ned gen-
nem et samarbejde med byg-
gebranchen, oplyser Syd- og
Sønderjyllands Politi.

Politikredsen har derfor ud-
givet nogle råd til hvordan
man kan sikre byggepladsen.
Det kan man bl.a. med skilte,
hegn, tv-overvågning, kraftig
belysning, trådløs tyverialarm
med signal til f.eks. telefon og
vagter. Materialer og værktøj
skal være låst inde for at være
dækket af forsikringen. Man

kan indrette et område på
byggepladsen hvor sikringen
er særlig god, og hvor de mest
værdifulde ting gemmes. Med
en kran kan man løfte værdi-
fuldt udstyr op på en bygning
og placere noget tungt oven
på containerne så de ikke let
kan trækkes op på en lastbil.
Mærkning af materiel og
værktøj - synlig som usynlig -
har også præventiv effekt.

Virksomheden bør desuden
have en sikringspolitik hvor
man tænker sikring ind alle-
rede i planlægningsfasen. Man
bør udpege en person der er
ansvarlig for sikkerheden og
en koordinator hvis der er
flere virksomheder. Og tag et
dagligt fyraftenstjek for at se
om alt er som det skal være,
tilråder politiet.

Politiet opfordrer endvidere
til at politianmelde alle tyve-
rier, ikke bare for at politiet
kan efterforske sagerne, også
for at få en bedre statistik og
større fokus på problemet. En
politianmeldelse sender også
et signal om at virksomheden
ikke accepterer tyveri.

Syntetisk DNA
En af de nye teknologier er
syntetisk DNA som bl.a. forsik-
ringsselskabet Tryg anbefaler.

„DNA-mærkning øger mu-
ligheden for at virksomheder
som er blevet bestjålet, kan få
de stjålne genstande tilbage
hvis de bliver fundet. Desuden
har DNA-mærkning en fore-
byggende effekt fordi mærk-

ningen gør det sværere for ty-
vene at omsætte tyvekosterne
som hælervarer,“ forklarer
Charlotte Nolsøe Gøttler, fore-
byggelseschef hos Tryg. Selv
om Tryg siden 2014 har tilbudt
sine kunder den nye teknologi
til cirka halv pris, er det stadig
kun få der bruger det.

Rigspolitiets tal viser også at
sandsynligheden for at tyvene
fanges, er beskeden. Af de 851
anmeldelser i de tre første
kvartaler i 2017 blev der kun
rejst 134 sigtelser.

„En del af forklaringen kan
være at det ofte er ganske
svært at bevise om byggema-
terialer eller værktøj er stjålet.
Derfor kan det være en hjælp
for politiet, hvis genstandene
er mærket - f.eks. med synte-
tisk DNA,“ siger Jan Eske
Schmidt, underdirektør i bran-
cheorganisationen Tekniq, til
Dagens Byggeri.

„Samtidig viser tallene at
der er behov for at man fra
myndighedernes side øger op-
mærksomheden omkring den-
ne type tyverier og i højere
grad samarbejder med virk-
somhederne om at sikre byg-
gepladserne mod ubudne gæ-
ster,“ siger han.

Jan Eske Schmidt understre-
ger dog også at det kan være
svært for virksomhederne at
sikre sig fuldstændig mod ty-
verierne: „Vi ser jo at selv af-
låste containere brydes op, og
så er det vanskeligt for virk-
somhederne at gardere sig
bedre.“ sh

Det skal være mere bøvlet at stjæle. Politiet opstiller en række gode råd

Mere byggepladstyveri skal forebygges væk

JMM-Group sælger
maskinfabrikken
JMM-Group A/S har solgt sit
datterselskab Johs. Møllers
Maskinfabrik A/S til Damgaard
Gruppen i Hasselager ved Aar-
hus. Årsagen er ifølge en pres-
semeddelelse at koncernen
ikke ser driften af en maskin-
fabrik som en naturlig del af
sin virksomhed hvor de øvrige
selskaber har at gøre med im-
port, service og forhandling af
maskiner til anlæg, byggeri og
landbrug. Et af disse selskaber
er Stemas der forhandler ma-
skiner til bl.a. anlægsgartner-
området.

Alle medarbejdere og aktivi-
teter i Johs. Møllers Maskinfa-
brik A/S fortsætter uændret i
de hidtidige lokaler i Over Jer-
stal ved Vojens, nu blot som
en del af Damgaard Gruppen.
Produktionen er også uæn-
dret, bl.a. metaldele til vind-
møller og sønderdelere.
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Maskiner og materialer er udsat på byggepladserne, og nu stiger problemet med tyveri igen.
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Nickolai Schlechter, Dronning-
mølle, er blevet ny formand
for Dansk Skoventreprenør
Forening. Det blev han ved be-
styrelsens konstituering efter
foreningens generalforsamling
i Vingsted 19. januar. Han aflø-
ser Viggo Mortensen der har
været formand siden 2014.
Formandsposten indebærer
også en bestyrelsespost i ma-
skinstationforeningen DM&E,
hvor Dansk Skoventreprenør
Forening har været med som
specialforening siden 2013.
Udover den nye og den gamle
formand består bestyrelsen af
Peder Frederiksen, Henrik
Boelsgaard og Claus Mathias-
sen. Foreningen har 95 aktive
medlemsvirksomheder der ta-
ger sig af både skovbrug og
naturpleje. Foreningen har se-
kretariat hos DM&E i Vejle.

Kloakmessen den 25.-26. janu-
ar havde ifølge arrangøren
Danske Kloakmestre 138 ud-
stillere og 3038 gæster. Det
var 183 flere end den hidtidige
rekord fra seneste messe for to
år siden. Det var tredje gang i
alt at messen blev holdt. Hvor
den før blev holdt i Brædstrup,
var den denne gang placeret i
Messe C i Fredericia.

”Kloakmessen er med til at
fremtidssikre vores branche og
fag. Både før og efter, og ikke
mindst på selve messen mær-
ker vi en betragtelig interesse
for at arbejde med kloakker.
Tidligere blev det betragtet

DM i Kloak er et tilløbsstykke på Kloakmessen. Jacob Bossen Rahr vandt
i kloakmesterklassen. Med maksimumpoint på 99 løste han finale-
opgaven over tre timer helt uden fejl.

Kloakmesse satte ny besøgsrekord
som ulækkert. I dag har man-
ge unge fået øjnene op for at
arbejdet foregår med spæn-
dende entreprenørmaskiner
og avanceret udstyr,” udtalte
formand for brancheforenin-
gen Danske Kloakmestre, Tom
Ewers efter messen der næste
gang holdes i 2020.

Under messen kårede Dan-
ske Kloakmestre DM i kloak.
Hos mestrene vandt 22-årige
Jacob Bossen Rahr, Bredebro.
Hos rørlæggerne vandt Mi-
chael Pedersen fra Brdr. Chri-
stensen, Ikast og hos eleverne
Thomas Rasmussen, KP Marsh
Entreprenør i Hornsyld.
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Schlechter leder
skoventreprenører
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Vinderne af DM i Skills for anlægsgartnere Jesper Frederiksen (tv) fra E. Stein Frandsen ApS og Peter Levin
fra Svend Erik Lind A/S fejrer deres sejr foran det færdige anlæg.  Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.

Årets opgave. Særligt vandelementet, brostensmurene og beplantningen
viste en højere sværhedsgrad. Ill.: Lars Bøjholm Jensen, Vilvorde.

19-årige Jesper Frederiksen
ved måske ikke at han er

en del af det løft af hele an-
lægsgartnerfaget som bran-
chens parter for tiden arbejde
med. Han er bare glad for at
han sammen med sin makker
Peter Levin netop har vundet
DM i Skills der blev afholdt i
Herning i slutningen af januar.

„Det gik supergodt. Vi vidste
hvad vi skulle lave, så vi snak-
kede dårligt nok sammen. Vi
var også færdige et stykke tid
før fordi vi arbejdede i det
rigtige tempo hele tiden. Men
det var svært at få det vand til
at løbe og få brostenene til at
passe. Der var i hvert fald me-
get sorteringsarbejde,“ fortæl-
ler Jesper Frederiksen.

Roser til samarbejdet
Jesper er nu tilbage på Jord-
brugets Uddannelsescenter i
Beder før han senere skal til-
bage til sit praktiksted, an-
lægsgartnervirksomheden E.
Stein Frandsen ApS i Odense.
Her er indehaver Susanne
Frandsen stolt af sin elev, så
stolt at hun vil tage helt til Un-
garn til september hvor Jesper
Frederiksen og Peter Levin skal
kæmpe i den internationale
EuroSkills. Og hun kunne godt

Svær Skills - et skridt mod
et højere niveau i faget
Igen var anlægsgartneri konkurrencefag ved
DM i Skills. Som et generelt løft af faget var
opgaven sværere i år end normalt

mærke at opgaven havde et
højt niveau i år.

„Jeg synes at det var en ud-
fordrende opgave. Både at få
vandet til at løbe og få plads
til pumpen, men det var godt
nok også et puslespil at få sta-
blet brosten op til en mur. Der
var kamp til stregen, men alle
hold var superdygtige og nå-
ede det jo, så det tyder på at
opgaven omfangsmæssigt var
god. Desuden var det rart at
de fik lov til at arbejde med
klinker og granitbrosten. De
sidste to år har det jo ellers
været sandsten,“ lyder det fra
Susanne Frandsen som også
har mange rosende ord til
samarbejdet med Jesper
Frederiksens uddannelsessted.

På Jordbrugets Uddannelse-
center (JU) er uddannelses-
leder for anlægsgartnere og
blomsterbindere Peder Glud
klar til at gengælde tjenesten:

„Det er en fantastisk følelse,
vi er på hele JU rigtig stolte af
vores drenge. De rosende ord
fra praktikstederne er jo vand
på vores mølle, og det tjener
som ros til hele vores organisa-
tion for det gode arbejde alle
vores ansatte har gjort fra
drengene startede og til nu.
Personligt er jeg også meget

stolt af rosen, men jeg er også
nødt til at sende meget af ro-
sen tilbage til praktikvirksom-
hederne som har gjort et ufat-
telig flot stykke arbejde med
Jesper og Peter i deres lære-
tid,“ siger Peder Glud.

Er selv planteansvarlig
Danske Anlægsgartneres ud-
dannelseskonsulent Annette
Esbjerg Jensen bed især mær-
ke i to ting på Skills: at an-
lægsgartnernes projekter og
faget præsenterede sig på
bedste vis. Og at anlægsgart-
nernes opgave var mere udfor-
drende end tidligere år.

„Det var klart et sværere
projekt, og det var jo helt be-
vidst. Arbejdsgruppen bag
havde besluttet at niveauet
skulle hæves. Både i Skills, men
også i faget generelt. Det skal
være sværere at få høj karak-
ter og medalje. Derfor hænger
Skills og svendeprøverne bed-
re sammen nu. Svendeprøver-

ne er jo lavet om så de er mere
ens fra skole til skole og tager
afsæt i projekter og kunde-
ønsker fra en anlægsgartners
hverdag. Sådan var det også til
Skills. En af de ting som gjorde
årets opgave sværere, var
planterne. De fik en plante-
samling som de selv skulle ud-
vælge og placere,“ fortæller
Annette Esbjerg Jensen.

Manden bag opgaven til
årets Skills var faglærer på
Roskilde Tekniske Skole Vil-
vorde, Lars Bøjholm Jensen.
Han påpeger at en svende-
prøve tager væsentligt læn-
gere tid og er et større an-
læg. Skills er mere komprime-
ret på alle måder, også helt
konkret med blot 18 m2.

„Men det er rigtigt at der li-
gesom til svendeprøven er
nogle rammer og noget frihed
inden for disse rammer. Faget
efterlyser jo dygtige medarbej-
dere, folk med håndelag, der
kan håndtere forskelligartede
opgaver, og her er Skills jo
fantastisk til at prøve dem af.
Og i år er første gang vi prøver
at lade dem vælge deres an-
lægs beplantning selv,“ for-
tæller Lars Bøjholm Jensen.

Han mener ikke at der er be-
hov for at hæve sværhedsgra-
den yderligere: „Ét hold var
færdig lidt før tid. De fire an-
dre nåede det lige i sidste øje-
blik, så jeg synes ikke at det
skal komprimeres yderligere.
Desuden fungerer det også
bedre i forhold til publikum
hvis man til sidst kan vise fem
færdige anlæg og ikke nogle
stykker hvor det sejler lidt,“ si-
ger Lars Bøjholm Jensen. Han
håber til gengæld på at det
højere niveau vil få Danmark
helt til tops på medaljeskam-
len når der skal kæmpes til
EuroSkills til september. lt
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Det meste af Miljøstyrelsen
skal flytte fra København

til Odense. Det er den største
ændring i den nye udflytnings-
plan for statslige styrelser og
institutioner som regeringen
bekendtgjorde 17. januar.
Blandt de styrelser der nu skal
flyttes, er Miljøstyrelsen også
den der har størst betydning
for natur og grønne områder.

Udflytningen kommer til at
ramme 440 stillinger i Miljøsty-
relsen mens omkring 150 stil-
linger flyttes til Miljø- og Føde-
vareministeriets departement
og bliver i København. Hele
Miljøstyrelsen har i forvejen
afdelinger spredt i landet med
i alt 950 arbejdspladser. Flyt-
ningen til Odense ventes gen-
nemført 1. halvår 2019.

Den nye udflytning kommer
i alt til at flytte 3.427 stillinger
plus dem der tidligere er an-
nonceret i forbindelse med en

ny struktur i skattevæsnet og
forsvaret, i alt 4.024 stillinger.

De nye udflytninger omfat-
ter 14 hele styrelser og institu-
tioner. Udover Miljøstyrelsen
er det bl.a. Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet og
Dansk Sprognævn. Desuden
bliver dele af andre styrelser
mv. flyttet, bl.a. dele af Styrel-
sen for Undervisning og Kvali-
tet, Banedanmark, Erhvervs-
styrelsen, Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen og Styrelsen for
Forskning og Uddannelse.

Med i planen er at ti byer
skal deles om 500-1.000 studie-
pladser på såkaldte uddannel-
sesstationer, dvs. underlagt en
moderinstitution som bliver
liggende. Det rammer dog ik-
ke nogle grønne uddannelser.

Den nye udflytningsplan -
‘Bedre balance II - statslige ar-
bejdspladser tættere på bor-
gere og virksomheder’ - kom-

mer efter den første udflyt-
ningsplan i 2015 hvor bl.a. Na-
turstyrelsen og Landbrugssty-
relsen flyttede til henholdsvis
Randbøl og Augustenborg.
Denne flytning, der omfattede
knap 3900 stillinger, er endnu
ikke afsluttet før den næste
bølge nu sættes i gang.

Hvor argumentationen for
den første udflytningsbølge
var at løfte udkantsområder-
ne, fokuserer regeringen den-
ne gang mest på at ‘statslige
arbejdspladser’ skal være jæv-
nere fordelt landet over, og at
de skal kunne indgå i faglige
miljøer. Det betyder at store
provinsbyer som Århus, Ålborg
og Odense får de fleste nye ar-
bejdspladser selv om de ikke er
ramt af udkantsproblemer. I
alt 49 byer får enten nye stil-
linger eller studiepladser.

Udflytningerne er et politisk
motiveret projekt der gen-
nemføres trods omkostninger
og (midlertidige) service- og
kompetencetab. For første ud-
flytningsrunde er den foreløbi-
ge erfaring ifølge bl.a. Finans-
ministeriet at gennemsnitligt
23% af medarbejderne flytter
(eller pendler) med, og at den
samlede flytteomkostning er
mindst 834 mio. kr., 214.000
kr. pr. stilling. Rigsrevisionens
undersøgelse af den første ud-
flytningsbølge afventes stadig.

Det underforstås at ‘statslige
arbejdspladser’ er statslige sty-
relser og lignende. I alt er der
182.000 statsansatte når politi,
forsvaret, universiteter, post-
væsen mv. regnes med. Set pr.
kommune er fordelingen me-
get ujævn da bl.a. et universi-
tet kan trække meget op. I re-
gionalt perspektiv er fordelin-
gen jævnere som bl.a. Altinget
viste i en analyse 24. januar
baseret på Danmark Statistiks
og Finansministeriets tal. sh

Ny udflytterbølge skyller
Miljøstyrelsen til Odense
Med flytningen af 4.024 stillinger skal statslige
arbejdspladser være jævnere fordelt i landet
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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

Miljøstyrelsen i Haraldsgade i København. Nu skal komplekset fraflyttes.

AB92 og ABR89 i høring den for det tekniske område, konfliktløsning
og kompetencefordeling i branchen.

De nye dokumenter pålægger byggeriets
parter flere oplysningspligter og mere fælles
planlægning end før, f.eks. en projektgennem-
gang før byggeriet. Desuden indføres dele af
voldgiftspraksis samt konflikthåndtering.

 I AB18 indføres bl.a. regler for entreprenør-
projektering og digital projektering samt op-
mandsfunktionen ‘hurtig afgørelse’. I ABR18
er der bl.a. en ny regel om at tekniske rådgi-
vere i tilfælde af projektmangler skal betale
bygherren en konventionalbod på fem pro-
cent af bygherrens tilkøb af ekstraarbejder. sh

AB92 og ABR89 er efter tre års forhandlinger
mellem byggeriets parter sendt i offentlig hø-
ring den 2. februar med frist til 12. marts.
Derefter kan de to dokumenter - der er et ju-
ridisk fundament for byggeri og anlægsarbej-
de - blive præsenteret som AB18 og ABR18.

AB står for ‘almindelige betingelser mens
ABR står for ‘almindelige betingelser for tek-
nisk rådgivning og bistand’. Revisionen blev
indledt da ‘AB-udvalget’ blev nedsat 22. sep-
tember 2014 for at få et tidssvarende aftale-
grundlag der tager højde for udviklingen in-
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Faget er præget af stor akti-
vitet, stor optimisme og for-

ventninger om yderligere
fremgang. Så positivt lød det
fra formand Henrik Hoffmann
i sin beretning på Danske An-
lægsgartneres landsgeneral-
forsamling 19. januar 2018 i
Odense med Fyns Kreds som
vært. 47 ud af 204 medlems-
virksomheder var repræsente-
ret på en generalforsamling
der lige som sidste år var præ-
get af stor enighed, begrænset
debat og lutter genvalg.

Udfordringen er mest at
kunne få nok kvalificeret ar-
bejdskraft, også fordi fagsko-
lernes årgange er mindre end
før, fortsatte Hoffmann i sin
beretning: „Derfor har vi også
gjort meget for at tiltrække de
unge og gøre det mere tillok-
kende at tage elever så de kan
bidrage til at skabe økonomisk
værdi i virksomheden.“

Elevparadokset
Elevsituationen fyldte i det
hele taget meget på general-
forsamlingen. Det skyldes især
det paradoks at faget er be-

gyndt at mangle elever samti-
dig med at der er indført ad-
gangsregulering af anlægs-
gartneruddannelsen. Kun 256
kan starte på uddannelsen
uden en uddannelsesaftale in-
den grundforløb 2. 

„Men har man dét, er der in-
gen begrænsninger. Og hvis
man savner elever, kan man
gå ind og skrive elevopslag på
praktikpladsen.dk som skoler-
ne er begyndt at bruge,“ for-
talte uddannelseskonsulent
Annette Esbjerg Jensen.

Den nye Praktikplads-AUB
skal sikre hvert fag et passen-
de antal elever og fordele
praktikpladsbyrden. Men som
det ser ud nu, skal man have
53 faglærte for hver elev hvis
man vil undgå ekstra AUB-bi-
drag. Det er et tal der virker
utroværdigt højt, vurderede
Annette Esbjerg Jensen.

Uddannelsen skabte også
som det eneste emne reel de-
bat. Johs Poulsen fra JSP An-
læg beklagede at de elever
der kom fra skolernes grund-
forløb knap vidste hvordan
man holdt en skovl. Og de

kommer ikke dygtigere tilbage
fra skole. „Hvorfor skal jeg be-
tale skolepenge for en elev der
alligevel skifter for f.eks. at
blive frisør,“ spurgte Johs der
foretrak en SU-ordning frem-
for en virksomhedsbetaling.

Ejvind Røge mente at skoler-
ne skal gøre eleverne parate til
hvad de går ind til. Forenin-
gens direktør Michael Petersen
mente at flere parter kan bi-
drage til at tiltrække mere
kvalificerede elever. Susanne
Frandsen gik ud fra at elever-
ne introduceres for arbejds-
opgaverne på skolerne, men
at det er i virksomheden de
skal blive gode til dem.

De mange aktiviteter
Uddannelsen var også i fokus i
årets arbejde med arbejdsmil-
jøet der er lagt ind i de enkel-
te fag uden konkrete mål.
Som formand for miljøudval-
get Marianne Larsen sagde, vil
Danske Anlægsgartnere gerne
have mere konkrete mål, også
for at kravene kan blive mere
ens fra skole til skole.

Inden for arbejdsmiljø havde

deltagelsen i Arbejdstilsynets
nye vejledning om erhvervs-
mæssig træklatring været en
af årets opgaver. Det samme
gjaldt vibrerende maskiner og
helkropvibrationer som bl.a.
var vist frem på foreningens
stand på Have & Landskab.

Inden for det faglige er
normuddraget NovaTjek på
trapperne i både en trykt og
elektronisk udgave mens ‘Pleje
af grønne områder’ er lagt på
hjemmesiden i en elektronisk
form. Som formanden for er-
hvervsfagligt udvalg, Søren
Sømod, fortalte, er tolkningen
af autorisationsloven for kloak
mv. lempet ved Danske An-
lægsgartneres mellemkomst.
Og Betonvarekontrollen har
strammet kravene til visuelle
forhold som bl.a. rustpletter.

Den nye hjemmeside er endt
med at være et godt værktøj
hvor det er lettere at finde det
man skal bruge, forklarede
formand for markedsførings-
udvalget Jesper Bjerrisgaard.
Nu skal hjemmesidens PR-del
‘Haveejeren’ revideres. Til akti-
viteterne i 2017 hørte også det
nye slogan ‘Jordens bedste
håndværker’ inklusiv streame-
re til biler mv. foruden teasere
og små konkurrencer på de so-
ciale medier.

Til årets erhvervspolitiske
opgaver fremhævede Henrik
Hoffmann AB92-revisionen.
Dirigent Jeppe Rosenmejer fra
SMVdanmark oplyste at den
nye AB nyligt var ‘landet’ og
efter en høring ventes offent-
liggjort i maj. Der er mange
ændringer, men resultatet er
„faldet bedre ud end vi kunne
håbe,“ sagde han.

Også rammerne for offent-
lige udbud havde hørt til årets
aktiviteter, herunder kommu-
nalfuldmagten og regeringens
arbejde med at begrænse de
opgaver kommuner kan byde
på. Formanden nævnte endvi-
dere overenskomstforhandlin-
gerne i foråret 2017 der var
endt med et ‘godt’ resultat.

Virksomhedsplanen
Den vedtagne virksomheds-
plan - der omfatter særlige

DANSKE ANLÆGSGARTNERE. Landsgeneralforsamlingen i Odense blev holdt i
enighedens ånd hvor de kritiske røster mest berørte anlægsgartneruddannelsen

Det handlede mest om eleverne

Rådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) byder velkommen til Odense og fortæller om byens udvikling.
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satsninger ud over den nor-
male drift - har fire punkter:
• En større indsats for at få
flere nye medlemmer og for at
fastholde gamle.
• Nyt liv i PR-projektet ‘Et
Grønnere Danmark’ som for-
eningen deler med Danske
Planteskoler og Danske Land-
skabsarkitekter.
• Et nyt strategiseminar efter
at den tidligere strategi fra
2015 er realiseret.
• Feriepengene skal håndteres
anderledes, bl.a. set i lyset af
den ændrede ferielov.

Om projektet ‘Et Grønnere
Danmark’ oplyste  formand for
Danske Planteskoler Henning
Roed at efter et år uden sær-
lige aktiviteter, er kampagnen
nu omdøbt til Green City og
blevet en del af den europæi-
ske organisation af samme
navn. Der er opnået EU-midler
på 1 mio. kr. om året i 3 år så
man kan lønne folk til at drive
projektet. Idéen er at påvirke
politikere, bygherrer og arki-
tekter til at stille krav til de
grønne anlæg, også fordi det
grønne har en sundhedsmæs-
sig begrundelse. Læs mere på
næste side.

Uændret hovedbestyrelse
Et enkelt forslag var på gene-
ralforsamlingen, nemlig at
lette udmeldelsesproceduren
lidt så man nu kan udmelde
sig til både 1. juli og 1. januar
med et halvt års varsel. Før var

Jesper Bjerrisgaard (th) overrækker PR-prisen til Grøn Entreprise ved
Lars Hejgaard. Firmaet har været gode til at få unge mennesker til at
interessere sig for anlægsgartnerfaget.

kun til 1. juli. Det blev vedta-
get énstemmigt.

Regnskabet så godt ud med
et pænt plus hvor der ellers
var budgetteret med et minus
Årsagen var primært uventet
høje finansielle indtægter.
Regnskabet og det nye budget
blev enstemmigt vedtaget
sammen med et uændret om-
sætningskontingent.

Henrik Hoffmann blev uden
modkandidater valgt som for-
mand for en ny 2-årig periode.
Han kan se frem til lutter
kendte ansigter i hovedbesty-
relsen da de tre der var på valg
også blev genvalgt uden mod-
kandidater. Hovedbestyrelsen
består derfor som før af Hen-
rik Hoffmann, Søren Sømod,
Jesper Bjerrisgaard, Michael
Dall, Peter Østergaard Jørgen-
sen, Marianne Larsen, Per Mal-
mos og Bo Vinther-Jensen.

Og så fik Grøn Entreprise A/S
Danske Anlægsgarteres inter-
ne pr-pris ‘Spaden’. Lars Hej-
gaard modtog spade og di-
plom fra Jesper Bjerrisgaard
mens fagkonsulent Kim Tang
forinden havde begrundet val-
get: Firmaet har været gode til
at få unge mennesker til at in-
teressere sig for anlægsgart-
nerfaget, bl.a. ved at deltage i
en lokal uddannelsesmesse,
tage rundt på skoler som er-
hvervsfortæller og ved at age-
re gæstelærere på skoler. Så
også her var det uddannelsen
det handlede om. sh

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

www.dsvtransport.dk

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Der var kamp om pladserne
da foreningen Landskabs-

rådet i samarbejde med Mal-
mos Landskaber den 28. no-
vember afholdt arrangemen-
tet ‘Fremme Fagentrepriser’.
Arrangementets formål var at
sætte fokus på separate grøn-
ne fagentrepriser, og den vær-
di og kvalitet det medfører i
forbindelse med større an-
lægsprojekter idet den grønne
vinkel ofte bliver underpriori-
teret eller helt glemmes i stør-
re byggeprojekter.

Derfor havde arrangørerne
sat to forskellige offentlige
bygherrer i stævne for at drøf-
te fordelene ved særskilte fag-
entrepriser med eget budget.

Roskilde Kommunes udbuds-
chef Lauge Brandt fortalte om
kommunens større anlægspro-
jekter hvilket gav anledning til
en god, faglig debat med flere
tilhørere.

Region Sjællands afgående
regionsrådsformand Jens Sten-
bæk fortalte om byggeriet i
forbindelse med bl.a. psykiatri-
sygehus Slagelse samt hvilke
overvejelser regionen havde
gjort sig i forbindelse med
bygge- og udbudsprocessen.

Den løbende debat vidnede
om at de offentlige bygherrer
såvel som Landskabsrådets
medlemmer var enige i at det
grønne område ikke må blive
underprioriteret i forbindelse

Jens Stenbæk fortalte bl.a. om sygehusbyggeriet i Slagelse ved Landskabsrådets arrangement.

Frem med
fagentreprise

Af Morten Weeke Borup

Entrepriseformen kan
sikre at det grønne
ikke underprioriteres,
lød det fra
Landskabsrådet

SKRIBENT
Morten Weeke Borup er formand for
Landskabsrådet og arkitekt, kreativ
direktør og partner hos GHB Land-
skabsarkitekter.

byggeprojekterne. Et argu-
ment som bl.a. blev fremført i
den efterfølgende diskussion,
var at der med fordel kunne
være faguddannede medar-
bejdere med et grønt fokus
som eksempelvis landskabs-
arkitekter i de respektive byg-
herreorganisationer. Det har
de i Roskilde Kommune hvilket
giver et større fokus på netop
det grønne og i bogstaveligste
forstand også levende element
i byggeprocessen.

En god faglig grøn indsigt
fra bygherreside er helt klart
en positiv indgangsvinkel til
enhver tværfaglig diskussion
og evt. økonomisk og tids-
mæssig prioritering inden for

den samlede byggeproces. Der
giver en større forståelse for
de processer og ikke mindst
bindinger der er inden for den
grønne del af byggebranchen.

Landskabsrådets mission er
at fremme separate grønne
fagentrepriser i både antal og
kvalitet. Foreningens medlem-
mer tæller både anlægsgart-
ner- og landskabsarkitekt-
virksomheder der er gået sam-
men om at arbejde for den
fælles mission. Se mere på
landskabsraadet.dk. ❏

I januar blev det kendt at tre
 store danske arkitektvirk-

somheder er opkøbt af uden-
landske arkitekt- og ingeniør-
virksomheder. Schmidt Ham-
mer Lassen er blevet en del af
den amerikanske arkitektkon-
cern Perkins & Will. Årstiderne
Arkitekter er blevet en del af
det svenske ingeniørfirma
Sweco, mens Gottlieb Paludan
Architects er gået til det sven-
ske ingeniørfirma ÅF Consult.

Schmidt Hammer Lassen, der
har cirka 150 ansatte, fortsæt-
ter som selvstændigt varemær-
ke under Perkins & Will idet
partnerkreds, direktion og
navn består, oplyser firmaet til
Licitationen. Perkins & Will har
24 kontorer og 2000 ansatte
på verdensplan og ifølge seni-
orpartner Kim Holst Jensen er
enhederne mere eller mindre
selvdrevne.

Årstiderne Arkitekter skal
med sine cirka 240 ansatte ud-
vide Swecos lille danske arki-
tektafdeling i Swecos danske
afdeling. Når den til efteråret
flytter fra Glostrup til Øresta-
den, flytter Årstiderne Arkitek-
ter med, og det bliver med
Årstiderne Arkitekters fem eje-
re som ledere. Sweco er med
14.500 ansatte en af Europas
store ingeniørfirmaer, især ef-
ter opkøbet i 2015 af det hol-
landske Grontmij der med op-
købet af ingeniørfirmaet Carl
Bro i 2008 havde fået en stor
dansk afdeling.

Gottlieb Paludan Architects
fortsætter ifølge firmaets
hjemmeside 8.1.2018 som selv-
stændig virksomhed med sine
cirka 100 folk, beholder sit
navn og sin ledelse og „får en
central rolle i ÅF’s styrkede fo-
kus på arkitektur og design.“

Danske arkitektfirmaer
indgår i rådgiverkæmper
Schmidt Hammer Lassen, Årstiderne Arkitekter
og Gottlieb Paludan Architects er opkøbt

Her hedder det også at ÅF
med 10.000 medarbejdere og
kontorer i mere end 30 lande
er en rådgivervirksomhed,
„hvis netværk og kompetencer
vil styrke Gottlieb Paludan Ar-
chitects’ strategi om yderligere
udvikling og ekspansion.“

De tre opkøb står ikke alene.
De seneste år har der nærmest
været opkøbsbølge i bran-
chen. „Flere vil gå samme vej,
og måske giver Sweco-opkø-
bet nu en ketchupeffekt,“ vur-
derer Carsten Toft Boesen, di-
rektør i ingeniørvirksomheden
Niras, over for Licitationen.

Baggrunden er at rådgiver-
virksomhederne bliver langt
mere integrerede, siger direk-

tør i Foreningen af Rådgiven-
de Ingeniører Henrik Garver til
Licitationen. Integreret rådgiv-
ning kan være en stor fordel
for mange bygherrer, bl.a. for-
di de ikke skal lede efter flere
kompetencer eller bøvle med
deres honorarfordeling.

Torben Clausen, en af Årsti-
derne Arkitekters fem ejere og
kommende direktør for Sweco
Architects, forklarer at opga-
verne bliver større og større og
stiger i kompleksitet. Og det
kræver  brede kompetencer.
„Et opkøb var simpelthen det
eneste rationelle skridt til vo-
res næste væksttrin,” hedder
det på aarstiderne.dk
10.1.2018. sh

Screendumps fra to af solgte arkitektvirksomheders hjemmesider.
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Et netværk af grønne orga-
nisationer har fået

800.000 kr. om året i tre år til
at arbejde med bæredygtig-
hed og grønne byer. Netvær-
ket består af Danske Plante-
skoler, Danske Landskabsar-
kitekter, Landskabsrådet, Dan-
ske Anlægsgartnere og Park-
og Naturforvalterne.

 Beløbet er en del af en por-
tion EU-midler som European
Nurserystock Association
(ENA), den europæiske para-
plyorganisation for plantesko-
ler, har fået til kampagnen
‘Green Cities for a Sustainable
Europe’. Kampagnen har et
budget på over 15 mio. kr. for-
delt på Holland, Belgien, Fran-
krig, Tyskland, Bulgarien, Stor-
britannien og Danmark. ENA
betaler selv de 20%.

Pengene skal primært gå til
at indsamle eksisterende, vi-
denskabelige rapporter om de
mange fordele som grønne
områder tilfører byen og dens
borgere. Pointerne skal heref-
ter formidles til politikere og
andre beslutningstagere.

„Nærheden til parker og
grønne områder betyder
enormt meget for sundheden
blandt byens borgere. Folk er
mere tilbøjelige til at komme
ud og røre sig og møde hinan-
den. Samtidig står vi over for
en udfordring med både fal-
dende biodiversitet og ikke
mindst voldsommere nedbør
som netop grønne områder er
den mest effektive og billige
metode til at bekæmpe,“ ud-

Grønt netværk får
millioner til grønne byer

taler Henning Roed, formand
for Danske Planteskoler, i an-
ledning af bevillingen.

Han bakkes op af de øvrige
parter. „I kommunerne står vi
over for en brændende plat-
form med øgede udgifter til
sundhed, miljø og ikke mindst
en natur der er i tilbagegang.
Det grønne får altid hugget en
hæl og klippet en tå, men nu
er der ikke råd til at gå på
kompromis længere,“ lyder
det fra Kirsten Lund Andersen,
formand for Park- og Natur-
forvalterne:

Susanne Grunkin, formand
for Danske Landskabsarkitek-
ter supplerer: „Den høje og
tætte byudvikling med små og
dyre boliger stiller endnu stør-
re krav til at kvalitative ude-
miljøer kan kompensere for
det klemte liv i boligerne. Men
det er som om det ikke rigtig
er gået op for alle endnu.“

Ifølge Michael Petersen, di-
rektør i Danske Anlægsgart-
nere, er det nye danske og
europæiske samarbejde og
den nye bevilling „en af de
mest markante resultater det
grønne Danmark har opnået i
mange år.“

Ole Kjærgaard, næstfor-
mand i Landskabsrådet: „Der
er ingen tvivl om at vi får mere
pondus på denne måde, og
forhåbentlig kan vi være med
til at flytte både overbevisnin-
ger og helt konkrete forhin-
dringer der gør at det grønne
tit bliver udvandet når et pro-
jekt skal søsættes.“ sh

Fem danske foreninger skal til at samle viden
og formidle den videre til beslutningstagere

Susanne Grunkin: „Den høje og tætte byudvikling med små og dyre
boliger, stiller endnu større krav til at kvalitative udemiljøer kan
kompensere for det klemte liv i boligerne.“

43GRØNT MILJØ 2/2018



44 GRØNT MILJØ 2/2018

KURSER & KONFERENCER

FEBRUAR
Vandets veje gennem byen.
Park- og Naturforvalternes vinter-
møde 2018. Odense 28/2. Park-
og Naturforvalterne. Byplanlab.dk.

MARTS
Byforskning uden grænser.
Hvem planlægger vi for? Århus
1/3. Dansk Byplanlaboratorium og
diverse universiteter. Byplanlab.dk.
50 års byplanlægning - hvad
har vi lært? Byplanhistorisk Semi-
nar. København 2/3. Dansk By-
planlaboratorium. Byplanlab.dk.
Kirkegårdskonferencen 2018.
Samspil med brugerne. Nyborg
8/3. Inst. for Geo. og Naturfor-
valt., FDK og FAKK. Ign.ku.dk.
Klimatilpasning i vejprojekte-
ring. Middelfart 15/3. Vejsektor-
ens Efteruddannelse. Vej-eu.dk.
Lederkursus for kirkegårds-
ledere. Modul 1. Vissenbjerg, Fyn,
13-15/3. Fore. af Danske Kirke-
gårdsled. Danskekirkegaarde.dk.
Mit liv med træer m. Niels
Hvass. 20/3 (16.30). Havehistorisk
Selskab. Havehistoriskselskab.dk.
Nye veje i arbejdet med børn
og unge i udsatte positioner.
Vejle 22/3. Inst. for Geo. og Na-
turforvalt., KU. Ign.ku.dk.
Fagligt forum 2018. Have- og
parkingeniør. Skovskolen 23/3.
Inst. for Geo. og Naturforvalt., KU.
Ign.ku.dk. sog@ign.ku.dk.

APRIL
Klimasikret vejplanlægning.
Middelfart 9/4. Vejsektorens Efter-
uddannelse. Vej-eu.dk.
Belægninger med granitsten
og fliser. Nyborg 10/4. Vejsektor-
ens Efteruddannelse. Vej-eu.dk.
Bytræer gennem 150 år m. Berit
Rørbøl Frederiksberg 10/4 (16.30).
Havehistorisk Selskab. Havehisto-
riskselskab.dk.
Publika parker och trädgårdar.
Helsingborg 12/4. Movium, Sveri-
ges Lantbruksuniversitet.
movium.slu.se.
Jord, bundsikring og stabilgrus.
Hvidovre 23-25/4. Vejsektorens
Efteruddannelse. Vej-eu.dk.

K A L E N D E R
SENERE
Spadseretur på Frederiksberg
Allé m. Karsten Klintø. Frederiks-
berg 3/5 (16.30). Havehist. Sel-
skab. Havehistoriskselskab.dk.
Vand på og under fremtidens
veje. Kolding 3/5. Vej-EU.Vej-
eu.dk.
Friluftslivet i Danmark 2018:
Mål, middel og værdier. Skov-
skolen 7-8/5. Inst. for Geo. og Na-
turforvalt., KU. Ign.ku.dk.
Naturmødet 2018. Hirtshals 24-
26/5. Naturmoedet.dk.
Styrk dit kendskab til drift af
LAR. Worhshop, Skovskolen 28-
29/5. Inst. for Geo. og Naturfor-
valt., KU. Ign.ku.dk.
Danske landskaber mellem for-
tid og fremtid. Fåborg 31/5. Inst.
for Geo. og Naturforvalt. KU, og
Øhavsmuseeet. Fremtidensland-
skaber.dk.
Sommertur til Ledreborg Allé
og park m. Karen Atwell og Niels-
Christian Clemmensen. 10/6.
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Frygten for oversvømmelser er
ved at sætte sig hos danskerne
og deres boligvaner. Det viser
en spørgeundersøgelse fra
YouGov og ejendomsmægler-
kæden Home foretaget blandt
2.000 danskere. 11% af dem
frygter at der sker oversvøm-
melser i deres nuværende bo-
lig. Af dem har dog kun hver
25. allerede haft vand i boli-
gen. 80% svarer at risikoen for
oversvømmelse vil påvirke de-

MT Skovservice på Fyn har ud-
viklet et maskin- og redskabs-
koncept som gør det effektivt
at pleje øens mange levende
hegn. Standardplejen er den
klassiske stævning der udføres
med redskaber på en 8 tons
Hitachi-gravemaskine. Des-
uden ryddes og trimmes natur-
arealer der ikke skal gro til.

Det meste udføres med et
klippehoved og et Axer-akku-
muleringsgrab. Større træer
fældes dog med en Mecanil-
fældegrab der kan tage en
stamme på 45 cm idet tykkere
stammer bearbejdes fra flere
sider. Al træet går gennem en
flishugger der tager op til 40

cm, og er der tykkere stammer
end dét, flækkes de med med
en Lasco-keglekløver der også
kan monteres på gravemaski-
nen. Og er jorden særlig blød,
lægges køreplader ud foran
gravemaskinen under selve ar-
bejdet.

Det er ifølge MT Skovservice
mere fleksibelt og billigere at
bruge gravmaskine frem for
skovmaskine. Hele opgaven
kan klares på én gang. Og når
flisen afsættes til varmeværk,
er resultatet en omkostningsfri
eller ligefrem overskudsgiven-
de naturpleje. Mecanil, Axer
og Lasco forhandles i øvrigt
alle af Skovmek.

Hegnene stævnes med gravemaskine

Mange frygter at boligen oversvømmes
res boligvalg hvis de skulle sø-
ge eller købe anden bolig.

„De mange indslag i tv om
boligejere med oversvømmede
bolig, er nok årsagen til be-
kymringen og ikke mindst om-
talen af at det bliver værre i
fremtiden,“ siger Mads Elle-
gaard fra Home. „Det er godt
at der fra politisk side er fokus
på at løse problemerne der
kan have store økonomiske
konsekvenser for boligejerne.“

45 nye arealer til skovbiodiversitet
Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 22. januar den
foreløbige liste over de 13.300 ha skov som skal udlægges til
biodiversitet på statens arealer. Det sker efter aftalen i Na-
turpakken som regeringspartierne og Dansk Folkeparti ind-
gik i 2016.

Aralet, der er fordelt på 45 områder, omfatter 6.700 ha
løvskov, 3.300 ha nåletræsskov og 3.300 ha til ‘anden’ biodi-
versitetsskov. I alt er det 20% af de statslige skove. Sammen
med de 9.000 ha eksisterende naturskov på statens arealer,
når man 22.300 ha. Her kommer produktionen af træ til at
fylde væsentligt mindre end i dag, og nogle skove tages
med tiden helt ud af drift.

Udpegningerne, der bl.a. bygger på analyser fra Køben-
havns Universitet og Aarhus Universitet, kan ses på natursty-
relsen.dk. Arealerne omfatter bl.a. dele af Gribskov, Silke-
borgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Ska-
gen Klitplantage. Fordelingen er ujævn, især fordi der ingen
udpegninger er i Vestjylland, Vestsjælland, Fyn og Lolland.

Aftaleparterne har lagt vægt på at der udpeges hele
skove eller dele af større skovområder. Størstedelen er ud-
peget i større sammenhængende områder, men der er også
udlagt enkelte mindre skove med kendte forekomster af
truede arter.

Områderne bliver lagt urørt over 10 år for løvskovene og
50 år for nåletræsplantagerne. I den periode bliver der fæl-
det udvalgte træer for at skabe mere lys og variation i sko-
vene. Fældningerne er også med til at finansiere udlægnin-
gen. De træer der er mest værd for biodiversiteten, bliver
dog ikke fældet. Inklusive værdien af de fældede træer 23,1
mio. kr. årligt. Udpegningen er nu sendt i høring. Det bliver
de detaljerede forvaltningsplaner også senere. sh
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Landbrugets regulering
skal hjælpe naturen
Med ‘målrettet regulering’ er de politiske
‘pakker’ ved at blive ført ud i praksis

Fødevare- og landbrugspak-
ken fra 2015 og Naturpak-

ken fra 2016 er nu ved at blive
realiseret. Den centrale er den
‘målrettede regulering’ som
landbruget skal begynde med
i 2019. Bag både pakken og
den nye aftale står regerings-
partierne og Dansk Folkeparti.

Idéen er at mindske udled-
ningen af kvælstof til vandmil-
jøet uden at genere landbru-
get. Man tjekker hvad grund-
vand og kystvande kan tåle af
kvælstof fra markerne. Hvor
der er behov for at lave miljø-
forbedringer, sættes der mål-

rettet ind. Hele landet indde-
les i 3.000 områder. I hvert op-
gøres hvor meget udledningen
af kvælstof skal ned.

Landmanden kan frivilligt
vælge mellem 7 måder at sæn-
ke udledningen af kvælstof
på. Det ene er den allerede
indførte regel om efterafgrø-
der. De andre er reduceret
gødning, tidlig såning, mel-
lemafgrøder, energiafgrøder,
braklægning og afbrænding
af fiberfraktioner. Når man ik-
ke nok frivilligt, vil landbruget
møde en obligatorisk forplig-
telse uden kompensation.

Den nye aftale ventes at re-
ducere det kvælstof der ender
i vandmiljøet med 1.167 ton
kvælstof i 2019 stigende til
3.500 ton i 2021. Effekten vil
indgå i evalueringen af vand-
områdeplanerne i 2018 set i
forhold til Danmarks EU-ret-
lige miljøforpligtelser.

Som led i den målrettede re-
gulering styrkes samtidig pilot-
ordningen om præcisionsland-
brug baseret på ny teknologi.
Det suppleres af et nyt part-
nerskab om præcisionssprøjt-
ning med bl.a.  gps og droner.

Med i fødevare- og land-
brugspakken er tilskud til våd-
områder der kan tilbageholde
kvælstof fra markerne før det
siver ud i vandløb og fjorde.
Miljø- og fødevareministeriet
har nyligt givet 187 mio. kr. til
39 nye projekter der skal skåne
vandmiljøet for 150 ton kvæl-

stof. Der skal etableres 13.000
hektar nye vådområder inden
2021. Et af dem ligger ved
Åsemosebækken nær Assens.
Åen genslynges, vandløbsbun-
den hæves, og en rørlagt del
af åen åbnes. Fra de nærlig-
gende marker ledes drænvan-
det fremover til vådområdet.

Som led i Naturpakken har
Miljøstyrelsen lanceret en ny
digital naturplejeguide, Natur-
plejeguiden.dk. Her kan land-
mænd og andre lodsejere på
stedet læse om muligheder,
regler og tilskud til naturple-
jen. På en supplerende app for
beskyttet natur kan landman-
den med mobilen i hånden se
hvornår han befinder sig på et
§3-beskyttet areal. Bag både
guide og app står Miljøstyrel-
sen i samarbejde med bl.a.
Landbrug & Fødevarer, kom-
muner og statslige styrelser. sh

75 år siden  PARKER MED I BYPLANEN
„Betydningen af Tilstedeværelsen af Parker i
og ved Byerne for at tilfredsstille Behovet ef-
ter Arealer, der i rekreativ Henseende kan
tjene Byens Borgere, er nu ved at blive er-
kendt saavel af Myndigheder som af Publi-
kum. Mange Steder har man dog ikke fået
aabnet Øjnene for Problemerne og er ikke
opmærksom paa de Skader, der senere vil
indtræde, hvis Parkproblemerne ikke retti-
digt løses paa en tilfredsstillende Maade.
Parkarealer under enhver Form til Friluftsliv,
Leg og Sport, maa betragtes som værende
ligesaa nødvendige for et sundt og naturligt
Byliv, som Tilstedeværelsen af Gader, Veje,
Skoler, Hospitaler, Børnehjem og lignen-
de...“ (J. Bergmann, Havekunst 1943).

GAMLE NYHEDER

25 år siden PLANTEKVALITET I
„Når man køber vin m.v. forven-
ter man at billige varer ikke er
for gode i kvaliteten. Den samme
skepsis savner jeg overfor plante-
priser. Der er selvfølgelig ikke al-
tid sammenhæng mellem pris og
kvalitet. Men det er sikkert, at
omplantninger, beskæringer m.v.
i planteskolerne koster penge, og
at den producent, der forsømmer
diverse tiltag, kan sælge billigst i
længden.“ (Svend Andersen,
Grønt Miljø, februar 1993).

50 år siden  ANLÆGSGARTNERNORMERNE
„Det nære samarbejde med havearkitekter-
ne, som var ønskeligt, har det ikke været
muligt at føre ud i praksis. Adskillige af vore
førende havearkitekter henviser dog til nor-
merne, og mange unge havearkitekter næ-
rer i dag meget stor interesse for disse og ser
heri et rationaliseringsgrundlag for deres be-
skrivelser. Landsforeningens egne medlem-
mer anvender ikke normene i den udstræk-
ning, som var målsætningen. Der er her al-
mindeligt ukendskab til de fordele, man har
af benyttelsen...“ (N.A. Rasmussen i Anlægs-
gartneren, februar 1968).

10 år siden PLANTEKVALITET II
Er planter så billige at ingen kerer sig om
deres kvalitet? Er vores viden om fagets sær-
kende så begrænset at vi ikke kan vurdere
dem fagligt kvalificeret? Hvor er plantesko-
lernes faglige stolthed og korpsånd? Hvilke
følger har modtagerens manglende kontrol
og kvalitetssikring for den fremtidige plan-
teproduktion? Spørgsmålene tårner sig op i
en sag hvor planteskoler har mistet ordrer
fordi en konkurrent tilsyneladende har spe-
kuleret i dårlig plantekvalitet og manglende
faglighed i kundens modtagekontrol.“ (An-
ne F. Stausholm, Grønt Miljø, februar 2008).

Havekunst 1943: „Ørstedsparken. Bænkene er overfyldte af Gamle og Unge
paa de første Foraarsdage.“
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Grønne kiler kan blive
opdelt af byspredning
Fingerplanens grønne kiler i
Københavsregionen er under
pres, skriver seniorforsker Ole
Hjorth Caspersen fra Køben-
havns Universitet i sin blog på
Dansk Byplanlaboratoriums
hjemmeside 6.12.2017:

„Hvis staten vælger generelt
at give bredere rammer som
planloven lægger op til - og
som en række kommuner øn-
sker - må man forudse en
yderligere fragmentering af
landskabet i de grønne kiler
på grund af spredning af by-
funktioner. Det vil forringe
den tætte kobling mellem det
urbane og det grønne.“

Meningsbaseret konklusion
om fagentreprise
Kuben Management offentlig-
gjorde kort efter nytår en ana-
lyse om at fagentrepriser er
for dyre. Jakob Brandt, vicedi-
rektør i SMVdanmark, efterly-
ser i Dagens Byggeri 18.1.2018
dokumentation:

„Analysen mangler dog i
den grad ‘the smoking gun’ og
bærer præg af en holdnings-
og forretningsbaseret konklu-
sion, snarere end en faktaba-
seret konklusion. Et enkelt ek-
sempel der viser at fagentre-
prise var dyrere end totalen-
treprise, kan det blive til.“

Grimme betonklodser der
fylder op i gadebilledet
Arkitekten har til sit januar-
nummer bedt 18 arkitekter og
andre fagfolk om at beskrive
det bedste og værste i 2017.
Susanne René Grunkin, land-
skabsarkitekt og formand for
Danske Landskabsarkitekter,
skriver om det værste:

„Der er føjet en ny alvorlig
betingelse til indretningen af
byens rum: terrorsikring. Her
ligger et enormt ansvar som
ingen, så vidt jeg ved, endnu
har påtaget sig at udforme
regler for. Vi der færdes i by-
erne har bemærket forandrin-
gerne. Jeg ser grimme beton-
klodser der fylder op i gadebil-
ledet. Det værste er naturligvis
de mange uskyldige skæbner
som mødte det onde. Nu bre-
der der sig signaler om en po-

tentiel risiko ud til os alle. Og
betonklodserne afskærmer og
opdeler byens rum i stedet for
at invitere ind.“

Jorden har været for våd
til at arbejde i efteråret
Anlægsgartner Anders Matthi-
essen skriver i en nytårshilsen
til sine kunder 15.1.2018 om et
helt utroligt våde efterår:

„2017 tror jeg også vi vil hu-
ske som året hvor man begyn-
der i det daglige at kunne se
klimaforandringerne. Det helt
utroligt våde efterår. Efter si-
gende det vådeste i over 30 år.
Vi er vant at have måske 3-5
dage om året med heldags-
regn, men hen over efteråret
tror jeg vi har haft 10-15 styk-
ker. De seneste 3 måneder har
jorden været så våd at det har
været umuligt at bearbejde
den.“

Kvantitet og kvalitet
falder når det regner
Anders Matthiessen fortsætter
i samme nytårshilsen:

„Vores folk kan langt fra
lave den samme produktion i
regnvejr som de kan i tørt vejr.
Jeg tror faktisk at de, når det
går godt, kan udføre 50% af
hvad de kan når det er tørvejr.
Samtidig er risikoen for at kva-
liteten af det udførte arbejde
ikke er så god, ret stor. Des-
værre kan vi ikke sige til vores
kunder at prisen på lagte m2

fliser stiger til det dobbelte
fordi det regnede. Det er der-
for gartneren der skal bære ta-
bet. Eller altså vi tager ansvar
for vejret. Det synes vi ikke er
rimeligt. Nogle vil måske ind-
vende at sådan er vores er-
hverv, og sådan har det altid
været. Men det er faktisk ikke
rigtigt. Indtil for 20-25 år siden

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

MANGLER
DU ELEVER?
Brug Praktikpladsen.dk

Foto: JU

• Det er gratis at oprette stillingsopslag.
• Opslaget er synligt for alle.
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ansøgninger når de er logget ind
med NemLogin.

Praktikpladsen.dk
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kunne man sende sine folk
hjem på såkaldt ‘vejrlig’...“

Bevar alléens sunde træer,
glem ensartetheden
I sin nye checkliste til best
practice om bytræer fra januar
2018 sætter Christian Nørgård
Nielsen spørgsmålstegn ved al-
léens fornyelse:

„Vi har en tendens til at ide-
alisere og stræbe efter ensar-
tede og homogene alléer. Det
er kulturarven fra herregårds-
allérne og barokhaverne. Alt
for ofte medfører dette kom-
plet renafdrift og nyplantning
- blot fordi en andel af træer-
ne mangler eller skal ryddes.
Herved mistes mange store
træer som endeligt har nået
det stadie hvor de kan udfolde
deres største pragt og biologi-
ske værdi (biodiversitet). Hvis
muligt bør man prioritere fro-
dighed og bevarelse af sunde
træer højere end homogenite-
ten. Tyskland og Holland har

store traditioner for at renove-
re alléer og trærækker gen-
nem løbende udskiftning - of-
te endda med skiftende træar-
ter.“

Det er boligpolitikkens
skyld, ikke fingerplanens
I Berlingske 27.1.2018 giver
politiker Kaare Dybvad (S)
Københavns ‘fingerplan’ skyl-
den for at byen er klassedelt.
Men det er boligpolitikkens
skyld, skriver Natalie Mossin,
formand for Arkitektforenin-
gen og Jes Møller, formand
for Dansk Byplanlaboratorium,
i Berlingske 4.2.2018:

„Lad os lave et tankeekspe-
riment. Forestil dig at man i
1940’erne ikke havde lavet en
overordnet plan for Køben-
havns udvikling. En plan som
beskyttede grønne åndehuller
i en hastigt voksende by og
understøttede den kollektive
mobilitet gennem principper
om stationsnærhed. Hvordan

mon Storkøbenhavn ville se ud
i dag? Det er ikke til at vide.
To ting er dog sikkert. Storkø-
benhavn ville også være op-
delt socialt, hvis vi ikke havde
Fingerplanen. Og langt færre
mennesker ville bo i nærheden
af kulturinstitutioner, strand,
skov og grønne områder.“

Utætte kloakker har
fungeret som drænrør
Debatten om nedbør og sti-
gende grundvandsspejl fort-
sætter. Afdelingsleder Benny
Nielsen, Herning Vand, siger til
Jyllandsposten 8.1.2018:

„Vi oplever at det øvre
grundvand konstant stiger.
Derfor har vi et projekt hvor vi
vil forsøge at få klarlagt hvor
meget det stiger, og hordan vi
skal håndtere det.“ Han har
samtidig oplevet en absurd
sideeffekt: „Når vi har udskif-
tet gamle og udslidte kloakrør,
er grundvandet steget yderli-
gere - fordi de utætte kloak-
ker har fungeret som drænrør
hvor grundvandet er trukket
ind. Mange steder i landet har
man oplevet det samme.“sh

BOLDBANER
& STADIONS

Rådgivning
Pleje
Analyser
Hotline
Nyholt.dk

Christian Nørgård Nielsen: „Tyskland og Holland har store traditioner for at renovere alléer og trærækker
gennem løbende udskiftning - ofte endda med skiftende træarter.“ Fra Amsterdam. Foto: Wikipedia.

Dekorationen af de rå betonklodser har ændret den ‘grimme beton-
klods’ til et farverigt skulpturelt siddemøbel. Bag dekorationen står kø-
benhavnske skolebørn. Fra programmet til konferencen Byens Gulv.

GRØNT MILJØ 2/2018
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Der er indvandret mindst 8
ulve til Danmark siden

2012, men der er kun 3 tilbage
ud over de 8 hvalpe et ulvepar
fik i 2017. Det fastslås i den
nye rapport ‘Ulv (Canis lupus) i
Danmark 2012-2017’ fra Aar-
hus Universitet og Naturhisto-
risk Museum. Her vurderes det
også at  godt én ulv vil vandre
over grænsen fra Tyskland
målt som årligt gennemsnit.

I rapporten præsenteres og
analyseres alle kendte og sikre
forekomster 2012-17. Fra DNA-
profiler er der identificeret 7
individer (5 hanner, 1 hun, 1 af
ukendt køn). Seks er sporet til
deres fødested 450-850 km fra
de danske fundsteder, og de
fem var registreret i Slesvig-
Holsten før de blev set i Dan-
mark. Yderligere mindst ét in-
divid var i Danmark 2013-14. I
alt er 8 ulve altså indvandret
fra Tyskland. 1,3 pr. år.

Ved udgangen af 2017 var
de tre senest indvandrede indi-
vider (et par i 2016 og en enlig
han i november 2017) fortsat i
live. Ulveparret som etablere-
de sig i plantagerne øst for
Ulfborg i efteråret 2016, blev i
juni 2017 set med otte hvalpe,
hvoraf mindst 6 var i live i de-
cember 2017. Alle de øvrige
ulve har ikke kunnet spores i
mindst halvandet år. De er nok
døde i Danmark da de heller
ikke er dukket op i Tyskland.

At dømme ud fra sikre og
næsten sikre observationer
fyldte Ulfborgkoblets leveom-
råde 78 km2. To enlige hanner,
i det centrale Jylland i 2013-14
og 2015-16, havde leveområ-
der på 353 og 33 km2, men af-
patruljerede formentligt beg-
ge mindst 500 km2.

Ulvene har foretrukket om-
råder hvor der er meget skov
og hede og mange krondyr.

KILDE
Peter Sunde og Kent Olsen (2018):
Ulv (Canis lupus) i Danmark 2012-
2017. Oversigt og analyse af tilgæn-
gelig bestandsinformation. Aarhus
Universitet og Naturhistorisk Museum
2018. Dce2.au.dk.

8 ulve indvandrede,
men der er kun 3 tilbage
Rapport præsenterer alle kendte indvandringer
i Danmark og studser over høj dødelighed

Derfor ligger de mest oplagte
områder for fremtidens ulve-
revirer i Vest- og Midtjylland,
Nordjylland, Thy og på Djurs-
land. Ud fra det første ulvepar
og parrets ynglesucces at døm-
me vil der fra og med 2018
komme flere par og kobler.

Den største ubekendte fak-
tor er ulves overlevelsesrater.
Ifølge forskerne har ulvebe-
standen hidtil haft en „lav
overlevelse i forhold til at fø-
degrundlaget må betragtes
som rigeligt, konkurrencen fra
artsfæller minimal og ingen

dyr er rapporteret dræbt i tra-
fikken.“ Årsagen fremgår ikke
af rapporten, men til DR siger
Peter Sunde, en af forskerne
bag rapporten, at krybskytteri
er en mulighed. „Fra udlandet
ved vi at illegal jagt er en fak-
tor som optræder alle vegne,“
udtalte han.

Ulven er omfattet af EU’s
habitatdirektiv hvor drab er
forbudt medmindre ulven er
en såkaldt problemulv. Der er
veldokumenterede ulveangreb
på får i Jylland. Ifølge miljø-
og fødevareminister Esben
Lunde Larsen skal ulvene ikke
udryddes, men bestanden skal
være lettere at regulere.

Danmarks Naturfrednings-
forening mener ikke at der ak-
tuelt er nogen bestand at re-
gulere. Herfra peges også på
at ulvesikre hegn kan reducere
risikoen for angreb på husdyr
markant og at man i flere om-
råder skal kunne få støtte til
hegning og vogterhunde. sh

Fra rapportens forside.

Med en mere miljøvenlig
diesel kan man, med den

helt samme motor, reducere
udslippet af kvælstofilter og
partikler med 25% og ved
visse motorer op til 38%. Die-
selen er Shells GTL der er base-
ret på naturgas idet GTL bety-
der ‘gas to liquids’. GTL bræn-
der renere end almindelig
oliebaseret diesel. Og det lug-
ter heller ikke.

GTL er nu til salg i Danmark,
og den første anlægsgartner-
virksomhed har netop udskif-
tet den almindelige diesel med
GTL. Det er Vækst & Miljø A/S i
Slagelse hvor hele 200 små og
store dieselmotorer i biler og
maskiner nu drives af det re-
nere brændstof. Det sparer
først og fremmest medarbej-
derne for en generende luft-
forurening, men kan også
være til fordel for kunder og
folk i almindelighed når der
arbejdes i befolkningsnære
omgivelser.

Dieselos giver et uforholds-
mæssigt stort bidrag til forure-
ning og dermed for tidlige
dødsfald og hjertekarsygdom-
me. Det er denne sammen-
hæng som har fået selskaber
som Arla og DLG til at interes-
sere sig for GTL-brændstoffet
der kan være med til at dæm-
pe forureningsproblemet indtil
en endnu renere teknologi
kan overtage.

„Vores medarbejdere arbej-
der typisk tæt på materiellet,
så for dem har det stor betyd-
ning at vi kan begrænse luft-
forureningen. I et større per-
spektiv er det godt for omgi-
velserne at vores biler og ma-
skiner nu kører renere,“ siger
Ulrik Dahl, direktør for Vækst
& Miljø A/S der beskæftiger
50-80 medarbejdere afhæn-
gigt af sæsonen.

Ifølge Ulrik Dahl har over-
gangen til det nye, renere
brændstof været ukompliceret
da GTL uden videre kan benyt-

Renere diesel, mindre os
Shells GTL, der er baseret på naturgas, er
indført i anlægsgartnerfirmaet Vækst & Miljø

tes i enhver dieselmotor. End
ikke justering skal der til. DCC
Energi som sælger GTL i Dan-
mark, har derfor blot hældt
det nye brændstof på brænd-
stoftankene hos Vækst & Miljø
A/S. Siden har alt fra plæne-
klippere til lastbiler og grave-
maskiner kørt på den flydende
naturgas. 

Hos DCC Energi oplever di-
rektør Christian Heise en sti-
gende interesse for det renere
alternativ. Især i anlægs- og
byggebranchen hvor mange

medarbejdere er udsat for
luftforureningen fra diesel-
maskiner på helt tæt hold.
„Mit håb er at mange flere føl-
ger Vækst & Miljøs eksempel
og aktivt sætter ind for at re-
ducere den lokale luftforure-
ning,“ siger han.

DCC Energi forhandler pro-
dukter fra Shell og Gulf og
ejer netværket af Shell-statio-
ner herhjemme. DCC Energi
omsætter årligt for ca. 5,6 mia.
kr. og har 125 ansatte. Se mere
på dccenergi.dk. sh

Ulrik Dahl: Overgangen til det renere brændstof har været ukompliceret.
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Den naboretlige tålegrænse er
skærpet i en nylig højesterets-
dom om et skinnende sortgla-
seret tegltag. Sagen var rejst
af villaejeren Bente Brusgaard
i Lystrup ved Aarhus. Hun følte
sig generet af solens genskin
fra naboens nye tag der blev
lagt i 2005. Hun fik medhold i
både Retten i Aarhus, Vestre
Landsret og den 16. januar
også i Højesteret.

Højesteret erklærer at gen-
skinnet er en „overskridelse af

Sortglaseret tag gik
over tålegrænsen

den naboretlige tålegrænse
som følge af genskin fra sort-
glaserede teglsten,“ og ud-
talte at hvad en nabo må tåle,
beror på en „konkret rimelig-
hedsvurdering af ulempens ka-
rakter, væsentlighed og på-
regnelighed sammenholdt
med ejendommens karakter
og beliggenhed og områdets
karakter.“ Så nu skal generne
fjernes så de ikke går ud over
tålegrænsen.

Udover hegnsloven er der
ingen lov der regulerer nabo-
retten, så her er domstolenes
og især Højesterets retspraksis

afgørende, herunder ‘tåle-
grænsen’. Sådan er det også
når det drejer sig om f.eks. ge-
nerende træer inde i haven el-
ler afløbsvand over skellet.

Det er uvist hvor stor præce-
dens den nye afgørelse får. Ta-
gets ejer Michael Serup, der
som advokat selv førte sagen i
Højesteret, mente at dommen
kan få stor betydning for lig-
nende sager. Ifølge Tine Niel-
sen, fagekspert i Bolius, er sa-
gen dog så specifik at det er
svært at vurdere. Hun peger
desuden på at sortglaserede
tegl er ved at gå af mode. sh
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Selv om minigraveren er lille,
kan den godt arbejde med en
laaang arm så man lettere kan
arbejde under snævre plads-
forhold, f.eks. med kloakker.
Og Pon Equipment har succes
med at konfigurere en Cats
minigraver 301.7D med udsky-
delig arm der giver en længe-
re rækkevidde end maskinen
tillader som standard. Det gi-

En ekstra lang arm til minigraveren
ver omkring 75 cm ekstra gra-
vedybde. Minigraveren har en
kompakt størrelse og en vægt
på under 2 ton så den nemt
kan transporteres med en al-
mindelig trailer. Ud over skov-
len er der en lang række værk-
tøjer og udstyr. Maskinen gi-
ver ifølge Pon også føreren en
stor og komfortabel arbejds-
plads. Pon-cat.com.

■ Teoretisk gennemgang af formål, biologi, metoder.
■ Tidspunkter og interval for beskæring.
■ Opstart og etablering af form.
■ Stammehække, kegler, kasser, espalier.
■ Beskæringsformer, knudebeskæring, styning mv.
■ Beskæring og opbygning når der mangler grene

og knuder.
■ Justering af form.
■ Erfaringer med træarter, maskiner og redskaber.
■ Økonomi og tidsforbrug.
■ Praktisk visning af beskæringsmetoder.
■ Rundtur med besigtigelse og diskussion af form-

og knudebeskårne træer.
■ Erfaringsudveksling og spørgsmål.

Danske Anlægsgartnere udbyder i samarbejde
med Plantefokus et praktisk specialkursus

FORM- OG
KNUDEBESKÆRING
AF TRÆER

Underviser: Svend Andersen, Plantefokus
Tilmelding senest 6. marts 2018 til
ts@dag.dk eller tlf. 33 860 860 .
Kursusgebyr:  kr. 1.975- eksklusiv moms.
Medlemmer af Danske Anlægsgartnere får 25% rabat.

Slagelse torsdag 15. marts 2018 kl. 9-16

KURSUS

Kurset er allerede holdt 6.2. i Slagelse og 8.2, i Middelfart.
Men der da der ikke var plads til alle, holder vi kurset igen!

EKSTRA

En ny lov om stormflod og
stormfald blev vedtaget i Fol-
ketinget 25. januar. Loven gi-
ver bl.a. skovejere og boligeje-
re bedre dækning hvis de ram-
mes af stormflod, stormfald og
oversvømmelse fra vandløb og
søer, meddeler Erhvervsmini-
steriet. Loven medfører ifølge
ministeriet bl.a. en hurtigere
afklaring, en mere effektiv
sagsbehandling og en bedre
og mere overskuelig dækning.

Loven regulerer ordninger-
ne for stormflod, oversvøm-
melse og stormfaldsordninger-
ne, og opretholder dem som
katastrofeerstatningsordnin-
ger. Stormrådet afgør om en
hændelse er dækket af loven.

Med den nye lov får bolig-

ejere bl.a. mulighed for at få
erstattet løsøre i kældre som
er godkendt til beboelse. Des-
uden får nye skovejere i for-
bindelse med generationsskif-
te bedre mulighed for at træ-
de ind i stormfaldsordningen.

Stormflods- og oversvøm-
melsesordningen skal endvi-
dere støttes af en pulje på 500
mio. kr. der finansieres af de
årlige bidrag som alle med en
brandforsikring betaler til.

Loven gennemfører anbe-
falingerne fra Udvalget til eva-
luering af stormflods-, over-
svømmelses- og stormfaldsord-
ningerne. Udvalget blev ned-
sat efter stormen Bodil i de-
cember 2013. Loven træder i
kraft 1. juli 2018.

En ny lov om stormflod og stormfald
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Grønt Miljøs

faglige

filmservice !

I disse fastelavnsdage er det
passende at Grønt Miljøs fag-
lige filmservice handler om et
lille monster, den lille barne-
vampyr Rüdiger. I ‘The little
vampire’ fra 2000 bliver han
ven med den lille, nørdede 9-
årsknægt Anton Bohnsach hvis
far er landskabsarkitekt.

Familien er netop flyttet fra
USA til Skotland fordi faren
skal designe en golfbane. Hver
nat i det nye land drømmer
Anton om vampyrer og bliver
drillet for det i skolen. I virke-
ligheden får Anton hver nat
besøg af Rüdiger. Han kom-
mer fra vampyrfamilien Schlot-
tenstein som holder til på den

Landskabsarkitektens søns vampyrven
lokale kirkegård med store
mausoleer og gotiske statuer
overgroet med slyngplanter.

Graveren på kirkegården ha-
der vampyrerne. Som om der
ikke er problemer nok med
plejeplaner, nedlæggelse af
kistegravsteder, sjove gravsten
og aske ud over havet!

Også den fanatiske vampyr-
jæger Geiemeier hader vampy-
rer, men til sidst sejrer Anton
og Rüdiger, og landskabsarki-
tektfaren laver så flot en golf-
bane at han får fastansættelse
i Skotland. Alt ender lykkeligt,
hvis man kan kalde det lykke-
ligt at mørkets blodsugende
væsener vinder til sidst. lt

I fremtiden kan man måske
bruge selvlysende planter til
udendørs belysning frem for
lygter. Forskere på Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) i USA har i hvert fald få-
et forsøgsplanten brøndkarse
til at lyse ved at lægge nano-
partikler ind i planten. Den
kunne derefter lyse i næsten
fire timer, oplyser MIT på
mit.edu.dk refereret i Park &
Anlegg 1/2018. Lyset skyldes
energiomsætningen i selve
planten takket være enzymet

Træer kan blive til fremtidens gadelygter
luciferase som også får ildfluer
til at lyse op.

„Vores mål er at behandle
en plante på frøplantestadiet
eller en ældre plante så effek-
ten varer i hele plantens leve-
tid,“ siger professor Michael
Strano. Forskerne håber at
man på sigt også kan få træer
til at lyse, så de f.eks. kan blive
brugt som gadebelysning. Det
er der store fordele ved, siger
Stramo: planter reparerer sig
selv, har egen energi og er al-
lerede tilpasset udemiljøet. sh
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Al henvendelse: rs@teknovation.dk.


