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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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Der har været talt så meget om det. Og så sker dette. Søg-
ningen til erhvervsuddannelserne er på ét år faldet med
18% og for anlægsgartneruddannelsen er det hele 43%
ifølge SMVdanmarks studie. Én ting er et generelt fald,
men at anlægsgartnerne skal ligge i den tunge ende, er
ikke bare uvant, det er også paradoksalt, i hvert fald hvis
man ser anlægsgartnerne som miljøsagens praktikere. Dem
der skal udføre og drifte alt det som skal give os grønne
områder, håndtere byens regn og sikre biodiversiteten. Vi
kan tilmed risikere en selvforstærkende effekt fordi er-
hvervsskolerne - der lever af eleverne - allerede nu sparer
og fyrer. Og det rammer uddannelsernes kvalitet.

Flere undersøgelser viser at vi står over for en stor mangel
på erhvervsuddannede. Og politikerne ser ud til at forstå
det. Der har gennem de senere år også været udfoldet
praktiske tiltag, bl.a. uddannelseseventen Skills og de så-
kaldte ‘trepartsmidler’ der bl.a. er brugt på rekruttering,
praktikkvalitet og fastholdelse af elever. For anlægsgart-
nere har der tillige været særlige ‘brobygningsforløb’ hvor
målet er at formidle kontakt mellem faget og folkesko-
lernes afgangsklasser. Det har bare ikke været nok.

Det har været forslået at begrænse SU’en på de lange ud-
dannelser og i stedet bruger pengene på erhvervsuddan-
nelser. Og at justere taxametersystemet så erhvervsskolerne
prioriteres. Men det handler også en mentalitetsændring så
erhvervsuddannelser ikke ses som uhipt og anden klasses i
forhold til gymnasiet og længerevarende uddannelser. Der
er noget snobberi vi skal af med. Her skal ikke mindst vej-
ledningen over for folkeskoleeleverne træde i karakter.

Hos Danske Anlægsgartnere tager direktør Michael Peter-
sen forbehold, bl.a. at Skills og andre tiltag har været un-
dergravet af coronaen og at tallene kan rette sig. Men som
han siger er det også „muligt at faget ikke er så kendt ude i
landet som vi selv tror og at koblingen mellem miljøbe-
vidsthed og anlægsgartneri ikke er så åbenbar som vi selv
synes.“ Organisationen kan mindes tiden da Hokus Krokus
fik faget i flimmeren og løftede optaget. Den slags PR kan
man ikke regne med. I dag bør miljøsagen få flere til an-
lægsgartnerfaget, men det sker ikke uden en målrettet sup-
plerende indsats, bl.a. flere midler og en bedre vejledning
der får de unge til at forstå uddannelsens forcer. Og så læ-
ser noget af problemet nok sig selv når aktiviteten i bygge-
og anlægsbranchen snart falder. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

FORSIDEN: Det var været varmt og farverigt efterår, og
hestene er glade. I klimaændringernes perspektiv er det
dog ikke kun noget at glæde sig over. 30. oktober 2022.
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Det er godt med vildskab i
både haver og parker.

Men vildskaben kommer ikke
af sig selv. Det er bedre for bå-
de budget, biodiversitet og
forsyning hvis byernes regn-
vand kan håndteres med LAR-
løsninger. En parkeringsplads
til en frodig blomstersteppe
med et minimalt CO2-aftryk.
Og en korridor kan give leve-
stedertil de truede arter.

Det var nogle af konklusio-
nerne da Jordbrugets Uddan-
nelsescenter Aarhus den 26.
oktober holdt sin årlige konfe-
rence ‘Byens planteliv’. Grønt
Miljø har bagefter interviewet
fire af de seks oplægsholdere
på konferencen og bringer her
essensen. Dem der ikke er
dækket i denne omgang, er
‘Bynatur’ ved Nina Tofte Han-
sen, forfatter til bogen Byna-
tur, samt ‘Stauder og biodiver-
sitet’ af landskabsarkitekt Jane
Schul.

Vi skal til at lege dyr
Konferencens første faglige
oplæg var ‘Vilde naturhaver i
byen’ hvor Jens Thejsen - selv-
stændig økologi- og plante-
konsulent primært for kom-
muner og tegnestuer - slog et
slag for at vildskaben i både
haver og parker. Men han slog
samtidig fast at vildskaben
ikke kommer af sig selv.

„Min erfaring viser at man
ikke bare kan lade tingene
gro. Der er meget snak lige nu
om at man bare skal lade
græsset gro og at det skal væ-
re vildt. Men det kan være en
fejl. Oftest bliver det ikke vildt,
det bliver bare rodet hvis man
lader stå til. Der er nemlig kul-
turlandskaber som vi rask væk
beslutter at omdanne til noget
vildt, og så bliver resultatet of-
te bare rodet,“ fortæller Jens
Thejsen.

Han anbefaler derfor alle
med ambitioner om at skabe
mere grøn vildskab at de ar-
bejder med habitater.

„Man skal starte med at se
på, hvad man har. Hvad er det
for en jord, og hvad er det for
et sted, som jeg gerne vil gøre
vildere. Mange kommuner si-
ger at nu lader vi græsset stå
og klipper en sti. Men det gi-
ver ikke særlig meget biodi-
versitet, for resultatet vil bare
være at græsset vinder de før-
ste mange år. Hvis man vil ha-
ve vildskaben til rent faktisk at

blive en varieret og mangfol-
dig natur, skal vi i stedet lege
dyr. Man skal slå eller klippe
det mindst en gang om året
og fjerne afklippet. Og så kan
man efterhånden slippe tøjler-
ne og lade spændende ting
dukke op,“ siger Jens Thejsen.

Han vil også meget gerne
have de grønne fagfolk til at
kæmpe mere for at passe på
træerne. Også selv om de har
fået en skade eller en svamp.

„Der er en uheldig tendens
til, at vi kategoriserer træer
som risikotræer hvis der bare
er en skævhed eller der duk-
ker en svamp op på en gren.
Men oftest vil træet sagtens
kunne blive stående og stadig
være sikkert hvis man bare
fjerner en gren eller laver evt.
en opstamning.“

Sikkerheden skal naturligvis
være i orden,  pointerer Jens
Thejsen der gerne ser at æste-
tikken ændrer sig væk fra det
pæne og i en retning hvor der
også er plads til at lade træ-
ruiner stå, og at det skæve,
asymmetriske og ustyrlige får
en højere prioritet.

Vejtræer som LAR-løsning
Det er godt for både budget,
biodiversitet og forsyning, hvis
byernes regnvand kan håndte-
res med LAR-løsninger frem
for rørløsninger. Det kan dog
være svært for forsyningssel-
skaberne at indregne træer i
anlæggene når de arbejder
med regnvandshåndtering,
oplyser Lærke Kit Sangill, land-
skabsarkitekt i Plan & Projekt-
afdelingen i VandCenter Syd.

Der findes nemlig endnu in-
gen reel dokumentation for
hvor meget et givent træ for-
damper, og forsyningsselska-
bernes opgave er at arbejde
med grønne elementer der bi-
drager til den hydrauliske løs-
ning og ikke blot fungerer
som rekreativt element.

„Og når vi ikke har et tal
med to streger under, kommer
der en diskussion af om et træ
er et fornuftigt element i løs-
ningen, da det fordamper
mere end et urtelag, eller om
træet med sin rod og vækst-
medie faktisk nærmere er et
forstyrrende element der fjer-
ner plads til faskiner og lig-
nende,“ fortæller hun.

Arbejdet med at dokumen-
tere træernes effekt i forhold
til regnvandshåndtering er i

• VandCenter Syd vil gerne bruge træer i deres regnvandsløsninger.
Det kræver det kan dokumenteres at træer er effektive som en del af
den hydrauliske løsning. Det prøver man at måle på i ‘holistiske
LAR-vejbede’. Foto: VandCenter Syd.

Habitatet skal
være vildt,
men ikke rodet
KONFERENCE. Habitater, regnvand, korrido-
rer, vækstjord. Biodiversiteten blev belyst fra
flere vinkler på JU-konferencen Byens Planteliv
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• Skal det blive vildt og ikke bare rodet, får man det bedste resultat hvis
man kender sit sted og tænker i habitater når man sår, planter og plejer.
Eksempelvis ses i det lettere fugtige miljø bl.a. hjortetrøst der tiltrækker
mange sommerfugle, humlebier og svirrefluer. Foto: Jens Thejsen.

tede arealer til grønne områ-
der, når det er muligt. Det er
netop sket på et parkerings-
areal på 3.200 m2 mellem
nogle parallelveje i Høje Glad-
saxe-bebyggelsen, og her
valgte man at gribe opgaven
an på en ny måde, fortæller
landskabsarkitekt Steen Him-
mer der også sidder i Park- og
naturforvalternes bestyrelse.

„Vi satte tre dogmer op for
os selv. Vi ville have fokus på
genanvendelse af materialer,
se på udfordringen med drif-
ten af prydanlæg der er svær
at få til at løbe rundt økono-
misk, samt høste erfaringer fra
eksperimentet som kan kom-
me andre fagfolk til gavn,“
forklarer han.

Løsningen blev at bruge den
halve meter stabilgrus der lå
under asfalten, som vækst-
medie i den nye, 3.200 m2 sto-
re park. Det gav nemlig et
væld af fordele: Man undgik
at udskifte cirka 1.000 m3 grus
med en tilsvarende mængde
muldjord. Det færdige bed
krævede reelt kun to gange
etableringsvanding. Den efter-
følgende lugning er minimal. I
2021 blev der kun brugt cirka

gang flere steder bl.a. i Frede-
riksberg Kommune hvor der
måles på ind- og udløbsvand.
Det samme er Vancenter Syd
der har base på Fyn.

De ser sammen med flere
samarbejdspartnere b.la. på
fordampning fra træer i udvik-
lingsprojektet ‘Det holistiske
LAR-vejbed’ hvor man ser på
alt fra hvordan træerne vokser
i LAR-vejbedene, hvordan man
sammensætter det bedste ur-
telag og ikke mindst, hvordan
filterjorden sammensættes så
den rensen bedst muligt.

Vandcenter Syd ser også på
fordampningsløsninger på
grund af udfordringer med
både lerjord og højt grund-
vand mange steder. Det gæl-
der f.eks. i LAR-projektet ‘Kli-
ma Klar i Skibhus’ i Odense
hvor det regnvand der falder
på vejene i et villakvarter ikke
kan nedsives, men ledes mod
havnen efter at have passeret
en række bede der forsinker
og renser vandet. Her indgår

træer i projektet for at opti-
mere fordampning.

„Vi vil meget gerne anvende
træer i vores løsninger, men vi
har brug for at vi kan doku-
mentere effekten. Samtidig ar-
bejder vi meget ud fra en ‘less
is more’-tankegang. Der findes
masser af løsninger man kan
indplacere omkring træerne
med vanding og plastikkasset-
ter, men det giver både plastik
i jorden, et mere kompliceret
og dyrere anlægsprojekt, og
der opstår spørgsmål omkring
driften, og hvad man gør hvis
noget går i stykker. Vi vil hel-
lere lave en enkelt løsning og
arbejder med at vælge træer
der passer forholdene og den
mulige volumen,“ siger Lærke
Kit Sangill og fortæller at
Vandcenter Syd derfor arbej-
der med mindre træarter der
på grund af et lille rodnet ikke
fylder så meget under jorden
og samtidig er tørketolerante.

Hvis træerne trives, og filter-
jorden fungerer efter hensig-

ten, er næste udfordring, at al
jord der nedsiver vejvand, med
tiden bliver så forurenet at
den til sidst skal udskiftes. Det
har man ikke fundet en opti-
mal løsning på endnu. I Tysk-
land findes erfaring med at
blæse jord væk fra rødderne
og bagefter udskifte med ny
muld som måske kan anvendes
i denne sammenhæng.

„Der er usikkerhed på hvor
hyppigt jorden skal udskiftes.
Branchen har arbejdet med en
tommelfingerregel der hedder
omkring ti år. Men målinger af
forureningsgrader dukker dog
op flere steder i disse år, og
det virker til at der kan gå
længere tid før jorden skal ud-
skiftes, især langs en villavej,“
siger hun.

Lad steppen redde gruset
Gladsaxe Kommune har en po-
litisk ambition om at blive me-
re grøn. Store sammenhæn-
gende naturområder kan de
færreste bykommuner dog
finde plads til, men mindre
kan også gøre det. Derfor gør
kommunens tekniske forvalt-
ning en dyd ud af at forvandle
befæstede og relativt ubenyt-
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60 timer på hele 2.200 staude-
præget bed.

„Samtidig blev vi klogere på
hvilke planter der klarer sig
bedst under de forskellige tør-
keforhold. Men først og frem-
mest er det bud på hvordan
man kan komme uden om
nogle af de paradokser der er i
vores fag. Bl.a. at man fjerner
tonsvis af grus for at køre
tonsvis af muld ind, og at man
lægger næringsrig muldjord
ud i vejbedene hvilket konse-
kvent giver høje, efterfølgen-
de driftsomkostninger,“ for-
tæller Steen Himmer.

Han understreger  at allere-
de om cirka 17 år vil de sjæl-
landske grusgrave være tømte,
og man må begynde at impor-
tere hvis forbruget af god sta-
bilgrus til mindre væsentlige
befæstelser fortsætter som
hidtil.

På denne måde fik Gladsaxe
forvandlet en parkeringsplads
til en frodig blomstersteppe
med et minimalt CO2-aftryk for

• Der er plantet mange eksoter blandt den frodige beplantning i Høje
Gladsaxe. Det er bl.a. fordi der også er masser at hente for biodiversi-
teten i ikkehjemmehørende arter, men også fordi borgerne i området
ønskede en markant beplantning og stærkt farvede blomster mv. som
de kan se oppe fra højhusbebyggelsens vinduer. Foto: Steen Himmer.

en anlægssum der er til at
overskue (2,1. mio. kr.) og -
endnu mere væsentligt - me-
get lave driftsomkostninger da
ukrudtet har svært ved at
etablere sig i det tørre, næ-
ringsfattige grus.

Mols Bjerges truede arter
Konferencen sluttede af med
Nationalpark Mols Bjerges bio-
log Jens Reddersens indlæg
om skabelsen af en 13 km lang
og 120 hektar stor habitatkor-
ridor af overdrevsnatur i Nati-
onalpark Mols Bjerge. Et ar-
bejde der faktisk ikke kræver
særligt meget fysisk arbejde,
fortæller Jens Reddersen.

„Vi laver minimalt anlæg og
pleje fordi området ligger på
sandjord og jorden og nære
omgivelser de fleste steder har
en fin frøpulje og insekter. Det
bliver fint bare vi laver aftaler
om den rigtige drift. Her får vi
meget næsten uden at betale
noget bare ved frivillighed hos
lodsejere der jo ikke som land-

mænd og skovejere skal for-
rente et kæmpe lån i banken
til arealerhvervelsen og derfor
skal levere effektiv produktion
på arealet,“ siger han.

„Indsatsen er derfor i stedet
en stor motivationsindsats
hvor vi og frivillige eftersøger
og overvåger karakteristiske
arter, herunder heldigvis man-
ge sjældne og truede arter,“
siger Reddersen og henviser til
ebeltoftnatur.dk hvor der er
meget konkret dokumenta-
tion og formidling af de store
naturværdier, helt ned på ma-
trikelniveau.

Det er ikke uden grund at
projektet fokuserer netop på
Nationalpark Mols Bjerge. Eg-
nen rummer meget lysåben,
tør og næringsfattig natur
som overdrev, hede, strand-
overdrev og tilgroede sand-
marker. Der er store arealer i
Mols Bjerge, men ellers er de
som i resten af Danmark små
og spredte. Hvad gør man?

For truede og lavmobile in-
sekter med specifikke habi-
tatkrav er en ‘grøn korridor’
helt utilstrækkelig da mange
‘grønne arealer’ vil være ikke-
habitat, måske endda barrie-
rer, fortæller Jens Reddersen.

Spredningskorridorer sikres
bedst hvis de er habitatkorri-
dorer da konkrete arter har
specifikke habitatkrav og
spredningsevne. Nationalpark
Mols Bjerge har en vision om
at skabe cirka 50 km sammen-
hængende overdrevsnatur
rundt om Ebeltoft Vig. Rundt
langs vigen er tre slags sand:
blandet morænesand, lagdelt
smeltevandssand og hævet
havbundssand.

Arbejdet er opdelt i tre
etaper. I 2014 tog man fat på
Etape 1, den 13 km habitat-
korridor gennem Ebeltofts by-
og bynære arealer under nav-
net ‘BiodiverCity - Blom-
strende Bånd gennem Byen.’
Det hele sker for at sikre og
forbedre forholdene for de vir-
kelig truede dyr der ligger hø-
jest på listen.

Reddersen forklarer.„Vi har
en klar prioritering af at be-
skytte, skabe og udvide natur i
by og bynære arealer så de
faktisk understøtter indsatsen
for at beskytte ikke bare ‘arter
af en eller anden slags’ men de
arter der er truede og derfor
har brug for hjælp i form af
flere, bedre og mere sammen-
hængende levesteder.“ lt



GRØNT MILJØ 9/2022 7

• 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



8 GRØNT MILJØ 9/2022

Når en bygherre og en råd-
giver skal aftale rådgiv-

ningsydelsen til et bygge- og
anlægsarbejde, kan de lade sig
vejlede af de såkaldte ydelses-
beskrivelser. Her er der nu
kommet et tillæg om bære-
dygtighed, social, miljømæssig
som økonomisk. Ud over en
lang proceseksercits, kommer
den også ind på mere konkre-
te ‘enkeltydelser’ om bl.a. are-
alvurdering, genbrug, klima-
indsats og biodiversitet.

Tillæg om bæredygtigheds-
ydelser er udgivet af Danske
Arkitektvirksomheder, Fore-
ningen af Rådgivende ingeniø-
rer og Bygherreforeningen Re-
aldanias støtte. Det supplerer
Ydelsesbeskrivelse for Byggeri
og Landskab 2018 (YBL18) og
Ydelsesbeskrivelse for Bygher-
rerådgivning 2019 (YBB19).

Tillægget er udarbejdet af
en ekspertgruppe fra udgiver-
ne og fra DI Byggeri og Værdi-
byg på grundlag af workshops
og dialoger med partnere i
branchen. De skriver at bag-
grunden er det stigende fokus
på bæredygtighed i bygge- og
anlægs, nye klimakrav i Byg-
ningsreglementet og EU-initia-
tiver for øget bæredygtighed.

„Tillægget understøtter dels
bygherren i at definere visio-
ner, målsætning og krav ved-

KILDE. Tillæg om bæredygtigheds-
ydelser. Danske Arkitektvirksomhe-
der, Foreningen af Rådgivende inge-
niører og Bygherreforeningen, 2022.

Ydelsesbeskrivelse med bæredygtighed
Ud over procesinfo belyses også ‘enkeltydelser’ med grøn faglighed

rørende bæredygtighed i et
byggeprojekt, og dels de pro-
jekterende i at afklare omfang
og indhold af de ønskede
ydelser der omsætter bygher-
rens ambitioner til konkrete
løsninger,“ uddybes det.

Tilægget er dog holdt på et
overordnet plan så ydelserne
kan tilpasses forskellige pro-
jekter både nu og i fremtiden.
Udgiverne venter nemlig at
rammerne for bæredygtig-
hedsydelser vil ændre sig i takt
med de forventede stramnin-
ger i bygningsreglementet og
EU-lovgivningen. Gruppen vil
derfor følge op så tillægget
ikke bliver forældet.

Fra oplæg til aflevering
Processen - og tillægget - be-
gynder med en bæredygtig-
hedsrådgivning der munder
ud i et oplæg om hvor meget
bæredygtighed der generelt
set skal med. Man kan beskri-
ve hvad følgen er for bære-
dygtighedens indhold, omfang
og drift og hvad følgen er for
myndigheder, tidsplan, øko-
nomi, kvalitetssikring, doku-
mentation - og hvad der er
følgen for bygherren selv.

Oplægget udvikles til byg-
herrens bæredygtighedsvision,
og et bæredygtighedsprogram
bistået af en teknisk finansie-

ringsanalyse. Følgerne kan be-
lyses på samme vis som før.

Med programmet på plads
er næste skridt i processen - og
i tillægget - at realisere det via
en ‘bæredygtighedsledelse’.
Man begynder med en bære-
dygtighedsplan der koordine-
res med de mere konkrete ‘en-
keltydelser’. Man kan beskrive
følgerne for de samme fakto-
rer som før. Det fører frem til
dispositionsforslag, forslag og
videre til projektforslag, myn-
dighedsprojekt, udbudspro-
jekt, udførelsesprojekt, udfø-
relse og aflevering.

Grønne enkeltydelser
Indtil nu har tillægget kun talt
om proces og generelle for-
hold, men med det sidste kapi-
tel beskrives specifikke ‘enkelt-
ydelser’ der ligger ud over
Bygningsreglementet. De er
fordelt på fem temaer: doku-
mentation, livscyklus, cirkulært
byggeri, klima/miljø og social
værdiskabelse hvor udemiljøet
fylder meget. Bygherren væl-
ger fra starten af hvad der skal
med og lige så tidligt indledes
den nødvendige koordination
og tilpasning til projektet.

Dokumentation kan omfatte
et certificeringssystem, byg-
nings- og materialepas for de
anvendte materialer, scree-

ning for uønskede stoffer samt
‘variantsammenligninger’ for
at finde den løsning der mat-
cher ambitionerne.

Livscyklus kan omfatte LCC
(life circle cost = totaløkonomi)
om projektets samlede om-
kostninger og LCA (life cycle
assessment = livscyklusvurde-
ring) om projektets samlede
klima- og miljøpåvirkning.

Cirkulært byggeri kan om-
fatte en ressourcekortlægning
der bl.a. inddrager nedriv-
ningsmaterialer der kan gen-
anvendes i det nye projekt.
Cirkulært byggeri kan også
omfatte en arealvurdering.
hvor man gennemgår det eksi-
sterende landskabs eller friare-
als potentialer for at se hvad
der kan bevares, genanvendes
eller videredistribueres. Herun-
der hører også belægninger
og beplantning.

Klima/miljø omfatter robust-
hed over for klimaændringer.
Man kan analysere behovet
for klimatilpasning gennem
landskabsbaseret regnvands-
håndtering, sikring mod hav-
eller grundvandsstigninger og
bevoksningers effekt over for
varmeø-effekter, partikelfor-
urening, turbulens, tempera-
tur og beskygning. Klima/miljø
omfatter også byggepladser
hvor der ikke bruges fossile
brændstoffer og ikke udledes
drivhusgasser, partikler mv.
Minimering af jordtransporter
nævnes ikke specifikt.

Klima/miljø omfatter endvi-
dere biodiversitet. Gennem
screeninger i områdets eksiste-
rende flora og fauna kan man
få optimal viden om stedets
eksisterende biologiske til-
stand og et grundlag for hvor-
dan den bedst kan udvikles.
Endelig omfatter klima/miljø
en afdækning af potentialet
for at binde CO2 i lokalitetens
bevoksninger, vådområder og
bygningsdele.

Den sidste ‘enkeltydelse’ til-
lægget beskriver, er social
værdiskabelse. Det omfatter
indeklimaet (temperatur, ven-
tilation, akustik mv.), bruger-
inddragelse, ibrugtagnings-
forløb og evaluering af sociale
effekter. Læs mere i rapporten
der er knastør, men vinder ved
nærmere bekendtskab. sh

Projektet er under udførelse, men er der foretaget ressourcekortlægning, arealvurdering og screeninger?
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Mange villaejere har plast-
badepools i haven, og i

den hede sommer har der væ-
ret stigende efterspørgsel, især
dem fra 3.000 til 10.000 liter.
De største  kan rumme op til
35.000 liter vand. Det svarer
cirka til én persons vandfor-
brug på et helt år.

Men hvad gør man når poo-
len skal tømmes hvad enten
det er ejeren selv eller en an-
lægsgartner? Tømmer man alt
vandet ud i haven, risikerer
man at det løber ind til nabo-
erne, og den går ikke ifølge
den naboretlige tålegrænse.

Før man tømmer poolens
vand ud i haven

Tømmer man vandet ud i ha-
ven, skal det sive ned eller for-
dampe på ejen grund.

Et andet problem er at pool-
ens vand har fået desinfekti-
onsmiddel, eventuelt med
klor, for at holde vandet hygi-
ejnisk, og salt for at vandet
ikke skal svi i øjnene. Når man
derefter vælter de mange ku-
bikmeter vand ud i haven, kan
det skade jorden, plænen og
den øvrige beplantning. Med
klor og salt kan det minde om
vejsaltforurening. Det kan for-
værre skaderne hos naboen
hvis vandet løber derhen - el-

ler hvis det løber videre og for-
urener en å eller sø hvilket
miljølovgivningen forbyder.

Hvad angår klor kan man
lade poolen stå nogle dage før
man smider vandet ud. Sådan
lyder rådet fra Henrik Rasmus
Andersen fra DTU i en artikel i
Politiken 20. august. Kloren
bliver nemlig nedbrudt af so-
len. Med et målekit kan man
selv følge klorniveauet, ikke
bare til at se om der er nok
klor til at holde poolen ren,
men også til at se hvornår man
kan hælde vandet ud.

Tilbage står fortsat proble-
met saltet som der kan være
meget af i nogle af de perma-
nente pools. Derfor er det
Miljøstyrelsens generelle råd
at hælde badevandet ud i klo-
akken så vandet bliver renset
på renseanlægget.

Miljøstyrelsen anbefaler
også midler uden klor (Klorfri,
Pool Protect m.fl.), men dem
skal man også være varsom
med, advarer Henrik Rasmus
Andersen der anbefaler at læ-
se brugsanvisningen først.
Nogle kommuner kræver også
en udspredningstilladelse, så
det skal man lige tjekke. sh

Bevoksninger kan få en gedigen saltforgiftning

• Havepool på cirka 14 m3. Fra bomagasinet.dk, sponsoreret indhold.

Planternes grene og blade
vokser mod sollyset. Det

kan de takket være plantehor-
monet auxin der føres frem af
såkaldte PIN-proteiner og star-
ter en lokal strækningsvækst i
grenens beskyggede side så
grenen bøjer sig mod den
modsatte og ubeskyggede
side. I lysets retning. Med den
samme effekt kan en rod dreje
uden om forhindringer som
f.eks. en sten.

Denne proces er nu helt af-
sløret af et dansk forskerhold.
Men det var Charles Darwin
der i 1880 begyndte med et
forsøg hvor han dækkede top-
pen af en græsspire til med en
hætte hvorefter spirens nedre
del krummede sig mod lyset.

30 år senere opdagede den
danske plantefysiolog Peter
Boysen Jensen at når en havre-
spire sansede lys blev der i spi-
rens top dannet et kemisk stof
der bevægede sig ned mod
spirens skyggeside hvor det fik

Den bedste plads i solen

spiren til at bøje sig mod lyset.
To årtier senere fik man isole-
ret det kemiske stof der viste
sig at være auxin - opkaldt ef-
ter det græske ord for vækst.
Forskningen har siden vist at
auxin er et plantehormom
med mange funktioner i plan-
tens udvikling. Ikke bare at få
det til at vokse efter solen.

Hidtil har man ikke vidst
hvordan auxinen transporte-
res. Men det er nu løst af et
forskerhold anført af Bjørn
Panyella Pedersen fra Aarhus
Universitet med gåsemad som
testart. Og her spiller PIN-pro-
teiner en vigtig rolle. Det er et
stof der blev opdaget i
1990’erne, og som planter bru-
ger når den skal danne skud
og blomster. Og når planter
skal vokse efter lyset.

Opdagelsen af auxin fik ke-
mikalieproduncenter til at lave
nye midler inspireret af auxins
kemiske formel. Der blev også
opfundet kunstige auxiner der

KILDE
Lasse Foghsgaard (2022): Darwin gav
op, men de danske forskere løser my-
sterium om planter. Politiken 22.7.2022.

overstimulerede vækstsignalet
så man kunne tage livet af
ukrudt uden at slå afgrøden
ihjel. De ukrudtsmidler der
bruges i dag binder specifikt til
PIN-proteinerne. De hindrer at
det naturlige auxin virker, og
det får planten til at visne.

Den nye viden om PIN-pro-
teiner kan ifølge Panyella Pe-
dersen være med til udvikle
ukrudtsmidler der er mere se-
lektive, så man kun rammer
ukrudtet så forbruget falder.

Spørger man Michael Bro-
berg Palmgren, planteforsker
på Københavns Universitet, er
opdagelsen - publiceret i det
videnskabelige tidsskrift Na-
ture - dog mest grundviden-

skab der gør os klogere på
hvordan planter fungerer. Nu
kan man f.eks. forklare hvad
der sker når man klipper hæk.
Palmgren forklarer: I gren-
spidserne produceres auxin
der flyttes ned gennem gre-
nen takket være PIN-proteiner
og sætter knopperne i dvale.
Når man klipper grenspidserne
af, stopper auxinstrømmen,
knopperne vågner og skyder.
Og det skaber den tætte hæk.
„Hvis man aldrig klipper hæk-
ken, blivet der bare en løs og
åben busk,“ siger Palmgren. sh

PIN-proteiner flytter auxinen som får planterne
til at vokse mod lyset, viser ny forskning

• Uden auxin og PIN-proteiner ville klipningen ikke gøre hækken tæt.

Pistol skal afvikles
fra nytår til nytår
I 2022 og 2023 afvikles en ræk-
ke pesticider, bl.a. det glypho-
sataholdige ukrudtsmiddel Pi-
stol der bl.a. anvendes på be-
lægninger. Det er fastsat gen-
nem Stofbekendtgørelsen der
opstiller afviklingsfrister for
salg, anvendelse og besiddelse
af midlerne.

For Pistol er der forbud mod
salg 30.12.2022 og forbud
mod anvendelse og besiddelse
30.12.2023. Midlet er jf. mid-
deldatabasen.dk. godkendt til
„ukrudtsbekæmpelse i pryd-
planter, juletræer, skovbrug,
planteskoler og læhegn samt
til ukrudtsbekæmpelse på par-
keringsarealer, veje, indkørs-
ler, fortove, havegange, terras-
ser og udyrkede arealer.“

Samme skæbne som Pistol
får glyphosatmidlerne Round-
up WeedXGel og RoundupX
Gel Max der anvendes i land-
brug og frugtavl. En lang ræk-
ke skadedyrsmidler med det
aktive stof cypermethrin har
forbud mod salg 1.12.2022 og
forbud mod anvendelse og be-
siddelse året efter. sh
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Du kan tage tigeren ud af
junglen, men du kan ikke

tage junglen ud af tigeren.
Den metafor kan man over-
føre til en almindelig virksom-
hed. Her møder medarbejdere
og ledere ind hver dag, men
det er ikke kun en anlægsgart-
ner og formand der siger god-
morgen. Det er også en far, en
mor, en pårørende, en enlig,
en fodboldtræner og en alt-
muligt-andet der nikker hen
over morgenkaffen.

Og det bør virksomhederne
have langt mere fokus på, ly-
der det fra flere fronter. Ek-
sempelvis har Velliv Forenin-

Invitér hele mennesket på arbejde
ARBEJDSMILJØ. Det fysiske arbejdsmiljø er let at tale om og finde løsninger på. Det er
sværere med dét indre. Men sådan behøver det ikke at være, heller ikke i anlægsgartnerfaget.

gen de seneste tre år spurgt
godt 2.000 medarbejdere på
danske arbejdspladser om
hvordan det går med at tale
om mistrivsel og at få hjælp
fra arbejdspladsen.

Og lidt bedre er det blevet.
Den seneste undersøgelse viser
at antallet der har følt sig
stressede eller på anden måde
haft det psykisk dårligt i deres
arbejdsliv, er faldet fra 39,6%
til 36,5% det seneste år. Men
det er stadig voldsomt at hver
tredje dansker stadig døjer
med dårlig mental sundhed på
arbejdspladsen, siger Lars Bo
Pedersen, chef for mental

sundhed og kommunikation
hos Velliv Foreningen.

„Det er min fornemmelse at
mange arbejdspladser - på
baggrund af de store foran-
dringer pandemien fik for
manges arbejdsliv - har indset
at trivsel er en uomgængelig
faktor for produktivitet og
arbejdsglæde. Der er nok ble-
vet større lydhørhed over for
at tale sammen for at fore-
bygge problemer. Så det er
vigtigt at mange flere arbejds-
pladser bliver opmærksom på
det. Derfor afholder vi igen i
år ‘Danmarks Mentale Sund-
hedsdag’ for at støtte danske

virksomheder i deres ønske om
at sætte fokus på mental sund-
hed,“ siger Lars Bo Pedersen.

Mental sundhedsdag
Hos Buus Anlægsgartner A/S
tog man Vellivs opfordring og
støtte til at afholde en mental
sundhedsdag til sig, fortæller
lederen af virksomhedens Aal-
borgafdeling, Dennis Worum,
der ikke er i tvivl om at der er
brug for at sætte trivslen hø-
jere på dagsordenen.

„Vi er jo håndværkere og
har nok en tendens til at vi
bedst kan forholde os til at en
kollega slår sig over fingeren
med hammeren. Så ved vi at
det går over, og vi tør tale om
det. Men det er lige så vigtigt,
og det skal være lige så nemt
at tale om hvordan man har
det indeni. Det skal være lige
så lovligt at bringe på banen
som fysiske problemer,“ for-
tæller han.

„Så vi skal skridtet dybere
og binde os selv op på at
medarbejderne skal have det
godt. Det gik for alvor op for
os da vi efter coronaen ople-
vede at sygefraværet steg me-
get. Vi har talt med medarbej-
dere om det og er nået frem
til at det sommetider er hove-
det der ikke kan følge med.
Derfor besluttede vi at sætte
fokus på vores mentale trivsel.
Det vil v gerne have input til
og en åben snak om. Også om
vi skal gøre noget anderle-
des,“ forklarer Dennis Worum.

Kort og skemaer
Til sundhedsdagen den 10. ok-
tober tog 14 medarbejdere i
Buus Anlægsgartners afdeling
i Aalborg derfor til Lundby
Krat for at tale om trivsel på
en ny måde i nye omgivelser.

Først satte man sig i grupper
og diskuterede ud fra en ræk-
ke dialogkort, eksempelvis
hvordan man bruger sine pau-
ser. Tit ender man med at sid-
de og kigge ned i sin telefon i
stedet for rent faktisk at snak-
ke med hinanden.

Derefter udfyldte alle ano-
nyme spørgeskemaer hvor de

• APV-Spillet om psykisk arbejdsmiljø består af 22 kort med udsagn af betydning for trivslen. Her de 8 første.
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• 14 medarbejdere fra Buus Anlægsgartner deltog i Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober hvor de både diskuterede fiktive situationer på
arbejdspladsen der kan påvirke trivslen men også udfyldte anonyme spørgeskemaer om hvordan de selv har det i hverdagen. Foto: TV2 Nord.

på en skala fra 1 til 10 skulle
vurdere eksempelvis hvordan
de havde haft det den seneste
uge på arbejde, og hvordan
det stod til med deres motiva-
tion for at gå på arbejde, men
også mere indgående spørgs-
mål til de ansatte som privat-
personer, eksempelvis om man
boede alene, og hvad man la-
ver i sin fritid.

Det er nu planen at der skal
afholdes en årlig trivselsmåling
i hele Buus hvor der i samar-
bejde med de ansatte fastsæt-
tes mål og metoder til at for-
bedre de områder der bliver
vurderet lavt på skalaen. Selve
sundhedsdagen skal desuden
udvides til at omfatte alle

• Hos Buus Anlægsgartner hang det øgede sygefravær fra coronatiden
ved. Derfor valgte man at sætte fokus på medarbejdernes trivsel da det
fysiske arbejdsmiljø kun er en del af det samlede arbejdsmiljø, fortæller
leder af Aalborg-afdelingen Dennis Worum. Foto: TV2 Nord.

medarbejderne. Samtidig skal
der være flere sociale arrange-
menter for at åbne endnu me-
re op for dialogen mellem le-
delse og medarbejdere.

Ingen er altid på 100%
Hos anlægsgartnervirksomhe-
den Skov Larsen Anlægsgart-
ner ApS på Fyn er direktør Ma-
rianne Larsen også fortaler for
at man som virksomhed gør
mere ud af at sikre at medar-
bejderne bliver mødt som
mennesker og ikke kun som
arbejdskraft.

„Der har været en tendens
til at man i arbejdslivet kun
ønsker at se det bedste af
mennesker. Vi bliver bedt om

at præstere på højeste niveau
hele tiden, både fysisk og
mentalt. Der er meget fokus
på at presse mest muligt, at
være mest muligt effektiv og
lave færrest muligt fejl. Men
jeg er overbevist om at vi må
finde en balance hvor vi kan
have hele mennesket med og
erkende at vi alle sammen har
både gode og dårlige dage fy-
sisk og mentalt. Sådan er det
at være menneske. Og tænk
hvis vi kan skabe et arbejdsliv
hvor vi kan være der præcis
som vi har det alle dage,“ for-
tæller Marianne Larsen.

Derfor har virksomheden in-
viteret to kandidatstuderende
til at skrive deres speciale om
trivsel med udgangspunkt i
Skov Larsen Anlægsgartner
ApS. En artikel om denne un-
dersøgelse vil blive bragt i et
af de kommende numre af
Grønt Miljø.

På baggrund af workshops
med gartnermedarbejderne
har de to kandidatstuderende
lavet en handlingsplan som
implementerer konkrete æn-
dringer der skal sikre mere
rum til det hele menneske på
arbejdspladsen.

Det hele hænger sammen
„Vi kan ikke dele mental sund-
hed op og sige at det hører til
derhjemme, og så skal man
bare være en anden på arbej-

det. Det hele hænger sammen.
Har folk det godt derhjemme,
har de det også godt i virk-
somheden, og som leder har
jeg jo brug for at de trives og
har lyst og overskud til at byde
ind,“ siger Marianne Larsen.

„Det handler om at sætte
ord på det og finde ud af at
det ikke er farligt at snakke
om. Det er en proces vi skal
starte,“ fortsætter hun. „I
håndværksvirksomheder er
det normalt at tale om det
konkrete og det man kan se
og veje. Derfor er det ekstra
vigtigt at gøre en indsats for
at tale om det indeni og få det
afmystificeret. Og det kan væ-
re svært. Det kan være svært
at sige at man har det dårligt
fordi man har skændtes med
sin mand eller kone hele ugen.
Især fordi mange håndværke-
re jo har en jargon hvor man
siger nogle ting lidt hårdt til
hinanden. Det kan gøre at
man pakker de følsomme ting
lidt væk for at beskytte sig selv
mod hurtige bemærkninger.
Men der skal være så meget
tryghed i virksomheden, at
man tør være åben over for
ens kollegaer.“

Et spil om trivsel
Hos Danske Anlægsgartnere
anbefaler miljø- og arbejdsmil-
jøkonsulent Bente Mortensen
også at virksomhederne tager
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SPILLET
Spillet om trivsel og psykisk arbejds-
miljø kan hentes på
baujordtilbord.dk/materialer/apv-spil-
let-om-psykisk-arbejdsmiljoe.

fat om den mentale del af ar-
bejdsmiljøet og ikke kun den
fysiske. Og det kræver måske
at man griber udfordringen an
på en anden måde end man er
vant til, pointerer hun.

„Du kan ikke bare sige at nu
tager vi også trivsel med i MU-
samtalerne, for så bliver det
kun til den enkeltes problem.
Så er det dig der sidder og si-
ger til din leder at du ikke tri-
ves på arbejdspladsen, og så
kan det fremstå som dit pro-
blem og ikke det fælles pro-
blem det ofte er. Måske ligger
problemet endda hos den le-
der som man sidder over for til
samtalen, og så er det næsten
umuligt at få svesken på di-
sken,“ siger Bente Mortensen.

Branchearbejdsmiljøudval-
get Jord til bord har udviklet
et APV-spil om trivsel og psy-
kisk arbejdsmiljø til netop an-
lægsgartnerfaget, kirkegårde
og skovbrug som Bente Mor-
tensen vil anbefale virksomhe-
derne at kigge nærmere på.

„På den måde bliver der
bragt nogle situationer på ba-
nen som man kan sidde sam-

men og vende uden at det bli-
ver personligt. Og så er det
pludselig ikke farligt. Det giver
mulighed for en langt mere
åben dialog hvor man virkelig
får talt om tingene uden at
det er den enkeltes ansvar. På
den måde kan det efterfølgen-
de arbejde også lettere hånd-
teres og sættes i system i en
APV. Men det kræver selvføl-
gelig at ledelsen er klar til at
se indad, lytte og tage imod
input og rent faktisk gerne vil
ændre tingene,“ siger Bente
Mortensen. Hun understreger
at man sagtens bare kan pluk-
ke nogle af spørgsmålene ud
og vende dem med medarbej-
derne hvis det virker for om-
fattende med selve spillet.

Ikke som i finanskrisens tid
Heldigvis vurderer arbejdsmil-
jøkonsulenten at virksomhe-
dernes ledere generelt er mere
klar og bedre rustet til at se på
de ansattes trivsel end før.

„Hvis man ser tilbage på ti-
den inden finanskrisen, var der
mange virksomheder der væk-
stede meget, men kom bagud,
brugte meget tid på brand-
slukning. Travlheden til trods
fik de røde tal på bundlinjen
og endte med at gå ned med
stress,“ siger Bente Mortensen.

„Sådan oplever jeg ikke helt
situationen i dag. Der er mere
fornuft derude og en beslut-
ning om ikke at blive større
end at man kan følge med. Og
det er et enormt gode, for bå-
de ansatte og medarbejdere
vil gerne gøre et godt stykke
arbejde. Her er det de travle
perioder som giver støj på lin-
jen og skaber den dårlige
kommunikation og forvirring

om ansvar og arbejdsområ-
der typisk fører til stress

og mistrivsel,“ siger
Bente Mortensen som
håber at den forøgede
ro om virksomheder
nes vækstambitioner
vil resultere i et øget

fokus på trivslen. lt

FOLDER
BAU Jord til bord (dengang BAR Jord
til bord) har i 2005 desuden udgivet
folderen ‘Under åben himmel’ som
giver spørgsmål man kan diskutere i
plenum om psykisk arbejdsmiljø. Fol-
deren kan hentes elektronisk på
baujordtilbord.dk/materialer/psykisk-
arbejdsmiljoe-under-aaben-himmel.

• Lars Bo Pedersen, chef for mental
sundhed og kommunikation hos
Velliv, opfordrer virksomheder til at
deltage i Danmarks Mentale Sund-
hedsdag. Foto: Velliv Foreningen.

Vi har før set hvordan dyrear-
ter breder sig fra landet til by-
en, og nu er også haren ved at
finde levevilkår i byen. Derfor
skal det nu - med Aarhus og
Aalborg som cases - undersø-
ges hvor mange harer det er
og hvor de er, oplyser Jyllands-
Posten 14.7.2022.

Bestanden på landbrugslan-
det er faldet, men der er op-
stået bestande i sommerhus-
områder og i mindre og større
byer. Det er nok de bedre fø-

Storbyharerne skal nu tjekkes nærmere
demuligheder der er årsagen,
og de er blevet dårligere på
landet og bedre i byen, især
efter at mange plæner er er-
stattet af vild vegetation.

Projektet udføres som et ci-
tizen science-projekt hvor man
bruger de data borgerne gi-
ver. Ser man harer inden for
100 meter fra bebyggelse, kan
man sende dato, tidspunkt og
præcis lokalitet til hannell
@bio.auu.dk. Tilføj om muligt
foto og gps-koordinater. sh

I denne urtevegetation i Glostrup er der set harer både i 2021 og 2020
selv om der er ganske kort til trafikeret vej (Ring 3). Grønt Miljø har selv
set harer her, senest 6. november, men ikke lige da billedet blev taget.

Et bæredygtigt filter af muslin-
geskaller skal løse problemet
med svovlbrinte i kloakken.
Det er udviklet af EnviDan og
Aarhus Vand i det fælles sel-
skab Sulfonizer samt af PBJ
Miljø. Filtret er testet på Viby
Renseanlæg i Aarhus med så
god effekt at det er installeret
to andre steder i byen.

Svolvbrinte stinker ikke bare
af rådne æg, men tærer også
kloakkens beton. Ofte har
man søgt at løse problemet
ved at tilsætte kemikalier, men
det skader miljøet og arbejds-
miljøet. Og derfor skal muslin-
geskallerne i spil.

Spildevandet ledes gennem

et filter af skaller og omdan-
ner svolvlbrinte til tungtoplø-
seligt gips. Det sker fordi mus-
lingeskaller er meget calcium-
holdige. Den samme proces
minimerer samtidig hørmen
fra flere andre stoffer.

Problemet med svovlbrinte i
kloakken er steget fordi kloak-
kerne er blevet tættere og for-
di flere og flere kloakker bliver
separatsystemer med spilde-
vand og regnvand for sig. Det
skaber et langsommere og me-
re koncentreret  flow af spilde-
vand. Hertil bidrager længere
rørføringer fordi der er klo-
akeret på landet og fordi ren-
seanlæggene er centraliseret.

Muslingeskaller bekæmper svovlbrinte

• Et filter med muslingeskaller afbøder problemerne med svovlbrinte i de
efterhånden tætte og ufortyndede kloaksystemer. Foto: Aarhus Vand.

GRØNT MILJØ 9/2022
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Politiet har fået flere indbe-
retninger om stjålet træ i

skove rundt om i landet, oply-
ser Dansk Skovforening 14.20.
2022. De er sket samtidig med
at priserne på gas og el er ste-
get stærkt Og i skovene ligger
det skovede træ frit fremme.

Hvor meget der stjæles, er
endnu uvist, men Dansk Skov-
forening har kendskab til en-
kelte eksempler. I efterårsfe-
rien blev Silkeborg Kommune
bestjålet for 20-25 rummeter
brænde samt 1000 planker og
500 afmærkningspæle. Det
skulle bl.a.været brugt som
brænde på kommunens shel-
terpladser. Ugen før blev der
ved Bleld Skov nær Horsens
stjålet over 30 rummeter træ i
stammer i 3,5 meters længde.

Sydøstjyllands Politi vurderer
at det ikke har været helt små
operationer, og det har for-
mentlig krævet et større køre-
tøj at transportere det stjålne
træ. Skovforeningen kan dog

ikke sige noget om hvorvidt
der er tale om mere organise-
ret kriminalitet, eller blot en
engangsforseelse.

„Det er noget vi ser på med
både alvor og opmærksom-
hed. Vi bevæger os jo ind i de
kolde måneder og efterspørgs-
len efter brændsel kommer
kun til at stige,“ siger direktør
for Dansk Skovforening, An-
ders Frandsen. „Almindeligvis
har skovejeren kunnet lade
træet ligge ubevogtet, men
det kan være at branchen skal
tage nye forholdsregler.“

Frandsen opforder medlem-
mer til at oplyse om de vil tage
ekstraordinære skridt for at
beskytte træet. „Dermed kan
vi måske også hjælpe hinan-
den med at finde gode, prakti-
ske løsninger som kan hindre
tyveri og brænde,“ siger An-
ders Frandsen der fastslår at
tyveri af træ altid er en sag for
politiet og skal anmeldes.

I efteråret har der også væ-

Brændetyverier i skovene

ret spredte meldinger om ty-
verier af brænde mv. fra priva-
te haver og erhvervsområder
selv om politi og forsikringssel-
skaber har advaret. Det gjorde
Midt- og Vestsjællands Politi
allerede 13. september.

„Vi ved at efterspørgslen på
brændsel stiger naturligt når vi
er på vej i fyringssæson. Men i
år er det også varer som lige
pludselig har en meget højere
værdi end tidligere, og derfor
er de særlig udsat,“ sagde po-
litiinspektør Michael Flemming
Rasmussen dengang til TV2
Lorry. Kriminelle kan udnytte
den stigende efterspørgsel og
høje priser til at sælge brænd-
slet videre, lød advarslen.

Generelt tyder alt på at der

er opstået panik på markedet,
skrev Berlingske 13. oktober:
„Danskerne hamstrer, og for-
handlere beretter om massiv
efterspørgsel på brændsel.“

Grønt Miljø har ikke hørt
om tyverier af stående ved,
altså hvor kriminelle har fæl-
det eller beskåret træer i skov,
park mv. og taget træet med.
Det vil også - afhængig at træ
og tørrevilkår - tage et års tid
før det er tørt nok med vand-
procenten under 18%. sh

Politiet og skovforeningen har fået meldinger i
en tid hvor energipriserne eksploderer

ER TRÆET TØRT TIL BRÆNDE?
To staldtips: Slå to stykker brænde
mod hinanden. Er lyden klingende, er
træet tørt nok. Eller kom lidt spyt el-
ler sæbe på det ene endetræ af et
stykke brænde og pust i det andet.
Når der opstår bobler, blæser man
igennem og træet er tørt nok.

Lige til at tage.
Flere er faldet for
fristelsen.
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Byggeskadefonden opsam-
ler løbende erfaringer om

bygningsdrift i almene bygge-
rier og udmønter dem i anbe-
falinger. ‘Guide til kvalitet ved
bygningsdrift’ hedder den ny-
este fra i sommer. Den kom-
mer også lidt ind på udemiljø-
et selv om det ligger uden for
fondens arbejdsområde og
skadedækning.

Det er altså bygningsdrift
det mest handler om. Nogle af
udemiljøets elementer er dog
direkte knyttet til byggeriet,
f.eks. grønne tage, facadebe-
plantning, afløb, kloak, hegn,
omfangsdræn, sokler samt
udendørs trapper, reposer og
ramper. De er derfor del af
guiden. Eller kunne være det.

Facadeplanter ikke med
Påfaldende er det at facade-
beplantninger ikke nævnes i
guiden. De har før været set
som et problem fordi det hed
sig at murværket blev opfug-
tet. At det ikke er tilfældet, er
for længst dokumenteret.

Stadig kræver facadeplanter
dog løbende drift, nemlig be-
skæring ved vinduer og døre
og ved konstruktioner hvor
voksende skud f.eks. kan blive
et problem med tagsten. Og
når en beplantet mur skal re-
noveres, kan det være nødven-
digt at skære planterne helt
ned og starte forfra. Men det
medtager guiden altså ikke.

Fokus på grønne tage
Det udemiljø der omtales mest
i guiden, er grønne tage. An-
befalingerne til projekteringen
er - omformuleret fra spørgs-
mål: Afvandingen skal være
tilstrækkelig. Plantedele må
ikke kunne stoppe afløbet.
Inddækningshøjden skal være
høj nok. Det grønne tag skal
holdes væk fra tagkanter,
skotrender, overlys og gen-
nemføringer. Der skal være
forsvarlig adgang over det
grønne tag til andre bygnings-
dele der skal driftes.

For driften er anbefalingen
at beplantningen friholdes fra

Guide om bygningsdrift
har også lidt grønt med
Facadebeplantning er dog ikke med i
Byggeskadefondens nye anbefalinger hvor
afløb og dræn også kun nævnes sparsomt

murkroner, gennemføringer
og ovenlys. At afløb er rene.
Og at man tjekker om der er
tegn på utætheder i tagrum
eller på lofter under taget.

På altaner skal der være fald
væk fra facaden. Afvanding
ud over kanter må kun må ske
når altanen er under 150 cm
bred. Anvanding af større alta-
ner skal ledes til afløb. Vandet
må ikke ledes ned ad facaden.
Afløbet skal kunne renses, og
fuger i altanplader og under
altandøre skal kunne tilses og
skiftes. Anbefalingerne til drif-
ten er mest tilsyn, herunder at
afløb ikke er stoppet til.

Sokkel og fald
Går man længere ned, skal
sokkelhøjden være mindst 15
cm, og der skal være fald væk
fra bygningen. Man skal und-
gå belægninger der skaber
opsprøjt på facaden. Terræn-
dæk skal placeres mindst 5 cm
over terræn - her henses for-
mentligt til træterrasser.

I den spørgende form hed-
der det videre: Er der valgt
belægningstyper som vand
kan trænge let igennem? Her
er det uklart hvad man egent-
ligt bør gøre. Anbefalingerne
til driften er mest tilsyn, herun-
der at sokkelrender og afløbs-
render er holdt rene. Der an-
befales rensning efter løvfald
og en om foråret.

I forbindelse med grønne
tage nævnes det at tagrender
og nedløb skal placeres så de
kan renses, og i driften skal de
skal holdes rene. Under ‘kloak’
spørges der om regnvand kun
siver langsomt gennem afløb i
terræn og kun langsomt væk
fra sokkel og afløbsrender. Der
står ikke noget om hvad man i
givet fald skal gøre.

Enkelt og gennemprøvet
Generelt set er det afgørende
at samtænke projektering og
drift og her har almene bolig-
organisationer den fordel at
de ofte både har rollen som
byg- og driftsherre. Men at
samtænke projekt og drift er

ifølge guiden også at „tænke
helhedsorienteret og bære-
dygtigt - og hele tiden have
klimahensyn og ressourceud-
nyttelse med inde i driftsover-
vejelserne.“

Det handler generelt set og-
så om at bruge enkle, gen-
nemprøvede og holdbare løs-
ninger, sørge for en realistisk
sammenhæng mellem projekt-
valg og driftsbudget, at kon-
struktionerne er til at komme
til, adskille og udskifte og at
justere driftsplanen løbende.

Det peger generelt på enkle
løsninger, få, robuste materia-
ler og konstruktiv beskyttelse.
Et ubeskyttet vindue med dår-
lig vedligeholdelse kan holde
15 år. Men op til 40 år hvis det
er beskyttet af et tagudhæng
og vedligeholdes målrettet.

Dokumenterede erfaringer
Fonden fastslår at anbefalin-
gerne hviler på en dokumen-
teret erfaringsopsamling fra
fondens godt lovpligtige efter-
syn i 250.000 boliger i almene
boligbebyggelser landet over.
Godt 700 eftersyn om året. Det
er altså „ikke bare noget vi
tror eller synes,“ hedder det.

Alligevel er der anbefalinger
der vækker skepsis, f.eks. den
med at undgå belægninger
der skaber opsprøjt. SBi har
tidligere påvist at fugtpro-
blemet ikke så meget skyldes
opsprøjt, men mere nedsilen-
de slagregn. Og så betyder det
ikke så meget hvilken belæg-
ning der er brugt.

Den nye guide knytter sig til
fondens to andre guider om
henholdsvis nybyggeri og byg-
ningsrenovering. Formen min-
der generelt om den vi kender
fra kvalitetssikring. Der er
mange generelle anbefalinger
om proces, projekt, dokumen-
tation og ansvar, men også
faglige anbefalinger - også
nogle de grønne fagmænd
bør kende. Desværre er den
ofte spørgende tilgang uhel-
dig, for den fortæller ikke
hvad man skal. sh

KILDE
Byggeskadefonden (2022): Guide til
kvalitet ved bygningsdrift. 99 s. Bsf.dk.
Guien er udarbejdet af Byggeskade-
fonden i samarbejde med Tegnestuen
Jens V. Nielsen med støtte fra en faglig
følgegruppe bestående af Steen Hin-
gebjerg Jensen (DAB), Søren Haugsted
(Arkitema),  Per Mohr Hansen (EKAS
Rådgivende Ingeniører) og Morten
Hjorslev Hansen (BygErfa).

• Guiden tager - noget påfaldende - ikke facadeplanter med.
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Den københavnske havneop-
fyldning Lynetteholm og den
tilhørende kystnære byudvik-
ling vil markant og for altid
ændre det kendetegn vi for-
binder med København: nær-
heden og synet af havet. Det
fastslår en strategisk miljørap-
port Cowi har lavet for By &
Havn og Transportministeriet.

• Foto fra Kastellet set mod henholdsvis nord og øst. Den fremtidige udsigt vil med en fremtidig opfyldning
og bydannelse på Lynetteholm blokere for udsynet til Øresund. Illustration: Cowi.

„Bebyggelserne i de nye by-
områder vil udgøre markante
indslag i den fremtidige ople-
velse af det samlede byland-
skab når man kigger mod øst
fra den eksisterende by,“ hed-
der det i rapporten hvor man
på skitser kan se hvor meget
havudsigten stoppes fra nogle
udvalgte fotostandpunkter.

Skitserne er lavet som en po-
lygon med en ensartet højde,
transparens og med en ud-
strækning der som udgangs-
punkt er sammenfaldende
med planerne for byudviklin-
gen, fremgår det af rapporten.
Polygonen på skitserne har en
højde på 24 meter, men 30
meter er også en mulighed. sh

Lynetteholmen lukker for nærheden og udsynet til havet

Kisten sænkes ned
med kistesænker
At bære en kiste hen til gra-
vens kant og sænke den ned
med tov kan være hårdt når
det er svært at komme til og
kisten er tung. Det kan gå
galt, f.eks, hvis et af kistens
håndtag knækker eller en af
bærerne får overbalance, skri-
ver Lene Halkjær Jensen i Kir-
kegården 5/2022 fra Helsingør
Kirkegård. Her blev der derfor
i 2017 indkøbt en kistesænker
som nu er blevet fast praksis.
Den skal stadig bæres til gra-
ven, men selve nedsænknin-
gen klares maskinelt og kiste-
sænkeren bremser automatisk
alt efter kistens vægt. Kiste-
sænkeren er fra det amerikan-
ske Frigid Flui og beskrives
bl.a. af Folkekirkens Arbejds-
miljørådgivning.
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Af Thomas B. Randrup,
Märit Jansson, og Anna Sunding

GOVERNANCE 6. Parkforvaltere påtager sig mange samfundsaktuelle udfordringer der kan
være komplekse med både grønne og sociale vinkler. Sådanne udfordringer kan klares ved
governance, det vil sige processer med samforvaltning og andet strategisk samarbejde

DEN STRATEGISKE PARKFORVALTNING

‘Urban open space governance and management’ blev i 2020 udgivet
af Routledge med flere svenske og internationale forfattere. Bag bo-
gen ligger flere års indsats i arbejdsgruppen ‘Landskapets governance
och förvaltning’, Sveriges Lantbruksuniversitet. Bogen sammenfatter
aktuel forskningsbaseret viden om forvaltning og governance af ude-
miljøer og er et svar på behovet for at løfte forvaltningens uddannel-
se og praksis. Bogen sammenfattes på dansk i syv artikler i syv numre,
her nr. 6. De har før været bragt i Tidsskriften Landskap, Sverige.

Parkforvaltning  handler om
at udvikle og pleje forskel-

lige slags udemiljøer, men er
også et spørgsmål som berører
medarbejdernes motivation og
arbejdsindsats. En effektiv for-
valtning kræver systemer og
rutiner for at håndtere denne
kompleksitet. Det kan gøres
med støtte fra bl.a. drifts-
rutiner, planlægning og
budgetteringssystemer. Men
forvaltning handler også om
at udvikle visioner og mål om
at inspirere medarbejderne til
at arbejde strategisk sammen.

Hvordan opnår man en stra-
tegisk parkforvaltning? Strate-
giske beslutninger omfatter
mindst to tilgange: Den ene er
at lede personalet og styre or-
ganisationen effektivt i den
rigtige retning med et godt in-
spirerende arbejdsmiljø. Den
anden er at forvalte de grønne
områder så de forbliver rele-
vante og værdifulde for bru-
gerne i dag og i fremtiden.

Ledelse og forvaltning
Parkforvaltere er nødt til at
tage del i omfattende sam-

fundsudfordringer som klima-
tilpasning og biodiversitet
samtidig med at udemiljøet
skal fortsætte med at være re-
levant for stadig flere bruger-
grupper. Det kræver både le-
delse og kommunikation med
flere aktører som personale,
politikere, brugere og forskel-
lige interessegrupper - samt at
områderne udvikles.

Inden for parkforvaltningen
ligger fokus derfor på en kom-
bination af lederskab og for-
valtning, dét som vi kalder
strategisk forvaltning. Forvalt-
ning indebærer at man koor-
dinerer organisationens udfor-
dringer samtidig med at man
udvikler en strategi for at nå
bestemte mål. En forvalter er
dermed en problemløser med
ansvar for at bestemte opga-
ver udføres gennem en orga-
nisation eller arbejdsgruppe.

Ofte indgår også rollen som
leder med ansvar for at angive
retningen for organisationen
og gruppen. Lederskab inde-
bærer dermed også kunsten at
motivere og inspirere menne-
sker til at arbejde mod et
fremtidigt fælles mål.

Parkforvaltningens strategi
Ordet strategi har sine rødder i
krigsføring. Det græske ver-
bum strategos betyder ‘hærfø-
rer’ hvis rolle er at besejre fjen-
den ved at anvende ressour-
cerne effektivt. For mange er
strategi da også forbundet
med militær tænkning. Men
den er mere end det.
  Uden en gennemtænkt plan -
en strategi - kan alle organisa-
tioner komme til kort. Koblin-
gen til erhvervslivet er åben-
bar da virksomheder har brug
for gode strategier i konkur-

renceudsatte miljøer. At ud-
vikle en strategi er nødvendigt
for at vinde eller i hvert fald
for at overleve.

Offentlige organisationers
præstationer varierer meget,
og en given investering kan
medføre forskellige resultater
afhængig af de fysiske, geo-
grafiske og socioøkonomiske
omstændigheder. Hertil hører
lokale forudsætninger som
arealer og vækstbetingelser,
klima og traditioner, brugere
og interessegrupper. Dermed
har den enkelte forvalters stra-
tegiske tilgang til lederskab og
forvaltning stor indflydelse på
forvaltningens succes.

Langsigtet og kortsigtet
Strategisk parkforvaltning
kræver beslutninger og ret-
ning for at få de daglige opga-
ver til at understøtte den lang-

• Det operative personale synliggør organisationens arbejde over for borgerne og samfundet. Foto: Märit Jansson.
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sigtede udvikling. Forvaltnin-
gen ses ofte som den afslut-
tende del af en proces som
først omfatter planlægning,
projektering og anlæg. Netop
derfor er forvaltningen meget
langsigtet og handler ikke kun
om pleje og vedligeholdelse,
men også om at udvikle de
grønne områder over tid.

  De langsigtede perspekti-
ver betyder at eksisterende
miljøer gennemgår fornyet
planlægning, projektering og
anlæg. Som sådan er det en
cirkulær proces. Og for at ude-
miljøerne kan forblive kortsig-
tet brugbare, multifunktionel-
le og bæredygtige, er der brug
for langsigtede strategier der
driver denne udvikling.

Koblinger og samarbejde
Når parkforvaltningen ses som
en langsigtet cirkulær proces,
er det også klart at den frem-
mes af godt samarbejde og
god kommunikation. Koblin-
ger til andre organisationer,
enheder og brancher, ikke
mindst dem der handler om
planlægning, projektering og
anlæg, bliver et vigtigt grund-
lag for det strategiske arbejde.
F.eks. kræver relationen mel-
lem udemiljø og sundhed og
håndteringen af regnvand et
samarbejde på tværs af flere
sektorer.

Gennem disse koblinger og
samarbejder muliggøres de
langsigtede perspektiver som
bevirker at det daglige arbejde
kan udføres med mere retning

og fleksibilitet. Er man forbe-
redt, og kommunikerer man
godt med andre enheder, kan
forvaltere f.eks. skabe rammen
for at håndtere regnvand når
der kommer skybrud, eller
imødekomme ønsker om bru-
gerinddragelse når de opstår.

Strategi med tre niveauer
Strategisk parkforvaltning har
tre niveauer, hvilket især er ty-
deligt i den kommunale orga-
nisation: politisk, taktisk og
operationelt niveau.
• På politisk niveau defineres
langsigtede og strategiske mål
og ambitioner der angiver ret-
ningen, ofte på tværs af orga-
nisationens enkelte dele.
• På taktisk niveau skabes
oversigt, planer og retningslin-
jer, helst på grundlag af en
overordnet strategi fra politisk
niveau.
• Operative opgaver omfatter
styring, drift og pleje.

Strategisk forvaltning under-
støttes af gode koblinger mel-
lem de tre niveauer. På det
taktiske niveau udvikles tit pla-

ner og processer baseret på re-
gistreringer og oversigter. De
skal spille godt sammen med
de operative indsatser som an-
læg, pleje og vedligeholdelse.
Sådanne koblinger fremmer
også de langsigtede mål, og
muligheden for at være fleksi-
bel når nye muligheder dukker
op. Men der er udfordringer
undervejs.

Organisationens kendetegn
Udemiljøer i Sverige og Dan-
mark ejes og forvaltes af flere
organisationer af forskellige
typer og størrelse hvor selve
forvaltningen ofte kun udgør
en lille del. Det kan være kom-
muner der også er optaget af
sociale forhold, uddannelse og
sundhed, kirkegårdsforvaltnin-
ger der er primært optaget af
gravsteder og begravelser, og
grundejerforeninger og bolig-
selskaber der er mest optaget
at skabe sikkerhed og boliger.

Jo større organisationen er,
desto flere organisationsni-
veauer er der generelt mellem
parkforvaltningen og det be-

KENDETEGN FOR ORGANISATIONER

■ Fokus ligger på fysiske miljøer, ofte komplekse arealer
med en artsrig flora og fauna.

■ Meget arbejde foregår udendørs med uforsigelige
arbejdsforhold.

■ Operative opgaver defineres af sæsonvariationer.
■ Kommunikation med personale og brugere gør stor forskel.
■ Udemiljøer og deres forvaltning omfatter ofte kun en

mindre del af hele organisationen.

• I parkforvaltningen er der brug for lederskab på flere niveauer. Foto: Märit Jansson.

sluttende politiske niveau. Selv
om forvaltningens status ikke
helt afhænger af organisatio-
nens placering, kan nærhed til
det politiske niveau give bedre
muligheder for at påvirke be-
slutninger om grønne områ-
der. Det afhænger dog også af
den lokale forvaltningskultur
og de involverede personers
muligheder og synsvinkler.

Sæsonbetonet arbejde
Parkforvaltning er til stadig-
hed påvirket af sæsonmæssige
forandringer og af uforudsete
hændelser som vejret eller ud-
brud af skadedyr og sygdom-
me i bevoksninger. I vækstsæ-
sonen kan der være mange
opgaver som f.eks. ukrudtsbe-
kæmpelse, græsklipning og
vanding mens de umiddelbare
opgaver er færre uden for
vækstsæsonen.  

Variationen i arbejdsopga-
ver påvirker personalet med ri-
siko for at miste engageret og
kvalificeret personale på
grund af branchens iboende
forudsætninger. Dilemmaet
håndteres bl.a. ved at ansætte
ekstra personale i vækstsæso-
nen eller ved at flytte perso-
nale til andre opgaver som
snerydning og træbeskæring
uden for vækstsæsonen.

Behov for kommunikation
På grund af de sæsonbetone-
de arbejdsforhold kan en væ-
sentlig del af personalet som
arbejder operativt med f.eks.
pleje, have en begrænset eller

inden for parkforvaltningen

19GRØNT MILJØ 9/2022



20 GRØNT MILJØ 9/2022

SKRIBENTER
Thomas B. Randrup er professor i
parkforvaltning. Märit Jansson er lek-
tor i parkforvaltning. Anna Sunding
er ph.d.-studerende i parkforvaltning.
Alle er ansatte på Sveriges Lantbrugs-
universitet, Alnarp.

ingen formel uddannelse. Det
betyder ikke at de er ukvalifi-
cerede, men det lægger yderli-
gere ansvar på lederrollen
hvad angår uddannelse, kom-
munikation, arbejdsfordeling
og motivation.

De fleste udemiljøer anven-
des til rekreation, med der er
mange forskellige brugergrup-
per med forskellige og nogle
gange modstridende interes-
ser. Det operative personale
fungerer her ofte som organi-
sationens frontpersonale. De-
res indsigt og attitude over for
brugerne er dermed afgøren-
de for en god relation mellem
parkforvaltningen og det sam-
fund den er en del af.

Derfor er der brug for tyde-
lig kommunikation i og imel-
lem alle organisationens dele
for at engagere og stimulere
til en god arbejdsrelation, bl.a.
ved at informere om plejens
og vedligeholdelsens sigte. Det
gælder også kommunikatio-
nen med brugerne så misfor-
ståelser om arbejdsindsatsen
og dens motiver forhindres.

Lederrollen påvirkes også af
den stigende interesse for at
engagere lokale interesse-
grupper og brugere i parkfor-
valtningen gennem forskellige
former for brugerinddragelse.
F.eks. ved at involvere borger-
ne i forskellige arrangementer
eller direkte i de operative ar-
bejdsopgaver.

Strategi og governance
I dag er flere trends og aktu-
elle samfundsspørgsmål mere

græs- og hækklipning. Tværti-
mod bliver de langsigtede mål
og planer en forudsætning for
at kunne arbejde strategisk på
alle niveauer og sammen med
alle relevante aktører.

Ressourcer og balance
Hvor er parkforvaltningen på
vej hen? Mange ser de nuvæ-
rende samfundsudfordringer
som muligheder. En direkte ef-
fekt af aktuelle globale kriser
som klimaændringer, covid 19-
pandemien og tab af biodiver-
sitet er at interessen for grøn-
ne områder og deres funktio-
ner stiger både på samfunds-
mæssigt og politisk niveau.
Dermed arbejder parkforvalte-
re med en vigtig ressource der
er med til at håndtere de store
samfundsudfordringer. Det
kan bruges til at give udemil-
jøerne og deres forvaltning
større opmærksomhed.

• At etablere midlertidige skøjtebaner kræver både langsigtet
planlægning og fleksibilitet. Foto: Thomas B. Randrup.
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For at forvaltere skal kunne
lede og forvalte - og sætte
fremtidens dagsorden - er der
dog brug for ressourcer i form
af både penge og viden. Der
er også brug for balance mel-
lem operative og de mere vi-
sionære niveauer, politisk og
taktisk. Og brug for en balan-
ce mellem det sektorielle og
tværsektorielle.

Aldrig har parkforvaltnin-
gen haft så store muligheder
for udvikling og vækst som nu.
Udviklingen kan realiseres ved
at arbejde strategisk og koble
sektorer, forvaltningsenheder
og forvaltningsniveauer bedre
sammen, til gavn for både na-
tur og mennesker. ❏

eller mindre direkte relateret
til parkforvaltningen. Lederrol-
len som parkforvalter er derfor
kompleks, og alt peger på sti-
gende kompleksitet. Det skyl-
des bl.a. forhold som klimatil-
pasning, urbanisering, biodi-
versitet, uddannelse og socio-
kulturelle og etiske spørgsmål
som immigration, sundhed og
brugerinddragelse.

For at forvaltningen kan op-
fattes som bæredygtig, kræves
en kombineret økologisk, so-
cial og økonomisk tilgang. En
fuldt dækkende forvaltning
skal derfor kunne håndtere
både natur og mennesker. Det
kræver lederskab og forvalt-
ning på alle niveauer.

I dag kan parkforvaltning
ikke adskilles fra governance
fordi såvel planlægnings- som
forvaltningsprocessen involve-
rer et bredt spektrum af inte-
ressenter og brugere. Hvilket
kan gøre parkforvaltere til
nøgleaktører.

Fremtidige udfordringer
Der kommer flere og mere
komplekse grønne områder,
samtidig med at budgetterne
falder. Det skaber en tendens
til at forvaltningen fokuserer
på umiddelbare eller akutte
behov - hvilket ofte er opera-
tiv vedligeholdelse og pleje.
Det kan medføre at der ikke er
tilstrækkelig fokus på de mere
strategiske perspektiver.

I takt med at omverdenen
bliver mere og mere kompleks,
er det ikke nok at se forvalt-
ning som affaldstømning og

• Strategisk forvaltning kan ses som en cirkulær proces.
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Det faglige sproghjørne
LANDMARK

I den faglige snak om byrum og
grønne områder støder man
jævnligt på det engelske begreb
‘landmark’, normalt udtalt på en-
gelsk, og af og til på det fordan-
skede ‘landmærke’ eller ‘lande-
mærke’. Det er noget unikt der er
til at få øje på og viser hvor henne
man er. Der er måske også ten-
dens til at ‘landmark’ bruges som
en værkbeskrivelse om noget til-
sigtet man gerne vil opnå.

Ordbøgerne definerer imidler-
nyttede den amerikanske byplanteore-
tiker Kevin Lynch i sin bog ‘The image
of the city’ fra 1960. Han definerede
fem kriterier der kan vise hvordan en
by opleves: paths, edges, districts,
nodes - og landmarks. Et landmark er
et ‘point reference’, noget unikt der
kan huskes i den givne sammenhæng,
og som man kan orientere sig efter.
F.eks. en bestemt bygning, gade, kunst-
værk eller et landskabselement.

Og det kan ifølge Lynch skaleres. Et
landmark kan være noget man kan se

langt fra. Det kan også ligge helt
uden for byen, f.eks. en markant
bjergtop. Men det kan også være
noget småt som f.eks. et dørhånd-
tag, bare det noget særligt der for-
tæller hvor man er.

Hvis man ikke vil bruge det en-
gelske landmark, siger man på
dansk tit landemærke, men det ly-
der som om det har noget med et
land at gøre. Så er det bedre at
sige ‘landmærke’, men det forud-
sætter i alle tilfælde en accept af

• Et fyrtårn er et landmærke set fra ha-
vet, men virker også set fra land. Det
oprindelige vippefyr på Skagen er fra
1627. En kopi står på samme sted. Det
er unikt, ikke til at tage fejl af. Foto:
Wikipedia.

tid alene landmærke (eller landemærke)
som noget maritimt, som en lokalitet el-
ler mærke på land skibe kan orientere
sig efter, f.eks. en skorsten, en kirke, et
bjerg eller et fyrtårn. Et sømærke er til
søs, et landmærke til lands. Det er nok
den oprindelige betydning på dansk,
vist nok også på engelsk. Udtrykket gi-
ver dog også mening når man er på
land, i hvert fald når man tænker sig
fortidens ukendte vildnis. Stenvarderne i
de arktiske egne er et godt eksempel.

At landmark kan bruges på land ud-

at land også har noget med by at gøre
og at ‘landmærke’ ikke kun er et speci-
fikt maritimt tegn. Vil vi ikke forudsætte
dét, må vi finde en ny betegnelse.

Sproghistorisk er det engelske land-
mark og det danske landmærke det sam-
me med en lang fælles sproghistorie. Det
engelske ‘mark’ er det samme som det
danske ‘mærke’ eller ‘tegn’. Land bety-
der oprindeligt et afgrænset opdyrket
areal, men skal her åbenlyst forstås bre-
dere ligesom ‘landskab’ gerne bliver det,
f.eks. som bylandskab, townscape.  sh
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Fremtidens Gårdhaver be-
gyndte med regn. Ikke det

historisk intense skybrud ved
Gråsten august 2007 hvor der
på 10 minutter faldt 53 mm
regn og 111 mm på en halv
time. Nej, starten var skybrud-
det over København 2. juli
2011. Her var intensiteten
‘blot’ 31 mm på 10 minutter,
men man kunne ikke lige så
let slippe af med vandet, så
skaderne løb op i knap fem
milliarder kroner.

Så året efter blev Køben-
havns Kommunes skybruds-
plan lanceret. En del af dét er
projektområdet ‘klimakvarter’
hvor man i et årti har arbejdet
med at forene indsatsen for at
undgå skybrudsskader med
grønnere byrum, blomstrende
gårdhaver, mere bæredygtigt
byggeri og et rigere dyreliv.

Et led i projektet er ‘Fremti-
dens Gårdhaver’ der består af
tre gårdhaveprojekter med
forskellige demonstrations-
værdier. Askøgade i Klima-
kvarteret og Straussvej i Syd-
havnen er allerede taget i
brug. Fremtidens Gårdhave
ved Tomsgårdsvej blev indviet
30. september. Kommunens
politikere har igangsat projek-
tet for at afklare om de byfor-
nyelsesprojekter som kommu-

Regn, ler, eng og genbrug i gårdhaven
PROJEKT. I ‘Fremtidens Gårdhaver’ gribes mange ting an på nye måder, bl.a. er der som noget
helt nyt opført terrænmure af lerjord, og blomsterbedene kan man bare lægge sig i

nen gennemfører i privatejede
gårdhaver, kan bidrage til
kommunens skybruds- og kli-
matilpasningsplaner.

Mildere sanseoplevelse
Ambitionerne har resulteret i
en utraditionel gårdhave på
naturens præmisser med mas-
ser af genbrug og vandhånd-
tering, fortæller projektleder
Lene Andersen fra Køben-
havns Kommune der er projek-
tets bygherre.

„Når man kan tilbageholde
500 m3 vand på matriklen, kan
man spare meget ude i vejløs-
ningerne hvor der er meget
mindre plads til at lave volu-
men og øge rørkapaciteten. Så
vandhåndteringen var grund-
laget, men vi har gjort virkelig
meget for at skabe så meget
biodiversitet og vild beplant-
ning og bevare så mange gam-
le træer som muligt. Nu er as-
falt og skure med tagpap væk,
og der er skabt en oase hvor
man både bruger vandet,
landskabet og beplantningen
aktivt. Det er ikke en lukket
karré så trafikstøjen kan være
markant. Det kan man ikke
ændre, men med vandets ris-
len, den anderledes og højere
beplantning og forsænkninger
i landskabet er der mulighed

N

• For at løse regnvandshåndteringen føres tagvandet gennem bygnin-
gen og håndteres i rotunderne foran den slyngede lermur der sammen
med et blødt skrånende terræn og sti danner en sammenhængende
gårdhave. Gårdhavens vandhåndtering er nærmest usynlig og skjult i
beplantning og et nyt landskab med lavninger og terrænspring. Kun
sjældent vil beboerne opleve regnvand på overfladen selv om haven
håndterer alt det regnvand der falder på AB Storgårdens 9.000 m2 store
matrikel og tag. En del af regnvandet samles op i tanke og benyttes til
vandtrappen, cykelvask og vanding. Tegning: SLA.

for at få en anden og mildere
sanseoplevelse end før,“ for-
tæller Lene Andersen.

Vandets rislende vej
Hos SLA, rådgiver på projektet
sammen med Niras, forklarer
projektleder Anders Hjelmsø
Koefod at det var vigtigt at få
vandet bragt frem som et syn-
ligt element i landskabet.

„Det der kendtetegner
Tomsgårdsvejprojektet, er den
cirkulære tanke om regnvan-
det. Når det regner, fylder
vandet op i tankene under jor-
den og pumpes tilbage til
vandtrappen hvor man har et
spil af sanseoplevelser og lege-
muligheder og lyden af vand.
Det skaber også et tilhørsfor-
hold til idéen om at håndtere
vand i Københavns gårdhaver.
Og så kører det på strøm fra
Storgårdens solcellesystem så
det er bæredygtigt hele vejen
rundt. Det har virkelig været
et pilotprojekt i den forstand
at alting er blevet tænkt for-
fra. Det gælder regnvands-
håndteringen som pludselig

kommer i spil for gårdens bru-
gere. Men det gælder også alt
fra opbrydningen af den klas-
siske programmering af en
gårdhave over genbrug af ma-
terialer i terrænarbejde og
orangeri til beplantningen,“
siger Anders Hjelmsø Koefod.

Regnvandet fra det 2.500 m2

store tag der hælder mod ga-
den, samles i rør under forto-
vet på Tomsgårdsvej. Via rør
føres vandet gennem to kæl-
derrum til gårdhavens faskiner
under ‘Engen’ og ‘Lunden’.

Ved større regnskyl stuver
vandet op på overfladen. I
begge ender af gården er der
forsænkninger, der fungerer
som skybrudsresevoir, samt
nedgravet tre store faskiner.
Når der igen er plads i afløbs-
systemet, føres det opstuvede
vand til den kommende sky-
brudsledning på Hovmestervej
og derfra via Tagensvej ind i
Lersøparken og videre til hav-
nen. Det meste af tiden vil
forsænkningerne dog primært
fungere som et afskærmet
opholdsareal med engbeplant-

I Gråsten, august 2007, måltes 53 mm regn på 10 minutter,
111 mm på en halv time og godt 150 mm på to timer. Det
anses for at være det mest ekstreme skybrud i Danmark. I
København 2. juli 2011 målte man 31 mm på 10 minutter og
135,4 mm over et døgn, men reelt over to timer. I alle tilfæl-
de er det tal fra de målere hvor det regnede mest.

Hvor meget regn der falder, kommer an på i hvor lang tid
man måler. Så der kan være flere rekorder. Følgerne afgøres
også af i hvor stort et område det regner kraftigt, hvor be-
fæstet terrænet er, og hvor effektiv afstrømningen er. I byer
bliver følgerne derfor større end på land.

HVOR DET REGNEDE ALLERMEST
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• Udtrykket er meget naturpræget i Fremtidens Gårdhave. Flere af de
indplantede træer er eksoter for at gøre gårdens træbestand mere
klimarobust. Den stampede jordmur skaber læ og et anderledes udtryk
foruden et lavere CO2-aftryk end en betonmur. I baggrunden ses oran-
geriet der er konstrueret af træ og vinduer fra en facaderenovering og
nedrivning af gamle skure i gården. Foto: Niklas Winther-Have

ning der som udgangspunkt
tåler tørke, men også kan tåle
de sjældne gange under vand.

Susende aspetræer
På grundlag af træregistrerin-
gerne valgte man at beholde
mange af gårdens eksisteren-
de træer: en del store, gamle
kirsebærtræer, nogle gamle
ege og en stor navr.

„Det er store træer som
havde kvaliteter i forhold til
alder, karakter og biodiversitet
der gjorde at vi valgte at bibe-
holde dem og samtidig ind-
tænke og designe vores be-
plantning derefter,“ fortæller
Anders Hjelmsø Koefod. „SLA

er kendt for at plante stort og
tæt, men også varieret hvad
angår arter og typologier. Kli-
maet ændrer sig og vil mar-
kant ændre sig yderligere i
fremtiden. Det er netop derfor
vi planter som vi gør da vi me-
ner at det skaber en så stærk
og robust beplantning som
muligt og samtidig sikrer og
understøtter vores landskabs-
projekter mange år frem.“

Ligesom vandtrappens rislen
skal også beplantningen mild-
ne trafikstøjen. Der er derfor
plantet tæt og anvendt arter
hvor løvet både sns- og lyd-
mæssigt er med til at afskær-
me gårdrummet. Der er bl.a.

plantet store asp hvis løv kan
overdøve trafikstøjen.

Der er desuden etableret
engarealer i særligt den vest-
lige del. Her er både sået og
udlagt færdige engmåtter
hvor artsvalget er forskelligt
alt efter sol-, skygge- og vand-
forhold for at skabe forskellige
biotoper og en vekselvirkning
af høje og lave græsser. Her
kan bevoksningen give en vis

susen der kan bidrage til at
mildne trafikstøjen særligt når
man lægger sig ned.

Kom, læg dig i græsset
Og man må gerne lægge sig
ned på engen. Den 3.400 m2

store gårdhave (foruden 2.000
m2 bygninger, brandveje mv.)
har nemlig ikke den klassiske
opdeling i belægning (hvor
man går), plæne (hvor man
sidder) og bede (som man ser).
Programmeringen er langt fri-
ere, og det står beboerne frit
for at tage tæpper med og
lægge sig midt i engen. Både
kommunen og SLA understre-
ger at det er uproblematisk at
der opstår improviserede stier i
beplantningen - ud over de
nyetablerede klinkestier og
den eksisterende trampesti der
følger gårdens ene langside.

„Selv om gården næsten er
uden den klassiske plæne, er
det en robust beplantning som
man bare skal bruge. Og den
kommer igen næste år, så selv
om der selvfølgelig er et vist

• Vandet i den klinkebelagte vandtrappe skaber en ny lyd i den støjplagede gård. Foto: Niklas Winther-Have.
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slid på beplantningen, ser vi
det bare som en del af land-
skabet. Lige nu er der flader
hvor græsset ligger ned og an-
dre hvor det står. Og der op-
står stier. Det er et fint land-
skab at se på. Vi har ikke før
lavet en gårdhave på naturens
præmisser hvor beplantningen
fylder så meget at man er nød
til at agere i den på en ny må-
de. I normale gårde ved man,
hvor man skal gå, og hvor man
ikke skal gå. Sådan er det ikke
her,“ siger Lene Andersen.

Brugerne gør det grønne
område til deres eget, og det
er netop intentionen, pointe-
rer Anders Hjelmsø Koefod.
„Folk går den korteste vej, og
de opholder sig dér hvor af-
ten- og eftermiddagssolen
står. Uanset hvad vi gør, kom-
mer der til at opstå improvise-
rede trampestier. Det byder vi
altid velkommen i vores pro-
jekter, og beplantningen er ro-
bust nok til at trives med det.“

Promenaden og skurene
Kantzonen langs bygningen
kaldes Promenaden. Her er det
eksisterende brandrednings-
areal bevaret, og der er etab-
leret lommer til ophold, cykel-
vask, cykelparkering og tørre-
stativer. Eksisterende træer er
bevaret, og der er indplantet
letløvede træer og et bælte af
græsser og blomstrende stau-
der langs facaden.

Adgangen fra promenaden
til skov- og engrotunderne

sker via to hovedstier der er
tilgængelig for alle, også for
barnevogn, cykler, rollatorer
samt havetraktoren. Der er
også etableret 3 genveje og en
450 meter lang oplevelsessti
som snor sig rundt i hele gård-
haven og forbinder havens tre
områder og to niveauer.

Promenaden og de små lom-
mer til ophold er belagt med
klinker i en varm brunbeige
farve der står godt til den jord-
mur der slyger sig mellem Pro-
menaden og den grønnere del
af anlægget. Samme klinke er
anvendt til vandtrappen.

Gårdhavens sociale omdrej-
ningspunkt er et orangeri på
50 m2. Det og et par andre
skure er bygget af materialer
fra en tidligere facadereno-
vering af ejendommen, mur-
sten fra gårdens nedrevne læ-
mure og spær- og tagtræ fra
det gamle Bella Center.

Orangeriet er placeret i eng-
ens solrige og sydvestvendte
hjørne. Det kan bruges til bå-
de dyrkning og ophold. Her er
der også indlagt en skovhave
med nødde- og frugttræer og
en hegnet hundegård. Naeste
etablerede de tre skure og alle
hegn. Logik & Co opførte
orangeriet efter SLAs design.

Jordmur erstatter beton
Det mest banebrydende i pi-
lotprojektet er nok jordmuren.
Fremtidens Gårdhave på Toms-
gårdsvej har faktisk to hundre-
de meter lange, svungne af

slagsen. De optager terræn-
spring og fungerer som værn.

Muren kunne sagtens være
etableret som en klassisk be-
tonmur. Men i pilotprojektets
ånd lod SLA sig inspirere af
stedets geologi og i stedet
bruge specialblandet leret og
stampet jord. Og selv om den
står på et betonfundament,
kan det stadig mærkes på CO2-
aftrykket, forklarer Lene An-
dersen.

„Det er en voldsom redukti-
on i forhold til at lave en be-
tonmur. Og samtidig får man
en særlig æstetik og et mere
spændende byrum. Men det er
også klart den mest eksperi-
mentelle del af projektet. Den-
ne form for stampet jordmur
kan ganske vist erstatte beton
i visse henseender, men har jo
ikke samme styrkeegenska-
ber,“ siger hun.

Entreprenøren bag jordvold-
ene er Egen Vinding & Datter
der netop er lukket, men ler-
aktiviteterne fortsætter i fir-
maet Én jord. Her vil murer og
lerspecialist Lasse Koefoed
Nielsen gerne slå et slag for
stampet jord i byggeriet.

„Med sin store trykstyrke
kan stampet jord erstatte be-
ton i det urbane byggeri. I
étplanshuse er det f.eks. op-
lagt at bruge stampet jord som
terrændæk. På Tomsgårdsvej
er jordmuren opbygget af en
blandet jord af ler og sten i
forskellige fraktioner, fra silt
og sand og grus til større sten.

Og på stedet er det stampet
med en pælestamper,“ fortæl-
ler han. Jordmuren står på et
betonfundament, og der er
også lavet en betoninddæk-
ning på toppen for at mod-
virke slid.

Anderledes indspark
Entreprenør på jord, kloak, be-
lægning og plantning var
Scheller, Hougaard & Petersen
A/S. Herfra har entrepriseleder
Michael Wendel også oplevet
arbejdet som nytænkende.

• Lermuren og opbygningen af
vandtrappen med klinker på.
Foto: SLA.

• Opbygningen af fundament til
lermur med armering i inden
lermuren bliver stampet på.
Foto: SLA
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• Promenaden mod Hovmestervej. Foruden jordmure er en klinkebelagt
lommeplads til ophold, cykelparkering og cykelvask - som kan foregå
med vand fra de nedgravede regnvandstanke. Hinsides jordmuren er
lagt engmåtter der blomstrer fint her 14 dage efter. Engen ligner et ‘må
ikke betrædes’-areal, men man må gå frit på engen. Foto: SHP.

„Idéen med jordmuren er et
fint, anderledes indspark. Det
giver en god synergi med
landskabet og giver et farve-
spil. Samtidig har vi tydeligt
kunnet mærke parternes fokus
på cirkulært byggeri. Folk er
begyndt at tale om den slags
rundt om, men her var det me-
get centralt. Jorden er bygget
ind igen som terrænets land-
skabelige former, og den jord
vi har udgravet til kloak, faski-
ner og tilbageholdelsesbassi-
ner, er også genbrugt og gen-
indbygget. Det løber nok op i
900 m3 i alt,“ siger Michael
Wendel der også sætter pris
på at regnvandet bliver gen-
brugt i gården, både til vand-
trappen og til vanding og cy-
kelvask. Alt vand er forsynet
med skilte som angiver at der
ikke er tale om drikkevand.

Vær ambitiøs, tidligt
Det er alt i alt en tilfreds pro-
jektleder som sidder tilbage
hos Københavns Kommune ef-
ter indvielsen, og Lene Ander-
sen har også nogle anbefalin-
ger til andre der står over for
et klimatilpasningsprojekt.

„Man skal have høje ambi-
tioner for hvad man vil. Og
man skal ikke være bange, for

både borgere og politikere vil
det gerne. Det har rykket sig
voldsomt, og vi har oplevet en
enorm velvillighed også hos
beboerne i forhold til både
bæredygtighed, biodiversitet
og klimadag. Og rådgiverne
tør mere i forhold til at behol-
de vandet inde i baggårdene
hvor mange før var lidt bange
fordi gårdene repræsenterer
et lukket system. Det ambiti-
onsniveau skal man tage med
sig hele vejen i processen, for
når man får forsyningsselskab,
borgere, politikere, fagfolk og
kommunen til at arbejde sam-
men bliver det bare bedre, bil-
ligere og sjovere,“ siger hun.

Og så bør alle desuden ind-
tænke klimatilpasning som det
allerførste, pointerer Lene An-
dersen. „Alle projekter som
kobler klimatiltag og vand-
håndtering på senere i proces-
sen, er gået glip et enormt po-
tentiale.“ lt

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

Vedligehold til alle årstider
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Blomsterplantninger I
PLANTEANVENDELSE I PRAKSIS 19. Blomster fascinerer, glæder, skaber liv og betyder så
meget at der næsten ikke kan være nok af dem i vores omgivelser

Af Henning Looft

Anvendelse af blomster og
blomsterplantninger er en

væsentlig del af vores kultur,
helt på linje med malerkunst,
billedhuggerkunst og byg-
ningskunst. Kunstarterne er
udviklet sammen og har påvir-
ket hinanden, men hvor de
frie kunstarter kan tillade sig
alt, er blomsterplantninger
forbundet med og betinget af
naturen. Tilmed er brugen af
blomster en vigtig del af vores
liv hvor blomster kan symboli-
sere følelser og bruges ved
mange begivenheder i livet.

Når et kulturelement er så
direkte forbundet med natu-
ren, giver det mulighed for at
vælge graden af kulturindhol-
det. Det kan være fra næsten
autentisk natur som en eng el-
ler skovbund til paradebedet
med stauder, roser eller som-
merblomster. I alle tilfælde er
man dog afhængig af natur-
grundlaget hvor solekspone-
ring, jordtype, konkurrence
mellem planterne og drifts-
form afgør mulighederne.

Det medfører at mulighe-
derne for at komponere inte-
ressante blomsterplantninger
er meget varierede, men der

er også faldgruber hvor man
skal gøre sig umage. I alle til-
fælde er det nødvendigt at
man kender og interesserer sig
for planterne, deres levevis og
deres egnethed til en opgave.

Viden og erfaring kan man
hente flere steder. Egne iagt-
tagelser er meget værdifulde.
Dem kan man opsøge ved at
besøge blomsterplantninger,
gerne flere gange i vækstsæ-
sonen og se hvordan forskelli-
ge planter udvikler sig. Som
supplement kan man besøge
producenter, se deres varer og
trække på deres erfaringer.

De senere år er der desuden
udgivet en mængde håndbø-
ger med fotos og beskrivelser
fra store dele af verden. Her er
der meget inspiration at hente
samtidig med at man får et
indblik i forskellige tankesæt
om at anvende blomster.

Fortidens dybe spor
Nogle strømninger i anvendel-
sen har sat sig dybe spor og
har stadig stor betydning i
planteanvendelsen. I renæs-
sancen, 1500- og 1600-tallene,
blev det muligt at indføre og
opdyrke interessante planter
fra det meste af verden.

Roser, tulipaner og eksotiske

blomster er eksempler på
planter der blev indført og
dyrket for deres skønhed, og
fordi det var nyt og ukendt.
Fra denne begejstring er der
en ret lige linje over barokkens
parterrebede til tæppebede i
gardenesque stil op til lidt ind
i 1900-tallet. 

Selv om den måde at præ-
sentere noget nyt og særegent
ikke har så stor mening i nyere
tid, hvor alt let kan skaffes, så
ses anlæg i den gardenesque
stil alligevel af og til hvor så-
danne anlæg alene skal opfat-
tes som et levende kunstværk
og ikke som noget med natur.
Skal man derfor anlægge
blomsterplantninger i denne
stil, kræver det, ligesom i ma-
lerkunsten, at man kan skabe
noget af kunstnerisk værdi.

Robinson og Jekyll
I England udvikledes i den sid-
ste del af 1800-tallet nye idéer,
især som beskrevet af William
Robinson og Gertrude Jekyll.
Robinson kendte planterne og
kunne frembringe plantninger
der kunne illudere naturen.
Hans idéer i ‘The Wild Garden’
er for mange en ledestjerne
når natur og kultur skal smelte
sammen. Jekyll havde sit afsæt

i malerkunsten, kendte plan-
terne og viste hvordan man
med kompositioner kunne
frembringe de samme stem-
ninger som i maleriet.

Især de to har vist hvordan
man kan komponere med
blomsterplantninger, og selv
om idéer og strømninger har
udviklet sig, er deres tankesæt
fortsat af stor betydning, også
selv om man ikke har studeret
deres bøger og værker, for de-
res idéer kan opleves i et utal
af blomsterplantninger, ikke
bare i England, men i alle lan-
de hvor man har haft blik for
den engelske havekultur.

En anlægstype som den me-
get frodige ‘The Cottage Gar-
den’ er blevet populær de se-
nere år. En ny enkel, men dog
overdådig stil hvor dygtige de-
signere skaber fantastiske an-
læg der endda præmieres på
udstillinger, har også rod i
ovenstående tankesæt hvor
det er kompositionen i sig selv
der er det vigtige.

Hansen og Stahl
Hvor de engelske skoler har
haft blikket rettet mod de
kunstneriske og æstetiske ud-
tryk, så har der især i Tyskland
i 1900-tallet været idéer om

• G.N. Brandt anlagde i sin have
på Ordrup Kirkegård en blomster-
plantning med en vandfyldt grøft
som forbillede. Vækstsamfundet
består både af søbred og lysåbne
skråninger hvor planterne har de-
res naturlige levesteder.

Her, på et kunstigt opbygget
voksested, er det en blanding af
naturligt forekommende og dyr-
kede arter. Sigtet er at opnå illu-
sionen af grøftekantsvegetation
med stor frodighed, og at anlæg-
get er attraktivt i en lang periode.
Blandt planterne ses gule og blå
iris, skjoldblad og slangeurt. 

Anlægget plejes af Brandts Ha-
ves Venner der oplyser at der i
området er et meget rigt dyreliv,
bl.a. en lille bestand af salaman-
dere. Naturligvis indfinder der sig
selvsåede planter sådan et sted.
Plejen består derfor mest i at ska-
be en god balance mellem plan-
terne. Foto: Brandts Haves Venner.
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• I slotshaven ved Gråsten Slot har der i årtier været tradition for mange
typer blomsterplantninger, både naturagtige og - som her - paradebede
tæt ved slottet. Især Dronning Ingrid var drivkraft for de mange blom-
steranlæg, både hvad angår deres kompositioner og pleje.

Når paradebede er planlagt til at blomstre i en bestemt periode om
sommeren, bliver der perioder hvor oplevelserne skal findes andre ste-
der. Ved at etablere planterne i store felter opnår man let en flot virk-
ning af de enkelte arter, men risikoen er at hvis misvækst indfinder sig,
bliver det meget synligt, og selv enkelte ukrudtsplanter vil forstyrre
helhedsindtrykket. Foto: Signe Moos.

‘det naturlige’, og fokus har
været på plantesamfund og
biologisk samhørighed.

Richard Hansen og Friedrich
Stahl har udviklet et helt sær-
ligt system til at komponere
plantninger efter hvor forhol-
dene på voksestedet som lys,
terrænform og jordbund er af-
gørende, men også planternes
individuelle forhold som livs-
form, varighed og konkurren-
ceevne.

I deres tænkemåde sondrer
de mellem planternes naturli-
ge levested - hvor de trives og
udvikler sig på stedets vilkår -
og deres skabte voksested som
er et kunstigt skabt vækstsam-
fund eller vækstmiljø hvor de
skal vokse under de forhold
der er til rådighed eller skabt
til kompositionen. Levestedet

er altså det planten er tilpasset
til. Voksestedet eller vækst-
samfundet er det sted hvor
planten skal etableres. Det føl-
ger heraf at det eksisterende
eller skabte miljø er bestem-
mende for hvilke planter der
kan anvendes, og hvilke kon-
kurrenceforhold der er.

Planternes præferencer for
voksesteder er sjældent helt
eksakte og skal derfor forstås
på den måde at en plante
f.eks. foretrækker skovmiljøer,
men også kan trives i nord-
vendte skovrande.

I alt er defineret syv hoved-
typer af vækstsamfund: skov-
bund, skovrande, lysåbne rum,
stenpartier, paradebede, sø-
bredder og vand, men de
egentlige vækstsamfund er
dem hvor lys og jordbund defi-

nerer et voksested eller vækst-
samfund. Et eksempel på et
vækstsamfund er skovrand
med tør jord og halvskygge.

Selv om man ikke er fortro-
lig med modellen, er tankerne
blevet meget udbredte de se-
nere årtier. Både kyndige pro-
jekterende og driftsfolk ved at
det ofte giver bedre resultater
når man arbejder med naturen
fremfor imod. Det er langt
nemmere at opnå trivsel, fro-
dighed og harmoni når vækst-
vilkår, plantevalg og pleje-
indsats hænger sammen.

Det naturlige som stil
Den nyeste større strømning
kaldes ofte ‘den naturlige stil’.
Den kan være en kombination
af de engelske og tyske mo-
deller hvor både natur og
mennesker tilgodeses. Eller det
kan være en mere puritansk
model hvor naturen nok skal
hjælpes i gang, men ellers
fremstå som tilsyneladende
upåvirket af mennesker. Den
naturlige stil er bl.a. udviklet
af den nederlandske designer
Piet Oudolf og kaldes derfor
også den nederlandske stil.

Idéen er at komponere an-

læg, helt overvejende med
stauder og græsser hvor man
opnår en illusion af noget na-
turligt. Vigtige forhold er at
planterne kan vokse sammen
til en helhed, at al jord er
dækket og beskyttet hele året,
at der er noget at opleve så
godt som hele året, og at ple-
jen foretages uden at efterla-
de større aftryk, såkaldt ‘usyn-
lig’ pleje.

Det er klart at i den natur-
lige stil skal plantevalgene af-
passes efter vækstforholdene
for at opnå vækst og frodig-
hed, men det drejer sig også
om at opleve nogle særlige
virkninger og stemninger, og
hvor græsser ofte bruges til at
skabe den lethed og elegance
der ofte opleves i naturen.

I stilen indgår typisk en del
planter der vokser naturligt i
regionen, men mest fordi de
er tilpasset klimaet, og fordi
en del af den naturlige stil er
også at kunne opleve fugle og
insekter. Flere undersøgelser,
bl.a. fra Great Dixter i Eng-
land, har påvist at kombinatio-
nen af natur og kultur har stor
og gunstig effekt på biodiver-
siteten. Jo flere typer plantnin-
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ger og biotoper, jo flere leve-
steder kan der tilbydes insek-
ter, dyr, svampe osv.

Præriens barske vilkår
Især i USA er der udviklet en
variant af den naturlige stil
der kendes som prærieplant-
ninger og oprindeligt drejede
sig om at beskytte og retable-
re prærie der var blevet en tru-
et biotop. Derfor indgik der
kun lokale planter tilpasset
præriens barske vilkår. Land-
skabsarkitekten Jens Jessen,
født i Danmark, var som direk-
tør for Chicagos parkforvalt-
ning en af drivkræfterne i ud-
viklingen af prærieplantnin-
gerne. Han påviste den skøn-
hed der er i præriens planter,
og at mange organismer er af-
hængige af biotopen.

Selv om jord- og nedbørs-
forhold er meget anderledes i
Nordamerika, er prærieplant-
ninger et interessant vækst-
samfund fordi udgangspunk-
tet er tør, stenet og nærings-
fattig jord. Her kan der skabes
særlige virkninger, enten hvor
jorden er sådan, eller hvor der
skabes sådanne forhold. I så-
danne situationer er det vig-
tigt at planterne kan udvikle
et stort forgrenet rodnet så de
trods kårene kan få vand nok.

Skabe blomsterplantninger
Strømninger i brugen af blom-
sterplantninger er langt mere
omfattende end ovenstående
nedslag i historien. Da næsten

alle mennesker er forbrugere
af blomster eller blomster-
plantninger, kan der være
mange idéer og meninger.
Heldigvis har mange en have
eller kolonihave hvor drømme
kan udleves. Lidt anderledes er
det med blomsterplantninger i
offentlige rum hvor der både
er mange der skal have glæde
og oplevelser, og flere perso-
ner der plejer plantningerne.

At skabe blomsterplantninger
kræver derfor kunstnerisk for-
nemmelse, kendskab til plan-
ter og deres krav, viden om
pleje og ikke mindst evne til at
følge og korrigere hvis noget
ikke virker efter hensigten.

Stauder og græsser
Mange plantningselementer
er ret entydige, f.eks. skov,
hegn, alléer eller gadetræer.

Helt anderledes med blomster-
plantninger der kan være me-
get forskelligartede i udtryk,
form, indhold og pleje og be-
stemt ikke er noget entydigt
fordi fantasi, drømme, sanser
og æstetik skal kunne udfol-
des og opleves.

Overordnet er det nogle få
plantegrupper eller elementer
som stauder, græsser, sommer-
blomster eller forårsløg der
anvendes, men botanisk er
grupperne langt fra entydige.
Afhængigt af idé, formål og
voksestedets vilkår kan plant-
ninger komponeres med brug
af mange elementer, også an-
dre end blomsterelementerne.

Et forhold hos stauder og
andre urter man bør kende er
deres livslængde, altså den pe-
riode hvor planterne er vitale

• I Hummelo i Nederlandene
kunne man tidligere besøge Piet
Oudolfs egen have der både var
demonstrationshave i forbindelse
med plantesalg og inspirations-
have for staudeplantninger i den
naturlige stil.

Stilen kendes bl.a. på den lette
og luftige måde stauder og græs-
ser vokser sammen på hvor nogle
udnytter deres højde til at give
struktur, andre til at give lethed og
andre igen bliver ved jorden og
fylder ud så al jord er plante-
dækket. I kompositionen er der
lagt stor vægt på former og farver
for at opnå en særlig harmoni.

Blandt planterne ses kvan, sol-
hat, kugletidsel og anisisop. Selv
om der er tale om et blomster-
anlæg med naturen som forbillede
og med en del naturligt hjemme-
hørende planter, er det naturligvis
fuldt og helt menneskeskabt, og
med hækteateret i baggrunden
understreges hvordan natur- og
kulturelementer kan spille sam-
men. Foto: Henning Looft.

• I halvskygge under og mellem unge æbletræer er forholdene ideelle
for mange etårige planter som her akelejerne på Clausholm. De kaster
mange frø, så bestanden fungerer som var det stauder. Udgangssitua-
tionen er, ud over halvskyggen, en god muldjord, ikke særlig næringsrig
og fri for grove græsser og rodukrudt der ellers vil overtage og udkon-
kurrere de ret spinkle akelejer.

Efter afblomstring skal noget andet overtage, f.eks. sent blomstrende
kurveblomster, og i det tidlige forår er der plads til forårsløgene. Anlæg-
get blev i en årrække plejet ved at der efter akelejernes afblomstring
blev foretaget et høslet hvor det afskårne lå nogle uger for at smide frø.
Ellers ikke yderligere. Foto: Henning Looft.
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• I Mindeparken i Herning kan
man opleve seks små blomsterha-
ver med hver deres karakter, bl.a.
med baggrund i forskellige lys- og
skyggeforhold. I Forårshaven skyg-
ger større magnolier, buske og
hække så meget at vækstsamfun-
det er som skovranden, stedvist
endda som skovbund.

Det giver derfor mening at an-
vende planter der som her blom-
strer sidst i april før bladhanget er
for tæt. Og at planterne derefter,
sammen med andre i senere
vækst, danner et tæt bunddække
og er interessante i den smule sol-
lys der passerer træernes løv.

Blandt planterne ses vårkær-
minde, azurblå lungeurt, bispe-
hue, høsthosta og to sorter af hvi-
de påskeliljer. Haven har eksisteret
i 70 år, men staude- og busklaget
blev renoveret i starten af 1990’er-
ne. Jorden er tør, muldrig og liv-
fuld, og væksten sund og stabil.
Plejen er mest at vande når det er
tørt og fjerne visne plantedele.
Foto: Henning Looft.

•  Forårshaven i Mindeparken
samme sted som herover, men i
starten af oktober. Bunddækket er
næsten totalt, enten fra de mange
azalea eller fra stauder som høst-
hosta, sommerfugleblomst, bispe-
hue og kærmindesøster. Nogle
planter visner hurtigt ned hvis de
dagligt udsættes for fuld sol, men
her i skygge og halvskygge behol-
der mange, som kærmindesøster,
løvet og indgår derfor også om
efteråret i kompositionen.

Da ukrudt er uønsket, er kanter
mod omgivelser en følsom zone,
uanset om omgivelserne er en sti
som her, en græsplæne eller et
andet planteelement. En god løs-
ning er at lade planterne række
ud over kanten, så al jord i rand-
zonen er dækket. Både æstetisk
og driftsmæssigt er der herved
store fordele. Foto: Henning Looft.

og tydeligt besidder de egen-
skaber der er årsag til brugen.
Nogle arter som hornviol, itali-
ensk oksetunge og farvegåse-
urt har meget korte livslæng-
der mens arter som hosta, sølv-
lys og hybridastilbe er blandt
dem med størst livslængde, 10
år eller mere.

Det gælder dog stort set alle
arter at livet kan forlænges
med passende pleje, og at
nogle smider frø, så nye plan-
ter umærkeligt erstatter for-
svundne forældre. Staude-
plantninger er meget dynami-
ske og ofte uforudsigelige.

Stauder er næsten altid et
hovedelement i blomsterplant-

ninger, også når det alene er
bladene der er vigtige. Nogle
stauder som vintergrøn, has-
selurt og vinterglans, er sted-
segrønne og andre igen som
løvehale, alunrod og bispehue,
er vintergrønne, hvor de be-
holder bladene indtil næste
forårs vækst. Når blade dæk-
ker året rundt, er jorden både
godt beskyttet mod frem-
spiring af ukrudt, og jordens
mikroliv kan fungere stabilt
under et beskyttende dække.

I anvendelsen regnes halv-
buske som lavendel og hede-
lyng også som stauder, og det
gør også bregner, vand- og
sumpplanter, krydderurter og

stenbedsplanter fordi anven-
delse og vækstformer i praksis
er ret ens. I katalogerne kan
de enten være samlet eller ad-
skilt i hvert sit afsnit.

Stauderne har forskellige
egenskaber og egnetheder.
Nogle af de væsentligste er:
• Deres stabilitet, altså hvor
længe de kan forventes at op-
fylde formålet.
• Deres konkurrenceevne,
altså hvordan de klarer sig i
samlivet med andre planter.
• Deres evne til at dække jor-
den af hensyn både til udtryk-
ket og til driften da en god
dækkeevne som regel udeluk-
ker ukrudt.

Afgørende er også planter-
nes årscyklus. De kan være syn-
lige lige fra få måneder om
året som mange forårsblom-
strende, og de kan være sted-
segrønne der er synlige hele
året. Da jord helst skal være
dækket af biologiske, æsteti-
ske og driftsmæssige årsager,
bør man derfor altid demon-
strere en årscyklus for en
blomsterplantning så man ved
hvordan det fungerer også
uden for de mest attraktive
perioder og eventuelt tilføje
noget kompenserende.

Græsser eller prydgræsser,
har de seneste årtier vundet
meget frem og er meget an-
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vendelige, både i kompositio-
ner med andre plantegrupper
eller i egentlige græshaver.
Græsser er i botanisk forstand
ikke kun græs. Også halvgræs-
ser (som star), siv (som frytle)
og flere bambusarter fungerer
ligesom græsser og har samme
egnetheder.

Græsserne kan både danne
lave tæpper og fremstå som
mellemhøje eller høje planter i
kompositioner. Karakteristisk
for de fleste græsser er de me-
get varige blomsterstande og
den arkitektoniske lethed de
fleste besidder.

Blandt græssernes særlige
egenskaber er især at de fleste
er værdifulde året rundt, med
grønlige farver om sommeren
og gyldne farver om vinteren,
ofte suppleret af blomsterstan-
dene. Med deres vertikale, of-
te meget graciøse vækst, kan
de tilføre virkninger der ellers
ikke lader sig gøre. Plejen er
simpel. Når græsserne er vel-
etablerede, er driften begræn-
set til en årlig nedklipning.
Den kan bedst ske når plan-

terne er ved at komme i vækst
i det tidlige forår så man indtil
da har længst muligt glæde af
de visne, men fortsat elegante
blade og blomsterstande.

Roser
I blomsterplantninger kan og-
så mindre buske som roser ind-
gå. Det kan være rene rosen-
plantninger eller plantninger
hvor roser indgår i kompositio-
ner med stauder. Også andre
buske med blomsterrigdom
kan indgå i blomsterplantnin-
ger ligesom stauder kan an-
vendes som bunddække i bu-
sketter o.l. på lige fod med
lave bunddækkende buske.

Sommerblomster
Sommerblomster kan enten
plantes som udplantningsplan-
ter eller sås direkte på vokse-
stedet. Sommerblomster kan
være et element i sig selv, eller
sommerblomsterne kan anven-
des i en komposition med
stauder, buske m.m. Sommer-
blomster kan endda have en
funktion med midlertidigt at

lukke huller hvor der er op-
stået et uønsket bart parti.

Sommerblomster består bå-
de af et- og toårige planter
hvor de etårige som regel for-
svinder efter afblomstring
hvor de toårige bruger første
år på at samle energi gennem
sine blade for så at blomstre
og forsvinde efter andet år.

I begge livsformer er der
mange planter der let kaster
frø, og derved kan en bestand
være fast, selv om det er nye
planter. Det gælder bl.a. ake-
lejer, kongelys og slangehoved
som i praksis ofte også vokser
som stauder. Erfaringen er at
mange et- og toårige ofte for-

bliver på voksestedet i den føl-
gende sæson hvis blomsterne
er klippet af før de sætter frø.

Blomsterplantninger med
sommerblomster i baljer, kum-
mer og krukker er for mange
kommuner en paradedisciplin,
hvor man med blomster kan
udsmykke særlige steder i by-
en. I sig selv udgør hver kum-
me eller balje ikke det store,
men sammenstillingen af flere
kan tilføre en frodig overdå-
dighed hvor der ellers ikke er
mulighed for planter. Der har i
perioder endda været dystet
om at udvikle de flotteste.

En fordel ved baljeplantnin-
ger er at de er helt eller næ-

• Skovbund på Nordre Kirkegård i Herning en forårsdag. Situationen er
en cirka 55 år gammel egelund på ret mager, men let fugtig jord. Skov-
bunden udgøres af bunddækkende stauder som skovjordbær, vinter-
grøn og guldjordbær med supplement af bregner, fjeldribs og klatre-
planter i træerne. Om foråret, inden løvet bliver for tæt, blomstrer
forårsløg som klokkeskilla, hvide påskeliljer og pinseliljer.

Da det meste af området anvendes til gravsteder, kommer der et sup-
plement af andre løg og sommerblomster fra brugerne, men når et an-
læg er så storladent og karakterfuldt, ændrer det ikke nævneværdigt
med personlige planter indblandet. I driften er det dog afgørende at
sikre mod indvandring af rodukrudt, men en mindre del frøukrudt bety-
der næppe meget for det samlede udtryk. Foto: Henning Looft.
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• I halvskygge er skvalderkål, ud over ukrudt, en yderst effektiv bund-
dækkeplante der blomstrer med hvide skærme i juni som her i et hjørne
af Rømerhaven i Aarhus. Derefter er den noget grov, og så er den så
grådig at mange andre planter ikke kan klare konkurrencen. Men i
skygge og halvskygge kan nogle stauder og bregner, som her struds-
vinge, i et vist omfang klare konkurrencen.

I stedet for en hård kamp mod planter som skvalderkål kan man ac-
ceptere de er der og så tilføje arter der magter konkurrencen. Blandt
sådanne er dagliljer, fjerbusk, høstanemone, hosta, bregner og pryd-
rabarber. I halvskyggen i en skovrand kan sådanne blomsterplantninger
virke både æstetisk acceptable og driftsmæssigt overkommelige, især
hvis plantningen grænser op til en græsplæne. Foto: Henning Looft.

• Køkkenhaver, især udformet
som en potager, kan i fuld sol
være meget oplevelsesrige som
her ved Gunnebo Slott ved
Göteborg. For de fleste er det ind-
lysende at jorden i en køkkenhave
skal være både dyrkbar og næ-
ringsrig for at man kan få produk-
ter år efter år. Kompost og beskyt-
telse af jordens mikroliv er afgø-
rende faktorer. Mange grønsager
er attraktive i deres vækstform og
blade og de fleste krydderurter
blomstrer og dufter.

Det er almindeligt også at plan-
te eller så sommerblomster som
tagetes, hjulkrone eller sommer-
asters, dels af æstetiske årsager,
dels for at kunne beskytte mod
insektangreb. I haven på Gunnebo
vokser et stort antal artiskokker
der både er meget karakterfulde i
deres vækst og blomstring. I fuld
sol og varm jord, hjulpet af høj-
bede, er det muligt at dyrke
grøntsager der ellers kun kan lyk-
kes i varmere klimaområder. Foto:
Henning Looft.

sten helt færdigudviklede in-
den de placeres. Er der behov
for udbedringer eller omplant-
ninger, kan baljerne hentes og
ombyttes så der kun opleves
flotte og fuldt udviklede
plantninger i bybilledet.

Baljeplantninger anses af
nogle for at være dyre og van-
skelige da sund og frodig
vækst kræver kontinuerligt
vanding, eller at kummerne er
forsynet med reservoir eller
andet så de kan klare sig i læn-
gere perioder. Hertil kommer
en pleje hvor planterne jævn-
ligt afpudses for plantedele
der skæmmer, men hvis plan-
terne trives, er det dog en be-
grænset indsats. Baljeplantnin-
ger bør ud over deres daglige
oplevelsesværdi også betrag-
tes som en indsats i forhold til
turisme, handel, kultur m.m.

Løg og knolde
De fleste løg og knolde blom-
strer om foråret og alle kaldes
derfor ofte under et for forårs-
løg eller løgvækster uanset de-
res botaniske livsform. An-
vendt på voksesteder hvor de
trives kommer de fleste troligt
igen år efter år. De kan anven-
des både sammen med andre
planter eller være et element i
sig selv, f.eks. som løgplæner
hvor de tidligste som vinter-
gæk, erantis og krokus kan nå
at blomstre og visne før græs-
klipningen kan begynde.

Mange forårsløg som påske-
liljer og pinseliljer formerer sig

ved at danne sideløg. De kan
med årene blive meget store
enklaver mens andre, som
erantis og snepryd, kan smide
frø og på den måde sikre ud-
bredelsen af store tæpper.

Dækflora
Dækflora er urter som blod-
kløver, gul lupin eller honning-
urt der sås i store flader for at
dække jorden i en periode og
tilføre en særlig virkning. I ny-
plantede skov- og hegnsplant-
ninger kan dækflora tilføre et
særligt udtryk i den korte år-

række der går indtil plantnin-
gen selv dækker jorden.

Dækflora har mange varian-
ter hvor navne som dækafgrø-
de, blomstermark, blomster-
eng, natureng og lignende
alle er til større lysåbne og sol-
rige rum med ekstensiv drift,
men har mange udtryk afhæn-
gigt af arter, jordbund og den
eksisterende frøbank i jorden.

Frø kan anskaffes som rene
arter eller i blandinger. Det er
dog sjældent at frøene er fra
lokale miljøer eller at der er
variation i genotypen da frøe-

ne typisk er høstet i store frø-
marker på et tidspunkt hvor
udbyttet er optimalt for pro-
ducenten.

Det betyder at man ofte
modtager de kraftigste geno-
typer, og genetisk er biodiver-
siteten næppe så stor som det
kunne ønskes. Hvor frøene
kommer fra, er sjældent op-
lyst, men ud over Danmark er
mange frø formentlig avlet i
Tyskland, Polen og Sverige.

Lys og skygge
Planter får al deres energi fra
sollyset, og deres vækst er der-
for tilpasset mængden af til-
gængeligt lys. Nogle kræver
fuld sol det meste af dagen for
at trives. Andre klarer sig i
skygge hvor deres behov kan
dækkes fordi de er mere nøj-
somme, og en manglende
konkurrence gør at de bedre
kan få det nødvendige lys.

I håndbøger og kataloger er
de enkelte arters og sorters to-
lerancer i forhold til lysmæng-
den ofte angivet med et sym-
bol for egnethed til skygge,
halvskygge eller sol. Det er ik-
ke ualmindeligt at arter kan
være egnet til flere typer lys-
forhold hvor jordbundsfor-
hold, konkurrence og pleje i
stedet kan blive afgørende for
trivslen. Lysforholdene kan
være helt afgørende for mi-
kroklimaet og for omsætnin-
gen nede i jorden hvor sollys
og dermed store udsving i
temperaturen kan have afgø-
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rende betydning for jorden
som et livfuldt vækstmedie.

Skovbund i skovlandskaber
eller lunde er skyggefulde vok-
sesteder, og det er voksesteder
i fuld slagskygge fra bygvær-
ker også, og skyggen her kan
endda være mere intens end
skyggen under træer.

Afhængigt af løvhanget
skelner man mellem skygget-
ræer som bøg og hesteka-
stanje der næsten ikke lader
lys komme igennem løvet, og
lystræer som stilkeg og ask
hvor en ganske stor mængde
lys når skovbundens planter.

Skyggefulde voksesteder
kan være solbeskinnede indtil
kl. 9 eller højst en time i løbet
af dagen eller fra efter kl. 15
til solnedgang. Ingen løvplan-
ter kan reelt vokse i total skyg-
ge som i en tæt nåleskov, men
om foråret inden løvspring er
nogle planter som hvid ane-
mone og mange løgvækster
tilpasset et kort liv inden træ-
ernes løvspring.

Skovrande, skovbryn og lo-
kaliteter med ret begrænset
solindfald er voksesteder med
halvskygge. De kan være sol-
beskinnede til kl. 11 eller højst
2,5 timer i løbet af dagen eller
fra efter kl. 13 til solnedgang.

Solrige voksesteder er
vækstsamfund som blomster-
enge, lysåbne rum, paradebe-
de og stenpartier som har di-
rekte solskin mindst fra solop-
gang til middag eller fra mid-
dag til solnedgang eller læn-
gere. Solrige voksesteder om-
fatter også steder med let eller
forbigående skygge, f.eks. fra
lysåbne træer eller buske.

Lyse voksesteder er en vari-
ant af solrige voksesteder som
kun i en del af året er solrigt
og i andre perioder uden di-
rekte sol, f.eks. fordi beliggen-
heden er på en nordskråning
eller bag fjerne elementer som
skove eller bygninger, så solen
ikke falder direkte.

De fire definerede typer af
lys eller skygge (til højre) er af-

gørende for det udtryk man
kan skabe og for hvilke plan-
ter der kan indgå. De angivne
tidsrum er baseret på erfarin-
ger og bør derfor indgå i de-
sign og plantevalg. Grader af
skygge kan være noget der ek-
sisterer, men det kan lige så
vel være noget der skabes.

Skyggefulde voksesteder er
ofte præget af let flimren af
sollys der kan tilføre helt sær-
lige virkninger. Her holder
blomsterne ofte længe mens
direkte solskin ofte forkorter
blomstringens varighed. Det er
tydeligt med f.eks. erantis om
vinteren. Blomstringen kan
vare fra 3-4 dage til 10-14 da-
ge, alt afhængigt af sol og
varme i blomstringsperioden.

Jordbunden på voksestedet
Jordens surhedsgrad målt i pH,
og jordens næringstilstand
som mager eller næringsrig, er
forudsætninger for plante-
valg. Jordens pH måles på et
laboratorium, men om jorden
er næringsrig eller næringsfat-
tig kan tit aflæses på stedet.
Kan man ikke det, må en jord-
prøve analyseres. Begge analy-
ser er nemme og billige og er

nødvendige for at kunne sikre
vækst og sundhed.

Om nødvendigt kan man
hæve pH ved kalkning, i det
mindste midlertidigt hvis jor-
den vurderes for sur til formå-
let, men det omvendte er i
praksis ikke muligt.

Set over en årrække opnås
de bedste plantninger dog ved
at tage udgangspunkt i vokse-
stedets vilkår. Ud over lysfor-
hold og næringsforhold er jor-
dens dyrkningstilstand af stor
betydning. Tilstanden define-
res af jordens muldlag, tekstur
og struktur sammen med ter-
rænform og vandindhold.

Tilstanden kan ofte vurderes
på stedet, eventuelt ved at
grave et spadestik eller to ned.
Man har brug for at vide om
jorden er særlig tør eller særlig
fugtig. Jorde der er fugtige,
især om vinteren, er både me-
re kølige og iltfattige og kan
begrænse visse planters liv.

Den dybmuldede jord, der
er frembragt af naturens pro-
cesser over lang tid, er meget
gunstig for plantevækst. Det
kan man udnytte, men jord-
den skal også beskyttes som et
værdifuldt vækstgrundlag,
f.eks. så den ikke opblandes
med andet eller komprimeres
med maskiner.

Jordens tørhed betyder me-
get for temperaturen i jorden.
På tør og varm jord kan der
dyrkes planter der ellers er
kendt fra sydligere himmel-
strøg. Og på tørre og magre
jorde kan der skabes vækst-
samfund der adskiller sig me-
get fra de frodige vækstsam-
fund på dybmuldede jorde.

Terræn og især terrænhæld-
ninger har stor betydning.
Jordtemperatur og fugtig-
hedsforhold er ret forskellige
på en syd- og en nordvendt
skråning. Toppene er ofte tør-
re hvor lavninger ofte er fug-
tige. Udnyttelse af terræn,
jordbund og klima er helt af-
gørende for at etablere blom-
sterplantninger, men også et
stort potentiale til at sikre va-
riation. Vækstsamfundets bio-
diversitet er langt mere varie-

• Den nederlandske landskabsarkitekt Mien Ruys har i sin have anlagt et
større antal modelhaver for at demonstrere hvordan man med planter
kan skabe særlige stemninger og oplevelser. I et åbent område er der
skabt en lysåben eng til en samling af skulpturer.

De fleste planter er de naturligt forekommende som kruset skræppe,
kællingetand og margueritter, men med et supplement af solbrud i
mange sorter der med deres vækstform og farver tilfører en særlig di-
mension i en natureng. For at samle området til en letopfattelig helhed
er det hele indrammet af en lav hæk med en smal plæne på indersiden.

Det er tit i mødet mellem natur og kultur særlige virkninger opstår. I
forhold til biodiversitet er det sandsynligt at de ellers fremmede solbrud
gavner biodiversiteten ved både at tilbyde insekter føde og højtliggende
pladser hvor de kan sidde og varme sig i solen. Foto: Henning Looft.

FIRE TYPER AF LYSMÆNGDE
Betegnelse Lysmængde

Skyggefulde voksesteder Så godt som fuld skygge
Halvskygge på voksestedet Delvis solbeskinnet
Solrige voksesteder Solbeskinnet det meste af dagen
Lyse voksesteder Lyst, men sjældent direkte sol
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• I de sidste 20-30 år er det blevet udbredt at tilså ekstensive arealer el-
ler rabatter med frøblandinger, formentlig for både at skabe nogle ople-
velsesrige anlæg og tilgodese naturen med føde til insekter m.m.

På Have og Landskab i 2021 havde arrangørerne fået nogle frøfirma-
er til at give deres bud på en sået blomstereng. Blomster fra sådanne
frøblandinger kan sikkert begejstre mange, i det mindste nogle år, men
det er afgørende at jordbunden er fri for rodukrudt og ikke for nærings-
rig hvor kraftige græsser, agertidsel, bynke og lignende ellers tager over.

Med så tætvoksende planter presset op i stor højde, bliver mikrokli-
maet i de nedre dele nok koldt, mørkt og let fugtigt og næppe interes-
sant for mange organismer. Man kan overveje at så med langt større
afstande så lyset når jorden, og satse på at jordens frøbank bidrager bå-
de til mere varieret flora og planter i flere højder. Foto: Henning Looft.

ret i et bevæget terræn med
forskellige hældninger og
fugtighedsgrader end i et
fladt, ensartet terræn.

Vækstsamfund er miljøer
Med kendskab til lysforhold,
soleksponering, terrænformer,
jordbundsforhold og jordens
tilstand med muld og fugtig-
hedsindhold kan man indkred-
se nogle vækstsamfund der
kan være ledetråde for kom-
position og valg af planter.

Når plantningen er etable-
ret, opstår der indbyrdes kon-
kurrence planterne imellem
om plads, lys og vand, og det
både kan og vil forrykke nogle
balancer, men ikke nødvendig-
vis til noget negativt. Samspil
mellem forskellige arter kan
sagtens udvikle sig til noget
uforudsigeligt og værdifuldt.
Da konkurrencen til dels er sty-
ret af plantesammensætnin-

gen, kan arter, der måske ikke
ville kunne klare sig på et til-
svarende naturligt levested,
måske alligevel anvendes.

Drift og pleje får på samme
måde stor betydning for ud-
trykket. Indsatser som lugning,
vanding, gødskning, dræning
eller fjernelse af skyggegivere
kan ændre vækstvilkårene
drastisk, og på større ekstensi-
ve arealer kan afgræsning, hø-
slet, afbrænding o.l. tilsvaren-
de ændre vilkårene.

Skovbunden
Skovlandskaber og lunde præ-
ges af skyggede forhold, men
også af områder med halv-
skygge. I skyggen under træer
og større buske eller i tæt
skygge ved bygningers nordsi-
de trives mange skovbunds-
planter der tilfører liv og ople-
velser inde i skyggen, måske
med et særligt udtryk af lysets

flimren gennem kronerne.
Mange vækstformer og blom-
ster har et særligt attraktivt
udtryk under et løvtag, og om
foråret, før skyggen bliver tæt,
kan der være løgtæpper.

I skovmiljøet er det vigtigt at
bevare et dybmuldet jordlag,
fyldt med liv hvorfor blade
ikke bør fjernes. Det overlades
til regnormene. Man kan her
skelne mellem:
•  Humusrig jord der ikke er
helt gennemrodet og som
sjældent behøver vand, selv i
tørkeperioder.
• Gennemrodet jord hvor der
let bliver tørt om sommeren.

I den gode og urørte skov-
jord trives planter som bispe-
hue, sølvlys og akelejer, me-
dens det i den tørre skovbund
er planter som læbeløs, skov-
mærke og vårfladbælg.

Både mange bregner og
stauder som hosta, bronzeblad
eller bispehue hører med de-
res værdifulde blade hjemme i
skovbunden ligesom flere
spinkle græsser der tåler skyg-
gen. I skovbunden kan der væ-
re tørt hvis træerne har højt-
liggende rødder der konkurre-
rer med skovbundsurterne om
vandet, og muldlaget kan væ-
re af varierende kvalitet og
tykkelse. Til gengæld er klima-
et som regel stabilt, med læ og
kun små temperaturudsving.

Der har gennem årene væ-
ret forsøgt at etablere naturlig
skovbundsvegetation i nye
skove, men uden succes. Når
nye skove etableres på jord
der ikke har skovmuldens
egenskaber, f.eks. tidligere
landbrugsjord, kan anemoner,
violer, kodriver m.fl. ikke trives
og udvikle store bestande. 

Muligheden er enten at
plante stauder flere steder
som en slags frøbank hvorfra
de kan sprede sig, eller at ind-
pode de naturlige skovplanter
med skovplanter som små tot-
ter på udvalgte steder. Ellers
er det et spørgsmål om tålmo-
dighed i størrelsesordenen 30-
100 år. Det tager tid for natu-
ren at skabe gunstige vilkår i
form af livfulde jorde som i
praksis ikke kan anskaffes i
større mængde.

Skovranden
Hvor skovlandskaber, lunde og
større busketter overgår til åb-
ne områder, opstår der et
randområde, en skovrand,
med vekslende og skiftende
lysforhold afhængigt af orien-
teringen og med vekslende
fugtighedsforhold. Tilsvarende
forhold tilbyder de mere lyse
områder ved trægrupper,
hegn, buske og hække. Her
finder talrige stauder optimale
forhold i de ofte næringsrige
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og humusrige jorde tæt ved
større plantninger.

I og langs sydvendte skov-
rande er forholdene lyse, sol-
rige og varme, mens der på
nordvendte sider er halvskyg-
ge, køligt og ofte mere fug-
tigt. Det svarer til hvad man
finder i bygningers halvskyg-
ge, blot med den forskel at her
er der ingen konkurrence fra
træer om lys og vand. Jord-
bundsforholdene varierer fra
tør til fugtig, og ofte forekom-
mer dybmuldet jord som i
skovbunden.

I skovrandens varme og sol
vokser planter som sommer-
anemone, kæmpestenbræk og
forårsvortemælk. I halvskyg-
gen vokser planter som løve-
fod, vårkærminde, spansk stor-
kenæb og himmelblå lungeurt
ligesom flere bregner trives.
Fra plantningens indre til ran-
den i halvskygge er vilkårene
en glidende overgang, og de
lokale vindforhold kan gøre
forholdene ret forskellige.

Solrige rum
Hvor solen kan skinne hele el-
ler det meste af dagen, kun
med let eller forbigående
skygge, opstår solrige vokse-
steder præget af lys og varme.
I plantevalget er fugtighed en
væsentlig faktor. Det er afgø-
rende om jorden er en humus-
rig, dybmuldet jord, en tør
jord eller en fugtig jord. Hertil
kommer eventuelle terræn-
hældninger. Sydvendte skrå-
ninger er både varmere og
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mere tørre hvor nordvendte
skråninger er modsat.

Da jordenes fugtighed hæn-
ger sammen med teksturen, vil
tørre jorde ofte have et stort
indhold af grus og sand der
forhindrer stående vand og
dermed bliver varmere. De
fugtige jorde indeholder så
meget vand at temperaturen i
perioder forbliver kølig og kan
hæmme jordens mikroliv. Med
velvalgte planter er det sjæl-
dent et problem, men mere
følsomme arter og de fleste
forårsløg overlever i længden
ikke en fugtig og kølig jord,
hvis det omfatter det meste af
vinteren og det tidlige forår.

Mange stauder og sommer-
blomster er tilpasset et liv i
fuld sol hvor de med deres far-
vestrålende blomster tiltræk-
ker insekter, og hvor plante-
udvalget og muligheden for
varierende vækstsamfund er
stort. Anlæg i den naturlige
stil, den klassiske stil med
paradebede eller anlæg med
stenpartier er alle tiltænkt fuld
sol, men udtrykket defineres
af jordbund, plantevalg, kom-
position og plejeindsats.

Traditionelt er mange stau-
der og urter kultivarer der er
forædlet og udvalgt i genera-
tioner. Men mange kultivarer
har også vilde former der er
attraktive og har egenskaber
der gør dem anvendelige. Er
voksestedet som deres natur-
lige levested, kan de være vid-
underlige indslag i et ellers
kulturbetinget anlæg.

Er jorden næringsrig og dyb-
muldet er der mange vækst-
samfund der kan etableres el-
ler skabes som naturenge, na-
turlige staudebede, paradebe-
de, stauderabatter, rosenbede
og græshaver med et stort
plantesortiment til rådighed.
Hvor jorden er tør, og mulden
tynd som på sydvendte skrå-
ninger, falder mulighederne,
og det er planter som katteurt,
timian og hønsetarm der kan
anvendes.

Er jorden meget tør og kalk-
holdig bliver vækstsamfundet
som en steppe hvor planter
som lavendel, kongelys, salvie,
timian og mange forårsløg
kan trives. Steppens planter er
ofte lave og med løv tilpasset
tørken, typisk gråt løv eller
meget smalle blade.

Et nærtstående vækstsam-
fund til steppen er stranden.
Det er dog et mere ekstremt
miljø hvor kun få arter som en-
gelskgræs, strandkål og
mandstro trives, gerne side om
side med marehalm og hjelme.

På næringsfattige og sure
jorde får vækstsamfundet he-
dekarakter hvor planter som
blåbær, guldblomme, lunge-
urt, hedelyng, flere bregner og
visse forårsløg kan trives. Lige-
som steppens planter har hed-
ens planter ofte små blade for
at minimere fordampningen.

Driften
Driftsmæssigt er de vigtigste
opgaver at sikre plantningens
og planternes sundhed og at

• Mange forårsløg blomstrer så
tidligt at deres vækstperiode lig-
ger inden andet tager over og in-
den træernes løvspring så der al-
drig er mangel på lys. De fleste
forårsløg holder af varm og tør
jord, altså med meget grus, og
det har stor betydning for hvor
længe de kan leve. Løgtæpper
med arter som vintergæk, snepryd
eller krokus kan være meget ka-
rakterfulde, både i plæner og i
blomsterplantninger hvor de er de
første om foråret og senere bliver
dækket helt af staudernes blade.

Ved Husum Slot i Sydslesvig er
der lagt krokus, Crocus neapolita-
num, som siden har sået sig selv
som forvildet. Det kræver varm og
tør jord. Græsklipning må vente til
bladene er visnet og planterne har
samlet næring til næste års show.
Drift og pleje er minimal. Blom-
stringen indgår i en krokusfestival,
så der er også kommercielle inte-
resser. Foto: Henning Looft.

holde plantningerne ukrudts-
frie eller så godt som. Sundhe-
den, og dermed det indtryk
man oplever, sikres ved at
plantningerne ikke mangler
vand til deres vækst og ved at
fjerne visne eller døde plante-
dele. Om nødvendigt plantes
efter hvis der opstår huller.

Lugearbejdet er vigtigt, dels
for at ukrudtet ikke udkonkur-
rerer det plantede i kampen
om lys og vand, dels for at give
et harmonisk udtryk. Plantnin-
ger der er meget regulære og
præcise i deres komposition,
skifter let karakter når der er
ukrudt. Plantninger med et
mere naturligt udtryk kan
godt have selvsåede urter i det
omfang det ikke skæmmer, og
måske kan de endda tilføre en
særlig stemning. ❏
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BEDRE LEDERE
BEDRE ANLÆGSGARTNERE
DAG Lederuddannelse. Sjælland 17-18/1 + 20-21/2 + 15-16/3. Jylland 1-2/3 + 29-30/3 + 25-26/4.
Udvidet DAG Lederuddannelse. Jylland 22-23/2 + 22-23/3 + 24-25/5

Danske Anlægsgartnere. Dag.dk >Medlen >Aktiviteter >Kurser

Åbne AMU-kurser hvor også andre end DAG-medlemmer kan deltage
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VERDENS LANDSKABER

Den belgiske cykelslange
redder glatsnogen
En cykeltur i skoven foregår
som regel på en diskret sti un-
der trækronerne. Sådan er det
ikke med det 4 km lange
cykelforløb der på engelsk er
døbt ‘Cycling through the
Heathland’. Cykling gennem
heden. Det blev sidste år op-
ført i den belgiske national-
park Hoge Kempen.

På hele ruten er cykelstien
3,5 meter bred og med et nyt
lag grus lagt ovenpå en tidli-
gere asfaltsti. Mest markant på
turen er træbroen hvor cykel-
stien kommer op i 6,5 meters
højde. Her har designerne fra
arkitektfirmaet Maat_ontwer-
pers skabt en portallignende
effekt hvor trærækværket ved
starten af opstigningen har
samme højde når cyklisterne
når toppen af stigningen og
kan cykle og se ud over skoven
og Hoge Kempen. Den opta-

Bølgende bånd af græs er
inspireret af silkestoffer
6.000 m2 udeareal foran Le
Meridien Hotel i den kinesiske
storby Zhengzhou er blevet
forvandlet til et grønt område
hvor der i bogstavelig forstand
er tale om et bølgende græs-
tæppe. Al beplantning er sat i
bånd af plantekasser af rustfrit
stål som hæver og sænker sig i
lange partier der er 2,5 meter

brede. Inspirationen kommer
fra den lokale produktion af
silkestof hvor vævenes tråde
bevæger sig på samme vis.

De steder hvor stålsiden af
plantekassen kommer op i en
bølgetop, er der påført en fi-
nish som reflekterer sollyset
når man ser ind mod Le Meri-
dien fra vejen. Det skaber en
gylden, changerende effekt.
Ser man derimod inde fra ho-

tellet, har stålet fået en lysab-
sorberende finish som giver et
mindre opmærksomhedskræ-
vende indtryk. Anlægget har
også et spejlbassin der følger
græsbåndenes rektangulære
design.

Landskabsarkitekterne fra
thailandske Shma Company
Limited står bag projektet. Læs
mere på landezine-award.com/
le-meridien/

ger i dag på 67 km2, men skal
med tiden udvides til 110 km2.

Selve cykelbroen skaber ikke
en barriere for dem der bevæ-
ger sig rundt i landskabet un-
der cyklisterne. Det gør den
sjældne belgiske glatsnog
nemlig, og derfor er broen sat
på enkeltstående søjler så slan-
gen frit kan sno sig under.

Broen er lavet med lokalt
fyrretræ, kun de stolper som
er bærende er azobétræ.
Cykelstien er flankeret af store
sten fra en lokal grusgrav der
bliver lukket og inddraget i
den kommende udvidelse af
nationalparken. Læs mere på
visitlimburg.be/en/cycling-
through-the-heathland. lt

Rådyrbestanden
falder landet over
I et halvt århundrede steg den
danske bestand af rådyr vold-
somt og toppede i årene efter
2000 med op mod 400.000 dyr.
Så blev de fynske rådyr ramt af
sygdom, og bestanden gik fra
2004 til 2008 stærkt tilbage og
falder stadig.

De senere år har man set det
samme billede lokalt på Sjæl-
land og i Jylland, oplyser Jyl-
lands-Posten 23.7.2022 med
dyrlæge Sofie Vedsted Ham-
mer fra Københavns Universi-
tet som kilde. Universitet er
sammen med Aalborg Univer-
sitet indleveringssted for ‘fald-
vildt’ som vilde døde dyr kal-
des. De indleverede dyr giver
et billede af bestandens fald.
Det kan også ses af vildtstati-
stikken. Udbyttet er faldet
med godt 55.000 rådyr på ti år.

Rådyrsyge dækker over flere
lidelser og årsager, men det
generelle billede er diarré, af-
magring og ændret adfærd,
f.eks. faldende skyhed. Dyrene
kan godt æde, men ikke op-
tage næringen.

En virus kan være på spil
som det f.eks. er set med sæl-
pest og ræveskab. Det kan for-
stærkes af at bestanden er ble-
vet meget tæt så smitten let
breder sig. Det kan igen for-
stærkes af den faldende be-
stand af ræve der er med til at
trimme bestanden for syge dyr
og ådsler. Rådyrsyge kan må-
ske også forårsage udbrud af
andre sygdomme, f.eks. den
velkendte parasit lungeorm.

Stevns udlægger
11 ha ny byskov
Stevns Kommune vil udlægge
et rekreativt område på 11 ha
tæt på Klippinge Bypark. 7 ha
bliver produktionsskov, og 2
ha bliver urørt skov. Hertil føl-
ger et åbent areal på 2 hektar
mod Klippinge By, oplyser
kommunen 8.9.2022.

Den kommunalt ejede jord
er lige nu forpagtet til ager-
brug, men når aftalen nu ud-
løber vil den ikke blive forlæn-
get. Sigtet er ikke kun at få et
rekreativt skovområde, men
også at skabe bedre vilkår for
planter og dyr og binde CO2

og beskytte grundvandet, ud-
taler Stevns’ borgmester Hen-
ning Urban Dam Nielsen.



GRØNT MILJØ 9/2022 37

Biomasse i form af træpiller
og træflis står for 48% af

Danmarks vedvarende energi-
forsyning og er vores langt
største fornybare energikilde.
Men næsten hver anden dan-
sker har aldrig hørt om træ-
biomasse til energi. Det viser
et studie fra Institut for Føde-
vare- og Ressourceøkonomi på
Københavns Universitet.

Sigtet var at finde ud af
hvad almindelige danskere
mener om biomasse da de ikke
deltager i den eksisterende de-
bat, og da det ikke før er un-
dersøgt hvad befolkningen
mener om emnet, forklarer
Paula Ugarte Lucas, førstefor-
fatter til studiet. „Til vores
overraskelse havde 45% af alle
deltagerne aldrig hørt om træ-
biomasse,“ siger hun.

Studiet der er udgivet i tids-
skriftet Renewable Energy, vi-
ser også at 45% er uafklaret
om hvorvidt træbiomasse bør
bruges som energikilde eller ej
som erstatning for fossile
brændstoffer. Undersøgelser
fra det øvrige Europa og USA
viser ellers en klar opbakning
til træbiomasse. Den største
årsag til denne uafklarethed er
ifølge dem selv netop at de
ikke har nok viden.

„Det er et komplekst emne,
og selv blandt dem der ved
meget om emnet, er der stor
uenighed,“ siger Paula Ugarte
Lucas. „Men det er problema-
tisk at det hos så mange dan-
skere skyldes at de ikke har
hørt om en energikilde der er
blevet brugt i årtier, og som
en meget stor del af Danmarks
grønne omstilling er baseret
på.“

Selv om mange ikke har vi-
den om biomasse spiller bæ-
redygtighed en stor rolle for

befolkningen. I undersøgelsen
har 78% angivet at de er be-
kymrede over klimaforandrin-
gerne, og at de prioriterer kli-
ma- og miljøhensyn over øko-
nomisk vækst. Og de fleste er
enige i at biomasse kun bør
bruges hvis det kan ske bære-
dygtigt uden negativ indvirk-
ning på skove og biodiversitet.

Biomasse har de senere år
væet omdebatteret, primært
mellem politikere, NGO’er,
branchefolk og fagfolk. Nogle
mener at biomasse er et godt
alternativ til fossile brændsler -
i hvert fald som en overgangs-
løsning. Andre hævder at træ-
biomasse ikke er bæredygtigt,
selv når biomasse betragtes
som CO2-neutralt. Der peges
her mest på af forbrændingen
udleder CO2, at udledningen
kan skade biodiversiteten, og
at meget biomasse importeres.

Træbiomasse (træ, halm, af-
fald) står for 48% af Danmarks
samlede vedvarende energi.
Forbruget er steget fra 40 PJ i
1990 til 157 PJ i 2018. Det me-
ste (75%) er træbiomasse, især
træpiller.

Danmark er EU’s største im-
portør af træbiomasse. Over
halvdelen importeres, heraf
godt 60% fra andre EU-lande.
Folketinget indførte i 2020 lov
om at den anvendte træbio-
masse skal være dokumenteret
bæredygtig. Bl.a. skal biomas-
sen komme fra lovligt fældede
træer som skal genplantes. sh

Hveranden dansker ved
ikke hvad biomasse er

KILDER
Halvdelen af danskerne ved ikke hvad
biomasse er. Det Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet. Københavns Uni-
versitet 27.9.2022.
Paula Ugarte Lucas, Christian Gam-
borg, Thomas BøkerLund (2002): Su-
stainability concerns are key to un-
derstanding public attitudes toward
woody biomass for energy:
Sciencedirect.com 22.7.2022.

Selv om det står for næsten halvdelen af den
vedvarende energi, viser et nyt studie

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

En villa på Randbølvej 13 i
Vanløse med tilhørende have
er blevet fredet. Det er afgjort
af Slots- og Kulturstyrelsen ef-
ter indstilling fra Det Særlige
Bygningssyn. Villaen der er fra
1949, er tegnet af arkitekten
Edvard Heiberg og haven af
datidens førende landskabsar-
kitekt C.Th. Sørensen.

Der er ifølge styrelsen tale
om et „yderst velbevaret ek-
sempel på et integreret pro-
jekt mellem bolig, atelier og
have med en så overbevisende
kunstnerisk kvalitet at det er

et enestående eksempel på
dansk modernisme i den lille
skala.“

Den stort set komplet beva-
rede have af C.Th. Sørensen er
ifølge styrelsen et særligt land-
skabsarkitektonisk værk. Trods
beskedne pladsforhold rum-
mer haven flere spændende
rum og stor variation. Det bu-
ede terrasserende staudebed
synes uendeligt og redskabs-
skuret - en afrikansk inspireret
hytte - er et point de vue i ha-
ven som i de klassiske engelske
haver. sh

Velbevaret villa og have fra 49 er fredet
Det fredede hus med have set fra vejen. 1. november 2022 kl. 16:35.

Træpiller ved Højlund Mølle på Fyn. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix.
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Vi var kun lige ankommet
til landsbyen hvor vi skulle

overnatte da en kronhjort ro-
ligt, men vagtsom græssede få
meter fra os. Det var bestemt
en nationalpark vi var ankom-
met til. Her kommer de vilde
dyr tæt på. Selv affaldscontai-
nerne er i bur, så bjørnene ik-
ke kan tømme dem.

Vi var taget til Høje Tatra i
Slovakiet for at høre om og se
på deres måde at forvalte na-
turen på. Høje Tatra ligger på
grænsen mellem Polen og Slo-
vakiet og er en del af den cen-
traleuropæiske bjergkæde
Karpaterne.

Høje Tatra hedder Vysoke
Tatry på slovakisk og består af
en 26 km lang bjergkam med
flere sidekamme. Hovedkam-
men er ingen steder under
1.900 meter. De højeste toppe
er pa over 2.600 meter.

Nationalparken i Slovakiet
er på cirka 740 km2 med en
bufferzone på cirka 300 km2 - i
alt 1040 km2. I virkeligheden er
arealet større, for den forlæn-

HØJE TATRA

ges med cirka 215 km2 i den
polske del af Høje Tatra. Land-
skabet hænger sammen, og
hverken flora og fauna sætter
grænser

Det er sjældent vi hører no-
get om Slovakiet i Danmark. Et
land med en omskiftelig histo-
rie, og som først har fået sine
nuværende grænser og selv-
stændighed i 1993 efter at ha-
ve været en del af Tjekkoslo-
vakiet siden 1945. Den unge
republik har fra starten foku-
seret på at blive en moderne
stat, og samtidig har man sat-
set på at give befolkningen
muligheder for at bruge natu-
ren og på at beskytte store de-
le af den særegne natur man
har med store skove, bjerge,
våde og tørre sletter.

Beskyttelse i fem niveauer
For at sikre både natur og re-
kreative muligheder i naturen,
har man i Slovakiet opbygget
et naturbeskyttelsessystem i
fem niveauer som alle findes i
den slovakiske Høje Tatra:

• Niveau 1 er områder med be-
byggelse og en del aktivitet,
men også et område som har
betydning for den samlede
biodiversitet og kulturarv. Her
er der produktionsskov med
høst og nyetablering med om-
rådets træer, og der er f.eks.
skisportsaktivitet og landbrug
primært med fåreavl.
• Niveau 2 er egentlig natio-
nalpark. Det er områder med
nogen menneskelig indblan-
ding, men også med naturlige
landskabsstrukturer og kultur-
arv. Her er der produktions-
skov. Det er med mange of-
fentlige stier, bænke og en-
kelte overnatnings- og spise-
steder i bjergene.
• Niveau 3 er med naturlige
levesteder af europæisk og
national interesse. Der er en-
kelte indgreb i skovene. Der
offentlig adgang på stier, der
er mindre spisesteder m.m.
• Niveau 4 er overvejende med
oprindelig natur eller naturli-
ge levesteder af europæisk og
eller national interesse, og

NATUR. I Karpaternes højeste bjerge er der
ikke kun skisport, men også nationalparker
med en spændende flora og fauna
Af Jens Thejsen

• På en bjergvandring i Tatrabjer-
gene er der især én art som virke-
lig gør indtryk. Svalerod-ensian
står med klare himmelblå blomster
og kræver et stop og giver ekstra
energi til fortsat vandring opad.

• Høje Tatra i Slovakiet og Polen er
skovrige bjergområdet hvor der
både er plads til skisport, natur-
vandringer og bjergbestigning.
Samtidig er der store områder
som er inddraget til nationalpark.



GRØNT MILJØ 9/2022 39

• I naturbeskyttelsesniveau 4 får det meste lov til at passe sig selv, der
beskæres og fældes kun langs stier. Det har betydet stor fremgang for
vilde urter, insekter, fugleliv og svampe - og for den brune bjørn der har
fået så gode betingelser at den er i fremgang.

• Store arealer har været tilplantet med fremmede provenienser af rød-
gran. Det har resulteret i en skovdød som har fået katastrofale konse-
kvenser for skovbrugserhvervet. Mange steder har man vendt problemet
til noget positivt, bl.a. med masser af buske. Det har resulteret i sti-
gende biodiversitet med flere fugle, insekter og pattedyr.

som ikke er synderlig påvirket
af menneskelige indgreb. Her
er ikke traditionelt skovbrug,
men der er offentlig adgang
på alle stierne.
• Niveau 5 er områder som
stort set er uden menneskelig
indblanding, bl.a. videnskabe-
lige områder uden offentlig
adgang.

Natur og mennesker
Bjerglandskabet, både dale og
toppe, er for det meste med
offentlig adgang og store om-
råder er inddraget til skisport
med hejs, skihop og skihotel-
ler. Men overgangen mellem
de forskellige niveauer var
gradvis, og man opdagede det
ofte kun ved at der ikke mere
var skimuligheder og at stierne
blev mere og mere besværlige,
ja, efterhånden så krævende
at det mange steder føltes som
at vandre i Nepal.

Bjergene er dog ikke lige så
høje. Den højeste tinde er på
godt 2600 meter. Det er en
ung bjergkæde, og bjergene
er som klippet ind i landska-
bet, spidse og ikke særlig ned-
brudte. De fleste er granit en-
kelte også med kalksten.

Lokale provenienser
I niveauerne 1,2 og 3 har man
tidligere indplantet mange
rødgran som er naturligt
hjemmehørende. Man har dog
ikke været opmærksom på at
bruge lokale provenienser,
men har prioriteret de hurtig-
voksende provenienser som
kom fra helt andre miljøer og
klimazoner, og man har plan-
tet rødgran som monokultur.

Det har fået negative konse-
kvenser da store områder med
rødgran af de udefra kom-
mende proveniens er døende
og mange er døde. Disse rød-
graner har ikke kunnet klare
klimaet og angreb af barkbil-
ler m.m.

Alt afhængig af hvilket be-
skyttelsesniveau der er tale
om, har man angrebet proble-
met forskelligt. Nogle steder
fældes og bortskaffes de døde
træer, andre steder ser man
dem som en ressource hvor de
får lov til at passe sig selv og
nedbrydes og skabe nyt liv og
større biodiversitet.

I niveau 1, 2 og 3 plantes og
sås nu kun lokale arter, men
slet ikke som monokultur af
rødgran som det tidligere var

almindeligt. Nu bruges ude-
lukkende lokale provenienser.
Rødgran har det ofte vanske-
ligt i bjergene med deres fladt
udbredte rødder hvorimod
europæisk lærk Larix decidua
og cembrafyr Pinus cembra
med deres kraftige dybtgåen-
de rodsystem klarer sig godt.

Dyrelivet
I Høje Tatra og dalene er der
er rigt dyreliv. Der er rådyr,
kronvildt, vildsvin, los, ræv,
ulv, alpemurmeldyr og en
endemisk tatragemse (Rupica-
pra rupicapra tatrica) og den
skandinaviske brun bjørn. I alt
42 pattedyr, 115 fuglearter
samt mange krybdyr og pad-
der. Vi mødte desværre, eller
heldigvis, ingen bjørne.

Flora
I de forskellige dele af natio-
nalparken gemmer sig mange
forskellige biotoper: tæt nåle-
skov, lys løvskov, blandet løv
og nål og mørk nåleskov, fug-
tige områder i dalene, og lige
før trægrænsen er der krat pri-
mært med bjergfyr. Så bota-
nisk var der virkelig noget at
komme efter selv om vi var der
i slutningen af august. I den
mørke skov var der bregner i
mængder, i det fugtige mange
forskellige mosser, bregner og
ulvefod.

Lige før trægrænsen med
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• De fleste steder vandrede man
på sten, men enkelte steder på
skovskråningerne var det rodkaos
man skulle holde øje med. Netop
variationen, skiftet mellem forskel-
lige plantesamfund gør national-
parkerne til noget særligt.

SKRIBENT. Jens Thejsen er natur- og
landskabskonsulent. Han besøgte
Høje Tatra sammen med Frans Kee-
mink i slutningen af august 2022.

bjergfyr har der sneget sig lidt
hedelyng ind og en fin dværg-
klokke Campanula cochlearii-
folia, og et par frytler. Ellers
var det ved at være slut med
urter dog med de sidste rester
af slavisk kobjælde (Pulsatilla
slavica).

Smæk for skillingen var der
virkelig i den lysåbne skov
hvor der var ganske lidt ind-
blanding, kun fældning af
træer som faldt over stierne.
Her var ægte stormhat (Aconi-
tum firmum), den endemiske
ridderspore (Delphinium oxy-
sepalum), og den for mig ellers

• Ved trægrænsen ved omkring
2000 meters højde levner blæst
og jordbundens granit ikke mange
muligheder for vækst. De små for-
krøblede bjergfyr forsøger sig, og
under og ved siden af dem er der
måske lidt læ og en smule humus
som giver muligheder for enkelte
urter og dværgbuske.

lidt kedelige staudefjerbusk
(Aruncus dioicus), oplevedes
pludselig utrolig i sit naturlige
habitat. Fin var også storblom-
stret fingerbøl (Digitalis gran-
diflora).

Den plante som næsten kun-
ne slå én omkuld var dog sva-
lerod-ensian (Gentiana asclepi-
adea) som stod med sine him-
melblå smukke klokker i mas-
sevis. Det er en plante som kan
være vanskelig at skaffe i dan-
ske planskoler, men som her er
almindelig og ualmindelig
flot. De vilde planter i Høje
Tatra var stort set alle planter
som kan klare sig glimrende i
det danske klima.

Nationalpark
Vandring i bjerge og skove er
nærmest en nationalsport i
Slovakiet og det er prioriteret
højt. Der er masser af offent-
lige stisystemer, ikke med be-
lægning, men som trampestier
eller stier med store sten. Der
er i 4 af beskyttelsesniveauer-
ne offentlig adgang.

Det er vanskeligt at sam-
menligne med danske natio-
nalparker og naturnational-
parker, både på grund af bjer-
gene og de store arealer. Dis-
kussionerne om nationalpar-
ker har ikke været så skarpe
som i Danmark. Og man havde
slet ikke samme frygt for ulve,
bjørne og los som flere har i
Danmark. Ulvene er der samti-
dig med at fåreavl er et vigtigt
erhverv. ❏

Mere skovrejsning,
renere drikkevand
Nye skove kan både binde CO2

og sikre rent drikkevand. Der-
for har Klimaskovfonden ud-
viklet en model sammen med
vandselskaberne Danva og
Danske Vandværker om at
støtte skovrejsning i vandind-
vindingsområder.

Samarbejdet betyder at lods-
ejere der ejer jord i vandind-
vindingsoplande, kan søge
vandselskaberne om erstat-
ning for ikke at gøde og
sprøjte. Og samtidig søge
Klimaskovfonden om midler til
et klimaprojekt hvor man rej-
ser skov. Aftalen betyder også,
at Klimaskovfonden og vand-
selskaberne hjælper lodsejerne
med at henvise til hinandens
ordninger. Der er åbent for
ansøgninger til 1. december.
Klimaskovfonden.dk

Opsuger 320 skod
på kun 86 sekunder
Med sin elektriske rygbårne
‘Buttbuster’ har Dansk Signal-
information lanceret en mini-
affaldssuger til dem som op-
samler skod og tobaksposer.
Affaldet havner i en genan-
vendelig stofpose.

Redskabet der er baseret på
Makita-teknik, kan også suge
andet småaffald op, men med
en specialslange og sugerør af
letmetal suges kun cigaretskod
og tobaksposer op. Man skif-
ter med en adapter med suge-
kop der sidder på letmetalrø-
ret. Redskabet drives af lithi-
umbatterier med en driftstid
på 90 minutter ved fortsat
brug og 45 minutters ladetid.

„Vi har i test på fast under-
lag, opsamlet 320 cigaretskod
på 86 sekunder og i naturen
blev der opsamlet 1012 ciga-
retskod og snusposer på 36 mi-
nutter,“ oplyser levarandøren.
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Flourstoffet PFOS er blevet
det nye forureningspro-

blem der  som mange andre
forureninger også har et per-
spektiv for driften og brugen
af naturområder.

Det viste allerede det første
danske fund i en eng i Korsør
som Korsør Kogræsser- og Na-
turplejeforening brugte til
græsning. Her blev der ved
årsskiftet 2020-2021 påvist
PFOS i høje koncentrationer i
vegetationen, de græssende
dyr og i kødet. Og i forenin-
gens medlemmer og deres
børn, godt 200 børn og voksne
hvor mange fik målt et forhø-
jet indhold af PFOS i blodet.

Forureningen stammer fra
Korsør Brandskole ved siden
af. Skolen, der har været i drift
siden 1969, har anvendt PFOS
ligesom andre brandskoler.
Skolen udfasede PFOS for over
20 år siden, men væk er stoffet
ikke. Det har bredt sig med
overfladevand og dræn til en-
gen hvor dyrene græssede og
videre til Korsør Nor. Kvæget
drak vand fra en rende der lø-
ber fra brandskolen til noret.

Sagen har vakt uro, ikke
mindst i græsningslaug og na-
turplejeforeninger hvor man -
som så mange andre - ser
græsning som bæredygtig na-
turpleje der samtidig giver
mad på bordet.

Kedelige bivirkninger
PFOS står for per-flour-octan-
sulfonsyre der har været an-

PFOS forurenede engen og blev det
nye store forureningsproblem

vendt siden 70’erne. Den er ét
ud af flere syntetiske flourfor-
bindelser der samlet kaldes
PFAS. De er vand-, fedt- og
smudsafvisende og brand-
hæmmende og har ikke bare
været brugt i brandskum, men
også i maling, imprægnering
(sko, regntøj, telte) og føde-
vareemballage (pizzabakker,
madpapir). Kun 2-3% af for-
bruget antages at være brugt i
brandskum, så kun en lille del
af det spredte stof er fra
brandøvelsespladser.

Stofferne har desværre også
skadelige bivirkninger og kan
let spredes i miljøet. Stofferne
er svært nedbrydelige og ho-
ber sig op i fødekæden. De
mistænkes bl.a. for at være
hormonforstyrrende og kræft-
fremkaldende.

Derfor blev det forbudt at
bruge PFOS i brandskum fra
2011, og fra 2020 blev det og-
så forbudt i materialer i kon-
takt med fødevarer. Det er nu
generelt forbudt at fremstille,
sælge og bruge. Stoffet ser
dog ud til at være så spredt at
vi alle har stoffet i kroppen.
Miljøstyrelsen sænkede i som-
meren 2021 grænseværdien
for PFAS i jord og drikkevand
efter anbefaling fra Det Euro-
pæiske Fødevareagentur.

Myndighederne i gang
Fra maj 2021 gik myndighe-
derne i gang med at opspore
andre steder med PFOS og
PFAS, ikke bare brandøvelses-

KILDER
Lars From (2022); Miljømimister sætter
turbo på i jagten på forhadt giftstof.
Jyllands-Posten 9.7.2022.
Lise Soelberg, Helge Røjl (2022): Hav-
skum med skadelige stoffer blæser ind
over land: 'Vi er jo stive af skræk'. Dr.dk
4.11-2022.
Magnus Bredsdorff, Ellen Ø. Andersen
(2022): Giftige flourstoffer i tusindvis af
grunde udgør en ny trussel mod drikke-
vandet. Politiken 31.5.2022.
Peter Friis Møller (2022); Giftfrygt på
engene. Weekendavisen 25.5.2022.
Rikke Vinten Howitz, Jeanette Olsen
(2022); PFOS: Da idyllen brast. Teknik &
Miljø 2022.
Skadelige flourstoffer holder sig under
grænseværdien. Jyllandsposten
12.8.2022.

pladser, men også andre
punktkilder som losse- og fyld-
pladser og lufthavne og sær-
lige sårbare steder som drik-
kevandsboringer og vandløb.

Miljøstyrelsen og Forsvaret
præsenterede i april 2022 en
bruttoliste på knap 200 plad-
ser hvor der kan være brugt
brandskum, og hvor der kan
være for høje PFOS-værdier.

Efter et fund af PFAS ved
vestkysten ved Agger Tange
har Styrelsen for Patientsikker-
hed tilrådet at undgå direkte
kontakt med havskum. Føde-
varestyrelsen forbød også at
spise kød fra de 180 kreaturer,
som græssede på Agger Tange
i sommer. Der var forhøjede
værdier af PFAS i deres blod.

Der er også fundet PFAS i
kødet fra ænder på Agger
Tange i Thy, oplyste DR 4.ok-
tober. 60 steder i landet skal
det nu undersøges om PFAS-
stoffer fra havskum føres vi-
dere til kvæg, ænder og an-
den natur.

Miljøstyrelsen har også ledt
efter PFAS i badevandet ved
50 strande og søer. Man fandt
PFAS de 48 steder, alle under
den vejledende grænseværdi
for badevand. En enkelt prøve
(Jammerbugt) var over, men
ved en ny måling var den la-
vere. 41 kommuner har siden
taget 216 badevandsprøver.
De var alle under grænsevær-
dien bortset fra en enkelt (Aal-
borg), men den var også la-
vere i en fornyet måling.

Alle Danvas medlemmer af
vandselskaber og vandværker
har taget drikkevandsprøver.
Danva oplyste 15. august at
der „ikke umiddelbart er ny-
ere fund end de man allerede
kender fra omkring Køben-
havn og på Fanø hvor der er
taget hånd om problemet.“
Ifølge Danva er der sammen-
fald mellem kendte punktkil-
der og konstateret forurening.

Danske Regioner har efter
en kortlægning konkluderet
at 14.607 steder bør undersø-
ges for PFAS-forurening. Ar-
bejdet med at opspore PFOS
og PFAS fortsætter.

Mulige konsekvenser
Ud fra en snæver faglig be-
tragtning kan forureningssa-
gen få en afledt konsekvens
for den grønne sektor og bru-
gen af de forurenede områ-
der. Det kan f.eks. blive en
mulighed at nogle grønne om-
råder bliver afspærret eller
omfattet af begrænsende be-
søgsregler. Når man ser tilbage
på tidligere forureningssager,
kan der også blive tale om op-
rensninger, f.eks. ved hjælp af
planter, fytoremediering. sh

Kan også få følger for driften og brugen af de ramte naturområder

Engen ved Korsør kort efter at
hvor forureningen med PFOS først
blev opdaget. Foto: Jens Dresling/
Ritzau Scanpix.

GRØNT MILJØ 9/2022 41



42 GRØNT MILJØ 9/2022

• Nedbrydning af nedfaldsløv af japansk løn i en græsplæne. Det tager kun få måneder. Foto: Per Gundersen.

I Danmark kører vi knap en
million tons have- og parkaf-

fald ud fra haver og andre
grønne områder hvert år, men
lod vi det blive, ville vi gøre
klimaet en stor tjeneste. Det
viser beregninger fra Per Gun-
dersen der er professor i skov-
økologi på Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning
på Københavns Universitet.

 Tal fra Miljøministeriet viser
at vi i 2019 smed 983.000 tons
have- og parkaffald ud. Affald
som de kommunale affalds-
ordninger transporterer, sorte-
rer og behandler. Grene og
stammer brændes som bio-
energi, mens kviste, blade og
græsafklip komposteres.

Hvis man håndterede affal-
det på stedet, blev der lagret
godt 600.000 ton CO2 om året,
siger Gundersen. Beregninger-
ne er lavet ud fra en simpel
model der inddrager de for-
skellige nedbrydningsforløb
for blade, kvas og stammer.

Når Gundersen fraregner
den nytteværdi som grene og
stammer der bliver brugt til
bioenergi i det nuværende sy-
stem giver, kan haveaffaldets
CO2-lagring opfylde omkring
en halv procent af vores 70%
reduktionsmål for 2030.

„Når haveaffaldet bliver
brændt eller komposteret i de
kommunale ordninger, vender
CO2’en meget hurtigt tilbage

Lod vi have- og parkaffaldet ligge,
ville vi lagre 600.000 tons CO2 om året

til atmosfæren. Men beholder
man affaldet i haven, sker
nedbrydningen væsentligt
langsommere. Man opbygger
dermed et større og større la-
ger af CO2 i haven i form af
kvas, døde stammer og blade,
der er under nedbrydning,“ si-
ger Per Gundersen.

I efteråret har især nedfalds-
løvet fyldt op i bl.a. haverne,
og det et godt eksempel på at
affaldet også er en fordel for
biodiversiteten og jorden i ha-
ver og grønne områder.

„Bladene er med til at give
liv i haven fordi de fodrer et
helt økosystem af nedbrydere.
Lige fra svampe, bakterier og
små usynlige jorddyr til regn-
orme og bænkebidere som
hjælper med at nedbryde og
omsætte organisk materiale så
næring bliver frigivet i jorden.
Nedbryderne fungerer der-
næst som vigtig føde for større
dyr som pindsvin og fugle,“
forklarer Gundersen. Nedfald-
sløvet er også med til at øge
jordens muldindhold  der hol-
der godt på vand og nærings-
stoffer som planterne lever af.

Til haveejerne foreslår Gun-
dersen at de fejer løvet ind i
bede, eller hvor man gerne vil
undgå ukrudt. De kan også
samles i den del af haven som
man måske har ladet vokse
vildt og bare passer sig selv.

„Blæsten har det jo også

Vi smider næste en million ton ud om året - helt unødvendigt

med at føre bladene rundt i
haven, men sjovt nok så bliver
de ofte liggende i netop bede
eller buskadser hvor der ikke
er så meget vind, og det er
kun godt,“ siger han.

En stor del af bladene vil al-
lerede til foråret være gået i
opløsning og genoptaget i ha-
vens usynlige kredsløb. Særligt
blade fra linde- og asketræer
forvinder hurtigt fra haven.
Egeblade og blade fra frugt-
træer er langsommere om at
gå i opløsning, og derfor er de
gode at isolere jorden hvis
man f.eks. har løgplanter eller
grøntsager.  Det tager 3-6 må-
neder at nedbryde blade så
halvdelen er tilbage. Det tager
2-5 år for kvas og grene og 10-
20 år for stammer.

„Vores haver kan bidrage
både i forhold til klima- og
biodiversitetskrisen ved at
holde mere på haveaffaldet.
Jeg tror egentlig også at det
giver lidt mindre havearbejde i
det lange løb. Og så er det sjo-
vere fordi der bliver mere liv i
haven. Vi skal bare turde
slippe kontrollen og give mere
plads til naturen med f.eks.
kvas og døde stammer,“ slut-
ter Per Gundersen.

KILDE
Det Natur- og Biovidenskabelige Fa-
kultet, Københavns Universitet
(2022): Hvis vi lod haveaffaldet ligge,
kunne vi lagre 600.000 tons CO2 om
året. Science.ku.dk 19.10.2022.

Med telefon og selfie-stang
kan man se hvor meget kysten
eroderes. Med denne nye tek-
nologi kan man bedre overvå-
ge den danske kystlinje som
skrumper op til 4 meter om
året. Metoden, der er testet af
Københavns Universitet, kan
også bruges af borgere til at
hjælpe forskere og myndighe-
der med at overvåge kysten.
Der skal dog først udvikles en
it-platform så man nemt kan
indsende videofiler.

I dag overvåges kysten pri-
mært med satellitdata, men de
giver kun et overordnet bille-
de. Til detaljer bruger man ter-
restriske lasere, men de er dyre
i brug. Nu kan man nøjes med
en iPhone, en selfie-stang og
en 3D-kort app, blot telefonen
har en Lidar-scanner.

 Lidar (light detection and
ranging) sender 576 impulser i
alle retninger så den kan måle
dybder i f.eks. et landskab.
Derfor kan man - når samme
sted skannes med mellemrum -
f.eks. se hvor meget jord der
er skrællet af en klint efter en
storm, oplyser Gregor Luetzen-
burg, Københavns Universitet.
I sin ph.d. har han testet meto-
den på 1500 m2 af Rone Klint
ved Præstø. I projektet kombi-
nerer han også skannerdata
med geologiske og meteorolo-
giske data for at undersøge
hvad der påvirker kysten. sh

Telefonen viser
kystens tilbagetog

Fo
to

s:
 K

en
t 

Pø
rk

se
n

, I
G

N
/K

U



GRØNT MILJØ 9/2022 43

I dag er der åbne marker mel-
lem Himmelev Skov i Roskildes
nordøstlige udkant og en min-
dre skov lidt derfra. Men snart
skal der plantes så de to skove
vokser sammen. Naturstyrel-
sen, Hofor og Roskilde Kom-
mune har nemlig købt arealet
på 40 hektar, oplyser Roskilde
Kommune 19. oktober.

Det betyder at der nu kom-
mer et sammenhængende
skov- og naturområde på 180
hektar i Roskildes nordøstlige
bykant. Til sammenligning er
Boserup Skov lige vest for

Skovfogeden har allerede anlagt en sti hen over markerne som om en
del år bliver til skov. Foto: Roskilde Kommune.

Skoven ved Roskilde skal vokse sig stor
byen på omtrent 220 hektar.
Plantningen starter dog først i
foråret 2024 da jorden stadig
er forpagtet ud til landman-
den i 2023. Roskilde Kommune
oplyser at til foråret kan alle i
kommunen være med til at
give bud på hvordan skoven
skal se ud.

Aftalen skal sikre beskyttelse
af drikkevand i området ved at
skabe et skov- og naturområ-
de uden sprøjtegift. Derud-
over skal skoven efter planen
blive et rekreativt område som
bidrager positivt til klimaet. sh

Den nye ‘biovold’ i Høje Taastrup hvor der hverken er sået eller plantet.
Foto: Thyge Borgensgaard//Hedehusene-Fløng Jagtforening.

Når store anlægsprojekter som
lufthavne, veje og skydebaner
skal placeres, følger der ofte
en jordvold med for at dæmpe
støjen til de omliggende boli-
ger. Dem kan man lige så godt
udnytte mere målrettet for at
opnå mere biodiversitet, me-
ner Danmarks Naturfrednings-
forening og RGS Nordic. De vil
fremover samarbejde om så-
kaldte biovolde og udfordre
synet på hvad en jordvold kan
og hvordan den ser ud. Den
første biovold er allerede ind-
viet i Høje Taastrup.

„En del især jordboende
bier har brug for jordvolde for

at kunne finde et egnet sted
at leve. Dem er der mangel på
i landskabet. Når vi så tilføjer
andre naturelementer på an-
lægget som f.eks. døde træer,
store sten, vilde urter og lav-
ninger med vand, så skaber vi
forudsætninger for at mange
forskellige arter potentielt kan
bruge området som levested,“
siger Therese Nissen fra Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning. Da jordvolde fylder godt
op i landskabet og ofte er pla-
ceret nær bebyggelse, kan de
bidrage til væsentligt at højne
naturværdien i området, tilfø-
jer hun. sh

Biovolde skal styrke biodiversiteten

dag.dk > webshop
Danske AnlægsgartnereFAGBØGER
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Frode Birk Nielsen: Landskabskunst i
Danmark. Muusmann Forlag 2022.
207 s. 300 kr. muusmann-forlag.dk.

Bogen hedder ´Landskabs-
kunst i Danmark’, og på

forsiden ses et af de land-
skabsarkitektoniske værker
der er mest anerkendt som
kunst: C.Th. Sørensens ‘De
geometriske haver’. Man kun-
ne nu tro at landskabsarkitekt
Frode Birk Nielsens nye bog er
en projektsamling med kun-
sten som eneste ledetråd.

Men heldigvis er bogen me-
get mere end det. Godt nok
kaldes alle de 30 eksempler for
‘kunst’ og ‘værker’, men man-
ge er ikke skabt som sådan,
f.eks. fortidens gravhøje og
ringborge. Deres form er prak-
tisk og afledt af tidens teknik,
næppe af kunstneriske mål.

Man siger tit at kunst er dét
der vises som kunst. Birk Niel-
sen har en anden tilgang. Han
skriver: „Med landskabskunst
menes landskabsarkitektur og
kunst i det udendørs rum hvor
kunst og arkitektur interage-
rer med og beriger landskabet
samtidig med at landskabet
fremhæver det enkelte værk.“
Og videre: „Eksemplerne er
udvalgt uanset om der har væ-
ret tale om bevidst kunstnerisk
eller arkitektonisk bearbejd-
ning, eller om det er projekter
der snarere er udviklet ud fra
tekniske eller funktionelle be-
hov.“

Denne tilgang udvider spek-
tret og får de 30 eksempler til

Mere end landskabskunst
Frode Birk Nielsen har i sin nye bog besøgt 30
steder hvor historie, natur, kultur og kunst
sammen skaber noget særligt

at fremstå som nogle meget
forskelligartede historiske ned-
slag med store historiske linjer.
F.eks. nævnes fortidens soldyr-
kelse som man bl.a. kan se i
helleristninger, solsten og Sol-
vognen. Solen er ogå i dag et
centralt motiv, f.eks i Solned-
gangspladsen i Gl. Skagen.

De 30 eksempler er delt i syv
grupper. Det begynder med
‘kunstlandskaber’ hvor koblin-
gen til kunst - i sin klassiske de-
finition - er mest åbenbar. Det
er her man finder De Geome-
triske Haver og andre eksem-
pler med skulpturer i naturen,
f.eks. Dodekalitten ved Krage-
næs på Lolland. Men som det
hedder: Uden landskabet har
værkerne ingen berettigelse.

Gruppen ‘Gravlandskaber’
omfatter gravhøje, stendysser,
jættestuer og stensætninger
som stadig præger landskabet.
Også Gudsageren i Christians-
feld er taget med som et nyere
eksempel på et planlagt strin-
gent gravlandskab.

Trelleborg, Jelling-monu-
menterne og parkringen på
Københavns Volde beskrives
som forsvarslandskaber. Det er
ifølge Birk Nielsen ikke de for-
svarsmæssige aspekter der gør
disse anlæg interessante, men
de historiske, landskabsarki-
tektoniske og rekreative vær-
dier der knytter sig til dem,

Til infrastrukturlandskaber

hører Silkeborgmotorvejen der
bidrager til at samle „landskab
by og trafik i et forenet æste-
tisk udtryk.“ Nørrekær Enge
vindmøllepark beskrives som
et gigantisk skulpturelt ele-
ment. Vindmøller kan „ved
nænsom og arkitektonisk be-
vidst placering“ indgå som en
„nødvendig del og berigelse
af kulturlandskabet.“

Bylandskaber er for Birk
Nielsens byrum hvor kunst el-
ler landskabsarkitektur har
haft afgørende betydning for
byen eller bydelen. Grænsen
til kunstlandskaber er hårfin.
Dér hører skulpturen ‘Menne-
sket ved havet’ i Esbjerg måske
mere til.

Slotslandskaber er nye byg-
værker eller installationer der
er tilføjet det eksisterende
slotslandskab. Også her er der
en flydende grænse til kunst-
landskaberne når man f.eks.
ser på land art-samlingen Tic-
kon på Langeland og Skovtår-
net i Gisselfelds Klosters skove.

Naturlandskaber er steder
hvor naturen udvisker menne-
skabte værker. Hertil hører 2.
verdenskrigs bunkere ved den-
ske jyske vestkyst. Erosionen
har efterladt dem hulter til
bulter og de er på vej til at bli-
ve det sand og grus de er
skabt af. Et andet eksempel er
Trøjborg Slotsruin ved Tønder
der kaldes en „fornem ekspo-
nent for forfaldets skønhed.“

Birk Nielsen håber at bogen
kan virke som øjenåbner og
inspirere til ture hvor man kan
„dykke ned i det specifikke
landskabs historie, kunst og ar-
kitektur.“ Det kan den. Det va-

DE 30 EKSEMPLER
Kunstlandskaber
De Geometriske Haver, Herning
Kongenshus Mindepark, Karup
Tørskind Grusgrav, Egtved
Rudolph Tegners Statuepark,
Dronningmølle
Dodekalitten, Lolland.
Gravlandskaber
Gravhøje, Odsherred
Stendysser og jættestuer, Møn
Lindholm Høje, Nørresundby
Gudsageren, Christiansfeld
Forsvarslandskaber
Trelleborg, Slagelse
Jelling-monumenterne
Københavns Volde
Infrastrukturlandskaber
Silkeborgmotorvejen
Nordstjernen Rundkørsel, Åbybro
Ravningsbroen, Vejle Ådal
Vandmøllepark. Nørrekær Enge
Jord- og lyshøjen, Esbjerg
Bylandskaber
Aarhus Å
Blågårds Plads, København
Bylandsskab, Års
Den Uendelige Bro, Aarhus
Mennesket ved Havet, Esbjerg
Slotslandskaber
Mindelunden. Jægerspris Slot
Cisternerne, Frederiksberg Slot
Skovtårn, Gisselfeld Kloster
Tickon, Tranekær Slot
Naturlandskaber
Stige Ø, Odense
Helleristninger, Allinge-Sandvig
Vigså Bunkere, Hanstholm
Trøjborg Stotsruin, Tønder

rierede udvalg er naturligvis
subjektivt, men de fleste vil
nok finde både kendte og
ukendte steder. Birk Nielsen si-
ger selv at det for ham har væ-
ret en rejse ud i ukendt land.
Selv kendte eksempler har for
de fleste en ukendt historie og
baggrund. Teksten er kort og
klar, og billederne taget af
Carsten Ingemann er glimren-
de. Af indvendinger kan man
især pege på kunstbegrebet.
Hvorfor insistere på at alt skal
kaldes kunst? sh

C.Th. Sørensens ‘De geometriske haver’. Fra bogens forside.

Trøjborg Slotsruin ved Tønder. ‘Fornem eksponent for forfaldets
skønhed’. Fra bogen.
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Planternes liv. Blandingens
metafysik. Af Emanuele Coc-
cia. Hans Reitzels Forlag 2021.
150 s. 250 kr. Hansreitzel.dk.
• Coccia beskriver en fornyet
kosmologi og naturfilosofi.
Naturens væsner der længe
har været forbeholdt naturvi-
denskaberne, placeres i hjertet
af human- og samfundsviden-
skaberne, og den økologiske
krise er mest et æstetisk pro-
blem, forstået som et spørgs-
mål om sensibilitet, perception
og repræsentation. Her ligger
en af nøglerne til at forstå
planternes liv og deres univers.
Bogen udkom først på fransk
som ‘La vie des plantes’ i 2016.
Emanuele Coccia er lektor på
École des Hautes Études en
Sciences Sociales i Paris.
Befolkningens syn på na-
turnationalparker. Resulta-
ter fra en national spørgeske-
maundersøgelse. Af Frank
Søndergaard Jensen, Christian
Gamborg og Peter Sandøe.
Københavns Universitet 2022.
61 s. Ign.ku.dk.
• De fleste har et positivt syn
til naturnationalparker. Det
vigtigste er at naturen får lov
til at udvikle sig vildt, men næ-
sten lige så vigtigt er at de
græssende dyr, der sættes ud,
trives og er sunde og raske. Se
artikel s. 55.
Skovfogedens bytræer.
Mattle ApS 2021. 24 s.
Mattle.dk.
• Hov, endnu en firmabrochu-
re der er så informativ at den
er en lille håndbog - eller ‘vi-
densbrochure’ som firmaet
selv kalden den. Den fokuserer
- ligesom firmaet - på plant-
ning af træer i bymiljøer. Ind-
holdet svarer delvist til Christi-
ans Mattles indlæg på Have &
Landskabs event 6. oktober på
P. Kortegaards Planteskole.

Tillæg om bæredygtigheds-
ydelser. Danske Arkitektvirk-
somheder, Foreningen af Råd-
givende ingeniører og Bygher-
reforeningen, 2022. 52 s.
Danskeark.dk.
• Tillæg til Ydelsesbeskrivel-
serne om at beskrive et bære-
dygtigt byggeri. Baggrunden
er det stigende fokus på bæ-
redygtighed i byggebranchen,
nye klimakrav i Bygningsregle-
mentet mv. Læs artikel s. 8.
Guide til kvalitet ved byg-
ningsdrift. Byggeskadefon-
den (2022).  99 s. Bsf.dk. Udar-
bejdet af Byggeskadefonden i
samarbejde med Tegnestuen
Jens V. Nielsen.
• Anbefalinger fra fondes lov-
pligtige eftersyn. Det handler
og bygningerne, men det byg-
ningsnære udemiljø er også
lidt med. Se artikel s. 16.

Circular city transformation
- 5 pathways and 15 actions
towards circular urban envi-
ronments. Sweco 2022. 18 s.
Sweco.dk.
• I sin nyeste Urban Insight-
rapport viser Sweco hvordan vi
ad fem spor og med 15 kon-
krete handlinger kan skabe en
cirkulær by med 90.000 ind-
byggere. Den kan spare helt
op til 75% af det samlede
energibehov og reducere CO2-
udledningen med 97% i for-
hold til nu. Til løsningerne hø-
rer bl.a. mere gå- og cykeltra-
fik, fuld elektrificering, udnyt-
telse af madspild og mere ef-
fektiv brug af overskudsvarme.
Gennem projekteksempler fra
Danmark og resten af Europa
giver rapporten desuden inspi-
ration om den nødvendige og
hastende transformation til et
cirkulært system.

Et cykelparkeringsindex (CPI)
kan være med til at sikre pas-
sende mange cykelparkerings-
pladser ved stationer. Det skri-
ver Simon Wind, Martin L. Si-
monsen og Kasper Ørtoft Han-
sen i Trafik & Veje 2/2022.

Kombinationsrejser med
cykler og kollektiv trafik er en
del af den grønne omstilling,
men for få p-pladser ved stati-
onerne er en barriere. Men
hvor mange p-pladser der skal
til? Håndbøger og vejregler si-
ger noget om placering, ud-
formning og indpasning, men
ikke så meget om kapacitet.
Supercykelstisekretariatet i Kø-
benhavn har her en norm om
at antallet af p-pladser skal
være 10-30% af antallet af

daglige påstigere, flest ved S-
tog, færrest ved Metro.

Wind, Simonsen og Hansen
har samlet tal for flere statio-
ner hvor antal på- og afstigere
(POMS) sammenholdes med p-
pladser. I Aarhus H er der
49.500 POMS på en dag og
1220 p-pladser. CPI=13,5. Med
de 5000 planlagte p-pladser
bliver CPI på 9,9. Snittet for de
undersøgte stationer er i øv-
rigt 24,3 hvor de københavn-
ske trækker op.

Wind, Simonsen og Hansen
peger i øvrigt på at god cykel-
parkering ikke kun handler
om antal pladser, men også
placering, adgangsforhold,
kvalitet, tilgængelighed, tra-
fiksikkerhed og tryghed. sh

Det rigtige antal cykelparkeringspladser

Foto: Cyklistforbundet

Cobe har i samarbejde med
Oldebjerg udviklet ‘Klimaris-
ten’. Den indgår i Høje Taa-
strup C-projektet hvor en fire-
sporet boulevard er transfor-
meret til en park og ny bydel
med klimagader og et stort
skateanlæg som også hånd-
terer regnvandet ved skybrud.

De første riste etableres i
dette efterår og de næste to
år frem. De håndterer overfla-
devandet på byens gulv „på
en måde som sættes i relation
til en kantafgrænsning mellem
et befæstet areal og et regn-
bed,“ lyder det fra Cobe.

Klimaristen har tre funktio-
ner. I sommerfunktion ledes
vandet ind i et regnbed hvor
det vander planterne og afla-
ster afløbssystemet. I vinter-
funktion ledes vandet ned i en
brønd så planterne ikke bliver
udsat for salt og andre skade-
lige stoffer. I overløbsfunktion
ledes vandet til andre lokalite-
ter hvor det kan stuve op,
f.eks. regnvandsbassiner og

større LAR-anlæg. Man skifter
funktion ved at låse risten op
med en trekantsnøgle hvoref-
ter risten løftes op, roteres 180
grader, nedsættes igen og
aflåses. I driften låses risten op,
brøndposen til opsamling af
løv og kviste tages op og tøm-
mes, hvorefter brønd og rist
rengøres før posen isættes og
risten aflåses.

Cobe beskriver Klimaristen
som en 3-i-1-løsning fordi den
kan indgå i en kombineret løs-
ning som sandfangsbrønd og
rendestensbrønd og med kup-
pelrist. Det reducerer mæng-
den af brøndgods og lednin-
ger og frigiver plads i regnbe-
det til beplantning. 

Klimaristen har
sommer-, vinter- og
overløbsfunktion
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Beinov stopper
En afløser søges
Et halvt år. Så lang tid endte
Jesper Beinov med at være ad-
ministrerende direktør for
Dansk Gartneri - og dermed
også for sektoren Danske Plan-
teskoler. Beinov vendte pr. 1.
oktober tilbage til Christian-
borg som strategichef for Det
Konservative Folkeparti. Han
har tidligere bl.a. været pres-
sechef i Dansk Folkeparti.

Som ny direktør har Dansk
Gartneri indtil videre konstitu-
eret Peter Larsen-Ledet der i
forvejen er direktør for Flora
Danica. Dansk Gartneris for-
mand Mikael Petersen oplyser
dog i Gartner Tidende 11/2022
at det „på lidt længere sigt er
meningen at der skal nye
kræfter til.“

Ny arkitektskole
åbner til sommer
Den kommende byplanlæg-
geruddannelse i Kalundborg
vil have studiestart i sommeren
2013. Det er ambitionen fra
Det Kongelige Akademi, her-
under arkitektskolen i Køben-
havn hvor arkitektskolen i Ka-
lundborg bliver filial.

Det skriver Licitationen
2.8.2022 med rektor Lene
Dammand Lund som kilde. Det
er tidligere oplyst at den nye
uddannelse i Kalundborg vil få
140 studiepladser hvilket bliver
knapt 30 pr. årgang i snit.

Filialen i Kalundborg er en
følge af den udflytning af ud-
dannelser der blev igangsat
sidste år, og som skal gennem-
føres de kommende år. Idéen
er at universiteter i de fire
store byer opretter filialer ved
at skære tilsvarende i deres ek-
sisterende uddannelser. Og
opretter de ikke filialer, skal
de nedskære alligevel.

Arkitektskolerne slipper dog
for at beskære deres eksiste-
rende uddannelser og Det
Kongelige Akademi får tilmed
et ekstra varigt tilskud oveni.
Årsagen til denne særbehand-
ling er ikke nærmere forklaret,
hverken fra uddannelssteder-
me eller Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Læs me-
re i Grønt Miljø 4/2022 s. 54.

Trods politiske ønsker om
det modsatte falder opta-

get af elever til erhvervsud-
dannelserne. Det gør de ikke
mindst på anlægsgartnerfaget
hvor faldet er hele 43% i for-
hold til sidste år. Det fremgår

af et studie SMV Danmark har
offentliggjort 26. oktober.

Fra januar til august - hvor
omkring 90% optages - er der
i år samlet optaget cirka
34.000 elever på erhvervsud-
dannelsernes grundforløb 2.

• Som case havde Jyllands-Posten talt med anlægsgartnervirksomheden
Kaj Bech A/S i Holstebro. Herfra udtalte Annette Frandsen, teamleder
hos Kaj Bech A/S: „Det virker som om at de unge bare skal læse videre
og videre. Man glemmer erhvervsuddannelserne. Vi har brug for dem i
samfundet, og så er der nogle unge som ikke er så egnede til at læse alt
for meget videre. Det at arbejde med hænderne bliver nedprioriteret.“

Søgning til anlægsgartner
er faldet 43% på et år
UDDANNELSE. Pludseligt forstærket tendens
rammer anlægsgartnerfaget uventet hårdt

De forrige tre år var tallet om-
kring 42.000

Faldet svarer til at der i den
pågældende periode er 7.500
færre elever i 2022 end i 2021.
Det svarer til et fald på cirka
18%. Alle måneder i år ligger
væsentligt under niveauet fra
tidligere år. Alene i august er
der startet cirka 2.000 færre på
erhvervsuddannelserne end i
samme måned sidste år.

”Det er et chokerende fald,
vi ser på erhvervsuddannelser-
ne. I forvejen står vi med en
stor mangel på faglærte, og
vores egen prognose viser at
der vil forsvinde 10.000 fag-
lærte fra arbejdsmarkedet om
året frem mod 2030. Nu viser
disse tal at vi måske er på vej
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Danmarks Tekniske Universitet
TU og Aarhus Universitet ud-
byder i efteråret for første
gang sin nye masteruddannel-
se i bæredygtigt byggeri. Det
er en enårig efteruddannelse
der tages deltids mens man ar-
bejder, men svarer samlet til et
år heltidsstudier, 60 ECTS-po-
ints. Uddannelsen udbydes for
200.000 kr.til fagfolk i bygge-
riet der mindst har en bachelor
og to års erfaring.

Kurset er opdelt i fire modu-
ler. Første modul har overskrif-
ten ’Praksis’, det andet ’Teori,

Master i bæredygtigt byggeri går i gang
begreber og metoder’ og det
tredje ’Ledelse’. Sidste modul
er en masteropgave som den
studerende skal lave med ud-
gangspunkt i sin praktiske
hverdag på tegnestue, bygge-
plads eller ingeniørkontor. Al
undervisningen er digital.

Baggrunden er at gøre arki-
tekt- og ingeniørvirksomhe-
dernes projekter mere bære-
dygtige. Apropos kommer
bygningsreglementet fra års-
skiftet for første gang til at
stille krav om livscyklusvurde-
ringer (LCA) i alle nybyggerier.

Et grusgravningsfirma har lidt
nederlag i Østre Landsret der
har frifundet Faxe Kommune i
en sag om inhabilitet. Det op-
lyser Landsretten 14.20.2022
som går mod byrettens dom.

Landsretten tog stilling til
om et medlem af kommunens
teknik- og miljøudvalg var in-
habil da han var med til at
stemme om hvorvidt Nymølle
Stenindustrier A/S måtte grave
grus i kommunen.

Grusgravfirmaet havde an-
søgt om en midlertidig sænk-
ning af grundvandet i forbin-
delse med grusgravning i Bjer-
rede. Faxe Kommune sagde
nej efter 4-3 i stemmer i Tek-

Frifundet for inhabilitet i grusgravsag
nik- og Miljøudvalget. Nymølle
Stenindustrier mente dog at
en af de stemmende politikere
var inhabil, nemlig Henrik
Aakast (V) fordi han har været
medlem af bestyrelsen i Fore-
ningen mod Grusgrav i Bjer-
rede og medejer af nogle
ejendomme tæt på kanten af
den planlagte grusgrav.

Nymølle Stenindustrier rejste
sagen og fik medhold i byret-
ten i Næstved, men kommu-
nen ankede og fik medhold i
landsretten. Ole Nørklit, direk-
tør i Nymølle Stenindustrier,
overvejer nu at gå til Højeste-
ret i det han kalder en princi-
piel sag for hele branchen. sh
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mod en endnu værre situation
end vi regnede med,“ siger
Kasper Munk Rasmussen, chef-
konsulent i SMVdanmark.

Blandt de hårdets ramte
For anlægsgartneruddannel-
sen er faldet 140 for den på-
gældende periode, nemlig fra
326 til 181. Det svarer til 43%,
altså mere end det dobbelte af
det samlede fald. I 2019 blev
der optaget 392 og i 2020 382.
Derefter er der fulgt et vist
fald til 2021 og derefter et
dramatisk fald til 2022.

Anlægsgartneruddannelsen
er dermed blandt de hårdest
ramte målt i procent. Det er
mest små fag der er hårdere
ramt end anlægsgartner mens
mange store og mere kendte
fag er mindre hårdt ramt, her-
under struktør, sosu, murer,
træfagene og murer.

I år er der samlet optaget
færre elever på 75 af 101 ud-
dannelser, og 35 erhvervskoler
mangler mere end hver femte
elev i forhold til optaget i
2021. Ser man på alle skoler er
faldet fra 46,5% til 1,0% når
man ser bort fra to skoler med
små stigninger.

Ser man på de fem erhvervs-
skoler med anlægsgartner på
grundforløb 2 er faldene for
hele skolen: Roskilde Tekniske
Skole fra 1477 til 1112, JU Aar-
hus fra 280 til 181, Kold Colle-
ge fra 504 til 326, AMU Nord-
jylland fra 191 til 162 og ZBC
fra 2474 til 2450.

Den perfekte storm
Ifølge Jyllands-Posten 28.10.
2022 har den ‘perfekte storm’
ramt erhvervsskolerne „der er i
gang med afskedigelser i mas-
sevis. Det sker fordi elevtallet
er faldet med flere tusinde
mens driftsudgifterne til gen-
gæld er steget med et trecifret
millionbeløb. Det risikerer at
forringe kvaliteten på uddan-
nelser der i forvejen kæmper
med et dårligt image.“

I et notat fra Danske Er-
hvervsskoler og Gymnasier op-
lyses ifølge Jyllands-Posten at
erhvervsskolerne siden januar
har mistet 372 mio. kr. i of-
fentligt tilskud fordi der er op-
taget færre elever. Samtidigt
har erhvervsskolerne skønnede
øgede udgifter til energifor-
brug, renter, materialer og ud-
styr for 211 mio. kr. set over
hele året. I alt en forringelse

på 583 mio. kr. der ifølge er-
hvervsskoleforeningen vil for-
ringe uddannelserne. Erhvervs-
skolerne er derfor begyndt at
spare og afskedige. En af de
største erhvervsskoler, ZBC, har
meddelt at den effektiviserer
for 38 mio. kr. De fleste penge
findes ved at nedlægge 45 stil-
linger og afskedige 27.

Skal til at analysere
De faldende optag af elever til
erhvervsuddannelser sker efter
at både politikere og erhvervs-
organisationer i årevis har ef-
terlyst kvalificeret arbejdskraft
og elever og en periode hvor
der har været praktikpladser
nok. Bl.a. har Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd peget på
at vi kan mangle 99.000 fag-
lærte i 2030 hvis de nuværen-
de ubalancer fremskrives.

Af praktiske tiltag har der
bl.a. været uddannelses-even-
ten Skills og de såkaldte ‘tre-
partsmidler’ der bl.a. er brugt
på rekruttering, praktikkvali-
tet og fastholdelse af elever.
For anlægsgartnere har der til-
lige været ‘brobygningsforløb’
hvor målet er at formidle kon-
takt mellem faget og folkesko-
lernes afgangsklasser.

Danske Anlægsgartnere har
kæmpet for at få flere elever.
Her kalder direktør i Danske
Anlægsgartnere Michael Pe-
tersen de nye tal for ‘uventede
og skuffende’:

„Der er tale om en enkelt
undersøgelse der kun dækker
8 måneder, ikke et helt år. Der
kan være tale om et enkeltstå-
ende dårligt år. Nogle tiltag
som Skills og brobygningsfor-
løb har været delvist under-
drejet af coronaen. Og i alle
tilfælde er det en generel ten-
dens der rammer næsten alle
erhverv mere eller mindre.
Men når det er sagt, kan jeg
selvfølgelig ikke være tilfreds
med tallene, navnlig ikke for
anlægsgartnereleverne der er i
den tunge ende. Vi skal til at
analysere. Det er muligt at fa-
get ikke er så kendt ude i lan-
det som vi selv tror og at kob-
lingen mellem miljøbevidsthed
og anlægsgartneri ikke er så
åbenbar som vi selv synes,“ si-
ger Michael Petersen. sh

KILDE
SMVdanmark (202): Ny analyse: Stort
dyk i optaget på erhvervsuddannel-
serne rammer skoler hårdt.
SMVdanmark.dk 31.10.2022.

Med det nye ‘Netværket Fo-
rum for Arkitektur’ vil Arki-
tektforeningen øge tværfag-
ligheden i en branche der står
over for en omstilling til abso-
lut bæredygtighed i byggeri
og byudvikling. Det nye net-
værk henvender sig til fagfolk,
der arbejder professionelt med
byggeri, by og landskabsudvik-
ling og har en særlig passion
for arkitekturen, oplyser Arki-
tektforeningen. Forum for Ar-

Arkitektforeningen åbner nyt netværk
kitektur giver først og frem-
mest adgang til fire temadage,
og tanken er at de skal holdes
forskellige steder i Danmark.
En analyse fra Advice fra 2021
viser at mange af de faggrup-
per som har en anden uddan-
nelsesbaggrund end cand.
arch, savner et fagligt fælles-
skab om arkitekturen. Pro-
gramleder er Arendse Bardram
Noes der selv er cand.soc. fra
Plan, By og Proces på RUC.

Arendse
Bardram Noes.
Foto: Jonas Petri,
Arkitektforeningen
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Var det noget at arbejde
dagen lang i tøj hvor trø-

jen strammer de forkerte ste-
der, bukserne sidder for lavt
og fødderne sejler rundt i sik-
kerhedsskoene? Nej, vel? Men
det er virkelighed for mange
kvinder i byggeri og anlæg.
Selv om diversitet og flere
kvinder i traditionelle mande-
fag står højt på dagsordenen,
følger praktikken ikke altid
med. Ofte får kvindelige med-
arbejdere udleveret samme ar-
bejdstøj som deres mandlige
kollegaer.

Det sker selv om flere leve-
randører tilbyder arbejdstøj til
kvinder. Og nu øger Stark ud-
valget i særlige megastores
hvor tøjet også kan prøves
med det samme. Så nu er der
endnu færre undskyldninger
for ikke at give kvinderne ar-
bejdstøj der passer dem.

Føle sig godt tilpas
”Godt og velsiddende arbejds-
tøj er vigtigt. Det handler ikke
om at se godt ud, men om at
føle sig godt tilpas i jobbet i
stedet for at være iført tøj til
mænd der passer dårligt,
hæmmer dit arbejde og ser
sjusket ud,” siger Maria Rosæ-
fontanus der er tømrersvend
på Bornholm. Som kvindelig
håndværker har hun aldrig
prøvet andet end at få ar-
bejdstøj designet til mænd.

”Det giver nogle udfordrin-
ger. F.eks. t-shirts der er for
løse og hænger fast, huer
uden plads til hestehalen og
bukser der gaber så meget om
livet at der er frit kig når du

bukker dig frem. Det er da
træls, og jeg tror det skyldes at
de fleste håndværksmestre er
mænd og aldrig har prøvet at
arbejde i tøj der passer dår-
ligt,” siger hun.

I Greve er Mikkeline Abild-
gaard i lære som bygnings-
snedker og hun oplever også
at det er svært at få arbejdstøj
der passer en kvindefigur:

”I mit firma er vi flere kvin-
der, og der er egentlig forstå-
else for at kvinder har behov
for tøj i et andet snit. Alligevel
ender vi i mandemodeller hvor
bukserne er for store i livet og
strammer over lår og hofter,
jakkerne er for lange i ærmer-
ne, og mine t-shirts er fra bør-
neafdelingen. Det får mig til
at ligne en hiphop’er, og det
ser bare ikke professionelt ud
når vi er ude hos kunderne.”

Både Maria Rosæfontanus
og Mikkeline Abildgaard er
med i Boss Ladies, et projekt
der arbejder for at øge kvin-
ders interesse for at søge ind i
traditionelle mandefag. Her er
emnet arbejdstøj ofte oppe at
vende, og kvinderne i Boss La-
dies giver hinanden tips om
hvilke mærker der sidder godt,
og hvor man skaffer det.

Stigende efterspørgsel
”Med større diversitet på ar-
bejdspladserne - også i de tra-
ditionelle mandefag i bygge-
riet - ser vi større efterspørgsel
på funktionelt og smart ar-
bejdstøj til kvinder. For os er
det helt afgørende at kunne
servicere kvindelige håndvær-
kere på lige fod med de mand-

lige,” siger kategorichef for ar-
bejdstøj Pernille L. Christiansen
hos Stark. Her er arbejdstøj til
kvinder blevet et indsatsområ-
de, især i Starks Workwear
Megastores i Glostrup, Oden-
se, Aarhus og Aalborg.

Stark har arbejdet på at ud-
vide sortimentet af arbejdstøj
til kvinder i over tre år. Når
kvinder har efterspurgt bedre
arbejdstøj, har Stark taget dia-
logen med de store tøjprodu-
center som Mascot, Engel,
Snickers og Carharrt.

”Nu ser vi resultaterne. Ma-
scot har f.eks. udviklet kvinde-
udgaver af meget af deres ar-
bejdstøj der samtidig er blevet
meget smartere. Bukserne kan
fås med en helt anden pas-
form, fleecetrøjer og jakker la-
ves med figursyning, og sikker-
hedsskoene er lavet over kvin-
delæste. Vi ser også nye funk-
tionelle detaljer som stretch-
bukser som egentlig kommer
fra jeans til kvinder, men nu
findes i arbejdstøj til begge
køn. Meget moderne arbejds-
tøj kan faktisk sammenlignes

Kvinder må ofte nøjes
med arbejdstøj til mænd

med high-end outdoor be-
klædning,” siger Pernille L.
Christiansen.

Muligheden for at vælge
forskellige designs og prøve
tøjet inden køb spiller ofte
også en større rolle for kvin-
der. ”I vores Workwear Mega-
stores har vi typisk 50-100 m2

udelukkende med arbejdstøj
til kvinder,“ fortæller Pernille
L. Christiansen. „Alt kan prø-
ves på stedet.”

En megastore fungerer som
en ’one-stop-shop’ der også
kan sætte firmalogoet på tøjet
og håndtere alt fra et enkelt
sæt tøj til arbejdstøj til store
virksomheder.

”Med stadig flere kvinder i
byggebranchen har vi løbende
en tæt dialog med tøjprodu-
centerne om de specifikke
krav til arbejdstøjet som vores
kvindelige kunder stiller,“ si-
ger  Pernille L. Christiansen.
„F.eks. er vi langt med alt det
andet der også skal passe per-
fekt til kvinder som personlige
værnemidler.“ sh

• Her sidder arbejdstøjet som det skal. Det handler ikke om at se godt
ud, men om at føle sig godt tilpas i jobbet. Foto: Stark.

Arbejdstøj specielt til kvinder er ellers ikke
ukendt, og nu sætter Stark mere fart på

Fra 31. december 2022 er det
et krav at arbejdspladser sorte-
rer husholdningslignende af-
fald på samme måde som pri-
vate husholdninger og kom-
muner i forvejen gør det. Sam-
tidig vil der også være krav til
mærkning af affaldsbeholder-
ne. Det blev bestemt med af-
faldsbekendtgørelsen fra ja-
nuar 2021, men træder først i
kraft til nytår.

Det affald der skal sorteres

er affald der i sammensætning
minder om affald fra private
husholdninger. I alt er der ti
fraktioner: mad, papir, pap,
glas, metal, plast, mad- og
drikkekartoner, farligt affald
og restaffald. Fra 1. juli 2023
skal tekstilaffald også sorteres.

Er der produktionsaffald på
arbejdspladsen, skal det fort-
sat sorteres efter de krav der
har gjaldt 2010. Se mere på
affaldssorteringnytter.dk.

Erhverv skal sortere husholdningsaffaldÉn container til al erhvervshusholdningsaffaldet. Den går ikke længere.
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Odense Kommune og OK-
Nygaard har gennem et

år omdannet en bar skråning i
Roesskovparken til et område
med stor biodiversitet, og det
er - stort set - alene elever der
har stået for udførelsen. OK-
Nygaard Fyn fik opgaven af
Odense Kommune på det vil-
kår at det skulle være et elev-
projekt som afdelingens otte
elever fik ansvar for. Eleverne
fik tegningen fra kommunen,
og så gik de i gang, oplyser
OKNygaard 24. oktober.

Med ønsket om at skabe
mere biodiversitet på området
blev der bl.a. arbejdet med
pælebor og gravet med maski-
ner til de nye kvashegn, lagt
natursten, sået frø og etable-
ret uglekasser. Natursten på
sydvendte skråninger er sær-
ligt velegnede til at skabe
varme ’spots’ til smådyr.

Brugere af parken kan nu
opleve to store insekthoteller
der fungerer som levested for
bl.a. pindsvin, insekter og an-

mulighed for både at plan-
lægge, beregne og udføre
projektet hvilket har givet os
elever større socialt sammen-
hold og en større faglig ind-
sigt,’’ fortæller Katrin Jürgen-
sen der er elev hos OKNygaard
Fyn i forbindelse med hendes
uddannelse som grøn anlægs-
gartner.

HR-udviklingschef i OKNy-
gaard Jakob Arler tilføjer at
projektet bidrager til elevernes
uddannelse: „Arbejdet som
anlægsgartner er i høj grad en
holdindsats hvor alle skal bi-
drage til at projekterne kom-
mer godt i mål. Det er vigtigt
for os som virksomhed at vi
ikke kun fokuserer på den fag-
lige uddannelse af vores ele-
ver, men også arbejder aktivt
med elevernes menneskelige
dannelse så de lærer at være
gode kolleger der respekterer
og støtter hinanden som del af
et samlet hold hvor alles kom-
petencer og evner bliver brugt
bedst muligt“. sh

dre smådyr. Med natursten lig-
gende rundt omkring indby-
der området også til besøg af
firben mens hjemmehørende
stauder som okseøje og røllike
er plantet for at tiltrække
sommerfugle og insekter.

’’Det ser enkelt ud, men det
er ikke nogen nem opgave at
skabe større biodiversitet på et
allerede etableret område. Det
kræver faglig viden, løbende
drift og en god portion tålmo-
dighed, for nye planter og
levesteder kan være år om at
etablere sig,’’ fortæller Trine
Maria Albertsen der er driftsle-
der hos OKNygaard Fyn. Hun
glæder sig over at elevprojek-
tet efter kun et år har bidraget
til synligt større biodiversitet.

Der er flere fordele ved elev-
projektet i Roesskovparken, ly-
der det fra OKNygaard. Den
naturmæssige værdi forøges,
parkens besøgende får endnu
mere at se på. Og de mange
elever får en lærerig opgave.

„Odense Kommune gav os

Eleverne skaber mere biodiversitet
Odense Kommune kom med tegningen og kravet om elevprojektet

• I gang med elevprojektet, her etablering af et kvashegn med pæle og pælebor. Foto: OKNygaard.

Dødsulykke ved
træfældning
En 59-årig mand fra Skibby
afgik søndag den 23. oktober
ved døden, da han var i gang
med at fælde et træ i Frede-
riksværk. Manden faldt ned af
træet og blev fastklemt, oply-
ser Nordsjællands Politi søn-
dag. Politiet modtog anmel-
delsen klokken 09.01. 

Ifølge sn.dk er det en ar-
bejdsulykke, og derfor skal po-
litiet og Arbejdstilsynet nu un-
dersøge omstændighederne
ved faldulykken nærmere, her-
under om reglerne i arbejds-
miljøloven er overholdt. Tilsy-
net har også mulighed for at
udstede forbud og påbud hvor
reglerne bliver brudt.

Tiden udfordrer
byggeri og anlæg
Aktiviteten i byggeri og anlæg
nåede i 2021 sit højeste niveau
i årevis, og der var fremgang i
både resultater og overskuds-
grad. Men mod slutningen af
året vendte udviklingen, og
branchen skal nu ruste sig til
en udfordrende fremtid

Sådan lyder det i branche-
analyse fra Deloitte. Den er en
af mange signaler om falden-
de forbrugertillid, prisstignin-
ger på energi, lønninger og
byggematerialer og geopoli-
tisk uro. Samtidig skal bran-
chen mindske CO2-udslip og
dokumentere det.

”Da pandemien ramte i
2020 førte det en masse inno-
vation med sig i mange bran-
cher, og jeg håber bestemt at
den krise vi står over for nu på
tilsvarende vis kan være en
mulighed for nytænkende
forretningskoncepter i bran-
chen. Det store problem er at
lommerne er tomme hos dem
som skulle fylde ordrebøger-
ne,” lyder det fra Deloitte.

Til tidens tegn hører også at
bygherrer skrotter eller udsky-
der projekter. Det regner 38%
af landets bygherrer med at
gøre i 2023 ifølge Bygherreba-
rometer. For 2022 viser Bygge-
faktas opgørelser at blot 64%
af den samlede projektbygge-
sum ender med at blive sat i
gang. Der er også et stigende
antal konkurser. Konkurstallet
for oktober er ifølge SMV
Danmark det højeste for må-
neden i statistikkens historie.
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Flere planter og dyr i byens
parker og mere vand og vild
natur. Det kan arhusianerne se
frem til som en del af et nyt
projekt som EU finansierer
med 22 mio. kr., skriver Aarhus
Kommune.

En del af pengene skal bru-
ges på at gøre ti af byens
grønne områder mere vilde og
skabe bedre grønne forbindel-
ser imellem dem så dyr og
planter kan sprede sig. Med
dette mål skal projektet des-
uden aktivere borgere, virk-
somheder og boligforeninger.
„Det kan være at ens virksom-
hed kan omlægge store græs-
arealer så de får vilde blomster

22 mio. kr. fra EU skal gøre Aarhus vildere
eller små vandhuller. Eller man
har lyst til at kaste sig over det
i ens egen have,“ opfordrer
Kristiina Mardi, projektleder i
Teknik og Miljø.

Marselisborgskovene og Bra-
brand Sø bliver også en del af
projektet hvor der skal arbej-
des med biodiversiteten og
skabes større naturoplevelser
med mere vild natur, uberørt
skov og flere arter.

Projektet løber over de næ-
ste fem år og går under nav-
net Urban LIFE-circles. Det er
et internationalt samarbejde
mellem otte partnere fra hen-
holdsvis Aarhus, Tartu i Estland
og Riga i Letland.

• Riis Skov er den ene af ti århusianske parker der skal gøres mere vilde.

De fleste unge arkitekter er
idealistiske værdikrigere

der er meget optaget af at
flytte verden, branchen, deres
arbejdsplads - og sig selv. En
prestigefyldt arbejdsplads eller
høj løn spiller ikke nogen stor
rolle for de allerfleste.

Det viser en spørgeskema-
undersøgelse fra Arkitektfor-
eningen, Det Kongelige Aka-
demi og Aarhus Arkitektskole
om de yngre arkitekters hold-
ninger og værdier. Sigtet er at
indlede debat om hvilke vær-
dier der er centrale for fremti-
dens arkitekter.

1.232 tilfældigt udtrukne
personer fik via e-mail invita-
tion. De 639 var dimitteret de
seneste tre år, de resterende
539 var studerende på de to
arkitektuddannelsers kandi-
datdel. 160 personer, 13% sva-
rede. Det er derfor usikkert
om de overordnede resultater
er repræsentative, men de kan
ses som strømpile.

De svarende har ifølge rap-
porten stærke holdninger til

KILDE: Tine Lange og Søren Schlotz
Jørgensen (2022): Yngre arkiteters
værdier og holdninger til deres fag.
Arkitektforeningen.

alle dele af deres arbejde - bå-
de arkitektfagligheden, hvor-
dan den påvirker verden, og
hvilke rammer og vilkår den
udfolder sig under på arbejds-
pladsen og i arkitektbranchen.
Det vigtige er den faglige pas-
sion og udvikling, muligheden
for at skubbe verden i en bed-
re retning samt gode forhold
og kultur på arbejdspladsen.

Som færdiguddannede Emil,
32 år, København, siger: ”For
mig er prestige fuldstændig li-
gegyldigt. Det er projektet der
er det vigtige. Jeg vil meget
gerne lave billige boliger. Bare
det er gode billige boliger.”

Også ønsket om ”at arbejde
et sted med stærkt fokus på
diversitet, ligestilling og etik”
er vigtigt for de fleste der også
sætter klima og miljø højt.
FN’s verdensmål får derimod
ikke gode karakterer, de er for
simple og sort-hvide. sh

Idealistiske unge arkitekter
Undersøgelse skal indlede debat om værdier

Bobcat udvider
med græsmaskiner
Bobcat vil nu lancere ‘ground
maintenance equipment’ i Eu-
ropa. Det blev annonceret på
Bauma i München i oktober.
Programmet omfatter bl.a.
klippere (ride-on, stand-on og
walk behind), plæneredskaber
og kompakte traktorer, oply-
ste det amerikanske firma.

Baggrunden er bl.a. Bobcats
opkøb af Bob-Cat Mowers og
Ryan Turf Equipment der har
udvidet sortimentet med en
lang række maskiner til pro-
fessionel græspleje.

Inden for kompakttraktorer

tilbyder Bobcat ni modeller
der varierer i størrelse, ydeev-
ne, transmission, kraftudtag
mv. Bobcats GME-serie inklu-
derer desuden den nyligt lan-
cerede MT100 kompaktlæsser
og L23 og L28 minilæsserne.

310 kr. eks. moms
Dag.dk > webshop

Sten Porse og Jens Thejsen:

Økologi, biodiversitet & pleje

BYTRÆER
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Glansbladet hæg er en invasiv busk der breder sig i skove
og naturområder. I Grønt 6/2022 lyder det fra HedeDan-
mark at den bedste bekæmpelsesmetode er at nedskære
dem om efteråret og vinteren hvorefter snitfladerne pens-
les eller punktsprøjtes med glyphosat. Problemet er dog at
det helst skal ske i tørvejr så midlet ikke skylle af så man
spilder midlet og rammer det forkerte.

Frem kom så den idé at blande diesel i glyphosatblandin-
gen så den bandt bedre på snitfladerne. „Intentionen var
god, og effekten var god, men vi skulle have sikret os at der
var ‘lovhjemmel’ til at bruge blandingen,“ siger Torben
Hjøllund Mortensen, regionschef i HedeDanmark. „Det er
blevet påtalt og kommer aldrig til at ske igen,“ siger han.

Ifølge Grønt 6/2022 blev Magnus Ottesen som elev sat til
bruge den ulovlige og dieselosende blanding, også selv om
han ikke havde noget sprøjtecertifikat som man skal. Det
blev til en faglig sag hvor HedeDanmark måtte betale en
bod - og mistede eleven der skiftede praktikplads. sh

Nej, ikke diesel i glyphosat
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Vil bevare midlertidige
byrum i Aarhus
I sommer har Fredens Torv,
Vesterbro Torv og Vor Frue
Kirkeplads i Aarhus været bil-
frit indrettet til ophold og be-
voksning. Ved udgangen af
september skulle man tilbage
til det normale, men rådmand
for Teknik og Miljø, Nicolaj
Bang (C), ser forsøget som så
stor en succes at der bliver sta-
tus quo året ud. Han siger til
Grøn Teknik 12.10.2022:

„Det har været tydeligt at se
at især Fredens Torv kan me-
get mere og andet når der bli-
ver skabt plads til byliv. Vester-
bro Torv har et stort potentia-
le som vi skal forsøge at for-
løse. Vi forlænger forsøgene
for at få erfaringer med hvor-
dan aarhusianerne bruger by-
rummene i en årstid hvor vej-
ret er mere ustadigt, og så
sætter vi samtidig gang i en
indsats der skal afdække hvor-
dan vi gør omdannelsen af
Fredens Torv permanent.“

Vi koncentrerer os om
mellemrummet
Bydelen Nye ved Aarhus er før
omtalt her, bl.a. i forbindelse
med at bydelen fik byplanpri-
sen. I Byrumonitor 26.10.2022
interviewes idémanden, Jørn
Tækker, der bl.a. udtaler:

„Mellemrummene er langt
vigtigere end boligen. Det er
ret nemt at lave en bolig der
fungerer, det kan arkitekterne
godt finde ud af, så vi koncen-
trerer os om mellemrummet
mellem boligerne, og det er jo
det der fuldstændig mangler
de steder vi har kigget. Der er
man fuldstændig uinteresseret
i mellemrummene, uambitiøse
og uinteresserede. Der er in-
gen natur eller diversitet i na-
tur, planter og dyreliv.“

Hvor kirkegårdene kan
udvikle biodiversitet
Folkekirken kører 2020-2024
kampagnen ‘Folkekirkens
Grønne Omstilling’, bl.a. for at
øge kirkegårdenes biodiversi-
tet. Kirkegårdskonsulent i Aal-
borg Stift Mogens B. Andersen
skriver i Kirkegården 5/2022:

„Større naturindhold og bio-
diversitet kan til en vis grænse

• Biltrafikken på Fredens Torv blev i sommers erstattet med bevoksning og mere plads til ophold. Pressefoto.

FRA DEN FAGLIGE DEBAT
PLUKPLUKPLUKPLUKPLUK

integreres i gravområderne.
Det kan give en del uoverens-
stemmelser i forhold til grav-
stedsbrugere som kan have
andre forestillinger om natur
og biodiversitet. Supplerende
kan de mange ubenyttede
arealer på kirkegårdsudvidel-
ser og kirkeejede friarealer
omkring kirkegårdene hen-
lægges i en tilstand hvor det
vil være muligt at biodiversitet
kan udvikles. På sådanne area-
ler vil der være færrest kon-
flikter og mest stabilitet og ro
som er væsentlige forudsæt-
ninger for øget biodiversitet.
Her kan der være uklippet
græs, kvasbunker, stendynger
og lignende der vil være nogle
af de tiltag som kan øge na-
turindholdet.“

Med øget interesse affødes
en grøn politisk agenda
Green Cities Europe har bedt
Kristel Helena Jelstrup Hansen,
landskabsarkitekt i Høje-Taa-
strup Kommune, om at beskri-
ve hvordan dét at prioritere og
anlægge grønne områder ser
ud fra landskabsarkitektens
bord. Hun skriver på dk.the-
greencities.eu 24.10.2022:

„De nye efterspørgsler og
behov fordrer nytænkning i
kommunerne. For med den
øgede interesse, affødes en
grøn politisk agenda og en sti-
gende inddragelse af borger-
ne i planprocessen. Vi skal som
landskabsarkitekter og plan-
læggere være omstillingspara-
te, og vi skal iscenesætte den
grønne dagsorden for byrådet.

Det betyder at i takt med at
den grønne dagsorden for al-
vor er rykket ind på den kom-
munalpolitiske scene, stilles
der større krav til landskabs-
arkitekter og planlæggere.“

Ikke meget grønt genbrug
at komme efter
By- og byudviklingschef i Do-
mea.dk Mette Mogensen skri-
ver i Licitationen 20.20.2022 at
Domea.dk, Høje-Taastrup
Kommune og arkitektskolen

ville samle gode eksempler på
genbrug af byggematerialer i
udearealerne til et inspirati-
onskatalog. Mette Mogensen:

„Vi interviewede en lang
række af landets førende
landskabsarktekter, men der
var faktisk ikke ret meget at
komme efter. Det viste sig at
der ikke er samme fokus, inno-
vation og gennemslagsraft når
det kommer til mulighederne i
udearealerne. Om det bl.a.
hænger sammen med at de

• „Bynaturen er blevet et folkeeje som er kommet for at blive. Antallet
af brugere vokser støt, og de mange mennesker har øgede krav og nye
ønsker til natur- og socialværdierne i områderne, herunder biodiversi-
tet.“ Sådan skriver Kristel Helena Jelstrup Hansen i dk.thegreencities.eu.
Her står hun selv i en af kommunens gamle grusgrave der nu er blevet
et vildt grønt område. Foto: Høje-Taastrup Kommune.
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kommende krav ift. CO2-aftryk
ikke gælder for nyanlæg af
udearealer, er svært at sige,
Men én ting blev tydeligt: Det
vil kræve at vi tør udfordre
den gængse opfattelse af
hvad der er pænt og brugbart.
Kan vi lære at se det smukke i
altanpladen anvendt som side
i plantekassen? I støttemuren
lavet af stampet jord i stedet
for støbt i beton? I gamle be-
tonfliser lagt i nye omgivelser?
Vi har jo længe kunnet se det
brugbare og smukke i at gen-
bruge granit og brosten.“

De forstår ikke hvad vi
laver på erhvervsskolerne
Astrid Weng Maktabi troede
hun skulle læse antropologi,
men efter et sabbatår er hun
nu i gang med at uddanne sig
til dyrepasser. Hun skriver i In-
formation 29.10.2022:

„At erhvervsskoler er uhipt
skyldes først og fremmest ud-
dannelsesnobberi. Folk har en

forventning om at de akade-
miske uddannelser er langt
sværere end de tekniske. Na-
turligvis læser de mere på uni-
versitetet, men jeg tror da at
mine boglige venner ville blive
dybt forvirrede hvis de skulle
stå med hænderne i jorden.
betjene stort maskineri og ar-
bejde udendørs året rundt. For
hvordan defineres svæheds-
grad? Bliver det opgjort i
ECTS-points? Når mine venner
råber hurra over hinandens
præstationer på deres kandi-
datuddannelser, men ikke ser-
verer champagne ved min be-
ståede grundforløbseksamen,
gør det mig usikker på om de
overhovedet forstår hvad vi la-
ver på erhvervsskolerne.“

Det bliver big business i
morgen når vandet stiger
Anne Katrine Harders skrev i
Byrummonitor (jf. Grønt Miljøs
‘Pluk’ i oktober) at der med en
klimadagsorden hængende
over hovedet ikke er grund til
at hylde ‘starchitecten’. Johnny
Svendborg, formand for Aka-
demisk Arkitektforening, sva-
rer i samme medie 25.10.2022:

„Kig bare på vækstlagsteg-
nestuerne som er optaget af
genanvendelse, transforma-
tion, kulturarv, håndværkstra-
ditioner, nye materialer, natu-
ren og vandet - og ja, flydende
konstruktioner. Det er måske
ikke vejen til big business i
dag, men bliver det måske i
morgen når vandet stiger, og
vi skal bygge og bo på nye må-
der. Derfor følger både kom-
munale og private bygherrer
dem også nysgerrigt. Verden
har brug for de unge arkitek-
ters forståelse for helheden,
nye og innovative tilgange og
ikke mindst deres blik for vær-
dien af det eksisterende.“

• Jørn Tækker om Nye: Mellemrummene er langt vigtigere end boligen.

Ny bog fra forlaget Grønt Miljø

Bogen samler al den viden der er relevant når man
planter træer ved veje og i byer. Det er en viden
der spreder sig over mange discipliner og fagområ-
der og ikke tidligere har været samlet i én bog. Bo-
gen er et opslagsværk for alle der har med plantning
af træer at gøre. Den udvider og fornyr den gamle
planteguide.

Ud over  plantningen kommer bogen grundigt ind
på rødder, jord, forundersøgelser, projektering,
vejregler der berører emnet, planteskolernes træer,
pleje af byplantede træer m.m.

Se anmeldelse s. 44 her i bladet

Tage Kansager og Niels Hvass:

BÆREDYGTIG
TRÆPLANTNING

276 sider A4. Hårdt bind. 400 kr. inklusiv moms
Køb den på Dag.dk >wepshop

Udfordringer og løsninger
for by- og vejtræer
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Invasive arter er ikke onde.
Og at se dem sådan fjerner

fokus fra de virkelige udfor-
dringer i forvaltningen af bio-
diversitet, skriver Rasmus Ejr-
næs, seniorforsker på Aarhus
Universitet. Hans faglige essay
blev bragt i JA Aktuelt i 2019
og igen på dm.dk/bio 3.8.2022
efter hans eget artikeltjek. Det
refereres her, forkortet.

En invasiv art er ikke natur-
ligt hjemmehørende, men er
bragt hertil af mennesket og
som fortrænger det naturlige
dyre- og planteliv eller truer
menneskers velstand eller
sundhed. Denne definition er
ikke alle fortrolige med. F.eks.
forsøgte flere at bortdømme
ulven som invasiv i Danmark
da den genindvandrede.

Følger ikke landegrænser
Klassiske eksempler på invasive
og potentielt dominante arter
er ahorn, rødgran og dådyr.
Alle tre er dog hjemmehøren-
de i Europa, så hvis man slår
Danmark sammen med Tysk-
land og Sverige, er ahorn og
rødgran hjemmehørende. Det
er derfor et problem at bruge
landegrænser i forhold til dyr
og planters naturlige udbre-
delse. Man bør også være var-
som med at bortdømme arter
hvis nuværende naturlige ud-
bredelse er geografisk og kli-
matisk tæt på Danmark.

Dådyr er et eksempel på en
anden udfordring. Det område
som er Danmark, har haft flere
istider og mellemistider hvor
arter er uddøde og genindvan-
dret flere gange - fra samme,
fælles eurasiske artspulje. Då-
dyr var her i sidste mellemistid,
men nåede ikke frem i vores
nuværende mellemistid af
egen kraft før den blev indført
af mennesker. Sådan er det
også med alm. ædelgran og
bjergfyr. De er måske ikke et
større problem hvis man ser
bort fra den forstlige kontekst.

Hertil kommer at den natur-

lige indvandring siden sidste
istid ikke er slut. Og med et
varmere klima skal vi nærmest
håbe at der indvandrer arter
sydfra som er bedre tilpasset
fremtidens klima.

Gyvel kaldes invasiv. Den er
ellers hjemmehørende, men
der er indført en kraftigere
italiensk proveniens som tilsy-
neladende er mere domine-
rende. Skal vi så operere med
racer, underarter og proveni-
enser? Det er uoverskueligt.
Tænk på de danske skove hvor
en stor del af bl.a. eg og øg er
udenlandsk proveniens. Eller
tænk på alle kulturformerne
af rajgræs, hundegræs, rød
svingel, rød kløver, kællinge-
tand, fuglekirsebær m.fl.

Kan gavne og berige
Canadisk og sildig gyldenris er
eksempler på planter som helt
sikkert er bragt hertil af men-
nesker fra Nordamerika, og
som har forvildet sig i naturen
hvor deres tætte bestande
kvæler hjemmehørende arter.
Men samtidig er de to arter
fine nektarkilder for vilde be-
støvere, og de tilbyder nektar
på en tid af året hvor der er få
blomster tilbage.

Invasive arter kan altså ople-
ves som en berigelse, men
baggrunden er at den danske
natur er så ekstremt forandret
af mennesker. Ved siden af de
knappe nektarkilder er der en
stor mangel på græssende dyr
fordi vi har udryddet de fleste
store nøglearter og decimeret
de få arter som er tilbage. Selv
om rådyr, dådyr og krondyr
har sunde og voksende be-
stande, er tætheden af store
planteædere næppe mere end
10% af bærekapaciteten.

For 100 år siden græssede
masser af får, heste og køer i
naturen, men den tid er forbi.
I dét lys kan arter som kanin
og muntjak ses som kærkom-
ne tilskud, og der tales sågar
om at genindføre funktionelle

erstatninger for de uddøde ar-
ter af elefanter og næsehorn.
Og hvorfor ikke erstatte de
store maskiner som bruges til
at rydde vegetation, med store
dyr fra savannen? Eller i det
mindste forvilde nogle heste
eller køer. Det er ikke mere
unaturligt end dieselmaskiner

Tvivlen komme til gode
Hvis man skal lade tvivlen
komme de fremmede arter til
gode, bør man spørge om de
er en større udfordring for den
danske natur end de hjemme-
hørende arter. Der er jo tu-
sindvis af nytilflyttede arter
som indgår fredeligt i natur-
lige økosystemer.

Ser vi på hvilke plantearter
der invaderer vores mest tru-
ede levesteder - habitatdirek-
tivets naturtyper - finder vi in-
vasive arter som rynket rose og
mårhund, men tiere hjemme-
hørende arter som bølget bun-
ke, blåtop, brombær, lysesiv,
bjergrørhvene, birk og rødel.

Spørgsmålet er om den dan-
ske naturforvaltning ville miste
noget vigtigt ved at måle
fremmede og hjemmehørende
arter med samme målestok?
Og neutralt overveje hvornår
den ene eller anden dominan-
te art er tegn på at naturfor-
valtningen skranter.

Lad os prøve tesen med ryn-
ket rose, en invasiv art som be-
tragtes med stor alvor, og hvor
bekæmpelsen koster væsentli-
ge ressourser. Den er kommet
til Danmark som prydplante
fra Japan, plantet i sommer-
husområder og derfra forvil-
det langs de fleste kyster.

Rynket rose kan danne sto-
re, tætte bevoksninger som
fortrænger hjemmehørende
plantearter og tilknyttede in-
sekter. Men det er heller ikke
svært at finde hjemmehøren-
de plantearter som i samme
periode har fortrængt lige så
sjældne arter fra kysterne.
F.eks. slåen og tjørn der har

udnyttet sommerhusudstyk-
ningen og den ophørte græs-
ning til at danne tætte krat i
kystnaturen hvor der før var
artsrig græslandsvegetation.

Naturlige processer
Man kan se rynket rose som
symptom på buske og højstau-
ders voksende dominans i vo-
res artsrige kystøkosystemer
som strandenge og klitter.
Men så ville det være naturligt
at skifte fokus fra udryddelses-
kampagner rettet mod onde
urter til en vildere naturfor-
valtning hvor man satser på
naturlige processer frem for
arts- og racehygiejne. De for-
styrrelser som i dag mangler i
klitnaturen, genskabes ikke
ved at grave rynket rose op el-
ler sprøjte den med roundup.

Der er isolerede øer og kon-
tinenter hvor misforstået ind-
førsel af fremmede arter har
haft fatale følger for den
hjemmehørende flora og fau-
na. Her kan udryddelser være
meningsfulde. Men Danmark
hører ikke til denne kategori.

De invasive arter virker som
en magnet for vores tvangs-
prægede opdeling i gode og
onde arter, siger Rasmus Ejr-
næs. For ham er der “ingen
tvivl om at kampen mod de
onde invasive arter nok så me-
get næres og styres af frygt og
vrede som af rationelle, viden-
skabelige argumenter.“

Skellet mellem nyttige og
skadelige arter giver mening i
landbrug og skovbrug, men er
næppe hensigtsmæssigt i bio-
diversitetsforvaltningen. Her
er det vigtigere at koncentrere
os om det virkelige problem
for biodiversiteten i Danmark:
at der ikke er plads til at natu-
ren kan fungere på egne præ-
misser med naturlig hydrologi,
kystdynamik, successionspro-
cesser og nøglearter - og uden
at vi hele tiden skal nyttiggø-
re, kontrollere, styre og korri-
gere alt. Referat: sh

Vi skal se de invasive
arter med andre briller
Det gavner ikke biodiversiteten at skelne
mellem nyttige og skadelige arter, vurderer
Rasmus Ejrnæs i et fagligt - og forkortet - essay

Rynket rose er en de arter vi måske
skal opfatte på en anden måde.
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Glatførevarsling fra
DMI’s Ny VejVejr
Til den påbegyndte vintersæ-
son kan man bruge den nye
Ny VejVejr som det primære
glatførevarslingssystem når
man skal salte eller rydde sne,
oplyser Danmarks Meteorolo-
giske Institut (DMI) i Trafik &
Veje 10/2022. Sidste vinter blev
første version af det nye sy-
stem taget i brug, men først
nu er det  fuldt udviklet med
alle funktioner implementeret.

Hertil hører bl.a. automatisk
opdatering af oplysninger, fle-
re brugerindstillinger, mulig-
hed for at kombinere flere da-
tatyper og mulighed for at se
to kort samtidig. F.eks. kan
man kombinere radarbilleder
med observationer af vejtem-
peratur og dermed vurdere ri-
sikoen for frysende våde veje.

Det nye system kan nu helt
erstatte det gamle Java
VejVejr der snart udfases. Der
er hjælpevideoer som man kan
tilgå direkte fra systemet som
DMI leverer. Et solidt flertal af befolknin-

gen har et positivt syn på
de naturnationalparker som er
på vej. Det vigtigste for be-
folkningen er at naturen får
lov til at udvikle sig vildt i na-
turnationalparkerne. Men næ-
sten lige så vigtigt er at de
græssende dyr trives og er
sunde og raske. Det viser den
nye rapport ‘Befolkningens
syn på naturnationalparker’
fra Københavns Universitet,
udarbejdet af Frank Sønder-
gaard Jensen, Christian Gam-
borg og Peter Sandøe.

I 2020 blev det politisk be-
sluttet at etablere naturnatio-
nalparker. Her skal der udsæt-
tes store græssende dyr som
kvæg, heste, kronhjorte og el-
ge bag hegn. Indtil videre er
der planlagt 15 parker hvoraf
fem er under etablering. De vil
dække cirka 15% af de statsli-
ge skov- og naturarealer.

Planerne har skabt debat
om især tre temaer: I hvilken
grad beriger naturnational-
parkerne naturen? Hvordan
påvirker de friluftslivet? Og
hvad med dyrevelfærden?

Befolkningens syn på disse
spørgsmål er behandlet i en
spørgeskemaundersøgelse
gennemført i foråret og som-
meren 2022 blandt personer
på mindst 15 år. Fra Det Cen-
trale Personregister blev der

Foto fra rapporten. Foto:
Rita M. Buttenschøn

De fleste venter gode naturoplevelser og vil besøge parkerne. Foto fra rapporten. Foto: Rita M. Buttenschøn.

tilfældigt udtrukket 50.410
personer. 10.303 personer
(20,4%) besvarede skemaet.

Befolkningen mener at det
er vigtigt at naturen stiller le-
vesteder til rådighed for det
vilde dyreliv, planter og andre
organismer. Set i dette lys har
75% af befolkningen en posi-
tiv holdning til naturnational-
parker. Der er dog demografi-
ske forskelle. Der er flere ne-
gative blandt folk på landet
end blandt folk i hovedstads-
området. De yngre (15-30 år)
er desuden generelt mere po-
sitive end de ældre.

De fleste venter at parkerne
vil give gode naturoplevelser,
og at de vil besøge parkerne.
Knap en tredjedel forestiller
sig dog at det vil blive sværere
at færdes i parkerne. Det gæl-
der bl.a. personer på cykel,
hundeluftere og ryttere.

To tredjedele venter at de vil
være trygge hvis der er sat
kvæg eller heste ud. En del vil
dog være utrygge, især for ty-
re. Befolkningen er mest posi-
tiv over for dyr der lever vildt i
naturen, f.eks. krondyr, men et
flertal er stadig positive over
for kvæg og heste.

Knap to tredjedele venter at
dyrene vil trives. Specielt i for-
hold til kvæg og heste, fore-
stiller knap halvdelen sig dog
at der kan være risiko for at de

får for lidt at æde, specielt om
vinteren, at de kan blive syge,
uden at blive behandlet eller
vil gå rundt med skader uden
at de opdages. På den anden
side tror et flertal (knap 75%),
at kvæg og heste kan få gode
muligheder for at udfolde de-
res naturlige adfærd.

Dyrene der sættes ud i na-
turnationalparkerne, skal være
under opsyn, men der er tale
om større områder hvor kon-
stant opsyn kan være vanske-
ligt at gennemføre. Er det her
i orden at dyrene ikke er un-
der samme grad af opsyn som
gælder for andre dyrehold?

Her mener halvdelen at dy-
rene så vidt muligt skal overvå-
ges på linje med andre dyre-
hold, men at det er i orden at
dispensere. Cirka en tredjedel
mener at dyrene skal passes og
tilses helt på samme måde som
andre dyrehold, og at der der-
for ikke bør kunne dispenseres
fra dyrevelfærdsloven. sh

KILDER
Frank Søndergaard Jensen, Christian
Gamborg, Peter Sandøe (2022): Be-
folkningens syn på naturnationalpar-
ker. Resultater fra en national spørge-
skemaundersøgelse. Institut for Geo-
videnskab og naturforvaltning og In-
stitut for fødevare- og ressourceøko-
nomi, begge Københavns Universitet.
Stor opbakning til naturnationalpar-
ker i befolkningen - men knap halv-
delen er bekymret for velfærden hos
dyrene i parkerne. Institut for geo-
videnskab og naturforvaltning, Kø-
benhavns Universitet 26.10.2022.

Stor opbakning til naturnationalparker
Knap halvdelen af befolkningen er dog bekymret for dyrenes velfærd

Ikke mere fosfor på
kolde golfgreens
Der er ingen grund til at for-
årsgøde med mere fosfor end
man allerede gør på skandina-
viske golfbanegreens, heller
ikke selv om forholdene er
ugunstige med lav jordtempe-
ratur. Her er den vejledende
regel at mængden af fosfat
højst er 12% af mængden af
kvælstof (P/B ratio). Men hol-
der denne anbefaling? Ja, den
gør, viser et forsøg som den
norske forsøgstation Nibio har
udført for det nordiske golf-
græssamarbejde Sterf.

„Tilførsel af P ud over 12%
af N-tilførslen på grund af lav
forårstemperatur kan ikke ret-
færdiggøres, hverken for nye
spiloverflader eller etablerede
greens,“ fremgår det af rap-
porten ‘Sustaintiable phospho-
rus (P) fertilization on golf
courses’ på sterf.org.

• Fra forsøget. Poto: Anne F. Øgaard.
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Bilerne fylder mere og mere
i byens gader, både når de

kører og holder. Det rejser
konflikter, også fordi der er
andre funktioner boligveje
skal rumme. Og det kalder på
mere parkeringsplanlægning,
skriver Troels Andersen, trafik-
planlægger i Odense Kommu-
ne, i Trafik & Veje 5/2022.

I Odense er der de seneste
11 år kommet 28% flere biler.
Knap halvdelen af kommu-
nens husstande har ikke bil,
men mange har to eller tre - så
hjemmeboende børn kører
ofte også i bil. I den tætte by
er der ikke plads til flere biler
på egen  grund. Næsten alle
de nye biler parkeres derfor på
gaderne hvor mange er blevet
til rene parkeringsgader hvor
bilerne fylder næsten alt.

I praksis énsporede veje
Efter Færdselslovens §28 må
standsning og parkering ikke
sketil fare eller ulempe for
færdslen. Da der altid skal
være plads til renovationsbiler
og brandbiler, ligger den kriti-
ske vejbredde omkring 7 me-
ter hvis der skal parkeres i beg-
ge vejsider. Her spiller det og-
så en rolle at bilerne er blevet
bredere så kommunen nu af-
mærker p-båse i 2,1 meter
bredde. Rabatten medregnes
til fortovet, og her må der ikke
parkeres. Er vejen for smal
markeres parkeringsforbud i
den ene side „hvilket ikke alle

Når bilerne fylder, må
parkeringen planlægges
Når bilerne fylder alt opstår der konflikter -
også med alle de andre ønsker til gadens brug

bilister har forståelse for,“ som
Troels Andersen bemærker.

Er der plads til parkering i
begge sider, bliver vejen reelt
énsporet, så der er behov for
vigearealer til modkørende.
Udkørsler er ikke altid brede
nok til formålet, og så er der
brug for særlige vigearealer
med egen skiltning så de ikke
bruges til at parkere i.

For at få flest p-pladser er
det kommunal praksis at man
må parkere tæt på indkørsler,
bare der er mindst 1,5 meter
frit på hver side, men det kræ-
ver også afmærkning for at
blive overholdt. Flere parkerer
i øvrigt foran deres egen ind-
kørsel i den tro det er lovligt,
men det er det faktisk ikke.

Parkering over fortovet
I takt med at det bliver svære-
re at finde en parkeringsplads
etablerer mange en eller flere
ekstra opkørsler til grunden så
man får parkeringsplads med
parkering hen over fortovet.
Hvis der er gadeparkering i
samme side fjerner man dog
samtidig offentlige parkerings-
pladser i gaden. Parkerings-
mulighederne privatiseres. Føl-
gen er også at forhavene bli-
ver mindre grønne og der
kommer mere belægning så
mindre regnvand kan sive ned,
forklarer Troels Andersen.

Men løsningen har ifølge
fagkonsulent Kim Tang fra
Danske Anlægsgartnere også

følger for hele gadens arkitek-
tur. „Hvis flere følger samme
mønster kommer gaden til at
ligne én stor parkeringsplads.
Løsningen kan også betyde at
der - over et større stræk - af-
vandes hen over fortovet til
gaden og den offentlige klo-
ak. Det går imod princippet
om at regn skal nedsives på
egen grund. En ekstra opkør-
sel kræver kommunens tilla-
delse. Her bør kommunen væ-
re restriktiv. Giver man én mu-
lighed for en dobbelt indkør-
sel, er det svært at sige nej til
den næste,“ siger Kim Tang.

Ikke kun parkering
Bilister vil optimere parkerin-
gen, mens andre vil have plads
til gående, cyklende, cykelsta-
tiver, bænke, vejtræer og af-
faldsbeholdere. „Specielt ved
lege- og opholdsgader kan det
være svært at argumentere for
at leg og ophold reelt er umu-
ligt,“ skriver Troels Andersen
og peger på at ikke alle synes
at biler er det pæneste. I et by-
hus med vinduer en meter
oppe, kan en parkeret kassebil
tage alt lys og udsigt.

KILDER
Troels Andersen (2022): Parkerings-
planlægning i praksis. Trafik & Veje
10/2022.
Kim Tang, interview 24.20.2022.

I Odense har man gjort flere
ting for dæmpe parkeringens
dominans. Nogle steder er der
etableret cykelstativer og
bænke som en del af at parke-
ringsprojekt. Et af stederne
faldt andelen af ulovligt par-
kerede biler fra 74% til 2%
alene takket være skilte, af-
mærkning og mere p-kontrol.

Ifølge Hunnerupkvarterets
lokalplan må belægning til
parkering, manøvreplads og
stier højst tage 60% af forha-
ven. Og er den så lille at én p-
plads fylder mere end 60%,
må parkeringen højst fylde
6x4 meter. Resten skal være
grønt. Og kun én overkørsel
pr. grund må der være.

Odense Kommune har haft
betalingsparkering siden 1987
og beboerlicenser siden 1992,
men har ikke en parkerings-
strategi. „I praksis er vi dog
nødt til at tage en række valg
undervejs, og her vil en kom-
mende strategi kunne gøre
disse valg synlige og skabe et
politisk ophæng,“ skriver Tro-
els Andersen. Med i en strategi
kan bl.a. indgå beboerlicenser
til at parkere ved hjemmet.
Her er praksis hidtil at beboer-
ne kun kan købe én licens pr.
husstand og kun hvis de ejer
eller fast bruger bilen.

Gæstekortet er afskaffet, så
gæster må bruge en betalings-
plads i området. Dem er der
dog ikke nok af uden for by-
midten, så det kan være nød-
vendigt at oprette dem, og så
skal det først defineres hvor
langt der må være til en p-
plads. Inde i bymidten er der
under den tidligere Thomas B.
Thriges Gade 1000 pladser. sh

• Lange overkørsler er reelt en privatisering af parkeringsmulighederne. Foto: Troels Andersen.

• Det handler ikke kun om parkeringsmaksimering. Der er andre ønsker
om gadens brug, f.eks. til cykelparkering. Foto: Troels Andersen.
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GAMLE NYHEDER

75 år siden IDRÆT I RINGSTED
Havekunst 1947 omtaler konkurrencen
om et idrætsanlæg i Ringsted. Om 1.
præmien til arkitekt Hans Schack skriver
dommerne: „Idrætsanlæggets Hoved-
disposition med Tennisbaner, Frilufts-
bad og Idrætshallen nærmest Lystan-
lægget og Byen og Stadion længst mod
øst er klar og enkel. Solbadeanlægget,
Fodboldbanerne og Dyrskuepladsen
danner smukke aabne arealer paa
begge Sider af den viste Stadionallé.“

50 år siden MISHANDLER JORDEN
Anlægsgartneren i november1972 gen-
giver en del af professor J. Palle
Schmidts foredrag om jord og pleje på
Nordisk Anlægsgartnerkongres. Han er
kritisk: „Se blot på handlingsmønstret,
hvor denne jord skal afrømmes; det
foregår ofte i al slags vejr, og mulden
sættes ofte i depot med helt forkerte
maskiner, således at mulden sammen-
trykkes i en sådan grad, at jordens na-
turlige livsprocesser udelukkes.“

25 år siden DRÆBERSNEGLEN
Spansk skovsnegl på havevisit skriver sh i
Grønt Miljø, november 1997: „Dræbersneg-
len er det voldsomme og noget misvisende
tilnavn den spanske skovsnegl, Arion lusit-
anicus, har fået. Sneglen, der anses for et
slemt skadedyr, er kommet til Danmark og
er i den varme sneglevenlige sommer set i
hele landet. Især i Jylland, hvor der er rap-
porteret om mange skader i haver og plæ-
ner. Den er formentligt kommet til landet i
importerede potteplanters jord.“

100 år siden MASKINER OG FÅR
Slotsgartner Olav Landkilde skriver i
Havekunst 1922 at Aalholm Slotshave
har fået mindre budget og at derfor ar-
bejder med nye metoder: „Den af over-
gartner Pallesen, Orebygaard, konstru-
erede meget billige og praktiske Skuf-
femaskiner er bleven anvendt i ud-
strakt Maalestok på Gangene. Til at
holde Plænerne nærmest Slottet er an-
skaffet en Motorslaamaskine, som ar-
bejder rigtigt godt, naar blot Plænen er
fast og jævn; den er 24“ bred med 4 H.
K., er fra Alexander Shanks & Son, Lon-
don, og kostede 4300 Kr; den anvendes
også til Golfbanerne. Som led i Bespa-
relserne skal ogsaa nævnes Faareholdet
til Afgræsning af Plænerne.“ • Havekunst 1947. Idrætsanlægget i Ringsted. Tegning: Hans Schack.

Har du lyst til at kombinere dine evner og viden på det
grønne område med sagsbehandling og en bred kon-
taktflade? Motiveres du af at indgå i et samarbejde, og
har du lyst til at være del af et arbejdsmiljø hvor tem-
poet er højt og dagsordenerne omskiftelige?

Kan du svare ja til ovenstående så er det måske dig vi
mangler på holdet.

Om os
Vi sidder i Etablissementsdriftssektionen som hører un-
der Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med hoved-
kontor i Hjørring. Vi arbejder særligt inden for områ-
derne arealpleje og vintertjeneste samt affaldshåndte-
ring og etablissementsservice.
Din kerneopgave bliver at understøtte driften på areal-
pleje og vintertjeneste - særligt den del som er udlicite-
ret til ekstern leverandør.

Af opgaver du kommer til at sidde med, kan nævnes:
• Agere sparringspartner for din faglige pendant i

sektionen samt for vores decentrale struktur.
• Rådgive og uddanne vores kolleger i den decentrale

struktur.

• Opslag i GIS og rådgivning af dine kolleger i brugen
af GIS samt læsning af GIS data.

• Udvikle, vedligeholde og uddanne i brugen af vores
kvalitetsbeskrivelse

• Udføre ad hoc sagsbehandling på andre områder
inden for sektionens områder.

Vi forestiller os at du har en baggrund som anlægsgart-
ner eller lignende, eventuelt suppleret med en akade-
miuddannelse eller parkdiplom.

Kontakt og ansøgning
Vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at
kontakte sektionschef Mette Bækgaard Kjær på tele-
fon 2366 8538.
Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Samtaler
holdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøg-
ning, allerede nu. Stillingen er til besættelse den 1. fe-
bruar 2023 eller hurtigst muligt.

Hvis det har fanget din interesse, kan du læse mere om
stillingen og øvrige vilkår på
https://karriere.forsvaret.dk/job/. Søg herefter: ‘Sagsbe-
handler til arealplejeområdet ved Forsvaret’.

Sagsbehandler til
arealplejeområdet ved
Forsvaret
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Det var i Schyttes eget
nyhedsbrev det stod i
Grønt Miljø skrev i sidste num-
mer at ‘Legeselskabet ligger
underdrejet’ og henviste her
til oplysninger som Benny
Schytte skrev  i ‘foreningens
Nyhedsbrev’.

Schytte gør opmærksom på
at det ikke var i foreningens
nyhedsbrev han skrev i, men i
hans eget nyhedsbrev ‘Inspira-
tion til børn og unges udemil-
jøer’. Det kan man i øvrigt få
tilsendt  ved at melde sig til på
bennyschytte.dk. Nyhedsbre-
vet er - som han siger - gratis
og uden reklamer. 

Schytte bemærker også at
det hedder Dansk Legeplads
Selskab, altså i tre led, og ikke
Dansk Legepladsselskab som
Grønt Miljø skriver.

Den lille røde prik foran
billedteksten
Som kvikke læsere måske har
bemærket indledes billedtek-
ster nu af en lille rød prik. Det
begyndte sådan med den sta-
dig igangværende serie om
planteanvendelse, men har nu
bredt sig til hele bladet som et
gængs princip.

Årsagen er en tendens til at
billedtekster fylder mere og
mere. Det er især markant i

KURSER & KONFERENCER

NOVEMBER
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.
Forstå det blå. Frederiksberg 22/
11 l. 12-16. IGN, Københavns Uni-
versitet. ign.ku.dk.
Bytræer: Projektering og etable-
ring. Skovskolen Nødebo 24-25/
11. IGN, Københavns Uni.
Ign.ku.dk.

DECEMBER
Vejforum 2022. Nyborg 7-8/12.
Vejforum. Konferenceforum.dk.

SENERE
Bæredygtig planlægger. Sjæl-
land 8/12, Jylland 18-19/1. Dansk
Byplanlaboratorium. Byplanlab.dk.

K A L E N D E R
LER 2.0 - Ledningsarbejder og
samgravning. Nyborg 26/1. Vej-
sektorens Efterudd. Vej-eu.dk.
Byens gulv. Konflikter og dilem-
maer. Nyborg 9/2 2023. Dansk By-
planlaboratorium m.fk.
Byplanlab.dk
DAG lederuddannelse. Sjælland
17-18/1 + 20-21/2 + 15-16/3. Jyl-
land 1-2/3 + 29-30/3 + 25-26/4.
Danske Anlægsgartnere. Dag.dk.
Udvidet DAG Lederuddannelse.
Jylland 22-23/2 + 22-23/3 + 24-25/
5. Danske Anlægsgartnere. Dag.dk
Danske Anlægsgartnere. Dag.dk.
Ledningsgrave i vejarealer. Ny-
borg 28/2. Vejsektorens Efterudd.
Vej-eu.dk.

UDSTILLINGER
Agromek. Herning 29/11-2/12
2022. Agromek.dk.
Byggeri. Fredericia 21-24/3 2023.
Danske Byggecentre og Messe C.
Byggerimessen.dk.
Have & Landskab ‘23. Slagelse 30/
8-1/9 2023. Haveoglandskab.dk
E&H ‘24. Entreprenør & Håndværk.
Herning 13-15/2024. Maskinleve-
randørerne og MCH Messecenter
Herning. Eh21.dk.

Dem med grønt refereres i Grønt Miljø

Grønt Miljø retter og tilføjer
den nævnte serie, men ten-
densen mærkes også mere ge-
nerelt. Problemet kan være at
læseren i farten kan komme til
at blande brødtekst og billed-
tekst. Det er ikke noget pro-
blem når billedteksten følger
billedet i hele sin bredde, men
det kan det være når billed-
teksten danner en blok, især
når den kun er én spalte bred.

Det kan den lille røde prik
råde bod på, så forskellen mel-
lem brødtekst og billedtekst
ikke længere kun er tekststør-
relsen og spaltebredden. Æn-
dring er et eksempel på hvor-
dan Grønt Miljøs layout løben-
de ændres i det små, men sjæl-
dent i det store. Næste æn-
dring er den der undtagelses-
vist sker næsten hvert nytår,
nemlig forsiden.

Det var den 6. oktober på
P. Kortegaards Planteskole
Under overskriften ‘Sådan får
vi de bedste gadetræer’  skrev
Grønt Miljø i sidste nummer
om Have & Landskabs debut
med konceptet HL365. Det fo-
regik på P. Kortegaards Plante-
skole, men datoen var af uvis-
se årsager smuttet ud af refe-
ratet. Det var den 6. oktober
hvis der skulle være en læser
der savner oplysningen. sh

Landskabsarkitektforeninger
fra Sverige, Norge, Finland,

Island og Danmark har under-
skrevet et fælles dogmedoku-
ment om solcelleparker. ’10
dogmer for fremtidens solcel-
leparker’ hedder dokumentet
der skal sikre at de kommende
års solcelleparker bliver etable-
ret så de skaber mere værdi.

Med de 10 dogmer opfor-
drer de nordiske landskabsar-
kitektforeninger til at politi-
kerne i de nordiske lande ud-
vikler nationale strategier for
etablering af solcelleparker.
Strategierne skal udstikke ram-
merne de mest fordelagtige
placeringer af solcelleanlæg
både hvad angår energi og
økonomi. De skal være velin-
tegrerede i landskabet, give
lokalbefolkningen adgang til
nye rekreative oplevelsesland-

skaber, skabe levesteder for
planter og dyr, etablere ram-
mer for friluftsliv, tjener et un-
dervisningsformål og resultere
i nye herlighedsværdier, med-
deler de fem organisationer.

De forklarer også at de hyl-
der det politiske kursskifte
mod en større bæredygtig
energiproduktion, herunder
etableringen af solcelleparker i
det åbne land. Men den grøn-
ne energiomstilling sætter
pres på landskabet så „der er
behov for at tænke helheds-
orienteret så solcelleparkerne
bidrager positivt til samfundet
på flere parametre end blot
det energimæssige.“ sh

1 Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier ek
sempelvis ved at indskrive solcelleanlæggene i Planloven.

2 Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk
stillingtagen til skala, holistiske kvaliteter og kulturarv.

3 Afsøg mulighed for bynær placering inden det åbne land
tages i brug.

4 Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og
lokalbefolkning inddrages.

5 Stil krav om naturindhold og drift som fremmer
biodiversitet.

6 Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis
rekreative forbindelser og adgang til naturen.

7 Placér anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.
8 Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.
9 Sørg for regional/tværkommunal koordinering af

ovenstående krav til energiselskaberne.
10 Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.

10 DOGMER FOR FREMTIDENS SOLCELLEPARKER

10 dogmer for fremtidens
solcelleparker
Nordiske landskabsarkitekter med nyt initiativ

Sveriges Arkitekter/Akademin för
landskapsarkitektur
Norske Landskapsarkitekters Forening
MARK (Finland)
FÍLA (Island)
Danske Landskabsarkitekter.

• Martin Hedevang Andersen, formand for Danske Landskabsarkitekter:
”Etableringen af solcelleparkerne er gået så stærkt at disse energiland-
skaber befinder sig i et planlægningsmæssigt vakuum.“
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 FRA DEN GRØNNE GREN

Hel grøn og helt blå

Pip

Folketingsvalget er vel overstået. Det var et usædvanligt
valg med mange ubekendte og overraskende sengefæller i
valgkampen undervejs. Som f.eks. her hvor Danmarks Natur-
fredningsforenings formand Marie R. Gjerding roser Liberal
Alliance og formand Ole Birk Olesen for forslaget om CO2-
afgift til landbruget. En afgift erhvervet p.t. er fritaget for.

ANNONCØRER
GRØNT MILJØ 9/2022

Danske Anlægsgartnere
dag.dk > webshop

FAGBØGER

Træer og
buske i by
og land
Bind II
Af Poul Erik Brander m.fl.

ILF Alpha er en af fem arm-
klippere som Special Maskiner
A/S har taget hjem fra den ita-
lienske producent Energreen.
Det er en stor specialmaskine
til tunge naturpleje: rabat-
slåning, grenknusning, repro-
filering,  oprensning af vand-
løb og klipning af træer og
buske langs veje mv. ILF Alp-

has dieselmotor yder 173 hk
og matcher de nyeste EU
Stage V-miljøkrav. Den har et
stort tilbehørsprogram der for-
uden forskellige klippehove-
der omfatter bl.a. sav, finger-
klipper, stålbørste, mejekurv,
rodfræser og grabbe. ILF Al-
pha har to- og firehjulsstyring
samt firhjuls krabbestyring.

Armklippere til den tunge naturpleje

MASKINER
Brdr. Holst-Sørensen, 3
Engcon, 2
Helms TMT-centret, 17
MaskinhandlerIndkøbsringen,15
Sønderup Maskinhandel, 25

PLANTER & JORD
Byggros, 17
DSV Frø, 25
DSV Transport, 37
Holdens Planteskole, 2
Jumbo Bamboo, 7
P. Kortegaards Planteskole, 2
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Excellent Pavesystem, 9, 60

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Plantefokus Sv. Andersen, 59
SkovByKon.dk, 49, 59
Zinco, 2

UDDANNELSE & FAG
Byens Gulv, 59
Danske Anlægsgartnere, 21, 35
Grønt Miljø Forlag, 2, 43, 51, 53

STILLINGSANNONCER
Forsvaret, 57
Skov Larsen Anlægsgartner, 11
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Al henvendelse: rs@teknovation.dk.


