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Efterlign nedbørens
naturlige afstrømning,
og find plads til vandet
i byens landskab

Grundbog i
håndtering af
regnafstrømning

LAR-elementer, dimensio-
nering, nedsivningsevne,
vandkvalitet, biodiversitet,
drift, totaløkonomi, mer-
værdi og meget mere.
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VM i træklatring, International Tree Climbing Champions-
hip, er vel overstået, og det foregik tilmed i Fælledparken i
København. Det var kun anden gang at mesterskabet over-
hovedet blev holdt i Europa, så der er god grund til at kip-
pe med flaget, ikke mindst for Dansk Træplejeforening som
hjalp arrangøren International Society of Arboriculture, ISA,
hvor Dansk Træplejeforening er medlem.

Mesterskabet er et eksempel på at fag bliver til sport og un-
derholdning. Det finder vi mange andre eksempler på,
f.eks. inden for træfældning (timber sport) og leslåning selv
om det ikke er så kendt herhjemme. Vi har også Skills hvor
elevhold fra erhvervsskoler dyster om både DM, EM og VM.
Og da Skills var udsat på grund af corona, blev der på Have
& Landskab 2021 - som engang - holdt DM i både anlægs-
gartneri og brolægning. Her har der tidligere været luftet
idéer om at konkurrere i hækklipning (‘100 meter hæk’) og
fliselægning. Nogle årtier tilbage var ‘Fagenes Fest’ en stor
begivenhed hvor brancher stillede op med hold i hver deres
discipliner. Men hvor Fagenes Fest mest var sjov og ballade,
og andre er blevet til faglig PR, er nogle konkurrencer ble-
vet til en rigtig sport. Som træklatring. En fagsport.

I alle tilfælde er fagsport sjov, social og fagligt udviklende
for den enkelte. Og der lægges generelt stor vægt på kvali-
tet, arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er f.eks. en væsentlig del
af konkurrencegrundlaget i VM i træklatring. Fagsporten
kan også være fagligt udviklende for faget fordi den maksi-
male udfoldelse giver et incitament til at udvikle bedre tek-
nik, grej og metoder der - i teorien i hvert fald - kan tilpas-
ses almindelig brug, ofte med henvisning til bl.a. motor-
sport, cykling og atletik.

OL’s motto ‘hurtigere, højere, stærkere’ kan også bruges i
fagsporten. Det kan den også på arbejdspladsen som fag-
sporten kan gøre mere effektiv og konkurrencedygtig. Det
er der ikke noget galt i, tværtimod. I forvejen er der kon-
kurrence overalt, også i udbud og prisuddelinger. Det er en
del af DNA’et i en liberalistisk markedsøkonomi. Men hvis
fagsporten f.eks. bruges som en genvej til skrappere tids-
normer og tidskuranter, skal man også lige huske at stigen-
de krav til tempo og effektivitet også kan føre til stress og
ekskludere dem der ikke kan eller vil følge med. Ikke alt
skal gøres til konkurrence, men meget kan som VM i træ-
klatring på bedste måde viser.  SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

FORSIDEN: Regnbed ved Herlev Hospital (5.9.2022) hvor der
er valgt arter med tolerance for stående vand, bl.a.  pile-
arter. Planter er et værktøj i regnvandshånderingen.

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
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Til VM i Ridesport i Herning
i sommer ankom ikke blot

over tusind heste. Der ankom
også 10.000 tons sand og
10.000 planter til at etablere
og udsmykke de 36.000 m2 ri-
debaner som blev skabt både
på fodboldstadionet MCH Are-
na og uden for. Forvandlingen
var så omfattende at arenaen
blev omdøbt Stutteri Ask Sta-
dium fra  6. til 14. august mens
VM løb af stablen.

En af hovedaktørerne bag
arbejdet med at omdanne fod-
boldbane på stadion og græs-
parkering uden for til rideba-
ner var B&B Horse der har spe-
ciale i anlægsarbejde og ride-
baner. Det er nemlig en anden
udfordring at lave et egnet
underlag til ridning end fod-
bold eller fortovsfliser.

Sand med sneboldeffekt
Hos B&B Horse fortæller inde-
haver Michael Buchard at san-
det helst skal kunne opnå ‘sne-
boldeffekten’.

Hundredvis af heste hoppede i Herning
RIDEBANER. 70 lande var med og over 1100 heste var på banerne da VM i ridesport blev
holdt i Herning i sommer. Grønt Miljø har set nærmere på underlaget og banerne

„Man skal kunne rulle san-
det sammen som en snebold.
Det gør vi med et 18 cm top-
lag der er en blanding af
kvartssand fra Sverige, små
filtfibre der giver elasticitet og
binder fugt som holder på san-
det samt flogger der er større
filtfibre,“ forklarer han.

Det eksisterende græstæppe
på stadion blev bibeholdt,
men dækket af såkaldte Otto-
måtter, plastikmåtter med
dræneffekt. På de andre area-
ler rundt om stadion blev der
mere simpelt udlagt en pude
af blandet stenmel og sand
hvorefter toplaget af sand, fi-
ber og flogger blev udlagt og
afrettet.

Arbejdet blev udført af ar-
rangørernes eget vedligehol-
delsesteam i samarbejde med
B&B Horse. Udfordringen var
bl.a. ikke at skade de varme-
ledninger der ligger under
græsset og ikke komprimere
jorden og dermed ødelægge
dræningseffekten.

Bundmaterialerne blev kørt
ind i små dumpere og fordelt
med en gummiged og afrettet
med en laser- og gps-styret af-
retter. Efter VM blev de sam-
me maskiner brugt til at af-
rømme ridebanerne, og sand
og toplag blev kørt til diverse
depoter. Noget af det bruger
B&B Horse selv i senere projek-
ter, mens resten er blevet solgt
til andre ridebaner. MCH Are-
na afholder også andre ride-
sportsarrangementer og har
selv eget depot, men dette
projekt var så stort at de ikke
kunne aftage mængderne.

Græsproblemer bagefter
Det gamle græstæppe neden-
under kunne ikke bruges igen.
Det var forventet rådnet da
det ikke kan overleve tre uger
under en ridebane, fortæller
CEO Operation fra MCH Are-
na, Casper Cassøe.

Efter hele menageriet til VM
i ridesport var redet af sted
mod solnedgangen, skulle

MCH Arenas fodboldbane hur-
tigt genetableres med nyt rul-
legræs da fodboldstadionets
eget hold FC Midtjylland skulle
spille superligakamp om søn-
dagen. Men det nye græstæp-
pe fungerede ikke, og under
kampen mod AGF faldt både
målmand og hjørnesparksta-
gere helt uprovokeret fordi
græsset skred væk under fød-
derne på dem.

Hvorfor det nye græs ikke
sad fast, har han ikke en for-
klaring på endnu. „Vi skræller
græsset af og lægger et nyt
lag sand under og et græs-
tæppe på. Det har vi gjort før,
og det har fungeret. Hvorfor
det så ikke fungeret har jeg
simpelt hen ikke en forklaring
på lige nu. Måske har folkene
fået vandet for meget. Det får
vi svar på i den nærmeste
fremtid,“ fortæller Cassøe.

Det var dog alligevel planen
at græstæppet skulle udskiftes
med en ny hybridbane af
kunstgræs og almindeligt

• Springkonkurrence på MCH Arena den 10. august lidt over kl. 12. Hvert eneste spring har sin egen udsmykning. Banesandet består af kvartssand,
fibre og flogger ovenpå såkaldte Otto-måtter. Under det er FC Midtjyllands fodboldgræsplæne ved at dø. Foto: Kee Frandsen.
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• Igen MCH Arena den 10. august - blot 8 timer senere. Baneindretningen skal skiftes hurtigt. Temafarven for VM i ridesport var lilla, derfor
udsmykning af MCH Arena. Foto: Kee Frandsen.

• MCH Arena dækkes med ridesand der blev hentet i Sverige med last-
biler. Af de 10.000 tons blev de 3.000 tons lagt ud på konkurren-
cebanen på stadion, resten på opvarmnings- og træningsbaner. Arbej-
det blev udført af arrangørernes eget vedligeholdelsesteam i samarbejde
med B&B Horse der har speciale i anlæg af ridebaner. Foto: BB Horse.

græs, og i kølvandet på fadæ-
sen blev arbejdet fremskyndet.
Og lige inden hjemmekampen
den 4. september mod AAB
var det lykkedes at få syet 72
millioner 20 cm lange plastic-
strips ned i banen. Det skal
være med til at fastholde tør-
vene der voldte problemer i
kampen mod AGF. Den nye
hybridgræsbane hjalp dog
ikke FC Midtjylland der tabte

0-2 til AaB og ikke engang
havde græsset som undskyld-
ning længere.

Spøgelser og spring
Under VM i ridesport var der
dog ingen problemer med un-
derlaget. Det var der heller ik-
ke med banernes indretning af
inventar som skiftede for hver
disciplin og i nogle tilfælde
endda fra rytter til rytter. Det-

te arbejde stod blomsterdeko-
ratør og indehaver af Ege
Blomster Lise Andersen.

Til arbejdet hørte også ud-
smykningen med et stort antal
planter, buske og træer til at
pynte på og omkring banerne,
i VIP-logen, showoffice, akkre-
diteringen og i pressecenteret.
Så Lise Andersen havde nok at
se til med at indrette konkur-
rencebanerne.

„Nu havde vi jo hele verden
samlet til VM, så temaerne var
for mange baners vedkom-
mende udvalgt efter oplagte
turistmagneter, såsom H.C. An-
dersen, Den Lille Havfrue,
Bornholm og selvfølgelig Her-
ning, og de blev udsmykket så
man fik associationer hertil, og
selv æbletræer og buksbom
fik vi kørt ind på banerne,“
fortæller Lise Andersen.
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• For at kompensere for det store CO2-aftryk som bl.a. etableringen af
36 ridebaner ved VM i ridesport i Herning medførte, har selskabet bag i
fællesskab med kommunen valgt at plante 60.000 træer. Borgmester
Dorte West (V) og direktør for VM-selskabet var med til at plante træer
til den nye VM-skov. Foto: Mette Svenningsen/Herning Kommune.

KILDER. Herning2022.com. Mch.dk.Herning.dk

VM-selskabet ved Jens Trabjerg og Casper Cassøe arbejder
sammen med Herning Kommune om en række grønne ini-
tiativer som bl.a. skal være med til at kompensere for CO2-
udledning og generelt efterlade positive aftryk på Herning
og omegn. Et af de grønne initiativer er skovrejsning i Her-
ning Kommune. Derfor er der før VM etableret et nyt, re-
kreativt område med navnet VM-Skoven.

VM-Skoven ligger på et 20 hektar stort areal i forbindelse
med området ved Løvbakkerne nord for Herning by. Her-
ning Kommune stillede området til rådighed for projektet,
og VM-selskabet etablerer og drifter skoven. De første træer
blev plantet den 26. maj 2022, og allerede inden VM i ride-
sport var der blevet plantet i alt 60.000 træer i det nye skov-
område. I VM-Skoven bliver der er mulighed for leg, motion,
naturoplevelser, land-art og meget mere.

Træerne plantes i samarbejde med Growing Trees
Network som er en selvejende institution der via donationer
planter nye skove både i Danmark og i udlandet.

VM-SKOVEN SKAL KOMPENSERE FOR
STORT CO2-AFTRYK

• Direkte på græsset blev der lagt såkaldte Otto-måtter, plastikmåtter
med dræneffekt. Oven på blev der lagt et 18 cm toplag der er en blan-
ding af kvartssand iblandet små filtfibre samt flogger der er større filt-
fibre af. Foto: BB Horse.

Andre spring var dog base-
ret på noget så jordnært som
de enkelte sponsorers farver
og produkter. Eksempelvis
havde landbrugsmaskinefabri-
kanten Fendt sponsoreret et
spring som Lise Andersen og
hendes kollegaer derefter ind-
rettede i et høsttema med
korn og majs og sensommer-
buketter. Og Eccos spring blev
stilrent og enkelt med sorte
krukker med græs i.

Og generelt blev der tænkt
meget over hvilke discipliner
der skulle dystes i, forklarer

Lise Andersen:  „Når det er
dressurkonkurrence, er det
første vi skal tænke på at det
ikke må skræmme hestene.
Det skal være et roligt og en-
kelt udtryk, så det er flot uden
at påvirke hest og rytter. Ting
der bevæger sig i vinden og
stærke farver kan let skræm-
me, for dressurheste ser spø-
gelser alle vegne,“forklarer
Lise Andersen.

„Her er der stor forskel på
springheste og dressurheste.
Dressurheste skal have nøjag-
tigt den samme bane som de
har øvet på. Den skal være
fuldstændigt ens. Springhest-
ene derimod får ny udsmyk-
ning, og det må gerne se vildt
ud, så det er præcist omvendt
dressurhestene. De vil have det
vildt og så mange farver som
muligt,“ siger Lise Andersen.

Foruden selve springene
blev også hele HCM Arena ud-
smykket med tanke på både
æstetik og biodiversitet. Der
blev skrevet ‘Welcome’ med
Campanula og udplantet hor-
tensia og lavendel. Så de om-
kring 200.000 gæster havde
nok at se på hvis de ikke gad
kigge på de hoppende heste.

Men det var der ellers god
grund til. Verdensmesterska-
berne omfattede nemlig hele
fire discipliner springning,
dressur, paradressur og volti-
gering. Og det gik endda fint
for de danske deltagere der
med fem guld-, fire sølv- og én
bronzemedalje endte øverst
på medaljelisten. lt
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Der kommer mindre svamp,
men mere kløver når man

klipper en golfbanes fairway
og semirough med robotklip-
per og ikke med en almindelig
cylinderklipper. Robotklippe-
ren leverer desuden et mindst
lige så godt helhedsindtryk.

Det viser de første resultater
i et forsøg som den norske for-
søgsstation Landvik udfører
for Sterf, det nordiske forsk-
ningssamarbejde om golfba-
negræs. Forsøget er en del af
projektet Robogolf om de føl-
ger det kan have at gå over til
robotklipning. Forsøget kører
2021-2023 hvor der på sidste
år lægges forsøgsled ud på en
bane i hvert nordisk land.

Robotklipperen er en Hus-
qvarna 550 mens den alminde-
lige klipper er en Triplex cylin-
derklipper. Forsøgsgræsset er
som fairway (15 mm klippehøj-
de) og semirough (35 mm).
Græssets kvalitet (helhedsind-

Robotter skaber mindre
svamp, men mere kløver
Forsøg om konsekvensen af robotklipning på
golfbaner viser de første resultater

tryk, gødningsbehov, konkur-
renceevne mod ukrudt og
modstandsevne mod sygdom)
registreres månedsvist.

I fairway er der renbestande
af alm. hvene, rødsvingel og
engrapgræs. Første år (2021)
gav først ingen sikker kvali-
tetsforskel mellem robotklip-
pet og almindeligt klippet
græs, men fra sidst i juni gav
robotten bedre græskvalitet.

I semirough er der renbe-
stande af almindelig rajgræs,
rødsvingel og engrapgræs. Her
var der først heller ingen for-
skel mellem robotklippet og
almindeligt klippet græs, men
ud på sæsonen var kvaliteten i
det robotklippede græs lavest.

I forsøget med kløver er der
indplantet plugplanter med
hvidkløver for siden at se hvor
meget de bredte sig. Og det
robotklippede græs lå hele ti-
den bedst selv om den relative
forskel faldt om efteråret.

KILDE
Karin Juul Hesselsøe, Anne F. Bor-
chert, Trond Pettersen, Trygve A.
Aamlid (2022): Robotklipping av fair-
way og semi-rough: Mindre sopp,
men mer hvitkløver. Nibio Turfgrass
Research Group, Landvik. Udgivet af
Sterf som Popular Scientific Articles
maj 2022 på Sterf.org.

Når robotklipningen tende-
rer mod bedre græskvalitet,
antages det at hænge sammen
med at der er mindre proble-
mer med svamp hvilket igen
kan skyldes at robotklipperen
med sin konstante kørsel frem-
mer græssets afdugning.

De hidtige resultater er ba-
seret på renbestande - hvad de
sjældent er i praksis. Derfor
inddrages også en helheds-
bedømmelse af blanding af
engrapgræs, rødsvingel og al-
mindelig hvene. Her giver ro-
botklipning et lidt bedre, men
ikke signifikant bedre resultat.

I forsøget indgår et gød-
ningsforsøg. Tesen er at robot-
klipningens daglige tilbagefø-

ring af småt afklip har større
gødningseffekt end den sjæld-
nere tilbageføring med manu-
el fairwayklipper. Det er målt
at afklippet udgør en gødsk-
ning på 6 kg/dekar (1000 m2),
og at tilvæksten er 45% større
hvor afklip slet ikke fjernes.
Der er derimod ikke sikre for-
skelle på om tilbageføringen
sker daglig med robotklipper
eller tre gange om ugen med
manuel fairwayklipper. sh

Daglig afdugning kan forklare at der er mindre sygdom på de
robotklippede arealer. Foto fra kilden.

Med mere definerede og ens-
artede produkter i højere kva-
litet er kompost på vej ind i
gartnerierne. Klintholm I/S på
Fyn har i samarbejde med råd-
givningstjenesten HortiAdvice
lanceret en sådan kompost på
baggrund af udviklingsprojek-
tet Soilcom.

Først knuses materialet, van-
des, og efter soldning (45 mm)
lægges det i miler. Materialet
vendes tre gange under kom-
posteringen afstemt efter tem-
peratur. Så foretages endnu
en soldning (22 mm) hvorefter
komposten eftermodnes for at
forbedre mikrolivet.

Med denne metode kommer
der meget ilt til processen hvil-

ket gavner den ønskede aero-
be omsætning. Al kompost
varmebehandles så man und-
går patogener, nematoder og
ukrudtsfrø. Processen kontrol-
leres løbende for temperatur
og fugtighed. Resultatet er
også en mørkere kompost
med en lettere struktur.

Med den mere almindelige
madrasmetode hvor materia-
let ikke vendes, får man ikke
den samme kontrollerede
aerobe proces, lyder det fra
Klintholm I/S der årligt be-
handler 10-15.000 ton have-
og parkaffald. Heraf bliver de
tre fjerdedele til kompost og
resten til biobrændsel. Klint-
holm-is.dk. Sh

Klintholm forbedrer kompostens kvalitet
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EU-afgørelse om
glyphosat er udsat
Den endelige afgørelse om
glyphosats fremtid i EU er ud-
sat et år, oplyser flere medier,
bl.a. Gartner Tidende og det
svenske Viola. Afgørelsen
skulle være kommet fra EU-
kommissionen i år, men be-
slutningen er udskudt til 2023.
Den midlertidige godkendelse
til december 2022 er derfor
også udskudt til juli 2023.

Årsagen er ifølge Gartner Ti-
dende at der er „fremkommet
en lang række nye studier om
glyphosats eventuelle kræft-
fremkaldende virkning der pe-
ger i andre retninger end de
hidtidige.“ sh

Naturvending i
Kohaveskoven
Kohaveskoven i Odense
Kommune skal udvikles fra
en naturfattig skov til en
mere naturrig og vildere
skov. Træerne skal ikke fæl-
des, men have lov til at blive
gamle og nedbrydes natur-
ligt til fordel for biodiversi-
teten. Derudover skal kvæg
og heste græsse i en del af
den 140 ha store skov.

‘Starthjælpen’ omfatter
også udgravning af vand-
huller, udsætning af den
sjældne løvfrø samt etable-
ring af skovlysninger. Håbet
er bl.a. at områdets orkidé -
tyndakset gøgeurt - kan
sprede sig.

Omdannelsen af Kohave-
skoven er ét ud af 22 tiltag
der skal bevare og sikre
større biodiversitet i Odense
Kommune under overskrif-
ten ‘Handleplan for natur
og biodiversitet’. Kommu-
nen har afsat 1,5 mio. og
15. Juni Fonden bidrager
med en million oven i. Indvi-
elsen ventes i juni 2023.
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Planter kan forbedre klima-
tilpasning, æstetisk som

funktionelt. Det batter især at
afstrømningen fra byens plan-
tedækkede arealer sænkes,
ofte til nul fordi planterne op-
tager og fordamper vand.

Desuden kan planter få LAR-
anlæg til at virke bedre: Deres
rødder kan gøre kompakt jord
mere porøs og mindske for-
sumpning, tilklogning, erosi-
on. Og de skaber LAR-anlæg-
gets natur - hvis altså planter-
ne passer til stedet og derfor
trives. Det fremgår af Marina
Bergen Jensens videnblade om
planter i regnvandshåndte-
ringen fra 2021.

Reducerer afstrømning
Med planter kan man mindske
den samlede afstrømning der
skal håndteres med bl.a. LAR
(kildekontrol). I byen kan især
træer bidrage med intercepti-
on (den regn kronerne tilba-
geholder og fordamper). Den
øvrige nedbør drypper gen-
nem kronen eller løber langs
grenene mod stamme eller
kronekant afhængigt af den
vej grenene peger.

Interceptionen afhænger af
vegetation, vind mv. I et studie
med birk og fyr i Slovenien var
interceptionen 25-50% af års-
nedbøren og i snit 4-6 mm pr.
hændelse, størst for nåletræer.

For at optimere kildekontrol
anbefales arter med store kro-
ner, lang vækstsæson og ger-
ne stedsegrønne. Gennemdryp
og stammenedløb bør dirige-

res ned i plantehullet, f.eks.
ved at sænke plantearealet få
cm i terrænet. Grønne tage og
andre grønne overflader bi-
drager også til kildekontrol.

Forbedrer nedsivning
Vegetation kan også øge LAR-
anlæggets hydrauliske led-
ningsevne (nedsivning) når
rødderne efterlader porer van-

Planter som værktøj i regnhåndtering
AFLØB. Planter bidrager til klimatilpasningen gennem kildekontrol og forbedring af LAR’s
hydrauliske funktion, men er også med til at forbedre lokalklimaet og støtte biodiversiteten

SERVICE MEKANISME MAKSIMERER SERVICEN EKSEMPLER

Kildekontrol
(reduktion af volumen
der skal håndteres)

Via interception og nedsivning
mindskes afstrømningen

Så meget grønt som muligt
i byen (areal, volumen), bl.a.
via  by- og lokalplanlægning

Vejtræer, buskadser, urter og græs, grønne
rabatter, græsarmeringer, grønne tage

Hurtigere nedsivning
i LAR-anlæg via
bedre jordstruktur

Hydraulisk ledningsevne øges når
rodvækst løsner kompakt jord, og
døde rødder efterlades i jorden

Stærke, hurtigvoksende
rødder, der søger dybt ned,
fra 1- eller 2-årige arter

Landbrugets efterafgrøder, f.eks. cikorie,
honningurt, lupin og solsikke. Anvendes som
engangsbehandling

Forebygge at
LAR-anlæg bliver for
våde (forsumpning)

Øget fordampning kan sænke
grundvandsspejlet lokalt

Planter med dybtgående
rodnet, lang vækstsæson
og stor biomasse

Træer, buske og slyngplanter tolerante for
højt grundvand, f.eks. hvidtjørn, hæg, dunet
gedeblad, kristtjørn, æblerose, vild kaprifolie

Modvirke tilklogning
af jordoverfladen i
LAR-anlæg

Rodvækst sikrer at aflejret
sediment kontinuerligt
indbygges i nye jordaggregater

Planter med trævlerod (vidt
forgrenet med mange fine
rødder i jordens overflade)

Især græsser er gode (såvel plænearter som
prydgræsser), men også urter f.eks. stor
stjerneskærm eller iris

Modvirke erosion
ved indløb

Et tæt plantedække kan
modstå og fordele vandets
eroderende kraft

Et tæt plantedække ved
indløbet, veletableret før
anlægget tages i brug

Bunddækkearter der forankrer jorden godt:
græsser, stauder (f.eks. løvefod & storkenæb) og
buske (f.eks. dværgmispel & grønlandsk potentil)

PLANTERS ROLLE I KLIMATILPASNINGEN

• Trug langs Lørenskogvej i Rødovre. Vegetationen er sået med en frø-
blanding med både græsser og urter. Rødderne danner en rodmåtte der
sikrer god kontakt med - og dermed rensning af - det infiltrerende vej-
vand. Foto: Marina Bergen Jensen.

det kan løbe i. Nogle arter
danner et tæt, fint rodnet. An-
dre har færre, kraftigere rød-
der. Nogle har overfladiske
rødder, andre når meter ned.
Det kan indgå i plantevalget.

Er jorden komprimeret, kan
planter bidrage til at løsne
den, typisk med efterafgrøder
kendt fra landbruget. Når rød-
derne dør, efterlades desuden

porer i jorden. For vejbede til
vejvand bør man dog undgå
store porer så vandet ikke pas-
serer rensemediet for hurtigt.
Her bør derfor bruges planter
med trævlerødder.

Forebygger forsumpning
Vegetation bevarer saftspæn-
dingen med vand der suges op
fra jorden. Det meste fordam-
per i bladenes spalteåbninger
der må være åbne for at plan-
ten kan optage CO2 fra luften.
Dette vandtab, transpiration,
udnyttes i LAR-anlæg hvor
planternes vandforbrug kan
sænke grundvandspejlet lokalt
og forebygge forsumpning.

Med de rigtige planter er
LAR dermed muligt selv hvor
der er tendens til vintersump.
Det er en fordel hvis vegetati-
onen er vind- og solekspone-
ret og har så stor en ekspone-
ret overflade som mulig, så
man opnår ’tørresnoreffekt’.

Jo større planter, jo bedre,
for jo mere vand fordampes.
Store planter kan desuden
hente vandet op dybere fra.
Det er en fordel at bruge løv-
planter med lang vækstsæson.
Skal fordampningen optime-
res, skal rødderne have frit
spil, så det taler imod regn-
skassetter og membraner.

Modvirker tilklogning
Regnafstrømning transporte-
rer sediment og blade der kan
samles på jorden og hæmme
nedsivningen. Det kan modvir-
kes af rødder der er med til at
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rings- og fugtighedsforskelle
støtter også biodiversiteten.

Grønne tage har en påvist
støjdæmpende effekt. En ny
mulighed er ‘Den Grønne Kli-
maskærm’, et lodret beplantet
LAR-anlæg der afdamper van-
det, men også dæmper støj.

Til grønne tage
Et grønt tag bidrager til kilde-
kontrol, uanset vegetationen,
da det mest er substratet der
holder på nedbøren. Man kan
derfor vælge frit mellem suk-
kulenter, mosser, græsser og
stauder uden at LAR-funktio-

nen ændres nævneværdigt. Jo
tykkere substrat, desto mere
vand kan det holde tilbage,
men kun til cirka 25 cm tyk-
kelse da tykkere lag tit ikke
kan nå at tørre før næste regn.
Et tykt lag muliggør også plan-
ter med stor biomasse og lang
vækstsæson. Det er godt for
biodiversiteten at substratets
tykkelse varierer og vegetatio-
nen selv indfinder sig.

Til regnbede
Planter i regnbede skal tåle
meget våde forhold og ofte
også meget tørre. Sammenlig-
net med andre bede får et
regnbed 10-20 gange mere
vand. Er jorden under vækst-
laget udskiftet med grus eller
kassetter, har regnbedet sam-
tidig mindre vandholdende
evne og sværere ved at støtte
plantevæksten i tørke.

Bedet fyldes kun til randen
ved den dimensionsgivende
regn (f.eks. 5 års-hændelse).
Derfor opstår der fugtigheds-
forskelle hvor tørkeelskende
arter trives bedst i kanten og
fugtelskende arter trives bedst
i bunden der altid får vand.

Hvor der er tendens til højt-
stående grundvand, bør man
vælge løvtræer og store buske
med lang vækstsæson der kan
sikre en ordentlig optørring og
tolererer stående vand. Det
gør især arter som gråel, rødel,
dunbirk, seljepil, gråpil, bånd-
pil, hvidpil, tørst og alm. hæg.

Til våde bassiner
Et vådt bassin har et perma-
nent vådt volumen der er med
til at rense regnafstrømnin-
gen, og et dynamisk volumen
der fyldes helt eller delvist op
under regn og sikrer langsom
udledning til recipient. De sto-
re udsving i vanddybden gør
det svært for vandplanter med
flydeblade. Jo fladere et vådt
bassin kan anlægges, jo min-
dre udsving bliver der i vand-
dybden, men det fylder mere.

Jo stejlere kanter, desto min-
dre areal kræves for at levere
det ønskede forsinkelsesvolu-
men, men brinken bliver smal

skabe en struktur af aggrega-
ter der gør jorden mere porøs.
Det er især græsser gode til.
Deres trevlerødder kan løfte
plantens vækstpunkt i takt
med aflejringen og samle små
partikler til aggregater. Samti-
dig nedbrydes årligt de gamle
rødder og efterlader porer.

I nedsivningsanlæg følger
vandet tit en bestemt vej, ofte
med erosion ved indløbet. Det
kan dæmpes af et plantedæk-
ke hvis rødder armerer jorden.
Det bør være etableret før
vand tilledes første gang.
Bedst er dækkende planter
med et tæt trevlerodsnet, især
græs. Buske med kraftige stau-
der imellem kan også bruges.

Andre gevinster
Vegetation kan køle byen gen-
nem fordampning og skygge.
Når vegetationen transpirerer,

indbygges varmen i vanddam-
pen. Jo større overflader der
dækkes af grønt, jo bedre. Ba-
re vegetationen får vand nok.
Derfor skal regnafstrømning
først tilbydes vækstjorden eller
et magasin før overskydende
vand ledes væk.

LAR er et godt grundlag for
mere natur. Variation er afgø-
rende for biodiversiteten fordi
der opstår flest levesteder. Der
bør vælges hjemmehørende
træer og buske (plantevalg.dk)
suppleret af lavere vegetation.
Terrænvariation, sten- og grus-
materialer, lys-skygge, næ-

• Vådt bassin med flad kant hvor vegetationen har responderet med en tydelig fugtighedsafhængig
brinkvegetation. Bassinet ligger i Mosegårdskvarteret i Gentofte og er fra 2018. Foto: Marina Bergen Jensen.

TØRT
sand, grus eller kassetter
under vækstlaget

VELDRÆNET, VANDHOLDENDE
god vækstjord, ingen
jordskift under vækstlaget

Græsser Bjørnegræs Blåaks Snefrytle

Stauder Blodrød storkenæb Engstorkenæb Kattehale

Buske Myrtegedeblad Surbær Rødgrenet kornel

VÅDT
områder med tendens til
højtstående grundvand

EKSEMPLER PÅ ARTER I REGNBEDE
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• Regnbed ved Herlev Hospital hvor der er valgt arter med tolerance
over for stående vand, bl.a. forskellige pilearter.

I vintersæsonen tåler de fleste danske træarter stående vand uden
problemer. I vækstsæsonen er tolerancen for stående vand ikke mere
end et par dage, men meget forskellig. Til træ med høj tolerance hører
gråel, rødel, dunbirk, seljepil, gråpil, båndpil, hvidpil, tørst, almindelig
hæg. Arter som naur, alm. ask, stilkeg, småbladet elm, bævreasp, sølv-
poppel, almindelig røn og kvalkved har medium tolerance.

Er der uvished om LAR-anlægs evne til at dræne hurtigt, bør der væl-
ges arter med høj tolerance. Foto: Marina Bergen Jensen.

KILDER
Erika Simonsen (2018): Planternes ev-
ne til at optimere hydrauliske funk-
tioner i LAR-anlæg. Projektopgave.
Københavns Universitet.
Marina Bergen Jensen, Antje Back-
haus og Ole Fryd (2020): Regn med
mere. Lokal håndtering af regn i by-
ens landskab. Forlaget Grønt Miljø.
Marina Bergen Jensen (2021): Planter
som værktøj i regnvandshåndtering.
Videnblad 04.03-25. Institut for Geo-
videnskab og Naturforvaltning, KU.
Marina Bergen Jensen (2021): Eksem-
pler på planter til LAR-anlæg. Viden-
blad nr. 04.03-26. Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, KU.

uden meget plads til vegetati-
on. Plantemæssigt set er de
bedste våde bassiner derfor
lavvandede med lav hældning
på kanterne.

Man kan lade naturen inva-
dere selv. Eller man kan sprede
frø hvilket er næstbilligst. Har
man travlt med at få anlægget
til at se færdigt ud, kan man
udlægge vegetationsmåtter
eller plante med f.eks.
plugplanter.

Planter til trug
Et trug er en lavning der min-
der om et regnbed, men an-
lægges typisk langs stier og
veje som en flad grøft. Tit øn-
skes plænegræs, men hvis drif-
ten tillader, kan man lige så
godt vælge stauder og lave
buske, f.eks. til bunddække.

Hvis truget anlægges på ler-
jord, vil græsfrø udviklet til
fugtige jordbundsforhold tri-
ves bedst. I trug på sandjord -
eller som er forsynet med en
grusrende eller regnvandskas-
setter under vækstlaget - vil
frø til tørre områder trives

bedst. Samme overvejelser kan
gøres for stauder og buske.

Klar med en plan B
I de første år efter tilplantning
af et LAR-anlæg er kan nogle
planter mistrives og dø. Måske
blev vækstkårene ikke helt
som forudset, måske var kon-
kurrencen fra andre planter
for stor. Der anbefales løben-
de at teste nye plantearter hvis
de første er gået ud. Det er
bedre end at fastholde de pro-
jekterede. Man kan også plan-
te eller så lidt forskelligt og
fjerne dem der mistrives, så de
andre kan brede sig. sh

Kraftig eldrevet
hugger på bælter
Linddanas nye flishugger TP
175 Track Ze er ifølge den dan-
ske producent verdens første
eldrevne emissionsfri flishug-
ger i sin klasse. Den drives af
en 65 volt elmotor og et bat-
teri på 325 ampere, normalt
nok til fire timers flisning. Lad-
ning sker i et 220 volt stik.

Den nye model er senest til-
komne i TP 175 Mobil/Track
Familien der alle har bælter og
hugger en stammediameter på
175 mm. El-udgavens hugger-
del er som de øvrige i familien,
og muligheden for fjernbetje-
ning er også den samme. Det
øger sikkerheden, også under
af- og pålæsning på trailer
samt kørsel i terræn.

De specialiserede bier bliver
færre i Danmark. Det viser en
sammenligning af forekom-
sten i dag med for 100 år siden
på samme lollandske lokalitet.
Undersøgelsen er publiceret i
en forskningsartiklen ‘The na-
tive bees of Lolland (Denmark)
revisited after 100 year: The
demise of the specialists“ i In-
sects, februar 2022. Den omta-
les også i Natur & Miljø 2/2022.

Afsættet er Lavrids Jørgen-
sens håndbog ‘Bier’ fra 1921.
Han var skolelærer, men ind-
samlede også bier ved Strand-
by skole. Hans undersøgelse er
100 år efter gentaget af Claus
Rasmussen med kollegaer.

Cirka en fjerdedel af de da-
ske bier er så specialiserede at
deres larver kun kan opfostres
på bestemte pollen. Lavrids
havde 26,4% fra denne grup-
pe, men 100 år efter fandt
man kun 15,7%. Mange speci-
alister er med andre ord for-
svundet fra faunaen. Man
kunne også se at der var kom-

met nye arter til der i mindre
grad var specialister. To af de
forsvundne er kløverhumle og
humlevægbi. Rødpelset jordbi
fandtes dengang ikke på Lol-
land eller i hele landet, men
det gør den nu.

Forklaringen er bl.a. klima-
ændringer der får ‘klimaimmi-
granter’ til at søge nordpå, og
det er mest dem som kan leve
med mange pollentyper. Også
landbruget spiller en rolle for-
di biernes primære fødekilder
udkonkurreres i næringsrig
jord, og fordi pesticider sæn-
ker biernes reproduktion.

Lavrids’ samling viser ikke
hvor talrige de indsamlede bi-
er var, så man ved ikke om de
genfundne arter er blevet me-
re eller mindre talrige. Det kan
man heller ikke se af den ud-
førte pollenundersøgelse af bi-
erne før og nu, men den viser
at det er meget de samme
planter bierne besøger, bl.a.
røllike, løg, sennep, mælke-
bøtte, kløver og vikke. sh

Færre specialiserede bier
En 100 år gammel registrant er gentaget og
peger på hvilke vilde bier der forsvinder

Kubotas eldrevne
kompakttraktor
Kubota er på vej med den el-
drevne kompakttraktor LXe-
261 til drift af grønne områ-
der. Den er udstyret med et
lithium-ion-batteri der kan
hurtigoplade på en time og le-
vere 3-4 timers kontinuerlig
drift. Den nye model med 26
hk bliver næste år vist på flere
udstillinger i Europa hvorefter
man kan leje maskinen. Bag-
grunden er ifølge Kubota at
flere og flere markeder stram-
mer reglerne, f.eks. Paris der
forbyder dieselbiler fra 2024.
Modellen indgår ifølge Kubo-
ta i den japanske producents
mål om CO2-neutralitet i 2050,
bl.a. med skift til el-, hybrid-
og brændselscelledrevet grej.
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Træmorder og syrenpileurt
er pr. 2. august kommet på

EU´s opdaterede liste over in-
vasive arter. Samlet er antallet
på listen udvidet fra 66 til 88,
men kun de to nævnte fore-
kommer i naturen i Danmark,
oplyser Miljøstyrelsen (mst.dk
22.8.2022). Træmorder er hid-
til også handlet på det danske
marked.

Forbuddet betyder at man
ikke må handle med dem eller
forære og bytte dem væk.
Man må heller ikke formere
planterne, og hvis de bliver
spredt i naturen, skal de be-
kæmpes. Ejere af både træ-
morder og syrenpileurt må
dog beholde dem på egen
grund til planterne dør.

Forbuddet er trådt i kraft 2.
august i år, men med undta-
gelser. Træmorder har fået
fem års frist til 2. august 2027
mens muslingeblomst har fået
2 års frist til 2. august 2024.

• Træmorder (Celastrus orbiculatus)
er en kraftigt voksende løvfæl-
dende klatreplante der kan nå 10-
15 meter op. Det danske navn for-
tæller at planten kan kvæle de
træer den slynger sig op i og helt
kan overvokse. Planter har små
hvide blomster og gule efterårsfar-
ver. Der er både han- og hun-
planter. Vokser begge køn nær hin-
anden, vil hunplanten udvikle
runde gule eller røde frugter. Foto:
Justin Tso, CC BY 2.0. Mst.dk.

EU-listen opdateres jævnligt
for at bekæmpe de invasive
plante- og dyrearter. De er ved
menneskers mellemkomst ble-
vet spredt uden for det områ-
de hvor de hører naturligt
hjemme og belaster de hjem-
mehørende arter negativt.

For at undgå at de invasive
arter bliver spredt, har EU ved-
taget en forordning som gæl-
der i alle medlemslande. Den
er baseret på en liste over in-
vasive arter der er problemati-
ske på EU-niveau, og som der-
for kræver handling.

For at en invasiv art kommer
på EUs liste, skal der først laves
en risikovurdering som beskri-
ver hvordan arten påvirker
hjemmehørende arter. Risiko-
vurderingerne bliver gennem-
gået af fageksperter der ind-
stiller hvilke arter der skal på
listen. Den endelige liste ved-
tages derefter politisk i EU.

Ud over de to nævnte arter

• Syren-pileurt (Koenigia polysta-
chya, Polygonum polystachyum,
Aconogonon polystachyum, Per-
sicaria wallichii) er en kraftigt vok-
sende staude med tykke hule
stængler. Planten der  er fra det
sydøstasien, breder med underjor-
diske udløbere og roddele. Den
har op il 20 cm lange hårede bla-
de og små hvide blomster i klaser.

Træmorder og syrenpileurt
nu på EU’s invasivliste
22 plante og dyrearter er kommet med, men
kun de to forekommer i den danske natur

handles nogle af de øvrige nye
arter på listen, bl.a.  muslinge-
blomst og californisk konge-
snog, i et vist omfang her i lan-
det, men de kan ikke umiddel-
bart etablere sig i naturen.
Derudover er der ifølge Miljø-
styrelsen arter som chitalhjort
og rustfarvet flodkrebs på li-

sten som vil være i stand til at
etablere sig i den danske natur
hvis de bliver introduceret.

Til de arter der i forvejen var
på EU’s liste, hører bl.a. kæm-
pebjørneklo, men ikke japansk
pileurt kæmpepileurt og hy-
bridpileurt der kun er på den
supplerende nationale liste. sh

Aarhus Universitets ældre
 dele er blevet indstillet til

fredning. Det Særlige Byg-
ningssyn og Slots- og Kultur-
styrelsen har sammen indstillet
Universitetsparken og Venne-
lystparken som et landskabs-
arkitektonisk værk der også in-
kluderer ni bygninger i områ-

Aarhus Universitet fredes

det. Der er tale om den hidtil
største samlede fredning af
bygninger og landskabsarki-
tektur i Danmark, oplyser
Slots- og Kulturstyrelsen
(mst.dk 1.9.2022). Fredningen
er i høring til 11. december.

Baggrunden er bl.a. et fred-
ningsforslag som Landsfore-

ningen for Bygnings- og Land-
skabskultur indsendte  i 2019
til Slots- og Kulturstyrelsen.

De ni bygninger der skal fre-
des er Den første institut-
bygning, Naturhistorisk Mu-
seum, Kollegium 4, Hovedbyg-
ningen, Kollegium 7 med for-
bolig, Tandlægeskolen, Bog-
tårnet Stakladekomplekset og
Institut for Matematik. Bygnin-
gerne og det grønne ejes af
Bygningsstyrelsen, Naturhisto-
risk Museum, FEAS, Det Kon-
gelige Bibliotek og Aarhus
Kommune.

„Aarhus Universitet er et ar-
kitektonisk og landskabsarki-
tektonisk hovedværk og et
enestående eksempel på et så-
kaldt parkuniversitet i Dan-
mark. Universitetet er særligt
inspireret af de store ameri-
kanske campus-universiteter
hvor det sociale og faglige fly-
der sammen,“oplyser styrel-
sen.

Af fredningsindstillingen,
som er ledet af bygningssynets
formand Jens Toftegaard
fremgår det: „Aarhus Universi-
tet er tænkt og planlagt som
et landskabsarkitektonisk værk
hvor bygninger og bygnings-

dele er udformet og formgivet
så de indgår i en samlet hel-
hed med det ‘mesterligt bear-
bejdede morænelandskab’.
Planen er så stærk at den har
kunnet absorbere en løbende
udvikling af universitetet til
over hundrede bygninger over
en snart hundredårig periode
og er et eksempel på en be-
byggelsesudvikling på allerhø-
jeste arkitektoniske niveau.“

C.F. Møller, Poul Stegman
og Kay Fisker samt landskabs-
arkitekt C.Th. Sørensen vandt i
1931 konkurrencen om univer-
sitetet. De udarbejdede en
plan bygningerne blev frit
grupperet om den centrale
morænedal med åbne græs-
arealer og såede egetræer.
 Styrelsen igangsætter nu en
undersøgelse af hvordan even-
tuelt nybyggeri vil påvirke de
landskabsarkitektoniske vær-
dier. Undersøgelsen kan indgå
i den fortsatte dialog mellem
myndighed, ejere og brugere.
Ifølge styrelsen er der med et
anlæg så stort som Aarhus
Universitet ofte behov for
funktionsændringer så man
må finde en balance mellem
beskyttelse og benyttelse. sh

Ni bygninger og deres grønne omgivelser
indstilles som landskabsarkitektonisk værk

Anlægget fra 1931 havde C.Th. Sørensen som den landskabelige anker-
mand. De karakteristiske egetræer blev sået. Foto: Aarhus Universitet.
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Fjernstyrede afisningsrobot-
ter, fuldelektriske slamsu-

gere, støj- og fossilfri ukrudts-
bekæmpelsesanlæg og red-
skabsbærere og mere funktio-
nalitet overalt. Den teknologi-
ske udvikling blev vist frem for
fuld udblæsning da Maskinle-
verandørernes sektion 2 - Vej,
Park & Anlægfor tredje gang
holdt maskinmessen Maskiner
under Broen i Middelfart ved
den nye Lillebæltsbro. Det var
med flere udstillere (142 mod
108 i 2018) og flere gæster
(3.191 mod cirka 2.500 i 2018)
end før. Og i varmt tørt vejr.

For første gang var Maskin-
leverandørernes Innovations-
pris med - noget som hidtil har
været forbeholdt den bredere
udstilling Have & Landskab i
Slagelse hvor Maskinleveran-
dørerne er medarrangør. Den
holdes i ulige år hvor Maskiner
under Broen siden 2016 holdes
i lige, første gang i 2016.

Tilbage står en tilfreds fore-
ning med lyst til mere, siger
messearrangørens formand
Lasse Lindholm:

3.191 til Maskiner
under Broen
UDSTILLING. Maskiner under Broen satte
en streg under den rivende, teknologiske
udvikling og satte besøgs- og udstillerrekord

„Det var en velplanlagt og
vel udført udstilling som ud-
stillingsledelsen kan være me-
get stolte af. Det tager tid at
løbe en ny udstilling i gang,
men det var tydeligt at vi er
ved at være landet hvor vi
havde håbet. Jeg har kun fået
positive tilbagemeldinger og
oplevede selv rigtig mange af
de helt rigtige besøgende på
standen,“ fortæller Lasse Lind-
holm der selv udstillede med
Lindholm Maskiner A/S.

Tilbage står beslutningen
om hvorvidt Maskiner under
Broen skal vende tilbage i
2024. Her understreger Lasse
Lindholm at den beslutning
ikke er truffet endnu i bran-
cheforeningen, men at han
personligt meget gerne ser en
gentagelse af årets succes.

Konceptet evalueres
Da konceptet Maskiner under
Broen blev lagt i støbeskeen i
2015, besluttede branchefor-
eningen at man ville afholde
tre messer og derefter evalue-
re resultatet for at finde ud af

om Maskiner under Broen der-
efter skulle fortsætte. Nu er
den tredje udgave vel over-
stået, men udstillingens frem-
tid er ikke afgjort endnu, un-
derstreger messeudvalgsfor-
mand Birger Pedersen der og-
så er indehaver af Timan A/S.
For egen regning vil han dog
gerne pointere at den grønne
maskinmesse klart har vist sin
berettigelse og bør fortsætte.

„Det er tydeligt at det er de
rigtige gæster der kommer,
både på vores stand, og når
jeg taler med de andre udstil-
lere. Det er kompetente bru-
gere og beslutningstagere som
er nysgerrige og stiller meget
konkrete spørgsmål, så jeg sy-
nes at udstillingen har vist sit
værd og vil stemme for at den
skal fortsætte,“ siger Birger
Pedersen der nu ser frem til
den interne evaluering, dialog
og beslutning om Maskiner
under Broens fremtid.

Innovationspris
Det blev en slamsuger der tog
Førstepladsen i Maskinleve-

randørernes Innovationspris,
Bucher CityFlex C40e fra
Bucher Municipal. Andenplad-
sen gik til et varmvandsanlæg,
Stama Eco Weed Killer Pro SP
fra GMR maskiner. Tredjeplad-
sen gik til en redskabsbærer,
KAAR fra Nomaco Danmark.

Fælles for de tre maskiner er
at de opererer helt uden fossilt
brændstof. Men det er ikke de
tre maskiners eldrift alene som
har imponeret dommerne, for-
sikrer jurymedlem Michael Ny-
gaard der til dagligt er teknisk
leder i Esbjerg Kommune.

„Det er jo vidt forskellige
maskiner, så vi har skåret ind
til benet og set på anvendelig-
hed, sikkerhed, ergonomi og
miljø,“ siger Michael Nygaard.
„Her er el selvfølgelig et væ-
sentligt parameter, men an-
vendeligheden kommer først,
for det skal fungere i hverda-
gen. Jeg synes at mange af løs-
ningerne repræsenterer noget
helt nyt på hvert deres område
og gør både hverdagen lettere
uden at gå på kompromis med
sikkerhed eller miljø.“ lt

• Det var ikke helt under broen, men tæt på, og i hvert tæt på Lillebælt da Maskiner under Broen 2022 blev afholdt. Foto: Lars Hestbæk.

Maskiner under Broen 2022. Foto: Lars Hestbæk.
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Andenpladsen løb GMR maski-
ner med for sin Stama Eco
Weed Killer Pro SP der be-
kæmper ukrudtet med varmt
vand. Denern pesticidfri, emis-
sionsfri og er næsten lydløs i

Førstepladsen gik til Bucher
CityFlex C40e fra Bucher Muni-
cipal, en fuldelektrisk slamsu-
ger som kan køre hele dagen
næsten uden støj. Ifølge jury-
en er der tale om en gennem-
prøvet teknologi og et pro-
dukt skabt i et stærkt samar-

Innovationsprisens 1.-plads

Den elektriske
støjsvage slamsluger

bejde med Volvo. En løsning
som vil imødekomme en sti-
gende efterspørgsel under den
grønne omstilling.

„Vi står jo som de første i
verden med en fuldelektrisk
suge- og spulebil på et origi-
nalchassis fra Volvo. Det er
altså ikke en omkonverteret
løsning som man ellers ser på
markedet. Og selve slamsuger-
anlægget er jo en kendt tek-
nologi fra Bucher Municipal,
siger Jacob Grindsted, Sales
and Service Director hos Buc-
her Municipal. „Alt i alt kan vi
som de første præsentere en
unik, støjsvag og emissionsfri
maskine til en normalt meget
brændstofkrævende og stø-
jende opgave,“ understreger
Jacob Grindsted der også læg-
ger vægt på at levere et pro-
dukt der kan køre en hel dag.

Tredjepladsen blev indtaget af
KAAR fra Nomaco Danmark –
en fuldelektrisk redskabsbærer
hvor både sikkerhed og ergo-
nomi og ikke mindst eldrift i
alle dele gav podieplacerin-
gen. Juryen fremhæver at det

Innovationsprisens 2.-plads

Emissionsfri og pesticidfri ukrudtsfight
drift. Den holder på varmen i
mindst otte timer og behøver
ikke at være tilsluttet el-net el-
ler vandforsyning under brug.

„Langt de fleste anlæg kø-
rer med dieselopvarmning af
vandet og nogle også med
benzin til fremdrift af vandet.
De to støj- og forureningskil-
der har vi fjernet. Opvarmnin-
gen sker via stikkontakt og
vandet føres frem via et over-
tryk i tanken, så det har 105-
106 grader når det kommer
ud,“ siger direktør Niels Kirke-
gaard. „Samtidig har vi fjernet
nogle komponenter så vi står
med et meget enkelt og an-
vendeligt produkt.“

Innovationsprisens 2.-plads

Fuldelektrisk traktor med stor lasteevne
er helt unikt at se en gennem-
elektrisk redskabsbærer og un-
derstreger at den samtidig har
en meget interessant pris og
den største lasteevne af de
deltagende redskabsbærere i
konkurrencen.

„Det er jo verdens første
typegodkendte eltraktor og
redskabsbærer under kategori
T-2, og her er den bygget op
med varmtvandsanlæg og kø-
rer ren el, også på opvarmnin-
gen, men den kan også udsty-
res med sneplov og kost og
har en lasteevne på 1,5 tons
hvilket næsten ingen andre
har,“ siger direktør hos No-
maco Benny Svenningsen.

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

Vedligehold til alle årstider
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Lige nu kan det være en
smule svært at finde Frede-

ricias nye park. På afstand fly-
der den sammen med de mid-
lertidige træplantninger der er
op mod 10 år gamle, og alt
det andet grønne der er kom-
met af sig selv på den tidligere
industrigrund ned til Lillebælt.
Efter lidt cyklen rundt lykkes
det dog Grønt Miljøs udsendte
at finde hovedstien der slynger
sig gennem den aflange park
Søndervold.

Her i kanten af den histori-
ske bykerne vokser en ny by-
del så småt frem. Selv om der
endnu kun er ret få huse, har
Kanalbyen allerede en park,
indviet i maj 2022, der tager
afsæt i den lokale natur. Ter-
ræn og beplantning er inspire-
ret af naturtyper og plantear-
ter i Fredericia og omegn for
at skabe de bedst mulige vilkår
for biodiversitet. Naturparken
strækker sig som et grønt
bånd ind midt i den nye bydel
- i forlængelse af voldanlæg-

Ny park med afsæt i lokal natur
PROJEKT. Søndervold er en naturpark med stor variation i terræn og beplantning.
Den kommer før husene i Fredericias nye bydel på havnen

Af Tilde Tvedt get der har omkranset byen si-
den grundlæggelsen i 1650.

Tidligere lå her en gødnings-
fabrik som både fyldte, forure-
nede og spærrede udsynet til
vandet. I 2008 blev det cirka 20
ha store areal overtaget af et
udviklingsselskab med Frederi-
cia Kommune (25%) og Real-
dania By & Byg (75%). Målet
er en ny bydel med 1.200 boli-
ger og 2.800 arbejdspladser.
Den skal samtidig være med til
at beskytte midtbyen mod
oversvømmelser.

Den overordnede struktur
bygger videre på Fredericias
regelmæssige gadenet, sup-
pleret med kanaler der træk-
ker vand helt ind til husene.
Den rene jord der graves op,
udnyttes sammen med anden
jord til at gøre terrænet høje-
re. På den måde undgår man
at skulle klimasikre alle stue-
etager der i stedet kan bruges
aktivt til f.eks. butikker.

Parken med fra start
Parken er tænkt ind i bypla-
nen for Kanalbyen fra begyn-

delsen. Dens form og place-
ring tager udgangspunkt i
Søndervold der indtil omkring
år 1900 beskyttede Fredericia
mod militære angreb fra syd,
heraf navnet.

Målgruppen er både bebo-
erne i den nye bydel og i midt-
byen som helhed og er ud-
tænkt sammen med dem, pri-
mært i en digital proces på
grund af corona. De har alle-
rede haft mere end 10 år til at
lære stedet at kende fordi ud-
viklingsselskabet fra dag ét
satsede på midlertidige anven-
delser af arealet der skal be-
bygges i en lang proces frem
mod 2034.

Fra starten udarbejdede na-
tur- og landskabsdesigntegne-
stuen SLA derfor en midlerti-
dig landskabsplan som bl.a.
omfattede plantning af træer
for i bedste fald at reducere
jordforurening, og der blev
etableret 600 plantekasser
borgerne kunne dyrke som led
i initiativet ’Grow Your City’.

SLA har også tegnet den nye
10.200 m2 store park. Prisen er

17,2 mio. kr. som er finansieret
af Fredericia Kommune med
9,7 mio. kr. og udviklingssel-
skabet med 7,5 mio. kr.

Indtil videre er der stort set
ikke bebyggelse op til parken
der ligger som en ø midt i det
store udviklingsområde. Til
gengæld vil fremtidige bebo-
ere kunne flytte ind til en vel-
etableret park.

Fire zoner på række
Parkens fire zoner ligger i for-
længelse af hinanden langs en
slynget hovedsti. De afgrænses
af tværgående forlængelser af
bydelens gader som med tiden
skal binde by og park sammen.

Første zone længst mod vest
er Kysten med forholdsvis fladt
terræn, områder med strand-
sand og næringsfattige vækst-
forhold.

Anden zone er Sansehaven
hvor der bl.a. er 80 store plan-
tekasser som skal afløse det
midlertidige dyrkningsområde.
Intentionen er at tage nogle af
værdierne fra det midlertidige
med over i det nye anlæg.

Tredje zone er Legeskoven
der er en stiliseret skov med
lodrette, afbarkede træstam-
mer som grundelement, om-
kranset af små og lidt større
bevoksede bakker. De fortsæt-
ter ind i fjerde zone som er
Volden mod øst hvor bakkerne

• Søndervold strækker sig som en
lang smal halvø ind i Fredericias
nye bydel på havnen (midt i bille-
det). Foreløbig er parken mest
omgivet af midlertidige grønne
områder, men frem mod 2034 vil
der komme bygninger hele vejen
rundt. Øverst til højre kastellet
som binder Søndervold sammen
med resten af voldanlægget. Foto:
Søren Palmelund.

• Parken fylder lige godt 1 hektar.
Den er en naturpark i fire zoner
og beplantning inspireret af den
lokale natur. Fra vest mod øst: Ky-
sten, Sansehaven, Legeskoven og
Volden. Plantegning: SLA.
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• 360 træer i mange forskellige arter, størrelser og former giver allerede nu parken fylde og variation.
En stor del er valgt fordi de passer til de lokale forhold på egnen Enkelte store træer har fået en særlig kraftig
opbinding for at modstå vinden fra Lillebælt. Foto: Tilde Tvedt.

• Parkens terræn er formet af 1.500 m3 råjord med toplag af ni muldblandinger. Arbejdet blev udført via GPS.
Øverst til højre en af de midlertidige træplantninger der skal være med til at rense forurenet jord.
Hegn hindrer adgang. Foto: Klavs Lind.

stiger i størrelse og bl.a. rum-
mer parkens udsigtspunkt og
udendørs træningsredskaber.

Fokus er på natur, aktivitet
og bevægelse. Biologer fra
SLA har registreret karakteri-
stiske naturtyper og arter i
lokalområdet, bl.a. på Trelde
Næs nord for Fredericia, for-
tæller landskabsarkitekt Tine
L. Krogstrup fra SLA: „De tog
ud i felten og så på hvad der
vokser naturligt. Det førte til
nogle klare anbefalinger af
hvilke typer planter der vil
kunne trives i parken, og det
var afsæt for plantevalget.“
Sammen med det afvekslende
terræn og en lille regnvandssø
skaber det mange forskellige
potentielle levesteder for dyr
og planter.

Store træer og vilde urter
Bakkerne bidrager til at par-
ken virker større end den er
fordi ikke alt kan overskues på
en gang. Det samme gør de
mange store træer, cirka 360 i
forskellige arter, størrelser og
former, bl.a. vintereg, el, birk,
fyr, lærk og hvidtjørn.

En stor del er valgt fordi de
passer til de lokale naturfor-
hold mens andre er såkaldte
klimatræer, f.eks. vandgran,
der formodes at kunne trives i
et fremtidigt anderledes klima.
16 træer er hentet andre ste-
der på arealet hvor de skulle
fjernes for at give plads til
byggeri. Også døde træer fra
arealet indgår som liggende
stammer med plads til insekter
og mikroorganismer.

Mellem træerne er en stor
del af fladerne tilsået med for-
skellige frøblandinger med
vilde urter og græsser fra en
leverandør i Tyskland. Beteg-
nes i plejeplanen er enggræs.
Det er suppleret med helt lo-
kale frø af karakteristiske arter
som blåhat og vild gulerod
som kommunens biodiversi-
tetskoordinator har indsamlet
frø til sammen med borgerne.
Nogle steder suppleres det så-
ede af stauder, græsser og
bregner med naturpræg for at
skabe fylde.

Ønsket om fylde fra begyn-
delsen er også grunden til at
man har plantet mange store
træer selv om de er sværere at
få i gang, forklarer plantespe-
cialist Thomas Vejsnæs fra SLA.

„Idéen er desuden at lære af
naturens egen variation ved at

GRØNT MILJØ 7/2022
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have træer i mange forskellige
størrelser ved siden af hinan-
den,“ siger han. Langs parkens
kanter er stedvis plantet små
buske som buffer mod den
kommende bebyggelse.

Løse belægninger
Den brede hovedsti er befæ-
stet med Slotsgrus og de smal-
le sekundære stier med stabilt
grus som både top- og bære-
lag. Opholdspladserne er en-
ten flisebelagte eller med
støbt betonoverflade. De
tværgående gadeforlængelser
er i asfalt i en lys overflade der
får dem til at falde diskret ind i
anlægget.

Store marksten er lagt ud i
sammenhængende flader og
enkeltvis i bevoksningerne,
både til leg og levesteder. Et
enkelt sted breder en klippet
plæne sig, men den skrumper
når der i 2023 opføres et lille
fælleshus med bl.a. toiletter.

Bænke og trapper er i kraf-
tige egeplanker. Hovedstien
har lav parkbelysning, og des-
uden oplyses nogle af sten-
bunkerne indefra hvilket giver
parken en lidt huleagtig stem-
ning i mørke.

Et præcist jordarbejde
Anlægsgartner er HedeDan-
mark der har haft opgaven
som hovedentreprise. Og det
har haft afgørende betydning,
fortæller projektleder Jan Stef-
fen Pedersen. „Det betød at vi
kunne lave tidsplanen ud fra
gartnerperspektiver og der-
med vælge de bedste plante-
tidspunkter. Ofte har man ikke
den mulighed fordi hoveden-
treprisen er en byggeentrepri-
se hvor der ikke altid er forstå-
else og mulighed for at plan-

lægge på planternes præmis-
ser,“ siger han.

HedeDanmark overtog area-
let i plan tilstand med 1 meter
råjord fyldt på for at indkapsle
den underliggende potentielt
forurenede jord og hæve ter-
rænnet. Oven på det blev par-
kens terræn formet med 1.500
m3 råjord. Toplaget består af
ni forskellige jordblandinger
som skal være med til at skabe
de bedste vilkår for de forskel-
lige dele af beplantningen. De
blev blandet på stedet.

Både formning af bakker og
udlægning af toplag krævede
stor præcision af maskinføre-
ren der arbejdede ved hjælp
af GPS. Samme metode blev
brug til placering af træerne
som er indtegnet individuelt
på planteplanen.

Sammen med SLA har Jan
Steffen Pedersen været med til
at vælge træerne ud i tyske og
hollandske planteskoler der

• En stor del af fladerne er tilsået med frøblandinger med vilde urter
og græsser. Nye arter vil med tiden indfinde sig naturligt og øge
diversiteten. Plejeplanen identificerer dog en række arter der ikke er
velkomne og skal håndluges væk 5 gange om året, f.eks. agertidsel.
Foto: Tilde Tvedt.

• Sansehaven rummer 80 store plantekasser som borgerne efter planen
skal dyrke i et foreningsfællesskab. Inspirationen kommer fra det midler-
tidige dyrkningsprojekt Grow Your City som snart forsvinde fordi arealet
skal bebygges. Foto: Søren Plamelund.

• Længst mod vest ligger Kysten inspireret af Fredericias nærhed til van-
det. Her er fladt terræn, strandsand, store sten og næringsfattig jord.
HedeDanmark har fremstillet de kraftige bænke af egetræ. Foto: SLA,
tidligt forår 2022.

• Stedvis suppleres bunden af såede urter med stauder, græsser og
bregner med naturpræg. Foto: Tilde Tvedt.
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SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og
freelancejournalist.

Bygherre: Kanalbyen i Fredericia
Landskabsarkitekt: SLA
Anlægsgartner: HedeDanmark
Planter: Johansens Planteskole

KILDER
Tina Hou Christensen, Kanalbyen i
Fredericia, interview 17.08.2022.
Tina L. Krogstrup og Thomas Vejsnæs,
interview 19.08.2022.
Jan Steffen Pedersen, interview
23.08.2022.
Leila Baumann, interview 24.08.2022.
Kanalbyen.dk.
Realdania.dk.
Arkiv.dk.

• Mod øst afsluttes parken med Volden med lidt større bakker i samspil
med voldanlægget lige på den anden side af gaden. Bakkerne er bevok-
set med forskellige træer og en bund af vilde urter og naturprægede
stauder. Hovedstien har belægning af Slotsgrus. Foto: Tilde Tvedt.

• Legeskoven er en stiliseret skov med lodrette, afbarkede træstammer,
omkranset af små og lidt større bakker. Hen over dem løber en
tarzanbane op og ned. Foto: Tilde Tvedt.

var underleverandør for Jo-
hansens Planteskole. „Allerede
da vi udpegede nogle af de
store træer, snakkede vi om at
de ville kræve en særlig opbin-
ding fordi stedet har meget
vind fra Lillebælt,“ fortæller
han. Det fik de i form af sær-
ligt kraftige stolper og tvær-
stivere til f.eks. store fyr.

Plejeplan med krudt i
Plejen af de naturprægede be-
voksninger skal understøtte vi-
dereudvikling af biodiversite-
ten. Derfor har SLA udarbejdet
en særlig plejeplan der bl.a.
omfatter en ’Krudtplan’. Her
beskrives hvilke arter der ikke
skal have lov til at udvikle sig,
og hvilke der kan accepteres i
mindre mængder.

Uacceptable arter som f.eks.
agertidsel håndluges væk 5
gange pr. år. Denne nødven-
dige indsats opvejes til dels af
at ’godartede’ arter til gen-
gæld ikke skal luges væk. Drif-
ten skal med plejeplanens ord

• Lave bakker op til Legeskoven. Store marksten bidrager til variationen.
Foto: Tilde Tvedt.

• Opholdsplads med bænke af egeplanker. De sekundære stier består af
stabilt grus. Foto: Tilde Tvedt.

kunne favne selvsåede arter.
Enggræsset slås en gang om
året på forskellige tidspunkter
og steder efter en rullende
plan der skal sikre variation for
natur og besøgende. Opvækst
af vedplanter accepteres som
en del af diversiteten.

Tør første sæson ses
I denne og næste sæson har
HedeDanmark ansvaret for
driften af beplantningerne.
Jan Steffen Pedersen fortæller
at ikke alle træer klarer sig lige
godt. De har haft svære vilkår i
en meget tør første vækstsæ-
son selv om de vandes i van-
dingsposer. Det gælder også
nogle af de træer der er flyttet
fra andre steder på grunden.
De har ikke været rodstukket
eller omplantet som i plante-
skolen og er dermed dårligere
forberedt på flytning.

I forhold til urter og stauder
er HedeDanmark ifølge Jan
Steffen Pedersen meget op-
mærksom på de uønskede ar-

ter sådan at Fredericia Kom-
mune har en overkommelig
opgave når de overtager be-
plantningerne i 2024.

Motorvej for dyrelivet
Kommunen varetager allerede
driften af belægninger og in-
ventar hvilket har givet en-
kelte udfordringer. Parkens
åbne beliggenhed har f.eks.
fristet nogle bilister til at tage
bilen helt ind til grillplads og
legeskov. Derfor er der nu
nogle pullerter på vej.

Driftsplanlægger Leila Bau-
mann er glad for at have fået
indflydelse i projekteringen:
„Udviklingsselskabet var ho-
vedansvarlig som repræsen-
tant for kommunen, men alli-
gevel blev vi kontaktet af SLA
tidligt i processen for at give
sparring da det jo er os der
skal drifte parken på sigt.“

Det betød bl.a. at beplant-
ningen blev flyttet lidt læn-
gere væk fra stien for at for-
bedre oplevelsen af sikkerhed

for de besøgende. „At blive ta-
get med på råd er meget moti-
verende i forhold til det videre
arbejde med parken,“ frem-
hæver Leila Baumann der også
ser Søndervold som en kom-
mende ’motorvej’ for dyreli-
vet. En planlagt faunapassage
tværs over Kongensgade skal
sikre forbindelse til resten af
det 3-4 km lange voldanlæg
rundt om midtbyen der funge-
rer som bypark. ❏
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Grønne kiler vokser med 2300 hektar
Med et nyt landsplandirektiv har indenrigs- og boligminister
Christian Rabjerg Madsen (S) udpeget 2300 ha til at indgå i
hovedstadsområdets grønne kiler, oplyser Indenrigs- og Bolig-
ministeriet. Direktivet muliggør også faciliteter som skovbør-
nehaver og naturskoler i kilerne, men uden at øge deres sam-
lede byggeri. Direktivet indgår i regeringens udspil ‘Tættere
på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling' fra 2021 og er
også en del af Fingerplan 2019. De nye arealer ligger op til de
eksisterende kiler der skal være fri for bymæssige fritidsanlæg
og ikke må være i byzone. Kilerne omfatter 36.000 ha plus de
nye 2300 ha der især ligger i statsskov i Helsingør Kommune,
men også i bl.a. Egedal, Roskilde, Køge og Tårnby kommuner.

Forts nye eldrevne
redskabsbærer
En eldrevet redskabsbærer fra
italienske Fort er på vej til
Danmark. Sønderup Maskin-
handel havde i hvert fald en
prototype med på Maskiner
under Broen og får den nok til
salg i november. MultiPurpose
Machine (MPM) kalder produ-
centen traktortypen som læn-
ge har eksisteret som diesel-
drevet. Men snart også med
batteri. Og det er ifølge den
danske importør den største i
sin klasse og henvender sig pri-
mært til boligforeninger, sko-
ler mv. Den kan fås med 30 og
45 kW batteri, og kan arbejde
seks timer på én ladning. Der
er 20 redskaber, nogle frem-
stilles af Fort, andre af Sønde-
rup Maskinhandel.

Aqua-Cleaner der
sprøjter i punkter
Punktsprøjtesystemet Weed
Track bekæmper ukrudt med
varmt vand. Kameraerne gen-
kender ukrudtet og sprøjter
hvor der er ukrudt, ikke andre
steder. Det sparer både vand
og opvarmning. Vandet opvar-
mes med bio-olie til det koger
og sprøjtes ud under lavt tryk.
Ingen kemi eller sort energi.

Bag grejet står Aqua-Clea-
ner og Tom Bruhn Pedersen i
Hee. Han kunne på Maskiner
under Broen præsentere den
nye Weed Track efter tre års
udvikling. Grejet, der indgår i
Aqua-Cleaners Greenheat-se-
rie, er ifølge producenten vel-
egnet til kantsten, fortove og
flisearealer. Det kan køre med
variabel hastighed så farten
sættes op hvor der ikke er så
meget ukrudt.

1. sptember åbnede Drikke-
vandsfonden hvor kommuner,
vandselskaber og private
brøndejere kan søge penge til
at beskytte drikkevandet bed-
re, oplyser Miljøministeriet
1.9.2022. Der er to puljer.

Den ene går til at sløjfe spø-
gelsesbrønde. Det er brønde
og boringer der ikke bruges
længere, men måske ikke er
lukket forsvarligt så der er ri-
siko for at sprøjtemidler mv.
kan sive ned til grundvandet.

Den anden pulje går bl.a. til
at opkøbe jord hvor der f.eks.
kan etableres skov eller natur

Millionpuljer til at beskytte drikkevand
uden pesticider. Puljen giver
også tilskud til at betale land-
mænd for ikke at bruge pesti-
cider. For begge puljer ansø-
ges efter først-til-mølle, og det
forventes at der lukkes for an-
søgninger 14. oktober.

Udover de to nye puljer er
der igangsat en analyse af
kommunernes indsats med
drikkevandsbeskyttelse.

At oprette drikkevandsfon-
den blev besluttet i finanslo-
ven for 2022 hvor der blev af-
sat 170 mio. kr. over fire år.
Det vil ifølge ministeriet sæn-
ke vandforbrugernes regning.

Umiddelbart ser der ikke
ud til at være nogle vur-

deringssystemer som Natur-
styrelsen kan overtage direkte
når man fremover skal vurdere
hvordan store græssere har
det når de græsser i de kom-
mende naturnationalparker.

Det konkluderer forskere fra
Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, i ‘Systemer
af relevans for vurdering af
dyrevelfærden hos store græs-
sere i de kommende naturnati-
onalparker - vidensyntese’.

Der er dog „flere væsentlige
elementer som kan anvendes i
den protokol som nu skal ud-
vikles,“ siger forskerne der re-
degør for de erfaringer der er
med tilsyn (protokol) af store
flokke af græssende pattedyr i
europæiske naturparker.

Udgangspunktet er at dyre-
velfærden skal være i orden
for de dyr der skal sættes i

naturnationalparkerne. Her
skal dyrene leve frit og have så
lidt omgang med mennesker
som muligt og kan derfor ud-
øve en mere naturlig adfærd
end uden for parkerne. Det
stiller store krav til tilsynet.

Det er oplagt at undersøge
om der i forvejen findes tro-
værdige protokoller i Dan-
mark eller Europa. Derfor bad
Naturstyrelsen i foråret Aarhus
Universitet om at undersøge
om sådanne findes for helårs-
græsning med kvæg, heste el-
ler europæisk bison. Det gør
der. Universitetet har fundet
en række projekter hvoraf syv
er nærmere beskrevet.

„Med vidensyntensen bliver
det bekræftet at der ikke fin-
des en protokol som kan bru-
ges direkte i de kommende
naturnationalparker. Nu er op-
gaven derfor i stedet at der
skal udvikles et system som

kan anvendes, og som eventu-
elt kan tilpasses i takt med de
praktiske erfaringer der opnås
i naturnationalparkerne,“
opsummerer Naturstyrelsen.

Styrelsen har i forvejen man-
geårig erfaring med tilsyn med
egne dyr under hegn med hel-
årsgræsning, f.eks. heste på
Sydlangeland, bison på Born-
holm og stude i Aal Plantage.
Desuden er der græsning på
37.000 hektar af statens area-
ler. Naturstyrelsen har i forbin-
delse med naturnationalpar-
kerne endvidere ansat en dyr-
læge der skal indgå i den fag-

KILDER
Britt I.F. Henriksen, Janne Winther
Christensen, Margit Bak Jensen, Peter
T. Thomsen og Jan Tind Sørensen
(2022): Systemer af relevans for vur-
dering af dyrevelfærden hos store
græssere i de kommende naturnati-
onalparker - vidensyntese. DCA Natio-
nal Center for Fødevarer og Jordbrug.
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus
Universitet.
Naturstyrelsen (2022:) Ny rapport fra
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus
Universitet - og dens betydning for
arbejdet med dyrene i naturnational-
parkerne. Naturstyrelsen.dk
25.8.2022.

Tilsyn skal sikre velfærd i
naturnationalparkerne
Vi kan ikke kopiere erfaringer fra udlandet,
men de er en god start, lyder det i ny rapport

lige tilsynsrådgivning. Det
kommer til at indgå i udviklin-
gen af den kommende proto-
kol for naturnationalparker. sh

• Knepp Wildland fra 2000 og på 1400 ha er en af de syv beskrevne
projekter i rapporten. Billedet er fra rapportens forside. Knepp.co.uk.
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Hækplantninger
PLANTEANVENDELSE I PRAKSIS 17. Hække danner rum, giver struktur og skaber læ. Det er
ukompliceret at skabe en hæk, men klipninger forpligter. Et alternativ er en fritvoksende hæk.

Af Henning Looft

En hæk er et klassisk plante-
element hvor man ved

plantning i række og hyppig
klipning af sider og top frem-
bringer arkitektoniske elemen-
ter af stor værdi og med man-
ge funktioner.

Hække afgrænser, inddeler
og danner præcise rum lige-
som væggene i et hus. Og så
kan hække give struktur på
steder hvor kaos eller ligegyl-
dighed ellers kunne dominere.
Valg af planteart, samspil med
lyset og klippehyppighed dan-
ner foranderlige vægge der
med løvet som tapet varierer
både gennem døgnet og gen-
nem året.

Nogle, men langt fra alle,
buske eller træer tåler klipning
så godt at de kan anvendes
som hække. Det er naturligvis
vigtigt at de kan danne grene
helt fra jorden og bevare tæt-
hed både her og i toppen.

Både blandt træer og buske
findes sådanne egnede plan-
ter, men deres voksemåde er
lidt forskellig. Om vinteren,
når de løvfældende planter
står uden blade, er grenbyg-
ningen tydelig, og de forskel-
lige arter varierer meget. 

De stedsegrønne slægter
som taks og buksbom frem-
træder ens året rundt mens
bøg og avnbøg forbliver i et
ungdomsstadie ved klipnin-
gerne og beholder en stor del
af de visne blade gennem vin-
teren. Med klipningerne op-
står der dog altid så tæt et

grenværk at selv helt løvfæl-
dende planter danner ret tæt-
te vægge, også om vinteren.

Hække skal klippes
En hæk er i nogle fagbøger
betegnet en klippet hæk. En
hæk er dog altid et præcist
klippet element, så begge be-
tegnelser handler om det sam-
me, en hæk. Nogle gange mø-
der man også begrebet pryd-
hæk. Her menes en hæk der
klippes to eller flere gange år-
ligt så hækken er skarp og
nyklippet det meste af året.

En ‘uklippet’ hæk er et ud-
tryk der ikke bør anvendes.
Man kan ikke vide om det be-
tyder en hæk der ikke er klip-
pet for nylig, altså en meget
lodden hæk, eller om det er et
pseudonym for en fritvoksen-
de hæk. Som fagudtryk er det
derfor tvetydigt.

Fritvoksende hække
En fritvoksende hæk er strengt
taget ikke en hæk, men en
linjeformet plantning af ofte
blomstrende buske der ikke

klippes, men i øvrigt har no-
genlunde samme funktion.
Den præcise arkitektur erstat-
tes med blomster og en vis fro-
dighed, og den årlige indsats
er betydeligt mindre. Til gen-
gæld fylder fritvoksende hæk-
ke i bredden for at blomsterne
kan glæde år efter år.

Fritvoksende hække anven-
des ofte i fritidsområder eller
sommerhusområder hvor det
giver mening ikke at kopiere
villahaven og at undgå rutine-
prægede opgaver. Da pladsen
sjældent er et problem, kan
man sagtens have en fritvok-
sende hæk på to-fire meter i
bredden og så høj som den
valgte planteart kan blive.

En hæk kan eventuelt om-
dannes til en fritvoksende
hæk, simpelthen ved at und-
lade klipning, men efter få år
er det dog ikke muligt at
vende tilbage. Kun meget få
arter kan bryde med tilstræk-
kelige skud hvis grentykkelsen
er blevet for stor.

Om et element er en fritvok-
sende hæk, et skelhegn eller

anden form for levende hegn
afhænger nok mest af sted,
funktion og planteart. I byen
og ved bebyggelser er det for-
mentlig den fritvoksende hæk
der er relevant mens det i
landskabet er noget mere
naturpræget. Slåen, plantet på
en ret linje, kan både være
fritvoksende hæk ved sommer-
huset eller skelhegn mellem to
agre.

Lige eller bugter sig
Hække anvendes mest som
lige linjer, klippet med rette
flader og i en bestemt højde.
Men selv om det er det klassi-
ske udtryk, så kan hække have
mange former og udgøre sær-
lige arkitektoniske elementer
af stor skønhed.

Linjer kan bugte sig, være
kantede eller runde og kan
have forløb der forholder sig
til andre elementer i omgivel-
serne. Hække kan også have
forløb i forskellige højder så
der opstår særlige virkninger
med lys og skygge. Meget al-
mindeligt er det på gravsteder
at baghækken er noget højere
end sidehækkene eller at hæk-
ke inde i en have er lavere end
de omgivende hække.

Hækkenes overkant kan
endda klippes i buer eller med
bølgende kant, eller der kan
klippes ‘vinduer’ så man sted-
vist kan kigge ind eller ud og
enten få et lille kig eller føle
sig tryg. En særlig hæktype er
ganske lave hække klippet
som parterre med varianter
som gravstedshække, broderi-
parterre eller ‘knotted hedges’
hvor lave hække er klippet
som var de flettet sammen i
mønstre, nogle gange af for-
skellige plantearter for at op-
nå en særlig virkning.

Man kan designe hække der
har en indbygget variation,
f.eks. ved at blande arter eller
forskellige frøkilder. Velkendt
er at blande bøg og rødbøg i
en komposition, men uanset
hvad skal man vide hvad man
vil opnå da man ikke kan lave
om. Man skal derfor også sikre
sig at planter til en hæk er ge-

• De Geometriske Haver i Birk ved Herning er skabt og tegnet af C.Th.
Sørensen, oprindeligt til et helt andet sted og først realiseret i 1984. Ud-
over idéen er der en række praktiske forhold at forholde sig til. Til
plantning blev brugt avnbøg, et godt valg i Vestdanmark, og naturligvis
unge planter af hækkvalitet. Eksponeringen for vestenvinden betød at
der måtte plantes et midlertidigt læhegn, dels for at sikre tilvæksten,
dels for at sikre at planterne kunne vokse lodret.

Lige før løvspring kan man se virkningen af at planterne vokser lodret
og med kun en akse. Med op til otte meter høje hække kommer der be-
grænset med lys til de mindste rum og mellemrummene. Men selv om
alle hække naturligvis klippes lodret, bærer hækkene ikke særligt præg
af lysmangel. Hækkene klippes først når de er meget lodne, så det er
store mængder grene der klippes af. Lige efter kan der stedvist, men
kortvarigt, være lidt åbent i hækkene. Foto: Maria Henriette Sørensen.
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• I det centrale Toscana kan man ved et tilfælde opleve en hæk som
hverken danner rum eller strukturerer et haveanlæg. Men den gamle
takshæk har en lang historie, og jævnligt kommer der en kunstnerisk
begavet gartner forbi med sin klipper og fortsætter det århundredlange
klippearbejde. Da hække kan formes meget forskelligt, bliver de også
en slags levende visitkort der fortæller en historie. Sådanne motiver fin-
des mange steder, typisk i slotshaver, på kirkegårde, ved plejehjem, ved
museer eller i den fine bypark, steder hvor man gerne vil give en god
oplevelse. Når man iagttager hække, er det slående hvor meget lys og
skygge indvirker på oplevelsen. Der er derfor gode grunde til ikke bare
at klippe en hæk, men også at skabe uventede virkninger med formen
og med solens leg hermed. Foto: Signe Moos.

• Ved en boligforening i Herning er der i skel plantet en bøgehæk, eller
rettere to, mod naboen. Et traditionelt valg med bøg som tidligere blev
omtalt som hækkenes Volvo fordi den er nem og driftssikker. Men no-
gen har valgt at give hækken et twist så det ikke bare er en hæk mod
naboen, men også en æstetisk oplevelse der skifter karakter dagen
igennem i takt med solens vandring på himlen.

Selvfølgelig vil de årlige klipninger tage lidt længere tid, men med
den begrænsede højde næppe meget. Til gengæld bliver der en ret
bred zone hvor der næppe er andre opgaver eller indtrængende ukrudt
der vil have det meget svært i hækkenes skygge og i den tørre jord. Må-
ske ender regnestykket med en meget lille samlet driftsudgift, men en
stor daglig glæde for beboere og forbipasserende. Foto: Henning Looft.

netisk helt ens. Forskelle, f.eks.
i løvspring, vil være synligt i en
periode.

Blandt kendte kompositio-
ner med hække er De Geome-
triske Haver ved Herning, Par-
terret ved Kalundborg Kirke,
hæklabyrinten på Egeskov Slot
og broderiparterret ved Fre-
densborg Slot.

Med eller uden smig
I næsten alle fagbøger er be-
skrevet at hække skal klippes
med smig på omkring 10%,
angiveligt for at de nedre dele
kan få lys nok til vækst. Opfor-
dringen kan findes langt tilba-
ge i litteraturen, men savner
belæg. Jeg har gennem årene
oplevet et utal af hække med

lodret klippede nordsider
uden nogen form for mis-
vækst. Så hvis en hæk ønskes
med lodrette sider, så kan man
roligt klippe lodret.

Plantearter som liguster,
fjeldribs eller forsytia er dog så
bøjelige i væksten at de ikke
kan tåle at der ligger et tungt
lag sne på oversiden. Her giver
det mening at klippe med
smig, holde hækken slank eller
skubbe sneen væk hvis det
skulle ske at der kommer kriti-
ske mængder.

Arter til klippet hæk
De vigtigste krav til planterne
er at de er egnet til klipning,
at de kan danne en homogen
helhed, og at de med deres
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vækst er i stand til at beskygge
jorden så ukrudt ikke generer
indtryk eller vækst.

De planter der er egnede til
hæk, kan være træer som bøg,
naur og lærk eller buske som
liguster, fjeldribs og buksbom.
Som klippet hæk kan de alle
holdes i samme form og stør-
relse, forudsat at deres vækst-
kraft er tilstrækkelig, men især
om vinteren kan der være
markant forskel. Træerne har
én stamme hvorfra sidegrene
udgår mens buskene har et
ofte stort antal ligeværdige
grene fra basis hvor de klip-
pede sidegrene udgår fra et
større antal hovedgrene.

Nogle hække er stedsegrøn-
ne som taks, buksbom eller
kristtorn, andre beholder de
visne blade om vinteren som
bøg eller avnbøg. Det er me-
get værdsat og giver særlige

udtryk året rundt. De fleste
planter er særligt smukke i løv-
spring, men med hække er der
god grund til også at overveje
vinterens udtryk som jo er
halvdelen af året.

Nogle planter som bøg og
avnbøg fastholdes i et ung-
domsstadie ved klipningerne
hvor de bl.a. beholder det
visne løv om vinteren og kan
bryde fra nye knopper igen og
igen. Når planterne op i fire-
fem meters højde, ændres ka-
rakteren så de ikke har blade
om vinteren. Planterne kan
klippes meget lavt og kan end-
da anvendes som minitræer i
minibyer eller på gravsteder,
næsten som bonsai.

Andre træer som naur, lærk
eller lind, reagerer på klipnin-
gerne med kraftig genvækst
og jo lavere klipning, jo krafti-
gere genvækst. Sådanne hæk-

ke bør derfor ikke klippes la-
vere end cirka to meter og skal
klippes så ofte, i det mindste i
toppen, at man ikke får en
kraftig topvækst på bekost-
ning af åbenhed i hækkens
nedre dele.

Udover de nævnte træarter
kan hvidtjørn, mirabel og py-
renæisk røn anvendes, og selv
om blomster og frugter i stort
antal klippes væk, er der alli-
gevel ofte nok til at give hæk-
ken en særlig karakter.

Blandt buskene ses liguster
og fjeldribs ofte anvendt, men
også arter som kirsebærkornel,
forsytia, sargentæble eller kej-
serbusk kan danne gode hæk-
ke med stor årstidsvariation og
særlige højdepunkter.

Stedsegrønne hække er ofte
taks eller buksbom, men man-
ge kristtorn er anvendelige og
især en del sorter af japansk
kristtorn, Ilex crenata, er vel-
egnede til hæk eller endda
som fint faconklippede buske.

Arter til fritvoksende hæk
Til fritvoksende hække er mu-
lighederne af plantearter
langt større, og man tager der-
for afsæt i den ønskede højde.
Det er naturligvis kun buske
man kan bruge. Lave uklippe-
de hække er op til en meter

høje. Buskpotentil, lavendel,
birkespiræa eller arter af peri-
kon er meget brugte.

Som mellemhøje uklippede
hække er surbær, fjeldribs, spi-
ræa, uægte jasmin og flere ar-
ter af dværgmispel eksempler
på velegnede valg.

Som to-fire meter høje, og
dermed også brede, fritvok-
sende hække er sargentæble,
syrener, stjernetop eller ligu-
ster eksempler, men mulighe-
derne er langt større og kan
findes i håndbøger eller ved
studier i anlæg.

Af stedsegrønne planter kan
sorter af ædelcypres og tuja
traditionelt anvendes som frit-
voksende hæk, og de lavt vok-
sende sorter af bjergfyr kan
være meget effektfulde med
deres særegne vækstform.

Mange buskroser kan an-
vendes som fritvoksende hæk,
men kommer der ukrudt inde
ved basis, er det næsten umu-
ligt at gøre noget ved, og ro-
ser kan med deres spinkle løv
sjældent beskygge ukrudtet
tilstrækkeligt.

Plantekvalitet med omhu
Træer og buske produceres og
forhandles på lidt forskellig
måde også når det gælder an-
vendelse til hæk.

• Til en stor haveudstilling i Hamburg var skabt et rum af hække, indret-
tet både som studiehave af planter til hæk og som et kunstnerisk ind-
slag. Bøg, taks og buksbom dominerede, og alle planter var plantet
cirka et år tidligere som færdighæk eller faconklippede buske. Sådan et
rum bliver statisk og uforanderligt fordi alle hække klippes, men når
flere hække spiller sammen i en komposition, opstår noget mere end
bare hække, og det kan udnyttes i mange anlæg.

Staudeanlæg eller mindre busketter kan nogle gange være uinteres-
sante i vinterhalvåret. Skulpturelle indslag af hække eller faconklippede
buske kan i sådanne perioder tilføre oplevelser og give struktur i noget
der i en periode ellers var uden særligt indhold. Foto: Henning Looft.

26 GRØNT MILJØ 7/2022



GRØNT MILJØ 7/2022 27

• I Mindeparken i Herning har landskabsarkitekt Georg Boye skabt et
område med sekskantede haver hver med sin karakter. Hækkene er avn-
bøg der trives i den ret sandede jord, og som på fototidspunktet er cirka
70 år. Rummene mellem haverne er lige så interessante som haverne.
Her går man på en næsten labyrintagtig sti med kig gennem porte eller
vinduer ind i haverne. Bortset fra porte og vinduer er hækkene proto-
type på en hæk med typiske dimensioner, 180 cm høje og 60 cm brede.

Hækkene er helt nyklippede og står knivskarpt med lodrette sider så
virkningen bliver optimal. Man kan fornemme at hækkene er tætte,
uden huller og i god vækst. At klippe med smig ville forringe oplevelsen
markant og ville ikke kunne forbedre hækkenes tilstand.

Hvor gamle sådanne hække kan blive, er der ikke viden om. Avnbøg
og bøg kan blive langt over 150 år som træer, så mon ikke de kan blive
det samme som hæk? De tilbagevendende klipninger svækker muligvis
planterne, men omvendt holdes de i en ungdomsform som måske kan
kompensere. Foto: Henning Looft.

Træerne forhandles på sam-
me måde som landskabsplan-
ter, men som hækkvalitet, ofte
mærket med et ‘H’. Det er
præcis de samme planter som
skov- og landskabsplanter, i
lige så forskellige provenienser
og i samme sorteringer efter
alder og højde. Hækkvalitet er
dog udsøgte planter og har ty-
pisk stået med større afstand i
planteskolens bede.

Hækkvalitet skal have grene
fra basis og stor rodhalsdiame-
ter. Det er klogt at besigtige i
planteskolen hvis det drejer sig
om et større parti da produk-
tionsformerne kan variere.

Typisk er planterne tre år og
omplantede efter et år, men
de kan også have stået alle tre
år på frøbed eller være rod-
skårne med maskine. Det af-
gørende er at planterne er vi-
tale så de kommer hurtigt i
vækst og med grene fra basis
så hækken hurtigt bliver tæt
ved jorden og udelukker
ukrudt.

Det er ikke ualmindeligt at
der i et parti er træer med to
stammer der formentlig ville
danne en tvege i et træ. Den
mindst kraftige stamme klip-
pes af inden plantning fordi i
vinterperioden vil sådanne
planter ellers se anderledes ud,

og hver stamme vil hver for sig
få en mindre bladmængde og
dermed blive svækket lidt.
Hækkvalitet leveres altid som
barrodsplanter, men til evt.
efterplantning kan man an-
vende container- eller klump-
planter.

Planterne kan også fås som
færdighæk der har fået den
fulde højde og nogle års klip-
ning på siderne, så hækken er
tæt allerede ved plantning.
Ved anvendelse af sådanne
planter aftaler man etable-
ringsforhold med leverandø-
ren da der er tale om et fær-
digt, men relativt kostbart ele-
ment. Færdighæk leveres altid
som klumpplanter.

Buske til hæk forhandles på
samme måde som andre bu-
ske, både til hæk og til fritvok-
sende hæk. Planterne sorteres
og forhandles enten efter høj-
de hvor planterne har et lille
antal grene eller som buske el-
ler lette buske hvor gren-
mængden, afhængigt af art,
er noget eller betydeligt stør-
re. Som ved træer kan mange
arter også fås som færdighæk.

Etableringsperiode for en
hæk på op til to meter bør
fastsættes til fem år. Næsten
alle arter kan udvikle en fær-
dig hæk på den tid. For fær-

dighæk kan etableringsperio-
den sættes til et år, ikke for
planteudvikling, men for den
periode hvor man med van-
ding m.m. sikrer at væksten
kommer godt i gang.

Plantning og etableringsple-
je bør aldrig ses isoleret, så en
aflevering af en færdigudvik-
let og veletableret hæk bør
først ske efter de fem år. Det
betyder at man ikke nødven-
digvis skal købe de mindste el-
ler billigste planter, men deri-
mod vurdere hvordan man på
fem år opnår den ønskede
hæk til samlet set billigste pris.

Planteafstanden
Man kunne tro at jo tættere
man planter de enkelte plan-

ter, jo tættere bliver hækken.
Men når hækken består af
planter der ellers ville vokse
som træer, er en afstand på 40
cm mellem planterne et godt
udgangspunkt. For de kraftigt
voksende som lind eller naur
kan det også være 50 cm.

Årsagen hertil er dobbelt: At
sikre den enkelte plantes an-
del af det tilgængelige vand
og lys de første par år. Og at
hver enkelt plante senere kan
få sit udsnit af hækken til
bladudvikling og dermed op-
samling af energi til væksten.

Ved klipningerne mister
planterne en del af bladene
og har brug for hurtigt at
kompensere. Både æstetisk,
praktisk og biologisk er der
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gode grunde til 40-50 cm mel-
lem planterne. Omvendt bør
afstanden ikke være for stor
da man så næppe kan få en
fuldt udviklet hæk på fem år,
og uden hurtig skygge kan lu-
gearbejdet blive omfattende.

Buske kan plantes med sam-
me afstand, men vælger man
at plante meget små planter,
bør man plante tættere for at
opnå et hurtigt jorddække.
Meget lave buksbomhække, til
parterrehække eller gravsteds-
hække, plantes med ned til
cirka 15 cm mellem planterne.

Planteafstande ved fritvok-
sende hække varierer med bu-
skenes mulige bredde. Plante-
afstande mellem 80 og 120 cm
er normalt hensigtsmæssigt,
men afhængigt af arter og øn-
sket udtryk kan der være
grunde både til tættere og
større afstand. Lavendelhække
plantes med 40-50 cm mellem
planterne, sargentæble med
120-150 cm mellem planterne.

Hækplantninger har brug
for at komme godt i gang med
væksten så de bliver tætte i
alle dele. Et bed på 60-70 cm
bredde, rent for ukrudt, er en
forudsætning. Vanding, gerne
som drypvanding, de første
par sæsoner er nødvendigt for
at kompensere for nedbørsun-
derskud i forsommeren. Etab-

leringsplejen består ellers i at
fjerne eventuelt ukrudt og at
justere væksten på enkelplan-
ter der vokser utilsigtet.

Klipningen
Man klipper ikke i toppen før
den er nået, men siderne klip-
pes når de når fremtidig bred-
de og eventuel lidt før hvis det
er nødvendigt at fremme
skudmængden partielt. Hvis
buskplanter har for få og for
lange grene, kan man klippe
tilbage for at fremme gren-
mængden. Gøres det første år,
kan man for de fleste arter sta-
dig opnå en fuldvoksen hæk
inden for fem år.

Når dimensionerne herefter
fastlægges, klippes hver gang
så tæt på samme sted hver
gang så hækken ikke vokser i
omfang. Skulle det alligevel
ske, kan de fleste hække klip-
pes tilbage, men det er en ret
omfattende opgave, og bagef-
ter varer det nogle år før hæk-
ken igen er tæt.

Mange hække kan holdes
slanke, endda meget slanke.
En ligusterhæk kan være blot
20 cm bred ved basis, men ofte
er der ingen grund til smalle
hække. En bred hæk med to-
tal skygge under løvet er også
en zone uden opgaver med
lugning eller anden drift.

I mange byggemodninger
og lokalplaner beskrives at
hække skal plantes 30 cm fra
skel mod fortov eller vej. Det
er meget lidt hvis hækken al-
drig må nå ud over og for en
bøgehæk bør det være 40-50
cm fra skel, så der er plads til
tilvækst inden hver klipning.

Normalt består en hæk kun
af én række. De fleste træer
anvendt som hæk kan sagtens
klippes så de danner en hæk
på halvanden meter eller me-
re, og den enkelte plante vil
kunne opfange mere lys og
vand i jorden.

En grund til at etablere en
hæk i to rækker kunne være
ønsket om hurtigt jorddække,
f.eks. på en skråning, men risi-
koen er at planterne presser
hinanden udad og dermed
vanskeliggør tæthed i toppen.
Kun meget brede hække kan
undtagelsesvist bestå at to
rækker planter.

Klippetidspunkt
En hæk skal mindst klippes en
gang årligt. Man kan godt
forestille sig at klipning kun
sker hvert andet år, men ud
over at hækken fremstår me-
get lodden i en lang periode,
er det hårdt arbejde at klippe i
de tykkere grene efter to års
vækst, og hækken bliver no-

get eller meget åben fordi en
stor del af bladmassen fjernes.

Der er mange erfaringer og
holdninger, og klippetids-
punkter kan give anledning til
megen debat. I kolonihavefor-
eninger eller grundejerfore-
ninger hvor hver især klipper,
men hvor man gerne vil have
et fælles præg, er det sikkert
en vanskelig opgave for be-
styrelserne.

Vælger man én årlig klip-
ning, bør den foretages sidst i
september eller sidst i juni. Der
er delte meninger herom, og
der er fordele og ulemper ved
begge tidspunkter. Årsagen til
at klippe sidst i september er
at der ikke længere er nævne-
værdig vækst, og hækken kan
fremstå ret præcist helt frem
til nyvæksten sætter ind i star-
ten af maj. I sommerperioden
og frem til klippetidspunkt vil
hækken fremstå ret lodden,
men frodig og præget af ny
vækst. Et alternativ er en vin-
terklipning, men så fremstår
hækken nyklippet i færre må-
neder. Med én klipning i sep-
tember giver man også fugleli-
vet bedre vikår. En ulempe er
at hækken allerede i august er
meget lodden, især for de me-
get kraftigt voksende arter.

Vælger man i stedet at klip-
pe i slutningen af juni, ‘til

• Det er ikke bare buske der kan anvendes som fritvoksende hække.
Nogle store stauder og græsser kan anvendes, men de fungerer for de
flestes vedkommende kun i en del af året. Mange bambussorter visner
dog ikke ned og kan derfor være interessante som fritvoksende hække,
dels fordi de har et frodigt udtryk, dels fordi de er meget effektive til at
give læ.

Afgørende er, som ved buske, at de formår at beskygge jorden så me-
get at ukrudt ikke får fodfæste. I de senere år er sortimentet af græsser
udvidet markant, og man ser ofte slanke fritvoksende hække af græsser
eller bambus i mindre haver eller anlæg.

Billedet er fra Geografisk Have der er anlagt af Aksel Olsen som stu-
die- og demonstrationshave, også for fagprofessionelle. Mange plant-
ninger og træer er op mod 100 år gamle, og dermed kan man erfare
hvordan planter udvikler sig og fremtræder. Foto: Signe Moos.

• Skal man have succes med fritvoksende hække, er noget af det vigtig-
ste at jorden er dækket af dyb skygge så ukrudt ikke kan trives. Det er
vanskeligt eller umuligt at luge inde ved buskenes basis når ukrudtet er
veletableret. Roser kan give dejlige oplevelser, men desværre kan de let
blive ‘højbenede’ så de ikke beskygger jorden. Her er en sort af rynket
rose, Rosa rugosa ’Hansa’, dog eksempel på en rose der kan anvendes,
især når den holdes så bladene når til jorden.

Billedet er fra Geografisk Have i Kolding hvor man har brug for at
præsentere dele af plantesamlingerne i deres eget rum og ofte anven-
der fritvoksende hække til formålet. Det er en stor kvalitet at opleve de
forskellige buskes egnethed til opgaven, og hvordan de tager sig ud
med blomster, hyben, efterårsfarver, grenstruktur m.m. Plantesamlinger
som Geografisk Have er værdifulde, bl.a. fordi man kan iagttage og vur-
dere hvordan forskellige arter og sorter udvikler sig. Foto: Signe Moos.
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Sankt Hans’, står hækken flot i
sommerperioden, men fra slut-
ningen af august og helt frem
til juni igen fremstår hækken
ret lodden. Det er dermed en
betydeligt længere del af året
at hækken fremstår lodden.

En ulempe ved klipning i
juni er at den ret lodne hæk
har givet skjul til reder og føde
til mange dyr og insekter. Ef-
ter klipningen fremstår hæk-
ken ret åben og bar, indtil
nyvæksten lukker igen.

Vælger man at klippe hæk-
ken to gange årligt, er det
ovennævnte tidspunkter, og
man opnår en hæk der frem-
står præcist i størstedelen af
året. Erfarne folk hævder at
klipningerne er nemmere fordi
grenene er tyndere, og der
klippes ikke så meget af. Da
tilvæksten ikke har været så
stor, bliver hækken sjældent så
åben som ved kun en årlig
klipning.

Når det er de to tidspunkter,
er det dels for at nyvæksten
skal have lov at forsyne plan-
terne med mest muligt energi
inden den klippes af, og at
hækken fremstår præcis i for-
men længst mulig.

Klipper man tre gange årligt
er klipningerne ofte endnu
nemmere fordi kvistene hvor
man klipper er tyndere. Det år-

lige tidsforbrug er selvfølgelig
større, men arbejdsmæssigt er
det ikke så hårdt, og hækkene
bliver formfaste stort set hele
året. Man fastholder klipning
sidst i september som er det
optimale klippetidspunkt, ryk-
ker første klipning lidt frem til
starten af juni og klipper igen
omkring 1. august.

Er der meget store krav til at
hækken altid fremstår nyklip-
pet, så er metoden en ekstra
sommerklipning så man klip-
per både midt i juli og midt i
august. Med tre eller fire år-
lige klipninger forbliver hæk-
ken tæt uden større åbninger,
hvilket også betyder, at fugle-
reder forbliver skjult.

Hvis sidste klipning inden
vinteren skete i august, opnår
man en genvækst der ikke kan
nå at modne af inden vinteren
og ofte bliver bladene hvide af
meldug. Ved at flytte klipnin-
gen til slutningen af septem-
ber undgår man et sådant ud-
tryk.

Øvrig drift, klippet hæk
Udover klipninger er der stort
set ikke andre driftsaktiviteter.
Man bør holde øje med om lø-
vet fremstår med farve og i
størrelse som for arten da de
mange klipninger gennem
årene kan medføre svækkel-

ser, mest på grund af nærings-
mangel. Tilførsel af supple-
rende gødning eller kompost
kan ofte afhjælpe.

Det er vigtigt at hækken er
tæt helt til jorden, dels af
æstetiske årsager, dels for at
forhindre at ukrudt kan etab-
lere sig i hækken.

Når hækken står ud til fast
belægning, så er det praktisk
at den dækker lidt af belæg-
ningen så jorden ikke får lys.
Træagtigt ukrudt, især af elm,
ask eller ahorn kan spire inde i
skyggen og bør trækkes op
når det ses, senest den kom-
mende vinter.

Drift, fritvoksende
Fritvoksende hække kræver
nogen drift for at fungere.
Mange buske er ikke totalt
skyggegivende, så ukrudt kan
ikke undgås. Det må fjernes
når det ses, men ellers fore-
bygges bedst ved et par lug-
ninger allersidst på vinteren
og i det tidlige forår. Med vo-
res nuværende klima er en
lugning i slutningen af februar
og igen 3-4 uger senere meget
hurtigt udført og effektive ved
at hæmme ukrudt fra starten
af sæsonen.

De fleste buske vil vokse sig
store og blive åbne i visse par-
tier, hvilket ikke harmonerer
med ønsket om en fritvoksen-
de hæk. For næsten alle plan-
tearter betyder det at elemen-
tet bør forynges med nedskæ-
ringer til cirka 30 cm over jord-
overfladen hvorfra der så vil
ske en hurtig genvækst. Bed-
ste tidspunkt er lige inden
vækstsæsonen så plantningen
er åben så kort tid som muligt.

Hvor hyppigt der skal foryn-
ges, må man vurdere, men
som udgangspunkt med 8-10

års mellemrum, længere hvis
der ikke er behov, men kor-
tere, ned til fem års intervaller
for flere mindre buske. Planter
som lavendel og andre halv-
buske klippes dog årligt lidt
tilbage, ikke tidligere end midt
i april, da de gamle stilke og
øvre blade beskytter mod frost
m.m.

I nogle fagbøger beskrives
at man kan forynge plantnin-
ger løbende eller endda for-
ynge den enkelte plante over
nogle år. Det er dog ret kom-
pliceret og tidskrævende og
man får lange perioder uden
det udtryk der var meningen.
Det bedste er en konsekvent
og effektiv foryngelse for igen
efter 1-2 år at have genskabt
elementet i fuldt omfang.

Når man sådan forynger en
fritvoksende hæk ved tilbage-
skæring, skal ukrudtsbekæm-
pelsen intensiveres i 1-2 sæso-
ner indtil buskene er tætte
igen. Man vil tit undres over
hvor hurtigt en veletableret,
fritvoksende hæk genskabes
efter sådan en foryngelse.  ❏

• Ved en virksomhed på Als vokser en række havehortensier som frit-
voksende hæk der afgrænser mod de omgivende marker. Inden for
slægten Hydrangea er der mange velegnede arter og sorter til fritvok-
sende hække hvor man ud over en lang blomstringsperiode også kan
opleve de visne blomsterhoveder til langt ind i vinteren.

Især de storbladede sorter dækker jorden godt og har både løv og
blomster helt ned til jordoverfladen. Både nord og syd for Den Engelske
Kanal er hortensier meget anvendte, og med ændringer i klimaet, hvor
det danske klima forventes at blive som i kanalegnene, er der god
grund til at se hvad der trives på de egne. Ikke fordi planterne er frem-
mede at anvende, men tilvækst og vinterfasthed bliver givet øget så
fremtoning og oplevelse bliver tilsvarende større. Foto: Henning Looft .
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Cementen er den store klima-
synder i beton, så derfor bat-
ter det når man fremstiller be-
ton med op til 20% mindre ce-
ment. Som man gør med LM
Mix som LM byg har udviklet
sammen med DK Beton og be-
tonlaboratoriet Pelcon.

Betonen ligner traditionel
beton, opfører sig sådan og
har samme styrke. Og består af
samme ingredienser som bare
er afvejet anderledes. Opskrif-
ten på LM Mix - der findes tre
slags blandinger - er gjort til-
gængelig for hele branchen,

„Byggebranchen står for
næsten 40% af den globale

LM Mix-beton med 20% mindre cement
CO2-udledning, og op til 11%
af branchens samlede CO2-ud-
ledning kommer fra byggema-
terialer. Særligt cementpro-
duktion kræver store mæng-
der energi der trækker store
veksler på CO2-regnskabet, og
materialet udgør helt op til
95% af betons samlede CO2-
aftryk,“ siger Peter Laugesen,
adm. direktør i Pelcon.

LM Mix er bl.a. brugt i Carls-
berg Byen hvor støbningen af
en bundplade krævede et nyt
designmix for at nedsætte var-
meudviklingen og undgå hær-
derevner. Her blev cementind-
holdet reduceret 15%. sh

I nogle nybyggerier udføres
helt unødvendige omfangs-
dræn, skriver Rørcentret på
Teknologisk Institut i Kloaktu-
elt juni 2022. Baggrunden er
et brancherygte om at byg-
ningsreglementet og den revi-
derede DS 432 om afløbsinstal-
lationer kræver omfangsdræn.
„Men det er nu ikke helt rig-
tigt,“ skriver Rørcentret.

Ordlyden om omfangsdræn
er uændret i mange år, både i
bygningsreglementet, DS 432
og DS 436 om dræning af byg-
værker, fastslår Rørcentret.
Der er heller „ikke altid krav
om et omfangsdræn,“ som Bo-
ligministeriet skriver til Rørcen-
tret. Ministeriet fastslår at om-
fangsdræn skal bortlede ned-
sivet drænvand og grundvand
så bygningen ikke skades. Og:
„Hvis dette sker under hensyn
til fremtidige terrænforhold,
overfladeafvanding og nedsiv-
ning vurderes at være opfyldt
gennem en meget permeabel
jordart og et grundvandsspejl

Ikke altid et omfangsdræn
Især i sandjord er de unødvendige, fastslår
Rørcentret der vil mane brancherygte i jorden

der altid ligger under dræ-
ningsniveau, kan et dræn
eventuelt udelades.“

Ministeriet henviser til DS
436 hvor jorden er delt i klas-
ser hvor omfangsdræn ‘even-
tuelt kan udlades’ i klasse 1.
Det er en permeabel sandjord
hvor overfladevand strømmer
lodret mod grundvandet hvor
der ikke er vandtryk på kon-
struktionen og grundvands-
spejlet er under drænniveau.

Ifølge Rørcentret er om-
fangsdræn normalt nødven-
digt når der opføres kælder -
undtaget i meget sandet jord
med langt til grundvandet så
alt vand hurtigt drænes væk.

Ifølge Rørcentret er om-
fangsdræn normalt unødven-
digt for parcelhuse - med min-
dre der er høj grundvands-
stand, soklen er dårligt fugt-
sikret, der ikke er faste belæg-
ninger rundt om huset, kun et
meget lille fald fra huset og
hvis huset ligger på ler mens
opfyldet om huset er sandet.sh

Det er ved at blive et pro-
blem at grundvandsstan-

den mange steder begynder at
stige, også inde i byerne, skri-
ver Rørcentret på Teknologisk
Institut i Kloaktuelt juni 2022.

Der anføres flere årsager. En
at man har bebygget lavtlig-
gende områder som ådale,
moser og enge. En anden år-
sag er at vandindvindingen på
stedet først er steget på grund
af byudviklingen, men deref-
ter faldet grund af f.eks. min-
dre vandforbrug og forure-
ning så grundvandspejlet er
hævet til det gamle niveau.

En tredje årsag er at gamle
utætte kloakrør er erstattet af
nye og tætte rør som ikke
længere - som de gamle -
medvirker til at dræne grund-

vandet ned. En fjerde årsag er
på vej: klimaændringerne hvor
vinternedbøren øges, og hav-
vandet stiger.

Det ender alt sammen med
at blive den enkelte grund-
ejers problem, skriver Rørcen-
tret. Det er f.eks. den enkelte
husejer selv der skal sørge for
at kælderen er tør. Det kan let
koste 100-200.000 kr., og det
er ikke engang sikkert at kæl-
deren kan blive tør.

Som loven er nu, må forsy-
ningerne ikke lave ledninger
der håndterer drænvand, og
„man prøver derfor alle mu-
lige krumspring for at omgå
loven,“ skriver Rørcentret.

Der er set eksempler på at
man seperatkloakerer et om-
råde og beholder den gamle

fællesledning. På grunden
etableres lokal nedsivning af
regnvand med en underlig-
gende ledning - som ikke bare
tager det nedsivende regn-
vand, men sjovt nok også
grundvandet.

Andre steder er der lagt en
‘tredje ledning’. Det er en
drænledning man laver nede i
den udgravning når man etab-
lerer det nye separatsystem. En
løsning der ‘p.t. ikke er helt
lovlig’ ifølge Rørcentret.

Rørcentret fortæller også
om et område hvor der skulle
bygges parcelhuse, men da
man skulle til at byggemodne,
stod grundvandet helt oppe i
terræn. Her lagde man så den
opgravede jord fra et regn-
vandsbassin oven på så terræ-

KILDE
Teknologisk Institut, Rørcentret
(2022): Høj grundvandsstand i byer
kan blive et problem. Kloaktuelt nr.
196, juni 2022.

Stigende
grundvand
udfordrer

net blev hævet en meter over
grundvandsspejlet.

Rørcentret har sammen med
WSP, Smith og Lundgrens la-
vet en eksempelsamling og
problemer, årsager og løsnin-
ger for Realania.

I øvrigt arbejder både Miljø-
styrelsen, Kommunernes
Landsforening og Danva med
problemet og prøver at finde
en løsning så den stigende
grundvandsstand med Rør-
centret ord„ikke bliver den en-
kelte borgers problem, men et
samfundsproblem der skal lø-
ses i fællesskab.“ sh

Teknologisk Institut
peger på et voksende
problem der foreløbig
er den enkelte ejers Foto: Realdania

Ingredienserne er afvejet anderledes
i den nye beton. Foto: LM Byg.
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Høj sol, tusinder af glade
havegæster, og selv hav-

ørnen troppede op og svæ-
vede højt over Marbæk Plad-
sen i Ballerup da Haveselska-
bet torsdag den 30. juni slog
portene op for Danmarks store
folkemøde for havefolket på
Cph Garden. Forude ventede
fire dage med mangfoldig vi-
dendeling og vidt forskellige
forgreninger af havelivet hvor
haveglæde, dyrkning og plan-
teinspiration var i centrum.

Haveshowet bød hver dag
på et tæt pakket program
med rig mulighed for at blive
klogere på haven. Fire scener
var fyldt med godt 100 forskel-
lige foredrag og arbejdende
værksteder i løbet af de fire
udstillingsdage. Dertil kom al-
sidige indkøbsmuligheder hos
de godt 100 udstillere med
stande og alt godt til haven,
øjet og ganen. Fra blomster-
frø, havebøger og stauder til
gin og grill, haveredskaber,
maskiner og havehuse som an-
nekser og orangerier.

Sammen med 8 store, pro-
fessionelt anlagte showhaver
lagde det et solidt fundament
for Danmarks største have-

Haveglæde og mangfoldighed
UDSTILLING. Med Cph Garden slog Haveselskabet for tredje gang portene op for Danmarks
største haveshow med et tætpakket program, stor bredde og professionelt anlagte showhaver

Af Jeanette Thysen show fra torsdag 30. juni til
søndag 3. juli. Målgruppen var
haveejere, men sigtet var også
at samle den grønne branche.

Diversitet en stærk trend
Det er tredje gang Cph Garden
er holdt, og den cementerer at
der i kølvandet på corona er
opstået en større interesse for
haven og en udvidet opfat-
telse af hvordan og hvad ha-
ven kan bruges til.

Ifølge Haveselskabet er sta-
dig flere danskere, unge som
ældre, især optaget af at dyr-
ke insektvenlige blomster,
skærehave og køkkenhave -
også selv om haveejerne kun
har en altan, tagterrasse eller
et frimærke af en byhave.

Og netop at fremme biodi-
versiteten, at dyrke skærehave
og køkkenhaven, gerne i høj-
bede, er tre af de stærkeste
tendenser der optager have-
ejerne i dag uanset haveerfa-
ring, og hvilken havestil man
er til:

„Klima og biodiversitet præ-
ger programmet, men hvor
det tidligere nærmest blev be-
tragtet som en stilart i sig selv,
bliver naturen i dag tænkt ind
mellem bonderoser, tulipaner
og jordbærplanter“ siger

Charlotte Garby, direktør i Ha-
veselskabet.

Og dagene skortede ikke på
haveinteresserede med varie-
rende havestørrelser og erfa-
ringer, men deltagerantallet -
12.800 ifølge Haveselskabet -
var naturligt påvirket af sam-
menfaldet med Tour De Fran-
ce-starten i Danmark.

Færre haveregler
„En af de største tendenser er
at der ikke længere er så man-
ge uskrevne regler forbundet
med havelivet. Tidligere har
der hersket en idé om hvordan
’en rigtig have’ skulle se ud.
Sådan er det ikke længere. Du
kan sagtens have en trimmet
forhave med kort græs og løg-
blomster i bedet sammen med
en vild baghave med kvasbun-
ke og vildtgroende blomster-
eng og dyrke køkkenhaven i
krukker på terrassen,“ fortsæt-
ter Charlotte Garby.

Den udvidede opfattelse af
haven kom til udtryk på hele
udstillingen. Lige fra de meget
forskelligartede showhaver til

det alsidige program med pa-
neldebatter, foredrag og ar-
bejdende værksteder med
haveeksperter og havemenne-
sker fra ind- og udland der
delte deres viden og passion
for alt omkring haven. Her
kunne du høre foredrag om
alt fra sunde jordbærsorter til
permakulturhaven, anlæg af
insektvenlige staudebede, vil-
de haver, biodiversitet, have-
tendenser og meget mere. Der
var kort sagt noget for alle. 

Internationale foredrag
Fra England havde Haveselska-
bet inviteret den internatio-
nalt anerkendte havedesigner
Noel Kingsbury, kendt for na-
turalistisk plantedesign og en
af de tidlige fortalere for at
hente naturen ind i haven.

Også den unge køkkenhave-
komet Huw Richards var at op-
leve live på foredragspodiet.
Han har udgivet bogen ‘Køk-
kenhave i ét bed’, og har gen-
nem sin populære YouTube-
kanal med mere end 500.000
følgere skabt en enorm inte-

• Du tager 8 showhaver, 100 forskellige foredrag og workshops, 400
frivillige, godt 100 udstillere og krydrer det med 12.800 nysgerrige
havemennesker. Det var Haveselskabets opskrift på dette års velover-
ståede haveshow der bl.a bød på salg af planter til haven.
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• Showhaven ’Haveglæder’ var vinder af publikumsprisen. Den er opført
med tag af frugttræer og pergola, vægge af brænde og hække af frugt-
buske og et tæt plantetæppe af stauder, græsser og sommerblomster.

merpanel af fem fagdommere
fra den grønne branche. De
bedømte haverne på førsteda-
gen ud fra fire kriterier: Ha-
vens overordnede indtryk,
koncept og design, konstruk-
tion samt beplantning. Des-
uden havde publikum hver
dag mulighed for at stemme
på deres favorit.

Årets Best in Show-pris gik
til ’Yellow Brick Road’, et
eventyrligt haverum med en
sti og et tæt og kroget plante-
tæppe bag en gammel jern-
låge inspireret af the Wizard

of Oz. Haven bag jernporten
med klassiske materialer som
sandsten, jern og patina der
holder evigt og har potentiale
for genbrug. Haven var desig-
net af havearkitektduoen Ka-
ren Dahl og Tove Hede, anlagt
af Engell anlægsgartner med
Morsø som partner.

Designerne ønskede med
haven at inspirere og gen-
overveje den traditionelle vej
til udformning af haven og
gøre plads til vildskaben, til
mørket og lyset i livet. Hvad
sker der hvis du slipper kon-
trollen, følger den eventyrligt
snoede gule vej og ser livet og
tidens tand i haven? Show-
haven The Yellow Brick Road
gav desværre ikke publikum
mulighed for at opleve haven
helt på egen krop og gå af
den snoede og bugtede sti og
opleve haven i dens fulde po-
tentiale.

Søndag blev publikumspri-
sen tildelt showhaven ’Have-
glæder’ der med en solid per-
gola, spændende stier og rum
i haven var en oplevelse at gå
ind i og nyde det overdådige
plantetæppe og de mange
sanseindtryk. Haven var inspi-
reret af en forladt gammel ha-
ve fyldt med frugttræer, bær-
buske og en vild beplantning.
Haven var designet af Helle
Troelsen, anlagt af anlægs-

resse for at dyrke køkkenhave
hos den yngre generation.

Programmet rummede også
en stribe danske fagfolk sam-
men med en bred vifte af
kendte navne som DR-have-
vært Søren Vester, naturfor-
midler Vicky Knudsen, tv-
vært Lene Beier, forfatter Ma-
lene Raben, klimaaktivist Sig-
ne Wenneberg, havedesigner
Dorthe Kvist, forfatter Anders
Lund Madsen, havebogsforfat-
ter Claus Dalby og Iben Hjej-
le og Signe Lindkvist som
sendte live fra Cph Garden
med en særudgave af deres
populære Sitterpodcast. For
blot at nævne nogle.

Showhaver spændte vidt
Et fast element på Cph Garden
er showhaverne der i år
spændte vidt: fra en indisk in-
spireret have til en ’vildt pæn’
have, og en ’cirkulær lade-
station’ var tre af de vildt for-
skellige showhaver, man kun-
ne opleve på årets udstilling.

Her gav hver af de otte ha-
vedesignere og designerduoer
deres bud på fremtidens ha-
ver. Hver showhave var bygget
på 50-80 m2 fra bar mark af et
professionelt team. Foruden
en have- eller landskabsarki-
tekt bestod det af et samar-
bejde med en sponsor og et
professionelt anlægsgartner-
firma der anlagde haven.

Tema, design og anlæg af
showhaverne bød ligesom pro-

• ’Et Haverelief - Køkkenhave med kant’ var et yderst farverigt bud på
hvordan du kan kombinere pryd med nytte og give køkkenhaven kant.
Haven vakte berettiget opmærksomhed blandt publikum og masser af
inspiration til både design og plantevalg.

grammet på noget for enhver
smag. Målet med haverne var
at vise nye tendenser i have-
verdenen og inspirere publi-
kum til hvordan haven kan
bruges med nyt havedesign,
teknologier og plantevalg. Og
i år var der virkeligt kælet for
de anlægsmæssige detaljer i
anlægsarbejdet i mange af ha-
verne med belægninger, bag-
vægge, bede, pergolaer og
rum i haven.

To store showhavepriser
Samtlige showhaver blev be-
dømt af et professionelt dom-
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gartnerfirmaet Stovgard An-
læg og Pleje med Danske Ha-
vecentre som partner.

De øvrige haver
Blandt de øvrige seks show-
haver bød ’Future from Histo-
ry’ på en moderne gårdhave
og et bud på fremtidens skan-
dinaviske byhave med regn-
vandsopsamling der ledte hen
i et bassin, bygget af gen-
brugsmaterialer som genbrug-
te kantsten og brosten. Målet
var bl.a. at vise hvordan gen-
anvendelse og bæredygtighed
kan gå hånd i hånd med ny
teknologi i haven. Den var de-
signet af den unge landskabs-
arkitekt Emilie Bausager og
anlagt af anlægsgartnerfirma-
et Kirkegaard A/S med Garde-
na som partner.

’En vildt pæn have’ var en
meget enkel have med et na-
turinspireret staudebed omgi-
vet af en insektvenligt læhegn
og lille skovområde designet
af landskabsarkitekt Kay Sales
og anlagt af anlægsgartner-
firmaet Den Unge Gartner og
Boligliv som partner.

’En cirkulær ladestation’ var
en kompakt showhave der gav
et bud på hvordan man skaber

et uderum for den moderne
familie formet om et stort
spejlvandsbassin med en sti i
bløde buer af natursten og
træterrasse omgivet af blad-
grønt. Haven var designet af
havearkitekt Tor Haddeland
og anlagt af Junckerhaven i
samarbejde med Martlev Aps
og med Kun Terrasser og
Supell som partnere.

’Et Haverelief - Køkkenhave
med kant’ var et farverigt og
nyskabende bud på hvordan
du kan kombinere pryd med
nytte og give køkkenhaven en
markant plads i villahaven året
rundt. En markant kompostion
af køkkenhavens højbede byg-
get i gule og kobolt pangfar-
ver og omgivet af mere klassi-
ske materialer og belægninger
som teglsten og slotgrus. Til-
sammen dannede højbedsha-
ven et bud på en moderne ha-
ve med en struktur der også er
skarp uden for køkkenhavens
højsæson og kan skaleres alt
efter havens størrelse. Haven
var designet af landskabsarki-
tektduoen Louise Risør og Ja-
cob Fischer, anlagt af anlægs-
gartner MøllerLøkkegaard og
Pindstrup som partner.

’Muladhara - rodchakraets

have’ var en fin, dansk fortolk-
ning af hvordan du bringer
Østens visdom ind i haverum-
met og bliver tryg, tilpas og
grounded i haven. Her var
drivhus, stier og haverum om-
givet af energifyldte røde
blomster godt tænkt og teg-
net af havearkitekt Janne
Fuglsang, anlagt af anlægs-
gartner Skov Larsen og Juliana
Drivhuse som partnere.

Den sidste af de i alt otte
showhaver var ’Urban Wood-
land’ der var tænkt som en
lille pocketgarden i byen. Ha-
ven var designet i strømlinet,
nordisk stil med en stram gra-
fisk form omkring et åbent
terrassemiljø og som kontrast
et afsides retræte omgivet af
et utæmmet, tæt og skov-
bundsinspireret plantetæp-
pe. Stilsikkert designet af Ka-
rina Emilie Revsbæk Lauesen,
opført af Elite Anlæg med Ti-
voli Friheden som partner.

Garden Awards
Udover showhaverne var der
flere kåringer på baggrund af
medlemmernes indstillinger
og stemmer.’Bedste havebogs-
udgivelse’ gik til et af årets
store havehit skrevet af forfat-
ter og redaktør Lotte Bjarke
med bogen ’Skærehaven trin
for trin’. ’Haven i Hune’ blev
kåret som vinder af ’Bedste
Haveoplevelse’.

’Årets grønne haveprofil’ gik
til Liv Nørgaard Mejnert kendt
fra sociale medier som @plan-

teliv. ’Årets udstilling’ gik til
tre af de godt 100 udstillere
der havde fået lige mange
stemmer: Fasters Have, Juliana
Drivhus og Havero. Publikums
fotofavorit var et billede af en
skovspurv der fodrer sin unge,
taget af Linda Vendelboe.

Engelskinspireret tradition
Cph Garden er inspireret af de
traditionsrige engelske flower-
shows fra verdens ældste ha-
veselskab, RHS. Det danske Ha-
veselskab, stiftet i 1830, er det
næstældste og har siden arbej-
det for at udbrede viden om
haven og skabe fællesskab
mellem haveentusiaster. 

Målgruppen er først og
fremmest havefolk, men Have-
selskabet har også en ambiti-
on om at skabe et fælles mø-
dested med videndeling og in-
spiration for hele den grønne
branche. Her var således både
have- og landskabsarkitekter,
anlægsgartnere, både blandt
de aktive aktører omkring
showet og blandt de besøgen-
de gæster hvor flere anlægs-
gartnerfirmaer havde inviteret
personalet ud på en fagdag.

Solid udstilling
I år havde showhaverne fået
bagvæg der gav mere ro, bed-
re rumadskillelse og bedre fo-
tos fra udstillingshaverne. Der
var også mere plads til forskel-
lige behov. Årets udstilling og
især showhaverne havde i år
alt i alt fået et flot skub frem-
ad. Det kan forhåbentligt in-
spirere flere haveejere til at
hyre en af landets dygtige,
danske anlægsgartnere og få
arkitekthjælp til designet.

Første showet gang blev
holdt var i 2017 på Frederiks-
berg. Næste gang var i 2019 i
Ballerup hvor udstillingen
også lå i år efter at den var ud-
sat et år på grund af corona.
Haveselskabet håber at gen-
tage udstillingen, men evalu-
eringen er ikke slut og der er
endnu ikke sat dato på.

Det ser vi frem til. Da verden
åbnede efter corona, vendte
den travle hverdag tilbage for
mange, men mon ikke også
bevidstheden om havens mu-
ligheder og et mentalt puste-
rum fra verdens kriser blev
vakt i bevidstheden? ❏

SKRIBENT. Jeanette Thysen er havear-
kitekt, freelanceskribent og fotograf.

• Vinderen af Årets Best in Show-have ’Yellow Brick Road’ var et even-
tyrlig haverum med et tæt og kroget plantetæppe bag en gammel jern-
låge. Formand Jacob Kamp lagde sammen med de øvrige fagdommere
bestående af Janni Bjerregaard, Dorthe Kvist, Andrea Jørgensen og Per
Malmos et stort arbejde i at bedømme de otte showhaver på førsteda-
gen. De gav velfortjente roser til den store dygtighed haverne var desig-
net og anlægsmæssige udførelse.

34
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Nu kan man fremstille be-
rør uden cement og der-

ved spare mere end 50% af
det CO2-udslip der opstår un-
der fremstillingen af traditio-
nelle rør, og de råvarer der hø-
rer med, især cementen.

Det er IBF der har lanceret
de klimavenlige rør der kan er-
statte traditionelle betonrør.
Det opnås ved at bruge pro-
duktet Geoprime der erstatter
cement som bindemiddel. Det
kommer fra den finske leve-

Betonrør uden cement sparer 50% CO2

randør Betolar og er baseret
på højovnsslagge - et restpro-
dukt fra stålproduktion.

Ifølge IBF er der ikke gået på
kompromis med styrke, mål,
modstandsdygtighed over for
slitage og udvaskning af ska-
delige stoffer fra rørene. Der
findes endnu ingen EU-stan-
dard for cementfri beton, men
fra uafhængige testinstitutio-
ner har IBF fået dokumenta-
tionen af de nødvendige krav
til betonrørene på plads.

Den første kunde er forsy-
ningsvirksomheden Aarhus
Vand hvor de nye kloakrør er
et led i indsatsen for at op-
fylde FN’s verdensmål. En ny
strækning på 600 meter med
de cementfrie betonrør står nu
færdig som separate ledninger
på Lykkesholms Allé i Aarhus-
bydelen Viby.

For IBF medfører de cement-
frie betonrør ikke de store æn-
dringer i produktionen af rø-
rene, og på overfladen er de

næsten heller ikke til at skelne
fra almindelige betonrør. Rø-
rene har dog en let gullig far-
venuance og bliver påtrykt
teksten IBF Eco2, som er nav-
net på betonvirksomhedens
linje af produkter med en CO2-
reduktion på mindst 50%.

Heller ikke for entreprenø-
ren Arkil der har lagt rørene i
Ø500 og Ø600 mm i jorden på
Lykkesholms Allé, er der æn-
dret noget i forhold til tradi-
tionelle betonrør.

„Bortset fra farven er der in-
gen forskel overhovedet på at
opbevare og lægge de ce-
mentfrie betonrør. De kræver
ingen ekstra uddannelse eller
instruktion, så det er egentlig
bare at gå i gang med at
lægge dem i jorden," siger
byggeleder Flemming Holm.

Cement har hidtil været en
uundværlig del i opskriften på
beton hvor det er bindemiddel
i tilslaget af sand, sten og
vand. Cement er dog også me-
get energiforbrugende at
fremstille, og ifølge Det Inter-
nationale Energiagentur står
cementindustrien for 7% af
den globale CO2-udledning. sh

Produkt af højovnsslagge erstatter det stærkt CO
2
-belastende cement

Eldrevet zero-turn
er også en robot
En eldrevet zero-turn græs-
klipper der også kan køre som
gps-styret robot, fik danmarks-
premiere på Maskiner under
Broen. FJDZ SmartCut 42P hed-
der maskinen som Brørup
Traktor & Maskincenter har ta-
get hjem. Den kan både betje-
nes manuelt, fjernstyret inden
for en afstand af 800 meter
eller køre som en gps-styret
robotklipper.

Klipperen har et 42“ klippe-

bord med trinløs elektrisk ind-
stilling af klippehøjden fra 3 til
12 cm. Klippekapaciteten er
opgivet til 2,5 ha med 11 km/h
på en opladning (6,79 kWh).
Er der behov for mere, sætter
man bare et nyt batteri på
plads.

Når først arealet og eventu-
elle forhindringer er define-
rede - det sker ved at køre ma-
skinen rundt om arealet - er
systemet selv i stand til at til-
rettelægge sine arbejdsopga-
ver med mindst muligt overlap
og spildtid. Skulle der under-

vejs dukke mennesker dyr eller
måske en bold op, stopper ma-
skinen automatisk, indtil for-
hindringen forsvinder.

„Forestil dig en servicemed-
arbejder der kører ud til f.eks.
en fodboldbane, sætter klip-
peren i gang med arbejdet for
så selv at gå en runde med
buskrydderen, tømme skralde-
spande og tilse de tekniske an-
læg mens græsset samtidigt
bliver klippet af den ubeman-
dede klipper,“ lyder det fra
Svend Aage Jensen fra Brørup
Traktor & Maskincenter. sh
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Af Märit Jansson, Hanna Fors,
Elin Pritzel Sundevall og
Thomas B. Randrup

GOVERNANCE 4. Udemiljøet har forskellige brugere, nogle med særlige behov. Hvordan kan
en forvaltning håndtere dét? Når forvaltning og governance bliver brugerorienterede, kan man
- med viden og kundskab - fremme flere anvendelser og gøre udemiljøet mere inkluderende

ORIENTERET MOD BRUGERNE

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

Bogen sammenfatter aktuel forskningsbaseret viden om forvalt-
ning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at
løfte forvaltningen inden for uddannelse og praksis. Bogens budskab
sammenfattes her på dansk i syv artikler, én pr. nummer. Her nr. 3.

Forvaltning og governance
af udmiljøer kan være mere

eller mindre tilpasset mod bru-
gerne og deres ønsker og be-
hov. At arbejde brugeroriente-
ret betyder at forvaltere un-
derstøtter eller opmuntrer til
forskellige anvendelser og bru-
gergrupper og sammen med
brugerne udvikler de mange
værdier og funktioner ude-
miljøet kan have.

Sådanne processer kan på-
virke udemiljøernes anven-
delse ved at skabe både ind-
hold, kvalitet og tilgængelig-
hed ligesom merværdi kan
skabes når brugerne mødes. I
relation til governance er for-
skellige typer af samarbejde
og deltagere helt centralt. Or-
det governance er ikke let at
oversætte og bruges derfor
også på svensk og dansk, men
det kan kaldes for ‘samstyring’
og omfatter bl.a. forskellige
former for brugerinddragelse.

Skal være fleksibel
Anvendelsen af udemiljøet er
koblet til forskellige typer af
udemiljøer og deres egenska-
ber. Mange søger specifikke
muligheder eller kvaliter som
skal matche deres behov og

ønsker. Personer der lider af
stress, søger f.eks. ofte grønne
områder med naturkarakter.

De kvaliteter og elementer i
udemiljøet som passer til en
persons ønsker, kaldes nogle
gange for ‘miljøtilbud’ (efter
’affordances’ på engelsk).
F.eks. kan et træ ’tilbyde’ bru-
gerne at plukke blade og frug-
ter, klatre eller opholde sig i
skygge. Et barn der ser en høj,
kan få lyst til at klatre op på
toppen, og et busket kan lok-
ke til at gemme sig. Gennem
forvaltning påvirkes udemil-
jøets kvaliteter og de miljøtil-
bud som brugerne opfatter,
sanser og kan anvende.

At arbejde brugerorienteret
kan handle om at skabe varia-
tion, at tilpasse udemiljøer ef-
ter den bredde som lokale
brugergrupper og anvendelser
har og at udvikle arealerne ef-
ter nye behov. Ofte kræves bå-
de viden og kommunikation.

Viden kan være generel,
men der er også brug for lokal

information for at kunne ana-
lysere den aktuelle situation.
  Forvaltere kan informere bru-
gerne om tilbuddene på flere
måder, lige fra envejskommu-
nikation via hjemmesider til
dialogbaserede guidede ture,
møder og arrangementer med
deltagerprocesser.

Basale egenskaber
Nogle at de mest grundlæg-
gende egenskaber i velfunge-
rende udemiljøer er tilgænge-
lighed, kvalitet, tryghed, mul-
tifunktion og fleksibilitet.

Kvalitet og tilgængelighed
hænger tæt sammen og er of-
te afgørende for anvendelsen.
Tilgængelighed i et bredt per-
spektiv omfatter forskellige
aspekter af social inkludering
samt nærhed da forskning har
vist at nærhed til grønne mil-
jøer er direkte koblet til men-
neskers sundhed.

Brugerorienteret forvaltning
skaber udemiljøer af høj kvali-
tet hvis der er fokus på:

• Tilgængelighed både til ude-
miljøet og inde i det.
• At tilpasse plejeniveauet ef-
ter udemiljøets funktioner.
• Natur, både for at fremme
biologisk mangfoldighed og
for brugernes naturoplevelser.
• Tilvejebringelse af forskellige
faciliteter som bænke, gange
og belysning.

Den oplevede tryghed
Utryghed - eller rettere ople-
vet utryghed - er et stort sam-
fundsproblem, især for nogle
sårbare brugergrupper. såsom
ældre, kvinder og etniske mi-
noriteter. Årsagen til utryg-
heden er kompleks, men det
er ofte den personlige frihed
og sundhed der rammes.

Der er metoder til at frem-
me den oplevede tryghed i
grønne miljøer, f.eks. ved at
rydde og udvikle vegetation
strategisk og derved skabe
mere overblik. At kun forvalte
ud fra et tryghedsfremmende
perspektiv kan dog også bety-

• Visse karakterer i udemiljøet understøtter anvendelser der har et socialt motiv. Foto: Märit Jansson.
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• Dette træ i Visby kan med sine mange miljøtilbud lokke til leg. Foto: Elin Pritzel Sundevall.

• De unge sætter bl.a. pris på smuk natur, men savner ofte steder der er
beregnet til deres egen målgruppe. Foto: Elin Pritzel Sundevall.

de at man mister de kvaliteter
som en rig vegetation bidra-
ger til. Et alternativ er at skabe
valgmuligheder for brugeren
som adgang til forskellige ru-
ter og stier.

Multifunktionen
Det multifunktionelle og flek-
sible er et vigtigt grundlag når
man skal imødekomme bru-
gernes forskellige behov og
ønsker. I multifunktionelle om-
råder kombineres flere funk-
tioner, f.eks. understøttes bio-
diversitet samtidig med at
regn håndteres i miljøer hvor
også brugerne opholder sig.

Forvaltere kan også stræbe
efter at kombinere sociale
funktioner enten ved at pla-
cere disse nær hinanden eller
ved at skabe miljøtilbud som
fungerer for flere grupper.
Ofte vil det være naturpræge-
de miljøer, plæner, vegetation
eller andre ‘uprogrammerede’

miljøer der er de mest fleksible
og multifunktionelle.

Der er dog også grænser for
hvor meget multifunktion der
kan være på små arealer hvor
der er risiko for meget slid el-
ler konflikter mellem forskel-
lige brugergrupper. Det kan
være en god idé at fremme
multifunktionelle miljøer nog-
le steder og andre steder frem-
me miljøer som er særligt ind-
bydende eller programmerede
til bestemte anvendelser eller
brugergrupper. For forvalter-
ne kan det være nødvendigt
at være fleksible og give plads
til forskellige brugergruppers
anvendelse og engagement
uden for mange regler.

Forskellige motiver
Anvendelserne af udemiljøer
varierer nærmest i det uende-
lige. Forskellige anvendelser
kan placeres på en skala mel-
lem passiv og aktiv (som i ske-

maet). Nogle gange kan man
som bruger have brug for fred
og ro, og andre gange søger
man interaktion med andre el-
ler intensiv fysisk aktivitet. Mo-
tiverne kan også kombineres,
f.eks. når gå- og løbeture også
er sociale eller giver naturop-
levelser og mental rekreation.

For forvaltningen er det
nødvendigt at imødekomme
denne variation og stadigt
skiftende ændring af brug og
behov. Nogle af de mange og
forskellige anvendelser kan
skabe konflikter. Mange, især
unge, ønsker at påvirke, un-
dersøge og medskabe sine
udemiljøer, og det kan af og
til medføre støj eller forarge.
Det er ofte muligt at lære af
konflikterne, støtte initiativer-
ne og opmuntre til et mere
langsigtet engagement i ste-
det for éngangshandlinger. At
der er areal nok er også afgø-
rende for at undgå slid og for

at give plads til forskellige an-
vendelser, ikke mindst fordi
mange brugere vil opleve na-
tur i rolige omgivelser.

Aktiv rekreation
Til almindelig anvendelse af
udemiljøerne hører gå- og lø-
beture. Gåture har en lang tra-
dition og udvikles også med
bl.a. stavgang og teknologier
som f.eks. Pokémon Go. Gåtu-
re fremmes ofte af et varieret
og grønt miljø med forskellige
pejlemærker. Trenden mod
mere løb og cykling har påvir-
ket forvaltningen så det kan
være en udfordring at imøde-
komme flere typer af aktiv re-
kreation på én gang.

Nogle gange opstår der nye
anvendelser som måske skal
forstås bedre for at kunne
håndteres eller fremmes. Et
eksempel er at plukke frugt el-
ler høste andet spiseligt i ude-
miljøet. Det kaldes ‘foraging’

ANVENDELSESTYPER I UDEMILJØET

Naturmiljøer, blomster,
biodiversitet, udsigt

Motiv til
anvendelse

Eksempler på
anvendelse

Eksempler
på miljøer

Sociale

Aktive

Ydre

Indre

Ikkeanvendelse

Picnic, træffe
venner,
festligheder

Sociale karakterer,
bænke, plæner,
skygge, pavilloner

Passere forbi

Løb, boldspil,
skating

Pladser, sportsarealer,
stier

Lufte hunde,
lege, plukke
frugt

Faciliteter (legepladser,
hundetoilletter), kunst,
vegetation

Naturoplevelser,
mental rekrea-
tion, solbadning
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på engelsk og har fået større
og større opmærksomhed da
det fysisk påvirker miljøerne
og kan have stor betydning
for mange mennesker. Det bli-
ver derfor også en del af ude-
miljøets forvaltning og gover-
nance.

For børn og unge
Børn er blandt de mest aktive
brugere af udemiljøet og sæt-
ter pris på en mængde miljø-
tilbud og kombinationer af fa-
ste elementer som legeredska-
ber, sportsbaner og skaterram-
per og mere formbare, ofte
grønne, indslag.

Det er vigtigt med nær ad-
gang til skolegårde og lege-
pladser, men det er ofte ikke
nok for denne gruppe der og-
så vil have adgang til en større
del af udemiljøet. Almindelige
ønsker omfatter bl.a. mulighe-
der for selv at kunne medska-
be pladsen, påvirke stedet og
udfordre sig fysisk.

Forvaltere kan spille en vig-
tig rolle ved at tage barnets
perspektiv. Især løse materia-
ler, mulighed for at bygge hu-
ler, dyrkningsmuligheder,
kombinationer mellem lege-
redskaber og vegetation samt
byggelegepladser kan fremme
leg og udfordringer.

De unge er ofte marginalise-
rede og usynlige i udemiljøet.
De sætter både pris på steder
hvor de kan være alene eller i
grupper, og på steder hvor de
kan ses og interagere med an-
dre. Til favoritterne hører ste-
der med vegetation hvor der
er mulighed for at sidde sam-
men, og hvor man samtidig
kan være både fysisk og socialt

aktiv. Generelt savnes steder
der er tilpasset de unge, en
gruppe som godt kunne støt-
tes mere i udemiljøforvalt-
ningen.

Særlige begrænsninger
For ældre og personer med
plejebehov, hvor det kan være
svært at komme ud, er det
værdifuldt med en god kon-
takt mellem ude og inde. Det
kan være gennem vinduer,
terrasser og tilgængelige en-
tréer i det bolignære udemiljø.
Et vigtigt aspekt er enkel ad-
gang til udemiljøer som tilby-
der forskellige grader af ud-
fordringer, fra passive oplevel-
ser i rolige og beskyttede mil-
jøer til mere interaktion med
andre og med naturen.

Mennesker kan have forskel-
lige funktionsnedsættelser, fy-

• Indslag som natur og skulpturer kan opfattes som ‘affordances’ og kan derfor blive multfunktionelle som
dette kunstværk i Wanås skulpturpark. Foto: Elin Pritzel Sundevall.

siske som mentale. De risikerer
at blive ekskluderede fra det
sociale miljø på grund af hin-
dringer i det fysiske miljø. For-
valtningen kan her stræbe ef-
ter at fjerne fysiske forhindrin-
ger, ligesom man kan tydelig-
gøre hvordan bestemte miljø-
er kan anvendes så de er lette
at forstå og opleve. Dermed
kan særlige grupper tilfreds-
stilles, men udfordringen er
ofte at sørge for at udemiljøet
på et overordnet plan også
fungerer for alle.

Selv om mennesker fra for-
skellige dele af verden som re-
gel deler mange ønsker om
udemiljø, kan anvendelsen
blandt etniske minoriteter og
udlandsfødte fremmes gen-
nem bl.a. miljøer der er gode
til social interaktion og møder,
højt plejeniveau, tydelig infor-

• Flere forskellige brugergrupper sætter pris på at have adgang til naturlignende eller vilde miljøer som derfor
ofte bliver  multifunktionelle. Foto: Anna Sunding.

mation, engagerende aktivite-
ter og miljøer og planter der
er genkendelige.

Udvikler forvalterrollen
Inden for forvaltning og go-
vernance er der store mulighe-
der for at skabe variation i
miljøtilbuddene og fremme en
bredde i anvendelsen, men det
kræver en inkluderende og
multifunktionel tilgang. Der
findes meget generel viden for
forvaltere at fordybe sig i, men
da anvendelsen er lokal og dy-
namisk, er der også brug for
en direkte kobling til bruger-
ne. Denne brugerorientering
kan gøre stor forskel gennem
kritiske analyser, dialoger og
brugerinddragelse, især når de
mere usynlige eller marginal-
iserede grupper inkluderes.

Fremtidens miljøforvaltere
kan sikre en planlægning og
udformning der gør udemil-
jøet mere relevant for bruger-
ne, både lokalt og i relation til
de store samfundsmæssige ud-
fordringer som klimaforan-
dringer og tabet i biodiversi-
tet. Men fremtidens forvaltere
bør også have styr på de man-
ge brugergruppers ønsker og
behov og holder sig opdate-
rede og fleksible gennem bru-
gerinddragelse. ❏

38



GRØNT MILJØ 7/2022 39

Det faglige sproghjørne
GRUS

Fagligt set betegner grus en jordart i
fraktionen mellem sten og sand, nemlig
2-60 mm, i hvert fald inden for det an-
lægstekniske område jf. anlægsgartner-
normerne og flere andre diverse normer
og standarder.

Grus kan altså f.eks. betyde en frakti-
on af korn op til 6 cm, selv om vi i ikke-
faglig sammenhæng kalder så store
korn for sten. For at vi i almindelig tale
skal opfatte noget som grus, skal frakti-
onen være mindre, f.eks. 2-8 mm eller 0-
8 mm som afretningsgrus, eller også skal
man tage mindre fraktioner med så
man ikke står med lutter 6 cm store
sten. Det er et eksempel på at den snæ-
vert faglige og folkelige betydning af
vores fælles ord ikke altid er ens.

Stabilgrus er fraktionen 0-31,5 mm
med overkorn op til 63 mm. Kun de
største overkorn går over grænsen til
sten. Stabilgrus indeholder dog også de
mindre fraktioner som silt, sand og ler,
og det er hele det blandede produkt vi
kalder for stabilgrus fordi det er grus-
fraktionen der dominerer. Når vi taler
om f.eks. sandjord og lerjord er det hel-
ler ikke fordi al jorden er sand eller ler,

• Grus, her mærkevaren Slotsgrus 0-8 mm med overkorn op til 11,2 mm. Gruset er udviklet
som toplag, men kan med de mange skarpe korn (mindst 80%) også bruges som bærelag.

men at sand- eller lerfraktionerne er så
store at de dominerer jordarten.

Fra grusgraven kan grus bestå af både
afrundede korn og af kantede (skarpe)
korn afhængig af den geologiske oprin-
delse. De skarpe korn kan også komme
fra nedknust sten eller fjeld. Det er de
skarpe korn der er interessante i an-
lægsteknikken fordi de kan komprime-
res til et stabilt og stærkt lag hvor kor-
nene ligger fast kant mod kant.

Det er derfor mængden af runde og
skarpe korn der afgør grusets tekniske
kvalitet. Når mærkevaren Slotsgrus dan-
ner en så robust overflade, er det især
på grund af et højt krav til mængden af
skarpe korn.

Ordet grus kommer af det nedertyske
grus, altså helt samme ord, og kan følges
langt tilbage i den sproglige fortid. Den
oprindelige indoeuropæiske rod kan
ifølge ordbøgerne have betydningen ‘at
gnide hårdt’. Den nærmere sammen-
hæng oplyses ikke, men måske er det i
betydningen at male korn med sten.

Grus kan i givet fald oprindeligt have
betydet sten. Herfor taler også at grus er
nært beslægtet med det oldnordiske
grjót og det svenske gryt der begge be-
tyder sten. Grjót har også lagt navn til
gryde, oldnordisk ‘gryta’, der betyder et
kogekar af sten. Grjót lægger også navn
til grydens indhold, oldnordisk ‘graut’,
der bl.a. genfindes i grød og gryn. sh
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VERDENS LANDSKABER

Cub Cadet med
elektrisk zero-turn
Som andre maskinproducenter
har også Cub Cadet begyndt
på de elektriske udgaver, og
den danske importør Stanley
Black & Decker (før MTD pro-
ducts) præsenterer nu en ny
batteridrevet zero-turn klip-
per. Der er tale om model XZ5
med 107 cm klippebredde, og
et 56V batteri på 60 Ampere-
timer. Maskinen har variabel
hastighed både frem og til-
bage. Klippehøjden ligger fra
25 til 114 mm og kan justeres i
15 niveauer. Se mere på MUB.

Sønderups Cromo
afløses af Mizar
Med Mizar lancerede Sønde-
rup Maskinhandel en ny Ferra-
ri-redskabsbærer på messen
Maskiner under Broen. Model-
len afløser Ferrari Cromo K 60
men er stadig grøn. Importø-
ren fremhæver bl.a. kabinen
med bedre plads til ind- og ud-
stigning, 360 graders belysning
og klimaanlæg. Med 63 hk fra
sin Stage V Kohler dieselmotor
har den også mere motorkraft.
Maskinen har elstyret kobling
med koblingsautomat samt
‘stop and go’ funktion. Som
forgængeren har Mizar vend-
bar førerplatform så den kan
køre med alle redskaber. Der
er to udgaver: knækstyret AR
eller Dual Steer, både knæk-
styret og hjulstyret.

Genbrugshavnepark ved
Perlefloden i Guangzhou
Overalt i verdens storbyer ved
kysten bliver havne, sund og
hav inddraget for at klimasikre
de befæstede byer. Det er
også tilfældet i den kinesiske
storby Guangzhou hvor fase 1
af den storstilede etablering af
Guangzhou Shipyard Park på
den vestlig side af Perlefloden

Gammel australsk kystline
er blevet genkaldt
I Gosford City lige nord for
Sydney på den australske øst-
kyst bliver der flere og flere af
både yngre og ældre, så der er
er brug for nye rekreative rum.
Derfor er Gosford Leagues
Club Park etableret med funk-
tioner som både grønt sam-
lingspunkt, sport og leg på de
2,4 hektar som parken fylder.

Med i designet er historien
om den historiske landindvin-
ding, som forandrede kystlin-
jen. Derfor blev der under ud-
gravningen til parken også
ledt efter den gamle kystlinje
som blev inddæmmet i 1919.
Langs denne linje er parkens
nøglepunkter såsom legeplad-
ser, sportsplads og hovedstrøg
placeret.

Vandet får igen adgang til
de tidligere strandenge i en se-
rie af såkaldte ‘tidevands-ter-
rasser’ hvor børnene og friske
voksne kan lege, og der er
etableret et nyt bushland-øko-
system. Læs mere på hccdc.
nsw.gov.au.

netop er færdiggjort. Det er
en del af en større renovering
som kommer til at omfatte
hele 56 hektar. I den nye hav-
nepark er 70% af belægnin-
gen permeabel.

For at blive i havnetemaet er
rutsjebanen formet som kølen
på et skib og siddemøblet med
indbygget plantekasse er for-
met som et enorm møtrik

mens både belysning og skilte
er udformet til at ligne fabriks-
inventar.

Gamle skibsdele blev brugt
til skraldespande, brugte tand-
hjul er ophængt på muren der
agerer stormflodssikring mens
koøjer er brugt til at give bør-
nene udsigt til floden igennem
muren. Læs mere på
e-architect. com. lt
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Den almindelige storbladede
elm Ulmus glabra overlever
fortsat i Danmark selv om det
oftest er som mindre træer der
putter sig lidt indtil elmesygen
også tager dem. Enkelte træer
når også en pæn størrelse hvor
de når at kaste frø.

Danske Anlægsgartneres
rådgiver Bente Mortensen har
i sommer set særligt mange
døde elme både efter angreb
sidste år og i år, og angrebene
ser ud til at brede sig blandt
de mange selvsåede elme. No-
get også Grønt Miljø har set.

Bente Mortensen har bl.a.
observeret en række større el-
metræer der begyndte at visne
sidste år og helt døde i år hvor
de blev fældet. Her var der ty-
delige gangsystemer.

I den forbindelse har Bente
Mortensen overvejet om den
varme sommer kan spille en
rolle, f.eks. fordi billerne når
flere generationer så proble-
met forværres næste år. Og
om man kan gøre noget, f.eks.
fælde alle træer med sympto-

mer, samle blade sammen til
forbrænding eller kompost og
på anden måde forebygge
smittespredning.

Ifølge seniorrådgiver Iben
M. Thomsen fra Københavns
Universitet skal man skelne
mellem elmebarkbillernes er-
næringsgnav der sker på elme
i alle størrelser - og hvor spred-
ning af elmesygesvampen for-
trinsvis sker - og så deres æg-
lægning og opformering i sy-
ge elme.

Hvis man skal fjerne angreb-
ne elme med biller, skal det
ske inden de flyver ud, og i
varme somre kan det lige præ-
cis ske i løbet af sommeren og
ikke først næste år. Der kan
dog muligvis være forskel mel-
lem de forskellige elmebarkbil-
learter. Det kan ifølge Iben M.
Thomsen også være relevant
hurtigt at fjerne syge elme for
at forhindre spredning via rod-
systemer, men det er nok ikke
så nemt i selvsåede grupper af
elm. Der er ingen grund til at
samle blade sammen. sh

• Elm 21.7.2022. Elmetræer kan nå en pæn størrelse før elmesygen når
dem. I sommer er angrebene tilsyneladende tiltaget. Foto: B. Mortensen.

Små elme får stadig elmesyge
Mange små selvsåede træer er ramt i sommer
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Havestien i frilandsmuseet
Den Gamle By i Aarhus

skråner stejlt ned mod Aarhus
Å og er belagt med stenmel
for at gøre det nemmere for
de mange gæster at færdes
sikkert. Mellem stien og hæk-
ken har gartnerne for nylig an-
lagt ’Skolelærerens have anno
1850’:

„Vores historiske haver er
ikke tro kopier af eksakte ha-
ver, men etableret ud fra tek-
ster fra den tid om hvordan
haver så ud. En skolelærer
havde således ofte en køkken-
have med en hel masse løg
som rødløg og skalotteløg og
desuden gulerødder, porrer og
kål,“ fortæller gartnerformand
Gitte Røn.

Køkkenhaverne i 1800-tallet
havde også grønsager som vi
næsten ikke kender længere:
„I 1864 havde man et kæmpe
udvalg af grønsager. Der kun-
ne være 30 forskellige slags
bønner og ærter, og mange af
dem var lokale sorter,“ siger

En balance mellem nyt og gammelt
MUSEUM. Den Gamle By i Aarhus viser historiske haver, men ikke alt er som i gamle dage

Af Ulla Abildtrup Gitte Røn og nævner asparges-
ært, skorpionsurt, jordbær-
spinat og østersrod.

„De sorter lanceres i dag
som nyheder, men i virkelighe-
den har vi haft dem herhjem-
me i århundreder. Skorpions-
urten og aspargesærten blev
kogt i saltet vand og spist med
smør til som en delikatesse.“

I dag passes skolelærerens
have af de henved otte gart-
nere i Den Gamle By, men i de
’rigtig’ gamle dage blev den
passet af lærerens elever. Un-
der arbejdet lærte børnene
bl.a. at beskære frugttræer,
læreren havde nemlig både et
pæretræ og sveskeblomme-
træ.

Den skrånende grund gjorde
anlæggelsesarbejdet vanske-
ligt og kræver tilbagevenden-
de vedligehold af de kraftige
egetræsbrædder, som holder
jorden på plads i bedene, for-
klarer Gitte Røn.

Fortidens pesticider
På ét punkt adskiller den fik-
tive skolelærers have sig helt

fra datidens haver. Den Gamle
By bruger nemlig ingen gift-
stoffer som ukrudtsmiddel.

„Historisk har man jo brugt
mange giftstoffer. Nikotinstof-
fer var velkendte i 1800-tallet,
man anvendte også arsenik og
svovlholdige produkter i frugt-
avlen, og senere kom DDT.
Men vi har ikke brugt pestici-
der siden jeg kom til i 1990,“
siger Gitte Røn.

I stedet luger gartnerne og
sprøjter af og til med en blan-
ding af brun sæbe, sprit og
vand som insektdræber.

„Blandingen sprøjtes på
planterne og dræber alt det
der er flyvende, men ikke æg-
gene. Så vi må sprøjte flere
gange, men vi ved jo hvilke
planter der er udsat, og hvor-
når de skal have en omgang -
det er ikke noget stort pro-
blem,“ forklarer gartnerfor-
manden.

Museets æbleespalier har
fået frugttræskræft, og her
eksperimenterer gartnerne
med forskellige metoder for at
redde træerne. En af dem er at

smøre pulverkalk blandet med
vand på barken, og de første
resultater er lovende.

Alternativ til spagnum
Gartnerne i Den Gamle By ar-
bejder også med alternativer
til spagnum som Gitte Røn for-
venter udgår i løbet af en kor-
tere årrække.

„Vi bruger en del spagnum
her på museet når vi potter
om, men vi kan jo ikke blive
ved med at hente spagnum op
fra moserne, det er utidssva-
rende. Derfor forsøger vi os
bl.a. med affaldsprodukter fra
produktion af melorme som
erstatning.“

„Vi følger også et tysk for-
søg med en blanding af kokos-
fiber, groft grus og pil. Blan-
dingen får en meget mørk far-
ve som spagnum som kan give
det indtryk at jorden er dejlig
fugtig, men det er den slet
ikke. Man skal endelig huske
at vande,“ siger Gitte Røn og
griber ud efter en langtudet
vandkande og hjælper en tør-
stig plante.

• De ansatte arbejder i historiske klæder, og en del af jobbet handler om formidling af viden om gamle dage. Her er det gartnere i Apotekerhaven.
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Gartnerne forsøger også at
erstatte blomsterskum af pla-
stik der afgiver store mængder
mikroplastik, med mere miljø-
venlige alternativer som fug-
tigt mos eller sand når de leve-
rer buketter og dekorationer
til de historiske boliger i Den
Gamle By. Mos eller sand giver
samtidig mulighed for at kom-
binere skårne blomster med
planter med rod.

Handelsgartneriet
En af Gitte Røns første opga-
ver var etablering af et han-
delsgartneri. I 1800-tallet
havde mange købstæder nem-
lig et handelsgartneri til at for-
syne sig med frugt og grønt,
bær, blomster og urter. Gitte
Røn besøgte Graasten Slot for
at finde inspiration.

Slottet havde i begyndelsen
af 1990’erne et velfungerende
handelsgartneri som dog se-
nere lukkede. Med sig tilbage
fik hun en masse viden og ti af
dronning Ingrids duftgeranier
som dronningen havde samlet
forskellige steder fra og bragt

med sig til slottet. Geranierne
dufter af f.eks. appelsin, ci-
tron, cola eller kokos og er i
dag en meget populær vare i
handelsgartneriet i Den Gamle
By.

Handelsgartneriet sælger
også frøposer med lave og
høje blomster som stokrose og
leverer desuden spiselige
blomster og krydderurter til
Den Gamle Bys spisesteder.
„Corona har øget interessen
for spiselige planter ikke
mindst blandt de unge,“ siger
Gitte Røn og tilbyder en
smagsprøve på blå hjulkrone
der smager af agurk og kan
spores i tekster helt tilbage til
1300-tallet.

Sætter spørgsmålstegn
Gartnerne oplever også stor
interesse fra især børnefamili-
er for muligheden for selv at
bidrage til en mangfoldig na-
tur for eksempel ved at så
blomster til glæde og gavn for
insekter og sommerfugle. Men
de moderne forbrugere kan
også stille spørgsmål ved vis-

dommen eller manglen på
samme i tidligere tider.

„De forstår f.eks. ikke at vi
tillader at en plante hedder jø-
deskæg, og det sætter os i et
dilemma. Navne kan vække in-
teresse, tænk bare på fødende
jomfru, men de kan også stø-
de nogle mennesker. Heldigvis
har vi en direktør som står fast
på at vi som museum fortæller
hvordan tingene var før i ti-
den,“ siger Gitte Røn.

Direktøren har også måttet
tage imod en klage over dyr-
plageri da en af museets cirka
500.000 årlige gæster mis-
tænkte gartnerne for at pluk-
ke vingerne af levende gæslin-
ger og bruge dem til fugle-
skræmsler.

„Gæsten havde set vores
gæslinger mens de var våde
efter et regnvejr, og i den til-
stand kan man næsten ikke se
deres bittesmå vinger. Samti-
dig havde gæsten lagt mærke
til at vi bruger fjer til at kreere
små fugleskræmsler til vores
køkkenhaver - og så blev 2+2
pludselig til fem høns i gæ-

stens hoved,“ siger Gitte Røn.
Som gartnerformand har

hun også ansvar for museets
høns og gæs og sætter pris på
at gæssene er med til at spise
ukrudtet i museets gader og
gøde jorden i de historiske ha-
ver.

Malerier gør os klogere
Museet har et velassorteret
gartnerbibliotek blandt andet
med ’bibelen’ ’Kulturplanter-
nes indførselshistorie i Dan-
mark’ af Johan Lange og flere
bøger af Gitte Røn. Hendes
bog ’Potteplanter fra oldemors
tid’ er udsolgt, men kan lånes
på folkebiblioteket. Desuden
er hun forfatter til ’Lægeplan-
ter fra Apotekerhaven i Den
Gamle By’ og skriver på endnu
en bog.

„For mange af os er arbej-
det en livsstil. Vi nørder rigtig
meget og samarbejder også
med foreningen Frøsamlerne
og Urteklubben som mødes
hvert halve år på f.eks. Øm
Kloster eller Vitskøl Kloster der
har en meget fin urtehave.

• Parterrehaven kommer rigtig til sin ret når man ser den oppe fra Borgmestergårdens svalegang.
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Desuden arrangerer museet
hvert fjerde år studieture til
museer i udlandet og hvert an-
det år til et sted i Danmark,“
siger hun.

Hun peger også på at man
som gartner får rigtig meget
ud af at se på gamle malerier.
„Vi er f.eks. blevet klogere på
hvilke blomster der stod i vin-
dueskarmene i tidligere tider.
Dansksindede som kom under
tysk overherredømme efter
krigen i 1864, satte røde og
hvide pelargonier i vinduerne
for at udtrykke deres tilhørs-
forhold i en tid, hvor det var
forbudt at flage med Danne-
brog. Det viser vi selvfølgelig
også her på museet.“

I hundredvis af hænder
Som 61-årig nærmer gartner-
formanden sig selv den nyere
tids historiefortælling:

„Da jeg blev ansat som gart-
ner i 1990 bestod ansættelses-
udvalget af fem mænd med
den daværende direktør Erik
Kjersgaard - kendt fra tv-serien
’Danmarkshistorie’ - for bord-
enden. Jeg havde taget min
mands jakke på for at se lidt
mere mandig ud, men fik hel-
digvis stillingen på baggrund
af mine kvalifikationer, ikke
mit køn,“ fortæller Gitte Røn

som bl.a. havde arbejdet på
Arboretet i Hørsholm, i Tivoli
og på Mattrup Gods ved Hor-
sens.

I dag er kønsfordelingen an-
derledes ligelig i Den Gamle
Bys gartnerafdeling, og mu-
seet har udvidet medarbejder-
staben fra omkring 40 i 1990
til 250 årsværk fordelt på 500
mennesker. Dertil kommer 250
frivillige.

„Gartnerafdelingen går og-
så med planer om et gartner-
laug af frivillige ligesom vi of-
te har mennesker i arbejds-
prøvning og andre former for
støttet job. De kan være ramt
af stress, men luge, rive og sor-
tere frø kan de sagtens, og
mange får det bedre af at
være her i alt det grønne,“ si-
ger Gitte Røn.

Gæster kan også besøge
museets særudstilling ’Godt
håndværk - også i fremtiden’
og gætte hvilke værktøjer en
gartner anvender. De kan også
prøve at anlægge deres egen
have ved hjælp af magneter
med nåletræer, blomsterbuske
og roser på en tavle. ❏

SKRIBENT
Ulla Abildtrup er freelancejournalist
efter en årrække i DR bl.a.på Radio-
avisen.

• Gitte Røn i museets plantesalg som har et stort og varieret udbud.
Her får gæsterne ikke alene en blomst, men en historie med i købet -
og blomsten bliver pakket ind i (næsten) 100 år gammelt avispapir.

• Dronning Ingrid var glad for pelargonier, og blomsten er blandt de
mest populære i handelsgartneriet i Den Gamle By i Aarhus.
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Tætklippede greens og snor-
lige teesteder. Det er nok

første tanke, mange får når de
tænker på golfbaner. Men
golfbaner kan rumme meget
mere end det. Det kan man
bl.a. se i Hjortespring Golfklub
der har to baner, Hjortespring
med 18 huller og Marbæk
med 9 huller, begge i Ballerup
Kommune. Her er den vilde
natur i stigende grad rykket
ind på banerne ved siden af
velholdte greens og teesteder.

”Vi vil stadig gerne have vel-
plejede golfbaner, men vi ar-
bejder målrettet på også at
skabe mere vild natur. De to
ting udelukker ikke hinanden.

Vi kan godt have flotte baner
og flot natur og stadig lade
ukrudtet vokse,” siger Tonny
Jensen, chefgreenkeeper i
Hjortespring Golfklub.

Golfbanerne ligger tæt på
Ring 4, virksomheder, private
boliger og et grønt område
med søer, moser, overdrev,
vandløb og skov. Altså både
bynært og naturskønt.

Hjælp til grøn omstilling
Golfklubben er i gang med et
større arbejde der skal give
plads til mere biodiversitet og
flere varierede naturoplevel-
ser. Det sker gennem projektet
‘Bæredygtig bundlinje’ hvor

Hjortespring Golfklub udvikler
en grøn forretningsmodel.

Projektet er et tilbud til små
og mellemstore virksomheder
som har et ønske om at få en
mere bæredygtig forretning.
Virksomheder får gratis hjælp
til at komme i gang med den
grønne omstilling. Projektet
henvender sig primært til virk-
somheder i byggebranchen og
oplevelsesbranchen i Region
Hovedstaden. Og altså også til
golfklubber.

Rådgivere hjælper med at
udvikle en grøn forretnings-
profil. Det handler især om at
reducere udledningen af CO2.
Herefter går virksomheden

Det skal være en naturoplevelse, ikke bare golf
BÆREDYGTIGHED. Virksomheder får hjælp til grøn omstilling gennem projektet ‘Bæredygtig
bundlinje’, f.eks. til at fremme biodiversiteten som det sker i Hjortespring Golfklub

• I højroughen får græsset lov til at gro. I stedet for at slå det, bliver det brændt en gang om året. Urter som
før kvaltes af græsset, kan nu vokse frem, og det tiltrækker sommerfugle og andre insekter. Foto: Bo Helsted.

• Golfklubben har med vilje ladet døde træer stå her foran et vandhul.
Det er godt for klimaet at bevare døde træer, da naturlig nedbrydning
af organisk materiale øger bindingen af kulstof lokalt. Foto: Bo Helsted.

• Ved velkomstområdet i Hjortespring Golfklub er der plantet masser af
blomster som tiltrækker bier og sommerfugle. Foto: Bo Helsted.

selv i gang med at gennemfø-
re forandringerne. Kommunen
hjælper med opfølgning og
løsninger i den del af proces-
sen. Bag projektet står Gate 21
som er et partnerskab for grøn
omstilling i hele hovedstads-
området.

Hurtige resultater
Man skal ikke gå langt på ba-
nerne før man får øje på de
grønne løsninger som hiver
den vilde natur ind tæt på
golfbanerne. Træstubbe og
døde træer får lov til at blive
stående. Udvalgte steder bliver
græsset ikke slået, men blot
afbrændt én gang om året
som man kender det fra he-
der. Insekthoteller titter frem
flere steder. Insekter og bier
summer omkring vilde blom-
ster. Stierne er belagt med flis
fra fældede træer, og sniger
der sig ukrudt ind på en green,
bliver det fjernet med hånd-
kraft, da golfbanen er fri for
sprøjtegift.

„Det skal også være en na-
turoplevelse - det skal ikke
bare være golf,” siger Tonny
Jensen. „Vi er godt i gang med
forandringerne, og vi kan se
resultaterne med det samme.
Før vi begyndte at afbrænde
græsset i vores højrough, kval-
te græsset alt andet. Nu ser vi
både urter, blomster og tids-
ler, som er godt for sommer-
fugle og andre insekter. Vi vil
gerne have så meget dyreliv
som muligt, og vi forsøger at
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• Tonny Jensen, chefgreenkeeper i Hjortespring. Foto: Bo Helsted.

KILDE
Ballerup Kommune (2022): Grønt
hole-in-one: ‘Det skal være en natur-
oplevelse - ikke bare golf’.Ballerup.dk
8.8.2022. Artiklen her er en let for-
kortet og ændret version.

• Træstubbe får lov til at blive stående efter fældning. Det binder kulstof
og mindsker CO2-udledningen. Det er også godt for biodiversiteten da
det giver flere levesteder til hulboende dyr og svampe. Foto: Bo Helsted.

gøre det synligt for vores golf-
spillere. Derfor har vi for ek-
sempel insekthoteller tæt på
baner og teesteder.”

Som følge af det øgede fo-
kus på biodiversitet er Hjorte-
spring Golfklub gået med i
Ballerup Kommunes forsøg på
at etablere ådselspladser til
trafikdræbte dyr. Det skal til-
trække flere rovfugle.

Væsentlig CO2-reduktion
Det er ikke blot for syns skyld
at golfklubben er midt i en
stor forandring. Golfklubbens
indsats rykker noget. Det kon-
kluderer i hvert fald den rådgi-
verhjælp, som de har fået gen-
nem ‘Bæredygtig bundlinje’.

Flere træer, urter og jord
binder kulstof og er med til at
modvirke klimaforandringer
forårsaget af øget CO2-indhold
i atmosfæren. Hvis klubben
følger anvisningerne i rådgi-
vernes rapport, bidrager de
med en væsentlig CO2-reduk-

tion, bl.a. ved at bevare orga-
nisk materiale som træstubbe,
kvas og døde træer til ned-
brydning på stedet da det
øger kulstofbindingen lokalt.

Biodiversiteten stiger i takt
med at flere træer bliver gam-
le og giver flere levesteder til
hulboende dyr og svampe.
Endelig vil flere vilde blomster
og levesteder for insekter væ-
re med til at sikre bestøvning.

Golfklubbens grønne omstil-
ling stopper ikke her. Næste
projekt er allerede på tegne-
brættet. Fra næste år skal
medlemmer og medarbejdere
i gang med at sortere og gen-
anvende affald. En anden råd-
giverrapport fra ‘Bæredygtig
bundlinje’ konkluderer at det
også kan nedbringe CO2-ud-
ledningen betragteligt. sh

Gartnerens barkflis

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

Den rigtige dækbark
til den rigtige pris

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

www.dsvtransport.dk

Varerne kan desuden afhentes ab lager. Ring 4064 6810

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

Vi er også leveringsdygtige i

Svensk granit

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

SJÆLLAND JYLLAND/FYNPris kr./m3 excl. moms

med levering direkte fra brud i hele Sverige
Indhent venligst tilbud
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Landets mange sommerhuse
er afgørende for turismen i

Danmark, men der er også fle-
re udfordringer. Især den hal-
tende kloakering springer i øj-
nene, men der er også slid på
natur og veje, stigende parcel-
huspræg og truende stormflo-
der. Det er problemer som for-
stærkes af at sommerhusene
saneres til større huse i højere
standard og mere intensiv be-
nyttelse året rundt, også som
udlejning og helårsbeboelse.

Det fremgår af forsknings-
projektet ‘Sommerhuse og
verdensmål - beskyttelse, be-
nyttelse og planlægning’ med
rapport af samme navn. Den
handler om sommerhusene
som fysiske ejendomme og de-
res planlægning, begge set i
det bæredygtighedsperspektiv
FN’s verdensmål udstikker.

Projektet er udført af Anne-
Mette Hjalager, Rasmus Ne-
dergaard Steffansen, Michael
Tophøj Sørensen, Jan Kloster
Staunstrup og Carsten Jahn
Hensen fra Syddansk og Aal-
borg Universitet. Også Dansk
Byplanlaboratorium, Kommu-
nernes Landsforening og fem
store sommerhuskommuner
har været med i projektet der
er finansieret af Realdania.

Sommerhuse og sommer-
husområder ligner vores hel-
årsboliger og helårsbyer mere
og mere i størrelse og anven-
delse. Spørgsmålet er derfor
om vi bør overveje at stille de
samme krav til bæredygtighed
som for det øvrige byggeri, ly-
der det fra forskerne.

I forvejen har der været ud-
givet undersøgelser, bl.a. fra
Visit Denmark og Dansk Kyst-
og Naturturisme samt den
analyse Center for By og Bolig
lavede i 2005-2009. De indgår i
den nye rapport sammen med
en række kilder, ikke mindst
Bygge- og Boligregistret BBR
og sikrer os opdateret og do-
kumenteret grundlag for som-
merhusplanlægningen.

Kommercielt vækstfokus
„Sommerhusene er et uhyre
vigtigt omdrejningspunkt i

Sommerhuse skal være
turistmagneter, men skoen trykker
PLANLÆGNING. Ny forskerrapport tager fat om bæredygtig
beskyttelse, benyttelse og planlægning set i lyset af FN’s verdensmål

den kommercielle side af den-
danske turisme,“ hedder det i
rapporten. Det er blevet end-
nu mere udpræget i coronape-
rioden, og ifølge rapporten
peger også klimaforandringer-
ne på at der kan komme et
større pres på turismen i Dan-
mark hvor sommeren er min-
dre hed som sydpå. Mange op-
fatter desuden sommerhus-
livet som mere bæredygtigt
end udlandsturisme fordi rej-
sen er kortere, og man føler
sig tættere på naturen. Det er
dog ikke forhold der er påvist.

Politisk set er sommerhuse
et ‘vækstfokus’ som alle dele
af landet deltager i, og som
omfatter mere udlejning og
udbygningsmuligheder, bl.a. i
gamle feriekolonier og cam-
pingpladser. Generelt åbnes
også for en fortætning.

Ifølge rapporten mangler
der dog „et politisk lederskab
med en klar prioritering om
hvor og hvordan sommerhus-
udvikling bedst finder sted.“
Måske bør man - i mangel af
klar viden - være tilbagehol-
dende bl.a. af hensyn til klima-
risici og naturbevaring, hedder
det i rapporten.

En mulig planlægning
I alle tilfælde er lokalplanen et
værktøj man kan komme langt
med hvis man vil planlægge,
både med bygninger, natur og
landskab. Det skyldes at de fle-
ste sommerhuse ligger i den 3
km brede kystnærhedszone
hvor der kan stilles skærpede
krav. Kun knap halvdelen af
alle sommerhuse er i dag om-
fattet af en lokalplan. I kyst-
nærhedszonen kan der ifølge
planloven generelt ikke ud-
lægges nye sommerhusområ-
der. En regel fra 2017 gjorde
det dog muligt at omplacere
6.000 sommerhuse.

I de fem inddragede kom-
muner er der et ‘grundlæg-
gende fokus’ på økonomisk
vækst, men miljø-, natur- og
kulturværdier spiller en stigen-
de rolle. Verdensmålene har
derimod indtil videre haft
svært ved at finde vej til kom-

munernes planer, men der er
ifølge rapporten tegn på at
det er ved at ændre sig. Mulig-
heden for at planlægge om-
fatter også de store sommer-
huse til udlejning.

Skoen der trykker
Når spørgsmålet om mere
planlægning er aktuel, har det
flere årsager. F.eks. vil som-
merhusejerne have gang i re-
noveringer, udvidelser og ny-
byggeri. Det lægger pres på
byggesagsbehandlingen, og
ofte matcher ønskerne ikke
kravene i planlægningen. Ejer-
ne ønsker et ‘udlejningsegnet’
sommerhus der antages at væ-
re på mindst 100 m2 med mo-
derne køkken og bad. Denne
udvikling kan også skabe en
konflikt med de naboer der vil
bevare den gamle atmosfære.

Sommerhusområdernes ka-
rakter er også under debat.
Må den have det parcelhus-
præg som breder sig, eller skal

det have en vildere natur? Bør
nye udstykninger fra starten af
have naturkvaliteter? Proble-
met er også at en mere inten-
siv brug af sommerområderne
sætter den lokale natur og
adgangsveje under stigende
pres. Sommerhusene ligger i
forvejen i kystnærhedszonen
nær andre naturværdier.

Hertil kommer at elforsynin-
gen som regel er bagud, at de
ældre sommerhuse ikke er hel-
årsisolerede. Opvarmningen er
primært el suppleret med
brændeovn eller - i stigende
grad - med varmepumpe.

Mere problematisk er det
dog at kloakeringen generelt
er meget bagud og kun skri-
der langsomt frem i de gene-
relt fattige sommerhuskom-
muner. „De økonomisk svæ-
rest stillede udkantskommuner
med mange sommerhuse gives
ikke gennem lovgivningen
muskler til at løse omgaven,“
som det hedder i rapporten.

Kun cirka halvdelen af som-
merhusene er kloakerede. El-
lers har de bundfældnings- og
nedsivningstanke, og det er et
problem der stiger når som-
merhusene bruges mere. Det
kan bl.a. ramme badekvali-
teten.

• Sommerhuse og sommerhus-
områder ligner vores helårs-
boliger og bymæssige bebyggel-
ser mere og mere i størrelse og
anvendelse. Foto: Steffen Stamp.
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KILDE
Anne-Mette Hjalager, Rasmus Neder-
gaard Steffansen, Michael Tophøj Sø-
rensen, Jan Kloster Staunstrup (2022):
Sommerhuse og verdensmål - beskyt-
telse, benyttelse og planlægning.
Syddansk Universitet, Aalborg Univer-
sitet og Realdania. 176 s.
Realdania.dk.

Her spiller det også en rolle
at grundvandspejlet stiger.
Sommerhusene ligger jo som
regel lavt og klimaudsat ved
kysten. Det er også et poten-
tielt problem når man ser på
klimaændringer. Det er dog
mest stormflodshændelser der
kan blive et problem. Generelt
er klimarisikoen ikke så vold-
somme for sommerhusområ-
derne frem mod år 2070, og
der tales endnu ikke om at op-
give sommerhusområder.

Et aktuelt spørgsmål er vi-
dere de nye store sommerhuse
til udlejning. Som mange na-
boer har bemærket, ændrer
de stedet og kulturen med
mere trafik, støj, bilkørsel mv.
Kommunerne er kommet sent
i gang med at justere deres
planlægning hvor man f.eks.
kan definere hvor der må byg-
ges store sommerhuse til udlej-
ning.

Stadig ledig kapacitet
Rapporten giver en masse op-
daterede tal. Der er 183.541
‘normale’ sommerhuse i Dan-
mark når man ikke medregner
ferielejligheder og sommerhu-
se uden for sommerhusområ-
derne. Ellers er tallet 218.580.
Den største sommerhuskom-

mune, Odsherred, har alene
22.631 sommerhuse.

Den gennemsnitlige grund-
størrelse er 1650 m2 hvor de
72% er 1.000-3.000 m2. Bygge-
loven siger at en sommerhus-
grund skal være mindst 1200
m2,og bebyggelsesgraden
højst 15%, men før var græn-
sen ofte 10%. De fleste som-
merhuse er fra 60’erne og
70’erne, men nedrivningstalle-
ne - godt 1000 for 2021- viser
at en sanering er i gang.

Inden for de eksisterende
sommerhusområder er der en
ledig kapacitet med godt
15.000 ubebyggede grunde,
og de er tilmed så store at de i
teorien kan udstykkes til godt
26.000 grunde. Der er nemlig
mange dobbeltgrunde hvor
kun den ene er bebygget. De
fleste andre grunde er også så
store at der er store udvidel-
sesmuligheder. Kun 12% af
alle sommerhuse har med de
nuværende regler udtømt de-
res byggemuligheder. sh

The Wood Age: How One
Material Shaped the Whole
of Human History. Af Roland
Ennos. William Harper Collins
Publishers 2022. 327 s. På en-
gelsk. Harpercollins.co.uk
• Ennos viser hvordan træ har
spillet en hovedrolle for men-
neskets udvikling, og at vores
fremtid afhænger af træ.
Bronze-, sten-, og jernalderen
burde hedde træalderen. Og
som vi plages af skovrydning
og klimaændringer, skal vi for-
stå hvor vigtige træer er for
os, skriver han, f.eks. at vi bin-
der CO2 når vi dyrker skove, og
bruger træet til bygninger.

gmPUBLIKATIONER

Systemer af relevans for
vurdering af dyrevelfær-
den hos store græssere i de
kommende naturnationalpar-
ker - vidensyntese. Af Britt I.F.
Henriksen m.fl. DCA National
Center for Fødevarer og Jord-
brug. Institut for Husdyrviden-
skab, Aarhus Universitet 2022.
69 s. Naturstyrelsen.dk.
• Opsamling af erfaringer fra
europæiske projekter med til-
syn af græssende dyr i områ-
der som de kommende natur-
nationalparker. Se artikel s. 22.
Sommerhuse og verdens-
mål - beskyttelse, benyt-
telse og planlægning. Af
Anne-Mette Hjalager, Rasmus
Nedergaard Steffansen, Mi-
chael Tophøj Sørensen, Jan
Kloster Staunstrup. Syddansk
Universitet, Aalborg Universi-
tet og Realdania 2022. 176 s.
Realdania.dk.
• Landets mange sommerhuse
er afgørende for turismen i
Danmark, men der er også ud-
fordringer. Se artikel side 48.

Furesøkvarteret gennem
hundrede år. Af Hans Kris-
tensen og Niels Kristian Peter-
sen. Greens Forlag 2022. 249
kr. Greenbog.dk.
• Historien om det nordkøben-
havnske villakvarter som en
gang var et græsningsover-
drev. Omkring 1900 kom gart-
nerier, der blev anlagt veje og
langs med dem sommerhuse
og helårshuse. S-banen åbne-
de i 1936 og kvarteret blev
massivt udbygget. Siden blev
de små huse om- og tilbygget,
men i dag river man også ned
og bygger moderne typehuse.
Lokal historie, men genkende-
lig for mange andre kvarterer.

Fremtidens urbane sund-
hedskultur. Af Juul Frost Ar-
kitekter 2022. 114 s.
Juulfrost.dk.
• Værktøjer til fremme af fy-
sisk, mental og social sundhed
i det byggede miljø. Afsættet
er to af FN’s Verdensmål, mål 3
om sundhed og trivsel og mål
11 om bæredygtige byer og
lokalsamfund. Målet er at
fremme en sammenhæng mel-
lem byudvikling og borgernes
sundhed og trivsel. Den nye
publikation der støttes af Real-
dania, opsamler et projekt der
har kørt siden 2019. Det er
dreves i samarbejde med Hol-
bæk- og Aalborg Kommune
mens universiteter bidrager
med tværfaglig viden.
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Homoer fravælger
byggebranchen
Homoseksuelle mænd fravæl-
ger erhvervsuddannelser og
brancher som byggeri og indu-
stri. Det viser en undersøgelse
Vive har lavet for Ligestillings-
ministeriet. Rapporten ‘Kort-
lægning af homo- og biseksu-
elles samt transpersoners leve-
vilkår og samfundsdeltagelse’
er udgivet på trm.dk 9.8.2022.

Kun 12,3% af homoseksu-
elle mænd vælger arbejde in-
den for 3F-brancher, herunder
bygge og anlæg hvor man
som ansat typisk har 3F som
fagforening. Til sammenlig-
ning er det heteroseksuelle
mænds foretrukne brancher
hvor knap 28% er ansat. Hos
kvinderne har 6,6% af de ho-
moseksuelle beskæftigelse i
3F-brancher mens det for de
heteroseksuelle er 9,6%.

„Man kan opleve sig mere
eller mindre accepteret i nogle
brancher, hvilket kan være en
af årsagerne til at man sorte-
rer sig ind i nogle faggrup-
per,“ siger professor Jane Gre-
ve, en af forskerne bag rap-
porten, til Fagbladet 3F.
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BRANCHE

Barton Allen-Hall fra Austra-
lien vandt hos mændene

og Josephine Hedger fra UK
hos kvinderne da verdensme-
sterskaberne i træklatring blev
holdt i Fælledparken i Køben-
havn 10.-11. september. Men
de tre danske deltagere førte
sig også godt frem, og Louise
Grønbæk fik en samlet anden-
plads hos kvinderne.

International Tree Climbing
Championship (ITCC) hedder
mesterskabet der holdes af
den amerikanske forening In-
ternational Society of Arbori-
culture (ISA). Her er Dansk
Træplejeforening medlem og
stod for det praktiske sammen
med norske og svenske kolle-
ger. ISA var ansvarlige for sel-
ve mesterskabet og havde for-
inden haft folk på besøg for at
godkende faciliteterne.

Hver af ISA’s afdelinger - et
land eller en delstat - kunne
stille med én mand og én kvin-
de. I alt dystede 84 om titler-
ne. De kom ifølge Dansk Træ-
plejeforening især fra Europa
og USA, men også fra bl.a.
Sydafrika og Australien.

For Dansk Træplejeforening
deltog den danske mester An-
ders K. Vinther på herresiden
samt Victoria Carstens og Lou-
ise Grønbæk på kvindesiden.
Når der var to kvinder med
skyldes det at Victoria Carstens
deltog som dansk mester mens
Louise Grønbæk deltog på et
wild card fordi hun blev nr. 2
ved europamesterskaberne
hvor nr. 1 deltog i Fælledpar-
ken som verdensmester.

VM i Træklatring omfattede
som vanligt de fem discipliner
arbejdsklatring, redning, kas-
teline, hurtigklatring og ascent
event samt en finale. De fem
bedste mænd og fire bedste
kvinder gik i finalen idet antal-
let afhænger af hvor mange
deltagere der samlet set er
med. I finalen skulle klatrerne
op i træet til forskellige poster,

Fælledens nye verdensmestre

• Arbejdsklatring. Rundt i kronen til forskellige poster.
• Redning. Redde en skadet klatrer ned fra træets krone.
• Kasteline. Opsætte reb i træets krone fra jorden.
• Hurtig klatring. Hurtigst muligt klatre op til træets top.
• Ascent event. Klatre på reb op til en fastsat højde.

DE 5 DISCIPLINER

ned igen og tage deres udstyr
ud af træet, alt sammen på
tid. Deltagerne blev bedømt af
5 dommere. Efter reglerne op-
lyses placeringen kun for fina-
ledeltagerne, men det oplyses
også hvem der vinder de en-
kelte discipliner

Louise Grønbæk kom i fina-
len hvor hun blev nr. 2. Victo-
ria Carstens vandt disciplinen
kasteline, men kom dog ikke i
finalen. Hos mændene kom
Anders K. Vinther heller ikke i
finalen, men han vandt disci-
plinen ascent event hvor man
klatrer på reb til en fastsat høj-
de. 17 meter på 12 sekunder.

Han vandt også ascent event
i ‘head to head’-konkurrencen
hvor man duellerer parvist. 15
meter på 12,2 sekunder hvilket
er verdensrekord efter at høj-
den er defineret til 15 meter.

Fælledparken i København lagde træer til VM i klatring. Josephine
Hedger og Barton Allen-Hall vandt, men danskerne brillerede også

Mindre byggeri i
tredje kvartal
2022 startede med høj bygge-
og anlægsaktivitet, men krig
og prisstigninger har ramt
byggeriet som en hammer i
tredje kvartal, og især bolig-
byggeriet dykker. Det viser en
kvartalsrapport om byggeakti-
viteten fra Byggefakta der vur-
derer at der samlet igangsæt-
tes bygge- og anlægsprojekter
for 104 mia. kr. i 2022. Det er
1% mere end i 2021, men det
dækker over en flyvende start
og en hård opbremsning.

Ifølge senioranalytiker Ras-
mus Schulian fra Byggefakta
er det først i årets tredje kvar-
tal vi ser den fulde effekt af de
nye markedsvilkår som konse-
kvenser af krigen i Ukraine.
„Nu rammes mange af høje til-
budspriser, længere forhand-
linger med entreprenører, og
enkelte licitationer er helt af-
lyst. Vi skal tilbage til 2017 for
at finde et lavere niveau,“ si-
ger han. sh

Det er tidlig lørdag formiddag og redningsøvelsen med en dukke er i gang. Fotos: Gitte Eriksen.
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Her deltog de 10 hurtigste
mænd og 8 hurtigste kvinder
efter resultatet fra den ordi-
nære ascent event.

Grønt Miljø besøgte arran-
gementet lørdag hvor der var
en både engageret og afslap-
pet stemning i solskinnet. Kon-
kurrencerne var i gang i alle
fem discipliner samtidig. Ar-
bejdsklatring og hurtigklatring
foregik i to egetræer, de tre
andre discipliner i bøgetræer.
Træerne var omkring de 100
år, nok fra dengang Fælled-
parken blev anlagt 1908-14.

Langt de fleste tilskuere var
deltagere, ledsagere eller på
anden vis involverede, men
nogle af parkens almindelige

Siden 1997 har der ikke væ-
ret brugt gift i Aalborg

Kommunes pasning af offent-
lige grønne arealer og byrum.
Så den 19. august kunne kom-
munen fejre 25-årsjubilæum
som giftfri, oplyser foregangs-
kommunen den 16. august.

Det er en bedrift de er stolte
af i By og Land som forvalter
kommunens 4203 ha grønne
arealer, lyder det fra kommu-
nen. Det var nemlig noget af
en bedrift at udfase brugen af
pesticider på offentlige area-
ler. Der blev lagt et stort pres
på den daværende forvalt-
ning, i dag Byer og Natur un-
der By og Land, fordi al be-
kæmpelse af ukrudt skulle be-
kæmpes enten maskinelt eller
manuelt hvad det stadig bli-
ver, fortæller kommunen.

Det var først året efter i
1998 at der blev indgået en af-
tale med regeringen og Kom-
munernes landsforening om
stop for brug af pesticider - og
den aftale var frivillig, så kom-
munerne kunne selv vælge
hvor vidt de ville følge aftalen.
I Aalborg Kommune var gift-
stoppet totalt. Daværende
stadsgartner Børge Clausen var
stor fortaler for at afskaffe gift
og besluttet på at lade natu-
ren blomstre. „I dag er den be-
slutning i endnu højere grad i
tråd med kommunens drift af
det grønne og varetagelse af
naturen,“ skriver kommunen.

„Gennem mange år har vi
været vant til at naturen skulle
underlægge sig os mennesker
ved at blive trimmet, slået,

nettet, kultiveret og ikke
mindst bekæmpet. Det blev
modigt modsagt for 25 år si-
den. Kutyme var at vise hand-
lekraft, slagkraft og sprøjte-
kraft, nemt og effektivt,“ for-
tæller stadsgartner Kirsten
Lund Andersen. Den tanke-
gang følges ikke længere.

„I dag viser naturen igen ve-
jen, og den måde vi forvalter
arealer, følger i højere grad
den naturlige dynamik og til-
passer sig de naturlige proces-
ser. I det hele taget minimerer
vi det der kunne være gro-
bund for tankegangen bag
sprøjtemidler. Fordi vi har
arealer hvor der er flere hen-
syn der skal understøttes hvor
de vigtigste er leg og ophold
og levesteder for dyr og plan-
ter. Og den værdi vil vi gerne
værne om og give videre til de
næste generationer,“ siger
stadsgartneren.

Rådmand i By og Land Jan
Nymark Thaysen bifalder den
beslutning man tog for 25 år
siden: „Selv om det gennem
årerne har givet udfordringer
og hovedbrud, er det vigtigt
at vi som kommune kan vise
vejen og anvise muligheder og
løsninger så andre kan følge
vores eksempel og udfase an-
vendelse af sprøjtemidler til
privat brug. Det giver ofte en
langt bedre mulighed for at
vise frodighed og diversitet,
men kræver også en ændret
mentalitet i forhold til den
klassiske prydhave,“ siger han.
„Vi gik forrest for 25 år siden,
og det skal vi fortsætte med.“

I dag handler kommunens grønne pleje mere
om at tilpasse sig de naturlige processer

Aalborg uden gift i 25 år

Sohngårdsholmparken i Aalborg er et af de steder hvor kommunen har
haft fokus på mere biodiversitet. Foto: Aalborg Kommune.
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brugere havde tydeligvis også
lagt vejen forbi stedet. På
pladsen var der også stande
fra leverandører og de arran-
gerende foreninger.

Det er første gang at ver-
densmesterskabet i træklat-
ring fandt sted i danske træ-
kroner. Det skulle have været i
2020, men blev udsat på grund
af corona. Verdensmesterska-
bet blev afholdt for første
gang i USA i 1976, og det er
kun anden gang at det finder
sted i Europa. Første gang var i
1998 i England.

Efter mesterskaberne i træ-
klatring i fulgte en konference
for branchen i Malmø 13.-16.
september. sh

Fra venstre: Anders K. Vinther, Louise Grønbæk og Victoria Carstens.

Vinderen blandt mændene, australske Barton Allen-Hall er oppe i et
Fælledparkerns træer. Hos kvinderne vandt Josephine Hedger.
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Sommeren 2021 gav os gode
vækstbetingelser for vores

planter, og det var en sæson
hvor folk som følge af covid-
19 havde tid hjemme i deres
haver. Det gav os historisk go-
de handler.“ Sådan lød det fra
formand for Danske Plante-
skoler Torben Leisborg da for-
eningen holdt generalforsam-
ling 16. juni 2022 i Odense,
skriver Gartner Tidende.

Leisborg, driftsleder på Frij-
senborg Planteskole, glædede
sig over at den „gode gamle
hverdag med messer, glade
gæster og udstillere samt mas-
ser af optimisme“ var tilbage
på Plantefagmessen og Have &
Landskab. „Så bliver man stolt
over at være en del af denne
branche der er fyldt med
spændende nye kvalitetspro-
dukter og smilende grønne

De er ikke så mange tilbage, men de er optimister

folk,“ sagde han til tilhørerne,
herunder halvdelen af forenin-
gens 34 aktive medlemmer.

Leisgaard forklarede at besty-
relsen arbejder på at få sat det
helt rigtige aftryk når det gæl-
der biodiversitet. „Vi skal blive
bedre til at fortælle de gode hi-
storie fra branchen. Der er mas-
ser af dem,“ fastslog han.

Udover biodiversitet og de to
udstillinger arbejder foreningen
fagligt med bl.a. kemisk og me-
kanisk renholdelse, voksemedi-
er, klimaaftryk, EU-kampagnen
Green Cities og landbrugets mi-
nivådområder.

„Vi kan alle få glæde af det
arbejde der bliver udført ved at
deltage aktivt i projekterne. Vi
er ikke så mange tilbage. Derfor
skal vi bruge hinanden både i
det faglige arbejde og det soci-
ale samvær,“ lød formandens

opfordring i sin beretning der
også kom ind på politiske for-
hold som etableringstøtte,
invasive arter, landbrugspolitik
og grøn skattereform.

Joel Klerk, foreningens re-
præsentant i Have & Land-
skabs bestyrelse, fortalte at
Have & Landskab 2023 er un-
der forberedelse. Standplanen
er næsten på plads, og temaet
er ‘Spis din park’ med fokus på
spiselige planter. Udstillingen
skal som vanligt holdes på
Jernbjerggården i Slagelse.
Klerk luftede også udstillings-
bestyrelsens tanker om arran-
gementer som minikonferen-
cer eller workshops i de år
hvor der ikke er udstilling.

Et af de nye projekter Dan-
ske Planteskoler er med i er at
teste nye vækstmedier som al-
ternativ til spagnum. Med er

KILDE
Annemarie Bisgaard (2022): Optimis-
me i planteskolerne. Gartner Tidende
nr. 8, 11.august 2022.

• Danske Planteskolers gamle - og nye - bestyrelse på generalforsamlingen 16. juni. Fra venstre Henrik Christensen, Erik Lauridsen, Søren Iversen
og Torben Leisgaard der nu er inde i sit andet formandsår. Foto: Annemarie Bisgaard.

Have & Landskab og alternativer til spagnum var med på Danske Planteskolers generalforsamling

også spagnumleverandøren
Pindstrup, rådgivningstjene-
sten HortiAdvice, to væksthus-
gartnerier og tre planteskoler.

„Vi sammenligner spagnum
med tre forskellige blandinger
der ud over spagnum indehol-
der biofibre (rest fra biogas-
produktion), komposteret pil
og træflis i forskellige forhold.
Vi har bevidst fravalgt perlite
og kokos,“ fortalte Bent Jen-
sen fra Gunnar Christensens
Planteteskole der er med i for-
søget. Ifølge Bent Jensen er
den store udfordring at de nye
medier ikke har spagnummens
evne til at holde på vandet.
Derfor skal der vandes oftere
og potterne bliver tungere. sh

Idverdes opkøb er
blevet godkendt
Konkurrencestyrelsen har god-
kendt at anlægsgartnervirk-
somheden Grøn Vækst bliver
en del af Idverdegruppen i
Danmark, oplyser den fransk-
ejede koncern som dermed
runder en milliard kroner i år-
lig omsætning i de lande kon-
cernen opererer i: Frankrig,
England, Holland, Tyskland og
altså Danmark.

De danske aktiviteter omfat-
ter datterselskaberne Grøn
Vækst, OKNygaard og Mal-
mos. De har - som landechef
for Idverde, Morten Dohr-
mann Hansen forklarer - for-
skellige spidskompetencer som
markedet efterspørger.

Mindre firmaer får
også hackerbesøg
Mange har fået en mail fra én
der udgiver sig for at være
f.eks. skat, banken eller che-
fen. Ofte står det dog hurtigt
klart, at der er tale om cyber-
svindel. Faktisk har godt hver
fjerde mindre virksomhed i
2021 oplevet forsøg på hacker-
angreb. Det er en stigning på
156% siden 2019 selv om store
virksomheder dog fortsat er
hackernes foretrukne mål.

Det viser en ny analyse fra
SMVdanmark. Ifølge Lasse
Lundqvist, konsulent  SMV-
danmark, vidner tallene om at
man må gøre noget radikalt
for at beskytte virksomheder-
ne bedre mod hackerangreb.

2021’s start var præget af covid-19-restriktioner der be-
sværliggjorde forvaltningernes arbejde. Ophævelsen var en
lettelse og det er godt at kunne mødes fysisk igen. Pande-
mien er desværre afløst af krigen i Ukraine. Det har skabt
store prisstigninger på energi og belaster lokale budgetter.

Sådan hedder det i referatet fra generalforsamlingen som
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK) holdt 9. maj
2022 i Helsinge sammen med det årlige Årskursus som man
kan læse i foreningens blad Kirkegården juni 2022.

Til årets arrangementer hørte også den årlige Kirkegårds-
konference der var fuldt booket med 550 deltagere. Den
holdes igen i marts 2023. Til aktiviteterne i år hører endvi-
dere Nordisk Kongres i september i Finland samt samarbej-
det med Foreningen for Kirkegårdskultur hvor fokus ligger
på kirkegårdenes historiske og kulturelle værdier.

Tine Klink Raunkjær, Jesper Sjøberg Larsen og John W.
Hinze blev genvalgt til bestyrelsen der også omfatter Rikke
Nørulf (formand), Christian Høybye Hougaard, Tommy
Nilsson og Kaj Beck Hansen. sh

Kirkegårdsledernes generalforsamling
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Fagets løsninger har traditio-
nelt funktionen som ud-

gangspunkt, ikke bæredygtig-
hed hvor klima og miljø opti-
meres. Det har Idverde sat sig
for at gøre noget ved, oplyser
landskabsgruppen 3. august.

„Kunderne skal, så vidt det
er muligt, have naturbaserede
og miljøvenlige alternativer til
de løsninge de efterspørger,“
lyder meldingen fra den store
anlægsgartner der er fransk
ejet og i Danmark omfatter
datterselskaberne OKNygaad,
Malmos og Grøn Vækst.

„Vores alternativer skal gav-
ne miljø og natur og skabe
merværdi for kunderne. Det
kan f.eks. ske ved at anvende
den jord der allerede findes på
området,“ siger Morten Dohr-
mann Hansen, CEO i Idverde i
Danmark.

„Det kan også være recyc-
ling af nogle af de materialer
som findes lokalt, f.eks. knust
beton som er velegnet til
bundsikring eller bærelag ved
bl.a. stier og pladser. Begge
dele reducerer CO2-aftrykket,
fordi der f.eks. ikke skal trans-
porteres så meget jord. Det
betyder også mindre trafikge-
ner og støj for beboerne i om-

rådet. Vores indsats for øget
bæredygtighed skal nå ud til
alle led - uden at gå på kom-
promis med kvaliteten,” siger
Dohrmann Hansen.

Blev til en flot strandeng
Bakkedraget i Hellerup er et
eksempel på at det kan lade
sig gøre at skabe et smukt
landskab med genanvendelse
af jord. Her har Malmos anlagt
en strandeng ved liebhaverlej-
lighederne ud til vandet.

Jorden i området er både
næringsfattig og salt. Derfor
blev opgaven med at få plan-
ter til at gro ikke helt sædvan-
lig. Fra tidligere forsøg i områ-
det vidste Malmos dog at det
ikke gav ekstra vækst at blan-
de jorden med andre jordty-
per. Derfor tilførte Malmos ik-
ke mere næringsrig jord, men
brugte i stedet 16.000 tons
jord fra udgravningen af par-
keringskælderen.

Jorden er fordelt på plante-
felter, bærelag på terrasserne,
plantetaget til den underjordi-
ske parkeringskælder og som
bundsikring til en cykelsti. Der
er sået strandengsblandinger
optimeret til den næringsfat-
tige og saltholdige jord.

Alternative løsninger
med lav miljøbelastning

• Landskabet ved Bakkedraget i
Hellerup er blevet skabt ved brug
af genanvendt jord. Foto: Idverde.

„Bakkedraget er et godt ek-
sempel på de mange gevinster
der er ved en alternativ til-
gang til anlægsprojekter - og
fordelen ved at være tidligt in-
volveret som anlægsgartner.
Det sparer omkostninger i
form af mindre jordtransport,
som tilmed reducerer CO2-for-
bruget. Derudover giver det
bedre vækstbetingelser for
planterne at tage udgangs-
punkt i de forhold der er på

• En blomstereng er naturligvis divers, men er den også biodivers? Passer blomsterne til stedets naturlige
habitat. Er planterne hjemmehørende? Øges antallet af insekter, smådyr og fugle i samme takt som arealet
udvides? Det er nogle af de spørgsmål Idverde giver sig i kast med.

BÆREDYGTIG. Idverde arbejder også med at
øge det biodiverse areal og måle biodiversitet

området,” siger Kim Thing-
gaard, direktør hos Malmos.

Han finder det vigtigt at
indgå i partnerskaber helt fra
projektstart fordi projektpar-
terne får skabt en fælles for-
ståelse for hvad der er bedst i
netop dette projekt. Et fælles
billede af det færdige resultat
fjerner en masse komplikatio-
ner undervejs i projektet.

At genanvende stenet jord
med begrænsede vækstbetin-
gelser virker måske som en
stor udfordring. Især i en bran-
che der er vant til at anlægge
grønne og frodige områder.
Men for Malmos har der været
god læring undervejs, fortæl-
ler Hjalte Ljungdahl, entrepri-
seleder hos Malmos:

”Den meget stenholdige
jord gjorde at vi måtte tænke
kreativt da vi skulle gøre plads
til planter blandt de mange
sten. Vi kom frem til at den
bedste metode til at fjerne ste-
nene var ved at montere en
rive på en gravemaskine. Vi
har også lært meget om plant-
ning og optimering af drift så
der kræves mindre vedligehol-
delse af arealerne. F.eks. fandt
vi på at bruge den næringsfat-
tige jord som overjord i plan-
tehullerne under plantning af
træer - det gør det sværere for
ukrudtet at slå rødder,” siger
Hjalte Ljungdahl.

Optælle biodiversiteten
Ikke nok med at Idverde vil til-
byde løsninger baseret på bæ-
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• Ved Bakkedraget blev jorden
bl.a. genanvendt til bærelag på
terrasser. Foto: Idverde.

redygtighed. Man vil også øge
det biodiverse areal med
mindst 10% om året målt i m2

og hektar de steder de passer.
Optællingen fra OKNygaard
og Malmos for 2021 peger på
mere end 2000 hektar ny og
biodivers natur. Det omfatter
1915 ha som driftes, og yderli-
gere 70 ha ny natur som er an-
lagt i løbet af året.

For at kunne opgøre det
biodiverse areal skal man kun-

ne måle biodiversiteten, og
det arbejder virksomheden
også med. Metoden består
indtil videre i at tælle kvadrat-
meter, herunder hvor meget
der er af græs, blomster, træ-
er, planter, bunddække, buske
mv. der er etableret hos kun-
derne. Det viser hvor varieret
et plantevalg der arbejdes
med. Med et alsidigt plante-
valg kommer der f.eks. forskel-
lige blomstringstidspunkter
der tiltrækker insekter og dyr
på forskellige tidspunkter.

I driften får biodiversiteten
også gode vilkår, eksempelvis
ved at give plads til insekt-, dy-
re-, plante- og svampeliv gen-
nem ændret klipning af græs
og buske, etablering af kvas-
hegn og insekthoteller eller
ved at lade dødt ved ligge.

For at udvikle konceptet
mødtes i juni en international
arbejdsgruppe i Rotterdam af
Idverde-medarbejdere med
speciale i biodiversitet for at
drøfte hvordan biodiversitet
kan måles. Kirstine Kot, rådgi-
ver i OKNygaard har desuden
fået opgaven at samle et kata-
log over ’best practice’ inden
for biodiversitet på tværs af de
6 lande hvor Idverde arbejder.

For at sikre en opdateret vi-
den om biodiversitet har virk-
somheden desuden lanceret
en intern uddannelse til bio-
diversitetsgartner. Samtidig
holdes særlige ‘masterclasses’
for kunder og samarbejds-
partnere. sh
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Træer og buske
i by og land bind II
Af Poul Erik Brander m.fl.
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I gamle dage var det altid
mester der ejede anlægs-

gartnervirksomheden, men i
dag kan det være mange an-
dre. Ny på banen er Den Socia-
le Kapitalfond der nu har fået
aktiemajoriteten i anlægsgart-
nervirksomheden Tolstrup i
Fredericia, skriver de to virk-
somheder i en fælles presse-
meddelelse.

Tolstrup leverer pleje af
grønne områder og vintertje-
neste til kommuner, forsy-
ningsselskaber, boligforenin-
ger og private virksomheder,
primært i Jylland og på Fyn.
Tolstrup er stiftet i 2015 og le-
det af brødrene Christoffer og
Peter Lund der fortsætter som
direktører og medejere. Virk-
somheden har i dag 80-100
medarbejdere i højsæsonen.

Den Sociale Kapitalfond
bygger på idéen om at inves-
tere kapital og kompetencer i

virksomheder og organisatio-
ner som er med til at løse soci-
ale problemer med bl.a. ar-
bejdsløshed. Over 200.000 er
langt fra arbejdsmarkedet og
7-8% af en ungdomsårgang
får hverken job eller uddan-
nelse - samtidig med at er-
hvervslivet mangler arbejds-
kraft, lyder det fra fonden.

„Derfor udvikler Den Sociale
Kapitalfond nye former for so-
ciale investeringer og udbre-
der de bedste af dem i større
skala så de bliver en del af
markedet og samfundsøkono-
mien. Vi gør det i partnerskab
med virksomheder, investorer,
det offentlige og andre der
gerne vil udvikle vores sam-
fund med FN’s verdensmål for
øje,“ hedder det på densocia-
lekapitalfond.dk.

Den Sociale Kapitalfond blev
etableret i 2011 af TrygFonden
og Lars Jannick Johansen som

er en af de første sociale ‘im-
pact investmentfonde’.

„Vi har gennem nogen tid
analyseret mulighederne i
gartnerbranchen, særligt in-
den for grøn pleje,“ oplyser
Lars Jannick Johansen. „Vi ser
spændende muligheder for at
kombinere services inden for
blandt andet det voksende
område for biodiversitet med
det at tage socialt ansvar bl.a. i
samarbejdet med offentlige
kunder.“

„Det er gået stærk for Tol-
strup de senere år, og vi er
stolte af de resultater virksom-
heden har skabt,“ lyder det fra

Christoffer og Peter Lund i en
fælles udtalelse. „Men vi me-
ner også at virksomheden har
potentiale til langt mere. Vo-
res vurdering er at hvis det po-
tentiale skal indfries, står vi
langt stærkere mrd en erfaren
partner med ombord som kan
sikre den rigtige professionelle
sparring - naturligvis med re-
spekt for Tolstrups værdier og
tilgang. Processen med Den
Sociale Kapitalfond Invest har
understreget at deres kombi-
nation af en professionel kapi-
talfondstilgang med et socialt
ansvarligt værdisæt er det rig-
tige match for Tolstrup nu.“ sh

Tolstrup er overtaget af
den sociale kapitalfond
Anlægsgartnervirksomheden i Fredericia har
80-100 mand i højsæsonen

Michael Ziegler blev årets
arkitekturborgmester

Høje-Taastrups borgmester
Michael Ziegler har fået

Arkitektforeningens Borgmes-
terpris. Det har han for at have
„gjort noget helt særligt for at
binde den tidligere funktions-
opdelte by sammen og skabe
grønne, klimasikre og blande-
de bydele,“ ifølge arkitektfor-
eningen.dk 12. august, samme
dag prisen blev overrakt. Borg-
mesterprisen blev stiftet i 2020
og tildeles én gang om året. I
2020 til Maria Stærke, Køge
Kommune og i 2021 til Lars
Krarup, Herning Kommune.

skab til at udvikle en kommu-
ne med en mere varieret be-
boersammensætning og et
godt hverdagsliv med gode
boliger i nær sammenhæng
med attraktive rekreative
grønne områder, transport og
indkøbsmuligheder,” siger
Johnny Svendborg, formand
for Arkitektforeningen.

Ifølge Michael Ziegler er
kvaliteten afgørende for at til-
trække og fastholde beboere
og erhvervslivet: ”Vi bygger
utroligt meget og har bevidst
valgt at være ambitiøse og
stille krav til det der bliver
bygget så vi får udviklet nogle
spændende og bæredygtige
bydele med varieret arkitek-
tur, boligtyper og aktiviteter.
Vi har historisk lavet fejl, og vi
har ikke så mange greb tilba-
ge, så det skal lykkes,“ sagde
han ved overrækkelsen.

Arkitektforeningen fremhæ-
ver specifikt Ziegler for at ska-
be liv til det nye boligområde
Høje Taastrup C ved at lægge
det nye rådhus midt i området
samt det nye bystrøg der både
fungerer som et grønt forløb,
en lang skaterbane og som
håndtering af regnvand. sh

Ziegler: „Vi bygger utroligt meget og har bevidst valgt at være ambitiøse og stille krav til det der bliver bygget
så vi får udviklet nogle spændende og bæredygtige bydele med varieret arkitektur, boligtyper og aktiviteter.“

Som Arkitektforeningen
skriver var Høje-Taastrup indtil
for få år siden mest kendt som
en station på S-togslinjen, City
2 og store ensartede boligom-
råder hvor flere var endt på
ghettolisten. I dag skyder om-
råder som Nærheden og Høje
Taastrup C sig frem med blan-
dede boliger, institutioner,
indkøbsmuligheder, grønne

forløb og fællesområder til leg
og bevægelse - og flere af de
udsatte boligområder som
Taastrupgaard og Gadehave-
gård er under transformation.

”Høje-Taastrups Kommunes
arkitekturpolitik som Michael
Ziegler har stået i spidsen for,
er et fremragende eksempel
på, hvordan boligpolitik kan
anvendes som et styringsred-
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Grønne hjerner til
nyt ungdomspanel
Med ungdomspanelet ‘Why-
board’ inviterer Idverde unge
mellem 18 og 25 år til at ud-
vikle initiativer inden for grøn,
social og økonomisk vækst.
Det er et skridt på Idverdes vej
mod en mere bæredygtig
fremtid samtidig med at den
store anlægsgartnervirksom-
hed vil give de unge mulighed
for at påvirke fremtiden i en
grønnere og mere bæredygtig
retning. Det oplyser virksom-
heden den 23. august

”De yngre generationer har
stor interesse i klima, miljø og
bæredygtighed. Det engage-
ment vil vi gerne tage del i og
give dem mulighed for at ud-
vikle,” siger Morten Dohr-
mann Hansen, CEO i Idverde i
Danmark.

Som optakt inviterer Idverde
til en Klima- og bæredygtig-
hedsdag 2. november i Roskil-
de kl. 15-20. Alle der vil være
en del af Whyboard skal del-
tage. Som panelmedlem mod-
tager man et årligt honorar på
10.000 kr. Der vil være 3-4 mø-
der om året. Idverde.dk.

Med kampagnen NK Tegel-
wippen prøver man i Holland
i år og de næste to år at få
haveejere, skoler, kommuner
m.fl. til at konvertere deres
belægninger til bevoksning
for både at styrke biodi-
versiteten og klimaindsatsen.

Kampagnenavnet henviser
til at man vipper fliser op. Alt
konverteret areal omregnes
til 30x30 cm fliser og indgår i
en bykonkurrence om fleste
opvippede fliser pr. 1000 ind-
byggere. Det kaldes også TPI
(tegels pr. 1000 invoners), og
man er pr. 31. august samlet

nået godt 1,1 million TPI. Hvis
f.eks. en kommune er med,
indgår den enkelte haveejers
bidrag i kommunens bidrag
så de ikke tæller to gange.

Hver kommune afgør selv
hvordan de vil køre kampag-
nen. Nogle opmuntrer pri-
vate til at gå med, f.eks. ved
at tilbyde en ’tegeltaxi’ der
afhenter fliser eller har truf-
fet aftale med en lokal plan-
tehandel om at levere gratis
planter i bytte for fliser.

Bag den treårige kampag-
ne står Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat og

Hvem vipper flest fliser op?

en række grønne organisati-
oner samt Frank Lee og net-
værket Dus Wat Gaan Wij
Doen der indledte initiativet
lokalt i Rotterdam i 2020.
Kampagnen er en del af pro-
jektet ‘Een groener Neder-
land begint in je eigen tuin’ -
et grønnere Holland begyn-
der i din egen have. Læs
mere på nk-tegelwippen.nl.

I Danmark har vi ikke en
tilsvarende kampagne, men
færre belagte arealer næv-
nes ofte som et plus i klima-
indsatsen (fordi mere regn si-
ver ned på stedet) og for bio-
diversiteten (fordi planter af-
løser hård belægning).

Der er indtil videre ingen
statistik for hvor meget be-
lagt areal der er i haver og
grønne områder i det hele
taget eller om arealet falder
eller stiger. Inden for de se-
neste årtier synes arealet
med belagt areal dog at væ-
re vokset meget i de private
haver, ikke mindst til store
indkørsler og terrasser. Ten-
densen er i de seneste år for-
mentligt modvirket af inte-
ressen for vildere haver. sh

nk-tegelwippen.nl
besøgt 31.8.2022
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Fagudstillingen Have &
Landskab lancerer nu

HL365 som skal gøre løsninger,
viden og erfaring fra Have &
Landskab tilgængelig for fag-
folk hele året. Udstillingen
holdes alle ulige år, sidste
gang i august 2021 og næste
gang i august 2023. Men ind
imellem kommer der nu også
til at se noget.

Konceptet HL365 er centre-
ret om en ny videnportal der
bliver offentliggjort på hjem-
mesiden i løbet af efteråret
samt en række faglige arran-
gementer som skal finde sted i
tiden mellem udstillingerne.
Ifølge Danske Planteskolers
bestyrelsesmedlem i Have &
Landskab Joel Klerk ligger
satsningen i naturlig forlæn-
gelse af udstillingens kerne.

„Selve udstillingen Have &
Landskab er stadig flagskibet,
men i bestyrelsen har vi længe
følt at der var så meget viden
og erfaring til stede på Have &
Landskab at vi skyldte os selv
og branchen at gøre alt dét til-
gængeligt hele året. Initiativet
er et forsøg på at gøre Have &
Landskab til en samlende kraft
i branchen hele året, ikke bare
tre udstillingsdage hvert andet
år. Samtidig får vi mulighed
for at holde faglige arrange-
menter i dele af landet som
normalt ikke ligger i nærhe-
den af Have & Landskab,“ for-
tæller Joel Klerk og nævner

Have & Landskab hele året med HL365

Kolding som base for det næ-
ste HL365-arrangement.

Træf om træer 6/10 2022
Første arrangement i HL365-
regi er dog allerede på trap-
perne med titlen ‘Efterårstræf:
Træer - nøglen til fremtidens
byer’. Det finder sted på P.
Kortegaards Planteskole tors-
dag 6. oktober kl. 8:30-16:00
og er netop et forsøg på at få
fagligheden væk fra power-
point-præsentationer og ud i
den håndgribelige virkelighed,
fortæller udstillingsleder Dina
Overgaard.

„Vores advisory board i Ha-
ve & Landskab - med dygtige
folk fra alle de forskellige mål-
grupper: kommuner, anlægs-
gartnerfirmaer, landskabsarki-
tekter, greenkeepere,
groundsmen, kirkegårdsfolk

• Hvad er tilfredsstillende
vækst?
• Hvordan får vi den bedste
jordblanding? Hvad kan træ-
erne gro i?
• Klumpstørrelser. Er der plads
til træerne i projektet?

Afslutningsvis holder Peter
Tanev klimaoplæg som binder
arrangementet sammen med
forårstræffet i marts.

Videnportal på vej
I løbet af efteråret vil Have &
Landskab løfte sløret for en ny
videnportal på hjemmesiden.
Her kan man finde de produk-
ter og løsninger udstillerne
præsenterer på udstillingen.
Man kan finde resultater og
metoder fra eksperimenter og
forsøg på udstillingsarealerne.
Og man kan finde forskerrap-
porter om relevante emner
som biodiversitet, LAR, belæg-
ninger, beskæring mv.

Det vil være muligt at søge i
både emner og produkter på
siden, og den samlede grønne
branches arrangementer blive
angivet i en kalender. Alt i alt
et ambitiøst forehavende som
Joel Klerk håber at branchen
vil tage godt imod.

„Have & Landskab er jo ikke
bare en salgsmesse. Der er oce-
aner af viden til rådighed som
vi også ønsker at folk har ad-
gang til efter udstillingen. Vi
håber at videnportalen med ti-
den vil blive dét sted fagfolk
starter for at blive klogere på
et emne, finde konkrete råd
og svar eller blive inspireret til
at udvikle deres eget arbejds-
liv,“ lyder det fra Joel Klerk. lt

og boligselskaber, har klart gi-
vet udtryk for et ønske om at
Have & Landskab skal bruge
sin position til at binde fag-
grupperne endnu bedre sam-
men og sikre mere videndeling
på tværs af branchen. Det er
dét arbejde vi nu sætter i søen
med vores første HL365-arran-
gement,“ siger Overgaard.

Hun fortæller at man til ef-
terårstræffet på P. Korte-
gaards Planteskole præsente-
rer den seneste forskning, vi-
den og eksempler. Ike mindst
kommer alle på markvandring
og får håndgribelig indsigt i:
• Plantekvalitet. Hvordan vur-
deres plantekvalitet og pro-
dukttyper?
• Hvad er den gode plante-
bestilling. Hvordan sikres den
bedst mulige kommunikation
og forventningsafstemning?

Se mere om HL365’s efterårstræf
‘Træer - nøglen til fremtidens byer’
på haveoglandskab.dk. Prisen for del-
tagelse er 965 kr. ekskl. moms.

Fagudstillingen lancerer koncept med videnportal og arrangementer

• Have & Landskab 2021 åbner til tre dages faglighed. Den skal gøres mere tilgængelig uden for messedagene.
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• Have & Landskab 2021 var på flere måde et studie i videnformidling.
Det bliver nu videreudviklet med et nyt initiativ. Foto: Lars Hestbæk.
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Have & Landskalb holdes næste gang
(som udstilling) i Slagelse 30/8-1/9
2023. Se haveoglandskab.dk
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• Altid masser af store bambus
op til plus 2 m

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

• Vi har masser af bambus i potter
til sommerplantning

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

Bambussalg.dk
jumbobamboo@jumbobamboo.com
2481 8202

BAMBUSPLANTESKOLEN

NYPLANTET,
MEN FÆRDIGT
LOOK

MANGE SORTER
VITALE OG
GROSIKRE

STORT
UDVALG
I POTTER
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Det er ikke for at forsvare
særlige kirkelige interesser
Ifølge Information 1. februar
bekæmper kirker grøn omstil-
ling ved at gøre indsigelse når
vindmøller kommer for tæt på
kirker. Den netop afgåede bi-
skop for Roskilde Stift og for-
mand for styregruppen for
Folkekirkens Grønne Omstil-
ling Peter Fischer-Møller svare-
de 7.2.2022 i samme avis:

„Det er altså ikke for kirkens
skyld når stiftsøvrigheden i
sjældne tilfælde nedlægger
veto over for en lokalplan -
det sker fordi folketinget har
et ønske om at forskellige
samfundsinteresser kan blive
vejet sagligt op imod hinan-
den. Her handler det om vind-
møller, men det kan også
handle om høje bygninger el-
ler siloer. Anliggendet er ikke
at forsvare særlige kirkelige in-
teresser, men at sikre for ek-
sempel grøn omstilling uden
at tilsidesætte hensynet til fæl-
les kulturarv. Det er grunden
til at stiftsøvrighederne er til-
kendt en vetoret mens borge-
re og virksomheder ‘må nøjes
med’ en høringsret.“

Tåbeligt at udbygge ved
kysten når havene stiger
Arkitekt- og byggebranchen
har med klimakrisen fået stør-
re ansvar for den grønne om-
stilling, men det lever opfyldet
i Øresund, Lynetteholm, ikke
op til. Det skriver arkitekt Ve-

• Idéen bag Svanegrunden ligger mest i de fire komponenter som
projektet er bygget op omkring: ålegræs, stenrev, strandenge samt
musling- og østersbanker. De fire systemer er biotoper der med til at
fungere som kystbeskyttelse da de hver især har en naturlig storm-
flodshæmmende funktion. Illustration: Veronica Civa.

ronica Civa i sit afgangsprojekt
’Svanegrunden’ - et alternativ
til Lynetteholm’. Hun siger til
Byrummonitor 10.8.2022:

„Modsat Lynetteholm-pro-
jektet har jeg lyttet til eksper-
terne. Jeg forstår faktisk ikke,
hvordan man kan lade være
(...) „Mit fokus er primært
etableringen af det storm-
flodshæmmende digesystem.
Men jeg har forholdt mig til
boliger, og jeg synes egentlig
at det virker tåbeligt at be-
gynde at udbygge København
når man er i gang med at styr-
ke en decentralisering - også
med henblik på havvandsstig-
ningerne. Det ville da være
bedre at kigge på en delvis til-
bagetrækning i de fremtidige
måder at byudvikle på. Måske
kigge mere ind mod land i ste-
det for ud mod vandet.“

Byer og landbrug skal
kobles tættere sammen
Den britiske arkitekt Carolyn
Steel vil ændre byboeres for-
hold til fødevarer. Efter et fo-
redrag på Heartland  Festival i
sommer udtaler hun til Byrum-
monitor 16.8.2022:

„At designe et landskab som
understøtter det Steel kalder
human and non-human flou-
rishing - et landskab hvor både
mennesker og ikkemenneske-
lige arter kan blomstre i sam-
eksistens - er også en plandis-
kussion: Hvor skal byen place-
res i landskabet? Er der over-
hovedet tale om byer - ville
det måske bare være gårde,
eller noget midt imellem? Må-
ske ville det være vild natur el-
ler noget der minder om den
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oprindelige tanke bag vores
forstæder, men hvor man i
denne opdaterede version ta-
ger det bedste fra begge ver-
dener, både bymæssigt og
landbrugsmæssigt.“

Carolyn Steel har bl.a. skre-
vet bøgerne ’Hungry Cities’
(2008) og ‘Sitopia’ (2020) om
den ‘præindustrielle storby’.
Planlægningsmæssigt vil hun
styrke de grønne bælter rundt
om storbyerne ved at gøre det
ulovligt at bygge og i stedet
gøre det attraktivt at lave ‘re-
generative’ landbrug.

Bygherrer skal indbygge
overskudsjorden
I Danske Landskabsarkitekters
portrætserie på landskabsar-
kitekter.dk er turen 18.8.2022
kommet til Karen Luise Win-
ther Høgsbro, By- og Land-
skabsforvaltningen i Aalborg
Kommune. På spørgsmålet:
‘Hvad ser du som den største
udfordring for landskabsarki-
tekturen i dag’, svarer hun:

„På det praktiske niveau er
et emne som jordhåndtering
meget aktuelt. Der kommer
krav om at overskudsjord i
langt højere grad skal genan-
vendes på matriklerne, i stedet
for at køres bort. Det handler
bl.a. om bæredygtig jordhånd-
tering. Noget der vil blive et
krav fremadrettet, er at byg-
herre i højere grad skal ind-
bygge den overskudsjord de

får når de f.eks. udgraver til
fundament på det område
hvor de bygger. Og det får
stor indflydelse på arkitektur
og terrænbearbejdning. Skal
vi til at lave store bakker, vi
bygger husene ind i? Skal vi
planlægge for større områder
ad gangen? Jorden er en ud-
fordring når vi bygger store
huse på små matrikler fordi vi
bygger tæt. Hvordan skal man
så afvikle terrænet på en smuk
måde, og hvor kan man indar-
bejde overskudsjorden - også
på en smuk måde?“

Jorden smides alle mulige
steder i det åbne land
Karen Luise Winther Høgsbro
fortsætter om jordhåndterin-
gen: „Vi har lige fået vedtaget
en jordhåndteringsstrategi i
Aalborg Kommune fordi vores
jordmodtagestation er lukket,
og vi har store problemer med
at landmænd og andre begyn-
der at modtage jord fra byg-
geprojekter og lægge det alle
mulige steder i det åbne land.
Hidtil har kutymen været at
man kunne køre overskudsjord
fra et byggeprojekt til en mod-
tageplads i kommunen og be-
tale for at komme af med det.
I dag må kommunerne ikke
længere drive sådanne mod-
tagecentre, og p.t. kører en-
treprenører i Aalborg Kom-
mune deres overskudsjord helt
til Randers, og det er dyrt. I vo-



GRØNT MILJØ 7/2022 61

res nye jordhåndteringsstrate-
gi har vi prøvet at indskrive to
store nye projekter hvor der
kan indarbejdes overskuds-
jord, f.eks. vores nye park på
Stigsborg. Men at modtage
jord kræver forarbejde. Der
skal søges myndighedstilladel-
ser, forberedes helhedsprojek-
ter og gøres overvejelser om-
kring hvilke jordtyper man øn-
sker og må tage imod mv. in-
den man f.eks. kan få lov at
bruge det i en bypark.“

I sommertørken er plejen
næsten gået helt i stå
Tørkeindekset var i august i
top i næsten hele landet. Karin
Normann fra groundsmanfore-
ningen spurgte i uge 33 sine
medlemmer. Leif Sørensen fra
Sønderborg Kommune svarer
til Groundsman.dk 22.8.2022:

„Vores baner er svedet af. Vi
klipper ikke, vi kan ikke gøde,
og vi kan ikke vertikalskære.
Plejen ligger på nul. Vi har
klippet lidt strittere af ukrudt
og frøstande, men ellers er
plejen gået helt i stå. De sidste
3 uger har det været sådan,
men også før sommerferien
havde vi nedbørsunderskud, så
der mangler meget vand.“

Med skovgravpladserne
kan vi miste vores historie
Skovgravpladser med urner
blev tilladt i 2008, og nu er der
15 af dem. Ifølge Biskop og
formand for Foreningen for
Kirkegårdskultur Elof Wester-
gaard kan det udhule vores
fælles kultur. Han siger til Jyl-
lands-Posten 28.8.2022.

„Når jeg går på kirkegården
i den by jeg voksede op, ser
jeg navne jeg kan kende. Jeg
får en historisk fornemmelse
af at komme af noget, af at

være rodfæstet i historien (...)
Et samfund hvor vi smider alle
ud i havet eller skoven, vil mi-
ste en fornemmelse af tid og
historie som kirkegården også
er med til at understrege.“

En af skovgravpladserne lig-
ger på Clausholm Gods hvorfra
godsejer Christian Alexander
Berner kommenterer: „Yngre
generationer har ikke noget
forhold til den lokale kirke, så
hvorfor skal de have et grav-
sted som de kan gå og få dår-
lig samvittighed over at de
måske ikke får passet hvis de i
stedet kan mindes ved at gå
en tur i skoven?“

Op til 1½ års leveringstid
på nogle maskiner
Det grønne marked buldrer
forsat, lød det fra Lasse Lind-
holm til Licitationen 18.8.2022
før fagmessen ‘Maskiner un-
der Broen’. Han er formand
for Maskinkleverandørerne
Park, Vej og Anlæg der holder
messen. Og han tilføjede:

„Problemet er at der er helt
op til 18 måneders leveringstid
på nogle maskiner. Det bety-
der at der skal planlægges.
Gennem de sidste mange år,
frem til pandemien, har kun-
derne været vant til at kunne
få maskinerne leveret på gan-
ske få uger eller dage. Men
går vi tilbage i tiden var det
faktisk sådan at man om efter-
året bestilte det man skulle kø-
re med til næste forår, så fak-
tum er at vi er tilbage ved den
situation. Det betyder at der
skal planlægges lidt mere, og
vi har oplevet at det i nogle til-
fælde har medført en større
efterspørgsel fordi branchen
har fået travlt med at sikre sig
grej til levering senere så de er
sikre på at få det.“

BEBYG IKKE VIGTIG INFRASTRUKTUR
Det er blevet almindeligt at
bygge boliger i havnen, for
der er efterspørgsel efter at bo
ved vandet, især for udsigtens
skyld, og havnen er alligevel
ofte mere eller mindre tømt
for havnefunktioner. Men der
er stadig brug for erhvervs-
havne, og der kan blive endnu
mere brug for dem i fremti-
den. Og så er det et problem
hvis hele den blå infrastruktur
er plastret til med boliger.

Jacob Svane fra Danske
Shipping og Havnevirksomhe-
der rejser spørgsmålet i Trafik
& Vejes augustnummer. Han
peger på at over 70% af al
gods der passerer Danmarks
grænser går via en havn. Og at
havnene er vigtige krumtap-
per i landets indre infrastruk-
tur. Vores øvrige infrastruktur
af bl.a. veje og baner kan ikke
klare transportbehovet uden
meget mere trængsel, vejstøj,
vejslid, uheld og CO2-udslip.

„Forsyningssikkerhed er ble-
vet et vigtigt tema i de senere
år, og her ar adgangen til sø-
transport via havne helt afgø-
rende for et land som Dan-
mark. Både for de dele af sam-
fundet der i dag forsynes ad
søvejen, og for de dele der i
højere grad skal forsynes via
havne i fremtiden. Eksempelvis
råstoffer til bygge- og anlægs-
sektoren som i dag i relativt
moderat omfang forsynes fra
søsiden, men hvor Danmark i
stigende grad skal forsynes fra
søsiden med råstoffer som
sten, grus og sand fordi grus-
gravene på land løber tør. Til-
svarende for den cirkulære
økonomi hvor flere produkter

skal genanvendes hvilket for-
drer plads til transporten som i
høj grad kommer til at foregå
med skibe,“ skriver Svane.

Han beklager derfor byud-
viklingen af havnene som
kommunernes planlægning
har ansvaret for. Og peger på
at erhvervshavne og boliger
ikke er et godt match, for hav-
neaktiviteter larmer, støver og
lugter. Derfor er boliger i er-
hvervshavne tit miljøbelastede,
og det skal ifølge planloven
forebygges i den kommunale
planlægning. Alligevel er by-
udviklingen krøbet tættere på
erhvervshavnene.

„En del af forklaringen kan
findes i at kommunerne, som
både er planmyndighed og
ejer havnene, ofte kan hente
en økonomisk gevinst ved at
frasælge havnearealerne til
byomdannelsesfomål. Men når
en havn først er omdannet til
by og boliger, så bliver den al-
drig til erhvervshavn igen,“
skriver Svane der dog ser en
åbning i den ny planlovaftale.

Ifølge denne aftale skal der
være „tilstrækkelig havneka-
pacitet og placeringsmulighe-
der for virksomheder med sær-
lig behov for havnebeliggen-
hed, forsyningssikkerhed og
søtransport.“

Er der nationale interesser
på spil, skal man „naturligvis
ikke omdanne vores fælles in-
frastruktur,“ skriver Svane.
„For det ville svare til af Frede-
ricia Kommune og Middelfart
Kommune besluttede at bygge
boliger på Lillebæltsbroen for-
di der var en fin udsigt derop-
pefra.“ sh

• Græsset lider i Sønderborg. Foto fra groundsman.dk af Leif Sørensen.

• Næstved Havn skal nedlægges til fordel for byudvikling. I dette tilfælde
anlægges dog en ny erhvervshavn ude ved indsejlingen til Karrebæk Fjord.
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„Ældre mennesker der prøver
at stoppe unge menneskers
fest, dør en lille smule for hver
gang de prøver,“ sagde TV-
manden Mikael Bertelsen sid-
ste år. Ordene faldt i en snak
om musikfestivalen ‘Musik i
Lejet’ i byen Tisvildeleje med
godt 1.500 indbyggere i Nord-
sjælland.

Festivalen har efterhånden
rundet 10.000 besøgende i
den lille by der kun har en en-
kelt, ensrettet vej ned til stran-
den og den store p-plads ved
vandet hvor festivalen afhol-
des. Og den vej er endda af-
spærret i seks dage omkring
festivalen, så der har været
nok at hidse sig op over hvis
man er flyttet til Tisvildeleje
for at nyde roen.

Musik i Lejet begyndte i åre-
ne efter starten i 2009 med
omkring 700 gæster at blive
ombrust af kritik og klager fra
lokalbefolkningen i takt med
at festivalen voksede, og i
2018 trak Gribskov Kommune
den økonomiske støtte som i
2014-2017 havde ligget på
mellem 75.000 og 150.000 kr.

Tidligere års festivaler af-
fødte især klager over larm og
skrald i gaderne, men det la-
der arrangørerne til at have

fået styr på i år. Eller også er
de unge bare bedre til at op-
føre sig ordentligt. Uanset
hvor meget Grønt Miljøs ud-
sendte ledte kunne vi intet
skrald lokalisere.

Årsagen skal findes i et hav
af skraldespande samt et stør-
re antal frivillige (cirka 2.000)
som med den mest afslappede
og alligevel arbejdsomme atti-
tude driblede rundt på plad-
sen og stranden for at mini-
mere skraldeudfordringen. 

Grønt Miljø har også denne
sommer besøgt Roskilde Festi-
val og den nystartede born-
holmske festival Østpaa og
samme tendens er tydelig. Ar-
rangørerne har styr på affalds-
håndteringen, og de fest- og
fællesskabshungrende unge er
nærmest absurd glade og vel-
menende, og tendensen med
at kaste hele flasker og fyldte
dåser op i luften - som det
skete til flere af sommerens
fodboldarrangementer - fore-
kom ingen steder selv om et
par halvfyldte plastkrus godt
nok strøg over nattehimlen de
mange juliaftner.

I Gribskov Kommune er Tina
Mejlvang projektleder for lej-
lighedstilladelser og event, og
hun ved godt at det er en ud-
fordring at gøre alle glade når
det gælder store arrangemen-
ter i byen, men påpeger at det

ikke er de klagende stemmer
der får lov til at fylde mest i
Tisvildeleje.

„Nogle vil gerne opleve no-
get, og nogle vil gerne have at
alting vedbliver at være som
det plejer. Det er dét skisma vi
forsøger at bevæge os i. Det er
ingen hemmelighed at festiva-
len startede som et intimt fo-
retagende, og at den er vokset
meget. Men det er kun fordi
mange synes godt om den, og
deltager i den. Men vi hører
ikke fra dem der er glade, kun
fra dem der er sure,“ siger
hun.

Nogle af dem kunne være
folk som Pia Werner og Mi-
chael Werner-Jensen fra Ros-
kildeegnen. De havde kontak-
tet TV2 for at påpege at der
stadig var skrald at finde på
campingområdet ved Roskilde
Festival flere uger efter den
sidste tone klingede ud. I den
forbindelse kom også denne
svada:

„Når de er på festival, så svi-
ner de og efterlader deres ting
i naturen, når det så bliver
mandag efter festivalen, så er
de miljøaktivister. Det grinede
vi lidt af,“ sagde den lokale
Michael Werner-Jensen til TV2
den 25. juli 2022.

Historien melder intet om
hvorvidt Pia og Michael selv
har droppet deres ferieflyrej-

ser, er blevet vegetarer eller
køber genbrugstøj. Det er tre
områder hvor folk født mel-
lem 1980 og 2000 opfører sig
langt mere bæredygtigt end
de tidligere generationer
ifølge undersøgelser fra f.eks.
Concito og Arla.

På den baggrund er det
også interessant år efter år at
holde øje med onlinedebat-
terne i kølvandet på Roskilde
Festival. Her er nemlig en im-
ponerende andel af opslag fra
ældre medborgere der kom-
menterer eller deler fotos af
rod og gerne i samme ombæ-
ring påpeger at det er dårlig
opdragelse, og at de selv var
meget bedre til at rydde op ef-
ter sig.

Problemet er bare at det
ikke passer. Og eksempelvis i
den nævnte TV2-historie
pointerer Ivan Hyldested, afde-
lingschef for Veje og Grønne
områder i Roskilde Kommune
at festivalgængerne er blevet
bedre til at tage affald med
hjem. Uanset hvad er de unge
tydeligvis tilbage efter to års
coronatavshed. De virker
sunde og glade og skal måske
have lov til at få lidt line. Spe-
cielt eftersom intet tyder på at
de er en værre generation end
de tidligere, tværtimod. ❏

SKRIBENT. Lars Thosen er freelance-
journalist for Grønt Miljø

TIS I LEJET Festivalerne er tilbage efter to års coronapause.
Det er også det faste brok, selv om alt ikke er som før

• Der var 1 frivillig for hver 5 gæster på årets Musik i Lejet i
Tisvildeleje i Nordsjælland. Det kunne tydelig ses på renholdet som
 var forbilledligt. Foto: Lars Hestbæk.

DEBAT
Af Lars Thorsen



GRØNT MILJØ 7/2022 63

dag.dk > webshop
Danske AnlægsgartnereFAGBØGER

63

Belægningerne holder ikke
på pladsen ved Nørreport

Station i København, så plad-
sen skal igen renoveres, skriver
Licitationen 8.9.2022. Det sker
efter kun 7 år efter en renove-
ring der helt ændrede stedets
udtryk, og som i 2015 fik
mange roser med på vejen.

Det hurtige forfald har væ-
ret fremme i medierne, også i
Grønt Miljø. „De fine belæg-

ninger holder ikke, og det er
et problem for faget,“ skrev
bladet i nr. 5/2022 med afsæt i
bl.a. Nørreport Station og fast-
slog bl.a. at naturstensfliserne
mange steder sætter sig,
knækker og vipper.

Københavns Kommune fast-
slår nu i en forundersøgelse  at
pladsen trænger til en renove-
ring, og de tre løsningsscenari-
er ligger fra 48 til 75 mio. kr.

Pladsen ved Nørreport
skal renoveres efter 7 år
Forundersøgelse af den berømmede plads
peger på tre scenarier fra 48 til 75. mio. kr.

Nørreport 10.6.2022

Det er det oprindelige
rådgiverteam der står bag for-
undersøgelsen: Cobe, Gottlieb
Paludan Architects og Sweco.
De skriver at de aktuelle pro-
blemer bl.a. tæller skadede,
knækkede og manglende gra-
nitfliser, at der flere steder
mangler fugematerialer og at
belægning og riste forskyder
sig. “

Som forklaring anføres slid
fra de 250.000 daglige bruge-
re, men også uhensigtsmæssig
kørsel af tung trafik der ikke
altid holder sig til servicevejen
og „delvist til manglende bæ-
reevne i opbygningen.“

Ud fra forundersøgelsen fo-
reslår rådgiverteamet tre sce-
narier. I det billigste på 48
mio. kr. vil man primært ud-
bedre de usynlige funktioner
under belægningen og ud-
skifte afvandingsrenderne. I
det mellemste scenarie til 50
mio. vil man gøre det samme
plus udskifte noget af belæg-
ningen, ændre belysning mv. I
det dyre scenarie på 75 mio.
kr. vil man helt ændre plad-
sens udtryk så det „ændres fra
sin nuværende, unikke og ty-
delige identitet til en plads

med tydeligt afsæt i Køben-
havns kendte elementer.“

Inden valget skal der dog la-
ves ‘dybdegående analyser’ af
trafikken og bæreevnen,“ ly-
der det fra kommunens for-
valtning der foretrækker sce-
narie 2 bl.a. fordi driften anses
for billigst. Hvad der skal ske
og hvornår er herefter op til
de senere budgetforhandlin-
ger i kommunen.

Kommunen har i sommers
oplyst til Grønt Miljø at servi-
cevejen på pladsen er lavet af
granitbelægningssten sat i be-
ton, fuger med beton og med
en betonplade som bærelag.
Selve pladsen er granitfliser sat
i grus, fuget med grus og med
stabilgrus under.

Grønt Miljø foreslog at pro-
blemets årsag kan være at
man i driften suger fugegruset
op så der siver vand ned i sta-
bilgruset som derved taber
bæreevne. For fliserne sat i be-
ton kan årsagen være at de fa-
ste fuger krakelerer så der si-
ver vand ned så fliserne sprin-
ger i frost. Det kan forklare
den ‘manglende bæreevne’ og
de nødvendige opretninger
rådgiverne nævner. sh
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Kulturlandskabet De Fem
Halder ved Viborg er reno-

veret og blev indviet 3. sep-
tember efter seks års tilløb.
Herresædet Hald har haft
mindst fem placeringer i sin
800-årige eksistens. Derfor kal-
des stedet i folkemunde for
‘De fem Halder’. Det ligger på
hærvejsruten på vestsiden af
Hald Sø ved Viborg.

Hald Hovedgaards barokha-
ve og den romantiske land-
skabshave er genopstået. Tår-
net på Hald Slot er forhøjet,
og der er markeret spor efter
tidligere bygninger, portgen-
nemgange er genskabt, og der
er opført nye broer med refe-
rence til de oprindelige vinde-
broer. Der er markeret spor ef-
ter tidligere perioders bygnin-
ger. Derudover er lindealléen
langs Hald Sø beskåret. Der er
desuden etableret en board-
walk fra Niels Bugges Kro til

Nyt liv til 800 års historie ved De fem Halder

barokhaven ligesom nye trap-
per og stier gør området mere
tilgængeligt. Voldsteder og
ruiner er desuden sat i stand.

Almindingen er det nye an-
komstområde hvor faciliteter
for publikum, parkering og ak-
tiviteter er samlet. Hald Laden
er ombygget som porten til De
Fem Halder og er nu ramme
om en introduktion til stedets
historie. Den historiske lege-
plads, Børnenes Hald, åbner
stedets historier for børn. In-
formationstavler i området bi-
drager til formidlingen.

Projektet er realiseret med
en donation på 50 mio. kr. fra
A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til al-
mene Formaal. Partnerskabet
bag projektet består af Natur-
styrelsen, Slots- og Kultursty-
relsen, Foreningen De fem
Halder og Viborg Kommune.
Erik Brandt Dam Arkitekter

har været totalrådgiver i sam-
arbejde med Charlotte Skibs-
ted Landskabsarkitekter, Cor-
nelius Vöge, Martin Zerlang
og Moe. Viborg Museum står
for formidlingen af historien.

„For A.P. Møller Fonden har
det været afgørende at sikre
bevarelsen og formidlingen af
et af Danmarks mest betyd-
ningsfulde kulturlandskaber
med ruiner og spor der tilsam-
men fortæller 800 års dan-
markshistorie,“ hedder det fra
Viborg Kommune (viborg.dk
24.8.2022).

Her lyder det også fra byens
borgmester Ulrik Wilbek: „Det
er fantastisk at opleve hvordan
historien er blevet vakt til live
med projektet ved De Fem
Halder, og jeg er glad for det
gode samarbejde der har væ-
ret om at nå frem til det fær-
dige resultat. Jeg er sikker på
at rigtig mange får glæde af

at De Fem Halder nu er kom-
met mere frem i lyset og er
blevet mere tilgængeligt.“

Direktør Jesper Hermansen,
Slots- og Kulturstyrelsen, siger
at „det færdige projekt viser
på fornemste vis hvordan det
er muligt både at restaurere
og styrke forståelsen af vores
kulturarv. Både formidlingen
af de enkelte voldsteder og
herregårdsanlæg samt hele
kulturlandskabets udvikling op
gennem 800 år.“

Arkæologiske undersøgel-
ser, der er gennemført som del
af projektet, har ifølge Jesper
Hermansen givet mange nye
oplysninger om kulturhistori-
en. De har bl.a. vist at Niels
Bugges voldsted fra 1347-48
ligger under det nuværende
Ny Hald der blev bygget af bi-
skop Jørgen Friis i år 1528. Så
De Fem Halder er faktisk ble-
vet til seks. sh

Barokhaven og landskabshaven er genopstået og tårnet på Hald Slot er forhøjet

Fotos: Jens Lindhe.
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75 år siden TAGHAVEN I STOCKHOLM
Den svenske havearkitekt Walter Bauer skriver i Havekunst 1947 om Olle Engvists firma i
Stockholm der har etableret en tagterrasse for de ansatte. „Den østre del, som passeres af
personalet og af besøgende til kontoret, er tilrettelagt som en blomsterhave med blom-
string i så lang tid i løbet af året som muligt. I forhøjede vækstbede dannet af mure af lig-
gende gulgrå ølandskalksten, er der plantet stauder og løgvækster som med årstiden aflø-
ser hinanden ligesom der er afset plads til et supplement med etårige sommerblomster.
Visse partier er tilplantet med blomsterbuske.“

50 år siden BESØG PÅ HORNUM
Fagkonsulent Poul Pedersen fra
anlægsgartnermesterforeningen
skriver i Anlægsgartneren septem-
ber 1972: „Når man første gang
støder på navnet Hornum Forsøgs-
station spørger man uvilkårligt:
Hvor, hvad er det? Svar på sine
spørgsmål får man først rigtigt ved
at besøge forsøgsstationen, der
ligger i udkanten af en lille lands-
by, Hornum, ca. 10 km nordvest
for Års. På denne lidet centrale lo-
kalitet har man gennem årene
fået opbygget en af Europas føre-
nde forsøgsstationer inden for
fremavl af træer og buske.“

25 år siden FORBUDTE MIDLER
Miljø- og Energiministeriet forbød
pr. 1. juli en række pesticider bl.a.
i grønne områder. Grønt Miljø
august 1997: „Til de midler der er
helt forbudt, hører de førhen me-
get anvendte jordmidler med ak-
tivstoffet dichlobenil: Casoron G,
Prefix G og Prefix Garden. Blandt
de midler der nu skal bruges i
mindre doser, hører først og frem-
mest alle de såkaldte hormonmid-
ler (phenoxysyrer)...“

100 år siden BUSKETTER I MISKREDIT
Henning Looft er i sin serie om plantean-
vendelse i gang med buske og busketter.
Det var Erik Erstad-Jørgensen også i Have-
kunst 1922: „På intet område har der været
syndet så meget i vore haver og parker som
ved plantning af ‘zirbuske’. Derfor er busk-
plantning kommet i miskredit til fordel for
de klippede hække eller til fordel for fritstå-
ende træer på græs, og under mindre for-
hold navnlig til fordel for staudeplantning.
Det, der er sat i stedet, er for så vidt ud-
mærket, men det er synd helt at kaste vrag
på blomsterbuskene, da man i dem har et
fortrinligt middel til at bringe blomsterfarve
ind i den store have, til at give lunhed, fro-
dighed og variation. Men buske skal bruges
med forståelse som alt andet. ‘100 buske i
50 sorter i planteskolens valg’ er ikke en
ukendt sætning i et planteskolekatalog,
men på grundlag af den recept er der aldrig
tilført en have nogen værdi.“ • Havekunst 1947: Siddeplads under hyld.

Fra Anna Jacobsens have i Rungsted.
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Ingen specialråd mod den
invasive havemyre
Grønt Miljø skrev i august-
nummeret om den invasive
havemyre. Vi havde i den for-
bindelse spurgt Miljøstyrelsen
om der var særlige anbefalin-
ger til at forebygge og be-
kæmpe denne myre der vil
kunne skabe store problemer i
haver og grønne områder.

Svaret kom dog først efter
at bladet var trykt: „Da myren
endnu ikke findes i Danmark
og ikke er kategoriseret som
invasiv i landet, har Miljøsty-
relsen ikke nogen anbefaling
til forebyggelse eller bekæm-
pelse. Ønsker man at bekæm-
pe myren, kan dette ske på
samme måde som med andre
uønskede myrer på egen
grund, såfremt bekæmpelsen
sker inde for lovens regler. Øn-
sker man at forebygge, kan
man med fordel tjekke nyer-
hvervede planter for myrer og

KURSER & KONFERENCER

SEPTEMBER
Temadag om dræning af byg-
ninger og grønne arealer. Taa-
strup 29/9. kl. 10-15.30. Rørcen-
tret, Teknologisk Institut.
Naturforvaltningskonferencen
2022. CO2-binding og biodiversi-
tet. Skovskolen Nødebo 29/9. IGN,
Københavns Universitet. Ign.ku.dk.
Hvordan kan man styrke klima-
hensyn i planlægningen? Aal-
borg (5/11), Kolding (12/9),Køben-
havn (19/9 og 25/10). Dansk By-
planlaboratorium. Byplanlab.dk.

OKTOBER
Erstatningsfastsættelse ved eks-
propriation. Middelfart 5/10. Vej-
EU. Vej-eu.dk.
Skovbrugskonferencen 2022.
Kulstoflagring og klimatilpasning.
Bredsten 6/10. IGN, Københavns
Universitet. Ign.ku.dk.
Efterårstræf: Træer - nøglen til
fremtidens byer. P. Kortegaards
Planteskole 6/10. Have & Landskab,
HL365. Haveoglandskab.dk.
Skybrudsprojekter i Frederiks-
berg. Frederiksberg 6/10, 16.30-
18. Ved Dorte W. Nilsson.
Havehistoriskselskab.dk.
Byplanmøde  2022. Aabenraa,
Flensborg, Sønderborg 6-7/10.
Dansk Byplanlab. Byplanlab.dk.
Byens Planteliv. Aarhus 26/10.
Jordbrugets Uddannelsescenter
Aarhus. Ju.dk.
Fremtidens fantastiske finger-
plan. Frederiksberg 27/10. Park-
og Naturforvalterne, KU og Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.

K A L E N D E R
GAD seminar. Fjerritslev 31/10-3/
11. Goundsman Association Den-
mark. Groundsman.dk.

SENERE
Landskabet og byerne - parasit
eller symbiose? Byplanhistorisk
seminar Kbh. 7.11. Byplanlab.dk.
Vej- og klimakoordinator 3: Plan-
lægning og design. Sorø 8/11.
Vej-Eu. Vej-eu.dk.
Trygge byer og boligområder.
Høje Taastrup 14-15/11. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.
Arbejdsmiljøkonference 2022.
Middelfart 14/11. Danske Anlægs-
gartnere, Seges, 3F, Naturstyrelsen
m.fl. Baujordtilbord.dk.
Dimensionering af vejbefæst.
Nyborg 15/11. Vej-EU. Vej-eu.dk.
Vand i København. København
17/11, 16.30-18. Havehistorisk Sel-
skab. Havehistoriskselskab.dk.
Bytræseminar. København 17/11.
IGN, Københavns Universitet og
Dansk Træplejeforening. Ign.ku.dk.
Bytræer: Projektering og etable-
ring. Skovskolen Nødebo 24-25/11.
IGN, Københavns Uni. Ign.ku.dk.
Vejforum 2022. Nyborg 7-8/12.
Vejforum. Konferenceforum.dk.
Bæredygtig planlægger. Sjælland
8/12, Jylland 18-19/1. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.

UDSTILLINGER
Agromek. Herning 29/11-2/12
2022. Agromek.dk.
Have & Landskab ‘23. Slagelse 30/
8-1/9 2023. Haveoglandskab.dk
Byggeri. Fredericia 21-24/3 2023.
Danske Byggecentre og Messe C.
Byggerimessen.dk.

eventuelt rense rødderne for
jord inden man planter dem
ud.“ Svaret er fra Nanna Bøge-
skov Ekelund Mortensen
AC-tekniker i afdelingen Arter
og Naturbeskyttelse.

Helende Haver nomineret
til Byens Bedste Byrum
Grønt Miljø skrev i august om
De Helende Haver på Bispe-
bjerg Hospital. Vi nåede akku-
rat ikke at få med at det grøn-
ne projekt er nomineret til By-
ens Bedste Byrum hos Berling-
ske. De fredede og åbne pati-
enthaver blev i maj indviet ef-
ter en større revitalisering.

To billedtekster blev
desværre dækket af et foto
I augustnummeret skrev Jens
Thejsen om Floriaden i Hol-
land. To billedtekster nederst
side 39 blev ved en fejl dækket
af et billede. De gengives her-
under sammen med de tilhø-

Grønt Miljø retter og tilføjer

Kolonihavehus, sommerhus eller
måske helårshus. Trækonstruktion
hvor det er ellipser og cirkler der
er leget med.

Kuglelandskab med mange for-
skellige prydløg arter og sorter i
en  fortløbende blomstring.

rende billeder i lille format. I
nummerets pdf-udgave på
grontmiljo.dk er fejlen rettet.

Solceller på vej til
lavbundsjorder
Når man genskaber lavbunds-
jord og bagefter bruger den til
solcellemarker, får man en
dobbelt klimagevinst på det
samme areal. Man holder på
jordens CO2 og fremstiller sam-
tidig grøn strøm. Og får des-
uden mere biodiversitet oven
i. Alligevel er der endnu ingen
solcelleparker opført på lav-
bundsjorder.

Muligheden er dog under
debat. De første er også ved at
være på vej, bl.a. i Køng Mose,
men projektet er ifølge Energi-
net udsat fra 2022 til 2026 el-
ler 2027 på grund af kø for til-
slutning til elnettet.

Agriwatch skrev i 2021 at
Energiselskabet Better Energy
og resten af energibranchen er
klar til at investere i at gøre
solceller på lavbundsjorde til
en rentabel forretning. Men
først skal lovgivningen på
plads så udviklingen kan ske.

Golfbaners hazards skal ikke
nødvendigvis ligne de klitter
hvor golfbanerne oprindeligt
lå i. Det kan jo også være
blomsterbede - som på 16. hul
på banen ved SentryWorld i
Wisconsin, USA. Blomsterhullet
som det også kaldes, består af
bede med 30.000 enårige som-
merblomster som omgiver
greenen og nydesignes og

nyplantes hvert år. Banens ar-
kitekter er Bruce Charlton, Jay
Blasi og Robert Trent Jones Jr.
der kalder hullet for ‘min
Mona Lisa’. Grønt Miljø har
ikke fået nærmere oplyst om
hvilke blomster der er tale om
og hvad man gør når bolden
havner i bedene. Vader man
mon bare lige igennem?
Sentryworld.com.

Hazards dannes af 30.000 blomster

Dem med grønt refereres i Grønt Miljø.
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Ginbeskyldning i Aalborg

Pip

ANNONCØRER
GRØNT MILJØ 7/2022

Danske Anlægsgartnere
dag.dk > webshop

FAGBØGER

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

De mildere vintre har nu fået
Vejdirektoratet til at forkorte
vinteren med op til en lille må-
ned fra cirka 6½ til 5½ måned.

Sneberedskabet forkortes 4
uger. Om efteråret skal det stå
klar 2 uger senere end før,
nemlig 15. oktober hvor det
før var 1. oktober. Om foråret
skal sneberedskabet stå klar
indtil 30. marts hvor det før
var 15. april. Saltberedskabet
forkortes med den halve pe-
riode, nemlig med en uge i
hver ende og i alt 2 uger.

Vejdirektoratet forkorter vinteren 4 uger
„Vi har kigget på statistik

fra 2015 og frem til 2021-22
over hvor mange gange vi har
brugt beredskabet, og vi kan
se at det bliver færre og færre
gange. Derfor reducerer vi
med to uger når det gælder
saltberedskabet, og med fire
uger når det gælder snebered-
skabet,“ siger Michael Kirk-
feldt fra Vejdirektoratet. Som
årsag anføres også at man spa-
rer på vintertjenesten der er
blevet stærkt fordyret af især
de stigende brændstofpriser.

Teknologiredaktøren på TV2 Nord har fundet en lille vej ved
Skalborg Statio der ligger på banestrækningen Randers-Aal-
borg. Vejen har det finurlige navn Godtgemt. Derfor bruger
teknologiredaktøren også hashtaggene #godtgemt #fun-
det. Det er sjovt, og måske har han ret i at Vej og park i Aal-
borg har drukket gin, men de er trods alt uskyldige i navn-
givningen af Godtgemt.

I nogle kommuner er der et særligt vejnævn hvor nye
gade- og vejnavne besluttes. I andre er det den tekniske for-
valtning, men ikke selve vej og parkafdelingen. I Aalborg er
det adressemyndigheden under By & Land der står for at
finde på vejnavne. lt

Holbæk Kommune har købt
en landejendom hvor 8 ha skal
blive til en ny naturpark, oply-
ser Holbæk Kommune. Tuse
Naturpark som den kommen-
de naturpark er døbt, skal væ-
re et vildt naturområde i en
del af Kalve Ådal mellem Tuse
og Butterup nær Holbæk.

Ejendommen omfatter byg-
ninger og marker hvorpå der i

8 ha i Holbæk skal blive ny naturpark
dag dyrkes landbrug på 11
hektar. Bygninger og cirka 3
ha jord sælges fra, hvorefter
de resterende 8 ha skal blive til
den nye naturpark. Den skal
gavne både klima og natur
samt binde Tuse og Butterup
sammen med et grønt og re-
kreativt areal som det lyder fra
Tuse Lokalforum der er med i
initiativet. sh

MASKINER
AGCO Massey Ferguson, 16
Brdr. Holst-Sørensen, 3
Engcon, 2
Helms TMT-centret, 35
MaskinhandlerIndkøbsringen, 57
Sønderup Maskinhandel, 17
Tima, 7, 31

PLANTER & JORD
Danplanex, 15
DSV Frø, 17
DSV Transport, 47
Holdens Planteskole, 2
Jumbo Bamboo, 59
Nygaards Planteskole, 41
P. Kortegaards Planteskole, 2
Solum, 68
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Excellent Pavesystem, 9, 45
Vestre, 13

TØJ & SKO
Euro-Dan Footwear, 39

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Plantefokus Sv. Andersen, 67
SkovByKon.dk, 23, 67
Zinco, 2

UDDANNELSE & FAG
Danske Anlægsgartnere, 65
Grønt Miljø Forlag, 2, 55, 63
Have & Landskab 365, 53
Jordbrugets Uddan.center, 47
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Al henvendelse: rs@teknovation.dk.


