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KOMMENTAR

FORSIDEN: Et dødt træ som med vilje er ladt stående. Det
så man ikke i grønne områder for blot få år siden. Motivet
er biodiversitet, men det udfordrer den æstetiske sans.

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: 450 kr. inkl. moms. Kollektive abonnementer kan aftales.

grontmiljo.dk
facebook.com/grontmiljoGrønt Miljø

DRIFTSAFTALEN
Når man arbejder sammen og indgår kontrakter, er det al-
tid i det bedste håb om at samarbejdet forløber glat, og at
de løbende problemer og tilpasninger - som kan opstå i
selv de bedst beskrevne opgaver - ikke er større end de kan
klares med forhandling, gensidig fleksibilitet og sund for-
nuft. Men nogle gange går det galt. Det gjorde det med
den driftsentreprise for 2012-2018 der blev indgået mellem
Odense Kommune og Ribergaard Anlægsgartnere. En sag
der endte i voldgiftsretten og nylig er endt i forlig.

Sagen handler om hvad der kan ske når ikke al informati-
on er skriftlig, men delvist personbåret. Og hvad der sker
under et et større personskifte hvor de nye folk ikke nød-
vendigvis kender den gamle videndeling. Her skal samar-
bejdet stå sin prøve. Det hjælper hvis begge parter går ef-
ter løsningerne, ikke konflikten. Og det hjælper hvis de
sammen får gennemgået aftalerne - i tide før tingene kø-
rer af sporet.

Den aktuelle sag kan man lære af med det selvfølgelige
sigte at forebygge lignende sager i fremtiden. Winston
Churchill blev bl.a. kendt for at sige at man aldrig skal lade
en god krise gå til spilde. Vendingen er brugt flere gange i
forbindelse med coronakrisen. Og vi kan også gøre det i
forbindelse med Odense-Ribergaard-sagen. Derfor er det
ærgerligt at Odense Kommune - med henvisning til forli-
get - har meddelt at man ikke vil deltage i nogen form.

Når nogen beskyldes for noget i en artikel, skal man have
mulighed for at svare, som det f.eks. fremgår af Dansk
Journalistforbund og Danske Mediers presseetiske regler.
Vil den anden part ikke deltage, kan man ikke gøre andet
end at forsøge at være så tilstræbt objektiv som mulig. Det
forsøger Grønt Miljø bl.a. ved at angive hvilke spørgsmål vi
gerne ville have stillet og hvad kommunen eventuelt kun-
ne have fokuseret på. Men vi undgår ikke at artiklen præ-
ges af entreprenørens oplevelser og forklaringer.

Det aktuelle firma er medlem af Danske Anlægsgartnere
der også udgiver Grønt Miljø som kan blive beskyldt for at
gå anlægsgartnerfirmaets sag. Vi har overvejet om det var
værd at løbe risikoen for at undergrave bladets hårdt opar-
bejdede status som hele fagets fagblad. Men vi bringer ar-
tiklen alligevel. Og forsikrer at Grønt Miljø ikke har noget
mod Odense Kommune, men bare gerne vil belyse sagen
for at alle kan blive lidt klogere. Har kommunen lyst til at
give sin version, er spalterne åbne. SØREN HOLGERSEN
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Landets længste og bedste
udbud. Sådan lød overskrif-

ten på en artikel i Grønt Miljø i
2012 om Ribergaard Anlægs-
gartneres A/S’ nye driftsentre-
prise for Odense Kommune.
Alt så lyst ud. Dengang.

Men siden 2015 kom der
tiltagende samarbejdsproble-
mer. Til sidst opgav parterne
at nå hinanden ved forhand-
lingsbordet. 22. december
2017 gik sagen i voldgiftsret-
ten og mens kontrakten plan-
mæssigt endte i 2018, fortsatte
voldgiftssagen til der blev nået
forlig i 2020. Et forlig der iføl-
ge direktør Søren Ribergaard
betød at hans firma undgik ri-
sikoen for at gå konkurs.

Det er en lærerig proces.
Derfor gennemgår Grønt Miljø
sagen (se kommentaren side
3), også selv om Odense Kom-
mune ikke vil medvirke. Til
gengæld forsøger Grønt Miljø
at pege på forhold som Oden-
se Kommune kunne tænkes at
kommentere.

Større personudskiftning
Den vinter udbuddet skal gå i
gang, har Ribergaard ingen
grund til at tro at det vil gå
galt. „På det tidspunkt har vi
arbejdet godt sammen med
kommunen i over 20 år. Vi var
fortrøstningsfulde, også fordi
vi før havde varetaget driften i
en del af de samme distrikter

20 års samarbejde der brændte ud
UDLICITERING. Det begyndte i 2012 som et tillidsbaseret samarbejde mellem Ribergaard
Anlægsgartnere og Odense Kommune, men det endte i voldgiftsretten og sluttede med forlig

og skulle udføre de samme op-
gaver vi havde udført for kom-
munen 2008-2012,“ fortæller
Ribergaard. Han understreger
at der intet var at udsætte på
samarbejdet på dette tids-
punkt. Det fremgår også af
mailkorrespondancer Grønt
Miljø har haft adgang til og af
samtaler Grønt Miljø har haft
med kilder der dengang var
involveret i entreprisen, men
ikke vil udtale sig til citat.

Problemerne opstår ifølge
Søren Ribergaard da der i
2014-2015 sker en større per-
sonudskiftning i Odense Kom-
mune på flere niveauer. Og i
den forbindelse mener han
ikke den opsamlede viden i or-
ganisationen blev fastholdt.

„Nærmest fra den ene dag
til den anden har man intet
kendskab til tidligere indgåe-
de aftaler, og al den vidende-
ling vi havde oparbejdet. Det
er problematisk i en stor drifts-
entreprise hvis organisationens
interne viden er meget per-
sonbåren. Før havde vi ikke
det store behov for skriftlig-
hed, for et ord var et ord.
Pludselig ændrede situationen
sig og al fleksibilitet og almin-
delig sund fornuft forsvandt,“
fortæller Søren Ribergaard.

Vi ville gerne have spurgt
Odense Kommune hvordan de
oplevede skiftet. Men i Grønt
Miljøs artikel fra 2012 beskrev

Lene Holm - kontorchef i kom-
munen indtil samme efterår -
at kommunen „har jo arbejdet
i et langt sejt træk over 20 år
med udlicitering, så der er op-
arbejdet en masse faglig kom-
petence og viden i organisati-
onen.“ Hun slog fast at admi-
nistrationen var god til at bru-
ge entreprenørernes forslag i
udbudsmaterialet og skabe et
tillidsbaseret samarbejde. Det
gik ifølge Ribergaard fløjten i
2015-2016 for året efter at ‘gå
amok’  i bøder og betalings-
reduktioner.

Personudskiftning
„Det sker heldigvis ikke så tit
at store driftsentrepriser ender
i retten. Men der hvor vi oftest
ser at det går galt er når der
sker personudskiftninger på
centrale poster undervejs i
kontrakten,“ siger chefkonsu-
lent og jurist i SMV-danmark
Jeppe Rosenmejer der blev
inddraget på Ribergaards side
i 2016. „Så har man måske ik-
ke historikken med sig og ved
ikke hvad der er aftalt. Og selv
om man måske siger og lover
hinanden at man skriver alting
ned, så sker der altid nogle
ting i dagligdagen som ikke
kommer med. Og så siger de
nye folk bare: ok, så kører vi
efter kontrakten.“

„Selvfølgelig er man nødt til
at holde sig til kontrakten,“

fortsætter Rosenmejer. „Der er
udbudsregler og du kan ikke
lave en kontrakt og i realite-
ten gøre noget helt andet.
Men vi kommer ikke uden om
at der opstår situationer i dag-
ligdagen hvor begge parter er
nødt til at have noget fleksibi-
litet. Det er helt nødvendigt
for der er næsten altid ele-
menter som ikke er helt nøjag-
tige i et udbudsmateriale.“

Fleksibiliteten forsvandt
Rosenmejer var med så længe
der var en tro på at finde en
mindelig løsning. Men i den
konkrete sag mener han at Ri-
bergaard havde vægtige argu-
menter på sin side.

„Vi er ikke blege for at give
virksomhederne klar besked
hvis vi mener at de har en dår-
lig sag, men det var ikke tilfæl-
det her. Det var tydeligt at der
skete en markant ændring
midt i kontraktperioden hvor
man fuldstændigt ændrer til-
gangen til arbejdet. Styrken i
hans sag var hvordan tingene
var beskrevet og administreret
i de første år af kontraktperio-
den, og hvordan det ændrede
sig 100% da de tidligere folk
forsvandt. Med dem havde Ri-
bergaard haft en fælles forstå-
else for hvordan man skulle få
tingene til at glide fleksibelt
inden for kontraktens rammer.
Denne fleksibilitet manglede

Det almindelige tilstandskrav om renhold kom også til at gælde ude i søen. Her er fisket cykler og knallerter mv. op. Andre steder stod der
afbrændet knallerne og scootere på menuen.
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pludselig fuldstændigt, og det
mente vi ikke var noget Søren
Ribergaard kunne have forud-
set,“ fortæller Rosenmejer.

Her ville det have været op-
lagt at spørge Odense Kom-
mune om skiftet til mere kon-
trol skyldtes at entreprisen før
havde været styret med for løs
hånd. Det ved vi ikke.

Balladen i bøgepur’et
Konfliktens fysiske arnested er
nogle bøgepur omkring Bak-
kegården i landsbyen Højby.
Det var her konflikten tilspid-
sede sig og landede på kontor-
chef Allan Laursens bord i
Odense Kommune. Hvordan
holder man tilstandskrav for
renhold i et bøgepur?

Det gør man ikke, er og var
Søren Ribergaards pointe. „Vi
havde en fast procedure og
tog alt hvad man kunne se og
rakte også ind med en snap-
per. Når løvet så faldt, så kun-
ne man tage længere inde.
Men pludselig sagde kommu-
nens nye tilsynsførende at hele
bøgepurret skulle ryddes for
affald, og så fik vi pludselig
20% ekstra renhold, for der er
masser af usynligt affald hvis
man leder efter det. Tidligere
kunne vi også godt vurdere at
et pur trængte til at blive skå-
ret ned om efteråret, så vi
kunne få ryddet ordentligt op
dernede. Så aftalte vi det med
kommunen og fik ekstra beta-
ling og fik klippet ned og ryd-
det op. Det var den forståelse
som lå i den meget løst be-
skrevne renholdsopgave. Men
pludselig skulle tilstandskravet
som logisk set er tiltænkt plad-
ser og veje, pludselig altid væ-

re opfyldt til punkt og prikke
inde midt i dybe bøgepur,“
forklarer Søren Ribergaard.

Tilstandskrav for renhold
Hos Danske Anlægsgartnere
kender fagkonsulent Kim Tang
sagen. Han opfordrer generelt
til altid at søge løsningen
fremfor konflikten. Og så på-
peger han at det er problema-
tisk at anvende tilstandskrav
når det gælder renhold.

„I mange driftsudbud er
renholdelse beskrevet som et
tilstandskrav. Der skal altid
være rent, men det kan man
ikke opfylde, for man skal re-
elt stå klar derude og gribe
den dåse der kastes. Derfor
har der altid været den forstå-
else at man ikke kravler under
buske og løfter blade på jagt
efter affald eller sender dyk-
kere i søen for at finde affald
der - faktisk insisterede man
på at det almindelige tilstands-
krav om renhold også gjaldt
ude i søen. Forståelsen er at
renhold udføres som et udfø-
relseskrav hvor det er aftalt
hvor ofte der samles affald. Så-
dan har det også før været i
Odense,“ fortæller Tang.

Han opfordrer til at man i
branchen bliver mere bevidst
om de principielle spørgsmål
og mulige faldgruber og sør-
ger for en åben dialog når nye
folk kommer til i kontraktperi-
oden. Og at eksisterende afta-
ler gennemgås før tingene kø-
rer af sporet.

I kontraktgrundlaget henvi-
ses til ‘Kvalitetshåndbog for
grønne områder’ fra 2013,
men her er det ikke klart om
den acceptable affaldsmæng-

de gælder alt affald eller kun
synligt affald.

Søren Ribergaard var selv ik-
ke i tvivl efter et spørgemøde i
udbudsperioden i 2012. På en
tur med bydere og kommune-
repræsentanter kom man for-
biet tæt krat hvor der lå en del
tom drikkeemballage 4-5 me-
ter fra stien. Skal det så fjernes
ville en tilbudsgiver vide. Sva-
ret lød at man principielt bur-
de fjerne alt, men hvis noget
ikke kunne fjernes sikkerheds-
mæssigt forsvarligt, skulle man
bruge meldepligten og aftale
nærmere med tilsynet.

„Sådan var aftalen dengang,
men pludselig valgte man at
omfortolke kontraktgrundla-
get. Det vi plejede at få ekstra
for, mente de pludselig var in-
den for kontrakten. Jeg mente
ikke at man radikalt kan lave
om på fortolkningen fordi der
kommer en ny person på po-
sten,“ siger Søren Ribergaard.
Det var denne ændring som
gjorde at SMVdanmark mente
at Ribergaard havde en sag.

Vi ville gerne have spurgt
Odense Kommune om årsagen
til den ændrede tolkning. Må-
ske var deres pointe at entre-
prenøren i tilbudsgivningen
havde spekuleret i at der ville
komme ekstraarbejder ind på
renholdskontoen hvis man
fortsatte den tidligere tilgang.

Den store gennemgang
I takt med at tilliden mellem
parterne smuldrer, begynder
Ribergaard at melde flere fejl i
materialet ind til kommunen.

„Før meldte vi en fejl ind og
fik at vide om vi skulle gøre
noget ved det eller ej. Enten

blev der ikke gjort noget ved
det, eller også fik vi lidt ekstra
for at gøre det. Der var en dia-
log,“ forklarer han. Da den
forsvandt, meldte han flere
fejl. „For der var mange fejl i
udbuddet og mit rationale var
at hvis de ville have millime-
terdemokrati, havde vi også
krav på en mere korrekte op-
måling,“ siger Ribergaard.

Selv om kommunen ikke var
enig, begyndte de hen over
vinteren 2015 og foråret 2016
på det som han kalder ‘den
store gennemgang’. Her går
det ifølge Ribergaard helt galt.

„Kontrakten opererede med
fejlretning og ændringer. Det
første er en fejl i materialet
som man retter. Det andet er
en ændring man foretager ak-
tivt, ofte for at spare nogle
penge, f.eks. at skifte plejeni-
veau fra brugsplæne til læn-
gere græs. Men da vi i maj
2016 så det nye materiale, var
det et sammensurium af fejl-
retninger og ændringer. Og
sammen med det et krav om
676.460 kr. plus moms med
tilbagevirkende kraft fra 1. ja-
nuar 2016. Kontrakten var el-
lers meget tydelig. Ved større
ændringer over 25.000 kr. kan
der kun gøres krav gældende
fra det følgende månedskifte.
Vi skulle vælge en af tre af-
dragsmodeller, ellers fik vi in-
gen penge. Godt, gammeldags
pistoldiplomati,“ fortæller Ri-
bergaard. Her ville vi også ger-
ne høre fra kommunens side.

Skudt ned uden dialog
Med Ribergaards ord „fægte-
de man fra kantsten til kant-
sten“ frem til kontraktens ud-
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To ansatte hos Ribergaard Anlægsgartnere kæmper sig gennem det dybe bøgepur. Dåser mv. i bunden af et dybt og højt bøgepur kan være svære
at komme til og kan give sår. Hører det alligevel under almindeligt renhold, eller kræver det en nedskæring senere på sæsonen og ekstrabetaling?
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løb i 2018. Det skete - ifølge
Ribergaard - bl.a. gennem nid-
kær kontrol. „Parkforvalteren
kendte jo vores ruter og opga-
ver. Så hun kørte jo bare ruten
igennem og målte græsset og
så faldt der dagbøder. Det kan
du ikke forsvare dig imod. Jeg
mener at hun fandt 118 m2

hvor græsset var for langt. Ud
af 100 hektar,“ fortæller
Ribergaard. Det blev også set
som almindeligt renhold når
uroligheder i Vollsmose betød
at cykler blev kastet i søen og
knallerter brændt af.

Især er han dog frustreret
over kommunens holdning.
„Uanset hvordan vi argumen-
terede og uanset hvilke fejl vi
påpegede, blev det skudt ned
uden dialog. De var stærkest,
de ville have det på deres må-
de. Det er ikke retfærdigt over
for en lille, lokal virksomhed,“
siger Ribergaard. Igen savner
vi kommunens side af sagen.

Det afgørende dokument
Grønt Miljø har kun fået ad-
gang til nogle mails, og der er
sandsynligvis andre mails som

kan give et andet billede. Men
de korrespondancer Grønt
Miljø har set fra 2016 viser en
mand der løber panden mod
en mur og en kommune der
ikke vil gribe i egen barm.

Det er renholdelsen eksem-
pel på. Kommunen pegede på
at Ribergaard ikke havde gjort
indsigelse for mangelfuld be-
skrivelse inden for indsigelses-
perioden. Ribergaard skrev til
kontorchef Allan Laursen 3.
marts 2016 at „der ved opstar-
ten af entreprisen ikke fandtes
kortmateriale der som i dag vi-

ser de konkrete arealer med
renhold“ og at han derfor ikke
kunne forholde sig til fejl og
mangler. At dette kortmateri-
ale manglede afviste Allan
Laursen nogle dage efter.

Undervejs i voldgiftssagen
fik Ribergaards advokat i som-
meren 2019 aktindsigt i log-
filer fra kommunens webkort-
system MapInfo hvor kommu-
nen ajourførte de webbasere-
de driftkort, men som overfor
entreprenøren blev vist via
kortportalen MapGO. I den
forbindelse dukkede der en
vejledning op fra kommunens
systemleverandør, oprindeligt
sendt til kommunen 13. au-
gust 2012. Dokumentet sluttes
med en komplet tegnforkla-
ring over de elementer der
kunne forekomme på web-
kortet. Renhold er ikke med.

„Det viste at vi hele tiden
havde haft ret i vores påstand
om at renhold var ret dialog-
baseret i opstarten. Men min
ærgrelse blev bare større når
jeg tænker på al den tid jeg
har brugt på at dokumentere
tidligere aftaler. Allerede i
2016, da kontorchefen skriver
at der var kortmateriale for
renhold ved entreprisens op-
start, har de jo åbenbart ikke
undersøgt vores påstand.“

 For Ribergaard er det netop
webvejledningens dokumenta-
tion der får kommunen til at
indgå forlig. Igen savnes kom-
munens udlægning, men de
dokumenter Grønt Miljø har
set påpeger at kommunen he-
le vejen har ment at have ret-
ten på sin side.

Ikke mere for kommunen
Søren Ribergaard har affundet
sig med at hele sagen nok be-
tyder at han ikke kommer til
at arbejde for Odense Kom-
mune igen. Det ærgrer ham.

„Odense Kommune havde
tidligere en stærk grøn afde-
ling. De var megadygtige og
vidste hvad der var praktisk
muligt. Vi har altid haft en
god dialog. Og hvis alle er
fleksible og faglige og kom-
mer hinanden i møde efter
bedste evne inden for kon-
traktens rammer, så kan du le-
vere en fantastisk og proaktiv
service med motiverede folk
der både arbejder hurtigt og
selvstændigt,“ siger Søren
Ribergaard der stadig overve-
jer om sagen bør forfølges. lt

I vejledningen fra kommunens system-
leverandør 2012 sluttes med en kom-
plet tegnforklaring over de elementer
der kunne forekomme på webkortet.
Renhold er ikke med.
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Af Christian Nørgård Nielsen

ELLENES
RØDDER

Elleslægten omfatter 20-35
arter. Opdeling på arter,

underarter og hybrider pågår
stadig, men denne artikel om-
handler de i dansk sammen-
hæng mest interessante typer:
den naturlige art rødel (Alnus
glutinosa) og hybriden Alnus
spaethii som stormer frem som
bytræ.

Rodsystemet hos rødel er
meget anderledes end andre
løvtræarter. Arten er domine-
ret af et ekstremt intensivt,
vertikalt orienteret rodsystem
(figur 1). Rødel kan bedst klas-
sificeres som et hjerterodssy-
stem med stærkt reducerede
horisontalrødder.

Under naturlige forhold er
horisontalrødderne meget
svage og bøjer i reglen hurtig
nedad i en dybdesøgende ret-
ning. I høje ellesumpe kan
rødel dog godt brede de man-
grove-agtige ‘stylter’ bredt ud
(figur 2). I grupper af rødel er
der ekstremt få rødder imel-
lem træerne hvilket giver go-
de vækstbetingelser for en
bundvegetation. Flertallet af
bakterieknoldene som fikserer
luftens kvælstof til gavn for
træet, befinder sig dog logisk
nok på overfladenære rødder,
undertiden dog også ved spid-
sen af dybe rødder.

Vertikalrødderne er meget
talrige. Tykke vertikalrødder
deler sig under stubben meget
hurtigt i mange mindre finger-
tykke rødder som søger stramt
nedad (figur 3). Mængden af
finrødder på disse vertikalrød-
der er ringe så de forveddede
rødder må optage betydelige
mængder vand. Dybe og tykke
vertikalrødder beskrives da
også som lidt ‘svampede’.

Interne luftkanaler
Vertikalrødderne vokser dy-
bere end hos nogen anden
træart. Det gælder både på
stive lerjorder og vandmætte-

de jorder. Dybder på flere me-
ter er beskrevet i gamle rødel.
Disse ekstraordinære roddyb-
der opnås fordi rødel danner
det såkaldte ‘aerenchym’ som
er luftkanaler internt i rødder-
ne. Herved kan luft og ilt pum-
pes fra stammen ned i rødder-
ne. Især når stammen opvar-
mes, trykkes luften nedad til
rødderne.

I stammen fungerer lenti-
cellerne (de kork-lignende po-
rer på barken) som stammens
luftindsugningsporte. På den-
ne måde kan rødderne internt
transportere ilt ned til rødder-
nes ånding, selv i områder af

Figur 1. Roden af en gammel rødel på en dybgrundet jord.
Tegning fra Die Wurzeln der Waldbäume (1968).

jorden som ellers er helt bloke-
ret for ilt.

Den nedpumpede luft kan
endda pumpes ud af rodspid-
serne og danne bobler i stille-
stående vand. Det er måske
dette luftoverskud som trans-
porterer luftbåren kvælstof til
bakterieknolde på dybe rød-
der.

Denne mekanisme medfører
at rødel vokser godt på arealer
med meget vand i jorden, end-
da på sumpede arealer. Det
kan også betyde at rødel kan
trives på komprimerede jorder
hvis der blot er rigeligt vand til
stede i jorden.

Til gengæld betyder mang-
len på horisontalrødder også
at rødel stagnerer og dør tid-
ligt hvis jorden er tør til stor
dybde. Det ses hyppigt når
rødel anvendes som ammetræ
på tørre, sandede og grusede
jorder. Rødel beskrives endda
af nogle forfattere som tørke-
følsom, og arten er i reglen
uegnet til LAR-bede. Rødellens
præstation afhænger således
fuldstændigt af en naturlig og
rigelig forekomst af vand i jor-
den.

Vender næsen nedad
Viden om rodsystemets udvik-
ling efter udplantning af
klumptræer mangler. ‘Skolin-
gen’ til klumpplante sikrer et
stort antal mindre rødder i
klumpen, men med artens eks-
tremt negativt geotropiske
rodvækst (styring mod verti-
kalvækst) må man forvente at
alle rødder efter udplantning
‘vender næsen nedad’.

Røddernes ungdomsvækst i
dybden er meget vital hvilket
letter etableringen. Artens
ringe udvikling af horisontale
støtterødder åbner mulighed
for at etablere rødel i små og
begrænsede plantegruber hvis
der blot er vand nok til rådig-
hed i dybden. Arten egner sig
derfor godt i nærheden af lav-
ninger, kanaler, vandløb og
damme.

Rodarkitekturen reducerer
risikoen for løftede belægnin-
ger rundt om plantegruben li-
gesom det er muligt at grave
forholdsvis tæt på rødelletræ-
er uden at komme til at beska-
dige rødderne.

Ringe viden om spaethii
Kendskab til rodsystemet i
Alnus spaethii er yderst ringe.

Figur 3.  Vertikalrødderne opdeles hurtigt til et højt antal mindre rødder.
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SKRIBENT. Christian Nørgård Nielsen
er dr.agro., cand.silv. og træfaglig
rådgiver i Skovbykon.

Figur 2. Rodstylter fra rødel i
ellesump

Dette træ er en hybrid mellem
A. japonica (Japan, Norøstasi-
en) og A. subcordata (Iran,
Kaukasus). Især sidstnævnte
vokser tæt på vandløb og A.
japonica tåler også temporær
oversvømmelse gennem dan-
nelse af aerenchym og ad-
ventivrødder.

Der er altså grund til at for-
vente sig en høj tålsomhed
overfor iltmangel i jorden hos
Alnus spaethii. Det kan være
en af årsagerne til de udbredt
store forventninger som haves
til Alnus spaethii som fremti-
digt bytræ. Rødderne hos Al-
nus japonica beskrives som
fladt strygende og vidt ud-
bredt. Også de tyske og hol-
landske planteskoler angiver
(uden nærmere dokumenta-
tion) at hybriden udvikler et
fladt rodsystem.

Meget tyder altså på at Al-
nus spaethii i meget højere
grad ligner vore øvrige løv-
træer i den grove rodarkitek-
tur med krav om plads til ho-
risontalrødderne. Vi mangler
dog konkret viden, og iagtta-
gelser modtages gerne. Vi må
dog antage at rodarkitekturen
hos Alnus spaethii er markant
anderledes end hos rødellen -
om end de måske deler evnen
til at tåle et iltfattig rodrum. ❏

Minifingerklipper
til formskæringer
Den håndholdte batteridrevne
busktrimmer HSA 26 er med
sin lille fingerklipper god til at
formklippe hække, men også
god til bl.a. at beskære buske
og prydtræer og pudse græs-
set af, og med en medfølgen-
de græskniv kan man også
stikke græskanter af. Sådan ly-
der det fra Stihl om havered-
skabet der drives af et 10,8 V-
batteri. Knivene skiftes uden
værktøj. Redskabet der har
gummibeklædte greb, ligger
godt og stabilt i hænderne,
fremhæver Stihl. Busktrimme-
ren indgår i samme batterisy-
stem som håndsaven GTA 26
der blev lanceret tidligere i år.
Der er ikke oplysninger om
hvorvidt trimmeren også er til
hipsterskæg. Stihl.dk.

Naturgræs bliver til
kunstgræs med TTE
TTE-armering af plastbakker
(geogitter) kendes fra befæ-
stelser og erosionssikring, men
kan også bruges som underlag
for kunstgræsbaner, meddeler
TTE Plast. Der er opbygget fle-
re tyske baner på denne måde.

Fordelen er især når en na-
turgræsbane skal være kunst-
græs, for naturgræsbanen skal
ikke fjernes først. Man indbyg-
ger de selvbærende plastbak-
ker på et afretningslag oven
på den gamle bane. Man læg-
ger bakkerne med bagsiden
opad hvorpå der lægges pads
og derefter selve kunstgræs-
tæppet. Hulrummet i armerin-
gen er nu vandresevoir på 60-
70m liter/m2. Hvor der ikke er
en græsbane i forvejen, byg-
ges på et ‘mindre’ bærelag. 

Fordelen ved teknikken er
især at man sparer masser af
transport når den gamle bane
skal væk, men anlægstiden er
også kortere, og med hulrum-
met er banen lunere. Desuden
kan TTE-armeringen flyttes og
genbruges. Første danske pro-
jekt er i udbud i Herlev. Tte.as.
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Vi har i mit landskabsarki-
tektfirma lavet hundredvis

af driftsplaner, fra notater på
få linjer til omfattende og
komplicerede regneark. Jeg
har diskuteret drift al den tid
jeg har arbejdet med faget:
samme problematik, samme
frustrationer og ofte samme -
middelmådige - resultat.

Det kan der være mange
grunde til. Som udgangspunkt
skulle man tro at med den in-
teresse der nu er for det grøn-
ne, prioriteres driften tilsva-
rende højt. Det gør den des-
værre ikke altid.

Det er godt at beskæftige
sig med den virkelige verden.
F.eks. som den er i den gård
hvor jeg bor på Indre Nørrebro
i København, en af de store
grønne gårde der blev anlagt i
80’erne.

Gården blev tidligere driftet
af et boligselskab hvis inte-
resse for det grønne var be-

læg, skal driftspersonalet altid
inddrages og gerne på et me-
get tidligt tidspunkt i proces-
sen. Ofte står anlægget fær-
digt inden de bliver inddraget,
og det skaber både usikkerhed
og misstemning.

Det er også vigtigt at rådgi-
verne forstår at håndtere både
driftsplan og driftssituation.
De skal skabe forståelse for
idéen med anlægget, og de
skal forpligte sig til at udar-
bejde en forståelig driftsplan
og til at undervise driftsfolk i
driften. Vi hører og ser des-
værre for tit at rådgiverne lø-
ber fra deres ansvar.

Og så skal folk holdes fagligt
i ørerne. Drift i forbindelse
med nyanlæg varetages ofte
af den udførende anlægsgart-
ner. De første år er vigtige for
etableringen af planterne, og
sjuskes der med driften, skader
det anlægget. Men alt det er
jo nu fortid i vores gård hvor
dygtige og interesserede folk
løfter niveauet. ❏

SKRIBENT
Niels Lützen er landskabsarkitekt og
indehaver af Niels Lützen landskabs-
arkitekter ApS,

Af Niels Lützen

En god drift
er engageret
og kyndig
Dygtige, interesserede
folk løfter niveauet i
en grøn boliggård
der deler sine lokale
erfaringer

grænset. Henstillinger om at
rydde bedre op, holde orden i
skraldeskuret og fjerne henka-
stet affald blev ofte opfattet
negativt og blev mødt med
modstand og beklagelser over
manglende tid og økonomi.

Driftsaftalen blev opsagt i
2019, og vi skulle finde en ny
løsning. Det blev til at vi delte
driftsopgaven i gartnerarbejde
og gårdmandsarbejde, og vi
spurgte nogle firmaer inden
kontraktskrivning. Valget faldt
på Rügges Multiservice ApS til
gårdmandsarbejdet og Sten-
broens Træpleje og Anlæg
ApS til gartnerarbejdet.

Nu så vi en helt anden virke-
lighed opstå. Der blev rent alle
steder, affaldsrummet var
pludselig ryddeligt, og belæg-
ningen blev fejet. Ariel, som
gårdmanden hedder, går til
arbejdet med et stort smil og
stor energi. Han er fra Brasi-
lien og har derfor måske en
anden indstilling til arbejdet
end mange danskere. 

Gartnerarbejdet blev hånd-
teret professionelt og initiativ-
rigt af bl.a. Josie fra Stenbro-
ens, der blev drøftet idéer og

løsninger, og det grønne kom
under en kyndig og faglig
hånd. Det er vigtigt at nævne,
at budgettet stort set var det
samme.

Kan man overhovedet udle-
de noget af så lokale erfarin-
ger? Ja, absolut. Der er mange
forudsætninger for at en drift-
opgave bliver vellykket. Det
altafgørende er at man inte-
resserer sig for det arbejde
man udfører. Ikke alle synes
gårdmands- og gartnerarbejde
giver mening, men så skal de
jo ikke arbejde med det. Om-
vendt skal de også anerkendes
for deres indsats når den er
god.

Man skal også have en rele-
vant uddannelse til det arbej-
de man udfører. Man sætter
desværre stadig elektrikere til
at passe det grønne fordi det
kan alle jo finde ud af. En ik-
ke-faguddannet har ofte kun
interesse i rutiner, og derfor
bliver driften rutinepræget og
ikke nuanceret. Det kræver en
stor indsats fra forskellige fag-
grupper at rette op på dette
forhold.

Når det drejer sig om nyan-

Gårdmanden Ariel går til arbejdet
med et stort smil og stor energi.

Tai og Josie fra Stenbroens Træpleje og Anlæg ApS tager en kort pause i Niels Lützens grønne gård.
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Når man i almindelighed taler om øko-
logi forstår de fleste madvarer der er
dyrket efter principper der tager hensyn
til miljø og dyrevelfærd og mere speci-
fikt uden pesticider og kunstgødning.
Man siger tilmed ikke bare ‘økologisk
dyrket’, men ‘økologisk’ eller ‘økologi’
som i ‘mere økologi på hylderne’. Ordet
har i folkemunde og i detailhandelen
fået en snæver definition.

Men økologi er jo et meget bredere
dækkende udtryk som diverse opslags-
værker oplyser. Økologi handler om de
levende organismers levesteder, deres
indbyrdes samspil og samspillet med
miljøet. Et staudebed kan f.eks. være la-
vet efter et økologisk princip hvor man
tager højde for det aktuelle miljø og
samspillet mellem de forskellige arter.
Det kan man også gøre i en køkkenha-
ve, men det siger ikke noget om hvor-
vidt der f.eks. er brugt pesticider eller ej.
Økologi har som udgangspunkt ingen
negativ eller positiv ladning.

På engelsk har man på samme måde
lagt beslag på et neutralt udtryk, nemlig
organic food der er fødevarer dyrket
økologisk selv om al kost er organisk. På

Det faglige sproghjørne
ØKOLOGI

Staudebeddet dyrkes med respekt for økologien, men det siger intet om gødning og gift.

tysk siger man både bio og öko, og det
bliver det hverken bedre eller ringere af.

Økologi kommer af græsk hvor betyd-
ningen er endnu bredere. Første stavelse
kommer af oikos der betyder hus, hus-
holdning eller leveområde. Logi kommer
af logia og betyder lære eller samling.
Det er afledt af logos der betyder ord,
tanke og fornuft. Man kan altså kalde
økologi for husholdningslære.

I ordet økonomi har første led samme
betydning som i økologi, mens andet led
kommer af nomos der betyder lov, regel
eller norm. Økonomi er altså hushold-
ningsregler. Man kan sige at økonomi er
en norm og økologi er en vejledning.
Det er en skelnen vi er velbekendt med i
dag, f.eks. i vejreglerne og i Normer og
vejledning for anlægsgartnerarbejde.

Inden for grønne områder har øko-
logi ikke den snævre betydning som
dyrkning uden pesticider og kunstgød-
ning. Den faglige forståelse af det op-
rindelige udtryk er nok for påtrængen-
de. Der er dog en vis tendens til at no-
get der anlægges og holdes så det ska-
ber biodiversitet, håndterer regnvand
mv. kaldes økologisk, f.eks. i begrebet
‘økologisk fladefaktor’.

Grønne områder er generelt blandt
de mest ‘økologiske’ vi har, forstået
som drift uden pesticider og kunstgød-
ning. Der er dog undtagelser, især de
intensivt brugte plæner på golfgreens
og stadions hvor man vil holde stabil
arts- og sortssammensætning og maksi-
mal tilvækst der løbende heler det
store slid. Det bliver aldrig økologi. sh

StalkerNemesis

• Ingen forurening, lavt lydniveau og intet brændstof
• Lang holdbarhed, fremstillet i aluminium
• Bæredygtig, alle komponenter kan genanvendes
• Lavt strømforbrug og et minimum af vedligeholdelse
• Miljørigtig og intet oliespild
• En elektrisk investering er hurtigt tjent ind,

stor besparelse på strøm og vedligeholdelse

Vil du være helt elektrisk? Så har vi løsningen!
El-biler - Traktorer - Redskabsbærere - Plæneklippere
Fejemaskiner - Saltspredere - Ukrudtsbekæmpelse - Minilæssere

Lyngager 5-11, DK 2605 Brøndby
Tlf. 43 96 66 11 - salg@hafog.dk
www.hafog.dk

GRØN OMSTILLING

Majoris

Skabt
til en lang

dags arbejde
på kun én
opladning

Professionel
 og 100%
elektrisk

Ingen
CO2
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Æblet falder ikke langt fra
stammen. Og hvis det

falder fra et træ i en slotshave,
er der god sandsynlighed for
at det vil vokse sig stort og
gammelt i en slotshave. Det er
den korte historie om Peter
Bonde Poulsen som er vokset
op med en far der i 43 år var
slotsgartner på Fredensborg
Slot og selv netop har kunnet
fejre sit 25. år som slotsgartner
på Egeskov Slot i marts i år.

Den lange historie handler
om både grøntsager og hæk-
ke, gammelt håndværk, royale
fornemmelser for dufte, skøn-
hed, kantsikring og modet til
at eksperimentere.

Da Peter Bonde Poulsen an-
kom til Egeskov Slot i 1995,
havde greve Michael Ahle-
feldt-Laurvig-Bille netop over-
taget slottet og havde brug
for en god sparringspartner til
at udvikle haven. Greven blev
ikke skuffet over sin nye slots-
gartner der ankom med 17 år
som gartner på Fredensborg
Slot i bagagen.

„Jeg kunne hurtigt mærke
at Peter er en kunster og hans
empatiske evner passer lige
ind i Egeskovs DNA. Vi har haft
et helt fantastisk samarbejde
hvor vi har forstået hinandens

Egeskovs voluminøse overflod
SLOTSGARTNERI. Peter Bonde Poulsen har gennem 25 år udbygget og forfinet en storslået
have med en overflod af idéer, rationel drift og godt, gammeldags gartnerhåndværk

tanker og idéer. Peter og hans
gartnerteam har i alle år ud-
viklet haven til den fantastiske
attraktion som vi kender den i
dag, og haven står aldrig stille.
Peter har respekt for historien
og en evne til at fornemme
hvad fremtiden bringer,“ for-
klarer greven af Egeskov der
ud over slottet og haven også
byder på veteranbilmuseet og
arrangementer med musikfes-
tivallen Heartland som den
største.

De aparte nedbørsmønstre
med tørken i 2018 og regnen i
2019 kunne Peter Bonde Poul-
sen dog ikke se i sin krystal-
kugle. Selv om han fastslår at
selve haveanlæggene og plan-
tevalget ikke vil ændre sig på
grund af klimaet, har han væ-
ret nødt til at tage højde for
de meteorologiske udsving.

„Foran labyrinten skal vi
have lavet overdækkede om-
råder hvor folk kan sidde uan-
set om de har brug for skygge

eller tørvejr. Til sommer skal vi
også have fremtidssikret et par
svage punkter hvor der står
vand i sommersæsonen. Det
gælder primært vores fliseom-
råder som jo helst skal være
tørre, og hvor vandet hurtigt
skal væk. Men Egeskov ligger
på en lerknold. Der er 43 me-
ter ler under selve haven, så
afdræningen er ikke særlig
god hvis man ikke gør noget
ved det. Men nu har vi lagt
pvc-dræn overalt og ført dem
ud til åen,“ forklarer Peter
Bonde Poulsen.

Urtegaarden forsyner
Egeskov Slotshaves kendetegn
er især den vifte af temahaver
som de besøgende præsente-
res for, og her har den jubile-
rende slotsgartner sat store af-
tryk på Urtegaarden, Livets
Have, Daliahaven, Staudeha-
ven og Vandhaven.

I år åbner desuden hans
nyfortolkning af Den hvide
Have og Solens Have der slet
ikke fandtes da Peter Bonde
Poulsen for første gang så tår-
nene og det rosa slot ude i
voldgraven. Det gjorde Rosen-
haven, Dufthaven og Livets
Have og et væld af mindre
bede og anlæg heller ikke.

I Urtegaarden dyrkes alle
slags grøntsager til slottes køk-
ken samt snitblomster til pynt-
ning på slottet. Urtehaven er
tegnet at den navnkundige
havearkitekt C.Th. Sørensen
med halvhøjbede og når den
er i topform, fås det ikke ret
meget bedre,“ fortæller Peter
Bonde Poulsen om Urtegaar-
den. Det er også herfra at mu-
sikfestivalen Heartland - der
også holdes på Egeskov - får
blomster hvis de er i bekneb.

De mange nye bede, tilføjel-
ser og forandringer kræver na-
turligvis et væld af udplant-
ningsplanter. Dem produceres
der mindst 30.000-50.000 af i
gartneriet der også producerer
planter til snit og pyntning på
slottet.

„Det meste er til eget brug,
eksempelvis vores klimabede
som skifter farve hvert år og

Slotshavens flagskib er C.Th. Sørensens Urtegården som forsyner slottet med grøntsager og snitblomster. I de
tilknyttede gartnerier produceres også mellem 30.000-50.000 udplantningsplanter hvert år.

I marts havde Peter Bonde Poulsen 25-års jubilæum som slotsgartner.
Før da arbejdede han i 17 år som gartner på Fredensborg Slot hvor han
fik planteinspiration igennem sit arbejde for (og med) dronning Ingrid.
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Et af Egeskov Slots mest karakteristiske landskabselementer er de op til
5 meter høje hække der sammenlagt strækker sig over 7 km.  De frem-
træder som levende og groende skulpturer, og slotspersonalet anvender
hvert år 800 arbejdstimer på at klippe dem. De ældste hække fra 1730
er enestående i verden, så der passes på dem. Det gamle rodnet er sart
og tåler ikke belastning, og ved ethvert snefald rykker gartnerne øjeblik-
kelig ud og fejer sne væk fra hækketoppene.

dermed skal omplantes. Så ha-
verne kan tage rigtig mange
planter, men vi står nærmest
for alt selv, også med stiklinge-
kulturer og frøkulturer. Kun
roser og stauder henter vi
nogle gange ind udefra,“ for-
klarer Peter Bonde Poulsen.

Den omfattende mængde af
planter som findes i Egeskov
Slotshave, kan ses på
egeskov.dk/planteliste.

Dufthave på mødding
Mens Urtegaarden altid har
været Egeskov Slots flagskib
blandt haveanlæggene, er be-
gejstringen også stor blandt
de besøgende for Peter Bonde
Poulsens ‘egne’ haver. Eksem-
pelvis Rosenhaven som blev
skabt på grund af udsigten fra
grevens stuevinduer.

„Det er jo sjovt at se ud på
noget afvekslende, og her er
få ting bedre end en rosenha-
ve. Før kunne greve Michael
og hans hustru fra deres stue-
vinduer se ud på en grøn
græsplæne den ene vej og ind
i en grøn hæk den anden vej.
Det fik vi ændret med Rosen-
haven,“ siger slotsgartneren

Idéen til at skabe en duft-
have på Egeskov Slot fik Peter

Bonde Poulsen på grund af en
geraniesamling som han købte
i Canada i 1996 og bagefter
blev plantet ud på et stort om-
råde. Her indså slotsgartneren
dog at for ham fungerer en
dufthave bedre hvis den er
mere intim.

„Derfor fik vi skabt en have,
som er omkranset af pileflet-
hegn, og nu har vi koncentre-
ret de forskellige dufte fra et
væld af duftende urter, læge-
urter og snapseurter. Det er
selvfølgelig nogle andre dufte
end der var her tidligere, for
Dufthaven er faktisk placeret
på en gammel mødding,“ si-
ger Peter Bonde Poulsen.

Duften af hvide haver
Ved renoveringen af den
Hvide Have har man gravet
bedene ud og skiftet jorden.
Det skete for at få has på skva-
lderkål, og det kan næsten
kun lykkes på den måde, da
havens drift kører 100% uden
sprøjtemidler.

„Der var ikke noget galt
med den gamle, hvide have.
Der er bare kommet nye idéer
og ønsker. Plantevalget i den
nye Hvide Have er Prinsesse
Alexandras. Der er også nogle

nye fine løvhytter beplantet
med hvid blåregn som tror jeg
bliver rigtigt gode. Og jeg har
set den have for mig i fanta-
sien,“ fortæller han.

Faktisk havde Peter også set
den tidligere version af den
Hvide Have for sig, bare i vir-
keligheden. „Den Hvide Have
er en af de meget tidlige haver
vi etablerede. Det skete i 1996
efter en tur til Sissinghearst
Castle i England hvor vi blev
betaget af den hvide have
med hvide blomster og duf-
tende planter. Det tog vi med
tilbage til Egeskov med både
dagduftende og natduftende
planter, til inspiration for Ege-
skovs gæster. Der er faktisk
mange som vælger planter
helt uden at skele til duften,
men der er en stor plante-
gruppe som er natduftende,
og det giver en helt anden og
ny oplevelse. Det kunne være
forskellige klematis, tobaks-

planter, forskellige liljer og pri-
mulaer. Duftene overrasker,
når mørket falder på,“ fortæl-
ler Peter Bonde Poulsen.

Dronning Ingrid og far
Netop duftene var også et af
de vigtigste elementer i glæ-
den over floraen for et af
slotsgartnerfamilien Poulsens
store inspirationskilder, dron-
ning Ingrid.

„Min far stod for den priva-
te del af haven på Fredens-
borg Slot, og det gjorde han i
43 år, og det var sammen med
dronning Ingrid som jeg også
har haft fornøjelsen af at ar-
bejde sammen med i 17 år.
Her anlagde vi bl.a. haven ved
Kancellihuset hvor dronning
Ingrid boede til sidst. Det er al-
tid inspirerende at være sam-
men med mennesker som er
fuldstændigt opslugt af haver,
og jeg mener at det er synd og
skam at det aldrig er blevet re-
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gistreret hvad der er blevet
plantet og anlagt af havean-
læg alle de steder,dronning
Ingrid har boet, så som Fre-
densborg Slotshave, Kancelli-
husets Have og Gråsten Slot.
Haverne var meget engelskin-
spirerede med azaleaer, rodo-
dendron, primula og små dian-
thus, tit små ting med meget
duft. Jeg har taget rigtig me-
get inspiration med fra min tid
på Fredensborg Slot. Måske er
det også derfor jeg så godt
kan lide den engelske stil, bå-
de den stramme og den engel-
ske landskabshave,“ siger Pe-
ter Bonde Poulsen som direkte
adspurgt mener at dronning
Ingrid ville have sat størst pris
på Livets Have hvis hun kunne
besøge Egeskov Slot i dag.

„Det er en af de nyere haver
som også er mit eget design.
Den kan rigtigt meget og er
værd at kigge på. Den skal illu-
strere årets udvikling og på-
virke alle fem sanser. Desuden
har vi til denne sæson forbe-
redt en ny have, Solens Have,
som ligger omkring Piet Heins
solur. Her har greve Michaels
hustru, prinsesse Alexandra af
Berleburg, været med til at
vælge planter. Solens Have er
en fælles idé hvor man illustre-
rer solens farver fra klar gult
og farver fra både solopgang
og solnedgang hvor der også
er meget mørke blomster. Jeg

tror at det vil hænge flot sam-
men med Livets Have og vil
komme som en stor og god
nyhed i det kommende år.“

Kan det hele selv
Man kommer ikke sovende til
en omskiftelig, eventyrlig, pris-
vindende slotshave på 20 hek-
tar. Arealet er blot en lille del
af Egeskov Gods’ samlede
1.137 hektar hvor 45 hektar er
parkeringsplads og camping-
områder til bl.a. Heartland-
festivalen mens Egeskov Skov-
distrikt udgøres af fem små-
skove på i alt 235 ha.

Mens Grønt Miljø taler med
Peter Bonde Poulsen har han
12 folk i gang med at klargøre
parken. Og de fagfolk er fak-
tisk alt hvad slotsgartneren be-
høver. Han er nemlig en stor
fortaler for at en gartner skal
kunne ordne alt i sin have. Det
gælder eksempelvis pileflet-
hegnet som omkranser Duft-
haven og netop er blevet ud-
skiftet i februar af slottets
egne folk.

„Vi kan alting selv, og det vi
ikke kan, må vi se at få lært. Et
pileflethegn skal jo udskiftes
når det rådner forneden, og så
trykker man det bare sammen
og fletter ovenpå. Det er jo
klassiske flethegn som har stå-
et overalt i landskabet. Det
skal man kunne. Og vi har la-
vet det af udtynding af vores

egne skovkulturer, så det har
både været nemt og billigt,“
siger Peter Bonde Poulsen.

Kantsikring af stål
Et andet område hvor Egeskov
Slots fagfolk har måttet tileg-
ne sig nye evner er at svejse.
„Det kunne ingen før, nu kan
alle,“ fastslår Peter Bonde
Poulsen. Svejsebehovet i slots-
haven skyldes en af de beslut-
ninger som de besøgende må-
ske ikke lægger så meget
mærke til, men som har sparet
Peter og hans folk for meget
besvær, kantsikring. Der er sat
cortenstålskanter på alle græs-
arealer og bedkanter, i alt 8
km. Det har været alt besvæ-
ret værd ifølge slotsgartneren.

„Vi har fået frigivet forfær-
deligt meget tid til andet ar-
bejde, f.eks. i bedene. Tidlige-
re brugte vi alt for meget tid
på kantskæreri. Nu står det
skarpt med det samme, og det
er langt mere overskueligt at
klargøre parken efter en lang,
våd vinter. Og så er cortenstål
jo også et fantastisk godt ma-
teriale at arbejde med. Vi har
mange slyngede gange, men
har du først gravet render, er
det let at sætte kantsikringen.
Hvis det skal være cirkelrundt,
skal du have det valset, men
ellers kan du få det som du vil,
og det bliver kun kønnere
med årerne. Vi har mange folk

på besøg, også under Heart-
land-festivalen, og alle kan af
en eller anden grund godt lide
at gå på græskanterne. Derfor
har det simpelthen frigivet så
meget arbejdskraft til andre
ting at vi nu har de rene linjer
som hurtigt kan reetableres
ved blot at rive de små perle-
sten som er røget fra stien ud
på græsset tilbage igen. Det
kan jeg godt anbefale enhver
parkforvalter,“ lyder det fra
Peter Bonde Poulsen.

Skønhed og rationel drift
Siden Bonde Poulsens ankomst
er der kommet mange nye an-
læg, så han må være opmærk-
som på omkostningerne.

„Jeg satser på rationel drift.
På den måde er haven til at
holde selv om vi hele tiden fyl-
der på. Det rationelle står dog
ikke forrest. Vi ser meget på
skønheden. Men derfor kan
man jo godt tænke en rationel
drift ind som med stålkanter-
ne. Jeg vil gerne have en volu-
minøs have hvor det gerne må
gro ud over kanterne. Men det
er jo også rart at kunne finde
haven igen når vi skal starte
op efter vinteren,“ forklarer
Peter Bonde Poulsen.

Han ser havens ældgamle,
meterhøje hække som næste
lavthængende frugt når det
gælder budgetbesparelser,
som giver tid til alt det sjove.

Når over 100 rosensorter blomstrer i Rosenhaven er det et betagende syn. Det var også meningen med Rosenhaven som
Peter Bonde Poulsen fik etableret i 2004 for at forbedre udsigten fra grevens stuevinduer.

14 GRØNT MILJØ 5/2020



GRØNT MILJØ 5/2020 15

„Det er en meget besværlig
have at holde, bl.a. fordi gan-
gene er så smalle, så vi har få-
et fremstillet en hækklipper
som vi har på vores læssema-
skine. Den er forsynet med
elektronisk vaterpas, så vi kan
klippe siderne på hækkene i et
højt tempo. Til toppen har vi
et skærebord hvor der er et
transportbånd bag på ligesom
en mejetærsker så afklippet
ruller af og kan samles op ne-
de på gangen. Men på hæk-
klipningen kan vi yderligere
spare penge,“ mener Peter
Bonde Poulsen som også har
haft entreprenører ude for at
kigge på hækklipningen, men
de er som regel ikke særligt
lune på opgaven når de først
ser hækkene. Hækklipningen
foregår i åbningstiden, og gæ-
sterne følger interesseret med
og er meget imponerede.

Forebyggende topdressing
Bortset fra læssermonterede
hækklippere med elektroniske
vaterpas, bliver der på Egeskov
Slot generelt ordnet have som

Der plantes i Livets Have. Her ses også de jernbånd af cortenstål som
Peter Bonde Poulsen for nyligt har fået lagt om alle havens bede og
plæner. Det har givet en enorm besparelse af arbejdskraft som nu i ste-
det kan bruges i bedene.

da far var dreng. Altså som på
Fredensborg Slot.

„Jeg har jo haft et langt liv i
haven, helt fra barnsben, og
vores havebrug her på Ege-
skov er stadig meget traditio-
nelt. Vi sætter en dyd i at kun-
ne det gamle håndværk såsom
at kunne bruge et hakkejern
og en rive og lave en ordentlig
opbinding eller beskæring,“
siger Peter Bonde Poulsen.
Derudover har han især ét so-
lidt råd til fagets praktikere:
afdækning eller topdressing
som han siger.

„Det er totalt godt. F.eks.
champost eller andet sterilt
materiale. Vi har netop brugt
omkring 200 m3 i alle bedene
så frøukrudtet ikke har en
chance. Man kommer virkelig
et skridt foran når man top-
dresser. Flis er der mange der
bruger, men ikke her. Jeg syn-
tes ikke det hører til i en slots-
have. Måske til nød på en le-
geplads eller under hække for
at holde det ukrudtsfrit, men
det er selvfølgelig smag og be-
hag. Vi kan også finde på at

gruse de bede i urtehaven
hvor vi er plaget af frøukrudt.
I vores tulipanhave får slotsha-
vens rene kulturer af tulipaner
4 cm skarpt grus. Så slipper vi
for at luge lige bagefter, og
det er også svampehæmmen-
de da det tørrer hurtigt,“ for-
klarer han.

Lugning er ikke en naturlig
haveopgave på Egeskov Slot.
Behovet opstår kun fordi man
ikke har været på forkant med
opgaverne, mener Peter Bon-
de Poulsen.

„Hvis man luger, er man for
sent på den. Hak og kultivér i
god tid, sådan er det gamle
havehåndværk,“ lyder det fra
slotsgartneren der slet ikke gi-
der slås med skvalderkålen
som kun kan graves væk sam-
men med jorden eller sprøjtes.
På grund af den nøje overvå-
gede pleje i slotshaven er der
ingen invasive arter som pile-
urt eller bjørneklo. Bjørneklo
driver dog ned ad Hågerup Å
der også leverer vand til slot-
tets voldgrav, men de får ikke
lov til at etablere sig.

Forsigtigt jordarbejde
Til gengæld har Egeskov Slot
fået etableret masser af bede
med ny jord, og det kan man

ikke se i dag selv om jord-
transporten skete med tunge
køretøjer i vinterens historisk
våde måneder.

„Vi kom forbavsende godt
igennem, men det krævede
planlægning. Vi tilrettelagde
det sådan at jorden blev place-
ret i tildækkede bunker, jor-
den var dermed tør og til at
arbejde med, og så har vi kun
kørt når vejret var til det. Her
kan man ikke være afhængig
af hvornår entreprenøren har
tid eller det passer ham at
komme. De dage med tung
kørsel må bare udskydes til
tørvejr. Vi vil ikke have smad-
ret vores have på grund af
jordarbejde,“ fastslår han.

Til sidst har slotsgartneren et
godt råd til alle grønne fag-
folk. Man skal turde eksperi-
mentere og begå fejl. Det be-
tyder at man laver nogle fejl-
tagelser engang imellem, men
det skal man ikke være bange
for. Og hvis man ikke kan
holde det ud, må man sørge
for at gøre det bedre.
„Men efterhånden synes jeg
heldigvis at der er længere og
længere imellem fejltagelser-
ne,“ anfører Peter Bonde Poul-
sen. Godt, når man arbejder i
en af verdens fineste haver. lt
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FN’s verdensmål er meget
overordnede og generelle

og henvendt til politikere. For
at gøre det mere konkret fore-
slår FN selv indikatorer for de
17 verdensmål og 169 delmål.
F.eks. kan CO2-udslippet være
indikator for at gøre industri-
en mere bæredygtig. Men de
foreslåede indikatorer er slet
ikke detaljerede nok til det lo-
kale projektniveau.

Det har et forskerhold fra
Københavns Universitet, Dan-
marks Tekniske Universitet og
Teknologisk Institut rådet bod
på med 10 indikatorer der vi-
ser hvad klimaindsatsen i by-
erne kan gøre for klimaet. Og
let har det ikke været at gå fra
FN-indikatorerne til den langt
mindre skala i klimatilpas-
ningsprojekterne, erkender
forskerne.

Realdania og innovations-
netværket Vand i Byer har fi-
nansieret den screeningspræ-
gede undersøgelse der er ud-
møntet i rapporten ‘Blå skridt
mod bæredygtige byer’ og to
videnblade. Navnet antyder at
der er lagt vægt på lokal af-
ledning af regnvand (LAR) der

i Danmark hidtil har været den
centrale indsats.

Der er udpeget 10 sam-
fundsgoder der typisk frem-
hæves i de sidste ti års klima-
tilpasningsprojekter hvor nog-
le stod distancen, andre ikke.
De 10 goder er sammenholdt
med verdensmålenes delmål. 9
af de 10 goder får et eller flere
hits, 37 i alt. Ét gode rammer
slet ikke noget, nemlig dæmp-
ning af varmeø-effekten.

For hvert hit blev den mest
relevante kombination af FN-
delmål og tilhørende FN-indi-
kator udvalgt. For at få indika-
torer på projektniveau, blev
der desuden foreslået en lokal
indikator, en ‘blå skridt-indika-
tor’ der afspejler ånden i FN’s
delmål og tilhørende indikato-
rer. For dæmpning af varmeø-
effekt blev der kun formuleret
en lokal indikator.

Plads til forbedring
Systemet er testet på tre kli-
maprojekter. Det virker, og
fortæller at alle tre scorer højt
på enkelte indikatorer, men
lavt på andre, og generelt set
er der plads til forbedring i

Tilpasningens ti indikatorer
KLIMA. FN’s Verdensmål er oversat til en projektskala. Den er anvendt
på tre cases og viser at der er plads til forbedringer over hele linjen

alle tre projekter. Alle tre sco-
rede højt inden for kategorien
livskvalitet via markante by-
rumsforbedringer (6). Klima-
tilpasning Kokkedal scorede
også højt på involvering (8) og
dokumentation (9) samt beva-
relse af ferskvandsressourcens
mængde (2) og kvalitet (3).
Her var der også et meget lavt
materialeforbrug (5). Køben-
havns Skybrudsplan scorede
også højt på bevarelse af
vandkvalitet (3). Ser man på
tværs af de tre cases, er det ty-
deligt at der mangler op-
mærksomhed om løsningernes
CO2-aftryk og materialefor-
brug generelt. Løsningerne
kan altså forbedres.

Når det gælder offentlig til-
gængelig information om løs-
ningerne, fremhæves Klimatil-
pasning Kokkedal forbilledligt
i modsætning til de to andre.
Et stort fremskridt vil være en
minimumsformidling hvor an-
læggenes hydrauliske princip
og de væsentligste elementer
og tiltænkte merværdier be-
skrives præcist og nøgternt på
både dansk og engelsk.

Netop merværdierne har

Indikatorer for bæredygtighed i klimatilpasningsprojekter
(blå skridt-indikatorer)

1 Oversvømmelser undgås
eller kontrolleres

10 samfundsgoder ved
klimatilpasning med LAR

Den gentagelsesperiode løsningen er designet til,
f.eks. 5 års-hændelsen.

Andel af årsafstrømning der håndteres inden for området ved ned-
sivning, fordampning og forsyning (%)

Tiltag der er implementeret for at sikre passende vandkvalitet og
begrundelser herfor

10 Man kan lave løsninger der
maksimerer værdien og
minimerer udgifterne

Direkte anlægsomkostninger (kr. pr. ha der er serviceret af løsnin-
gen) samt tilhørende bevillingskilde

9 Der opbygges viden via
dokumentation af design,
overvågning og videndeling

Dokumentation af hydraulisk princip og eventuelle renseløsninger
samt overvågning er offentlig tilgængelig information
(ja, nej, delvis)

8 Klimatilpasningskompetencer
hos borgere og professionelle
styrkes gennem samarbejde

Den grad lokalsamfundet involveres i projektets design og føl-
gende drift (1-8) samt balancen mellem ingeniører og landskabs-
arkitekter i valg af hydraulisk princip og design af løsninger (god:
begge professioner involveret, dårlig: kun den ene profession)

7 Varmeø-effekten dæmpes
via fordampning og skygge

Løsningen sikrer at vandet tilbydes til jordens vandmagasiner før
overskydende bortdrænes (ja/nej eller andel)

6 Der skabes sociale, kulturelle
og sundhedsmæssige værdier

Andel af området med forbedret byrumskvalitet og offentlig
brug (%) samt beskrivelse af tiltag og tilhørende argumentation

5 Forbrug af materialer og
energi minimeres

Bortkørt jord (m3 pr. ha der er serviceret af løsningen) og brug af
beton, jern/stål, plast, asfalt mv. samt brug af pumper (oplistning)

4 Vandet og anlægget bruges
til at forbedre naturens vilkår

Begrønningsfaktor (0-1) og/eller beskrivelse af tiltag der fremmer
eller forværrer vilkår for naturen

3 Man undgår at for-
urene vand og natur

2 Vandet udnyttes til forsyning,
bortledning begrænses

haft stor vægt i danske løsnin-
ger siden Danmarks første offi-
cielle klimatilpasningsstrategi
så dagens lys i 2008. Investerin-
gen i klimatilpasning skal også
gavne andre formål som bio-
diversitet og rekreation.

Klima i Kokkedal
Et af de tre projekter er Klima-
tilpasning Kokkedal hvor LAR-
løsningen dækker 69 ha op til
en 20 års-hændelse og afbø-
der større oversvømmelser ved
at forsinke regnvandet før det
ledes ud i vandløb. Løsningen
efterligner dog kun i begræn-
set omfang den naturlige
vandbalance og er ikke robust
i tørke, melder rapporten.

Biodiversiteten er kun i fo-
kus i begrænset omfang, og
vilkårene for vilde dyr og plan-
ter er nok uændrede. CO2-af-
trykket er betydeligt med brug
af beton, jern og asfalt for-
uden et betydeligt jord- og
ledningsarbejde for at opnå
gravitationsdrevet strømning.
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Løsningerne er målrettet
øget livskvalitet og tilbyder
nye byrum med rekreative,
sundhedsfremmende og læ-
ringsunderstøttende kvalite-
ter. Dæmpning af varmeø-ef-
fekten har ikke været i fokus,
og der er næppe køligere end
før. I planlægnings- og de-
signprocessen har der været
solid borgerinddragelse og en
god balance mellem ingeniø-
rer og landskabsarkitekter.
Løsningerne er veldokumen-
terede, også bidraget til livs-
kvaliteten i området.

Anbefalet fokus
Ud fra undersøgelsen er det
anbefalet hvilke kompetencer
man her i landet bør fokusere
på. Det drejer sig især om at
udvikle løsninger der fylder
jordens vandmagasiner før
overskydende vand afdrænes.
Det drejer sig også om at
fremme naturen, dæmpe var-
meø-effekten og sikre en god
livscyklus med minimalt jordar-

bejde og begrænset brug af
energi og materialer.

Det anbefales også at styrke
kompetencerne i vandsekto-
ren, f.eks. ved at arbejde mere
på tværs af professioner og
sikre at løsninger dokumente-
res og overvåges. Og den op-
nåede viden skal være tilgæn-
gelig for alle, også udenland-
ske aktører. sh
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www.ferrarimaskiner.dk
www.facebook.com

/Fort MPM Redskabsbærer

Renholdelse til alle årstider

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

Øverst: Bølgepladsen i Kokkedal. Et tidligere p-område er omdannet til
et aktivitetslandskab i tilknytning til byens skole og sportshal.
Nederst: Vejen Skovengen i Kokkedal. Vejvandet ledes til et LAR-anlæg
i vejsiden med et indbygget forsinkelsesvolumen. Fotos: Ole Fryd.
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Hangzhous nye
netværkspark fra Plat
Plat Studio har designet en
park midt i det centrale Hang-
zhous travle Pengbu. I parken
forsøger man at forbinde det
væld af veje som fodgængere
vælger. Med sine over 10 mil-
lioner indbyggere har Hang-
zhou et menneskeligt virvar af
lokalsamfund, døgnrytmer og
forretningsforbindelser som

Evigt minde om
offentligt kinesisk toilet
I den kinesiske by Zuzhai er et
offentligt toilet i bydelen Dia-
olou blevet revet ned. Heldig-
vis har det kinesiske landskabs-
arkitektfirma Atelier cn°S byg-
get et nyt. Her er alle brug-
bare mursten fra det gamle
toilet genbrugt til både byg-
ning og omliggende rum- og
stemningsskabende mure i
landskabet.

Murene er med til at løse

den paradoksale udfordring
mellem både at fremhæve og
skjule bygningens funktion.
De sten som ikke kunne bru-
ges, blev indplaceret i et mo-
dulsystem af metalgitre som
dermed stadig kunne stables
og bruges. Det afvekslende
farvespil i de gamle mursten
fungerer fint, særligt i aften-
solens røde glød.

I pressemeddelelsen beskri-
ver Atelier cn°S hvordan „ma-
terialerne bærer landsbyens

minder om fortiden,“ og at de
håber at disse minder også bli-
ver en del af den nye toilet-
bygning og landsbyens frem-
tid og fællesskab.

Nu ved vi selvfølgelig ikke
præcist hvilke uundværlige
minder landsbyboerne havde i
deres gamle toilet, men de vil
ikke glemme det hvis land-
skabsarkitekterne får deres
vilje. Læs mere på: landezine-
award.com/public-toilets-in-
zuzhai-village/.

folkene fra Plat Studio gerne
vil føre flydende og symbiotisk
gennem parkens kombination
af frirum og færdselsårer.

Designløsningen har været
et ondulerende, cirkulært sti-
system med afstikkere alle ste-
der hvor folk kunne tænkes at
ville forlade parken. Stierne er
lagt med rektangulære granit-
fliser, og de hævede græsarea-
ler har blanke metalkantbånd,

men den 5 hektar store park
har også partier af lave buks-
bomhække og et væld af
blomstrende planter og træer
ikke mindst frugttræer.

Læs mere på platstudio.net/
Pengbu-Central-Commons
hvor også plantelisten er til-
gængelig. Selve Hangzhou er
dog lidt længere væk. 8.362
km for at være helt præcis hvis
man måler fra Aarhus. lt

VERDENS LANDSKABER40.000 arter er på
plads i Naturbasen
40.000 plante- og dyrearter er
nu på plads i Naturbasen, Dan-
marks Nationale Artsportal,
der samarbejder med private
organisationer og offentlige
myndigheder som kommuner,
nationalparker og Naturhisto-
risk Museum i Aarhus.

Sigtet med portalen, natur-
basen.dk, er at registrere ar-
terne og deres levesteder for
bedre at kunne beskytte dem.
Princippet er borgerinddragel-
se (citizen science) hvor alle via
hjemmesiden eller den tilhø-
rende app kan indberette sine
observationer. Det hjælpes nu
på vej med en nye hjemmeside
der har bedre funktionaliteter
og social integration.

Naturbasen blev oprettet i
2001 som Birdwatch.dk, men
snart udvidet til al flora og
fauna. I 2012 blev databasen
omdøbt til Naturbasen og
appen af samme navn udkom.
Her kan man få hjælp til arts-
bestemmelse, f.eks. via et lek-
sikon med over 3.600 arter, og
for over 20.000 arter er der bil-
leder og udbredelseskort.

Ny asfalt skal give
mindre trafikstøj
Med Xtra Low Noise (XLN) vil
Teknologisk Institut udvikle en
støjreducerende asfalt der kan
erstatte SRS (StøjReducerende
Slidlag). SRS, der er brugt i 15
år, dæmper ikke støjen nok og
holder ikke længe nok. Bag
projektet står Peab, Vejdirek-
toratet, Københavns Kommu-
ne og Teknologisk Institut.

Målet er ifølge projekteder
Ole Grann Andersson at ud-
vikle „robuste støjreducerende
asfaltslidlag med en effektiv
formstabilitet der sikrer en
markant, blivende støjreduk-
tion og en konstruktiv hold-
barhed på højde med traditio-
nelle asfaltslidlag.“

Baggrunden er at trafikstøj
belaster helbredet og kan føre
til bl.a. stress, hjertekarsyg-
domme, diabetes og kræft
hvilket også er dyrt for sam-
fundet. Ifølge Andersson er
næsten 1,4 millioner danskere
plaget af trafikstøj over den
vejledende danske grænse-
værdi på 58 dB. De seneste an-
befalinger fra WHO er endda
nede på 53 dB.
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Modne skove har deres be-
grænsning når det hand-

ler om at omsætte stigende
CO2-koncentrationer i atmos-
færen til øget plantevækst og
CO2-lagring. Det viser et forsøg
som et internationalt forsker-
hold fra bl.a. Western Sydney
University i Australien  og Kø-
benhavns Universitet  har fået
udgivet i Nature.

Med stigende CO2-niveau i
atmosfæren vokser planternes
fotosyntese så de opsuger me-
re CO2 og derved dæmper kli-
maændringen. Det er der mas-
ser af bevis for - i hvert fald
hvad angår unge individuelle
træer. Med modne træer og
skove står det mere skralt til,
især på næringsfattig jord.

 Forskerne udsatte et områ-
de med 90-år gamle eukalyp-
tustræer for forhøjede CO2-ni-
veauer. Som ventet steg de
modne træers fotosyntese og
de absorberede 12% mere CO2

fra atmosfæren. Men efter at
have fulgt træerne i flere år
opdagede forskere at der alli-
gevel ikke var nogen ekstra til-
vækst eller langsigtet kulstof-
lagring i træerne.

Det viste sig at den ekstra
CO2 træerne optog, hurtigt
blev sendt tilbage i atmosfæ-
ren. Omkring halvdelen af
CO2’en kom fra træerne, mens
den anden halvdel kom via mi-
kroorganismer i jorden. “Det
viser at modne træer har et
andet kulstofbudget sammen-
lignet med unge træer,“ siger

Elizabeth Jakobsen Neilson fra
Københavns Universitet.

Træerne omdanner den ab-
sorberede CO2 til sukker, men
de kan ikke bruge sukkeret til
at vokse når de ikke samtidig
har adgang til ekstra nærings-
stoffer fra jorden. Derfor sen-
der de sukkeret under jorden
hvor det ender som føde til
mikrober der slipper CO2’en. 

“Resultaterne har globale
implikationer da klimamodel-
ler brugt til at forudsige frem-
tidens klimaforandringer og
deres påvirkning på planter og
økosystemer antager at mod-
ne skove vil fortsætte med at
optage mere CO2 og dermed
fungere som CO2-lagre. Resul-
taterne fra dette studie peger
dog på at disse lagre er svage-
re eller helt fraværende i sko-
ve som vokser på jorde der er
fattige på næring,“ siger pro-
fessor Riikka Rinnan fra Kø-
benhavns Universitet. „Øget
CO2-udledning giver dog kun
øget CO2-lagring i økosystemer
med yngre træer eller mere
næringsholdig jord. Det er vir-
kelig vigtig viden fordi vi lige
nu sætter vores lid til at de
modne træer optager noget af
den ekstra CO2 vi udleder.“ sh

KILDER
Mingkai Jiang m.fl. (2020): The fate
of carbon in a mature forest under
carbon dioxide enrichment. Natur
8.4.2020. Nature.com.
Det Natur- og Biovidenskabelige Fa-
kultet, Københavns Universitet
(2020): Vi kan ikke regne med at de
modne skove optager vores ekstra
CO2. Science.ku.dk 8.5.2020.

Modne skove suger ekstra
CO2 og slipper den igen
Forsøg viser at ældre træer på især mager jord
ikke indbygger kulstoffet som yngre træer gør

Fra forsøget down under. Foto: Københavns Universitet.
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20 GRØNT MILJØ 5/2020

Dødt ved gavner biodiversi-
teten hvad enten det er

stød, stående eller liggende
stammer. Og uanset træart. De
fleste mikrohabitater kan
nemlig optræde på alle træ-
ruiner og træarter. Nogle af
dem er dog mest knyttet til
f.eks. høje, stående stammer
og særlige arter. Og jo ældre
en træruin er, des flere mikro-
habitater og des bedre biodi-
versitetsværdi har den gerne.

Det fremgår af Christoffer
Bergstedt speciale ‘From tree
torso to tree ruin’ på land-
skabsarkitektstudiet på Køben-
havns Universitet, og som er
refereret i to videnblade fra
samme sted. Det giver nogle
svar på hvordan man bedst
fremmer biodiversitet med
dødt ved, noget forvaltere tit
kan være i tvivl om. Er det
f.eks. nok at lade et stød stå,
eller skal man bevare en ståen-
de stamme af en vis højde?
Nytter det at efterlade en
stamme, og hvor længe skal
den ligge? Og hvilke træarter
er bedst som træruiner?

Som målestok for biodiversi-
tet i dødt ved er der brugt mi-
krohabitater. Det kan f.eks.
være ru bark, insekthuller,
fuglehak, blottet ved, hule og
knækkede grene, splintret ved
eller vandfyldte huller. De er
levesteder for særligt mange
organismer og er nemmere at
observere og tælle end de

mange insekter, fugle og an-
dre dyr der udnytter dødt ved.

 Jo mere forskelligt det døde
ved er, desto større biodiversi-
tet får man. Derfor er det en
fordel at det døde ved stam-
mer fra forskellige træarter og
forskellige træaldre, at det
døde ved både står og ligger,
at det både ligger tørt og vådt
og er mere eller mindre soleks-
poneret. I projektet så man
nærmere på to af faktorerne:
liggende/stående ved og træ-
art. Opgørelsen foregik i par-
ker og naturområder hvor der
i de seneste år er efterladt
dødt ved eller stynede træer.

Stående og liggende ved
De undersøgte træruiner blev
opdelt i stød (under 2 meter),
liggende og stående stammer.
De stående stammer blev yder-
ligere opdelt i lave (2-4 meter)
og høje (over 4 meter). For de
høje blev øverste og nederste
del desuden registeret hver for
sig. De stående døde stammer
var torsoer, altså topkappede
med de fleste grene fjernet.

En høj torso havde flest mi-
krohabitater, men ikke mange
flere end de øvrige. Det skal
her med at torsoer gerne er
ret nye træruiner mens stød
og liggende stammer har stør-
re aldersspredning. Det bety-
der noget når gammelt dødt
ved generelt har flere mikro-
habitater end nyt dødt ved.

De fleste mikrohabitater var
ru bark, insekthuller, fuglehak
og blottet ved. Knækkede gre-
ne, splintret ved  og vandfyld-
te huller forekom mere sjæl-
dent, så dem skal man hæge
om. Det er også muligt at lave
mikrohabitater kunstigt når et
træ beskæres eller fældes,
f.eks. splintret ved eller hulnin-
ger. En slags veteranisering.

De enkelte slags mikrohabi-
tater blev fundet på alle slags
træruiner, men der var dog en
vis variation. F.eks. var små
hulheder (f.eks. grenhuller og
spættehuller) mest alminde-
lige på den øverste del af de
høje trætorsoer. Det kan dog
også skyldes at forvalterne
næsten kun lader en høj stam-
me stå hvis de er et muligt le-
vested for flagermus og hulru-
gende fugle. Det er også mar-
kant - men ikke overraskende -
at der er flest vandfyldte hul-
ler i liggende stammer.

Jo flere typer af stående og
liggende træruiner man kan
efterlade, des bedre for biodi-
versiteten. For nogle taler sik-
kerhed og æstetik imod, men

BIODIVERSITET. Der er stort set lige mange
mikrohabitater på forskellige typer træruiner
og forskellige træarter, viser et specialeforsøg

En lav torso i bøg med seks typer mikrohabitater: enårig poresvamp,
hulhed, grenhul, ru bark, blottet ved og tveger. Især hulheden og
grenhullet gør det til en værdifuld træruin. Foto: Christoffer Bergstedt.

Gennemsnitlige antal mikrohabitater på de forskellige typer træruiner
i undersøgelsen. Overordnet er der ikke væsentlig forskel mellem de
forskellige typer når man ser bort fra enkelte mikrohabitater.

Mikrohabitaterne
i det døde ved

liggende stammer er tit næ-
sten lige så godt, især hvis
man kan bevare de eksisteren-
de mikrohabitater eller skabe
nye, f.eks. hulninger i stam-
men eller splintret ved.

Træartens rolle
I optællingen af mikrohabi-
tater blev der også skelnet
mellem træarter, rettere sagt
bøg, birk, eg, pil, poppel samt
‘ukendte/andre’. Der var dog
ikke væsentlig forskel på hvor
mange mikrohabitater de for-
skellige træarter havde i gen-
nemsnit. De fleste mikrohabi-
tater blev også fundet på alle
arter i større eller mindre grad.

Birk havde lidt færre mikro-
habitater end de andre. Pil
havde flest, men det var dog
måske fordi de fleste piletræ-
ruiner var ældre og stammede
fra en ti år gammel styning.

Inden for den enkelte træart
var der størst variation i antal
mikrohabitater hos bøg. Fær-
rest var der på nye lave torsoer
og flest på ældre træruiner og
enkelte høje trætorsoer. For
pil og poppel var der ikke for-
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Christoffer Bergstedt (2019): From
tree torso to tree ruin. Developing
guidelines for management of urban
hazard trees in relation to optimizing
biodiversity. Speciale i naturforvalt-
ning. Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Københavns Uni-
versitet.
Christoffer Bergstedt, Iben M. Thom-
sen (2019): Stort set lige mange mi-
krohabitater på forskellige typer træ-
ruiner. Videnblad nr. 06.08-09. Institut
for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, Københavns Universitet.
Christoffer Bergstedt, Iben M. Thom-
sen (2019): Forskellig træarter huser
til en vis grad forskellige typer mikro-
habitater. Videnblad nr. 06.08-10. In-
stitut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning, Københavns Universitet.

MÅLESTEDER
Bellahøjparken, Bispebjerg Kirkegård,
Degnemosen, Fælledparken, Ryvan-
gen Naturpark og Utterslev Mose
(alle Københavns Kommune) Frede-
riksborg Slotshave og Søndermarken
(Slots- og Kulturstyrelsen) samt Haven
på Frederiksberg Campus (Køben-
havns Universitet).

Bedst af de registrerede ruiner er denne bøgetorso med 18 slags mikro-
habitater, bl.a. seks typer hulheder i stamme og grene hvoraf hul gren
og stammehulhed med åben top er mest sjældne. Foto: C. Bergstedt.

skel på lave og høje torsoer.
Hos de øvrige træarter var der
ikke nok data til at påvise en
sammenhæng.

 Visse mikrohabitater optræ-
der hyppigere på bestemte
træarter, bl.a. svampe. Nogle
mikrohabitater er værtsspeci-
fikke, men kan med tiden ud-
vikles på andre arter. F.eks. ud-
vikles ru bark tidligt på pil,
poppel og eg mens det kun
findes på ældre bøg og birk.

Birk havde sjældent bark-
relaterede mikrohabitater som
barklommer og barkhætter og
kun få synlige insektgange da
veddet ikke var blottet. De
små hulheder og grenhuller
var mere hyppige på eg og
birk. Pil og poppel havde man-
ge lave tveger og stammede-
linger mens træruiner af bøg,
birk og eg havde en mere en-
stammet struktur.

Når et træ skal stynes eller
fældes, bør arten indgå i over-
vejelserne, bl.a. fordi torsohøj-
den - som det ses med bøg -
kan have betydning for fore-
komsten af mikrohabitater.
Hvordan det døde ved skal ef-

terlades, kan bl.a. afhænge af
mikrohabitaternes antal og
placering, forklarer Bergstedt.
Hvis man ikke kan efterlade
hele træer eller høje torsoer,
kan man kompensere ved at
efterlade liggende stamme-
stykker sammen med et højt
stød eller en lav torso. sh

Den
originale

Tree King™
vandingspose

5 års begrænset
garanti
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Ammoniak er den kvælstof-
gødning der har det stør-

ste kvælstofindhold, og i land-
brug og gartneri er ammoniak
den mest brugte kvælstofgød-
ning. Ammoniak (NH3) er en
luftart, men man får gødnin-
gen flydende i tryktanke og
fælder væsken ned i en løs
ubevokset jord før afgrøden
etableres. Ammoniak er med
andre ord beregnet til dyrk-
ning og anvendes derfor nor-
malt ikke i grønne områder
hvor gødningen normalt er
granuleret, typisk som NPK.

I dag fremstilles ammoniak
af fossile brændstoffer på sto-
re anlæg med høje temperatu-
rer på flere hundrede grader
og et stort tryk på mindst 150
bar. Det er en meget energi-

krævende produktion. Over
1% af verdens samlede energi-
forbrug går til ammoniak
hvoraf de 90% går til gødning.

Der er derfor stor interesse
for at finde alternative måder
at producere ammoniak på. Et
hold forskere på Danmarks
Tekniske Universitet med pro-
fessor Ib Chorkendorff i spid-
sen har taget første skridt ved
at fremstille ammoniak både
bæredygtigt og under almin-
delig temperatur og tryk. Sig-
tet er nu at opskalere produk-
tionen med en faktor 1.000 så
den ikke blot virker i laborato-
riet, men også i marken.

Det sker i projektet E-Am-
monia som løber i de kom-
mende tre år med 19,5 mio. kr.
i støtte fra Innovationsfonden

Gødningen
produceres
på stedet

og et samlet budget på 27,2
mio. kr. Visionen er at ammo-
niakgødningen kan fremstilles
på det enkelte landbrug eller
gartneri, og at det sker bære-
dygtigt ved brug af vand og
luft og elektricitet fra vind el-
ler sol. Ud over at man sparer
energi og CO2, kan gødningen
blive billigere, man sparer
transport, og man har gødnin-
gen når den skal bruges.

Med i produktudviklingen er
Spectro Inlets der producerer
en mikrochip der indgår i ana-
lyseinstrumenter til forskning i
vandig elektrokemi og indu-
striel overvågning på f.eks.
biogasanlæg. Fremover skal
den udvikles til også at måle
produktion af ammoniak.

Når E-Ammonia projektet

slutter, er målet at danne en
virksomhed til at fremstille og
sælge de nye ammoniak-pro-
duktionsanlæg. Den amerikan-
ske Breakthrough Energy
Ventures fond indgår derfor
som partner i projektet og er
ansvarlig for den afsluttende
business case. Fonden er stiftet
af Bill Gates og 20 andre glo-
bale erhvervsledere med øn-
sket om at støtte nye virksom-
heder som kan bidrage til en
reduktion på mindst 500 mio.
ton udledning af CO2 om året.

Ib Chorkendorff forudser at
den nye fremstillingsmetode
på den helt lange bane vil be-
tyde at ammoniak også vil
kunne anvendes til lagring af
energi og som brændstof til
eksempelvis skibe. sh

DTU på vej med en
teknik til at fremstille
flydende ammoniak
lokalt og bæredygtigt Spectro Inlets’ microchip der skal omskoles til ammoniak. Foto:  DTU.

Når man ser på gader og
byrum, scorer traditionel

arkitektur klart højere end
moderne arkitektur. Det viser
forsøget ‘Contemporary ver-
sus traditional styles in archi-
tecture and public space’. Her

Bryggetorget i Oslo er et eksempel på et moderne byrum der er indgået
i undersøgelsen. Bygningerne er asymmetriske, uden ornamentation  og
er opført af materialer som glas, stål og beton.  Photo: Shutterstock.

Hellere traditionel
arkitektur end moderne

har et panel udstyret med 360-
graders  virtual reality bedømt
deres oplevelser ud fra flere
kriterier, f.eks. om det er
spændende eller kedeligt, af-
slappende eller stressende.

Forsøget, der er gennemført

KILDER
Traditional architecture gives better
sense of well-being than contempo-
rary glass and steel buildings. NMBU,
Norwegian University of Life Sciences
31.1.2020.
Konstantinos Mouratidis; Hassan, R.
(2020). Contemporary versus traditi-
onal styles in architecture and public
space: A virtual reality study with
360-degree videos. Cities, 97, 102499.

Den skaber mere velvære end industriagtige
bygninger af glas og stål, viser norsk forsøg

på Universitetet for miljø- og
biovitenskap i Oslo, er bl.a.
omtalt i Sciencedirect.com i fe-
bruar. Her uddybes det hvor-
dan gader og byrum i moder-
ne arkitektoniske stilarter in-
spireret af postmodernisme,
asymmetri, ingen ornamenter
og industrielt udseende ople-
ves mindre positivt end de
klassiske gader og byrum. Her
er bygningerne symmetriske,
ornamenteret og opført af
materialer som tegl, natursten
og træ med klar reference til
lokale traditioner. Ornamenter
er den udsmykning der ind-
bygges i arkitekturen så der
opstår variationer i detaljen.

Resultatet rejser kritiske
spørgsmål til de aktuelle
trends i arkitekturen, hedder
det fra forskerne der peger på
at brugernes oplevelser af ar-
kitektur bør tages med ind i
planlægning af byrum. Det
handler jo ikke kun om æste-
tik og smag, men om de følel-
ser arkitekturen vækker.

„Det handler ikke om at
være mod moderne arkitektur,
men om at få indsigt i hvordan
omgivelserne kan bidrage til
menneskers velvære. Så kan vi

skabe bedre byer i fremtiden,“
siger Konstantinos Mouratidis,
en af forskerne. De bemærker
dog også at der er tale om ét
mindre studie i én storby, og
at der skal flere studier til for
at få en dybere forståelse af
hvordan de fysiske karakteri-
stika bidrager til oplevelsen og
det psykiske velvære.

Landskabsarkitekt Mikkel
Hjort fra Transparent Design
fortæller på DR (Kulturen
27.4.2020) at der kan mangle
en forbindelse mellem forsk-
ning og praktiserende arkitek-
ter, og at det kan begrænse
fagets udvikling. „Arkitekter
har forståeligt nok deres fokus
på design og planlægning, og
man kan ikke forvente at de
har stor ekspertise inden for
f.eks. adfærdspsykologi. Den-
ne type viden skal derfor hen-
tes hos andre fagområder.” sh
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Når en skovbevoksning dør,
kan man få en permanent

afgræsset skovlysning i stedet.
Det er sket på Dallund Slot på
Fyn hvor en bevoksning af as-
ketræer med asketoptørre
blev fældet sidste år. I den
godt en hektar store lysning
græsser nu en ko og en kvie af
rød dansk malkerace, og man
bruger selv mælken.

„Det var egentlig sikker-

Der er bevaret enkelte solitære træer i den tidligere askeskov. Skovfoged
Jakob Nielsen i Skovdyrkerne Øerne har ledet arbejdet med at etablere
skovengen. „Jeg håber det kan give inspiration til andre,“ siger han.

En ko og en kvie indviede Dallund Slots skoveng 6. maj. De er af Rød
Dansk Malkerace der før var den mest udbredte malkekvægrace i dansk
landbrug. I dag er Sortbroget Dansk Malkerace og Dansk Jersey foran.

Skovengens røde ko

ler Marius Stokkeland der er
landmand på Dallund Slot.

I stedet for at genplante op-
stod idéen om en skoveng.
Skov- og Naturstyrelsen gav
sin godkendelse til projektet,
og Skovdyrkerne Øerne har
sørget for bl.a. skovning og
knusning af træerne.

Dallund Slot drives i dag
som kursus- og konferencecen-
ter, men der hører dog stadig
40 hektar jord til hvoraf  Søn-
dersø udgør halvdelen. Resten
er skov foruden den ene hek-
tar med græsning og en hek-

hedsmæssige hensyn der var
baggrunden for at vi igang-
satte det omfattende fæld-
ningsprojektet. Til den ene
side af bevoksningen færdes
mange mennesker på gåture
langs stien, og til den anden
side løber en kommunal vej.
Flere af asketræerne var imid-
lertid syge, og der var over-
hængende fare for at de ville
vælte til begge sider,“ fortæl-

Dallund Slot har fældet en askeskov og sat dyr
på græs, malker selv og giver gæsterne råmælk

tar med køkkenhave. Det er
Dallund Slot selv der ejer dy-
rene der også omfatter endnu
en kvie og ko der ikke er kom-
met ud på skovengen. Som
stald bruges den gamle avls-
gård som slottet ikke ejer
mere. Dallund Slot bruger selv
råmælken i køkkenet og som
tilbud til gæsterne. Dyrene
passes af Marius Stokkelund
der selv håndmalker køerne.
Det er også meningen at bru-
ge kødet, og faktisk skal en af
dyrene snart slagtes da der ik-
ke er plads til fire dyr. sh
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Færøerne mistede sin natur-
lige skov for over 1000 år

siden, og intensiv fåreavl sør-
gede siden for at den ikke
kom igen. De sidste 100 år har
der dog været forsøgt med at
finde arter der trives i det kø-
lige, fugtige og stormende
kystklima og i en næringsfat-
tig sur jord oven på grundfjel-
dets sorte, vulkanske basalt.

I dag er der 19 små indheg-
nede plantager på øerne der
er på i alt 1393 km2 og har
godt 50.000 indbyggere, beg-
ge tal cirka som Lolland. I 2018
opgjorde Dendrologi.dk antal-
let af småskove og plantager
til 19 med et samlet areal på
33,1 ha, en skovprocent på be-
skedne 0,02.

Størst er Tórshavn Byskov,
Viðarlundin í Havn eller bare
Plantasjan. Skoven på 7,7 ha er
nærmest en park og bruges
som sådan. Plantasjan blev på-
begyndt i 1903 og er med sine
117 år ældst på øerne. Allige-
vel er det mest en ret lav og
åben skov. Enkelte større træ-
er er der dog også, bl.a. sitkag-
ran der er 18 meter høj og 70
cm i stammediameter.

Plantasjan har mange for-
skellige træer, og ikke alle tri-
ves lige godt. Hvad der også er
meningen. De er nemlig ind-
samlet som del af et over 100

år langt klimaeksperiment der
skal vise hvilke arter der tåler
de rå forhold.

De mest succesfulde arter af
nåletræer er klitfyr, sitkagran
og japansk lærk. Listen over
løvtræer rummer bl.a. antark-
tisk sydbøg, vestamerikansk
balsampoppel og alaskapil.
De fleste af de arterne der tri-
ves, sætter også frø, men der
er ikke for tiden ressourcer til
systematisk at fremavle  nye
træer fra dem.

Leder verden rundt
”Flere ekspeditioner fra Nor-
disk Arboretudvalg har været
ude i verden for at samle frø
og stiklinger som er grundla-
get for de træer der i dag vok-
ser på øerne,” siger landskabs-
arkitekt Michael Jacobæus.
Han var leder for Skógrøkt,
skovafdelingen i Umhvørvis-
stovan (Miljøstyrelsen) indtil
februar 2020 hvor han fik en
stilling i Tórshavn Kommune.

”En af de mest givtige eks-
peditioner rejste op langs den
nordamerikanske vestkyst og
indsamlede arter fra øerne ud
for Alaskas vestkyst. Jo længe-
re nordpå, desto mere hård-
føre var træerne, men jo lang-
sommere vokser de også. De
blev plantet ud, dels her på
Færøerne, dels i Danmark i ar-

boretet i Hørsholm og andre
arboreter i Norden hvor man-
ge af dem stadig står i dag,”
fortæller han. Andre arter er
hentet på sydspidsen af Syd-
amerika, på den koreanske
halvø og New Zealand hvor
klimaet nogle steder minder
lidt om det færøske.

Når det kunne lade sig gøre
før, kan det igen. Man mente
før at Færøerne aldrig har haft
naturlig skov, men det har de
seneste års forskning, bl.a. pol-
lenundersøgelser, gjort op
med. De viser at der voksede
kratskov og fjeldskov med ar-
ter som dunbirk, hassel, ask,
lind, rødel, elm, eg og fyr in-

Dyrkningsforsøg skal give
Færøerne skoven tilbage

den keltiske munke nåede øer-
ne i 600-tallet og vikingerne i
800-tallet. De benyttede nok
træet til huse og brænde.

Slås meget med vinden
Den største udfordring er vin-
den. „Klimaet er meget mere
blæsende end vi kender det,
med hyppige passager af dybe
lavtryk dannet langs polar-
fronten. Der er mange flere
dage med kraftigt blæsevejr
og de maksimale vindhastig-
heder er meget højere,” oply-
ser John Cappelen fra DMI.

”Vi sætter nye beplantnin-
ger hvor der er mest læ. Det er
typisk på østsiden af øerne og
i bunden af dale hvor vinden
ikke kan få så godt fat,“ for-
klarer Jacobæus. „På grund af
fårene er alt hegnet ind, og
før vi sætter nye træer, pløjer
vi jorden igennem i dybden.
Ofte er det gammel mose vi
planter i, så der er behov for
at dræne og lufte tørven igen-
nem.”

”I dag planter vi ny skov
mest med rekreation for øje. I
tilgift er der mulighed for på
sigt at blive selvforsynende
med flis, juletræer og klippe-
grønt. Hvis der bliver mulighed
for at opdyrke frø fra de mest
velfungerende beplantninger,
kan vi også dække forsynin-
gen af små træer til færinger-
nes haver og til nye skovpro-
jekter,” siger Jacobæus.

SKOVREJSNING. Der er kun få og små skove,
men et over 100-årigt eksperiment peger på
hvilke arter der tåler de rå og stormende kår

Nytilplantet område med japansk lærk, sitkagran og klitfyr nedenfor
reservoiret til Tórshavn vandforsyning. Træerne er plantet i en gammel
mose som er pløjet op for at dræne og lufte tørven igennem. Søen er
Grunnatjørn. Foto: Niels Halfdan Hansen.
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KILDER
Niels Halfdan Hansen (2020): Hund-
redårigt klimaeksperiment giver Fær-
øerne skoven tilbage. JA Aktuelt.
Jaaktuelt.dk 6.5.2020. JA Aktuelt er
fagblad for medlemmer af JA, en
akademisk fagforening inden for na-
tur, miljø og fødevarer.
Dendrologi.dk.

Han fortæller at nye skov-
projekter i dag ofte foregår i
et samarbejde mellem myndig-
hederne og de lokale beboere.
Ofte skal der findes et stykke
egnet jord som nogen frivilligt
afstår, og der er brug for en
del hårdt arbejde før en ny be-
plantning ser dagens lys og får
succes. Derfor tror Michael Ja-
cobæus mest på de projekter
hvor en gruppe interesserede
selv henvender sig for at få
hjælp til den skov de ønsker.

Temperaturen stiger
Som i Danmark er Færøernes
klima under forandring. Man
har - siden DMI begyndte at
måle i 1873 - omtrent den
samme generelle stigning i
temperaturen på 1 til 1,5 °C
som i Danmark, og især i de
seneste årtier er det gået hur-
tigt. Ole Bøssing Christensen,
klimaforsker ved DMI, vurde-
rer at temperaturen gennem
det 21. århundrede stiger på
Færøerne som den gør i resten
af verden. Vinden ser til gen-
gæld ud til at løje lidt af.

Temperaturstigning vil på-
virke al vegetation på Færø-
erne, vurderer Michael Jaco-

bæus. ”Nogle af højfjeldets
planter, den arktiske flora, vil
gradvist forsvinde og erstattes
af lokale planter fra lavere-
liggende områder. Mange af
dem vi kalder indslæbte plan-
ter, kommer fra sydligere him-
melstrøg. De vil trives i et mil-
dere klima og på godt og ondt
præge lavlandets vegetation.”

Vinden gør ifølge Michael
Jacobæus mest skade i forbin-
delse med kulde. Om foråret
svides de unge skud, og om ef-
teråret kan tilvæksten blive
ødelagt. Det ses tydeligt på
trævegetationen, men med en
højere temperatur og måske
endda mindre vind mindskes
problemet. ”Vinden former
vegetationen, men hvis det
blæser mindre, får vi nok en
bedre etablering og en bedre
udvikling,“  siger Michael Ja-
cobæus. „Måske bliver træ-
erne ikke så skæve.” sh

Tórshavn Byskov er den største, ældste, mest besøgte og mest betyd-
ningsfulde skov. Det er lige så meget en bypark og et arboret som en
skov. Der er bakker og dale, tæt skov og åbne rum, smådamme, min-
desmærke og kunstværker. Og bækken Havnará er fyldt med ørreder.
Byskoven ligger centralt placeret og bliver benyttet af et utal af menne-
sker både til ophold og på gennemtræk. Foto: Niels Halfdan Hansen.

Anlægsgartner
NORMER
OVERTAGELSE
J O R D A R B E J D E
P L A N T N I N G
G R Æ S
B E F Æ S T E L S E R
T E R R Æ N T R A P P E R
T E R R Æ N M U R E
I N V E N TAR
B A S S I N E R
TA G H AV E R

282,50 kr. inkl. moms. www.dag.dk > butik



26 GRØNT MILJØ 5/2020

Frimærker var engang hård
valuta som man ikke bare

kunne frankere en kuvert
med, men også betale med.
Men frimærker er også en
særlig kunstform. Og på trods
af det fysiske brevs næsten
fuldstændige udryddelse lever
både frimærket og det kunst-
neriske arbejde bag dem i
bedste velgående.

Nu om dage laver PostNord
op til seks serier med nye fri-
mærker hvert år, men generelt
er de haveorienterede motiver
ikke noget man ser hver dag,
fortæller forretningsfører i
Danmarks Filatelist Forbund Ib
Krarup Rasmussen.

„Jeg har de to som blev ud-
givet i 2008 i anledning af at
kolonihaveforbundet fyldte
rundt. Men ellers er der langt i
mellem. Blomstermotiver og
den slags er der dog mange af,
men mest i udlandet,“ fortæl-
ler Ib Krarup Rasmussen og
forklarer at selv om de klassi-
ske ‘dronningemærker’ altid
findes og er en institution i sig
selv, så foretrækker folk at
bruge de mere særlige mær-
ker når de endelig skal sende
et rigtigt brev.

Ingen farvelader
Selv om havemotiver ikke er
almindeligt på frimærker, er
blomster et populært valg,
blandt verdens postvæsener.
Bare ikke så meget herhjem-
me, fortæller Martin Pingel

Et lille vindue til den
store verden
FRIMÆRKER. Kunstformen der stadig lever,
kræver et klart motiv og ofte en anledning.
Derfor er der så få have- og naturfrimærker

der er frimærkechef i PostNord
Frimærker.

„I Danmark er vi faktisk ret
konservative med vores fri-
mærker. Her ser du ikke de
store mængder blomster eller
sommerfugle og den slags. I
mange lande sprøjter man
dem ud, men her er vi lidt me-
re forsigtige. Der skal jo også
være plads til dronningen og
jubilæer og anledninger såsom
genforeningen,“ fortæller
Martin Pingel.

Han var ikke på din nuvæ-
rende post i det kunstneriske
udvalg i 2008 da kolonihave-
frimærkerne udkom, men han
har selv været med inde over
to blomsterserier. Den ene
med fotografier af blomster-
buketter plukket i havemand
Claus Dalbys have og det an-
det med roser ved Rosenpos-
ten syd for Aarhus.

Derudover var der en serie
med slotsanlæg fra Frederiks-
borg Slot og Frederiksberg
have. Ellers har de sporadiske
nyudgivelser af frimærker med
blomstermotiver mest været af
naturblomster, såsom de tre
nye frimærker i 2012 med
efterårsblomster fra Se-
jerøs natur, henholdsvis høst-
borst (Leontodon autumnalis),
stor knopurt (Centaurea sca-
biosa) og sæbeurt (Saponaria
officinalis). Ellers har det været
så som så med deciderede ha-
ve- eller parkmotiver på de
danske frimærker.

Det unikke er vigtigst
Anledningen til Grønt Miljøs
pludselige frimærkeinteresse
er at det amerikanske postvæ-
sen 13. maj i år udgav en fri-
mærkeserie med amerikanske
haver. De ti motiver er pri-
mært fra botaniske haver og
er æstetiske, grænsende til det
drømmende, og i Martin Pin-
gels optik ikke helt som man
ville gøre herhjemme.

„De er sådan set meget fine.
Man kan se at der er tale om
haver. Og at det er dyrkede,
kultiverede haver, altså ikke fri
natur. Flere af dem ser helt
zen-agtige ud, men jeg må
også sige at det ligner stock-
photos. Havemotiver som man
bare har taget fra en bunke,“
siger Pingel som forklarer at
PostNord gør en særlig indsats
for at det er tydeligt at hvert
motiv er skabt netop til det
pågældende frimærke.

PostNord2011.
Frimærket med egern er et træ i
en skov på Falster. Koordinaterne
er i nederste venstre hjørne. Fri-
mærket med larve på er et træ i
Nordskoven, Jægerspris. Begge
frimærker er en del af serien Dan-
ske skove fra 2011. Alle lande i
Europa lavede frimærker med sko-
ve det år. Format: 2,3 x 3,9 cm.

PostNord 2017

PostDanmark 2001



GRØNT MILJØ 5/2020 27

„Da vi eksempelvis lavede
en serie med vilde planter, fik
vi en fotograf til at tage bille-
derne som havde et særligt
kunstnerisk greb til at iscene-
sætte dem. Men man kunne
også forestille sig at vi fik en
illustrator til naturbøger til at
tegne planterne påny. Motivet
skal i hvert fald være unikt og
ikke noget som du støder på
andre steder. Det kan så være
fotograferet med en særlig
teknik eller baggrund eller
tegnet eller lavet med akva-
rel,“ forklarer Pingel.

Fjerne alt der forstyrrer
Det er ikke et bevidst fravalg,
at der ikke er særligt mange
have-, park- eller landskabs-

motiver blandt de danske fri-
mærker, understreger Martin
Pingel som sagtens kan fore-
stille sig at haverne finder vej
til frimærker i fremtiden.

„Og der behøver egentlig
ikke være en anledning. Det er
altid godt at have en krog at
hænge en ny frimærkeserie op
på, men jeg mener at den dan-
ske havetradition er så stærk
at den i sig selv sagtens kan
retfærdiggøre nye frimærker.
Der er intet vi i Danmark og i
Nordeuropa generelt elsker
mere end vores sommerafte-
ner i haverne. Vi vil gerne ha-
ve at vores frimærker fortæller
historien om Danmark. Og her
spiller haverne jo en central
rolle,“ pointerer Martin Pingel.

Til gengæld kan det være en
udfordring at få naturmotiver
til at fungere på et frimærke,
forklarer frimærkechefen:
„Haver er enten meget grønne
eller meget komplekse med
mange elementer. Og det er
altid en udfordring at få et fri-
mærke til at se godt ud. Fri-
mærker er jo små, og du skal
kunne kaste et blik på det i
blot et sekund og afkode hvad
motivet er. Her er haver en ud-
fordrende opgaver at få til at
stå stærkt og stramt, så det vil
kræve det rigtige motiv og un-
der alle omstændigheder en
aktiv billedredigering. På alle
frimærker er man nødt til at
fjerne alt som forstyrrer,“ for-
klarer Martin Pingel.

0% chance for
Det er frimærkerådet i Post-
Nord der beslutter hvad der
skal være på frimærkerne. Rå-
det består p.t. af Peter Kjaer
Jensen (adm. direktør i Post-
Nord Danmark), Morten O.
Nielsen (kommunikationschef i
PostNord Danmark), Anne
Glad (livsstilsekspert mv.), Jane
Sandberg (direktør på Enigma
Museum for post, tele og kom-
munikation) samt Pingel. 

De får 50-75 henvendelser
om året med opfordringer til
at lave specifikke frimærker.
Og det hænder at henvendel-
serne giver pote og ender som
frimærker. Selv om Grønt Mil-
jø spurgte pænt, lader det ikke
til at de næste havefrimærker
får navnet Grønt Miljø med li-
gesom da Botanisk Have fik
det. „Det er der 0% chance
for,“ fastslår Pingel.

De skjulte koordinater
Og nu til en vaskeægte afslø-
ring! PostNord udgav i 2011

PostNord 2018

PostNord 2017

en frimærkeserie med motiver
af træer. Det er aldrig blevet
offentligt kendt at de var for-
synet med en meget lille tekst
som det krævede lup at læse.
Hvis nogen havde gjort det,
ville de have set det enkelte
træs koordinater. Der er tale
om et træ på Falster og et i
Nordskoven ved Jægerspris.

Grønt Miljøs læsere opfor-
dres hermed til at gå på skat-
tejagt, finde de portrætterede
træer og sende fotodokumen-
tation ind til os. Nu, hvor vi
ikke længere sender breve ud i
verden, ville det jo være en
passende salut at lade frimær-
kerne sende os mennesker ud i
verden. lt

DANMARK

GRØNT MILJØ
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Parkforvaltning i
coronaens skygge

Af Henriette Lunn Vonsbæk

Da statsministeren i marts
sendte de offentligt an-

satte hjem, fik en del gartnere
og specialarbejdere måske i
virkeligheden et tiltrængt hvil
lige inden forårstravlheden
normalt ville have sat ind. Og-
så en stor del af den centrale
administration måtte se pro-
jekter, møder og processer sat
i stå og udskudt mens de par-
kerede sig i sommerhuse og
ved skrivebordet i privaten og
hurtigt blev fortrolige med
mødeforummet Teams.

Men for de der var en del af
nødberedskabet, bragte de
følgende uger en til tider hæs-
blæsende cocktail af årstidsbe-
stemte opgaver og nye akutte
tiltag. På bagkanten af den
akutte fase er det vigtigt at
gribe den gyldne mulighed
der bør være for at styrke det
politiske fokus på det grønne.

Er slet ikke prøvet før
Muligvis er det forskelligt
hvem og hvordan der træffes
beslutninger om afspærringer,
skiltninger og aflåsninger i for-
skellige kommuner. Men uan-
set hvordan man har fastsat
procesgange og kommando-
veje, så er der ingen tvivl om
at den seneste tid har været et
væld af nye situationer efter-
fulgt af erfaringer, justeringer
og så igen nye situationer.

Løsningerne har ikke altid
været hverken LEAN (at løse
opgaverne så smart som mu-
ligt) eller billige, men beslut-
ningerne er truffet i et rasen-
de tempo. Ofte med den kom-
mende weekends vejrudsigt
som udslagsgivende faktor.
I Københavns Kommune har
man som grøn forvalter ofte
op til eller i weekenden skullet
levere lokalspecifik viden til
politi og ledelse så driftsfolke-
ne i nødberedskabet hurtigst
muligt kunne iværksætte af-
spærringer, skiltninger, aflås-
ninger, hegninger, lyssluknin-

ger og andre tiltag, altid un-
derstøttet af massiv kommuni-
kation. Det er sket i samar-
bejde med forvaltningens
kommunikationsansvarlige
som nærmest har fået helte-
status som driftens svar på Sø-
ren Brostrøm.
   Samtidig med de nye opga-
ver har de normale årstids-
bestemte opgaver banket på
med plantninger, græspleje,
legepladsudbedringer m.m.
Som en af mine parkforvalter-
kolleger udtrykte det på et
netbaseret møde: „Man kan
sagtens bruge det halve af sit
årsbudget fra sin hjemmear-
bejdsplads.“

Der er drift på alt
Selvom samfundets nedluk-
ning på nogle måder måske
har været afstressende, så har
alt det nye og al uvisheden og-
så givet frustrationer hos man-
ge borgere. Vi har oplevet en
del hærværk, masser af graffiti
og et markant øget slid på de
rekreative områder der bl.a.
ses ved at små trampestier er
blevet til brede jordstier, både
på grund af flere løbere og på
grund af afstandsbehovet.

På Østerbro og Nørrebro,
hvor jeg er parkforvalter, har
jeg talt dobbelt så mange bor-
gerhenvendelser i april 2020
som i april 2019. Hvor man
plejer at kunne bruge sin
grønne faglighed og kommu-
nens vedtagne politikker og
strategier når man har dialog
med borgerne, har man under
Covid19-krisen pludselig skul-
let bevæge sig over i sund-
hedsfaglige argumentationer.
Det har været nyt og lærerigt,
frustrerende og spændende.

Nogle har måske fejlagtigt
troet at når man har afspærret
og skiltet, så er opgaven fuld-
ført. Os der arbejder med drift
ved godt at sådan er det al-
drig. Afspærringer nedtages
på daglig basis, byggehegn
klippes og skilte ‘tagges’.

Der har været nye arbejds-

Nogle af de første tiltag på de rekreative arealer var at opsætte standere
med påmindelser. Ikke længe efter blev løbetrafikken ensrettet rundt
om de indre søer. Bødebeløbet på skiltene blev opjusteret undervejs.
Det kunne klares med et klistermærke med den nye bøde på 2500 kr.

DRIFT. Afspærring, information, bøder og
opholdsforbud i en usædvanlig tid med nye
opgaver, metoder og erfaringer

Noget af det første der blev afspærret var motionsredskaber i det fri,
her er det Damhusengen i Københavns Kommune.
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SKRIBENT
Henriette Lunn Vonsbæk er parkfor-
valter i Teknik- og Miljøforvaltningen,
Københavns Kommune og medlem af
Park- og Naturforvalternes bestyrelse.

Opholdsfelter på plænerne på Bryggen. Den venlige måde at genåbne
arealet efter opholdsforbuddet.

Striber for hver anden meter og ‘minus’ i hvert andet felt. Men hvad
hvis man er en familie på fire?

opgaver på alle niveauer, og
da gartnere og specialarbej-
dere vendte tilbage til et stort
efterslæb, så skulle de også
påtage sig nye opgaver med at
drifte alle de tiltag der var ble-
vet iværksat i deres områder
mens de var hjemsendt.

Overtræder straffeloven
Det gode vejr og borgernes
forårsfornemmelser gjorde at
politiet på et tidspunkt ønske-
de at vi strammede op på skilt-
ning og adfærdsregulering.
Hvor vi var startet med gode
råd og påmindelser, blev vi
nødt til at løfte en advarende
pegefinger på udvalgte steder
hvor brugere havde svært ved
at huske afstandskrav og for-
samlingsstørrelse.

Byggehegnet rundt om
Skateparken i Fælledparken
var gang på gang væltet, klip-
pet i stykker og sågar sat ild
på. Her fik skiltene en ny linje
der skulle støtte politiet og de
patruljerende p-vagter. „Be-
mærk: Det er en overtrædelse
af straffeloven at trænge ind
på området,“ stod der.

Opholdforbud på kajen
I Havneparken på Islands Bryg-
ge blev et decideret opholds-

forbud indført, og politiet pa-
truljerede fuldstændig kon-
stant og uddelte adskillige bø-
der. Da opholdsforbuddet blev
ophævet, og en anerkendt ad-
færdsforsker samtidig i en kro-
nik i Politiken havde spurgt
hvorfor kommunen ikke bare
brugte en opstregningsmaski-
ne til at vise borgerne hvordan
de skulle opføre sig, blev idéen
grebet i ledelsen.

I løbet af få dage havde en
tålmodig landskabsarkitekt
brugt ortofoto og lineal til at
tegne en ikke-målfast skitse til
de medarbejdere der skulle
køre opstribningsmaskinen.
Alt blev igen støttet af massiv
kommunikation og presse-
dækning, og politiet havde så-
gar deres dronefører ude og
filme opstribningen fra luften.

Tidligt om morgenen den 1.
maj hvor opholdsforbuddet
ville udløbe ved midnat, trop-
pede vi op i havneparken. Ud
over at opstrege 6x7 m2 felter
med 2 meters gange imellem,
skulle der også sprayes streger
for hver anden meter på hele
havnekanten. Det skulle min-
de de der satte sig på havne-
kanten om at holde afstand.

I arbejdets opstart trillede
en patruljevogn forbi, betjen-

tene rullede vinduet ned og
spurgte hvad vi lavede (det
kommunale tøj sikrede os mod
bøder). De havde intet hørt
om de tiltag vi skulle i gang
med. Det er tilsyneladende
ikke kun i den grønne branche
at kommandoforplantning
kan være en udfordring.

Politiet arbejder på en an-
den måde end vi gør. Det fak-
tum at opstribningerne ikke er
målfaste, og afstanden mellem
firkanterne ikke var præcis 2
meter alle steder havde nær
kostet os en omstribning. Hel-
digvis ændredes afstandkravet

på selv samme dag til 1 meter.
Saved by the bell!

Lad os bruge momentet
Salget af sommerhuse går stry-
gende, og alle aldersgrupper,
især de unge, kommer mere
ud i naturen end de plejer.
Mennesker over hele verden
har med Covid19-krisen måtte
søge mere ud i frisk luft og
grønne områder end de plejer.
Ingen kan holde til at være
inde for længe, og udenfor er
der bedre plads. Så midt i kri-
sen og alvoren kan vi som
grønne fagfolk se at der er
brug for det vi kan, det vi ved
noget om og det vi forvalter.

Grønne fagfolk har aldrig
været i tvivl om nytteværdien
ved at opholde sig, bevæge
sig, arbejde i og med grønne
områder. Med den surrealisti-
ske periode vi er i netop nu,
kan man kun krydse fingre for
at ledelse og politikere griber
den enestående mulighed si-
tuationen giver for at opprio-
ritere mængden og kvaliteten
af de grønne områder. ❏

Der tagges flittigt på de opsatte
bystandere.
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Mange forblændes af for-
delene ved hybridgræs

på stadion og træningsbaner,
men vi har endnu meget at
lære. Det gælder både beho-
vet for nøjagtighed ved anlæg
og den følgende pleje, lyder
det fra græskonsulent Asbjørn
Nyholt i Groundsman Associa-
tion nyhedsbrev 12. maj.

Længere spillesæson, højere
spillekvalitet og flere brugsti-
mer er nogle af de fordele
kombinationen af naturgræs
og kunstgræs giver. Men utål-
modigheden efter at få hy-
bridplanen klar munder for let
ud i for mange kompromisser,
skriver Nyholt.

Han omtaler en bane der var
to år da den mødte det våde
efterår 2019. Overfladen blev
så glittet af organisk materiale
at vandinfiltrationen ned i
vækstlaget var stort set nul og
græsset blev for fedtet og glat
at spille på. Banen blev som så-
dan passet som forventeligt og
alt afklip blev samlet op. Men
man havde udeladt den årlige
topskæring der fjerner filt og
slam så vandet lettere kan sive
ned. Noget som Nyholt også
kalder at ‘rense op’.

En to år gammel træningsbane anlagt med hybridgræs som tæppe-
løsning hvor sandet i toppen var børstet ned på stedet hvorefter græs-
set blev sået. Ved forårets renovering fremstod banen så tilpas ujævn at
overfladen ikke kunne topskæres.Billedet afslører også at plaststråene
ikke var striglet nok op da banen blev anlagt. Foto: Asbjørn Nyholt.

Hybridgræs skal laves så
det kan plejes rigtigt
Den nødvendige topskæring kræver en meget
jævn overflade for ikke at ødelægge fibrene

Den ødelæggelse af natur-
lige økosystemer som bl.a.

klimaændringerne skaber, kan
spille en rolle for hvor ofte vi-
rus hopper fra dyr til menne-
sker og bliver til pandemier
som coronaen. Det fremgår af
en ny forskningsgennemgang
publiceret i The Danish Medi-
cal Journal: ‘COVID-19 is pos-
sibly a consequence of the an-
thropogenic biodiversity crisis
and climate changes.’

Bag artiklen står læger og
biologer fra Institut for Klinisk
Medicin ved Aarhus Universi-
tet, Aarhus Universitetshospi-
tal, Globe Institute på Køben-
havns Universitet samt Hvid-
ovre Hospital og De Nationale
Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland.

„Når vi mennesker direkte
eller indirekte ødelægger dyrs
levesteder, og op mod 70% af
de naturlige økosystemer er

Natur- og klimaproblemer
kan øge pandemi-risiko

påvirket, så kan de blive tvun-
get til at søge nye habitater
for at overleve og komme tæt-
tere på vores husdyr og på
mennesker. Det gælder eks-
empelvis flagermusen der bæ-
rer mange virusser,” forklarer
professor Carsten Rahbek fra
Globe Institute.

Flagermus er kendt for at
bære mange smitsomme virus-
ser. Den nuværende pandemi
menes at komme fra flager-
mus. Det gælder også tidligere
epidemier som Sars, Mers og
Ebola. Derfor har forskerne set
nærmere på flagermusen og
virussen rabies. Denne virus
kommer bl.a. til mennesker via
bid fra andre pattedyr smittet
af flagermus mens mennesker
kun sjældent smitter hinan-
den. Derfor kan antallet af ra-
biestilfælde bruges som en in-
dikator for om der er mange
flagermus tæt på mennesker.

Når de dyr der spreder smitten får ødelagt
deres habitater, tvinges de til at finde nye

Frem mod Sars-udbruddet i
2003 kunne man se en meget
stor stigning af rabiestilfælde i
Kina, især i Guangdong-pro-
vinsen, udbruddets epicenter.
Det peger på at større tæthed
mellem mennesker, flagermus
og andre dyr kan spille en rolle
for virusspredning fra vilde dyr
til mennesker, forklarer Henrik
F. Lorentzen, overlæge ved
Aarhus Universitetshospital.

Mers spredte sig fra Saudi
Arabien og Sars fra Kina, beg-
ge fra områder med karstland-
skaber med store underjordi-
ske vandfyldte huler, et fore-
trukkent habitat for flager-

mus. Men karstlandskabet er
presset af et stigende vandfor-
brug, og det kan presse flager-
musen til andre habitater, for-
klarer Lorentzen.

Samtidig kan der findes en
evolutionær forklaring, mener
Rahbek. For virusser og mikro-
ber er mennesket en stabil og
voksende biomasse. Vi og vo-
res husdyr udgør i dag 96% af
den globale biomasse for pat-
tedyr. Derfor bliver det også
mere attraktivt for virus at til-
passe sig mennesker. Forsker-
ne understreger dog at det ik-
ke er bevist, men at flere indi-
cier peger i denne retning. sh

Vi og vores husdyr udgør 96% af den globale biomasse for pattedyr.

„Når I står ved sommerreno-
veringen sidst i maj, skal I kun-
ne tænke et helt år frem. Vil
overfladen kunne holde til det
næste efterår og tidlige forår?
Er du det mindste i tvivl, skal

banen renses op,“ anbefaler
Nyholt.

På en anden bane var der
renset op, men med blandet
effekt fordi banen ikke var
jævn nok. På billedet ser man

mørkegrønne områder. Det er
de højeste punkter på banen
hvor hybridgræsset var renset
op så de mørkegrønne plast-
strå står tilbage. Hvor der er
mere lysegrønt, står natur-
græsset tilbage. Det er i lav-
ninger der ikke er renset op.

Der skal ikke megen ujævn-
hed til før tophøvlen når ned i
den måtte som kunstfibrene
sidder fast i. Det skal selvføl-
gelig undgås. Er banen ikke
jævn nok, kan det betyde at
en del af banen ikke renses
nok op. På den aktuelle bane
var det måske tre fjerdedele.

På billedet ses også områder
med næsten bar jord eller
hvor græsset står skalperet
tæt, men uden at man kan se
plaststråene. De har åbenbart
ikke været striglet tilstrække-
ligt op gennem sandet (infill)
dengang banen blev anlagt.
Plaststråene ligger stadig be-
gravet ned i sandet.

Hybridbanens tilstræbte
egenskaber hvor samspillet
mellem græsset og plaststråe-
ne giver de ønskede spilegen-
skaber, er ikke forløst i de to
eksempler. Derfor skal an-
lægsarbejdet ikke forceres. sh
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Mens handelsgaderne blev
tømt, var der under co-

ronakrisen dobbelt så mange
mennesker i byens parker. Det
viser ny undersøgelse fra Gehl
Architects. Og navnlig kvinder-
ne kom mere ud i det grønne.

Restriktionerne fra 11. marts
for at bekæmpe sygdommen
ændrede med ét også byrum-
mene. Butikker og service-
funktioner lukkede, mange
begyndte at arbejde hjemme-
fra, og efterhånden blev der
lukket for adgang til visse
byrum mens andre fik ensret-
ning eller forbud mod løb.

Gehl fik hurtigt Realdania
og Københavns Kommune
med på tilsagn om henholdsvis
400.000 og 150.000 kr. til at
samle data om borgernes be-
vægemønstre i København,
Helsingør, Svendborg og Hor-
sens. Det skete i april, og den
6. maj lå undersøgelsen klar,
og da var genåbningen endnu
kun delvist i gang. Tallene for-
tæller hvordan og af hvem
(køn og alder) byrummene bli-
ver brugt. Tallene er sammen-
lignet med historiske datasæt
fra de seneste 10 år.

En af de tydeligste tenden-
ser overrasker næppe: Antallet
af fodgængere i byernes gå-
gader faldt drastisk, for når
butikkerne og arbejdspladser
lukker, kommer vi ikke ind til
centrum. Til gengæld mødtes
man andre steder.

„De lokale mødesteder som
skolegården og lokale parker

bliver lige pludselig endnu vig-
tigere mens centrum af byen
bliver mindre vigtig. Er det
fordi de ikke tilbyder andre
former for liv end butikker, el-
ler fordi de ikke er så tæt be-
folket? Det ved vi ikke med
sikkerhed endnu, men det er
værd at undersøge,“ siger
Gehl-partner Jeff Risom.

Der er kun data fra Køben-
havn når det gælder områder
uden for centrum, men her er
tendensen tydelig: Åbne, of-
fentlige pladser som Enghave
Plads på Vesterbro, Superkilen
på Nørrebro og Sundbyøster
Plads på Amager har oplevet
2-2,5 gange så mange besø-
gende som normalt.

„Man kunne forestille sig at
fordi folk arbejder hjemmefra,
har de mere fritid, og så bliver
kvaliteterne af de offentlige
arealer og tilbud i lokalområ-
derne endnu mere afgørende
for ens hverdag,“ siger Liselott
Stenfeldt, direktør i Gehl Inno-
vation.

Det viser at bymidterne til
en vis grad er overflødige når
deres butikker lukker. „Byerne
var førhen steder hvor ting
blev produceret. De seneste 20
år har de været drevet af ren
forbrugerkultur. Jeg tror at
det her vil speede processen
mod en ny brug af bymidterne
meget op,“ forklarer Risom.

En af de ting man kan se i
alle fire byer og særligt i Kø-
benhavn, er at der spirer nye
aktiviteter i bymidten frem når

rummet står åbent. F.eks. ser
man yngre børn lege og køre
på bmx og løbehjul. Der er
ifølge Liselott Stenfeldt rig
mulighed for at gentænke
hvad byrummet skal bruges til.

Her kan man også inddrage
den kritik der i de seneste år
har været fordi byrum med
sine mange skateramper, ba-
sketballbaner og fodboldba-
ner mest er henvendt til unge
fyre. Derfor er kønsfordelin-
gen i byrummet normalt i
mændenes favør, men under
coronakrisen var kvinderne
flest, og også børn og ældre
brugte byrummet mere.

„Studier har vist at mange
aktiviteter af mere sportslig
karakter optager rigtig meget
plads i byrummet. Jeg tror tit
man overser at der er mange
andre behov såsom mulighed
for at snakke sammen i et
mere intimt og stille rum,“ si-
ger Liselott Stenfeldt.

Under coronakrisen er man-
ge sportsbaner og motions-
arealer blevet spærret af så
byrummet i højere grad invite-
rede til at gå en tur eller mø-
des på en bænk. Den aktivitet
dominerer kvinder i par, mens
mænd oftere går alene, siger
Stenfeldt. sh

KILDER
Frederik Buhl Kristensen (2020): Gehl
har undersøgt byrummet under coro-
nakrisen: ‘Det kan lære os, hvordan
bymidterne kan tilbyde noget andet
end rent forbrug’. Politiken Byrum
6.5.2020.
Gehl (2020): Public space and public
life during Covid19. Gehlpeople.com.

Tomme handelsgader, fyldte parker
Gehls analyse viser hvordan coronaen ændrede brugen af byens rum

Stadions lukkede,
men ikke driften
De kommunale stadions var
ikke i brug fra 11. marts og
næsten tre måneder frem,
men det bremsede driften af
banerne. Groundsman Associa-
tion Denmark udsendte 27.
april et spørgeskema til fore-
ningens medlemmer om drif-
ten under coronaen. Og der
kom svar fra 45 kommuner,
hedder det i foreningens ny-
hedsbrev af 12. maj.

I de 15 kommuner havde der
slet ingen lukkedage været. I
den anden ende af skalaen
havde der i ét tilfælde været
45 lukkedage. Resten lå deri-
mellem. Langt flest lukkede
fredag den 13. marts, resten
spredt fra 9. til den 23. marts.

Næsten halvdelen vurderede
at lukningen ikke havde haft
betydning for banernes stan-
dard. Næsten lige så mange
vurderede at lukningen havde
haft en mindre betydning
mens cirka 5% vurderede at
lukningen havde haft en stør-
re betydning for standarden. I
57% af tilfældene havde der
ikke været utilsigtet brug af
banerne. 33% havde haft en
vis utilsigtet brug, men ikke
med de store konsekvenser.

Medfinansiering til
klima falder bort
Når vandselskaber igangsætter
klimaprojekter, er de ofte bun-
det af at kommunerne skal bi-
drage med 25% af finansierin-
gen. Dette medfinansierings-
krav bliver nu fjernet, oplyser
Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet. Det sker efter en
ny politisk aftale som regerin-
gen og partierne bag vand-
sektorloven har indgået.

Problemet har hidtil været
at klimaprojekterne kunne
falde til jorden fordi de indgik
i den almindelige kommunal-
politiske prioritering. Det vil
nu kunne undgås.

Med aftalen bliver de for-
skellige regelsæt for vand-
selskabers klimatilpasning
samtidig samlet så de er let-
tere at anvende og admini-
strere. De nye regler skal im-
plementeres ved en ændring
af vandsektorloven samt en
del øvrig lovgivning på vand-
området og forventes at træ-
de i kraft ved næste årsskifte.
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Coronakrisen har fået flere til
at søge mere ud i naturen. Det
viser en undersøgelse Kantar
Gallup har lavet for Friluftsrå-
det. I perioden 23.-28. april
blev 1.019 personer, repræsen-
tativt udvalgt blandt personer
over 18,  spurgt om to ting.

Har du opholdt dig mere el-
ler mindre i den frie natur un-
der coronakrisen i forhold til
før krisen, lød første spørgs-
mål? Det svarede over hver
tredje ja til, og blandt de 18-
35-årige næsten halvdelen.
Har du under coronakrisen be-
søgt naturområder du ikke har
besøgt før krisen, lød andet

Coronakrisen har fået flere ud i naturen
spørgsmål. Det svarede hver
fjerde ja til.

Undersøgelsen viser også
hvor meget mere man brugte
naturen i forhold til det parti
man stemmer på. Her lå Libe-
ral Alliance i top - måske fordi
dem fra Alternativet i forvejen
er meget ud i det grønne.

Tendensen støttes af Natur-
styrelsens tællinger. Fra 15.
marts til 1. maj var besøgstal-
let i Naturpark Amager op til
160% højere end sidste år.
Hareskov ved Værløse havde
en stigning på 90% mens
Svinkløv Plantage havde et
besøgsfald på 65%. sh

ANNONCE

De danske skove bliver mindre effektive til at opsuge CO2

hvis det ikke mere er økonomisk for skovejere at plante
hjælpetræer i nye skove. Det viser beregninger fra Hede-
Danmark der driver mange skove for danske skovejere.

Forklaringen er de hjælpetræer som er en del af lignin-
gen når der plantes ny skov eller genplantes i eksisterende
skove. De hurtigvoksende arter hjælper de blivende træer
godt i gang, men øger også skovens CO2-opsugning. Og
når hjælpetræerne fjernes, bliver de fliset og brugt på var-
meværkerne og substituerer fossil energi som olie og gas.

Selv om skovejerne har fordel af hjælpetræerne, er de
også en udgift fordi de skal plantes og udtyndes. Der bliver
derfor ikke brugt lige så mange hjælpetræer hvis skov-
ejerne ikke tror de kan afsætte hjælpetræerne. Og så er
det et problem at der - med den eksisterende energipolitik
- ikke længere bliver lavet lokale fjernvarmeværker der
bruger flis. De skal i stedet anvende fossilt gas som supple-
ment til varmepumper, lyder der fra HedeDanmark.

Med godt skovhåndværk planter man cirka 3.500 skov-
planter pr. ha, og godt og vel en tredjedel er hjælpetræer,
forklarer HedeDanmark. Ifølge firmaets målinger giver de i
løbet af de første 20 år cirka 200 m3 træ mere pr. ha end
hvis man plantede almindelige træer. Det svarer til ekstra
160 tons CO2 der suges ud af luften. I Danmark ny- og gen-
plantes der cirka 5.500 ha. HedeDanmark anslår at cirka
60% tilplantes med hjælpetræer. Det betyder at vi på sigt
kan miste en sugeevne fra skovene på op til 500.000 tons
CO2 om året. Den besparelse skal politikerne finde et andet
sted, f.eks. ved at reducere vores bilpark med 250.000 biler
da en bil udleder cirka to tons CO2 om året. sh

Energipolitik sænker skovens CO2-sug
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Når en kirkegård omlægges
til park, ønsker de hidtidi-

ge brugere at bevare kirkegår-
dens særkende som et grønt
sted med fred og ro i modsæt-
ning til mange andre parker
fulde af ’støj’ og aktivitet.

Det gør de i hvert fald på
Frederiksberg hvor kommunen
er ved at omlægge Solbjerg
Parkkirkegård til park. Det
fremgår af Katrine Howarths
speciale ’Everyday use of Sol-
bjerg Parkkirkegård’ på land-
skabsarkitektuddannelsen på
Københavns Universitet.

Danske kirkegårde har i
mange år haft pladsoverskud,
især fordi de fleste kremeres,
og en urne ikke fylder ret me-
get. Den overskydende plads
kan bl.a. ændres til park når
man gennem årene ikke sæn-
ker flere kister og urner i om-
rådet. Det er det der sker på
Solbjerg Parkkirkegård hvor
de første afdelinger helt ned-
lægges i år og de sidste i 2050
hvor parken når sine 16 ha.

I specialet interviewede Ho-
warth 66 personer og registre-

rede 426 personers gøren og
laden. Det skete på syv forskel-
lige dage fra 1. august til 3.
september 2019. 94% af de
besøgende var lokale og var
54 år i gennemsnit idet børn i
barnevogne ikke taltes med.

Mange fortalte at de besøg-
te parken fordi de oplevede
en fredfyldt stemning, og at
kirkegården lå tæt på hvor de
bor. Næsten halvdelen af de
besøgende boede kun 1-5 mi-
nutter fra kirkegården. Det var
dejligt at der kun var få men-
nesker på kirkegården så man
kunne være for sig selv. Hele
75% af de besøgende var ale-
ne på kirkegården.

Hvad de besøgene lavede på
kirkegården, blev registeret i
14 kategorier så man kunne
sammenligne med et lignende
norske studie der i øvrigt gav
lignende resultater. Selv om
Solbjerg Parkkirkegård stadig
er en aktiv kirkegård, havde
kun 4% til formål at besøge
en grav. Kirkegården blev pri-
mært brugt til at skyde genvej
og lufte hund. På tredjeplad-
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gerne bevare fred og ro, når kirke-
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Bevar roen
og det
grønne når
kirkegården
bliver park
Særkendet som et
sted for ro, respekt
og refleksion er vigtigt
for Solbjerg Parkkirke-
gårds gæster

sen kom at holde en pause, of-
test på en bænk. Næsten in-
gen brugte kirkegården til leg
eller til at spise medbragt mad.

De interviewede kunne ind-
tegne deres yndlingssteder på
et kort. Særligt fire områder
var eftertragtede: alléen, te-
mahaverne, kapellet og spejl-
dammen. De har det til fælles
at de skaber et lille, mere per-
sonligt rum. Nogle beskrev det
som at have sin egen lille have.
Her kunne de læse avis eller
tegne uden at blive forstyrret.

Temahaverne er fem elipse-
formede haverum, Dufthave,
Bibelhave, Sommerfuglehave,
Dahliahave og Vandhave, der
allerede er etableret.

Da de besøgende blev
spurgt om hvad der gjorde de-
res udpegede sted særligt for
dem, svarede 16% at her var
en særlig bænk placeret. 14%
svarede at der var fred og ro,
og 12% svarede at det var et
særligt godt område at gå i.

De besøgende blev bedt om
på en skala fra 1-5 at vurdere
hvor vigtige en række udsagn

var for dem. To var stort set
alle de adspurgte enige i: At
der var grønt med mange træ-
er og buske. Og at stedet gav
mulighed for eftertænksom-
hed til at fordybe sig i tanker
eller få nye idéer. 70% fandt
det også vigtigt at hække og
græs har et højt plejeniveau.

Brugernes ønsker kan ifølge
Howarth bl.a. tilgodeses ved at
opdele kirkegården i mindre
rum som det f.eks. er gjort i
temahaverne. Så får man let-
tere et personligt rum hvis der
kommer flere besøgende når
kirkegården bliver park. sh

Alexandra Instituttet har ud-
viklet en interaktiv 3D-visuali-
sering af hele Danmark, ikke
kun de større byer. Man kan
navigere rundt i en model af
byer og landskab med et reali-
stisk lag af facader, tage, ter-
ræn mv. Modellen kombinerer
data fra Danmarks Højdemo-
del, skråfotos, Ortofoto samt
DAWA-adressesøgning.

Værktøjet giver en virkelig-
hedsnær forståelse af landska-
bet så man nemmere kan ar-
bejde på tværs, bl.a. om klima-

tilpasning, grundvand, byggeri
og lokalplaner, lyder det fra
leverandøren. Man kan lægge
egne data ind og f.eks. visuali-
sere hvordan vandet bevæger
sig i landskabet. Oversvømmel-
sen klaskes ikke bare oven på
3D-objekterne.

„Vi har testet 3D-modellen
på flere projekter, og vores
oplevelse er at det giver en
god rummelig fælles forståelse
i projektgruppen,“ forklarer
Bo K.Kempel fra EnviDan der
tester modellen. Alexandra.dk.

3D-visualisering af hele Danmark

Der er grønt med mange træer og buske på Solbjerg Parkkirkegård. Det sætter gæsterne stor pris på.
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Urea kan indgå som element i
beton og forstærke betonen.
Det kan bl.a. være en fordel
når astronauter skal fremstille
beton på månen til måneba-
ser. Så kan de nemlig bruge
deres egen urin som råstof,
skriver Ekstra Bladet 8. maj
med Den Europæiske Rum-
organisation, ESA, som kilde.

I forsøget på at reducere be-
hovet for vand på månen har
forskerne fundet ud af at urin-
stof virker bedre end andre
blødgøringsmidler til betonen.
Dermed bliver den lettere at

Blandingen er stærk og let at
forme. Til højre den regolit der
skal danne tilslag i månebetonen.
Fotos: ESA.

Månebeton med
astronauters urin

forme og stærkere når den er
hærdet. Derved kan den også
bedre modstå månens høje og
lave temperaturer. Hertil kom-
mer at man kan reducere
mængden af det der skal sen-
des op, og at man kan genbru-
ge urinen på en simpel måde.

Hovedingrediensen i beto-
nen vil dog være den mineral-
jordsblanding der allerede er
overalt på månens overflade -
den såkaldte regolit. Betonens
fordele har fået forskerne til at
spekulere på om blandingen
også kan bruges på jorden. sh

Det er en sejlivet fordom at gamle jordbærsorter smagte
bedre end nye. At de nye sorter er avlet så de holder sig
bedre, er mere robuste og i det hele taget er mere produkti-
onsvenlige. Men at det har ramt smagen! Det kan jeg selv
skrive under på når jeg tænker på landbohaven derhjemme
og jordbarmarken i 1978 med dens Senga Sengana.

Det passer bare ikke. I 2019 lavede Bodil Damgaard Peter-
sen og Fleming Rune test af nye og gamle sorter som de sta-
dig dyrker i deres haver. Resultatet der præsenteres i Havens
sommernummer viser at nye sorter som Sonata (1998) og
Malwina (2008) skiller sig ud med bedst smag. Andre sorter,
nye som gamle, er dårligere, også berømmede sorter som
J.E. Dybdahl (1909), Senga Sengana (1956) og Zephyr (1965).
Også modtagelighed for gråskimmel er bedømt. Her er der
ikke klare tendenser. Så her holder fordommen heller ikke.

Petersen og Rune kalder deres test for ‘uvidenskabelig’ og
tager det forbehold at gamle kloner grundet mutation kan
have mistet oprindelige egenskaber. Alligevel er resultatet
slående. Fordomme står for fald som det så ofte går når de
undersøges. Selv om det skal med at det snart kun er ældre
der husker de gamle sorter - og de husker dem fra dengang
de havde unge smagsløg og spiste bærrene lige fra beddet.

Nu hvor Alt om Haven er stoppet er Haven det eneste me-
die af sin slags til at inspirere og oplyse haveejerne. Det er
derfor glædeligt at læse juni-julinummeret hvor ikke bare
jordbærartiklen, men også artiklerne om landbohaven og
leslåning udvider både målgruppe og indhold. sh

Jordbærrere smagte så fantantisk dejligt
dengang vi plukkede dem lige fra beddet

KLUMME UDEN FOR NUMMER

30% af land- og havarealerne
skal afsættes til natur og bio-
diversitet, heraf 10% under
streng naturbeskyttelse dvs.
arealer udlagt med natur og
biodiversitet alene som formål.
Det er de udvidede mål i EU
Kommissionens nye strategi
om biodiversitet for det kom-
mende årti 2020-2030.

Strategien, der blev blev lan-
ceret 20. maj, har baggrund i
flere rapporter fra bl.a. det
mellemstatslige panel for bio-
diversitet og økosystemtjene-
ster (IPBES). Strategien er uden
juridisk bindende aftaler og
mål, men sådanne overvejer

kommissionen for første gang
på biodiversitetsområdet.

Som landbrugsland  har
Danmark langt under de 10%
hvor der skal være streng na-
turbeskyttelse, måske kun 1-
2% ifølge professor Carsten
Rahbek, Københavns Universi-
tets repræsentant i IPBES koor-
dinationsgruppe

Ifølge strategien skal der af-
sættes mindst 20 mia. euro år-
ligt fra både offentlige og pri-
vate midler. Samtidig vil der
være synergi med klima da en
væsentlig del af klimabudget-
tet afsættes til natur- og bio-
diversitetsbaserede løsninger.

EU arbejder for mere naturbeskyttelse

Robust design til
bænke og borde
I forbindelse med fornyelsen
af Tingbjerg i København har
Zenzo leveret plinte og bord-
og bænkesæt til de nye boli-
gers friarealer. Det meget ro-
buste og enkle design er fra
den tyske producent Runge.
Det er fremstillet som en kom-
bination af betonben og sæ-
der i FSC-certificeret træ. Det
221 cm lange bord- og bænke-
sæt er model Omnia (billedet).
Det er leveret med ryglæn,
men kan fås uden. I gaden står
desuden bænken Alena, både
som plint og bænk med ryg-
læn. zenzo.dk.

Mere anlægsaffald,
bedre sortering
I 2018 blev der produceret cir-
ka 5 mio. ton affald i bygge-
og anlægssektoren. Det er
40% af alt affald der produce-
res i Danmark på et år. Men
mere og mere bliver sorteret
og genbrugt, viser Miljøstyrel-
sens nye Affaldsstatistik 2018.

Den samlede mængde af-
fald fra bygge- og anlæg er i
runde tal steget fra 4 ton i
2016 til 5 mio. ton i 2018. Det
hænger ifølge statistikken
sammen med at aktiviteten in-
den området steg i perioden.
Det blandede bygnings- og
nedrivningsaffald - som ikke
genbruges - faldt alligevel fra
knap 460.000 ton i 2016 til
godt 390.000 ton i 2018.

Statistikken viser også at
mængden af forurenet og
uforurenet anlægsjord er ste-
get de senere år. Ifølge stati-
stikken kan det igen hænge
sammen med den øgede byg-
ge- og anlægsaktivitet, men
også med bedre indberetnin-
ger for jord som branchen før
ikke betragtede som affald på
linje med andet anlægsaffald.

Som landbrugsland  har
Danmark langt under de
10% hvor der skal være
streng naturbeskyttelse.
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Det store reservat
og supplementet

Måske kan biodiversitets-
krisen i bund og grund

kun løses i store menneskefri
reservater, men alligevel ud-
foldes der store anstrengelser
for at øge biodiversiteten i ha-
ver, parker, landbrug, skove
og vejkanter. Også selv om ef-
fekten måske kun er lokal,
supplerende og måske bare
pædagogisk og psykologisk.

Spørgsmålet er centralt i
Momentums og Landskabs to
nye temahæfter om biodiver-
sitet hvor en række biologer,
landskabsarkitekter og jord-
brugsfagfolk belyser et af ti-
dens planlægningsnøgleord.
Et af de ord der kan få et byg-
geri gennem det politiske sy-
stem. Et ord der næsten er ble-
vet et argument i sig selv.

Selvforvaltende reservater
Hovedfigur i begge temahæf-
ter er Rasmus Ejrnæs, biolog
og seniorforsker på Aarhus
Universitet. I Momentum taler
han for at kun store vilde re-
servater kan løse den ‘omfat-
tende’ biodiversitetskrise. Og
at vi skal gøre op med nogle
myter for at løse krisen.

Vi har eksproprieret næsten
al jord til ganske få arter af-
grøder og husdyr, men det er
intet problem, for vi behøver
ikke biodiversitet for at over-
leve. Det er myte nr. 1. Myte
nr. 2 er at den vilde natur er
sund og frodig. Nej, det er de
dyrkede arter fordi vi gør alt
for det. De vilde arter er ofte
kronisk stressede og plaget af
forstyrelser, parasitter, fejler-
næring og rovdyr. Myte nr. 3
er at miljø og natur er samme
grønne dagsorden. Nej, ikke
nødvendigvis. Forladte gift-
grunde kan f.eks. give truede
arter fine vilkår. Myte nr. 4 er
at naturen har brug for os.
Nej, den har ej. Alle vilde arter
er næsten alle udviklet i økosy-
stemer uden mennesker.

Slipper vi myterne, er det

indlysende svar at reservere en
del af territoriet til en rigtig
vild og selvforvaltende natur,
siger Ejrnæs. Han fastslår også
at det ikke hjælper at gøre
menneskets domæner som
marker, plantager, haver og
rabatter mere naturvenlige.
Her kan de fleste truede arter
alligevel ikke leve.

Det lyder enkelt. Når man
læser de to temanumre, er
problemet bare at man ikke
kender det videnskabelige be-
læg. Og man står tilbage med
nogle spørgsmål: Hvor godt et
supplement er naturvenlige
menneskezoner? Og hvor sto-
re områder kræver naturens
frie spil? Som Lille Vildmose?

I Landskab er det en blødere
Ejrnæs man hører. Hvis man i
byen „arbejder seriøst med
blomster, rent vand, gamle
træer og dødt ved, uforstyr-
rede krat, stævning og sty-
ning, så kan man faktisk skabe
alvorlig rig natur i byerne,“ si-
ger han, men tilføjer dog at de
„vigtigste levesteder for true-
de arter findes ude i de rigtige
naturområder.“

Ejrnær har desuden en ræk-
ke råd til hvordan man i byen
kan forbedre biodiversiteten:
f.eks. sørge for at der er blom-
string på skift i en lang sæson,
erstatte græs med blomstren-
de urter, sørge for at der er
mange forskellige nicher og at
anvende hjemmehørende ar-
ter - uden at være fundamen-
talist. Insekter søger gerne
nektar og pollen fra eksoter
som f.eks. sommerfuglebusk,
men de kan ikke gennemføre
deres livscyklus på dem, for
larverne kræver andre og ofte
specifikke plantearter. Og så
kalder han spredningskorri-
dorer for ‘stærkt hypede og
overvurderede’.

Man må forstå Ejrnæs sådan
at reservaterne er det afgøren-
de, men at man kan komme et
stykke ad vejen på andre må-

der og i hvert fald få et pæda-
gogisk afsæt. Som han skriver i
Den Uendelige Have fra 2016:
„Vildere haver kan transfor-
mere vores naturforståelse og
selvforståelse, og det er et
godt sted at begynde.“

Naturzoner og naturfølelse
Ph.d.-studerende Charlotte
Ruegaard Petersen og profes-
sor Henrik Vejre, begge Kø-
benhavns Universitet, kommer
Ejrnæs i møde med et forslag
om at supplere planlægnin-
gens land-, by- og sommer-
huszoner med naturzoner. Det
er store arealer hvor naturen
altid har førsteprioritet, noget
som landzonen som erhvervs-
zone ikke tilbyder.

Biodiversitetskrisen fortæller
at ikke alt kan løses med funk-
tionsintegration. Langt fra alle
arter trives med land- og skov-
brug som bagtæppe, som Pe-
tersen og Vejre skriver i Mo-
mentum. Naturzonen er dog
ikke nødvendigvis natur i fri
dressur, men kan også omfatte
ekstensivt landbrug, bosæt-
ning og rekreation.

Ejrnæs’ udgangspunkt, at vi
mennesker fint klarer sig uden
biodiversitet, kommes i møde
af Stig L. Andersson, Kristine

Kjørup Rasmussen og Cecilie
Jessen Hansen fra landskabs-
arkitektfirmaet SLA. Men, fort-
sætter de, vi har brug for den
æstetiske naturfølelse som er
de følelser, erfaringer og er-
kendelser som naturoplevelser
kan vække i os. Denne natur-
følelse opstår kun når naturen
er biologisk mangfoldig nok,
og når naturen i øvrigt er ‘san-
selig, levende, vild og stoflig’.

Men det behøver altså ikke
at være spontan natur, og den
reelle styrkelse af biodiversite-
ten er ikke afgørende. Som
det hedder i Landskabs leder,
er landskabsarkitekterne mest
optaget af hvordan man tæn-
ker biodiversitet ind i et æste-
tisk formsprog til en land-
skabsarkitektonisk helhed.

Behovet for biodiversitet
Tesen om at mennesker ikke
har brug for biodiversitet står
dog ikke uanfægtet. SLA-fol-
kene er selv inde på at biodi-
versitet er forudsætningen for
mange af de økosystemtjene-
ster som naturen giver os, bl.a.
regnvandshåndtering, luft-
rensning og støjreducering.

Også Hans Peter Ravn, lek-
tor på Københavns Universitet,
henviser til „de økonomiske

BIODIVERSITET. Med hver sit temanummer
samler Momentum og Landskab tidens debat,
men indslagene er springende, og der gås let
uden om nogle af de afgørende spørgsmål
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Fra forsøget i det grønne område ved Ballerup Rådhus med at få mere
blomstring i græs. Forsøget er en aflægger af et tiårigt forsøg med at
fremme urteagtig vegetation på næringsjord. Foto fra 20.6.2019.

og andre nytteværdier for
mennesker som direkte eller
indirekte knytter sig til biodi-
versitet“ og forbinder dem
med økosystemtjenester.

Hvordan biodiversitet og
økosystemtjenester hænger
sammen, er der dog ikke gjort
nærmere rede for. Det ligger
lige for at en varieret flora og
fauna kan skabe mere natur-
oplevelse end en mindre vari-
eret flora og fauna. Man kan
også antage at høj biodiversi-
tet er en fordel når man skal
finde plante til specifikke for-
mål, f.eks. til medicinsk brug
eller nye sorter til jordbruget.
Måske kan en varieret flora og
fauna også være mere effektiv
til f.eks. at rense luften, dæm-
pe trafikstøj og tilbageholde
regn. De to hæfter kommer
bare ikke nærmere ind på det.

Inden for eget domæne
Står Ejrnæs til troende, er
mange af de øvrige skribenter
sat til vægs, for de beskriver
hvordan biodiversiteten kan
støttes inden for menneskets
egne domæner.

Landbrugets biologer An-
drea Oddershede og Heidi
Buur Holbeck ser ellers et ‘stort
potentiale’ for mere natur
med flere vilde arter i landbru-
get, bl.a. ved at afsætte per-
manente arealer til naturlig
dynamik. De vurderer også at
selve markerne kan række
biodiversiteten en hjælpende
hånd, f.eks. med bufferzoner
der beskytter naturområder.

Mona C. Bjørn og Marian
Nørgaard, adjunkt og lektor
på  Københans Universitet, be-
skriver et vegetationsforsøg
om at fremme biodiversitet på
næringsrig jord. Fra vilde ‘di-
versitet-hotspots’ skal de vilde
frø sprede sig naturligt. Efter ti
år præger forsøgsarterne sta-
dig felterne trods det indtræn-
gende græs og har spredt sig
til kontrolfelterne. Forsøget
har fået aflægger i et grønt
område i Ballerup.

Bjørn og Nørgaard undersø-
ger også hvordan motorvejs-
volde og -skråninger kan bru-
ges som ‘biodiversitetsrefugi-
er’ og spredningskorridorer.
Floraundersøgelser viser at
arealerne udlagt i fri successi-
on og fåregræsning har størst
artsrigdom mens de tilsåede
og kvæggræssede arealer har
lavest. Skråningerne ned mod

motorvejen domineres i alle
tilfælde af konkurrencestærke
høje urter og græsser. Sigtet
er nu at man gennem pleje-
indgreb kan skabe mange for-
skellige habitater.

At kanterne langs veje og
baner har et potentiale med
biodiversitet, har ej heller und-
gået Transportministeriets op-
mærksomhed som Anne Dahl
Refshauge skriver. Et af måle-
ne er at fremme artsrige kan-
ter ved at kortlægge artsrige
og potentielt artsrige kanter
og lave plejeplaner for dem.
Her indgår også frøblandinger
tilpasset de lokale forhold,
dødt ved og ‘kulturhistorisk og
biologisk unikke vejtræer’.

Biodiversitetens betydning
for oplevelsesværdien er i fo-
kus hos Marianne Rosenbak
og Allan Kristoffersen, Aal-
borg Kommune. Planlægges
det rigtigt, kan det gøres ude
øgede driftsomkostninger.

„Nu beholder vi vejrabat-
tens næringsfattige råjord i
stedet for at tilføre muld. Det
fremmer lokalt forekommen-
de urter, øger mangfoldighe-
den og mindsker behovet for
slåning,“ fremhæver de som
eksempel. De udfordrer også
plantevalget i staudebede,
bl.a. ved at bruge flere hjem-
mehørende stadearter, satser
på flere gamle træer og hø-
slæt for at udpine jorden i par-
ker og boligområder så der
kan komme flere blomster.

Man kan også lade nærings-
fattige og jordkompakte rude-
rater som forladte baneterræ-
ner, havnearealer, byggetom-
ter, nedlagte grusgrave mv.
udvikle sig i fri succession.
„Det interessante er at ethvert
ruderat kan betragtes som et
unikt biologisk tæppe der rul-
les ud over matriklen,“ skriver
landskabsarkitekt Tine Gils fra
Marianne Levinsen Landskab.
„Der er plantearter man altid
vil møde, men overraskelserne
venter lige om hjørnet.“

Lene Sigsgaard og Stine Kra-
mer Jacobsen fra Københavns
Universitet taler for en ‘funk-
tionel agrobiodiversitet’ hvor
man bruger biodiversitet til at
fremme bæredygtigt jordbrug.
F.eks. ved at så blomsterstriber
mellem æbletræer fordi blom-
sterne giver bestøvere og ska-
dedyrenes fjender gode vilkår.
Det reducerer både skadedyr
og udbyttetab. Blomsterne

Ruderater med mager og måske også komprimeret jord kan byde på
høj biodivesitet. Der er mange repræsentanter fra kurv-, kors- og
ærteblomstfamilierne, men overraskelserne venter lige om hjørnet.
Foto: Tine Gils fra Landskab 3/2020.
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Biodiversitetens nye veje. Af Mikael
B. Hansen og Malene Breusch Hansen
(red.). Momentum. JA Tema nr. 2, maj
2020. 36 s. Ja.dk.
Landskab. Tema: Biodiversitet. Af
Christina Capetillo (red.)
Nr. 3/2020. 64 s.

skaber lidt ekstra lokal biodi-
versitet, men målet er at ud-
nytte biodiversiteten.

Lars Kiær, lektor på Køben-
havns Universitet, og Inger
Bertelsen, chefkonsulent i
Landbrug & Fødevarer, er inde
på det samme når de taler om
afgrødediversitet - også kaldet
samdyrkning eller diversifice-
ring. Det er at blande land-
brugsafgrøder, typisk at så
korn og bælgplanter i striber
mellem hinanden, i Danmark
mest vårbyg og lupin. Man får
en biologisk set lidt rigere
mark, men igen er målet at
skabe dyrkningssikkerhed, ik-
ke at øge biodiversiteten.

Hans Peter Ravn har ligesom
Ejrnæs en række råd til at styr-
ke biodiversiteten i byerne.
Tænk først på biologisk funk-
tion - dernæst på æstetik,“
skriver han. Og acceptér at
biodiversitet også er dræber-
snegle, bladlus, hvepse og
brændenælder. Vi vil f.eks.
gerne have musvitter. I yngle-
perioden æder en musvitfami-
lie cirka 18 kg insektlarver.
Derfor skal der være mange
larver, og så må man leve med
at de æder af de grønne plan-
ter. Der skal også være vand
nok, så her kan lokal håndte-
ring af regnvand give velkom-
ne muligheder for at fremme
et varieret dyre- og planteliv,

På Sankt Kjelds Plads i København er 9000 m2 asfalt blevet til ny natur der håndterer regnvand. Den naturprægede variererede bevoksning er
planlagt og plantet, men biodiversiteten er blevet rigere og skaber en ny æstetisk naturfølelse.

siger Ravn. Mere rod og dødt
ved trækker i samme retning
så vi skal glemme vores trang
til at få haver, parker og an-
læg til at se ordentlige ud.

Landskabsarkitekt Tore
Kinch-Jensen fra Greenery
Architects taler for at satse
mere på biodiversitet i byerne,
bl.a. fordi det er mere realpoli-
tisk end i landbruget. Og fordi
byer i forvejen kan minde om
en varieret natur hvor bygnin-
ger er fjelde, haver skovryd-
ninger, kompostbunker vin-
terhule. Det kan forstærkes,
bl.a. ved at skabe sammen-
hæng mellem de ‘gode’ haver
og undgå de ‘biologiske ørke-
ner’. „Kampen kan tages på
flere fronter,“ mener Kinch-
Jensen trods de protester han
venter fra ‘hardcore-biologer’.

Et dybere kig
Biodiversitet defineres som va-
riation, ikke bare arter, men
også som variationen inden
for de enkelte arter og mellem
de økologiske nicher arterne
er en del af. Som Ejrnæs for-
klarer, er det her „særligt de
sjældne og truede arter der
tæller fordi de almindelige ar-
ter findes alle vegne.“ Forskel-
ligheden - diversiteten - er det
afgørende. Problemet er at
der ikke er nogen ‘simpel må-
leenhed’, især ikke når det

drejer sig om økosystemernes
diversitet som Hans Peter Ravn
understreger.

En nærmere diskussion af
hvordan man definerer og må-
ler biodiversitet var derfor på
sin plads. Man kunne forestille
sig at begge dele kunne have
betydning for hvordan biodi-
versiten skal implementeres i
planlægningen. Måske kunne
det betyde at de store reserva-
ter alligevel ikke skal opfattes
som så altafgørende. Det kun-
ne også være stik modsat.

Hvad målingerne kan bety-
de, får man et indblik i i Mo-
mentums artikel om at bruge
miljø-DNA hvor man også får
fat i jordens mikroskopiske or-
ganismer og generelt får et
‘dybere kig’ i biodiversiteten.
Flere metoder er under udvik-
ling og er ved at finde indpas i
overvågningen af naturen.

Vinkler der mangler
De to hæfter er en oplysende
indføring i den aktuelle debat
om biodiversitet. Artikelfor-
men gør dog tilgangen noget
tilfældig, og der er flere uklare
koblinger mellem biodiversi-
tet, økologi, miljøvenlig drift
og økosystemtjenester.

Nogle problemstillinger
rammes ikke, f.eks. at en mere
mager jord nok kan fremhæve
naturoplevelsen, men også

hurtigt kan skabe slidproble-
mer. Man savner i det hele ta-
get en diskussion af hvor langt
man kan gå med biodoversitet
som planlægningsparameter.

Hvis målet altid er maksimal
biodiversitet, kan man risikere
et monotont landskab med
det samme åbne terræn med
de samme arter hvis variation
kun kan skelnes fra tæt hold.
Men for at få alle arter med,
skal man også have f.eks. til-
groede moser og tilgroede
motorvejsvolde selv om det lo-
kalt ikke skaber optimal bio-
diversitet. Hertil kommer vege-
tationens øvrige formål af bl.a.
arkitektonisk og rekreativ art.

Desuden savner man en
bedre belysning af afgørende
spørgsmål, især at de fleste
vilde arter ikke trives med
mennesket og skal have egne
store frirum. I givet fald er der
meget arbejde i gang med
tvivlsom begrundelse. På den
anden side kan man jo godt
skabe naturfølelse og større
naturoplevelser selv om den
reelle biodiversitet ikke nød-
vendigvis øges. sh



GRØNT MILJØ 5/2020 39

At frivillighed ikke altid er af
det gode, har man lært på den
hårde måde på Hørdum Stadi-
on i Thy. For nylig kom en lidt
for ivrig frivillig fra den lokale
boldklub nemlig til at sprøjte
de kommunalt ejede baner
med glyphosat, oplyser TV
Midtvest. Og det har slået al
græsset ihjel. Hvor den før var
grøn, er den nu brun.

Men ikke nok med det, for
banerne er nabo til et vand-
værk. Ifølge Anne Kristine
Keiding, biokemiker i Thisted
Kommune, kan det tage flere
år før man kan konstatere om
der er sket en forurening. Og
vandværket vil sandsynligvis

bede boldklubben om at be-
tale for de øgede kontroller.

„Det er et forkert middel vi
har brugt, og det er en bekla-
gelig fejl,“ siger Morten Smed
der er formand i klubben
Koldby-Hørdum IF til TV 2.
Ifølge klubbens formand for-
søgte den frivillige at gøre ba-
nen fri for ukrudt forud for
den forsinkede sæsonstart.

Alene skaderne på fodbold-
banen vurderes at koste op
imod 150.000 kr. at retablere.
Kommunen skal nu undersøge
om banerne kan være under-
lagt forsikring. Det kunne væ-
re undgået ved at bruge fag-
folk til arbejdet. sh

Frivillig sprøjtede baner med glyphosat

En beklagelig fejl, siger formanden. Foto: Jens Fogh-Andersen.

Giant har fået ny elektrisk mi-
nilæsser i sit sortiment, nemlig
G2200E. G for Giant, 2200 for
maskinens egenvægt i kg, og
E for elektrisk. Maskinen har
et 48 volt lithium-ion batteri
der sidder der hvor motoren
plejer at være. Læsseren har
to separate elmotorer, en 6,5
kW til maskinen og en 11,5
kW til hydraulikken. De tre
batteristørrelser sikrer hen-
holdsvis 4, 6 eller 8 timers ar-
bejde uden opladning.

Standardmodellen løfter
2,85 meter op og har en løfte-

Giants elgummiged løfter op til 2200 kg
kapacitet på 1.650 kg. X-Tra-
modellen, der er beregnet til
entreprenører, løfter 2,45 me-
ter op, men har en løftekapa-
citet på hele 2.200 kg.

Buus Anlægsgartner A/S har
med sin X-Tra med 250 ampe-
re batteri normalt strøm til en
hel dag. Den har bl.a. været
med til at omlægge gågaden i
Silkeborg - uden os og støj.
Maskinen har også  LED-baklys
så folk omkring maskinen kan
se den retning den kører i.
Dansk importør er Brdr. Holst
Sørensen. Bhsribe.dk.
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Den grønne forvaltnings
teoretiske fundament
Forskerhold med svensk og dansk islæt samler
forskerviden om governance og management

Bogen er skrevet før coronakrisen, men forsiden kunne være et billede
af hvordan krisen har påvirket parkernes brug med afstandsregler.
Motivet er fra Edinburgh Park med Edinburgh Castle helt i baggrunden.

Nordens flora. Af Bo Moss-
berg og Lennart Stenberg.
Gyldendal 2020. 928 s. 750 kr.
Gyldendal.dk.
• Revideret udgave af guiden
der omfatter alle gamle og
nye plantearter i de nordiske
lande, i alt 3250 arter. Alt om
kendetegn, arternes variation,
blomstringstid, voksesteder,
hyppighed og økologi og ud-
bredelse. Alle arter er smukt
illustreret med Bo Mossbergs
akvareller - både hele planten
og udvalgte vigtige detaljer.
For alle arter er der desuden
udbredelseskort.

Danmarks Genforvildede
Natur. Af Rune Engelbreth
Larsen. Forlaget Dana. 308 s.
339 kr. Forlaget-dana.dk.
• Danmarks genforvildede na-
tur handler om vilde danske
naturlandskaber med udsæt-
ning af vildheste, bisoner og
andre store vilde planteædere.
I ord og billeder fortælles hvor
de første små skridt er taget,
og hvor de næste kan tages,
bl.a. i de naturnationalparker
der er nævnt i regeringsgrund-
laget. Bogen går i detaljen
med dyreetiske forhold og de
angiveligt få udfordringer for
friluftslivet. Endvidere ser bo-
gen på udenlandske projekter
såsom Knepp Wildland i Eng-
land og i Kraansvlak i Holland.

Virksomhedsledelse har i
senere år fået det engel-

ske udtryk governance eller
corporate governance på linje
med management. Det er i
alle tilfælde de regler, praksis
og processer en virksomhed
styres efter, men med gover-
nance forstås normalt også et
stærkere fokus på virksomhe-
dens interessenter.

I grønne områder er interes-
senterne ikke mindst bruger-
ne, og det er i høj grad denne
vinkel der forbindes med go-
vernance i den grønne forvalt-
ning. Hertil kommer de inte-
ressenter der repræsenterer de
grønne områders nye funktio-
ner knyttet til bl.a. klima,
sundhed og biodiversitet. Det
taler for en justeret ledelse
hvor den gamle centrale myn-
dighed skal dele mere eller
mindre ud af magten.

De nye tanker har fået et
teoretisk fundament i den nye
bog ‘Urban Open Space gover-
nance and management’. Bag
den engelsksprogede bog står
et forskerhold med svenske
Märit Jansson og danske Tho-
mas B. Randrup som keepere
og hovedskribenter. Formen er
antologien, altså artikler med
forskellige forfattere, eller ret-
tere forfatterkonstellationer.

De gennemgår, sammen-
fatter og diskuterer grundigt
den forskningsmæssige viden
om ledelse af offentlige grøn-
ne forvaltninger. Som sådan
kan bogen mere opfattes  som
en statusopgørelse end en me-
taundersøgelse om forsknings-
resultaternes tendenser.

Det foregår på et generelt
og overordnet plan hvor prin-
cipper, begreber, modeller og
metoder er i fokus, ofte med
sammenligninger mellem for-
skellige lande. Man når ikke
ned i de praktiske metoder,
men der er til gengæld mange
konkrete eksempler. Og der er
konstant kildehenvisninger,
også for at understøtte selv ret
så selvfølgelige udsagn.

Efter Randrups og Janssons
intro tager første gruppe fat
på de grundlæggende begre-
berne og principper. Næste
gruppe går i kødet på byens
matrix eller grønne netværk af
forskellige elementer, typer,
arealer og kronedække. Tredje
gruppe ser nærmere på de

‘Mosaic governance ‘ i offentlige grønne områder. Fra bogen.
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Sommerfuglehave. Af Mi-
chael Stolze, Mona Klippen-
berg, Susan Trolle. Gyldendal
2020. 300 kr. 232 s.
Gyldendal.dk.
• Om at indrette haven for at
tiltrække sommerfugle. Der gi-
ves bl.a. information om nek-
tarplanter, larvernes foder-
planter, arternes udbredelse,
flyvetider, overvintring, livs-
cyklus mv. Bogen er rettet
mod haveejere og er tilpasset
danske arter og forhold.
Politiken Miljø & Klima. Po-
litiken Nicher, JP/Politikens Hus
7.5.2020. Redaktion: Filip
Knaack Kirkegaard (redaktør),
Mads Nyvold og Rasmus Sva-
neborg. Miljoogklima.dk.
• Nyt digitalt medie som er
‘grøn søster’ til det kendte
Politiken Byrum. Nichemediet
henvender sig ifølge udgive-
ren til alle der arbejder med at
realisere den grønne omstil-
ling. Der er nyhedsbrev hver
morgen, men vil man læse
mere end overskrifter, må man
abonnere.
Fra kvangård til humlekule.
Meddelelser fra Havehistorisk
Selskab nr. 49, 2019. 80 s. Ha-
vehistorisk selskab.dk.
• Årskriftet omfatter tre artik-
ler. I den første skriver Mark
Rubin om Lægeforeningens
boliger på Østerbro i Køben-
havn, et aktuelt valg da det
luftige byggeri på den grønne
fælled var en sundhedsreakti-
on på koleraen, pandemien i
1853. I den anden artikel skri-
ver Lars Bjørn Madsens om
Helsingørs gamle lysthaver
som der er mange af da sund-
tolden frem til 1857 gjorde
byen relativt rig. I den tredje
artikel skriver Karen Nørre-
gaard om det grønlandske
havebrugs historie. Årsskriftet
slutter med at omsummere
foreningens aktiviteter i 2019.

Urban Open Space Governance and
Management. Af Märit Jansson og
Thomas B. Randrup (red.). Routledge
2020. 214 s. 21-96 £ (e-bog, blødt og
hårdt omslag. Routledge.com

Jorden rundt i 80 træer. Af
Jonathan Drori, oversat af
Nanna Lund. Gads Forlag
2020. 240 s. 300 kr. Gad.dk.
• Historier om 80 træer fra he-
le verden og deres samspil
med natur, dyr og mennesker.
Her fortælles bl.a. om den ita-
lienske rødel der bogstaveligt
talt bærer byen Venedig, om
kolatræet i Ghana hvis nødder
er en central ingrediens i Coca-
Cola, om hvid morbær i Kina
hvis blade er føde for silke-
sommerfuglens larver, og om
det amerikanske rødtræ der
kan blive 100 meter.

Det store Vadehav - Mel-
lem natur og mennesker.
Af Jens Gregersen. Gads Forlag
2020. 240 s. 300 kr. Gad.dk.
• Naturkunstneren Jens Gre-
gersen beskriver i tekst og bil-
leder Vadehavets natur og kul-
tur, fra hollandske Den Helder
i syd til Blåvands Huk i nord.
„Det er en helhed, der aldrig
er i ro, og som til stadighed
formes af strømme, brænding
og tidevand med det overord-
nede kendetegn at størstepar-
ten tørlægges to gange dag-
lig,“ hedder det i forlagets
omtale. Særligt i Danmark er
meget af det oprindelige Va-
dehav intakt og beskyttet.

Klosterhaven ved Øm. Af
Lene Mollerup. Turbine Forla-
get A/S 2020. 280 s. 300 kr.
Turbine.dk.
• Katalog over den flora som
findes i klosterhaven i dag og
en kulturhistorisk redegørelse
for hvad en klosterhave er
med udgangspunkt i Øm Klo-
ster der grundlagdes af cister-
ciensermunke i 1172 ved Ry.

Anbefalinger til regeringen
fra Klimapartnerskabet for
bygge- og anlægssektoren.
Regeringens Klimapartnerska-
ber. Bygge- og anlægssekto-
ren 2020. 46 s. Kefm.dk.
• 13 klimapartnerskaber udvik-
ler forslag til regeringen (Kli-
ma, Energi- og Forsyningsmi-
nisteriet) om hvordan man når
målet om at reducere Dan-
marks CO2-udledning med
70% i 2030. Fra bygge- og an-
lægssektoren er de fem ho-
vedforslag: intelligent styring
og energirenovering, grøn op-
varmning, CO2-regnskab for
bygninger, energimærker til
bygninger - og fossilfri bygge-
pladser der kan spare 530.000
ton CO2 om året ved at udfase
benzin og diesel til fordel for
el, fjernvarme og biobrændsel.

grønne områders udvikling og
forvaltning set i et både histo-
risk og nutidigt lys, men ven-
der også tilbage til det grønne
netværks geografi og admini-
strative fordeling.

Fjerde gruppe belyser bru-
gervinklen, bl.a. hvad forskel-
lige brugergrupper ønsker og
om det kan opfyldes. Femte
gruppe undersøger de grønne
områders etiske dimensioner
eller politiske mål. F.eks. at
rette op på den skæve forde-
ling af grønne områder.

Sjette gruppe ser på hvorfor
brugeren bør inddrages i for-
valtningen og hvordan. Mulig-
hederne er mange som det il-
lustreres i den ‘mosaic gover-
nance’ vist herunder. Syvende
gruppe ser på hvordan man
kan værdisætte byens grønne
elementer så politikere, em-
bedmænd og brugere bedre
kan føre den grønne dagsor-
den bedre frem.

Endelig kommer de sidste
grupper ind på nogle mere
praktiske forhold, bl.a. knyttet
til organisering, udlicitering og
forvaltningens digitale mulig-
heder, bl.a. i-Tree. Hvorefter
Randrup og Jansson runder af
med strategiske overvejelser.

Det kræver tid, motivation
og disciplin at nå gennem bo-
gen. Antologiformen går altid
- også her - ud over sammen-
hæng og læsbarhed. Og tek-
sterne er i sig selv tunge. De
ligner tilpassede videnskabe-
lige artikler eller videnskabe-
lige forarbejder hvor man ar-
bejder sig frem til forsknings-
fronten. Det bliver ikke nem-
mere af at de er på engelsk.

Tunge bøger på engelsk har
i sagens natur en begrænset
læserskare som i dette tilfælde
primært er studerende og spe-
cialister. Ikke mod fagfolk der
gerne vil orienteres alment ,
og slet ikke mod interesserede
lægfolk. Skal man også nå
dem, er det nødvendigt at ver-
sionere bogen efter målgrup-
pe, og det er næppe forfatter-
gruppens ambition. I sin be-
vidst videnskabelige form er
bogen så troværdig den kan
blive, men den er også en hård
nyser. sh
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Mange brancher har lidt
under coronakrisen, og

flere kan komme til det, men
bygge- og anlægsområdet har
hidtil klaret sig gennem uden
de store problemer. Det gæl-
der ikke mindst anlægsgart-
nerfaget. Der er dog også en
risiko for at en generel ned-
gang i økonomien senere kan
ramme fagene, især dem der
arbejder med anlægsopgaver.

Fint gennem krisen
De private anlægsgartnervirk-
somheder har generelt ikke
lidt omsætningstab under kri-
sen. De større anlægsopgaver
har fulgt de uforandrede op-
gaver på bygge- og anlægs-
området. Driftsopgaverne har
ikke forandret sig. Græsset
vokser stadig, og de grønne
områder er tilmed blevet mere
besøgt end ellers, så der har
været mere at renholde.

„Vi er kommet gennem kri-
sen med god vind og måske
endnu bedre end byggefage-
ne fordi anlægsgartneri ude-
lukkende er et udendørs fag,“
siger Michael Petersen, direk-
tør i Danske Anlægsgartnere
den 2. juni. „Jeg har ikke hørt
om at medarbejdere er sendt
hjem, tværtimod har jeg hørt
at flere virksomheder mangler
arbejdskraft. Der har dog væ-

BRANCHE
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Det grønne område har ikke stået stille
CORONA. Opgaverne i den private og offentlige sektor er blevet løst
trods krisen, og hele bygge- og anlægsområdet har hidtil klaret sig fint

ret private kunder der har ud-
sat nogle arbejder, og der har
været nogle udbud der er ud-
sat. Jeg har også hørt nogle
medlemmer tale om at vi se-
nere kan risikere en nedgang
ligesom med finanskrisen for
godt 10 år siden. Som de sidste
på byggepladserne mærker
anlægsgartnerne det jo sidst,“
siger Michael Petersen.

At anlæg og pleje i de min-
dre private haver er faldet, be-
mærker også fagkonsulent i
Danske Anlægsgartnere Kim
Tang. Efter flere samtaler med
anlægsgartnerfirmaer har han
fået det indtryk at opgaverne i
de største byer ikke er reduce-
ret, men det er der tendens til
andre steder, især i Jylland.

„Her har flere oplevet at op-
gaver er blevet annulleret, og
det er mit indtryk at det hæn-
ger sammen med at mange er
blevet hjemsendt uden at ar-
bejde hjemmefra. De har haft
tid til gør-det-selv-arbejde el-
ler kender nogle der har kun-
net hjælpe dem. Jeg har også
hørt rygter om at hjemsendte
folk har arbejdet sort.“

Kommunal drift i gang
Den kommunale parkforvalt-
ning har også passet sit arbej-
de. Kirsten Høi, bestyrelses-
medlem i Park- og Naturfor-

valterne og landskabsarkitekt i
Herlev Kommune, fortæller 2.
juni at pasningen af kommu-
nens grønne områder er ud-
liciteret, og at entreprenøren
har udført arbejdet i hele pe-
rioden. De administrative
medarbejdere blev sendt
hjem, men har passet alt det
sædvanlige arbejde med bl.a.
politisk sagsbehandling, ud-
bud af anlægsopgaver, bygge-
møder i forbindelse med an-
lægsprojekter mv. hvor mø-
derne typisk er holdt digitalt
på Skype eller Teams.

I Herlev har der som andre
steder været mere at lave end
normalt fordi flere har brugt
de grønne områder til at kom-
me væk fra deres isolation i
hjemmet.

I kommuner hvor parkafde-
lingen selv passer de grønne
områder, har der været varie-
rende løsninger, fortæller Kir-
sten Høi. Nogle steder har
medarbejderne i marken ikke
været sendt hjem. Andre ste-
der har de først været sendt
hjem, men er ret hurtigt kom-
met tilbage.

Haft nok at lave
Ifølge Danmarks Statistik blev
det for 1. kvartal 2020 til en
lille fremgang i omsætningen
på 2,2% sammenlignet med

Alt om Haven er
lukket af Aller
Havemagasinet ‘Alt om haven’
er stoppet af Aller Media A/S
der har udgivet bladet siden
2014. Sidste nummer blev nr. 5
der udkom 25. maj med 76 si-
der (billedet). De sidste fire år
har det været med Nanna
Teckmeier som haveredaktør.

Ifølge forlaget er man som
den øvrige mediebranche ‘be-
rørt af coronakrisen især på
annoncørsiden’, og at Alt om
haven er lukket ud fra en
‘samlet porteføljebetragning’.
Det samme gælder det norske
søstermagasin ‘Hagen for alle’
og ‘Kære hjem’. Der er samti-
dig afskediget 25 ansatte. For-
laget udgiver stadig magasinet
Isabellas, et livsstilsmagasin der
også handler lidt om haver.

Som trykt havemagasin for
haveejere var ‘Alt om haven’
med sine ti årlige numre den
eneste direkte konkurrent til
Haveselskabets blad Haven. I
indhold og layout er de også
relativt ens. Hvor ‘Alt om ha-
ven’ hvilede på abonnement
og løssalg, får man ‘Haven’
som medlem i Haveselskabet.

Som et udeerhverv har anlægsgartnerne som vanligt haft travlt trods det usædvanlige forår.
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sidste år. I marts, hvor corona-
krisen slog igennem, lå om-
sætningen 4,4% højere end i
marts 2019 hvor nedlukningen
fandt sted 11. marts. Der er
endnu ikke nyere tal.

At aktiviteten på bygge- og
anlægsområdet ikke har stået
stille, bekræftes af målinger
på mere end 15.000 maskiner i
den danske byggebranche,
skrev Borsen.dk 12.5.2020.
Målesystemet er etableret for
bl.a. at sikre at maskinerne
serviceres korrekt, og så man
kan spore stjålne maskiner,
men man kan altså også se
hvor meget maskinerne kører.

Ifølge Dansk Byggeri har
f.eks. offentlige anlægsopga-
ver været fortsat ret upåvirket
af krisen. Indendørs renoverin-
ger i private boliger er deri-
mod gået mere i stå, og dette
arbejde afspejles heller ikke i
maskinmålingen. Dansk Byg-
geri henviste 20. maj til en ny
spørgeundersøgelse der viser
at 41% af organisationens
medlemmer har fået annulle-
ret ordrer i private hjem på
grund af corona.

Per Aarsleff A/S, en af de
store entreprenører, melder at
man i regnskabshalvåret fra 1.
oktober til 31. marts havde
øget omsætningen i forhold til
samme periode året før. Des-
uden fastholder firmaet for-
ventningerne til regnskabsåret
som helhed selv om det også
oplyses at årets samlede resul-
tat kan blive påvirket hvis nor-
maliseringen trækker ud.

RS Entreprenørfirma i Frede-
riksværk, en af de små entre-
prenører med otte ansatte, har
det også fint. Indehaver Rune
Svendsen sagde til Dagens
Byggeri 22. maj: „ Vi er ikke
mærket af coronakrisen.
Tværtimod. Vi oplever en sti-
gende efterspørgsel, så vi har
travlt.“

Med i hjælpeordninger
Trods de pæne tal omfatter de
politiske initiativer knyttet til
coronakrisen også bygge- og
anlægsområdet. Hertil hører
suspenderingen af kommuner-
nes anlægsloft for 2020 og
2021 og frigivelsen af midler i
Landsbyggefonden til renove-
ring af almene boliger.

Hjælpeordningerne kan ikke
kun komme bygge- og an-
lægsfirmaerne til gode med
flere opgaver. De kan også

komme anlægsgartnerfirma-
erne til gode selv om de for ti-
den har nok at lave.

Et fald kan følge
De fine forhold på bygge- og
anlægsområdet fortsætter ik-
ke nødvendigvis, lyder det fra
byggeøkonomer. Fra Danske
Byggeri sagde cheføkonom Bo
Sandberg 20. maj at vi i de
næste kvartaler risikerer „fal-
dende efterspørgsel i det kon-
junkturfølsomme byggeri i
takt med at andre dele af er-
hvervslivet, f.eks. eksportsek-
toren, ventes at skrue ned for
investeringerne.“ Byggefakta
A/S vurderede 19. maj at
mængden af igangsatte byg-
geprojekter vil falde i 2020
svarende til godt 13 mia. kr.

Danmarks Statistiks kon-
junkturbarometer for april og i
maj peger på at erhvervet selv
venter et dyk. I følge Dansk
Byggeris undersøgelser var
29% begrænset af mangel på
efterspørgsel pr. 29. april.

Ingeniørfirmaer er blandt
dem der først mærker en ned-
gang på bygge- og anlægsom-
rådet. En måling fra 15. maj
fra Foreningen af Rådgivende
Ingeniører faldende ordretil-
gang. Ordrebogen for 3. kvar-
tal er ti procentpoint mindre
end det vægtede gennemsnit
for perioden 2010-2020.

I andre brancher var der al-
lerede i marts et dyk, især i ho-
tel- og restaurationsbranchen
hvor omsætningen allerede i
marts lå 52% under omsætnin-
gen i marts sidste år, og hele
landets økonomi lider.

Finansministeriet fremlagde
26. maj den første økonomiske
redegørelse siden krisen brød
ud. Her spås et fald i den øko-
nomiske aktivitet på 5,3% i
Danmark i 2020 og et stort un-
derskud på statens finanser.
Men det ventes fortsat kun at
være forbigående.

Underskuddet hænger bl.a.
sammen med lønkompensati-
onsordningen der ifølge rede-
gørelsen holder hånden under
259.000 personer. Ordningen
udløb 8. juli, men er forlænget
til 29. august. Ifølge Dansk
Byggeri er 2% af de beskæfti-
gede i byggeri og anlæg på
lønkompensationsordningen,
men mange firmaer bruger i
stedet en hjemsendelsesaftale
som Dansk Byggeri indgik med
3F da coronakrisen brød ud. sh

SVENDEPRØVER. Trods krisen blev alle svendeprøver gennemført på
anlægsgartnerskolerne. Nogle søgte om at eleverne fik lidt mere tid til
rengøring, men ellers blev det klaret med forskudte pauser og mødeti-
der, håndsprit i maskiner og lokaler. Og ellers afstand. Translokation blev
ikke afholdt og fremvisningen af svendeprøver blev holdt i små grupper
eller som drive in. Undervisningen er foregået som fjernundervisning. På
billederne er svendeprøverne i gang på alle fem hovedskoler 2020.
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Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en ny af-
tale gjort det muligt at give 5,4 mia. kr. til virksomheder for
at sikre flere lærepladser. Det oplyste Beskæftigelsesmini-
steriet 28.5.2020. Baggrunden er at den aktuelle coronakri-
se frygtes at medføre færre praktikpladser.

Midlerne skal primært gå til lønrefusion til praktikværter
for den løn de betaler til eleverne under praktikophold. Her
er der ellers ikke lønrefusion. Det er der kun til den løn ele-
verne får af praktikværten når de er på skoleophold.

De bevilgede penge kommer fra Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag (AUB) hvortil arbejdsgivere betaler bidrag der
finansierer den lønrefusion eleverne får under skoleophold.
Det er dermed virksomhedernes egne penge der nu forde-
les. På grund af overopkrævninger er der siden 2016 sparet
et stort beløb på AUB-kontoen. Denne opsparing, som til
nytår ventes at være netop 5,4 mia. kr., har udløst kritik fra
Statsrevisorerne og medvirker til det politiske indgreb.

De 3,1 mia. kr. går til lønrefusion til praktikværter. Løntil-
skuddet er 75% for alle elever der er i praktik fra 1. maj til
31. december i år. Uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj
udløser 90% mens korte uddannelsesaftaler med nye elever
udløser 45%. Desuden øges refusionen til praktikværtene
for den løn de betaler elever på skole. Stigningen er 20%
og gælder fra skoleophold i anden halvdel af 2020.

Aftalen rummer midler til at styrke skolepraktikken fordi
det forventes at der i en kortere periode vil komme flere
elever som får brug for skolepraktik. Det er også aftalt at få
mere balance i indbetalingerne til AUB, og at betalingen til
AUB 2020 suspenderes for i alt 1,4 mia. kr. Endelig er der af-
sat 0,5 mia. kr. til kommende initiativer. sh

AUB til refusion af praktikløn

Efter 11 år som administreren-
de direktør for SMVdanmark
går Ane Buch den 1. juli af på
pension og overlader roret til
til den hidtidige vicedirektør,
45-årige Jakob Brandt.

Det er et generationsskifte
der har været planlagt i lang
tid som en del af SMVdan-
marks strategi om at blive en

Generationsskifte i SMVdanmark. Ane Buch takker den 1. juli af og
overlader roret til Jakob Brandt. Foto: Ulrik Jantzen / BuroJantzen.com

Brandt afløser Buch i SMVdanmark
mere synlig og slagkraftig or-
ganisation for selvstændige og
små og mellemstore virksom-
heder oplyser organisationen
29. maj. Ane Buch er
cand.mag. og har været ansat
i SMV danmark (før Hånd-
værksrådet) i 30 år. I 2001 blev
hun vicedirektør og i 2010 ad-
ministrerende direktør.

Svenningsens Maskinforret-
ning ændrede den 18. maj
navn til Nellemann Machinery.
Det er en følge af at Nelle-
mann-gruppen i foråret 2017
købte Svenningsens Maskin-
forretning A/S der er kendt for
agenturer som Kubota, Bobcat
og Holder.

„Navneændringen er en
nødvendig formalitet som
stadfæster at det er en ny virk-
somhed som kunderne møder
når de handler hos os. Vi har i
løbet af de sidste to år bevæ-
get os hen mod en højere spe-
cialisering og færre, men nøje
udvalgte produkter. Dertil har
vi brandspecialiserede konsu-

Svenningsens er Nellemann Machinery
lenter inden for hver branche
som hver især kender behovet
og udfordringerne kunderne
står med i de enkelte bran-
cher,“ fortæller administre-
rende direktør Kristian Refnov.

Virksomhedens udvikling
skal føre til at virksomheden er
mere til stede blandt kunder-
ne, bl.a. med flere udsalgsste-
der i Skandinavien. Senest har
Nellemann Machinery bygget
nye lokaler i Viby i Aarhus. Det
er ifølge Nellemann Machinery
en bevidst strategi at speciali-
sere sig i brands der matcher
virksomhedens tre store kun-
degrupper vej & park, land-
brug og entreprenør.

Kristian Refnov: Stadfæster at det er ny virksomhed

At bygge- og anlægsområdet er en relativt farlig branche,
bekræftes af Arbejdstilsynets nye tal for 2019. På listen over
brancher med flest arbejdsulykker pr. ansat er de tre øver-
ste placeringer alle inden for dette område, fremgår det af
At.dk 3.6.2020.

Vand, kloak og affald har flest anmeldte arbejdsulykker
med 468 pr. 10.000 beskæftigede. På andenpladsen følger
opførelse og nedrivning af byggeri med 342 og på tredje-
pladsen anlægsarbejde med 307 ulykker.

Der er defineret 36 branchegrupper. Anlægsgartneri har
ikke sin egen gruppe og det er heller ikke præciseret i hvil-
ken af de 36 grupper den hører til. Anlægsarbejde er mest
nærliggende, men inden for drift er den mindre farlige
branchegruppe jordbrug, skovbrug og fiskeri også en mu-
lighed. Den mindst farlige branchegruppe af alle er IT og
telekommunikation.

Der blev i 2019 i alt anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Ar-
bejdstilsynet, et antal der stort set er uændret de seneste 5
år. Måler man i forhold til beskæftigelsen er tallet faldet
lidt til 148 pr. 10.000 beskæftigede set i forhold til 2014.
Derimod er af dødsulykker er steget fra 31 i 2018 til 36 i
2019 hvilket er på niveau med 2014.

Ledskred, forstuvninger mv. udgør godt 42% af alle an-
meldte arbejdsulykker i 2019, og det er et ret konstant tal
år for år. Langt efter følger sårskader, knoglebrud, hjerne-
rystelse og chok.

Ifølge Arbejdstilsynet har undersøgelser vist at ikke alle
anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, og det reelle an-
tal arbejdsulykker er derfor større end det antal der indgår
i Arbejdstilsynets statistik. sh

Farligt byggeri og anlæg
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I anlægsgartneriet kender vi
små stensamlere eller sten-

nedlægningsfræsere der tages
i brug når man skal anlægge
plæner. Til større forhold kan
man også anvende de større
traktortrukne stensamlere der
kendes fra landbruget, Kongs-
kilde Stonebear 2 og finske
Elho Scorpio 550. Her er nu et
tredje alernativ, Kivi-Pekka fra
finske Peltuote importeret af
Holmsland Maskinforretning.

Der er størrelser fra 4 til 7

meters arbejdsbredde hvor
Holmslands den første er på 5
meter. Den mindste model kan
trækkes af traktorer fra 70 hk,
de større kræver mindst 80 hk.
Arbejdsfarten er 1-6 km/t.

Stenene føres af ‘rivearme’
hen til et ‘slug’ på 110 cm og
videre til en stenkasse der kan
tippes af i 290 cm højde. Rive-
armene trækkes af PTO’en via
remme, mens rivearmenes vip
og stenkassens tip styres af hy-
draulikken. Når stenene sam-

les, kommer der jord og små-
sten med, men de sies fra i tre
sold, det ene under sluget, det
andet i stenkassens bund og
det tredje i kassens top når der
tippes af.

Standardudgaverne kan - af-
hængigt af sold - klare sten fra
2,5 cm til 35 cm i diameter. Ud-
gaver med ekstra kraftig rotor
og såkaldt ‘Flex Drum’ kan ta-
ge sten på op til 50 cm. Sten-
kassen varierer fra 1,5 til 3 m3.

Importøren peger på at de
store stensamlere også kan
bruges til anlæg af golfbaner
og andre store græsarealer.
Desuden kan den fjerne stub-
be og rødder når arealer skal
forberedes til nye juletræs-
beplantninger.

Rullegræsproducenter kan
også bruge maskinen. Det har
Danturf gjort de sidste ti år,
men har dog undgået at tage
de helt store sten med front-
læsseren så de ikke overbelas-
ter remmene. Efter ti års brug
er rivearmenes tænder slidt
ned fra 13 til 10 cm længde. Så
skal nederste sold holdes 3 cm
længere nede mod jorden, og
så kommer der mere jord med.
Holmsland.as. sh

De store stensamlere
Finske Kivi-Pekka har et slug på 110 cm

Små John Deerer
holder nye krav
John Deere har opdateret sit
sortiment af kompakttraktorer
som inkluderer 13 modeller i
seks serier fra 25 til 66 hk. Bag-
grunden er især de seneste
Stage V-emissionskrav i Europa
som skal begrænse emissionen
af ultrafine partikler i motorer
over 25 hk (19 kW). Andre har
fået en ny Yanmar dieselmo-
tor der ikke bare har mindre
emission, men også bedre
brændstoføkonomi og lavere
støj takket være elektronisk
motorkontrol, partikelfilter og
katalysator som det kendes fra
John Deeres større landbrugs-
traktorer. deere.co.uk

FAGBØGER dag.dk > webshop
Danske Anlægsgartnere
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Arrogant kun at gå ud fra
et designperspektiv
Ændringen i studieordningen
på landskabsarkitektstudiet på
Københavns Universitet har
skabt debat på Danske Land-
skabsarkitekters hjemmeside.
Bachelorstuderende Anders
Bjerggaard Hofmeister skriver
2.5.2020:

„Som studerende vil vi ger-
ne forstå den verden vi skal ud
og designe i. Vi vil forstå biolo-
gien, sociologien, og geogra-
fien. Det er en arrogant til-
gang udelukkende at gå til
verden ud fra et designper-
spektiv. Det er afgørende at vi
har et felt af forskellige fagli-
ge perspektiver hvorfra vi de-
signer og planlægger. Vi bør
netop dyrke de mange syns-
punkter og perspektiver. Vi
har på universitetet et utal af
forskningsbaserede kurser in-
den for rækkevidde. Det bør vi
i højere grad have adgang til.
Jeg ser en verden hvor evi-
densbaseret design i stigende
grad efterspørges. Skal vi bi-
drage til den, så skal vi have et
sprog og nogle videnskabelige
tilgange som også rækker ud-
over design og æstetik.“

Turisme på stedets egne
unikke kvaliteter
Turistkommunerne bør bruge
coronakrisen til at gentænke
de værdier turismen kan ska-
be, tilråder turismeprofessor
Janne Liburd, Syddansk Uni-
versitet, i Politiken Byrum
5.5.2020.

Kommunerne skal gøre helt
op med sætningen ‘hvordan
man kan lokke flere gæster
til’. Kommunerne „skal hellere
tænke på hvilke værdier de
har, og som de gerne vil dele
med andre og være kendt for.
Men som samtidig sikrer at by-
erne ikke bliver ødelagt af
overturisme.“

Liburd anbefaler at de stra-
tegiske valg kommunerne
træffer, har rødder i de natur-
givne kvaliteter i området og i
kulturhistorien. I modsætning
til at tilføre noget helt nyt og
f.eks. gå efter vandlande og
krydstogtskibe. Det er en type
attraktioner der gør kommu-
nerne sårbare over for konkur-

rence og sjældent bidrager til
bæredygtig udvikling.

„Vi ved fra undersøgelser at
det generelt ikke gør turister
noget at skulle køre nogle ki-
lometer efter et vandland. Så
alle kommuner behøver ikke
byde på alt, men hellere hver
især satse på stedets egne
unikke kvaliteter.“

Vi forsøger at bevare en
autentisk natur
I Vordingborg Kommune har
man - uden at vide det - fulgt
Liburds råd og ladet det steds-
specifikke og naturværdierne
forme turismen. Borgmester
Mikael Smed (S):

„Vi har da været til møde
med investorer hvor et vand-
land var på tale. Men jeg har
det sådan at hvis turisterne
gerne vil have adgang til en
svømmehal, så har vi nogle
glimrende svømmehaller i
kommunen (...) „Jeg synes vi
har fokuseret på vores styrke-
positioner, og det har heldig-
vis passet ind i tiden at have
en omsorg for naturen og kli-
maet. Vi forsøger at bevare en
autentisk natur og vil ikke ha-
ve masseturisme. Og jeg er
stolt af at vi har været tydelige
omkring det.“

Coronaen vil næppe
ændre urbaniseringen
Mathias Mølbak Ingholt for-
sker som ph.d.-studerende på
Roskilde Universitet i syg-
dommes påvirkning af vores

bosætning. I Politiken Byrum
2.4.2020 tror han ikke at
coronaepidemien vil påvirke
urbaniseringen.

„Det historiske eksempel,
der er bedst at sammenligne
den nuværende situation med,
er den spanske syge i 1918, og
der ser man ikke en overdre-
vet stor adfærdsændring efter
epidemien (...) De største ad-
færdsændringer der skete un-
der den spanske syge, er fak-
tisk meget lig dem, vi gør nu.
Også dengang opfordrede
myndighederne via pamfletter
befolkningen til at huske at
vaske hænder og nyse i ær-
met. Så må vi se om vi denne
gang er bedre til også at huske
det når epidemien er ovre.“

De farlige og smitsomme
koncentrationer
Coronaen viser at vi er nødt at
sprede byerne mere, skriver ar-
kitekt og byplanlægger Hanne
Schmidt i Politiken Byrum
17.4.2020:

„Vi kan i disse coronatider se
hvor farlige store bymæssige
koncentrationer er når de ram-
mes af smitsomme sygdomme.
Det udgør endnu et kraftigt
signal om at ændre kurs i by-
udviklingsplaner der priorite-

rer de øgede befolknings- og
bebyggelsestætheder som des-
værre er mantraet for Køben-
havn og andre storbyer (...) Så
lad os derfor tage de byudvik-
lingsidéer New Towns-bevæ-
gelsen stod for, op i forsøg på
at skabe balance mellem natur
og bosætning.“

De tætte storbyer skal
være tættere
Det er forkert at udråbe stor-
byen som problemet i corona-
krisen, skriver Simon Kjær
Hansen, direktør i C40 Cities, i
Politiken Byrum 6.5.2020:

„Selv om det ofte er i me-
gabyer som Milano, London
og New York at covid-19 først
har bredt sig, er det nærlig-
gende at søge forklaringen i
disse byers status som globale
knudepunkter og i den deraf
følgende eksponering i pan-
demiens tidlige faser for smit-
tespredning fra tusindvis af
ind- og udrejsende (...) Følger
vi tankegangen om at det ef-
ter covid-19 er nødvendigt at
sprede befolkningen gennem
en mere decentral byplanlæg-
ning, mister vi derimod et af
de mest effektive redskaber til
at håndtere tidens anden store
krise, den ødelægende ophed-

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

Vi forsøger at bevare en autentisk natur og vil ikke have masseturisme,
lyder det fra borgmester Mikael Smed (S). Møn der er en del af Vording-
borg Kommune, modtog 21. februar ’Havfrueprisen’ der uddeles af
danske rejsejournalister. Motivationen var det store fællesskab og enga-
gement blandt lokale ildsjæle og frivillige på Møn, bl.a. i udviklingen af
initiativer som Camønoen, Dark Sky og Unesco Biosfære.
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ning af kloden. Klimakrisen vil
tage årtier at bekæmpe, og
for hvert år de globale udled-
ninger af drivhusgasser fortsat
stiger, øges risikoen for millio-
ner af mennesker overalt. Her
er der håb at hente i de tætte
byer, og København er f.eks.
lykkedes med i årevis at vokse
med omtrent 1.000 indbygge-
re om måneden, mens CO2-ud-
ledningerne pr. indbygger
samtidig er faldet til et niveau
langt under landsgennemsnit-
tet.“

Gentænke byrum og skabe
flere uderum i naturen
Dansk Designcenter har lance-
ret projekt ‘Byliv i en corona-
tid’ der skal inspirere til nye
byrum. Med er bl.a Sweco
Danmark hvorfra afdelings-
chef Anders Kjærgaard siger i
Jyllands-Posten 28.4.2020:

„Jeg tror at pandemien får
en anden betydning for forstå-
elsen af vores byrum. For det
første vil tendensen med at
flere flytter ud af byen til for-
del for landet, blive forstær-
ket, hvilket betyder at mange
mindre bysamfund blomstrer
op. For det andet skal vi til at
udvide eller gentænke forstå-
elsen af byrum og i stedet ska-
be flere alternative uderum i
naturen. Vi er nødt til at ud-
vide byens rum, og vi vil se
flere sociale uderum i naturen
hvor det er muligt at holde
større afstand.“

Med i projektet er også
landskabsarkitektvirksomhe-
den SLA hvorfra direktør Met-
te Skjold siger: „Fremtidens
byudviklingsprojekter vil i
langt højere grad komme til at
bygge på et holistisk grundlag
hvor bygherrrer, arkitekter,
antropologer og biologer ar-
bejder sammen på et tværfag-
ligt grundlag der rækker helt
ud i entreprenørbranchen, og
hvor anvendelsen af de grøn-
ne områder bliver tænkt ind.
Det skal branchen være gearet
til at håndtere.“

Den tætte by friholder
plads til natur og landbrug
Den tætte by kan have langt
flere fordele end ulemper,
skriver Helene Lysebjerg Gren-
ild, Jette Flinch Nyrop og Bo
Jessen, tre byplanlæggere fra
Odense Kommune, i Politiken
Byrum 27. 5.2020:

„Coronakrisen har ikke æn-

dret den tætte bys fordele:
Idéudvekslingen går stærkere,
hvor vi bor tæt, og virksomhe-
der ligger side og side. Den
tætte by er en del af løsningen
på klimakrisen og understøtter
en sund kommunal økonomi,
fordi vi her bevæger os smar-
tere, udnytter energi mere ef-
fektivt og skal anlægge færre
kvadratmeter asfalt og forsy-
ningsrør. Den tætte by er
grundlaget for storbyens ople-
velser. Den tætte by friholder
flest kvadratmeter til uberørt
natur og landbrugsareal, og
den tætte by gør os sundere
fordi flere går og cykler.“

„Byfortætning er ikke pro-
blemet i sig selv, men ukritisk
byfortætning uden sans for
bo- og levekvaliteter er til fare
for os alle. I nogle tilfælde gi-
ver den tætte by fordele i en
tid med smittefare: Man kan
få udbragt mad og varer hur-
tigt. Afstanden til hospitaler
og de bedste læger er kort. Vi
kan gå og cykle til vores fornø-
denheder. Vores sociale behov
kan stilles fra altanen og mø-
det i byens rum selv om vi skal
holde afstand.“

Markerne der er helt
fyldt med solceller
Hvorfor skal vi have hele mar-
ker af solcelleanlæg når de
kan placeres diskret på tage,
spørger Jakob Klint på byplan-
lab.dk 12.5.2020:

„Et nyt element i vores for-
valtning af det danske land er
solcellerne. Selv om jeg er en
stor fortaler for at solceller bli-
ver en del af det fremtidige
energisystem i Danmark, synes

jeg ikke om de store markan-
læg af solceller. Det er meget
relevant i forholdsvis store øde
ørkenområder, men i Danmark
hvor der i forvejen er et stort
pres på de grønne områder, er
det vanvittigt. Jeg vil ikke ude-
lukke at der kan findes land-
arealer i Danmark der er vel-
egnede, og heldigvis bliver sol-
celler også sat op hvor der tid-
ligere var monokulturer af
hvede og byg. Men de arealer
kunne også anvendes til skov,
føres tilbage til en mere vild
natur eller kulturlandskaber.“

Han henviser til at der - jf.
en undersøgelse fra Aalborg
Universitet i 2017 - er plads
nok til solceller på de mange
bygninger med flade tage i by-
ernes periferi. „Her ville solcel-
lerne ingen skade gøre, de vil-
le knap nok kunne ses, og
samtidig ville den producerede
el være tættere på hvor den
forbruges.“

Uberørte skove er ikke
altid bedst for klimaet
Debatten om produktionsskov
og urørt skov i klima- og bio-
diversitetsperspektiv fortsæt-
ter. Ex-direktør for Center for
International Forestry Re-
search, svenske Peter Holm-
gren, Altinget 13.5.2020:

„Det er klart at vi gerne vil
have urørt skov med uforstyr-
rede økosystemprocesser og
høje biodiversitetspotentialer.
Det ville være en stor fejltagel-
se at maksimere produktionen
af træ i alle skove, da det ville
reducere andre vigtige natur-
værdier. Men det ville også
være en fejltagelse at tro at

urørte skove altid er bedst for
klimaet (...)Det er den velfor-
valtede skov som optager
mere CO2, hvor CO2-lagringen
er mere beskyttet, og hvorfra
vi høster træ der reducerer vo-
res fossile afhængighed. På
langt sigt har vi en stabil op-
bygning af skovens CO2 i vel-
drevne skove samtidig med at
vi får en stabil høst. Den
kontrafaktiske situation er når
biomasse rådner eller brænder
i skoven uden at gøre nytte i
klimaindsatsen. At opgive for-
valtningen af skoven ville væ-
re som at smide barnet ud
med badevandet.“

Skove skal både kunne lave
ved og biodiversitet
Steen Riber og Michael Glud
fra HedeDanmark siger i JA-
aktuelt 6.5.2020 at skovene
kan skabe både træ og biodi-
versitet når man øger skov-
arealet med effektive nålesko-
ve og beskytter de skove hvor
natur kommer først:

„Som en del af den branche
der driver flere af de danske
skove, er diskussionen om
hvorvidt urørt skov eller pro-
duktionsskov er det mest hen-
sigtsmæssigt for klima og bio-
diversitet, uinteressant. For vi
skal holde op med at diskutere
om vi i de danske skove skal
give mere plads til naturen, el-
ler om vi i de danske skove
skal producere noget mere
træ til erstatning for beton,
stål, plastik, olie, kul og gas. Vi
skal nemlig begge dele og hvis
vi på begge sider af disse syns-
punkter forener vores kræfter,
så kan vi få det til at ske.“

Solceller i landskabet, her Nees i Lemvig Kommune. Foto: Morten Stricker.
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Op imod 40% af alle plan-
tearter får en del af deres

kulstof fra svampe der lever i
deres rødder og dermed fra
jorden og andre planter. Med
andre ord får grønne planter
ikke alt kulstof fra luftens CO2

via fotosyntese som ellers har
været almindeligt kendt.

Det viser en ny undersøgelse
fra Københavns Universitet og
Universität Bayreuth. Indtil vi-
dere har forskerne påvist at
der foregår en overførsel af
kulstof fra svampe hos firblad
og hvid anemone. Men den ty-
pe svampe-symbiose (mykor-
rhiza) som firblad og hvid ane-
mone har, er meget alminde-

lig og findes i omkring 40% af
de grønne plantearter. Det ty-
der på at 40% af alle plantear-
ter får suppleret deres fotosyn-
tese med kulstofforbindelser
fra jorden sideløbende med de
udfører fotosyntese.

“Det er temmelig kontrover-
sielt at nogle grønne planter
ikke lever helt og fuldt af de-
res egen fotosyntese, men fak-
tisk henter kulstof fra andre
planter ved hjælp af svampe.
Samtidig er resultatet med til
at understrege hvor stor ind-
flydelse svampe har på vores
økosystemer,“ siger Hanne N.
Rasmussen, seniorforsker ved
Institut for Geovidenskab og

KILDER
Philipp Giesemann, Hanne N. Rasmus-
sen, Heiko T. Liebel, Gerhard Gebauer
(2019): Discreet heterotrophs: green
plants that receive fungal carbon
through Paris type arbuscular mycorr-
hiza. New Phytologist. Volume 226,
Issue 4, maj 2020, og Nph.online
library.wiley.com 14.12.2019.
Ny forskning vil måske omskrive bio-
logibøgerne: Grønne planter henter
kulstof ved hjælp af svampe. Det Na-
tur- og Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet.
science.ku.dk 7.5.2020.

Via svampe får planter
også kulstof fra jorden
Ny undersøgelser peger på at op mod 40% af
de grønne plantearter gør som orkidéerne

Naturforvaltning og en af for-
skerne bag studiet. 

Hun fik for flere år siden
idéen til at grønne planter
med en bestemt type svampe-
symbiose får kulstof fra deres
samliv med svampe, men der
var ikke forsøg der kunne bak-
ke idéen op. Det er der nu.

Forskeren har i mange år be-
skæftiget sig med orkidéer
hvor det i forvejen er påvist at
planterne supplerer fotosynte-
sen med kulstof fra svampe i
rødderne. Det nye studie viser
at orkidéerne på dette punkt
ikke er så enestående endda.
Men mens orkidéer er sjældne
og har en særlig type svampe-
symbiose, gælder de nye resul-
tater ganske almindelige og
udbredte plantearter.

Forskningsresultaterne er
baseret på analyser af stabile
isotoper i samarbejde med la-
boratoriet for isotopbiogeoke-
mi ved Bayreuther Zentrum
für Ökologie und Umweltfor-
schung og er udgivet i New
Phytologist. sh    

Blomstrende firblad, hvide anemoner og en enkelt gul i en dansk
forårsskov. Foto: Finn N. Rasmussen.  

Test af mere miljø-
venligt kunstgræs
Bedre og mere bæredygtige
kunstgræsbaner er målet med
en test Gladsaxe Kommune
har sat i gang af flere fabrika-
ter af 4G-baner, 4. generations
kunstgræs. Testen gennemfø-
res i samarbejde med Orbicon
WSP, DBU, Lokale- og Anlægs-
fonden, Idræts- og Fritidsfacili-
teter i Danmark, kunstgræsle-
verandører - og brugerne.

„Vi startede med at placere
seks små prøver med forskel-
ligt kunstgræs på Gladsaxe
Stadion. Dem opfordrede vi de
lokale fodboldklubber til at te-
ste og bagefter pege på de
fire bedste. Hen over somme-
ren vil vi så lave fire testbaner
som brugerne kan afprøve og
evaluere grundigt,“ siger
Gladsaxes idrætschef Holger
Kortbek der understreger at
man lægger stor vægt på bru-

FC Bella-spiller Maria Hansen og træner i Gladsaxe Hero Boldklub Tho-
mas ‘Jønse’ Jørgensen er taget på stadion for at teste kunstgræs.

gernes vurderinger og dermed
også på banernes kvalitet.

„De produkter som vi tester,
er i den bedste klasse i forhold
til de som findes andre steder i
Danmark lige nu. Vi er sikre på
at det giver den mest bære-
dygtige løsning. Når man så

lægger til at brugernes ople-
velse bliver taget i betragtning
på en helt ny måde, så kan vi
for alvor hæve kvalitetsniveau-
et,“ siger Kortbek. I alt skal
kommunen skifte 27.000 m²
kunstgræs. Det gamle behand-
les så det kan genbruges. sh

Genopretning der
holder klimamål
18 ngo’er, bl.a. Danmarks
Naturfredningsforening, Ver-
dens Skove, Greenpeace og
WWF Verdensnaturfonden,
har lavet 30 forslag til hvordan
dansk økonomi og den grønne
omstilling kan sættes i gang.
‘Grøn og retfærdig genstart’
hedder udspillet hvor hoved-
budskabet er at opretning af
økonomien også bør sikre at
Danmark holder sit klimamål,
70% CO2-reduktion i 2030.

Til forslagene hører bl.a.
grønt håndværkerfradrag,
grøn lempelse af anlægsloftet,
udbygning af vedvarende
energi, bedre forhold for elbil-
er og cyklister, investering i
natur og grønne omlægninger
af landbruget og en natur-
pulje til naturpleje og genop-
retningsprojekter. Det skal fi-
nansieres af bl.a. en afgift på
CO2-udledning som det bl.a. er
anbefalet af de økonomiske
vismænd og Klimarådet. An-
dre finansieringskilder er grøn-
ne statsobligationer til klima-
investeringer, klima-kriseskat-
ter og passagerafgift på fly.

Gummiged holder
Stage V-kravene
Liebherr mener selv at deres
tre nye gummegeder (læssere
på gummihjul) hører til mel-
lemklassen, men for anlægs-
gartnere er de store nok end-
da.  Liebherr fremhæver den
nye motor der holder Stage V-
kravene, og som alligevel yder
mere med samme brændstof-
forbrug. Modellerne hedder L
526 (billedet), L 538 og L 546.
Den mindste vejer 12 tons og
har en skovlkapacitet på 2,1
m3 og en 136 hk motor. Alle
tre kan forsynes med integre-
ret vejesystem, joystickstyring
og automatisk stop ved bak.
Dansk importører Johs. Møllers
Maskiner der også fremhæver
det 9 tommer touch-display.
Jmm-group.com.
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GAMLE NYHEDER

50 år siden  UDDANNELSEN PÅ VEJ
Jens Over Rasmussen skriver i Anlægs-
gartneren juni 1970 om den første rig-
tige anlægsgartneruddannelse: „Den
aktuelle stuation er, at anlægsgartne-
riet først, ved ‘Uddannelsesregler for
lærlinge for gartnerfaget, undertegnet
af Lærlingerådet den 20. febr. 1968, fik
lejlighed til at have lærlinge, der alene
kunne og skulle uddannes inden for
denne gartneriske gren. Hvad der kan
undre en er, at der ikke findes nogen
pensumplan, endsige målsætning for
denne nye uddannelse.“

Grønt Miljø 1995: „Ved at minimere de befæstede arealer i gården, afvande ind mod mid-
ten og udforme midten med hævede træbroer som stier bliver gården en topscorer på de
økologiske points.“

100 år siden FREDSKRISEN DER KRADSER
Havearkitekt Georg Georgsen skriver i
Havekunst, juni 1920, om ‘fredskrisen’ og
mismodet efter 1. verdenskrig og den
spanske influenza: „ Vi maa ‘ændre Signa-
lerne’, ikke længere dvæle ved den Tid,
som var, men møde den Tid, som kom-
mer. Samfundet kalder til Sparsommelig-
hed, og hvad ligger da nærmere, end at
ogsaa vi stiller vor Teknik og kunstneriske
Erfaringer til Tjeneste under de nye For-
hold. Det er jo ikke alene en Havearkitekts
Opgave at danne det bedst mulige Have-
anlæg, men ogsaa det billigst mulige.“

25 år siden ØKOLOGISK FLADEFAKTOR
Efter et berlinerbesøg skriver Torben
Dam, lektor på Landbohøjskolen, i Grønt
Miljø juni 1995 : “I Berlin stiller myndig-
hederne krav for at opfylde en økolo-
gisk og boligpolitisk målsætning. Det
gør de bl.a. ved hjælp af et planlæg-
ningsværktøj, som er baseret på en præ-
cis men forenklet økologisk pointgiv-
ning. Derved får økologiske faktorer en
vis vægt, men metoden er ikke uden
problemer. ‘Der Biotopflächenfaktor
(BBF) kaldes værktøjet, som på dansk
kan kaldes den økologiske fladefaktor.“

75 år siden DET NYE TIVOLI
Bent Salicath skriver i Havekunst 1945 om
at forny Tivoli efter krigens ar: “Det kan
maaske synes urimeligt, at et ‘moderne’ ti-
voli skal være bundet til resterne af denne
vold med den misrøgtede allé, naar terræ-
net iøvrigt er blevet saa stærkt forandret
og opfyldt. Det er imidlertid heller ikke
fredningshensyn eller historiske og arkæo-
logiske grunde, der taler for igen at faa
fat paa noget af det oprindelige karakte-
ristiske terræn, men derimod dette, at den
i beplantning og niveau saa tydelig under-
stregede højereliggende knækkede vold-
krone saa smukt opfylder det, man kan
kalde tivolifunktionen.“

Mere bæredygtigt
end reglementet
En frivillig bæredygtigheds-
klasse for byggeriet er lanceret
af boligminister Kaare Dybvad
Bek (S) for at sætte skub i den
grønne omstilling af byggeri-
et. Bæredygtighedsklassen gør
det muligt at gøre byggeriet
mere bæredygtigt end det
bygningsreglementet kræver.

Ordningen, der omfatter ni
bæredygtighedskrav, har fo-
kus på både byggematerialer,
processer ved opførelsen, ved-
ligeholdelse og drift og omfat-
ter som sådan i princippet
også udearealerne.

I en toårig periode skal bæ-
redygtighedsklassen testes
sammen med byggebranchen,
og derfor inviteres bygherrer
nu til at afprøve klassen på
konkrete byggerier. De prakti-
ske erfaringer er grundlag for
at indføre bæredygtigheds-
klassen i bygningsreglementet.

Bæredygtighedsklassen kan
bruges af alle bygherrer og til
alle bygningstyper. Den er be-
skrevet på Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens nye temaside
Bæredygtighedsklasse.dk.
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KURSER & KONFERENCER

JUNI
Skoven som mål og middel i en
bæredygtig udvikling. Silkeborg
16/6. Ferskvandsc. fvc-kursus.dk.

SENERE
Kursus i drift og planteanven-
delse v. Jane Schul. København
19/8. Schul Landskabsarkitekter.
22144394. Jane@schul.dk
Jord, bundsikring og stabilt
grus. Nyborg 24/8. Vej-eu.dk.
Belægninger med granitsten
og fliser. Nyborg 25/8. Vej-eu.dk.
Trafikdage. Ny viden & Net-
værk. Aalborg 24-25/8. Aalborg
Universitet m.fl. Trafikdage.dk.
Nye cykelstier? Husk detaljer-
ne. Brøndby 25/8. Vej-eu.dk.
Genbrugsmaterialer i bund-
sikring og ubundne bærelag.
Nyborg 2/9. Vej-eu.dk.
Mikromobilitet 2020: Elløbe-
hjul. København 24/9. Vej-eu.dk.
Byplanmøde. Partnerskaber.
Aabenraa, Sønderborg 1-2/10.
Dansk Byplanlaboratorium.
Byplanlab.dk.
Fodgængermobilitet & Super-
fortove. Nyborg 8/10. Vej-eu.dk.
Belægninger med granitsten
og fliser. Nyborg 8/10. Vej-eu.dk.
Tilgængelighed i anlæg og
drift. Nyborg 8/10.  Vej-eu.dk.

K A L E N D E R
Offentlig vej- og gadebelysning.
Del 1: Udbud og planlægning. Aar-
hus 22/10. Vej-eu.dk.
Universel udformning - Planlæg-
ning og projektering. Nyborg 22/
10. Vej-eu.dk.
Miljø- og klimatilpasset vejaf-
vanding. Horsens 22/10.
Vej-eu.dk.
Trafiksikkerhedsrevision - semi-
nar. Aarhus 28/10. Vej-eu.dk.
Kulturmiljøer i forandring -
Byplanhistorisk Seminar 2020. Kø-
benhavn 16/11. Dansk Byplanla-
boratorium. Byplanlab.dk.
Dimensionering af vejbefæs-
telser. Nyborg 18/11. Vej-eu.dk.
Lokalplaner i praksis. Aalborg
25-26/11. Dansk Byplanlaboratori-
um. Byplanlab.dk.
Fremtidens haver. 27/11. Have-
historisk Selskab i samarbejde med
flere org. Havehistoriskselskab.dk.
Vejforum 2020. Nyborg 2-3/12.
Vejforum.dk.

UDSTILLINGER
Kirke- og kirkegårdsmessen.
Løddegaard Kirke, Mors 31.8.2020.
Kirkegaardsmesse.dk.
GaLaBau 2020. Nürnberg,
Tyskland 16-19/9 2020.
Galabau-messe.com.
Agromek. 19-22/1 2021. MCH
Messecenter Herning. Agromek.dk.
Have & Landskab ‘21. Slagelse
25-27/8 2021. Haveoglandskab.dk.
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Omkring hver tredje mener at
historiske steder har betydning
for deres livskvalitet og fælles-
skabet med andre. Mere end
hver anden er interesseret i at
få et større kendskab til kul-
turarven i deres lokalområde.
Omkring hver fjerde oplyser at
kulturarv har stor betydning
for deres valg af bopæl.

Det fremgår af en undersø-
gelse hvor Realdania tager
temperaturen på danskernes
forhold til bygningskultur-
arven. Undersøgelsen er gen-
nemført for Realdania af ana-
lyseinstituttet YouGov der i år
spurgte 2.000 danskere i alde-
ren 18-74 år om kulturarven.
En tilsvarende undersøgelse
blev foretaget i 2017 hvor
1.000 blev spurgt.

Undersøgelsen viser også at
flest danskere drømmer om at
bo i en murermestervilla, og at
mange gerne vil bevare en
landsby fra 1600-tallet mens
færre vil passe på et højhus fra
1960’erne. Undersøgelsen viser
endvidere at mange bruger
kulturarven som udflugtsmål -
og de fleste adspurgte ser et
potentiale for at bruge histori-
ske steder og bygninger til at
tiltrække turister. 

Et liv med kulturhistorie

“Vi tænker måske ikke så
meget over det i hverdagen,
men kulturarven er overalt.
Undersøgelsen viser at histori-
ske steder og bygninger fak-
tisk har betydning for de fle-
stes hverdag når de bliver bedt
om at reflektere over det,“ si-
ger Nina Kovsted Helk, filan-
tropidirektør i Realdania der
siden 2000 har haft den fælles
kulturarv som et af sine ind-
satsområder.

Med kulturarven forstås her
fredede og bevaringsværdige
bygninger og kulturmiljøer i
by og land der kan fortælle
om byggeskik, arkitektur og
kulturhistorie. Som sådan hø-
rer bygningernes nære ude-
miljø med i undersøgelsen,
men til en vis grad også selv-
stændige anlæg.

Blandt eksemplerne på hvad
man kan angive som beva-
ringsværdige hører f.eks. ‘slot
med park fra 1600-tallet’ og
‘legeplads i park fra 2010’er-
ne’. Og hvor man skal angive
hvilke kultursteder man har
besøgt det seneste år, nævnes
bl.a. ‘ældre parkanlæg’ - hvil-
ket i øvrigt kun er overgået af
‘ældre byggeri’ og ‘bymidte
med ældre huse’. sh

Realdania har igen taget temperaturen på
vores forhold til især bygningskulturarven

Huse med historie har betydning
for danskernes hverdagsliv, her
Maltfabrikken i Ebeltoft.
Foto: Jens Markus Lindhe.    

Vi vil gerne have
mere vild natur
83% af os mener at naturen
skal have mere plads, og 77%
mener at den gerne må blive
vildere end i dag. Det viser en
ny undersøgelse Kantar Gallup
har lavet for Danmarks Natur-
fredningsforening. Det er en
stigning siden 2017 hvor Gal-
lup lavede en lignende under-
søgelse. Dengang var tallene
henholdsvis 73% og 55%.

Spørgsmålene blev stillet til
1.019 repræsentativt udvalgte
voksne danskere i april 2020.
Skal der være større områder
hvor naturen frit kan udvikle
sig, blev de spurgt. 50% sva-
rede enig og 33% overvejende
enig. Naturen må gerne være
vildere end i dag, blev de også
spurgt. 45% svarede enig og
32% overvejende enig.

Danmarks Naturfrednings-
forening foreslår at 20% af
Danmarks landareal bliver til
naturzoner hvor naturen har
førsteprioritet. I dag er de så-
kaldt ’urørte’ skove den eneste
vilde natur der beskyttes på
den måde, og de fylder kun
0,5% af landet. sh

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 3
Engcon, 2
H.A. Fog, 11
Helms TMT-centret, 27
John Deere, 23
Sønderup Maskinhandel, 17
Tima, 19, 39
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Birkholm, 31
DSV Eurograss, 21
DSV Transport, 17
Holdens Planteskole, 2, 21
Lynge Naturgødning, 2
Nygaards Planteskole, 33
P. Kortegaards Planteskole, 2
Vognmand Kold, 3
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Grønt Miljøs
faglige

filmservice !

Camerons alt for desperate landskaber

Grønt Miljø retter
og tilføjer
Ingen sammenfatning af
artikler om afdækning
I nr. 4/2020 side 42 omtalte
Grønt Miljø et finsk forsøg
med afdækningsmaterialer, og
oplyste til sidst at der ‘på næ-
ste side’ er en sammenfatning
af tidligere artikler om jord-
dækning. I stedet blev man
mødt af artikler om en eldre-
vet græsklipper og en stille-
bænk. Grønt Miljø havde pla-
ner om at lave en sammenfat-
ning af tidligere artikler, men
opgav det. Og glemte at fjer-
ne henvisningen. BOLDBANER

& STADIONS

Rådgivning
Pleje
Analyser
Hotline
Nyholt.dk

Kuggas hedder altså Ulrik
til fornavn, ikke Ulruk
Grønt Miljø skrev i nr. 4 s. 54
at landskabsarkiteter har fået
mere design og planlægning i
uddannelsen. I den forbindelse
stod landskabsarkitekt Ulrik
Kuggas for en kommentar,
men blev kaldt Ulruk hele to
gange. Undskyld, Ulrik. Grønt
Miljø forklarer fejlene med
sjusk før deadline - og at u og i
sidder lige ved siden af hinan-
den på tastaturet. sh

Bisonokser flytter
til Lille Vildmose
Europas største landlevende
pattedyr, den europæiske bi-
son, rykker ind i Lille Vildmose
hvor de skal være med til at
græsse i området og derved
sikre større biodiversitet. Til en
start er der fire bisoner bag et
karantænehegn, men til næste
forår får de et større område
og deres antal øges til 20. Eje-
ren af det 65 km2 store natur-
område er Aage V. Jensen
Naturfond. De første fire biso-
ner er fra Randers Regnskov.

I Grønt Miljøs stadig mere de-
sperate søgen efter fagligt re-
levante film og tv-serier stødte
vi passende nok på ‘Desperate
Landscapes’ - et haverenove-
ringsprogram med hele 13 sæ-
soner lavet til den amerikan-
ske gør-det-selv-kanal DIY.

Konceptet er stramt og en-
kelt: På én dag forvandler
handyman (og tidligere mo-
del) James Cameron folks
grimme haver a la ‘fra-skrot-
til-slot’. På dansk har program-
met været sendt få gange på
Canal 9, men ellers kan de en-
kelte afsnit købes via Amazon
Prime for 3 dollars eller hele
sæsoner for 14,99. Det sjove

ved konceptet er at man ikke
selv nominerer sin egen have. I
stedet er det naboerne som
kontakter programmet fordi
de er trætte af at se på deres
nabos grimme have.

Generelt vil vi ikke anbefale
nogen at bruge deres penge
på ‘Desperate landscapes’.
James Cameron fremstår ofte
direkte usympatisk, og da pro-
grammets koncept ikke efter-
lader tid til at dyrke noget, er
han svært begejstret for kunst-
græs. Alle hans fem gode ha-
veråd går ud på at få kunst-
græs. I alle tilfælde af mærket
ForeverLawn. Det er James
Cameron nemlig medejer af. lt
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Al henvendelse: rs@teknovation.dk.


