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REGNEN UDFORDRER DESIGNET
Lokal afledning af regnvand skal inte-
greres grundigt i friarealerne. Det stiller
nye krav til landskabsarkitekternes ar-
bejde, viser Antje Backhaus’ nye
ph.d.-afhandling. Side 4.

DET ULTIMATIVE SAMARBEJDE
Helhedsorienteret drift fik et officielt
navn i 2004 da konceptet HelPark star-
tede i Herning. Konceptet brød ikke
igennem, men det offentligt-private
samspil er alligevel på vej frem. Side 10.

RISIKOTRÆER OG RETTIDIG OMHU
Københavns Kommune blev frikendt
efter dødsulykke med væltet træ fordi
man kunne påvise at der var tilsyn nok.
Ulykken viser alligevel faren ved at
kappe rødder. Og glemme. Side 32.
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Indhent uforpligtende tilbud på dit næste projekt

Damhusvej 103 · Brøndsted · 7080 Børkop · Tlf +45 75 86 62 22 
Fax +45 75 86 93 08 · salg@johansens-planteskole.dk

VIDEN, RÅDGIVNING 
          & PLANTER TIL TIDEN

www.johansens-planteskole.dk

I kontakt
med faget
Telefonbogen med
landskabsarkitekter,
park- og naturforvaltere,
anlægsgartnere, plante-
skoler, træplejere, brolæg-
gere m.fl. er sendt ud lige
efter nytår.
Ekstra eksemplarer kan
bestilles på sh@dag.dk.



GRØNT MILJØ 3/2012 3

Ingen er uenige om at naturformidling er godt. Jo større vi-
den, desto større oplevelsesværdi og desto større vilje - og-
så betalingsvilje - til at beskytte naturen. Naturformidling er
et indiskutabelt og politisk korrekt plusord hævet over kri-
tik. Det er et af tidens trylleord der udnyttes når man vil
give et projekt medvind, bl.a. hos politikere og i fondsbe-
styrelser. Men netop derfor er der også god grund til at
være på vagt. For naturformidling kan antage mange for-
mer og bør bestemt diskuteres

En af de mest populære former er besøgscentrene. Store
museer placeret nær det landskabelige hotspot. Stor spek-
takulær arkitektur med museum, butik, cafeteria og hvad
dertil hører. Også gerne noget tilknyttet forskning. Geocen-
ter Møns Klint er et nyere eksempel. Aktuelt er tre mere på
vej: det midtjyske Kirstinelyst om heden, Rebildcentret om
Rebild Bakker og Rold Skov samt Danmarks Borgcenter i
Vordingborg. De vil nok trække flere besøgende til. Men
der er også risiko for at de fleste aldrig kommer længere
end til centret. Sådan virkede det da jeg selv besøgte Geo-
center Møns Klint. Det myldrede med mennesker i centret
og i cafeteriet. Den store parkeringsplads var fuld, men ved
klinten og nede på stranden var der næsten ingen. Centret
formidlede fint, men fik ikke gæsterne ud i virkeligheden.

Det er selvfølgelig ikke tilsigtet at centrene reducerer natu-
ren og landskabet til museumsbesøg, men det kan let blive
resultatet. Samtidig er de store besøgscentre i deres monu-
mentale karakter, kæmpe parkeringspladser, trafik og skil-
tede ruter en indiskret og forstyrrende formidlingsform når
man bare vil opleve naturen og lade den tale for sig selv på
egne præmisser.

Den mest spændende udvikling er den naturformidling der
sker via smartphones. Her kan man få alt at vide på stedet
uden at det markeres fysisk i landskabet og uden at genere
dem der bare selv vil opleve naturen. Og omkostningen er
begrænset, især hvis man bruger en standardiseret mobil-
applikation. Men en naturapp er ikke et turismeprodukt
som et besøgscenter. Og det er jo det de lokale politikere
ønsker, i hvert fald hvis de store fonde betaler. Det er na-
turligvis helt legitimt, men man kan ikke bruge naturfor-
midlingen som argument uden at analysere hvad der gør
naturformidlingen bedst og billigst. SØREN HOLGERSEN
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KOMMENTAR

NÅR NATUREN ER ET CENTER

FORSIDEN. Et lille landskab på sin helt egen måde. Grundla-
get er et sandstenslandskab bygget op af dekorationsbeton
oven på en grundform af leca-blokke. Hunden og kampe-
stensmuren i baggrunden er dog ægte. Læs mere side 30.

Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af
have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk i privat eller offentlig
virksomhed samt fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende.
Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre. Et årsabonnement koster
425 kr. inklusive moms. Kollektive abonnementer kan aftales.

www.grontmiljo.dk

RUL DIN
GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

4100 Ringsted  Tlf. 56 87 00 95

1-24 m2 ...................................................... kr. 30,-
25-99 m2 ................................................... kr. 25,-
100-299 m2 ............................................ kr. 18,-
300-999 m2 ............................................ kr. 15,-
1000-2999 m2 ...................................... kr. 13,-
Over 3000 m2 ...................................... kr. 12,-
Græstage, 1-39 m2 ......................... kr. 40,-
Græstage, over 40 m2 ................. kr. 30,-

Priser pr. m2 excl. moms & transport:SMÅ RULLER:
61 x 164 x 1,5 cm
= 1m2 pr. rulle

STORE RULLER:
Bredde 50-81 cm.
Længde op til 35 meter.

www.leopolds-rullegraes.dk   info@leopolds-rullegraes.dk
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Regnvandet udfordrer
landskabsarkitekturen
Lokal afledning af regnvand påvirker udearealernes fremtræden
og stiller nye krav til landskabsarkitekternes arbejde, viser
Antje Backhaus’ ph.d.-afhandling.

Af Tilde Tvedt

HVAD ER LAR
Lokal afledning af regn-
vand (LAR) indebærer at
regnvand forsinkes eller
nedsives i byens grønne
områder. Det kan supplere
eller erstatte de traditio-
nelle kloakker der mange
steder løber over når det
regner kraftigt. Læs mere
om principperne i artiklen
’Lokal afledning af regn-
vand’ i Grønt Miljø 3/2010.

Når man tænker på design
med regnvand, dukker

der naturligt nok blå billeder
op på nethinden. Små søer, ris-
lende bække og spejlblanke
kanaler. Men virkeligheden er
faktisk mere grøn end blå.
Lavningen bliver måske kun
fyldt med regnvand hvert fem
år og står resten af tiden som
en gryde af græs.

Den varierende vandstand
er en af de udfordringer land-
skabsarkitekter står over for
når de skal indarbejde lokal af-
ledning af regnvand (LAR) i
eksisterende eller nye udeare-
aler. Hidtil har vi mest hørt om
de tekniske og organisatoriske
problemer. Men i 2008 satte
landskabsarkitekt Antje Back-
haus fra Skov & Landskab sig
for at undersøge hvad LAR be-

tyder for de grønne områders
æstetiske udtryk og for de-
signprocessen. Resultatet er af-
handlingen ’Urban Stormwa-
ter Landscapes - Values and
Design’ som gav Antje Back-
haus en ph.d.-grad i slutnin-
gen af 2011.

Afhandlingen viser at LAR
påvirker anlæggenes udseen-
de meget og giver landskabs-
arkitekterne en række nye ud-
fordringer. De enkelte elemen-
ter skal integreres grundigt i
helheden, og der er behov for
vejledninger, samarbejde og
erfaringsudveksling til at un-
derstøtte designprocessen.
Undervejs har Antje Backhaus
udviklet en særlig metode til
at undersøge designprocesser.
Den kan i bedste fald bringe
forskning og praksis tættere
på hinanden.

Skal integreres grundigt
Til en start analyserede Antje
Backhaus udseendet af 20 an-
læg med LAR i Danmark, Tysk-
land, Holland, Norge og Sve-
rige. De blev undersøgt ud fra
fem kriterier, bl.a. graden af
ændringer i terrænet.

„Terrænet spiller en vigtig
rolle for hvordan vi oplever
landskabet, så det betyder en
del når man etablerer lavnin-
ger og render,“ fortæller
Antje Backhaus.

I gennemgangen af de 20
projekter viste det sig at det
var noget nemmere at få et
harmonisk resultat hvis terræ-
net i forvejen var varieret, og
vand kan løbe af sig selv. På
flade arealer og i små områder
er det tit nødvendigt med ter-
rænændringer, og de kommer
let til at virke påtrængende.

Undersøgelsen viste også at
LAR som regel ikke kan funge-
re som bærende element i de-
signet. Det kommer til at stå

Eksempel på løsningsforslag fra designworksshop med seks teams af
landskabsarkitekter. Her et forslag fra 1:1 landskab.
Illustrationer fra afhandlingen.



GRØNT MILJØ 3/2012 5

Den varierende vandstand er en udfordring i design af LAR.  I et boligområde i Monnikenhuizen, Holland, ligger denne sø der opsamler og nedsiver
regnvand. Her har den lav vandstand efter en længere tør periode. Foto: Antje Backhaus.

for svagt, bl.a. fordi vandet
kan være væk i lange perioder
hvor det ikke regner så meget.
De bedste projekter omfatter
kun få typer vandelementer
frem for mange forskellige i
samme anlæg. Overordnet set
skal anlæg til håndtering af
regnvand integreres grundigt,
både med stedet og med an-
dre funktioner. Det må ikke
være et ekstra lag der eksiste-
rer for sin egen skyld. Derfor
er det heller ikke nogen god
idé at bruge standardløsnin-
ger, påpeger Antje Backhaus i
afhandlingen.

Udfordringer i processen
For mange landskabsarkitekter
er regnvandet en ny, kompli-
ceret opgave i deres arbejde.
Designprocessen er det centra-
le redskab i opgaveløsningen,
og Antje Backhaus studerede
processen nøje for at finde ud
af hvor de nye udfordringer
ligger. Hun stillede den samme
opgave til seks teams af land-

skabsarkitekter der skulle løses
i løbet af to ugers workshop.
Opgaven var at udforme ude-
arealerne på og omkring Van-
løse Skole til at kunne hånd-
tere det lokale regnvand. Un-
dervejs videofilmede hun ar-
bejdsprocessen og stillede
spørgsmål til arbejdet.

„Alle seks grupper arbejde-
de entusiastisk og kom frem til
spændende forslag. Men der
tegnede sig også nogle fælles
problemer,“ fortæller Antje
Backhaus. Mange startede
f.eks. med at tegne blå bassi-
ner, men indså at de måske
kun vil blive fyldt med vand
hvert femte år. Dimensionerin-
gen af anlæggene voldte pro-
blemer. Hvor stor skal en lav-
ning f.eks. være for at rumme
det nødvendige antal kubik-
meter vand. „Landskabsarki-
tekter arbejder meget ud fra
’blød’ viden og kan have en
tendens til at undgå formler
og beregninger. De mere kom-
plicerede beregninger tager

ingeniørerne sig af, men alli-
gevel er det vigtigt at man
som landskabsarkitekt har en
forståelse af hvad de går ud
på,“ forklarer Backhaus. 

Andre udfordringer ligger i
plantevalget, f.eks. til regnbe-
de. Erfaringerne stammer pri-
mært fra USA der har et andet
klima, så det er et eksempel på
et område hvor der mangler
dansk viden.

I alt identificerede Antje
Backhaus 11 centrale udfor-
dringer. De andre var bl.a. at
beregne omkostningerne rea-
listisk, at skabe sammenhæng
med de naturlige vandsyste-
mer og nødvendigheden af at
samarbejde med andre aktø-
rer. Nogle af udfordringerne
skyldes mangel på viden hvil-
ket kan afhjælpes med formid-
ling og forskning. Andre kræ-
ver yderligere erfaringer fra
projekter eller nye måder at
arbejde sammen på.

Alt i alt giver landskabsarki-
tekternes kvalifikationer og

arbejdsmåde en god ramme
for arbejdet med LAR. De er
vant til at håndtere komplekse
problemer, har god sans for
helheden i et design og kan
tænke i flere skalaer. Men
samtidig peger Antje Backhaus
på at der er brug for at udvikle
standarder og vejledninger i
’best practice’ til at støtte ar-
bejdet.

Udfordringer i stor skala
Antje Backhaus har også un-
dersøgt hvilke udfordringer
der ligger i at indrette et stør-
re byområde til at kunne
håndtere regnvand. Indtil vi-
dere findes der kun ganske få
erfaringer med at arbejde i så
stor skala. Som eksempel bru-
ger hun et 15 km2 stort afløbs-
opland omkring Harrestrup Å i
København. Undersøgelsen
blev gennemført i samarbejde
mellem otte ph.d.-studerende
fra forskellige fagområder.

Bagefter reflekterede vi sy-
stematisk over vores egen pro-
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KILDER
Antje Backhaus (2011): Urban Storm-
water Landscapes. Values and Design,
ph.d.-afhandling.
Interview med Antje Backhaus
12.03.12

ces. Vi bemærkede at den ikke
kun gik ligeud, men indeholdt
en del skridt frem og tilbage
når der opstod nye indsigter,“
fortæller Antje Backhaus. Og
her var samarbejdet mellem
de forskellige faggrupper af-
gørende for ikke at gå i stå.
Desuden viste det sig vigtigt at
underinddele planlægningen i
flere niveauer og arbejde pa-
rallelt med dem. „Det er nemt
nok at tegne en blå streg på et
kort over bydelen, men det er
langt fra sikkert at den kan re-
aliseres,“ siger Backhaus.

I projektet kom deltagerne
frem til at mindre distrikter
fungerede som et godt binde-
led mellem det konkrete sted
og de mere abstrakte strategi-
er for byen som helhed. Alt i
alt skal løsningsforslagene væ-
re tilpasset stedet og de hydro-
logiske forhold, f.eks. grund-
vandsstanden. Hydrologien og
det lokale landskab bliver på
mange måder styrende for by-
ens form. Københavns Kom-
mune arbejder nu delvis videre
med resultaterne i deres plan-
lægning af LAR.

Forskning og praksis
Som det fremgår er designpro-
cessen et omdrejningspunkt i
afhandlingen. Derfor har Ant-
je Backhaus også været nødt
til at udvikle en helt ny under-

søgelsesmetode. „Ved at iagt-
tage hvordan landskabsarki-
tekter arbejder i praksis, får
jeg bl.a. mulighed for at doku-
mentere betydningen af den
’bløde’ og intuitive viden som
de ofte bruger i deres pro-
blemløsning,“ forklarer Antje
Backhaus.

Hun testede sin metode i
forhold til en række kriterier
for god forskning, og den le-
vede i større eller mindre grad
op til dem alle. „Jeg synes, me-
toden er vildt spændende.
Den kunne bruges meget me-
re i forskningen i landskabsar-
kitektur hvor løsningen jo ta-
ger form i kraft af designpro-
cessen. Jeg ser den som en ny
mulighed for at undersøge

praksisrelaterede spørgsmål og
måske på den måde bygge
bedre bro mellem praksis og
forskning inden for landskabs-
arkitekter.“

Lære af erfaringerne
Da Antje Backhaus begyndte
sit ph.d.-studie i 2008, var der
kun få der interesserede sig
for at aflede regnvand i byens
landskab. Efterhånden kom
teknikerne på banen, mens
politikerne stadig tøvede.

„Men nu beder politikerne
selv om viden, først og frem-
mest som følge af de store
regnskyl i 2010 og 2011. Pro-
blemet er så at vi måske nogle
gange har for travlt. Der skal
stadigvæk være plads til at

lære af erfaringerne,“ siger
Antje Backhaus. Og netop det
er vigtigt, både i forhold til de-
sign og teknik, fordi LAR sta-
dig er et ret nyt arbejdsom-
råde. En stor samling erfarin-
ger kan man bl.a. finde på
www.laridanmark.dk hvor
kommuner og andre selv kan
lægge beskrivelser ind. ❏

LAR-elementer kan skabe barrierer for brugen af området. Forsænket græsplæne til nedsivning i etageboligområde i Karow Nord i Tyskland.
Betonvæggene afskærer stiforbindelserne. Foto: Antje Backhaus.

SKRIBENT
Tilde Tvedt er  landskabsarkitekt og
feenlancejournalist. Hun er desuden
deltidsansat som seniorkonsulent på
Skov & Landskab, KU.

Behov for
flere
praktiske
erfaringer

Dimensionering x x
Vandkvalitet x x
Biodiversitet x x x
Økonomi x x x
Integration m. naturlige vandsystemer x
Terræn x
Sammenhæng x
Synergier x x x
Oplevelsen af vand og dets dynamik x
Skalaer x x
Forvaltning og ejendomsret x x

INITIATIVER
Behov for
mere forskning
og indsamling
af viden

Eksisterende
viden skal
formidles

Samarbejde mellem
eksperter, designere
og forvaltninger
skal forbedres

i forhold til de 11 vigtigste udfordringer i designprocessen.

Figur fra afhandlingen



GRØNT MILJØ 3/2012 7



8 GRØNT MILJØ 3/2012

Danmarks Borgcenter. Området omkring Gåsetårnet i Vor-
dingborg er hjemsted for museet Danmarks Borgcenter. Det skal
nu udvides til et ‘oplevelses- og forskningscenter’ med borge,
konger og magt som nøgleord. Det kræver en ny og større
bygning. Lundgaard & Tranberg har i november 2011 vundet en
prækvalifikationskonkurrence. Ifølge juryen er der tale om en
„lav kompakt og lukket boks der ikke signalerer bygning, men
som i stedet ved form og materialevalg knytter sig til stedets
ruinkarakter.“ Man håber at være klar i 2013. Budgettet er 130
mio. kr. www.danmarksborgcenter.dk.

Rebildcentret. Thingbæk Kalkminer er en attraktion i Rebild
der nu skal udvikles til Rebildcentret. Et ‘natur- og oplevelsescen-
ter’ der ikke kun handler om kalkminer, men også inddrager
områdets øvrige landskabelige attraktioner: Rebild Bakker, Rold
Skov og Gravlevdalen samt lokal kunst og produktion. Det kræ-
ver en ny og større bygning. I en indbudt konkurrence vandt HP
Byg med arkitektfirmaet Cebra. Projektet er inspireret af Rold
Skov. Bygningen beskrives som „et lille stykke stiliseret skov med
stammer og grene.“ Det indeholder kontorer, turistbureau samt
inden- og udendørs udstillingsrum. www.rebildcentret.dk.

Geocenter Møns Klint. Geocentret åbnede sit nye besøgscen-
ter ‘Vingen’ i 2007. Med centret satsede man bredere end bare
selve klinten idet man inddrog hele landets geologiske udvikling
i sin formidling. Den nye udstillings- og cafébygning er opført
efter en arkitektkonkurrence som PLH arkitekter vandt. „Bygnin-
gens overordnede form med den svungne og svævende ‘klinte-
væg’ der på afstand tegner og forklarer landskabets topografi er
klart og smukt tænk,“ lød det bl.a. fra dommerkomitéen. I det
gamle ‘Hotel Store Klint’ er der administration, værksted mv.
www.moensklint.dk

Naturrum Kirstinelyst
Den tidligere hedeejendom
Kirstinelyst skal udvikles til et
nyt rekreativt støttepunkt og
naturrum. Det skal fungere
som en ‘formidlings- og ople-
velsesmæssig portal’ til den
fredede Randbøl Hede. Det
kræver en ny og større byg-
ning til informations- og akti-
vitetsfaciliteter. Et forslag er
tegnet af Cubo Arkitekter der
bl.a. har foreslået vægge og
tag af lyngtørv. Desuden skal
der anlægges ride- og vandre-
stier og shelters. Projektet støt-
tes bl.a. af Realdania og Fri-
luftsrådet. Budgettet er rela-
tivt beskedne 6,6 mio. kr.

De landskabsbaserede be-
søgscentre myldrer frem.

Geocenter  Møns Klint blev
indviet i 2007. Inden da kend-
te man mest besøgscentre i
form af frilandsmuseer baseret
på gamle bebyggelser, men
den nye tendens er at landska-
bet i sig selv er udgangspunk-
tet. Afsættet er en landskabe-
lig attraktion, mens formidlin-
gen generaliseres til at dække
et bredere emne. Geocenter

Landskabets besøgscentre
Møns Klint handler ikke kun
om klinten, men om hele lan-
dets geologi.

Flere initiativer er på vej, og
fælles for dem er en stor sats-
ning på den bygningsarkitek-
tur der skal være introduktio-
nen og  omdrejningspunktet
for besøgscentrene. I alle til-
fælde satses på omfattende
fondsstøtte. Se her nogle aktu-
elle eksempler - og læs også
kommentaren side 3. sh
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„Den løbende dialog om drift
og udvikling som vi havde haft
før 1999, var fuldstændig død.
Fokus samlede sig om den be-
skrevne opgave, og dialogen
over de overordnede parkpo-
litiske helhedsbetragtninger
forsvandt.“

Sådan beskrev stadsgartner i
Herning Kommune, Lars Øster-
bye, sin oplevelse med BUM-
modellen i Grønt Miljø i 2004.
Det var tid til forandring, og
forandringen hed Helhedsori-
enteret Parkforvaltning
(HelPark) som blev udviklet i
samarbejde mellem kommu-
nale parkforvaltninger, private
anlægsgartnere og Skov &
Landskab. Det afgørende var
at skabe et dynamisk og tillids-
baseret partnerskab - fra før-
ste udkast til udbudsmaterialet
til dialogen mange år inde i
entreprisen. Og det hele skulle
begynde i Herning.

Debut som HalvPark
Men én ting er visioner, en an-
den ting virkelighed. I 2004
blev en mindre entreprise til
omkring 1 million kroner i Her-
nings forstad Snejbjerg ud-
budt og driftet efter HelPark-
principperne. Resten af kom-
munen kørte stadig videre ef-
ter de gamle principper i den
såkaldte BUM-model med ri-

På vej mod det ultimative samarbejde
Helhedsorienteret drift fik et officielt navn i 2004 da servicekonceptet HelPark startede op i
Herning. Hvordan er udviklingen af det optimale offentligt-privat samarbejde siden gået?
Af Lars Thorsen

gid grænsekontrol mellem be-
stiller og udfører. Helt indtil
2010.

Hvorfor har HelPark-koncep-
tet i løbet af de mange år ikke
bredt sig fra Snejbjerg til hele
kommunen? Det skyldtes bl.a.
at da entreprenøren HedeDan-
mark troppede op med store
plancher med udviklingsplaner
for flere af de grønne områ-
der, følte nogle af kommu-
nens planlæggere at arbejdet
blev taget fra dem, og udvik-
lingssamarbejdet - som er en
afgørende del af HelPark - løb
ud i sandet. I stedet kørte kon-
ceptet videre i det små hvor
entreprenøren kunne foreslå
små, fornuftige ændringer i
den daglige drift, men de sto-
re landvindinger udeblev.

På dette tidspunkt ramte
kommunalreformen også og
satte en bremseklods for man-
ge projekter. Sådan oplevede
Hans Villadsen det i hvert fald.
Han sad som bestiller i Herning
Kommune fra 2001 til 2006
hvor han skiftede til HedeDan-
mark og blev driftleder. En af
grundene til at Hans Villadsen
netop stoppede i 2006 var at
kommunalreformen så at sige
skar alle licitationer over.

„Jeg var kommunens eneste
mand som arbejdede 100%
som bestiller, og vi måtte ikke

lave kontrakter der strakte sig
over skæringsdatoen for kom-
munesammenlægningen. Dér
blev det hele undergravet og
stod bare der,“ fortæller Hans
Villadsen. Derfor ændrede fo-
kusset sig også i bestillerafde-
lingen, og der blev ikke taget
hånd om HelPark-konceptet.

Det rykker derude nu
Det betyder dog ikke at Hel-
Park blev gemt og glemt. Fak-
tisk kender næsten alle i den
grønne branche i dag til Hel-
Park og bruger det som fælles

platform ligesom med ‘Kvali-
tetsbeskrivelse for drift af
grønne områder’ fra 1998 som
skabte et fælles fagsprog.

Desuden læner mange kom-
muner sig op af hele eller dele
af HelPark-konceptet i deres
grønne udbud. Og det glæder
en af HelParks drivkræfter,
Thomas B. Randrup, som nok
er en af de personer i den
grønne branche med allerflest
hatte. Han er forretningsud-
vikler i HedeDanmark, adjun-
geret professor på Køben-
havns Universitet, medlem af
hovedbestyrelsen i Danske An-
lægsgartnere og var også driv-
kraften i HelPark og Den
Grønne Tænketank. Han vur-
derer at det forpligtende sam-
arbejde er ved at blive en del
af den fælles bevidsthed.

„Der sker et kæmpe ryk der-
ude lige nu, og vi ser flere og
flere udbud som ikke udeluk-
kende er på pris, men hvor 40-
50% afhænger af andre para-
metre. Det er enormt positivt,
specielt fordi alle kommuner
er presset økonomisk og alli-
gevel lader være med at ud-
byde 100% på prisen. Det skal
vi huske at anerkende det of-
fentlige for, men jeg mener nu
også at det er helt nødvendigt.
Lyngby-Taarbæk Kommune
har f.eks. netop udbudt drif-

Ti år med grønne
driftsentrepriser

At de offentlige forvaltere
af grønne områder skal
konkurrenceudsætte drif-
ten er fast praksis. Derfor
udbyder stat og kommune
flere og flere store offent-
lige grønne driftsentrepri-
ser. Fra en usikker start er
vi i de seneste ti år blevet
klogere. Vi har fået bedre
udbud og bedre tilbud. Vi
gennemgår i en artikelserie
en række tilfælde med
både gode og dårlige erfa-
ringer - men som man i alle
tilfælde kan lære noget af.

Snejbjerg - først og sidst!
I 2004 blev plejen af det grønne i
Snejbjerg udbudt. Det var første
gang nogensinde at principperne i
HelPark blev anvendt. Ikke fordi
det hele var ved at gro til, men
fordi udbuddet var tilpas lille og
timet til at agere pilotprojekt. Men
kommunen fulgte ikke projektet
op. Foto: Thomas B. Randrup.
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Den enkelte medarbejder er nøglen til den grønne drift i det daglige og
har viden som hele organisationen kan få gavn af. Derfor tager Herning
Kommune bl.a. medarbejderne med til kvalitetsvurderinger og arbejder
med konceptet ‘Min brave mand’. Medarbejderne skal ikke klippe hæk
for at klippe hæk, men fordi de ved at det er en vigtig del af områdets
funktion og æstetik. Formålet er at medarbejderne både skal føle ejer-
skab for opgaven som helhed og samtidig vide at der bliver lyttet til de-
res gode idéer. Foto: Herning Kommune.

ten af kommunens grønne
områder, og prøv at forestille
dig en sådan entreprise på op
mod 60 millioner kroner som
bliver styret af kontrolskema-
er. Det går simpelthen ikke.
Man er nødt til at samarbejde
langt mere effektivt og fleksi-
belt,“ siger Thomas B. Ran-
drup, men understreger at selv
om HelPark har flyttet bran-
chen, skal konceptet ikke have
hele æren.

Kvaliteten stiger
Og der er vitterligt sket en ud-
vikling siden 2004. Det mener i
hvert fald Hans Villadsen,
driftsleder i HedeDanmark.

„HelPark betød i hvert fald
at vi fik spurgt os selv hvad vi

ville med vores parker og
grønne områder og fik lavet
målbeskrivelser for det hele.
Og når jeg sidder og kigger på
de udbud som kommer fra
kommunerne i dag, så er de
langt bedre end dem jeg sad
og lavede for seks år siden.
Det er en væsentligt højere
kvalitet på få år, og jeg mener
bl.a. at især begrebet partne-
ring er blevet mere veldefine-
ret,“ forklarer Villadsen.

Det gælder også i Herning
Kommune hvor HedeDanmark
har vundet de 30% af kommu-
nens grønne opgaver der ud-
liciteres. Her kan Hans Villad-
sen sagtens mærke at den
skarpe opdeling og skemalag-
te kontrol under BUM-model-

len er væk og er ved at blive
udskiftet med et forpligtende,
udviklende og helhedsorien-
teret samarbejde.

„HelPark-tanken er jo et
stort skridt væk fra tanken om
at ‘jeg er bygherre, og du er
udfører. Jeg bestemmer, og du
skal klappe hælene sammen’.
Det er et totalopgør med den
gamle form. I stedet udvikler
vi samarbejdet i en positiv ånd,

lærer af hinandens kompeten-
cer og ender måske med at ar-
bejde sammen helt ud i den
praktiske del,“ fortæller Hans
Villadsen.

Tung BUM uden mål
Det er slut med BUM i Herning
Kommune. Her sidder Peter
Dalsgaard i dag som afdelings-
leder for Drift. Han var i sin tid
med til at udvikle BUM i kom-
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munen, og han var også med i
det videre arbejde. „Men det
vi begyndte at kunne se i 2008
var at administrationen af
BUM begyndte at blive tung.
Der sker det at man bruger
meget tid internt i kommunen
på at bestille ved hinanden, og
det giver jo ikke nogen vær-
di,“ siger Peter Dalsgaard.

Det medførte til sidst at
kommunen lagde BUM-model-
len på hylden og fra 2010 til
2011 indførte ‘Helhedsoriente-
ret drift’, HOD. Som navnet
antyder har HOD bl.a. det hel-
hedsorienterede fokus til fæl-
les med HelPark. Og helheden
skal med for at holde fokus på
det primære mål.

Som det hed i 2004: „I man-
ge forvaltninger er driftsopga-
verne defineret med det (na-
turlige) primære mål at vedli-
geholde arealerne. Dette fo-
kus på driften har i mange til-
fælde fjernet fokus fra arealer-

nes egentlige formål - at fun-
gere som rum for oplevelser,
rammer for hvile eller fysisk
udfoldelse og så videre.“

Når man fokuserer for me-
get på selve opgaven, fortoner
helhedsperspektivet sig. Der-
for er et af kerneområderne i
HelPark at planlæggerne skal
koncentrere sig om de store
linjer og målsætninger og ha-
ve tillid til at driftsfolkene løf-
ter den konkrete opgave godt
nok „Men det kræver at rådgi-
verne eller kommunerne krid-
ter banen op og siger at de er
klar til næste niveau,“ under-
streger Thomas B. Randrup.

Går efter potentialet
Hvordan når vi næste niveau?
Hvordan man får opbygget et
samarbejde som sikrer at de
grønne områder ikke bare le-
ver op til kontrakten, men
(gisp!) op til deres potentiale?
Ifølge Peter Dalsgaard går

kommunen og entreprenøren
HedeDanmark netop nu i
gang med en række tiltag som
kan sikre fælles fodslag så alle
entreprisens parter udvikler
sig, og byens grønne områder
gør det samme.

„I vores arbejde med HOD
måler vi jo os selv på fire para-
metre: økonomi, medarbejder-
tilfredshed, borgertilfredshed
og kvalitet. Og f.eks. i forhold
til kvalitet, så vil vi til at tage
entreprenørens folk med ud
når Drifts interne områder bli-
ver vurderet, eksempelvis med
input fra en ekstern rådgiver,
og på samme måde vil vi tage
ud til entreprenøren når deres
områder skal vurderes. Her vil
vi sammen diskutere områdets
helhed og ikke se på hvordan
en stump græs er klippet. Tan-
ken er at det vil skabe en fæl-
les forståelse for
parkpolitikkens udbredelse i
både de udliciterede og ikke-
udliciterede områder og samti-
dig lære af og få gode ideer af
hinanden,“ fortæller Dals-
gaard. Og pointerer at man
ikke kan tale om ‘det ultimati-
ve samarbejde,’ da arbejdet

Renhold udgør en væsentlig del af de opgaver som entreprenørens eller
- som her - kommunens driftsfolk må tage sig af. Herning Kommune
beholder 70% af de grønne driftsopgaver i egen stald og udliciterer de
30% hvor de føler sig bedst og billigst for at benchmarke sig selv og
forbedre det offentligt-private samarbejde. Foto: Herning Kommune.

med at optimere samarbejdet
aldrig kan anses for afsluttet.

Byder op til dans
I HedeDanmark forklarer Tho-
mas B. Randrup at virksomhe-
den nu vil invitere kommunens
folk med til virksomhedens
egne driftsudviklingsmøder
hver 14. dag. „Vi lukker dem
indenfor så de kan høre up-
front hvad der sker i felten.
Det er jo netop et af de store
bekymringspunkter i kommu-
nerne når de udliciterer deres
drift - at de mister berøring
med deres grønne områder.“

Det skarpe skel mellem dem
og os er altså ved at forsvinde
på de store driftsopgaver, men
Thomas B. Randrup understre-
ger at selv om samarbejdet
med Herning Kommune er
spændende og rummer man-
ge muligheder, er der stadig
stor forskel på ‘et godt samar-
bejde’ og ‘partnering’.

„Alle vil have et godt samar-
bejde. Det har vi alle interesse
i. Men partnering er noget an-
det. Det handler om at vi giver
hinanden et medansvar og by-
der hinanden op til dans. I He-
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deDanmark arbejder vi bl.a.
med åbne regnskaber og inci-
tamenter hvor vi lægger alt
frem, også vores avance, og af-
taler hvad pengene skal gå til
hvis vi tjener mere end den af-
talte sum. HelPark i 2004 lagde
op til en standardpleje hvor vi
kunne arbejde tættere sam-
men ved alle ekstra- og udvik-
lingsarbejder. Her i 2012 har vi
mange eksempler på åbne
regnskaber som jeg mener er
det ultimative samarbejde. Vi
fjerner den sidste rest mistillid
og bliver tildelt et totalt med-
ansvar,“ forklarer Randrup.

Åbne regnskaber
En af de ‘bestillere’ som Hede-
Danmark har haft gode erfa-
ringer med at køre fuld part-
nering med, er Vejdirektora-
tet. HedeDanmark har i snart
tre år kørt med åbne regnska-
ber på en entreprise i Midt- og
Vestjylland om vedligeholdelse
af sideanlæg og restepladser.

„Vi har lagt kortene på bor-
det. Hvis vi siger at medarbej-
der A får 150 kroner i timen,
og medarbejder B får 157 i ti-
men, så ganger vi den pris
med en faktor som dækker

personaleomkostningerne, og
dertil lægger vi så en procent-
sats som er vores avance. De
tal har Vejdirektoratet alle set
og godkendt. Alle penge som
kommer ind derudover, er gå-
et til en fælles incitamentspul-
je,“ fortæller Hans Villadsen
fra HedeDanmark. I denne
pulje er pengene brugt på et
æstetisk løft af restepladserne,
bl.a. udtyndinger og beskærin-
ger og etablering af bedre
borde og bænke.

„Samtidig har jeg skulle op-
retholde en såkaldt jobbank
med forbedringsforslag som
Vejdirektoratet kunne vælge i
når der var penge at bruge, og
det har der været hvert år,“
pointerer Hans Villadsen.

Vejdirektoratets folk ser alt-
så på de store linjer, visioner
og politikerpleje og lader
driftsfolkene koncentrere sig
om driften og udviklingen af
de områder de arbejder i.

En brik i det store spil
Åbne regnskaber og partne-
ring er endnu ikke på plads
mellem HedeDanmark og Her-
ning Kommune, men det er
værktøjer som også kan afprø-

ves i Herning Kommune, un-
derstreger Peter Dalsgaard.
Man er netop ved at begynde
med åbne regnskaber på nog-
le af ekstraarbejderne i de tre
entrepriser som HedeDanmark
har med kommunen.

„Vi har en vision for samar-
bejdet med private entrepre-
nører i kommunen. Den lyder
at inden for driftsopgaver an-
vendes udlicitering som et læ-
ringsinstrument, nemlig til at
benchmarke udvalgte ydelser
tilpasset et niveau hvor det
harmonerer med en optimal
egenproduktion,“ fortæller
Peter Dalsgaard.

Visionen understreger samti-
dig at den private grønne en-
treprenør blot er en brik i
kommunens store puslespil.
Der er dog ingen tvivl om at
både Herning Kommune og
HedeDanmark er ved at inten-
sivere samarbejdet og har sto-
re forventninger til det. Som
Peter Dalsgaard siger: „Det er
derfor vi ikke byder på de 30%
vi udbyder, for vi vil gerne
samarbejde, og vi ønsker ikke
at være konkurrenter med vo-
res private entreprenører. Man
kan ikke forvente at virksom-

heden slår dørene helt op hvis
man skal være konkurrenter
om fire år igen.“

Ikke solgt på HOD
Der er dog en grund til at
kommunen mest taler om
HOD, og  entreprenøren mest
taler om HelPark. For mens
HelPark mest fokuserer på
samarbejdet mellem offentlig
forvaltning og  entreprenør, er
HOD mere fokuseret på kom-
munens interne håndtering og
udvikling af driften. Det sker -
som i HelPark - for at sikre at
man skaber værdi for borger-
ne, men også for at vise politi-
kerne at forvaltningen skaber
værdi for borgerne.

På de seneste Danske Park-
dage er det gang på gang un-
derstreget at man skal kunne
dokumentere det grønnes po-
sitive virkning og retfærdiggø-
re bevillingerne. Her er HOD
en fordel fordi der skabes klar-
hed over både borgertilfreds-
hed og kvalitet. Selv en halv-
blind politiker kan se hvad han
får for pengene. HelPark foku-
serer også at på skabe den
fagligt bedste ydelse. Det skal
ske gennem et forpligtende
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offentligt-privat samarbejde
der sikrer udvikling merværdi i
de grønne områder.

Derfor er Thomas B. Ran-
drup heller ikke solgt på HOD
som ud over Herning bliver
praktiseret i København, Aal-
borg og Slagelse. „Men jeg sy-
nes selvfølgelig at det er fint
at de udbyder noget som de
ikke selv byder på. Det betyder
at der ikke er noget kontrol-
udbud som kan være svært at
gennemskue, men jeg synes at
samarbejdet bagefter stadig
kan forbedres. I Aalborg er vi
f.eks. i gang med et mere in-
tensivt samarbejde end bare at
være benchmarking-kollega,“
lyder det fra den Randrupsom
da også mener at udviklingen
går i den rigtige retning.

„Vi har gennem 30 år været
på vej væk fra stadsgartneren,
men nu er vi igen ved at samle
os i enhedsforvaltningen. Cirk-
len er ved at slutte,“ siger Tho-
mas B. Randrup. Han har fået
en føler fra den danske ambas-
sade i Australien om at fortæl-
le om offentligt-privat samar-
bejde i Danmark. Fordi vi er så
gode til det. Skridtet skal bare
tages fuldt ud. ❏

Glade medarbejdere i Herning Kommune. Gennem projektet ‘Min
brave mand’ skal medarbejderne føle sig som en del af noget større
og vigtigere end blot at klippe græs. Samtidig skal deres viden stilles til
rådighed for planlæggerne, for når man kan se at der bliver lyttet og
at ens gode idéer blier til noget, så stiger ejerskabet for opgaven.
Foto: Herning Kommune.
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Nogle få asketræer har en
høj modstandsdygtighed

mod asketoptørre, og de skal
være grundlaget for at frem-
avle asketræer med så meget
resistens at de igen kan plan-
tes. Undersøgelser på Skov &
Landskab viser at det sandsyn-
ligvis er muligt.

I det sidste tiår har asketop-
tørre spredt sig over Europa
med døde træer og plante-
samfund i sit kølvand. Sympto-
merne blev i Danmark første
gang set på almindelig ask
(Fraxinus excelsior) i 2003. I
2008 blev det klart at sygdom-
men skyldes en svamp, men at
det var Hymenoscyphus pseu-
doalbidus der var på spil, blev
først sikkert i 2010. I dag plan-
tes der knapt nok ask mere, og
store asketræer bliver fældet
før vedkvaliteten falder. Det
førhen så almindelige træ er
ved at forsvinde.

Nogle få træer synes dog at
modstå svampen. Derfor un-
dersøger Skov & Landskab om

KILDE
Erik Dahl Kjær (2012): Ash trees that
can survive the emerging infectious
die-back disease. www.sl.life.ku.dk.
Artiklen er baseret på artikler om
samme projekt i Heredity (2011),
Forest Pathology (2012) og Evolutio-
nary Applications (2012).

Asketræer angrebet af asketoptørre i Grib Skov 2011. Foto. E.D. Kjær.

Ph.d.-studerende Lea Vig McKinney foran en testet ask i Arnkildsøre,
Als. Ud af 101 testede træer er dette et af de få der kan præstere et
overvejende sundt afkom. Foto: L.R. Nielsen, 2009.

Genetisk variation kan redde ask fra asketoptørre

man gennem en aktiv genetisk
udvælgelse af naturligt mod-
standsdygtige træer kan give
asken en fremtid i skov og
landskab. Bag undersøgelsen
står en gruppe forskere med
professor Erik Dahl Kjær i spid-
sen. De har målt modtagelig-
heden i 39 kloner af alminde-
lig ask. Det er sket gennem
fem år på to forskellige lokali-
teter. Der er faktisk fundet
væsentlig genetisk variation
knyttet til modstandsdygtig-
hed. Men andelen af træer
med høj modstandsdygtighed
er meget lav, under 5%.

Til gengæld var der en stærk
sammenhæng mellem kloner-
nes fænologi (løvspring, blom-
string mv.) og deres modtage-
lighed. Kunne det måske skyl-
des at svampen inficerer træer
gennem bladene om efter-
året? For at få svar blev en
række træer kunstigt inficeret
direkte på grenene hvorefter
man så hvor hurtigt nekroser-
ne udviklede sig.

Der arbejdes på at skabe modstandsdygtigt afkom så Fraxinus excelsior igen kan plantes

Det viste sig at nekrosernes
udvikling havde en tæt sam-
menhæng med de enkelte
træers modstandsdygtighed.
Modstandsdygtigheden skyl-
des altså et aktivt forsvar der
hæmmer svampens vækst, ik-
ke kun tilfældig fænologi. For-
søget viser også at man kan
forudsige et træs modstands-
dygtighed ved at pode det
med en kontrolleret infektion.

Det er afgørende at de mod-
standsdygtige træer giver
modstandsdygtigheden i arv
til deres afkom. Ellers kan man
ikke selektere sig frem til no-
get. Derfor er afkom fra 101
udvalgte træer undersøgt. Det
viser sig at arveligheden er så
stor at modstandsdygtigheden
sandsynligvis gives videre til
afkommet. Det var dog kun 1-
3% af alle træer der kunne
danne sundt afkom. De fleste
træer fik kun meget modtage-
lige frøplanter.

Resultaterne peger på at
den generelle variation i mod-

tagelighed kan få asken til at
overleve på langt sigt, men at
man også må regne med at
den nuværende askebestand
vil blive alvorligt decimeret.

Den kommende forskning er
rette mod de gener der bety-
der noget for modtagelighe-
den. Der skal dog hurtig hand-
ling til for at få udpeget de
modstandsdygtige asketræer
før de fældes. En sådan ud-
pegning vil finde sted i de
danske skove i år. Herfra tages
podninger hvorefter der skal
udføres klonforsøg. Målet er
at skabe frøkilder og nye aske-
kloner med stor modstands-
dygtighed og dermed træer vi
igen kan plante i skove, land-
skaber og byer. Tidshorisonten
er dog mindst ti år. sh
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De 85 æbletræer i Veil-
strups Æblehave gik en

usikker fremtid i møde da Na-
turErhvervstyrelsen opsagde
Plantedirektoratets lejemål i
Sorgenfri hvor æblehaven lå.
Men træerne får et nyt hjem,
for naboen, Frilandsmuseet
overtager dem. Den 12. marts
begyndte flytningen takket
være en hastebevilling fra Kul-
turstyrelsen.

Det er nemlig ikke tilfældige
æbletræer. Det er gamle sor-
ter der blev plantet  som en le-
vende sikkerhedskopi for Nor-
dens genbank, NordGen. Træ-
erne, der repræsenterer perio-
den fra cirka 1650 til 1995, er
udvalgt og podet af Pometet
under Københavns Universitet.

Veilstrups æblehave har
navn efter Preben Veilstrup
Andersen (1945-2010) der var
vicedirektør i Plantedirektora-
tet og tog initiativ til haven. I
2008 blev de 85 træer plantet
for at synliggøre arbejdet med
at sikre jordbrugets genres-
sourcer. Så nok er sorterne
gamle, men træerne er unge -
og det er også de kan flyttes.
Træerne er podet på vildstam-
mer. Blandt dem er kendte

Gamle æblesorter reddet

sorter som Filippa og Ingrid
Marie, flere gråstensorter samt
løgæble, skænkelsøæble, ro-
lundæble, Bodil Neergaard og
degneæble.

De fleste af træerne skal
bruges til at restaurere frugt-
terrasserne ved Brede Værk
med sorter der har været dyr-

ket her eller kunne have været
det. Terrasserne er fra sidst i
1700-tallet og har været
frugtplantage med 130 træer.

De øvrige træer skal supple-
re Frilandsmuseets i forvejen
unikke samling af 210 gamle
frugttræer med 150 forskellige
- og ofte sjældne - sorter af

Frilandsmuseet overtager Veilstrups Æblehave

Æbletræer på Frilandsmuseet - dog ikke fra Veilstrups Æblehave.

æble, pære, og blomme. De
agerer også sikkerhedskopi for
Pometet og NordGen.

Alle træerne indgår i et stør-
re projekt på museet hvor man
dokumenterer, dyrker og for-
midler den levende kulturarv,
bl.a. gamle danske husdyrracer
og plantesorter. Ved haver og
huse fortælles om æblets be-
tydning op gennem historien.
Med træer fra Veilstrups sam-
ling er der blevet mere at for-
tælle, bl.a. om æblets foræd-
lingshistorie.

Forædlingen er i høj grad
sket via de æblekerner der
gennem tiden er sået eller fun-
det i landbohaver og siden po-
det, spredt og bevaret fordi
smag og egenskaber var vær-
difulde. En del af disse sorter
kan også interessere en mo-
derne haveejer eller bruges til
at udvikle nye æblesorter.

I weekenden 6.-7. oktober
2012 kan man se og smage på
de gamle æblesorter fra Veil-
strups Æblehave som en del af
‘Gamle Sorters Dage’ på Fri-
landsmuseet. Og man kan se
nærmere på alle frugttræerne
der er skiltet med navn, oprin-
delse og årstal. sh
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Hvis man ikke gør noget,
forsvinder 5.000 km veje,

mens 20.000 veje spærres af
de permanente oversvømmel-
ser - blue spots - som klimaæn-
dringerne skaber. Skal man
undgå det, må man ‘klimasik-
re’ vejene, og det koster på
landsplan omkring 30 mia. kr.

Det er resultatet af en scree-
ning som Grontmij har udført
af kommuneveje i Vestsjæl-
land og Sydvestjylland. Det vi-
ser at de ‘blå pletter’ snart kan
få lige så stor betydning for
trafikplanlægningen som de
‘sorte pletter’ har haft.

I dag opleves blue spots kun
som midlertidige oversvøm-
melser enkelte lavtliggende
steder på grund af skybrud. I
fremtiden vil der komme flere,
og årsagen vil ikke kun være
skybrud, men også stigende
havspejl, stigende grundvand
og stigende vandstand i vand-
løb. Derfor vil blue spots heller
ikke kun blive et problem i
lavtliggende områder. Det kan

KILDE
Jørn Riishede Kristiansen (2012): Kli-
maændringerne og konsekvenserne
for det kommunale vejnet. Trafik &
Veje 2/2012.

de også blive i visse højerelig-
gende områder.

Problemet er ikke kun at
oversvømmelser hindrer trafik-
ken, men også at bærelagene
mister bæreevne og dermed
levetid. Her er det ikke mindst
et problem at danske veje
overvejende er baseret på det
fugtfølsomme stabilgrus.

Det er dyrt at forebygge
problemet, bl.a. fordi man skal
flytte eller forhøje broer og
opføre dæmninger. Desuden
skal man være opmærksom på
hvor man placerer regnvands-
bassiner hvor stigende grund-
vand kan sætte deres funktion
ud af kraft.

I de screenede områder står
det værst til på leret jord. I Sla-
gelse Kommune vil 95 km eller
9,3% af det kommunale vejnet
få problemer. I det sandede
sydvestjyske område er tallet
kun 3,7%. Sammen anses de
screnede områder for repræ-
sentative for hele landet i jord-
bund og vejtæthed. Den gen-

nemsnitlige vejtæthed for hele
landet er 1,7 km pr. km2.

Der kendes i forvejen flere
‘oversvømmelseskort’ på inter-
nettet, men de forholder sig
ikke ret meget til problemerne
for vejene, og slet ikke til de
problemer som kan opstå fordi
grundvandet stiger. Det er
baggrunden for Grontmijs
screening der er baseret på al-
lerede tilgængelige data kom-
bineret med erfaring inden for
geologi og vejbygning.

Screeningen skal formentligt
følges op i år af en mere detal-
jeret udredning af klimaæn-
dringernes betydning for ve-
jene. Man kan også med det
samme tage fat i sine lokale
blue spots, bl.a. med værktøjet
Spatial Suite hvor vejens place-
ring og tværprofil kombineres
med ortofotokort. sh

De blå pletter pipler frem
Klimaændringer vil give problemer for vejene

Blue spots kan blive hverdagskost i fremtiden. Problemet er ikke kun
oversvømmelsen, men også at vejen mister bæreevne. Foto: Grontmij.
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Klyner som et organisk bygningselement

Spagnum kan ikke bare bru-
ges som tørvestrøelse, men

også som tørveblokke eller
‘klyner’. De organiske bygge-
elementer er især er gode til
at opføre kanter langs højbe-
de og bassiner eller til at ter-
rassere skrænter. Klynerne kan
være smukke både som nyan-
lagte og når de efterhånden
vokser sig grønne med mos, al-
ger, bregner og frøplanter. Og
de går fint sammen med store
sten eller fjeld.

Klynerne kan også beplantes
direkte i små plantehuller der
graves ud i klynen, men det ty-
piske er at fylde op bag klyne-
kanten med tørvestrøelse og
plante til med rododendron,
lyng eller andre surbedsplan-
ter. Man kan dog også bruge
andre vækstmedier bag kan-
ten, f.eks. jord tilpasset roser.

For godt 100 år siden blev
der anlagt støttemure af tør-
veblokke i Logan Gardens i
Skotland. Murene skulle mest
støtte plantebedene, men blev
snart tilgroet med alger, mos,
bregner og frøplanter af lyng,
rododendron og andre plan-
ter. Den var den spæde begyn-

delse til at bruge tørveblokke
til bede i have og parker. Idé-
en blev grebet af den botani-
ske have i Edinburgh som ef-
terhånden blev kendt for sine
tørvebede med fjeldplanter
fra Kina og Himalaya.

I Göteborg begyndte man
fra slutningen af 70’erne at
bygge med tørveblokke. Her
findes nu store og veletable-
rede anlæg. I andre haver i
Skandinavien kan man også
finde anlæg baseret på tørve-
blokke som byggemateriale.

Hentes i udlandet
I gamle dage blev klynerne
skåret ud i højmosen med spa-
der. I dag foregår det med
skæremaskiner. De får lov at
tørre og samles sammen når
de tilpas tørre. I modsætning
til den almindelige tørvestrøel-
se foregår der ikke nogen
yderligere bearbejdning. Kly-
ner kan dog også produceres
ved at presse tørvestrøelse
sammen.

Klynerne kan købes i de fle-
ste større planteskoler. Størrel-
sen er som regel omkring 40-
50 cm lange, 20-30 cm brede

og 15-25 cm tykke. Ofte kan
de fås både i en ujævn facon
med ulden overflade og en
mere skarp savet  eller presset
form. Prisen pr. klyne i denne
størrelsesorden er 35-55 kr.
stykket uden moms afhængig
af mængde.

Der produceres ikke læn-
gere klyner til salg i Danmark.
Pindstrup Mosebrug har gan-
ske vist en hjemlig produktion,
men den går udelukkende til
tørvestrøelse. Lille Vildmose
var førhen det centrale pro-
duktionssted, men fredninger
har begrænset gravemulighe-
derne stærkt. Det meste råma-
teriale hentes nu i de baltiske
landes uendelige moser.

Klynerne fra Pindstrup er
dog fra en svensk leverandør
der kan levere det ønskede
materiale, oplyser markeds-
chef Gert Jensen. Det er 45 x
46 x 24 cm blokke med en
grov indre struktur og en til-
svarende grov overfladestruk-
tur med lidt varierende mål.
For at give et billede af udse-
endet kaldes produktet ‘hånd-
skåret’ selv om arbejdet reelt
udføres maskinelt. Den indre

struktur har kun betydning for
udseendet, ikke for klynenes
sammenhængskraft.

Pindstrup sælger ikke selv til
slutbrugerne, men leverer til
planteskoler, plantecentre og
byggemarkeder. Herfra købes
klynerne også af de professio-
nelle brugere, men det meste
går ifølge Pindstrup til private
haveejere der bruger dem til
kanter til højbede med rodo-
dendron.

Nemme at bearbejde
Når man skal bygge med tør-
veblokkene må blokkene have
nogenlunde præcise mål så de
kan sættes tæt sammen. Det
spiller især en rolle når man
skal bygge høje terrænmure
hvor skarpe, savede anlægs-
flader er en fordel. Klynerne er
lette at save til og bearbejde,
f.eks. med en håndsav. Pind-
strup anbefaler at man vander
klynerne op før de bearbejdes,
så går det lettere. Jo tørrere de
er, desto sejere er de. Derfor er
der heller ingen risiko for at
de går i stykker i tørke.

Den norske leverandør De-
gernes Torvstrøfabrikk anbefa-

Det kombinerede bygge- og vækstmateriale er godt til kanter og skrænter

I Göteborgs botaniske have bruges tørveblokke bl.a. til at danne højbede og til at skabe vækst på fjeldskrænter. Foto: Ole Billing Hansen.
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Ole Billing-Hansen (2008): Torvblok-
ker - naturens byggematerial. Park &
Anlegg 5/2008.
Gert Jensen, markedschef i Pindstrup
Mosebrug. Samtale 9.3.2012.
www.pindstrup.com og diverse andre
hjemmesider.

Ragnar R. Halvorsen fra Degernes Torvstrøfabrikk i Norge viser hvordan tørveblokkene bliver sorteret, og
hvordan de let kan stables til støttemure. Muren kan stabiliseres ved at stikke bambuspinde eller
armeringsjern ned gennem klynerne. Foto: Ole Billing Hansen.

ler at lægge blokkene så den
oprindelige topflade også pla-
ceres øverst i muren. På den
måde holder klynerne længst.

Hvis man bygger i højden
må man bruge teknik kendt
fra tøropsatte mure i alminde-
lighed. Smig på cirka 10% (10
cm pr. meter murhøjde) er en
god tommelfingerregel. Des-
uden bør blokkene forankres.
Det kan man gøre ved at ban-
ke bambusstokke eller arme-
ringsjern skråt gennem blok-
kene efter de er lagt på plads.

Forankringen kan også ske

ved at forankre muren til
bagfyldet med fiberdug. Du-
gen lægges mellem lagene og
ind i bagfyldet. Dugen skal
helst være en armeringsdug,
dvs. et stærkt vævet geotekstil
med høj trækstyrke. Efter et
par år er klynerne dog så gen-
nemfiltret af rødder at man
ikke mere har brug for den
oprindelige armering.

Surt og næringsfattigt
Som vækstmedium skaber
klynerne ligesom løs spagnum
generelt et let surt og næ-

En håndskåret klyne saves op. Forskellen mellem den uldne ydre over-
flade og de indre savflader er markant. Foto: Pindstrup Mosebrug.

ringsfattigt vækstmiljø som
samtidig er fugtigt og køligt
på grund af den store vand-
opsugning og senere fordamp-
ning. I naturen finder man
gerne disse forhold under et
delvist kronedække. Forhol-
dene matcher mange plante-
arter fra bjergområder, f.eks.
Himalayas rododendron. Inden
for stauder er bl.a. slægterne
Meconopsis (valmuesøster) og
Primula gode bud.

Plejen af klynebede er over-
skuelig. Frøplanter fra træer
som poppel, pil og birk kan let
spire i tørven, men kan let fjer-
nes på et tidligt stadium. I sær-
ligt tørre somre kan det være
nødvendigt at vande for at
tørveblokkene ikke skal tørre
for meget ud. Når de er tørre,
svinder de så kanten eller støt-
temuren kan blive skæv eller
risikere at skride sammen.

Klynerne lever ikke evigt. De
nedbrydes efterhånden, men
kan dog godt holde deres
form 10-15 år afhængig af for-
holdene. Resterne bliver tilba-
ge som en del af jordbunden.
En smuk sortie. sh
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Af Lars Thorsen

Isfri Nunatakker fra Sydvestgrønland. Nunatak er et grønlandsk ord
for en bjergtop som er så høj at den rager op igennem en kappe af
indlandsis eller gennem en gletsjer. Dette er et bud på hvordan de
isfrie refugier kan have set ud under sidste istid.
Foto: Nicolaj K. Larsen/Kurt H. Kjær.

Da den sidste istid var på sit
højeste omkring 20.000 år

siden, havde kilometertykke
isbræer bredt sig fra Nordpo-
len og helt ned over det meste
af Danmark, havde ryddet alle
skove på sin vej og holdt Skan-
dinavien fanget i en kumme-
fryser i årtusinder under kilo-
metertyk is. Det tog livet af alt
planteliv. Da isen trak sig en-
delig tilbage, bredte flora og
fauna sig igen nordpå.

Det lærte vi i hvert fald i
skolen, men nu tyder nye un-
dersøgelser fra det nordvest-
lige Norge på at selv på isti-
dens højdepunkt fik ismasser-
ne ikke bugt med alt planteliv.
Resultaterne er netop blevet
offentliggjort i det videnska-
belige tidsskrift Science, og en
af forskerne bag er professor
og dna-ekspert Eske Willerslev
fra Grundforskningscenter for
GeoGenetik på Statens Natur-
historiske Museum på Køben-
havns Universitet.

„Tidligere troede videnska-
ben jo at man som art, enten
dyr eller plante, var færdig
hvis man ikke kunne tage syd-
på når isen kom. Men vores re-
sultater tyder på at der har
været træer hele tiden visse
steder,“ fortæller Willerslev.

Holdet har fundet ud af at
rødgran (Picea abies) højst

KILDER
Glacial Survival of Boreal Trees in
Northern Scandinavia. Science, marts
2012.
Interview med Eske Willerslew.
www.videnskab.dk.

Istiden udslettede ikke
fjeldenes skove

sandsynligt ikke er én art, men
faktisk to. Den ene art findes
udbredt over hele Europa, og-
så i Skandinavien, men den an-
den findes kun i Vestskandina-
vien. Det passer ikke ind i teo-
rien om at alle Skandinaviens
træer har spredt sig nordpå ef-
ter istiden. Ud over de geneti-
ske forskelle er der også tyde-
lige fysiske egenskaber til for-
skel på de to granarter. For-
skelle som man tidligere bare
troede var variationer inden
for arten. Bl.a. er den oprinde-
lige vestskandinaviske gran
hårdere i veddet.

Opdagelsen af det ‘nye’
gamle grantræ er dog ikke
første tegn på at teorierne om
istiden skal omskrives. I løbet
af de seneste år er der kom-
met flere og flere oplysninger
frem som kunne tyde på at der
har været områder i Vestnorge
som forblev isfri. Bl.a. har geo-
loger fundet sediment i søer
med rester af pollenfrø som vi-
ser at selv da det var allerkol-
dest fandtes der isfri områder
med plantevækst.

Disse sedimentprøver har
Eske Willerslev og hans hold
analyseret og har fundet dna
som viser at den vestskandina-
viske gran voksede og forme-
rede sig her for 17.000 år si-
den, langt bag den grænse

hvor man traditionelt har troet
at isen havde gjort rent bord.

„Disse træer har været der
hele tiden, så dette får betyd-
ning for hele vores opfattelse
af hvordan organismer overle-
ver klimaændringer. Selv orga-
nismer så temperaturfølsom-
me som træer har altså kunnet
klare meget hurtige og meget
voldsomme klimaændringer,“
pointerer Eske Willerslev og
henviser til at man også i Pata-
gonien og Alaska kan se træer
som står helt op til isranden og
vokser fint.

Ud over den nye granart har
forskerne også dokumenteret
at for over 20.000 år siden vok-
sede der også fyr langt oppe
bag Norges fjelde. Og det rej-
ser jo spørgsmålet om hvad
der ellers kan have overlevet.
Måske bl.a. et dyr som ellers
ikke er kendt for at have livet
kært: lemmingen.

„Nogle har foreslået os at se
nærmere på lemminger og un-
dersøge om de kan have
overlevet i refugier i det is-
dækkede landskab. I den mo-
derne genetik passer lemmin-
ger nemlig overhovedet ikke
til tesen om at de er vandret
sydpå foran isen og derefter
nordpå igen,“ siger Eske Wil-
lerslev, og ifølge videnskab.dk
kan ingen udelukke at også
større dyr som f.eks. kronhjor-
ten kan have overlevet hvis
bare de isfri områder var store
nok. Med ét slag har vi altså
fået en ny, mere solid granart,
huller i det massive isdække,
ny viden om træers klimatil-
pasning og en hel vifte af po-
tentielle istidsoverlevere. ❏

Rødgran kan have overlevet istiden i Norge

Rødgran har tilsyneladende overlevet istiden i Norge og danner derfor
måske sin egen art.
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Antennemaster skal skæm-
 me landskabet så lidt som

muligt. Derfor bør masterne
placeres så diskret som muligt,
fastslår Natur- og Miljøklage-
nævnet der efter flere sager
sidst i 2011 har meddelt sin
principielle - og i øvrigt uæn-
drede - praksis om antenne-
master i det åbne land. Der
stilles store krav til kommunen
om at undersøge alternative
placeringer og dokumentere
masternes nødvendighed. Og
hensynet til at undgå naboge-
ner må viger for hensynet til
landskabet og naturen.

Anledningen er især at det
nye telekommunikationssy-
stem UMTS er ved at afløse
GMS. Det har langt højere ka-
pacitet - så f.eks.mobilt bred-
bånd får mere fart - men sig-
nalet rækker kortere. Der skal
derfor flere master op. UMTS
står for Universal Mobile Tele-
comunications System. GMS
står for Global System Mobile.

Nye antennemaster bør så
vidt muligt placeres i bymæs-
sig bebyggelse for at friholde
det åbne land for tekniske an-
læg. Man bør helt undgå ma-
ster i særligt værdifulde land-
skaber og kystområder uden
for byer. Nye antenner bør så
vidt muligt anbringes på eksi-
sterende master eller på - eller
i tilknytning til - høje bygnin-
ger. Ender man alligevel med
en placering der skæmmer
landskabet, skal det godtgøres
at man ikke kan opnå nær
samme kommunikationsdæk-
ning ved en anden placering.

nedtages senest et år efter
endt brug til det formål der er
givet tilladelse til.

I en af de nyere sager havde
en kommune givet landzone-
tilladelse til at opstille en 42
meter høj gittermast i et vær-
difuldt landskab da placerin-
gen ville give færrest naboge-
ner. Man havde fravalgt alter-
native muligheder for at op-
stille en væsentligt mindre rør-
mast. Nævnet ændrede derfor
tilladelsen til et afslag.

I en anden sag havde en
kommune tilladt en mast i et
jordbrugsområde midt mellem
to ådale og fravalgt en opstil-
ling i den nærliggende by hvor
der kunne ventes mange na-
boklager. Nævnet ændrede
igen tilladelsen til et afslag.

I en tredje sag havde en
kommune givet tilladelse til at
opstille en mast i kystnærheds-
zonen. Det sagde nævnet god
for. Alternative placeringer var
grundigt undersøgt, masten
ville blive opstillet tæt på
byen, og den nederste del ville
blive skjult af træer.

I en fjerde sag havde en
kommune tilladt en mast pla-
ceret højt i et åbent landskab
lige. Det sagde nævnet også ja
til. Alternative placeringer
havde været undersøgt, og
der var ikke var fundet nogen
bedre placering. Masten ville
desuden blive opstillet tæt på
jernbane og vej. sh

KILDE
Natur- og Miljøklagenævnet (2012):
Nr. 74 - Opstilling af antennemaster i
det åbne land. www.nmkn.dk.

Antennemasterne pynter ikke i
landskabet- som her Sønderby på
Rømø. Flere udbydere har monte-
ret sender på samme mast.

Antennemasterne må ikke skæmme
Med det stærkere UMTS-system kommer der flere master.
Efter flere sager fastslår Natur- og Miljøklagenævnet sine principper

Når der gives landzonetilla-
delse til at opføre nye anten-
nemaster, bør masten afskær-
mes med beplantning uden
om nederste mastedel og ka-
bine. Masten bør stilles til rå-
dighed for andre antennefor-
mål og operatører mod rime-
lig betaling, og masten bør

Nykildes spiselige
blomsterblanding
Biodiversitet og bylandbrug er
en af mange nye trends inden
for greentech. Nykilde følger
med, bl.a. i form af den ‘Den
spiselige blomsterblanding’.
Det er en- og flerårig blom-
sterblanding, hvor man kan
samle blomsterne og bruge
dem i køkkenet. Alle blomster
er spiselige. Blandingen består
af hjulkrone, morgenfrue, gul
okseøje, slangehoved, cikorie,
purløg, natviol, bibernelle,
hvid kløver og jordkløver.
Udsædsmængde: 10 g/m2. Sås
om foråret. www.nykilde.dk.

’Treehotel’ hedder det, og ho-
tellets værelser hænger faktisk
oppe i træerne spredt i sko-
ven. Det ligger i Harads i Nord-
sverige hvor man ud over un-
derlige værelser og store skove
også kan byde på midnatssol
og endeløs vintermørke.

Værelserne har hver deres
særlige form. Et af dem ligner
en UFO der med 30 m2 i to eta-
ger giver plads til fire personer
med separate værelser, op-
holdsrum og toilet. UFO’en er
lavet af kompositmateriale  for

Oppe i træet sover sgu jeg
at skabe en let, men stærkt og
bæredygtigt design.

Et andet meget specielt væ-
relse er ’The mirrorcube’ eller
’spejlterningen’ på dansk. Det
er beklædt med spejlglas og
reflekterer sine omgivelser. Og
forsvinder derfor næsten for
ens øjne. ’The birds nest’ har
en overflade af tilsyneladende
tilfældigt sammensatte grene
fra skovbunden, men indersi-
den er stilren og eksklusiv med
panelbeklædte vægge.
Se mere på www.treehotel.se.The birds nest, fuglereden, rummer et eksklusivt værelse indeni.

Robotten klipper
en hel fodboldbane
Større græsarealer i bl.a. par-
ker og institutioner er det som
Husqvarnas robotplæneklip-
per, Automower 265 ACX, er
konstrueret til. Den har nemlig
kapacitet på op til 6.000 m2. I
forhold til den gamle model
260 er kapaciteten øget og
lithium-ion-batteriet har fået
længere levetid og er hurti-
gere at genoplade. Når klippe-
ren kører  maksimalt, holder
batteriet mindst to år. Den vej-
ledende udsalgspris er 32.000
kr. www.husqvarna.com.
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En typisk dansk kommune kan
halvere sit energiforbrug til
gadebelysning ved at skifte til
LED-armaturer - til gavn for
både energiregningen og
kommunens CO2-udledning.
Det oplyser Michael Schmidt,
Thors Ligthing i Trafik & Veje
10/2011. I et beregningseksem-
pel udskifter han 100 stk. 80 W
kviksølvlamper med Thorn Plu-
rio LED 45 W. Og 36.000 kWh
bliver til 18.000.

Til LED-lysets fordele hører
også at man automatisk kan
dæmpe lyset. Hvis man dæm-
per lyset om natten med 50%,
sparer man 20% ekstra. Da
LED-lamper lever længere end
kviksølvlamper (50.000 mod
12.000 timer) sparer man også

LED halverer energiforbrug på vej og sti

Herover ‘københavnerarmaturet’
fra Philips. Til højre Plurio LED
hvor der er mulighed for at
dæmpe lyset om natten.

på vedigeholdelsen. Men LED-
lyset skal også lige købes først,
så udskiftningen betaler sig
måske bedst når man alligevel
står over en stor udskiftning.
Med i overvejelserne skal des-
uden at kviksølvlamper skal
udfases senest i 2012 efter en
EU-beslutning.

En af de kommuner der slår
ind på LED er Lyngby-Taar-
bæk. I forbindelse med at luft-
ledningen lægges i jorden, ud-
skiftes 2500 master og armatu-
rer. Og de bliver med LED, i
dette tilfælde dog i det tradi-
tionelle ‘københavnerarmatur’
fra Philips. Nogle skal oplyse
en sti i Dyrehaven. Her vil sen-
sorer sænke lyset når der ikke
er bevægelse på stien. sh

Turister vælger Danmark for naturen
Når turister fra Danmark og
udlandet bestiller ferie i Dan-
mark, er det i høj grad naturen
og især kysterne der lokker. En
undersøgelse fra VisitDenmark
viser at 84% af udenlandske
og 64% af de danske turister
nævner naturen som et speci-
fikt motiv. Projektet er et re-
sultat et samarbejde som Visit-
Denmark og Naturstyrelsen
netop har afsluttet for at ska-
be øget vækst i særligt kyst-

turismen. I den forbindelse har
man fokuseret på tre indsats-
områder: At samle erfaringer
om forretnings- og markeds-
føringsmodeller, at udvikle en
særlig dansk turismemodel og
at koordinere hjemmesiderne
udinaturen.dk og visitden-
mark.com. De tre indsatsom-
råder er beskrevet i rapporter
der kan findes på VisitDen-
marks og Naturstyrelsens
hjemmesider.
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Ligesom Isaac Newton fandt
også Buddha på en rigtig god
idé da han sad under et træ.
Buddha fik dog ikke et æble i
hovedet og definerede tyng-
dekraften. I stedet opnåede
han den fulde indsigt ved træ-
ets fod, og ifølge den buddhi-
stiske lære stod han derefter
og stirrede på træet i taknem-
melighed i en hel uge.

Om de ansvarlige for den
grønne drift i Thailands byer
gør det samme, er nok tvivl-
somt, men i de sidste par år
har de i hvert fald fået mere
indsigt i deres træer. For tre år
siden blev der lavet en GIS
analyse af byens grønne områ-
der som viste at Bangkok
havde 1,8 m2 grønne områder
per indbygger.

Men Bangkok ligger i mon-
sunbæltet og får praktisk talt
ikke er noget regn fra decem-
ber til april hvor ‘varmeø-ef-
fekten’ er ganske voldsom.
Også derfor er der brug for
langt flere grønne områder til
at skabe et mere menneske-
venligt bymiljø. I et forslag
hæves niveauet fra 1,8 m til 4
m2 grønne områder pr. ind-
bygger i de næste 25 år. Det
skal primært ske ved at etab-
lere naturprægede parker
hvor omkostningerne til drift
holdes til et absolut minimum.

Ud af Bangkoks omkring
200.000 vejtræer er 42% den
stedsegrønne Pterocarpus in-
dicus eller padauk som gene-
relt er et hyppigt plantet park-
træ i troperne, bl.a. på grund
af de store gule blomsterstan-
de. Billederne her på siden er
dog primært fra øer i det syds-
østlige del af Thailandbugten
hvor padauk’en dog også la-
der sine gule blomster dale
ned i strandkanten. lt

Park og
anlæg i
Thailands
troper

KILDER
Thaiutsa et al (2008): Urban green
space, street tree and heritage large
tree assessment in Bangkok, Thailand.
Urban Forestry & Urban Greening 7,
2008.
www.denstoredanske.dk,
www.wikipedia.dk.

Ild løser alt, selv affaldshåndtering. Ofte ser man i Thailand røgsøjler rejse sig op i skovbryn og længere inde
i junglen. Det er som regel en bevidst afbrænding af enten palmeblade eller skrald. Selv på de officielle
affaldsdepoter bliver der blot sat ild i bunken med plast, papir og generelt skrammel.

Under skybrud skyller vandet ned ad gaderne ned mellem husene, over fortovet og ud den nye
regnvandsrende. Fortovets brosten viser dog at teknikken ikke holder.
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Reglerne for arbejdsmiljøet er ikke snærende. Eller også bliver de bare
ikke holdt. Anlægsgartneren med græstrimmeren har klip-klapper på.

Overalt i Bangkok kan man støde på markante Ficus-træer som
symboliserer Buddhas visdom. Thaierne dekorerer/ofrer blomster,
figurer, bånd og lignende ved disse træer. Foto: D.J.Z.

For 13 år siden blev der anlagt asfaltveje på Koh Chang, en ø sydøst for
Bangkok. Her er hovedvejen brudt op for at gøre plads til en regnvands-
rende. Og så kan læseren selv gætte på hvordan bunden er bygget op.
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Det er nu 77% af slammet fra
renseanlæggene der bliver
genbrugt i jordbruget. I 2002
var det kun 59%. Og efter-
spørgslen kan stige i fremtiden
i takt med at det fosforrige
slam bliver renere, og fosfor-
gødning generelt stiger i pris.

Der bliver produceret om-
kring 700.000 tons slam om
året ved en tørstofprocent på
20. Det har været nogenlunde
konstant i mange år. For 2005
har Miljøstyrelsen beregnet at
94% af slammet overholdt
grænseværdierne for fire typer
af miljøfremmede stoffer. Det
var især problemer med PAH
(kulbrinter fra afbrænding af
fossilt brændstof) og NPE (no-
nylphenolethoxylat fra især
rengøringsmidler). Indholdet
af tungmetaller faldt i 90’erne
til omkring det halve, men var
derefter stabilt frem mod 2002
som er det sidste år der er et
samlet analyseresultat fra.

Efterspørgslen efter slam er
steget i takt med at reglerne
er skærpet, og slammets kvali-
tet er steget. Skrappe grænse-
værdier - som Danmark har -
er et af midlerne til at få gen-
brugt meget af slammet, un-
derstreger Sune Aagott Sckerl

Slammet ud på markerne
Fosforindholdet er produktets store force

fra Brancheforeningen for
genanvendelse af organiske
restprodukter til jordbugsfor-
mål. Den seneste skærpelse er
dog tilbage fra 2003.

Reglerne fremgår af den så-
kaldte slambekendtgørelse der
ud over krav til slammets ren-
hed også siger hvordan slam-
met må bruges på markerne,
herunder krav til doseringer
og afgrødevalg. Der er f.eks.
en karensperiode på op et år
hvis man skal dyrke spisekar-
tofler i den slamgødede mark.

Slammet er næringsrigt,
især på fosfor. Og kunstgød-
ning med forfor er ved at blive
en international mangelvare
fordi der stort set kun findes
store tilgængelige reserver til-
bage i Marokko og Kina. I takt
med at prisen stiger, stiger
også landbrugets villighed til
at modtage slam. Fra at få
penge for at modtage slam-
met, vil landmændene i frem-
tiden nok betale for slammet,
vurderer Sckerl som derfor og-
så forventer at genanvendel-
sen på 77% vil stige. sh

KILDE
Sune Aagott Sckerl  (2012): Historisk
stor andel af spildevandsslam til jord-
brug. Teknik & Miljø 2/2012.

Spredning af kommuneslam. Udspredningen udføres med Samson SP22
spredere med 24 meter sprederadius. Foto fra www.ryeandersen.dk.

En minigraver med
mere kontravægt
Minigravere med kort bagen-
de er gode hvor mure og træ-
er kan komme i vejen når man
svinger rundt. Kontravægten
savner man til gengæld når
skovlen skal rækkes langt ud.
Derfor har JCB suppleret den
kompakte model 8025 ZTS
med 8026 CTS der har mere
røv. Samtidig er der indført en
række forbedringer så der
bl.a. er bedre adgang til og
plads i kabinen. Vægten på 2,7
tons gør at den kan transpor-
teres på trailer. www.jcb.dk.

Regnvandstanken under havens græs
En regnvandstank behøver ik-
ke være en tønde under tag-
nedløbet. Det kan også være
en større underjordisk tank.
F.eks. Uponors 3 m3 tank frem-
stillet i polyethylen med må-
lene 240x163x117,5 cm. Den
leveres komplet med opfø-
ringsrør og kan suppleres med
ekstra filter. Har man brug for
mere volumen, kan tanken

monteres i serier. Uponor til-
byder også vandtappepost,
vandlås og andet tilbehør -
f.eks. faskiner som overløbet
fra tanken kan sluttes til. En al-
mindelig husholdning som
vander f.eks. græsplæne og
drivhus kan spare 20.000-
50.000 liter drikkevand om
året, lyder det fra producenten
i Hadsund. www.uponor.dk.

Zero-turn der
klipper i høj fart
PZ 29D er Husqvarnas nyeste
zero-turn rotorklipper der bl.a.
fremhæves for sin holdbarhed,
servicevenlighed og høje køre-
og klippehastighed. Der er
desuden klippebord til forskel-
lige behov, bl.a. 153 cm klip-
per med sideudkast og 155 cm
kombi-klipper til bioklip og
bagudkast. Hele PZ-serien er i
kompakt design med lavt
tyngdepunkt og stor sporvidde
der bl.a. er til fordel for ergo-
nomi, stabilitet og komfort. De
brede dæk mindsker jordpak-
ning. www.husqvarna.com.

Foto: http://nymag.com/news/intelligencer/the-low-line-2011-9/

Som et modstykke til den New
Yorkske The High Line - jern-
baneparken i første sals højde
- har tre ingeniører og arkitek-
ter foreslået ‘The Low Line’ el-
ler Delancey Underground der
er projektets officielle navn.
Det er en underjordisk park
der efter planen skal ligge i en
cirka 8000 m2 stor nedlagt trol-
leybusterminal på Lower East
Side på Manhattan. Nøglen er

‘remote skylight’. Sollyset skal
ledes ned i kælderen gennem
fiberoptiske kabler der filtrerer
varmestråling (infrarødt) og
UV-lys (ultraviolet) fra, men
bevarer det lys der bruges til
fotosyntese. “Teknologien gør
os i stand til at skabe et tilta-
lende grønt rum i et underfor-
synet kvarter,“ siger en af ini-
tiativtagerne James Ramsey,
tidligere satellitingeniør. sh

The Low Line i en stor New York-kælder
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Når man skal bygge et ude-
miljø op, kan sten og træ

og andre naturlige materialer
være lidt besværlige, dyre eller
tunge. Det er grunden til at
konceptet MakeMake nu er in-
troduceret på det grønne mar-
ked. Det er et betonprodukt
som formes ligesom ler. Det
kan modelleres til netop de
former, overfladeteksturer og
farver man har brug for.

Bag konceptet står Erik Heiss
der bl.a. har været udstillings-
tekniker og driftschef i Ran-
ders Regnskov. Han har skabt
vandfald, klipper, døde træer
og fantasifigurer til zoologiske
haver, akvarier og grønne
udeanlæg i snart 14 år. 

Sine egne landskaber
„Sten og træ er de mest an-
vendte byggematerialer, og vi
kan sagtens lave det så folk
ikke kan gennemskue det. Det
er det jeg tilstræber. At man
ikke laver fejl som afslører at
det er kunstigt. Det handler
om at genskabe naturen. De
må ikke tænke ‘det er en bag-
grund i zoo’, og gør man det
ordentligt, kan selv fagfolk
være i tvivl,“ lyder det fra Erik
Heiss.

Og hvis man skal tro anlægs-
gartnermester Mikkel Krog-

Overflader af sten, fjeld og træ formes i beton.
Med MakeMake skabes de ønskede illusioner

Sidste år etablerede Skanderborg Festival et ‘tropeområde’ hvor Erik Heiss skulle bygge et sandstenslandskab.
Det skulle fungere som siddeområde og klare den belastning en festival giver. Løsningen blev et 2-3 cm
betonlag udenpå en opbygning af flamingo. Det holdt.

Til efteråret udbyder Vilvorde igen kurserne ‘Kreative sten- og klippe-
overflader i grønne anlæg’, ‘Kreative træ- og barkoverflader i grønne
anlæg’ og ‘Kreativ støbeteknik i grønne anlæg. Man behøver man ikke
begrænse sig til at skabe realistiske træer eller klipper.

Granit eller dekorationsbeton? Efter at have lavet den geologisk korrekte form på klippen, skal den formbare
beton males for at få den rigtige farve. Man skal tro at der er blevet skabt et anlæg i det ægte materiale.

strup, så er der noget om snak-
ken. Han går netop nu på
AMU-kurset ‘Kreative sten- og
klippeoverflader i grønne an-
læg’ som Roskilde Tekniske
Skole, Vilvorde, netop er be-
gyndt at udbyde sammen med
Erik Heiss. Her er han ved at
lære at lave sine egne landska-
ber helt fra bunden.

Granit på den lette måde

„Jeg kunne sagtens anvende
dette produkt i et haveanlæg.
Det ville bl.a. være godt til
bassinkanter. Her ville man
normalt anvende f.eks. klyner
(læs side 20 i dette nummer)
eller almindelige kampesten
og granit. Men det her er bå-
de billigere og lettere, og du
kan forme det og lave det så
det ser ud som om at det hele
er ét stykke klippe,“ forklarer
Mikkel Krogstrup og vurderer
at en almindelig privatkunde
ikke vil kunne se forskel.

Formbar dekoration
Rent praktisk opbygger man
den ønskede form i f.eks. fla-
mingo, leca-blokke eller stål,
og så lægges betonproduktet
udenpå og bearbejdes til den
ønskede overfladestruktur og
farve mens det hærder.

Det er grunden til at AMU-
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KILDER
Interview med anlægsgartnermester
Mikkel Krogstrup og med koncept-
udvikler Erik Heiss.
www.makemake.dk,
www.randersregnskov.dk,
www.rts.dk/vilvorde.

kurserne er nødvendige, for
selve betonproduktet er kun
halvdelen af konceptet. Den
anden del er knowhow. Altså
viden om hvordan man så får
en bunke leca-blokke og en
sæk ‘formbar dekorationsbe-
ton’ til at blive til en klippefor-
mation af rød granit eller et
sandstensterræn.

Kurserne er målrettet både
faglærte og ufaglærte anlægs-
gartnere og indeholder bl.a.
en gennemgang af de geolo-
giske former så man bygger
klipper der rent faktisk ligner
klippe. Der udbydes også
AMU-kurser i at lave støbefor-
me hvis man f.eks. vil imitere
en bestemt trætypes bark-
struktur. Den færdige form
bruges til at presse ind i den
hærdende beton som altså
kan være lagt uden på en op-
bygning som forestiller en
lang træstamme.

Men hvad kan det færdige
resultat kan holde til for granit
er det jo ikke. „Det er beton
med en helt præcis kornstør-
relse som er afsindig hård og
frostsikker. Jeg plejer at sige at
1 cm beton er nok til dekora-
tion som ikke har større belast-
ning, men hvis du putter 3-5
cm på, kan det tåle en vold-
som belastning,“ siger Erik
Heiss og forsikrer at det ikke er
raketvidenskab, men til at
lære for de fleste.

Priser og kurser
Priserne på et færdigskabt
landskab ligger mellem 2.500
og 5.000 kr. pr. m2 hvis Erik
Heiss skal bygge det, men hvis
man har været på AMU-kursus
for at lære kunsten, så ligger
materialeomkostningerne på
500-1.000 kr. Det gælder hvis
der er tale om f.eks. større
klippeformationer, men hvis
man bare skal lave et par træ-
stubbe eller klipper, ender pri-
sen under 500 kr. pr. m2.

Hvis nogle læsere kan mær-
ke det krible i fingrene, kan vi
oplyse at de næste AMU-kur-
ser udbydes til efteråret via
Roskilde Tekniske Skole, Vil-
vorde, men afholdes på Land-
brugsskolen Sjælland på Led-
reborg Allé ved Roskilde. lt
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For 25 år siden fik dette lindetræ
kappet samtlige rødder på den
ene side da der blev lagt rør ned
langs hegnet. Hullet blev fyldt
med stabilgrus med jord ovenpå,
og læg mærke til at der ikke er
dannet nye rødder i området.
Træet har kompenseret ved rod-
dannelse i resten af omkredsen,
og en stor del af disse rødder er
nu kappet i forbindelse med ny
rørføring vinkelret på den oprinde-
lige udgravning.

I mellemtiden er træet blevet
større og tungere. Selv om der
ikke er angreb af svampe i rød-
derne, var stabiliteten nu forringet
i så væsentlig grad at træet ikke
kunne bevares. Hvis man vælger
at glemme alt om rodskaderne
når hullet er dækket til, og træet
vælter og forårsager en ulykke, vil
træejeren (kommunen) være an-
svarlig. Også selv om det er en
ekstern ledningsejer og dennes
entreprenør der har ødelagt træet.

Risikotræer og rettidig omhu
Københavns Kommune blev frikendt efter dødsulykke med væltet træ. Et tilstrækkeligt tilsyn
kunne dokumenteres. Ulykken udstiller alligevel faren ved at kappe rødder og glemme alt

Af Iben M. Thomsen

Ulykken fra 2009 hvor et
træ i Fælledparken vælte-

de ud over Østre Allé og ramte
en bil så føreren på tragisk vis
omkom, gjorde indtryk på
mange af os. Alle føler med
ofret og de pårørende. Kort
før jul 2011 tog Københavns
Byret stilling til, om Køben-
havns Kommune var ansvarlig
for ulykken eller ej. Det var
kommunen ikke.

Udfaldet i sagen har be-
kræftet behovet for grundig
dokumentation. Men lige så
interessant er rettens konklu-
sion om hvad et ’sædvanligt
tilsyn’ med træer indebærer,
og om kommunen kan bebrej-
des for sin manglende viden
om den rodskade som var den
væsentligste årsag til ulykken.

Det var ikke nemt at forudse
afgørelsen i retssagen om træ-
et på Østre Allé da der var for-
hold som talte både for og
imod kommunens ansvar. Dis-
se forhold blev ret hurtigt af-
dækket, fordi politiet efter-
forskede ulykken. Der blev la-
vet en undersøgelse af stødet
fra det væltede træ og dets
omgivelser lige efter ulykken
skete. Resultaterne af undersø-

gelsen blev brugt til en eks-
pertudtalelse til politiet der
også afhørte personer med
indsigt i sagen, og bagefter til
den syn- og skønsrapport som
blev brugt i erstatningssagen.

Ikke som i Odense-sagen
I Åløkke Skov i Odense omkom
en person på grund af et væl-
tende træ i 2005. Her blev
kommunen dømt ansvarlig.
Sagen fra Østre Allé adskiller
sig dog fra Odense-sagen på
flere punkter:
 • Der var et veldokumenteret
årligt tilsyn med træerne (kort
og noter).
• Der blev lavet en grundig
undersøgelse med fotodoku-
mentation lige efter ulykken.
• Syn- og skønsrapport blev
ikke først lavet 2½ år efter
træet væltede som i Odense.
• Der blev faktisk fundet frugt-
legemer af kæmpeporesvamp
ved bøgen i Fælledparken.
• Rodråd var den væsentligste
årsag til at bøgen i Odense
væltede, men det var ikke til-
fældet i København, hvor rod-
kapning havde skylden.
• Bøgen i Fælledparken vælte-
de kort efter at den blev eks-

små frugtlegemer af kæmpe-
poresvamp som senere blev
fundet. Her var konklusionen
at omfanget af svampeangre-
bet i roden var så lille (bedømt
både på omfang af frugtlege-
mer og aktuelt råd) at det ikke
i sig selv burde have medført

poneret for vind, mens ulyk-
ken i Åløkke-skoven skete fem
år efter orkanen i 1999 havde
fjernet et træ bagved.

Det ene usikkerhedsmoment
i Østre Allé sagen var, om det
havde nogen betydning at
man ved tilsynet overså de to

Under kraftig blæst i maj 2009 blev en bilist dræbt på Østre
Allé i Fælledparken i København da et stort gammelt bøge-
træ faldt ned over hans bil. Træet stod tæt på fortovet som
en del af et flerrækket skovbryn. En ekspertvurdering otte
dage efter tilkendegav at træet væltede på grund af en
kombination af følgende faktorer (i prioriteret rækkefølge):
■ Alle holderødder tæt på stammen blev ødelagt for

mere end 20 år siden.
■ To lægivende træer bag ulykkestræet blev fjernet i

månederne inden ulykken.
■ Kraftig vind og regn kort efter fuldt udspring gav

maksimalt pres på kronen.
■ Råd i enkelte rødder i den ene side af træet ud mod vejen.

Østre Alle-sagen kort

Årsagen til rodråd var kæmpeporesvamp. To små frugtlege-
mer blev fundet ud for de nedbrudte rødder, men var ikke
observeret ved det forudgående tilsyn.

Forvaltningen har systematisk registrering og tilsyn af træ-
erne i parken, og en medarbejder havde gennemgået stræk-
ningen et halvt år før ulykken. Tilsynet var dokumenteret i
notater på et kort og en markering på træet af at skællet
stilkporesvamp var set i et sår højt på stammen. Dette svam-
peangreb havde ingen indflydelse på at træet væltede.
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Stødet af det væltede træ ved
Østre Allé nogle dage efter ulyk-
ken. Det er løftet med kran så
man kan se de underjordiske dele.
De lyse markeringspinde viser hvor
rødderne for år tilbage er afkortet
eller begrænset i vækst cirka 20
cm fra stammen. Skaden skyldes
ikke vejanlæg da afstanden til for-
tov er omkring 2 meter.

bliver kommunen ikke ansvar-
lig, fordi de har ’undladt at re-
gistrere skaden og iværksætte
opfølgende undersøgelser’.
Denne afgørelse var forment-
lig hovedårsagen til, at Køben-
havns kommune blev frikendt.

Hvis den manglende viden
om en gammel rodskade alene
havde været nok til at blive
dømt, ville det have haft vidt-
gående følger for alle forvalt-
ninger. Det har nemlig ikke -
så vidt vides - været fast prak-

en fældning, selv om svampen
var observeret. Desuden var
rådangrebet ikke hovedårsa-
gen til at træet væltede.

Fortidens synder
Det store spørgsmål i Østre
Allé sagen var imidlertid om
kommunen kunne bebrejdes
at den ikke vidste at rødderne
ud mod vejen var ødelagt 20
cm fra stammen for mange år
siden. Denne skade var nemlig
den væsentligste årsag til at

træet væltede, selv om årsa-
gen også var stærk vind og
fjernelse af lægivende træer
bag ulykkestræet. Det uvisse
var om det gjorde kommunen
ansvarlig at skaden ikke var re-
gistreret, så viden om dette
kunne indgå i vurderingen af
træets stabilitet.

Her har retten svaret at i
denne sag hvor ’skaden på
rodnettet skete for mange år
siden, og hvor træet ikke
havde synlige skader herefter’,

B angiver en byretsdom og L en landsretsdom. For en nærmere beskrivelse henvises til artikel i Grønt Miljø 8/2011.

År BegrundelseAfgørelseSkadeStedTræart

1988 Bøg i skovbryn langs vej Nordsjælland (skovdistrikt) Bilist invalid 1989 forlig (L) Tydelige symptomer (svamp + død
bark) overset trods tilsyn

1997 Poppel langs vej Viborgegnen (landmand) Bilist invalid 2001 dømt (B+L) Ingen tilsyn trods væltet træ før ulykke,
derfor tydelige symptomer overset

2004 Bøg i skovbryn langs vej Espergærde (skovdistrikt) Materiel 2005 frikendt (B)
Ingen kronesymptomer eller svampe
synlige ved årligt tilsyn

2005 Bøg i skovbryn langs vej Odense (Åløkke) Dødsulykke 2011 dømt (L)
Udokumenteret at råd i rødder og
stamme ikke var synligt før ulykke,
indgående tilsyn ikke udført

2009 Bøg i park langs vej København (Fælledparken) Dødsulykke 2011 frikendt (B) Årsag til væltning (gammel rodkapning)
ikke synligt ved årligt tilsyn

2010 Eg i åben skov Nordjylland (skovdistrikt) Dødsulykke Ingen sag endnu

Kendte sager med ulykker med træer
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sis at registrere den slags før i
tiden. I betragtning af hvor
mange graveskader træer ud-
sættes for, var perspektivet
frygtindgydende hvis man
skulle finde frem til oplysnin-
ger om gravearbejde så langt
bagud og vurdere træernes
stabilitet ud fra dette.

Nye rodskader
Man kan altså ikke kan gøres
ansvarlig for fortidens usynlige
synder så længe der ikke er
tegn på dem som f.eks. tyde-
ligt svampeangreb i rødder og
kronesymptomer. Alligevel vil
der efter min mening ikke
gælde samme lempelige vilkår
for nye rodskader. I dag ved
forvalterne af grønne områder
bedre - eller de bør i hvert fald
kende de mulige følger.

God faglig praksis er i dag at
kapning af holderødder ikke
er acceptabelt, uden at man
bagefter vurderer træets nu-
værende og fremtidige stabili-
tet, herunder hvilke forholds-
regler man skal tage. Det kan
være et årligt tilsyn eller frem-
tidige kronebeskæringer så
størrelsen af kronen passer til
det reducerede rodsystem. Det
kan også være fældning når
man ser frugtlegemer af ved-
nedbrydende svampe. I værste
fald kan det være øjeblikkelig
fældning, hvis stabiliteten er
stærkt nedsat. En sådan prak-
sis vil være rettidig omhu for
stærkt rodskadede træer i nu-
tidens forvaltninger.

Det sædvanlige tilsyn
Sagsøgerens advokat fremfør-
te i retten at kommunen bur-
de have foretaget en undersø-
gelse af rodnettet ’ud fra træ-
ets alder, placeringen tæt på
vejen og træets dårlige til-
stand’. Her er der en klar pa-
rallel til Odense sagen hvor
det blev fremført at ulykkes-
træet ’på grund af sin alder,
størrelse og placering tæt ved
befærdet vej’ var en risiko som
burde ’give anledning til skær-
pet opmærksomhed’.

Hvis kravet om en nærmere
undersøgelse af rodnettet var
lagt til grund for en domfæl-
delse, ville det have haft
uoverskuelige konsekvenser
for alle forvaltningers frem-
tidige tilsyn af træer langs veje

I Odense-sagen var den fore-
slåede fremgangsmåde ‘en
simpel undersøgelse af træet

med en dolk eller lignende’.
Dette var faktisk endnu min-
dre effektivt i forhold til råd.
En kniv er mest velegnet til at
afsløre død bark på tyndbar-
kede træarter, mens indre råd
normalt opdages ved frem-
komst af frugtlegemer.

Noget af det mest principiel-
le og vigtige ved afgørelsen
fra sagen i Østre Allé er derfor
at retten slår fast, at ’det sæd-
vanlige tilsyn med træer er et
visuelt tilsyn hvor der ikke fo-
retages indgreb i træet og
dets rodnet’. Især den første
del af sætningen er betyd-
ningsfuld fordi der her bliver
retspraksis for at normalt tilsyn
med træer sker ved en visuel
inspektion. Om den konkrete
sag siger dommen endvidere:
’Retten lægger til grund at in-
gen særlige forhold indikere-
de at træet burde undersøges
på anden måde end ved besig-
tigelse’, dvs. at der ikke var an-
ledning til at foretage en nær-
mere undersøgelse af træet.

En nærmere undersøgelse
I Tyskland er det standard-
mæssige tilsyn ligeledes defi-
neret som en visuel inspektion

fra jorden, eventuelt under-
støttet af enkle værktøjer som
en gummihammer eller en
kniv (jævnfør FLL, Baumkon-
trollrichtlinie). Kun hvis der
under denne inspektion opstår
tvivl om sikkerhedstilstanden
eller om nødvendige tiltag,
bør en såkaldt ’indgående un-
dersøgelse’ gennemføres. Den
kan f.eks. omfatte detaljerede
undersøgelser af kronen fra
lift eller rådmålinger med
avanceret teknik.

Rådmålinger kan foretages
med instrumenter som Resisto-
graph og Tomograph. De mo-
derne udgaver af de to typer
udstyr kan for erfarne brugere
give et indtryk af tilstanden i
træets indre uden at påføre
væsentlige skader. Resisto-
graph anvender en meget
tynd nål som bores ind i ved-
det, mens brugen af Tomo-
graph giver små sår i barken.

Metoderne anvendes mest
på stammer, selv om der er
sket en udvikling af udstyret til
også at måle på rødder. Erfa-
ringen med rodmåling er dog
stadig ret begrænset og kræ-
ver endnu mere ekspertviden
end de normale målinger.

Ifølge Frank Rinn - opfinder
af Resistograph og sagkyndig
inden for området - bør de to
metoder fortrinsvis anvendes i
to tilfælde: Hvor man ønsker
at afklare om et træ kan beva-
res trods mistanke om indre
råd eller andre svækkelser. Og
hvor man gerne vil have be-
kræftet en diagnose stillet på
grundlag af ydre symptomer,
f.eks. frugtlegemer af vedned-
brydende svampe.

Desværre kan han berette
om eksempler i både Tyskland
og andre steder hvor brugen
af måleteknik tager overhånd,
f.eks. at helt sunde træer må-
les årligt uden nogen grund,
alene for at opfylde høje krav
om dokumenteret tilsyn.

Denne uheldige udvikling
bør vi undgå i Danmark og i
stedet holde fast i at visuelt til-
syn er udgangspunktet for at
finde træer med problemer. I
langt de fleste tilfælde kan
træets stabilitet vurderes ud
fra de ydre symptomer. De dy-
re og tidskrævende inspektio-
ner med instrumenter bør sna-
rere være undtagelsen end
reglen. De bør som nævnt kun
anvendes hvor en besigtigelse

Når vejtræer kun har en smal strim-
mel jord, vil deres rodsystem være
begrænset - som det er for disse lind
og poppel. Graves en stor del af rød-
derne væk, kan træerne gå ud eller
vælte ud over vejen. Finrødderne der
optager vand og næring, vil hurtigt
gendannes så træerne kan overleve
og genoptage væksten. Derimod er
de kappede holderødder borte for
altid, og nye dannes kun langsomt.
Når kronens vægt overstiger styrken
i rødderne, f.eks. ved kraftig regn og
blæst lige efter fuldt udspring (som
på Østre Allé), vælter træet. Er en
eventuel ulykke forudsigelig? Ja, og
erstatningsansvaret er klart hvis ska-
derne er dokumenterede som her.
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TEMADAG
Skov & Landskab holder temadag om
sikkerhed og træer 17. april 2012. Her
sætter vi fokus på jura, retspraksis,
tilsynspligt, naturværdien i gamle
træer og forebyggelse af risiko.

KILDER
FLL (2004): Richtlinie zur Überprü-
fung der Verkehrssicherheit von Bäu-
men - Baumkontrollrichtlinie. Forsch-
ungsgesellschaft Landschaftsentwick-
lung Landschaftsbau, Bonn.
Thomsen, I.M. (2011): Risikotræer
med synlige symptomer. Grønt Miljø
8/2011 side 4-8.
Thomsen, I.M.; Jacobsen, O.S. (2009):
Erfaringer med rådmåling. Grønt
Miljø 3/2009 side16-20.

SKRIBENT
Iben M. Thomsen er seniorrådgiver på
Skov & Landskab, Københavns Univer-
sitet med speciale i svampe på træer.Foto: Simon Skov

giver anledning til mistanke
om indre svækkelser.

Uændret retspraksis
Uanset de vidt forskellige præ-
misser og udfald af erstat-
ningssagerne efter ulykkerne i
Odense og København, har de
heldigvis underbygget den
hidtidige retspraksis for risiko-
træer. Ansvar for skader for-
voldt af træer kan alene kom-
me på tale hvis det ud fra et
visuelt tilsyn udført før ulyk-
ken kunne konstateres at træ-
et udgjorde en fare. Med an-
dre ord: kun hvis man har
overset symptomer på forhold
som havde væsentlig betyd-
ning for og gav indikationer
om træets ustabilitet, kan det
medføre ansvar for en ulykke.
Det gælder uanset om årsagen
er et manglende tilsyn, eller at
tilsynet ikke fangede de åben-
lyse symptomer.

Man står stærkt i tilfælde af
en ulykke hvis man via sit faste
tilsyn kan sandsynliggøre at
der ikke var synlige problemer
med træet eller forhold som
burde give anledning til en
nærmere undersøgelse. Det
samme gælder hvis en grundig

undersøgelse påviser det sam-
me lige efter et træ bryder
sammen. Her kan det være en
fordel med en uvildig ekspert.

Hvis man hverken har haft
tilsyn eller sørget for at sikre
beviserne (f.eks. form af fotos
eller resterne af træet) lige ef-
ter en ulykke, kan det være til-
fældigheder der afgør en rets-
sag. Der er i hvert fald en øget
risiko for at man kan blive
dømt på en formodning eller
påstand om at der var væsent-
lige symptomer, hvis man ikke
kan bevise eller overbevise ret-
ten om det modsatte. ❏
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Støjvolde (28%)
Genindbygning ved byggeri (7%)
Genindbygning i veje (14%)
Opfyldning af grusgrav (6%)
Terrænregulering (31%)
Landindvinding (f.eks. havne) (6%)
Andet (24%)

Det meste overskudsjord fra
bygge- og anlægsarbejder

ender i andre projekter af vidt
forskellig størrelse. Noget en-
der dog som deponering. Pro-
jekternes juridiske grundlag
omfatter flere forskellige love,
og kriterierne for hvornår jor-
den er forurenet er meget
uensartede. Og der er flere
barrierer der sætter en bremse
på at genbruge jorden.

Det fremgår af Miljøstyrel-
sens undersøgelse ‘Status for
genanvendelse af jord’ der
indkredser hvad genbrugsjor-
den bliver brugt til og under-
søger hvordan det sker.

Mest genbrugsjord bruges
til terrænreguleringer (31%)
og støjvolde (28%). Ellers bru-
ges jorden til genindbygning i
veje, opfyld i forbindelse med
byggeri, opfyldning af grus-
grave og landindvinding, her-
under havneprojekter.

Den mængde jord der bru-
ges pr. projekt svinger meget i
størrelse. Det typiske er 500 til
50.000 tons. Der er dog også
enkelte projekter med over 1
million tons. Det er alle Vejdi-
rektoratets på nær en støjvold
i Slagelse. Store genbrugspro-
jekter er i det hele taget ofte

støjvolde. Der er kun få pro-
jekter under 500 tons. Der sy-
nes at være en nedre grænse
for hvornår det kan betale sig
at genbruge jorden.

Genbrugsjorden kan også
ende på deponeringsanlæg.
Det er dog den mindste del,
især hvis den jord som bruges
til landindvinding regnes med
som genbrug. Undersøgelsen
viser dog ikke præcist hvor
meget jord der ender andre
steder end i genbrugsprojek-
ter. Man ved derfor heller ikke
nøjere hvor meget jord som
deponeres, men godt kunne
genanvendes, eventuelt efter
rensning.

Ifølge undersøgelsen er der
stort set lige så mange private
genbrugsprojekter som der er
offentlige. De offentlige inde-
holder dog de største jord-
mængder da de store jord-
modtagere alle er kommunale
eller statslige projekter.

Gode indikationer
Undersøgelsens tal er baseret
på data fra flere aktører, men
langt fra alle. Aktørerne om-
fatter fem kommuner idet
kommunerne er myndighed
for både flytning og genbrug

OVERSKUDSJORDEN
Det meste bliver genbrugt, men det kan være
besværligt, viser Miljøstyrelsens undersøgelse

af jord. Hertil kommer private
og statslige aktører på marke-
det, bl.a. Vejdirektoratet, Ba-
nedanmark og de store jord-
modtageanlæg samt andre
større jordmodtagere og ud-
valgte vognmænd. Tallene er
derfor ikke komplette, men gi-
ver dog gode indikationer.
Tallene vedrører projekter
hvor der er brugt jord 2007-
2010. Der er ikke skelnet mel-
lem ren og forurenet jord.

De store modtageanlæg er
Kalvebod Miljøcenter/KMC,
Køge Jorddepot og Århus
Havn. Her er der i projektperi-
oden fra januar 2007 til sep-
tember 2010 tilført omkring
10,5 mio. tons jord eller om-
kring 2,8 mio. tons om året.
Det svarer til rumfang på cirka
1000x1000x1,65 meter. I un-
dersøgelsen har man ikke for-
søgt at anslå det totale gen-
brug af jord.

Mange slags love
Genbrug af jord kan ske efter
flere love og bekendtgørelser.
Alle de tre store jordmodtage-
anlæg er godkendt efter §33 i

miljøbeskyttelsesloven. De fle-
ste tilladelser til genbrugspro-
jekterne er givet efter §19 i
miljøbeskyttelsesloven, men
der er også givet tilladelser ef-
ter jordforureningsloven og
planloven. Stort set ingen tilla-
delser er givet efter genanven-
delsesbekendtgørelsen.

I forbindelse med at der
genanvendes forurenet jord,
skal der ofte udarbejdes en
risikovurdering for at undgå at
tilførslen af forurenet jord
udgør en uacceptabel påvirk-
ning af mennesker eller miljø.
Risikovurderinger kan gen-
nemføres på flere niveauer fra
simple antagelser og bereg-
ninger til større risikomodeller
og udvaskningstest. Undersø-
gelser viser at der normalt fo-
retages en risikovurdering,
men ikke i alle tifælde, og de
valgte niveauer er ukendte.

Forurenet jord
Der er mange måder at opgø-
re jordens forurening på. Det
er først og fremmest Miljøsty-
relsens kriterier der er define-
rede i forhold til sundhed og
miljø. Derudover er der speci-
fikke regler for jord der skal
flyttes. Vigtigst burde her væ-

SÅDAN GENBRUGES JORDEN
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KILDER
Trine Bjerre Jensen og Hans Bengts-
son (2011): Status for genanvendelse
af jord. Niras A/S og Miljøstyrelsen.
Miljøprojekt nr. 1378.

LOVE OG REGLER
Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr.
1662 af 21.12.2010 om anvendelse af
restprodukter og jord til bygge- og
anlægsarbejder og om anvendelse af
sorteret, uforurenet bygge- og an-
lægsaffald (Genanvendelsesbekendt-
gørelsen).
Miljø- og Energiministeriet: Lovbe-
kendtgørelse nr. 1427 af 04/12 2009
om forurenet jord (Jordforurenings-
loven).
Miljøministeriet: Lovbekendtgørelse
nr. 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyt-
telse (Miljøbeskyttelsesloven).
Miljøministeriet: Lovbekendtgørelse
nr. 937 af 24/09 2009 om planlægning
(Planloven)
Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr.
1479 af 12/12 2007 om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med
flytning af jord (Jordflytningsbe-
kendtgørelsen).
Vejledning i håndtering af forurenet
jord på Sjælland, juli 2001 med sene-
re rettelser (Jordplan Sjælland).
Vejledning i håndtering af jord inden
for Fyns Amt, november 2006. (Jord-
plan Fyn).

re jordflytningsbekendtgørel-
sen, men den omfatter ikke
alle stoffer, f.eks. ikke kulbrin-
ter, herunder olie. Bekendtgø-
relsen bruges derfor kun i hver
fjerde projekt. Det kan dog
spille en rolle at bekendtgørel-
sen først trådte i kraft i 2008
hvor undersøgelsen om gen-
brug allerede var i gang.

Derudover er der en række
regionale kriterier i tidligere
vejledninger for flytning af
forurenet jord og lokale krite-
rier i forhold til konkrete pro-
jekter. Alt i alt benyttes der
mange forskellige måder at
opgøre jordens forurening på.
Der efterlyses derfor mere ens-
artede kriterier for hvornår
jorden ikke forventes at være
en risiko når man genbruger
den i nye projekter.

Barrierer der stopper
Undersøgelsen afdækker en
række barrierer for mere gen-
brug. Generelt lyder kritikken
at genbrug ikke belønnes,
men bare giver besvær. At de-
poneringsafgiften er lig nul og
råstofafgiften lav, er med til at
gøre genbrug til en dårlig for-
retning. Der savnes kendskab
og tillid til jordens kvalitet, og
efterspørgslen er lav. Vælger
man alligevel at genbruge
jord, står man tit over for en
lang sagsbehandling og et
uklart marked hvor man ikke
kan ikke få jorden når den skal
bruges. Endelig kan genbrug
af jord på en ejendom med-
føre kortlægning og værditab.

For at fremme mere lokal
genanvendelse af overskuds-
jord ønsker aktørerne at det
bliver administrativt  lettere at
få tilladelse og især at sagsbe-
handlingen forkortes. Derud-
over foreslår aktørerne at der
oprettes en jordbørs der kan
give et overblik over hvem der
kan modtage jord. I rapporten
foreslås endvidere at der er
genanvendelsesprojekter
rundt om i landet så man be-
grænser transporten. Det vil
også kunne spare på de store
jordmodtageranlægs kapaci-
tet, og reducere forbruget af
primære råstoffer. sh
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Byplanlæggere og forskere
kan være med til at sætte

naturens kredsløb meget mere
i arbejde til gavn for en bære-
dygtig by. Det var afsæt for
konferencen ByNatur den 1.
marts arrangeret af Center for
Strategisk Byforskning og
Dansk Byplanlaboratorium.
Her blev samspillet mellem by
og natur belyst fra mange
vinkler: filosofiens syv måder
at se naturen på, byplanlæg-
ningens muligheder, kunstens
nye æstetiske tilgange og
landskabsarkitekturen som
medspiller i naturens proces-
ser. 170 tilhørere var samlet på
Arkitektskolen Aarhus.

FILOSOFIEN
Syv naturopfattelser
Filosof Hans Fink, Aarhus Uni-
versitet, viste med et hånd-
tegnet indlæg vores forståelse
af naturen. Vi har lang tradi-
tion for at opfatte by og natur
som modsætninger. Men ti-
dens krav om bæredygtig by-
udvikling gør at vi har brug for
at udvikle en mere integreret
opfattelse. Som grundlag præ-
senterede Hans Fink syv måder
at se naturen på.

Basalt set kan naturen op-
fattes som det uberørte, som
vi ikke længere har noget af i
Danmark (1). Eller som det dyr-
kede (2).

I dag er det mest udbredt at
opfatte naturen som det land-
lige i modsætning til byen (3).
Men samtidig er denne opfat-
telse under opblødning. En af
retningerne er at se alt grønt i
byen som natur (4). Og i øvrigt
bruge natur som overskrift på
hvad som helst fra potteplan-
ter og mad til oplægsholde-
rens mørkeblå uldsweater.

Naturen kan også forstås
som vores fysiske, håndgribe-
lige omgivelser som vi er vant
til at kunne gribe ind i og æn-
dre (5). Lige ved siden af står
den religiøse opfattelse af na-

BY OG NATUR SKAL
SPILLE MERE SAMMEN
Byen og naturen opfattes ofte som
modsætninger, men et mangfoldigt samspil
giver fordele i den bæredygtige byplanlægning

Af Tilde Tvedt

turen som det jordiske i mod-
sætning til det himmelske (6).

Endelig kan man se naturen
som det hele og mener, at alt
hænger sammen (7). Her er
dyrkning f.eks. også natur, for
den udnytter de naturlige
egenskaber hos planter.

Den syvende opfattelse støt-
ter nedbrydningen af mod-
sætningsforholdet mellem by
og natur. Alt hvad vi gør, er på
en eller anden måde natur.
Selv de fysiske processer der
betyder at porcelænet bliver
rent i opvaskemaskinen. Hans
Fink opfordrede derfor plan-
læggere m.fl. til at beskrive
meget mere specifikt hvad de
mener med natur. Selv om vi
ønsker os mere natur i byen, er
det nok ikke rotter og husmår,
vi tænker på.

PLANLÆGNINGEN
Se på skæringspunkterne
Den seneste landsplanredegø-
relse lagde op til en koordine-
ret planlægning på østkysten
af Jylland fra Randers i nord til
Kolding i syd. Men visionen

endte med at blive temmelig
kortfattet fordi man ikke kun-
ne blive enige om så meget da
det kom til stykket. Størst
enighed var der om at tage
vare på de særlige landskaber.

Det var afsæt for et studen-
terprojekt på Arkitektskolen i
Aarhus sidste år. Målet var at
undersøge hvordan det store
byudviklingsprojekt i Østjyl-
land kan være med til at skabe
ny natur, forbedre biodiversi-
teten og give bedre adgang til
naturen. Det skete ved især at
studere de steder hvor kom-
mende byområder ’skærer’
særlige landskabsstræk. De
studerende arbejdede bl.a.
med at samtænke de grønne
strukturer omkring Aarhus
bedre. Hvad sker der f.eks. der

hvor de grønne kiler fra land-
skabet møder byen?

Lektor Tom Nielsen og lek-
tor Boris Brorman Jensen plan-
lægger at bruge studenter-
projektet som afsæt for en de-
batbog der belyser hvordan
byerne kan vokse samtidig
med at man skaber mere bio-
diversitet.

BIOLOGIEN
Biodiversitet er en proces
Ph.d.-studerende Martin Od-
gaard, Arkitektskolen Aarhus,
fokuserede på hvordan byerne
kan være med til at styrke bio-
diversiteten. Hans vigtigste po-
inte var at biodiversitet altid er
en proces, ikke et slutprodukt.
Desuden fremhævede han at
ikke alt nytter lige meget. Æl-

Ph.d.-studerende Marie Markman undersøger hvordan man kan bruge
billedkunsten til at gøre opmærksomhed på byens uudnyttede
landskaber. Her fra en udstilling der viste muligheden for at dyrke
afgrøder i byen. Foto: Marie Markman,
.

Bynaturen har mange ansigter.
Landskab ved Sundholm,
Amager. Foto: Marie Markman,
Jesper Dyrehauge, Nis Rømer.



GRØNT MILJØ 3/2012 39

dre naturområder indeholder
f.eks. flere arter end yngre, og
store områder kan noget an-
det end små. Som case viste
Odgaard bl.a. New Yorks high-
line hvor et jernbanerestareal
er tilplantet i etaper. Forskyd-
ningen i tid gør variationen
større, og de mere robuste
planter beskytter for de mere
sarte som kommer til senere.

KUNSTEN
De uudnyttede landskaber
Ph.d.-studerende Marie Mark-
man, ligeledes fra Arkitektsko-
len Aarhus, tog udgangspunkt
i tanken om at bruge kunsten
til at skabe opmærksomhed
om naturen i byen. Ideen er at
vise hvordan ubenyttede land-
skaber kan være af værdi. Må-
ske kan man ad den vej udvide
landskabsbegrebet så det kan
være til større nytte i den bæ-
redygtige byudvikling.

Marie Markman viste tre ek-
sempler på kunstnerisk bear-
bejdelse af uudnyttede byrum.
Hun er selv landskabsarkitekt
og billedkunstner og har væ-
ret med til at gøre opmærk-
som på mulighederne for ‘ur-
ban farming’ i flere storbyer.
Skilte med malerier af poten-
tielle afgrøder blev placeret på
ledige jordstykker sammen
med plancher der fortalte hvor
meget byboerne kunne avle
hvis alle dyrkede en kvadrat-
meter.

På Krøyers Plads i Køben-
havn afprøvede billedkunstner
Camilla Berner hvad man kan

Grøn er vårens hæk,
kåben kastes væk,
jomfruer sig alt på volden sole.
Luften er så smuk,
deres længselssuk
kendes let på deres silkekjole.

Nu har viben æg,
pilen dygtig skæg,
og violen småt på volden pipper.
Gåsen sine små
lærer flittig gå,
skaden vindigt med sin hale vipper

Svenden med sin brud
går i haven ud,
på de grønne sko hun synes danse.
Ak, hvor hun er let!
foden er så net.
Pogen sælger til dem grønne kranse.

Storken er så travl
højt på bondens gavl,
og de røde fødder næbbet slibe.
Høkren med sin viv
går for tidsfordriv
med sin sølvbeslagne merskumspibe.

Hulde piger små,
røde, hvide, blå,
sender deres blikke rundt som pile.
Og som krigerflag
i det kælne slag
silkebånd fra liljenakken ile.

Aftnen driver på,
mens de skønne gå,
bare de dem ikke skal forkøle.
Hvilken yndig strøm,
barmen blir så øm,
man mit hjerte kan på vesten føle.

I den tavse nat,
som en stor dukat,
månen stænker guld på alle grene.
Ak, de skønne svandt
jo fra hver en kant.
Det er tungt, man skal gå hjem alene.

Tekst: Poul Martin Møller, 1819
Melodi: Niels W. Gade, 1851

Grøn er vårens hæk

udrette med et område i mid-
lertidig brak. Hun arbejdede i
området to timer hver dag og
brugte tiden på at skabe og
vedligeholde et system af stier.
Ideen var at gøre et tilgroet
restområde mere tilgængeligt
for lokalbefolkningen.

Selv går Maria Markman
snart i gang med at skabe et
spiseligt landskab på den bre-
de midterhelle på den meget
trafikerede gade Nørreport
lige ud for Arkitektskolen i År-
hus. Målet er bl.a. at udvide
definitionen af hvad der er
værdifulde landskaber og vise
hvordan naturen i byen også
kan se ud.

LANDSKABSARKITEKTUREN
Med naturen og ikke mod
Ud på eftermiddagen rundede
landskabsarkitekt og professor
Stig L. Andersson, SLA, konfe-
rencen af med sine tanker om
proces-urbanisme. Hans kongs-
tanke er at det i længden er
uholdbart at tæmme naturen
for at få den til at passe ind i
byen. I stedet bør man bruge
naturens processer som ud-
gangspunkt for at forme en
mindre sårbar by.

En barriere er det traditio-
nelle modsætningsforhold
mellem by og natur, som også
filosoffen Hans Fink var inde
på. Andre ligger i vores mang-
lende fokus på systemer og
processer. Stig L. Andersson
fremhævede at opgaven ikke
kun løses ved at gøre naturen
til en del af byen selv om det

giver muligheder for rekrea-
tion, samvær og højere ejen-
domspriser. For ham handler
det mere om at spille sammen
med naturens egne processer.
Det kræver stor viden om øko-
systemer og måske også en
helt ny æstetisk opfattelse.
Et eksempel er et lavtliggende
areal til byudvikling i Greve.
Her foreslog tegnestuen SLA
at bygge på hævede øer sådan
at oversvømmelser ikke er no-
get problem. Området kan
endda bruges som buffer for
andre områder. Til daglig skal
landskabet mellem øerne fun-
gere som et rekreativt land-
skab der udvikler sig selv. Stig
L. Andersson fremhævede det
som et eksempel på at man
ikke kun designer til en be-
stemt situation, men også gi-
ver plads til mere ekstreme na-
turfænomener.

En herlig aprildag
Professor Gertrud Jørgensen
fra Skov & Landskab opsum-
merede dagen med digtet
’Grøn er vårens hæk’. Teksten
beskriver på en gang sanse-
mættet og konkret samspillet
mellem naturen og mennesket
i byen en herlig aprildag. Et
billede på konferencens ind-
hold der ifølge Gertrud Jør-
gensen handlede om naturen
som noget mennesker bruger.

SKRIBENT
Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og
freelancejournalist. Hun er desuden
deltidsansat som seniorkonsulent på
Skov & Landskab, KU.

Black Box Garden på Krøjers Plads, København, med bjergrør-hvene og gederams. Camilla Berner 2011.
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Faunapassage med vildthegn. Hegnet er tilsluttet faunapassagen så der opstår et såkaldt vildtspring. Her kan
dyr, der er kommet ind på den forkerte side af hegnet, komme tilbage på den rigtige side og krydse vejen
sikkert via faunapassagen. Fra ‘Hegning langs veje’.

Bedre hjælp til at redde
de vilde dyr ved vejene
Hegning og faunapassager er fast inventar

ved nye store veje. Habitatdirektivet skærper
kravene. Tre nye vejledninger viser vej

Hegning og faunapassager
er blevet fast udstyr ved

de store veje. Det skyldes bl.a.
de lovpligtige VVM-undersø-
gelser hvor det er et krav at
vejprojektets virkning på dyr
og planter vurderes og at man
afværger eller kompenserer
for de skader der opstår. Miljø-
myndighederne har - ikke
mindst i lyset af EU’s habitat-
direktiv - skærpet kursen i de
senere år når truede arter er i
fare, f.eks. flagermus og en del
padder. Og en ny vej kan fuld-
stændig ødelægge dyrenes
yngle- og rastepladser i et
stort område.

For at imødekomme de
skærpede krav  har Vejdirek-
toratet udgivet tre nye vejle-
dende vejregler om hegning,
faunapassager og flagermus.
Håbet er at samarbejdet mel-
lem Vejdirektoratet, de private
rådgivere og miljømyndighe-
derne fremover kan ske på et
bedre fagligt grundlag.

Samtidig forventer man
ifølge vejledningerne på færre
konstruktionsfejl og i det hele
taget en mere omkostningsef-
fektiv udnyttelse af de midler
der bruges til formålet. Des-
uden kan vejmyndigheden -
som det oplyses af Marianne
Lund Ujvári, Vejdirektoratet -
med større ret kunne sige at
man har gjort hvad man kun-
ne for de truede arter.

Hegn de rigtige steder
Hegn ses dog ikke som den
store løsning. Vejdirektoratet
konkluderer at antallet af tra-
fikdræbte dyr generelt ikke er

en trussel mod dyrebestand-
ene og at vejene barriereef-
fekt tilmed øges væsentligt
når man sætter hegn op. Det
anbefales det derfor kun at
gøre hvor kortlægningen viser
at der er et stort krydsnings-
behov og dermed stor risiko
for påkørsler af dyr. Desuden
anbefales det at dyrehegnene
kombineres med faunapassa-
ger hvor det ellers er økono-
misk og teknisk muligt.

Dermed kan man ifølge Vej-
direktorate regne med at der
fremover bliver opsat færre
hegn i forhold til den hidtidige
praksis, men at antallet af tra-
fikdræbte dyr alligevel falder.
Hegning er hidtil foretaget ef-
ter lokal praksis og anbefalin-
ger fra lokale vildtkonsulenter.
Hegningen har derfor været
meget varieret. Det kan den
nye vejledning råde bod på,
håber Vejdirektoratet.

I vejledningen opstilles krav
til forskellige typer af hegn,
deres udformning og opsæt-
ning og især hvordan de af-
sluttes ved tilslutningsanlæg
og krydsende veje. Man finder
eksempler, tekniske anvisnin-
ger og beskrivelse af de trafik-
sikkerhedsmæssige aspekter.
Der er desuden opstillet alter-
nativer til at hegne, herunder
etablering af oversigtsarealer
langs veje, skiltning, hastig-
hedsnedsættelser m.fl.

Faunapasager
Vejledningen om faunapassa-
ger er en revideret udgave af
vejledningen fra 2000. Der er
siden sket en stor opbygning
af viden i hele verden. I vejled-
ningen redegøres for typer af
passager, placering i landska-
bet, dyrenes krav, passagens
dimensioner og form, omgivel-
ser, jorddække, beplantning,
afskræmning, ledelinjer og
skjul. Der har hidtil være stor
usikkerhed om hvordan man
kan afværge problemer for
flagermus, men her der nu og-
så bedre støtte at få. sh

Hegn vil vi fremover kun se hvor der er stort krydsningsbehov ved vejen
- og de vil da om muligt været kombineret med faunapassager.

Fra ‘Fauna- og menneskepassager - en vejledning.’

KILDER
Michael Cueto, Peter Michael Boesen,
Winnie Hansen, Mads Høg (2011):
Hegning langs veje - en vejledning.
Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet (2011): Fauna- og
menneskepassager - en vejledning.
Julie Dahl Møller & Hans J. Baagøe
(2011): Flagermus og større veje. Vej-
ledning. Vejdirektoratet. www.vd.dk/
publikationer.
Marianne Lund Ujvári (2011) Nye vej-
ledninger til brug i miljøvurderinger.
Teknik & Veje 11/2011.

Tværsnit af en faunapassage uden vandløb (tør underføring).
Dimensionerne svarer til mindstemålene for krondyr. Fra ‘Fauna- og

menneskepassager - en vejledning.’
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Sidelinjer, straffesparksfelter
  og mållinjer er ikke ‘nød-

vendigt udstyr’ for at spille
fodbold. Det kan man konklu-
dere efter Højesterets dom
den 22. marts giver landets
kommuner ret til at kræve be-
taling for at kridte lokale
idrætsklubbers fodboldbaner
op. Kommunerne skal ellers
stille ‘nødvendigt udstyr’ som
lokaler og udendørsanlæg til
rådighed for idrætsorganisati-
onerne. Men det omfatter alt-
så ikke kridtstreger.

„Vi kan ikke forstå at bane-
opkridtning ikke hører under
det der i loven betegnes som
‘nødvendigt udstyr,“ siger den
skuffede formand for Danske
Gymnastik- og Idrætsforenin-
ger (DGI), Søren Møller, til
Politiken.

Sagen startede tilbage i
2008 hvor Jammerbugt Kom-
mune besluttede ikke længere
at betale for at kridte Jetsmark
IF’s otte fodboldbaner op. Al-
lerede i 2010 fik kommunen
medhold, men Jetsmark IF fik
sammen med DGI og Dan-
marks Idræts-Forbund (DFI) lov
til at prøve sagen for højeste-
ret, og den faldt altså ud til
kommunens fordel.

Nu kan Jetsmark IF se frem
til en faktura på 35.000 kr. om
året hvis Jammerbugt Kommu-
ne følger rettens dom. Den
slags kan virkelig mærkes i
klubkassen hos en lokal

Højesteret trækker en
streg i græsset
Idrætsforeninger kan blive tvunget til at betale
kommunen for at opkridte fodboldbaner

idrætsforening. Og det er må-
ske kun begyndelsen, frygter
de store idrætsorganisationer.

„Vi kan vel både frygte og
forvente at resten af landets
kommuner nu benytter anled-
ningen til at afskaffe alle de
lokale aftaler om opkridtning
af baner. Det vil være en
umiddelbar ulykke for fod-
boldklubberne. Men dertil
kommer at kommunerne vil se
om der også er andre områder
hvor de kan ophøre med at
servicere. Vi vil derfor opfor-
dre alle kommunalpolitikere til
at slå koldt vand i blodet og
finde praktiske løsninger,“ si-
ger næstformand i DGI, Bir-
gitte Nielsen, til Politiken.

Den enkelte kommune har
dog stadig frie hænder til at
kridte de lokale idrætsfore-
ningers baner op. Det er blot
blevet fastslået at kommunen
ikke har pligt til det. Om den
enkelte klub selv vil stå for op-
kridtningen eller betale kom-
munen for det, er den næste
opgave som landets idrætsfor-
eninger står over for.

Det er dog ikke alle idræts-
foreninger som frygter kom-
munernes nye muligheder for
at sende fakturaer ud. Halvde-
len af landets kommuner lader
nemlig i forvejen idrætsfore-
ningerne stå for opkridtnin-
gen af lokale græsbaner. lt

KILDER: Artikler i Politiken fra 2. fe-
bruar til 21. marts 2012.

Uden streg, ingen bane, ingen bold. Fra www.obfodbold.dk.
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Mange tidligere industri-
områder omdannes til

nye bolig- og erhvervsområ-
der, og ofte ønsker man at
industriområdets kvaliteter
skal bevares. Men det kræver
at man ser kvaliteterne som er
nogle andre end dem man
normalt forbinder med smuk-
ke byrum. Industriens byrum
er normalt hverken symmetri-
ske, intime eller omgivet af
flotte facader.

En hjælp kan man få gen-
nem ‘landskabsbiografien’
hvor man ikke kun kortlægger
den fysiske arkitektur. Man
finder også svar på hvordan
byrummene er blevet til det
de er i dag. Det gør man ved
at se på byrummenes tidligere
anvendelse og hvordan deres
kvaliteter tidligere er fortol-
ket. Endvidere ser man på
hvordan det underliggende
landskab har påvirket byrum-
mene. Og man ser på det skif-
tende samspil mellem de for-
skellige faktorer. På den måde
kan man få øje på kulturhisto-
riske kvaliteter man ellers let
overser når man tager beslut-
ninger om byens rum.

Sådan argumenterer Svava

ske lag. Det er der tit i industri-
ens rum fordi produktionen
løbende har ændret sig så der
gang på gang er bygget om
og til, nedlagt jernbanespor,
anlagt nye transportveje osv.

Opfattelsen af industriområ-
der har også gennemgået sto-
re skift. De rygende fabriks-
skorstene som engang var
symboler for fremskrift og
vækst, kom til at kendetegne
forurening og slum. Senere
måtte mange gamle industri-
kvarterer opleve at blive for-
bundet med hippe kunstner-
magneter. Tidens tolkninger
skifter. Det skal landskabsbio-
grafien også opfange. En del
af denne historiske afdækning
er at fastslå hvordan området
bliver forstået i dag af bruge-
re, arkitekter, fredningsmyn-
digheder og andre aktører.

Byrummets biografi
Tidligere industriområder er tit udgangspunkt
for byudvikling. De har nogle anderledes
rumlige kvaliteter som bør kortlægges og
udnyttes, forklarer ph.d. Svava Riesto

Riesto i sin ph.d.-afhandling
‘Digging Carlsberg, landscape
biography of an industrial site
undergoing redevelopment’
der blev forsvaret på Skov &
Landskab 12. januar.

Det er noget relativt nyt at
omforme nyere industriområ-
der og vi har ikke nogen me-
tode til at fange deres kvalite-
ter, forklarer Riesto. Især er
det påfaldende at der næsten
kun fokuseres på bygninger,
ikke på de rumlige forløb mel-
lem dem. Og det selv om by-
rum er meget centrale i debat-
ten om hvad en god by er.

Årsagen kan være at indu-
striområdernes byrum ikke
matcher idealet om hvordan
et godt byrum skal se ud. Men
derfor kan de godt have beva-
ringsværdige kvaliteter. Og ser
vi dem før de forsvinder, udvi-
der vi også den løsningspalet
der er til rådighed når fremti-
dens byrum skal designes.

Historiens dynamik
Landskabsbiografien er kendt
fra Holland hvor man lægger
stor vægt på at se et miljø som
noget der er i evig forandring,
og hvor der er mange histori-

Når det hele lægges sam-
men afdækkes industriområ-
dets mange historiske lag. De
kan ikke bare bruges til at for-
tælle om historien. De kan og-
så bruges som kulturhistoriske
begrundelser for nye byrum.

Metode i fire trin
Som eksempel på landskabs-
biografiens brug bruger Svava
det gamle Carlsberg i Valby
hvor produktionen stoppede i
2008. Dette industrianlæg er i
forvejen tit fremhævet for sine
arkitektoniske og kulturhisto-
riske værdier. Disse værdier er
tilmed en udtrykkelig forud-
sætning for den nye bydel der
skal opstå i området. Metoden
defineres i fire trin:

1) Det fysiske rum
Første trin er at registrere den
fysiske struktur. Det kan man
gøre med f.eks. snit, planer og
rumlige diagrammer. Lutter
klassiske arkitektoniske meto-
der. Endvidere skal man ind-
fange atmosfæren som f.eks.
kan undersøges ved at ned-
fælde indtryk fra en gåtur
gennem området. En ‘serial vi-
sion’ med billeder er en vel-
kendt registreringsteknik.

2) Handlingerne i rummet
I landskabsbiografiens andet
trin ser man på hvordan by-
rummene er blevet brugt gen-
nem medarbejdernes daglige
praksis. Nogle af byrummene
var så vigtige at de fik ufor-
melle navne af medarbejder-
ne. Det gælder f.eks. ‘Flyve-
pladsen’ hvor tankvognene
parkerede, og man mødtes til
fyraften. Mødestedet er ikke

Hvordan er industriens byrum blevet brugt den gang der var produktion? Svarene kan give et fingerpeg om
opholdskvaliteter der kan have værdi i fremtidens by. Foran Kedelhuset på Carlsberg har været et levende og
solrigt mødested for kvinderne på Tap H1 og mændene i Maskinområdet. Foto: Carlsberg A/S Arkivet.

Industriens rum matcher ikke de traditionelle idealer om hvordan et
godt byrum skal se ud, med derfor kan de godt have bevaringsværdige
kvaliteter. Her ‘Flyvepladsen’på Carlsberg.  Foto: Svava Riesto.
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opstået fordi ledelsen har fun-
det på det. Det er tankbilruten
gennem området derimod. De
forskellige aktørers brug af
rummet til forskellige tider
kan i det hele taget være nøg-
len til at udvide forståelsen af
rummets særkende.

3) Fortolkninger
I det tredje trin studeres de
måder som andre har tolket
området på. F.eks. udpegede
Carlsberg Ejendomme og Kul-
turarvsstyrelsen i 2006 enkelte
‘værdifulde rum’ på brygge-
rigrunden som arkitekter skul-
le være særligt opmærksom-
me på i deres forslag. Her er
der ikke tale om Flyvepladsen
eller andre nyere produktions-
rum som arbejderne anså som
vigtige. I stedet er der tale om
repræsentative, aksiale rum
som er omkranset af bygnin-
ger med ornamenterede faca-
der. Generelt var de eksiste-
rende byrum ikke anset for
særligt værdifulde af arkitek-
ter og bevaringsmyndigheder,
og de kriterier der ligger bag
deres vurderinger er sjældent
defineret.

4) Landskabelige aspekter
I biografiens fjerde trin ser
man på hvordan landskabet
har været med til at forme ste-
det. På Carlsberg afspejles det
bl.a. i de mange terrasser, støt-
temure som de ældste dele af
Carlsberg består af. Denne ter-
rænbearbejdning er opstået
midt i 1800-tallet hvor man
skulle have kølige kældre til

gæring og lagring af øllet. Og
kældrene er gravet ind i den
skrånende bakke. Topografi
og produktion har altså sam-
men været med til at skabe de
særlige rum stedet består af.
Rummenes særkende skyldes i
det hele taget flere forskellige
forhold som både hænger
sammen med produktion,
transport og de landskabelige
vilkår. Derfor må man have
alle fire punkter med.

Uden om blindheden
Landskabsbiografi kræver at
man bruger flere undersøgel-
sesmetoder på en gang. Det
kan være besværligt, og man
får ikke en udtømmende end-
sige objektiv viden ud af det.
Til gengæld kan man komme
uden om noget af den blind-
hed som ellers hindrer os i at
få øje på det særlige ved indu-
striområders rumlighed. Så vi
ikke afviser et område på for-
hånd uden nærmere kendskab
og diskussion, forklarer Svava
Riesto. Landskabsbiografiske
undersøgelser er blevet brugt i
hollandske udviklingsprojek-
ter, men savner endnu en
dansk debut. sh

.

Flotte gamle bygninger er nemme at få øje på når man skal overveje
hvad der skal bevares. Det er sværere med de rumlige forløb der skaber
forbindelser og opholdssteder mellem bygningerne. Foto: Svava Riesto.
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Storkereder som
nyt grønt inventar
Det ligner en brødkurv, men
det er en storkerede af flettet
pil. Det er foreningen storke-
ne.dk der har lavet reden og
givet til Naturstyrelsen i Nord-
sjælland som sætter den op
med stålskelet, foret med sne-
bærris, hø og hestemøg. Så
skulle chancen for at lokke et
storkepar til være optimal. Re-
den sættes op på gavlen af la-
den på Hellebæk Avlsgård.
Her er der store chancer for at
storke trækker forbi på vej til
Skåne hvor der er opbygget en
bestand ved at udsætte storke.
Sidste år kunne man opleve
omkring 100 storke trække
ned over Amager. Måske kun-
stige storkereder bliver et nyt
standardinventar?

Det var så smukt på torvet
og gågaden i Lemvig efter

renoveringen i 2009. Den gam-
le asfalt var væk, og der var
nye granitfliser på gågaden og
chaussésten i sidegader og
rundt om kirken. „Renoverin-
gen giver et løft til hele byen -
det er med til at give Lemvig
atmosfæren af at være en
gammel købstad. Vi kan godt
være stolte af resultatet,“
sagde en stolt borgmester Erik
Flyvholm i november 2009.

Gågaden skulle holde i 25
år, men efter 2 år var der spor-
køring på torvet rundt om kir-
ken, og chausséstenene lå løse.
Det samlede indtryk var så rin-
ge at Teknik og Miljø i Lemvig
Kommune besluttede at store
dele skulle lægges om. Hvilket
nu er klaret. I Teknik og Miljø
sidder ingeniør Erik Lyngsø der
bl.a. har det daglige tilsyn med
projektet, og han kan pege på
flere ting som gik galt.

„Vi havde valgt en fugemas-
se som skulle være stærk nok
til at vi kunne bruge fejema-
skiner til renhold uden at ma-
terialet mellem chausséstene-
ne blev fejet væk. Det har vist
sig at fugemassen er krakele-
ret mange steder. Det er sket
hvor der er kørende trafik, og
trafikbelastningen har givet
viberationer. Enkelte steder
har bunden givet efter. Vi har

jo genbrugt bunden fra den
eksisterende vej og den har
åbenbart været lidt blød. Sam-
tidig er entreprenøren kom-
met til at anvende for meget
sand da de satte chausséstene-
ne,“ forklarer Erik Lyngsø.

Det anvendte fugemateriale
er Lithofix fra Lithomex. Her-
fra understreger Jørn Madsen
at fugematerialet er stærkt
nok hvis bare bunden bærer.
Og det har den ikke gjort, må-
ske fordi bunden ikke har væ-
ret komprimeret godt nok.

En medvirkende årsag kan
være fugerne. „Det er vigtigt
at der fuges hele vejen rundt
om den enkelte sten i en
bredde på cirka 8 mm hvilket

To år efter at gågaden i Lemvig blev renoveret, skulle meget gøres om

Den sporkørte gågade med løse brosten

Af Lars Thorsen ikke blev overholdt,“ siger
Jørn Madsen. Til tung trafik
anbefaler han at fugemateria-
let mindst har halvdelen af ste-
nens tykkelse. Det blev ikke
holdt overalt, siger Jørn Mad-
sen der også beklager at der
ikke var fald nok. Så kan vand
lettere trænge ned. Et lignen-
de materiale fra tyske Romex
krakelerede også.

På gågaden med granitfli-
serne er fugematerialet ikke
krakeleret, og det tilskriver
Erik Lyngsø at der ikke er kø-
rende trafik. Her har han in-
gen forbehold med Lithofix,
men på køreveje er det slut.

Den nye renovering kostede
445.000 kr. Kommunen betalte
297.000 kr., entreprenøren re-
sten. „Det er en forhandlings-
løsning som bygger på at vi
har foreskrevet fugemassen
som ikke var alt for velvalgt,
og vi har jo ansvaret for at
bunden ikke var god nok,
mens entreprenøren lavede et
sættelag der var lige i over-
kanten,“ forklarer Erik Lyngsø.

 Derfor har Lemvig Kommu-
ne i anden omgang brugt al-
mindeligt fugesand mellem
chausséstenene selv om det
ikke var det oprindelige ønske.
„Det kan til gengæld blive fe-
jet væk når vores fejemaskiner
kommer forbi, og så må man
jo efterfylde fugerne. Det var
netop det vi gerne ville und-
gå,“ konstaterer Lyngsø. ❏

Problemet i Lemvig er lige
efter lærebogen. Utætte
fuger betyder at afret-
ningslaget let bliver meget
vådt og mister bæreevne.
Det er især et problem når
afretningslaget er tykt og
når det hviler på et tæt bæ-
relag som stabilgrus. Her si-
ver vandet kun meget lang-
somt væk, og når det sker,
taber også stabilgruset bæ-
reevne. Er bunden ikke bæ-
rende nok, krakelerer hår-
de fuger let når belægnin-
gen belastes tungt. Til hår-
de fuger hører et hårdt un-
derlag som f.eks. beton.

LIGE EFTER LÆREBOGEN

Klipper beregnet til
pæle og autoværn
CMN Maskintec har lanceret
Bawi pæleklipper der letter
græsklipningen rundt om vej-
skilte mv. og autoværn i vejra-
batten. De tre klippehoveder
monteres i traktorens frontlift.
Uden at stoppe kørslen føres
klippehovederne rundt om
pælen og glider af. Ved pæle
bruges snøre, under autoværn
klinger. Kapaciteten er 80-90
pæle eller 3-4 km autoværn i
timen. Det er ifølge CMN en
billig driftssikker klipper uden
elektronik. www.cmn.dk.

Brolægningens fuger holdt ikke. Vandet trængte ned og skabte sporkøring. Foto: Erik Lyngsø.
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Grave dækkes med ranker
Grandækning på kirkegårde kan være en
kold og hård tjans der belaster knæ og ryg.
Det kan undgås ved først at binde granen
op i lange ranker. Så kan gravene hurtigt
og let dækkes, skriver Grønt Træfpunkt.

Rankerne dannes ved at binde granen
fast på reb med vindselstråd. Det kan man
stå op og gøre inde - f.eks. når vejret alli-
gevel er dårligt, siger Alice Bak Pedersen
der sammen med en kollega fra Agersted
Kirkegård har fundet på det. Ud over et
bedre arbejdsmiljø bliver grandækningen
mere stormfast, og man kan også udnytte
de små stykker der stikkesfast under ran-
kerne. I øvrigt laver de idérige kirkegårds-
gartnere selv rebene af gammel selvbin-
dergarn og en gammel rebslagermaskine.

Jeg finder dig med snu gps-tracking
Sporingsenheder - gps-trac-
king - til entreprenørmaskiner
er et svar på de stigende pro-
blemer med byggepladstyveri-
er. I udgaven fra danske Ifindu
(I find you) går trackerens SIM-
kort på mobilnettet. Sender
man trackeren en besked, sva-
rer den med koordinater eller
et link til Google Maps.

Minitrackeren MT80 kan
bruges til f.eks. pladevibrato-
rer. Den tages af og på efter

behov idet batteriet holder tre
dage på en opladning.

Til større maskiner kan man
bruge en fastmonteret model
der får strøm fra køretøjet.
Den fås også med batteri - hvis
man vil gardere sig mod at ty-
ven kapper alle ledninger. Den
store model E500 er ikke kun
en tracker, men fortæller også
om maskinens tilstand. Den
består af 14x6x2 cm boks og to
antenner. www.ifindu.dk.
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Grøn
kulturmedicin
i Berlin
Inspirerende tur for grønne
og grå anlægsgartnere

Ægte laurbær i overstørrelse på Sans Souci. En 90 ha stor park i flere stilarter.

Naturparken Schöneberger Südge-
lände i Berlin er en forladt bane-

strækning der viser hvordan og hvor
hurtigt naturen tager over. Banen
havde været i funktion i 1889-1953, men
står nu forladt med lokomotiv, maskin-
hal, sporskiftestation og jernbanestræk-
ninger i kilometervis. Man kan nu op-
leve hvordan træer, buske og planter
har etableret sig på stedet. Parken bliver
plejet og vedligeholdt af gartnere, men
fremstår absolut vild. Den var en ople-
velse som sætter tankerne i gang.

Det vilde baneterræn var et af besø-
gene da 45 anlægsgartnerelever fra Vil-
vorde på Roskilde Tekniske Skole var på
studietur i Berlin en lille uge i begyndel-
sen af september. De var både grønne
(pleje) og grå (anlæg) på sidste hoved-
forløb. Et par af eleverne meldte sig til
at lægge program. Som bonus viste det
sig at en hel del af voksen-EUD-klassens
elever også meldte sig til turen.

Første besøg gik til Gärden der Welt
(Verdens haver), en smuk park på 30 ha
i det tidligere Østberlin. Den indeholder
ti haver der repræsenterer alt lige fra
renæssancens anlæg, den kinesiske have
og den japanske. Virkemidlerne er man-
ge steder basalt set de samme: planter,
sten og vand, men haverne er alligevel
utroligt forskellige. Parken bliver plejet
af otte fuldtidsansatte gartnere. De fire
timer vi brugte, er ikke nok til at nå hele
vejen rundt hvis man skal registrere hver
have i dybden. Der var bred enighed om
at det er imponerende på så kort tid at
opleve og fornemme så mange forskel-
lige kulturer og tidsaldre.

Et andet besøgsmål var Sanssouci i
Potsdam. Det er en 290 hektar stor slots-
park. Den ældste del af parken ligger
omkring slottet Sanssouci med dets ter-
rasser af vinstokke. Omkring slottet er
en smuk barokhave som øverst er anlagt
i terrasser og nedenfor i arkitektoniske
linjer med springvand, kanaler, alléer og
alt andet til barokhaven hørende. Lidt
længere væk fra slottet finder man en
engelsk landskabshave. Parken spreder
sig over mange stilarter, bl.a. barok, ro-
koko og renæssance. Der er til parken
og parkgartneriet tilknyttet 30 helårs
ansatte. De er selvforsynende med som-

merblomster, stauder og diverse op-
stammede buske.

Stemningen skiftede brat under besø-
get på Invalidehoff Kirkegård som ho-
vedsagelig er tilegnet tyske soldater fal-
det under krig. Vejret var blevet koldt
og gråt, og det støvregnede - ikke noget
der var med til at løfte stemningen ved
et kirkegårdsbesøg. Berlinmuren gik lige
gennem kirkegården. Da muren blev
bygget, blev mange grave ødelagt, og
et stort område af kirkegården er kom-
met til at ligge øde hen. Efter murens
fald er man begyndt at restaurere nogle
af gravene. Det er dog ikke restaurerin-
gen der præger området mest. Det er
den del af muren der har fået lov at
blive stående.

En af dagene gav tid til at opleve Ber-
lin på egen hånd. Mange fik meget ud
af dagen, både historisk og i relation til
uddannelsen. Én besøgte Karl Foersters
have og planteskole, nogle oplevede
Berlins botaniske have, andre Prinzes-
sinnengarten, nogle så Jüdisches Mu-
seum med Garden of Exile, én fik en
nærmest religiøs oplevelse af Holocaust-
monumentet, og rigtig mange gik gen-

Ægte laurbær i overstørrelse.

nem Tiergarten som er en stor flot park
med indre småhaver - en flot og fascine-
rende måde at lave en park på i en ellers
meget bebygget og befærdet by. Nogle
registrerede belægninger, andre opbin-
ding af træer. Nogle så på platantræer,
andre på brugen af stauder i byen.

Fra Berlin kan man fint nå Leipzig
hvor vi så Leipzig Zoo’s nyopførte (og
Europas største) tropehus Gondwana-
land. Det var en stor oplevelse at se hvor
meget man kan bygge og konstruere sig
til, om det er kunstige sten, stier, kun-
stige træer eller floder. I øvrigt er den
zoologiske have meget interessant op-
bygget, flot og meget præget af kon-
strueret natur der virker.

Alle kan vist samstemmende anbefale
Berlin som et inspirerende og givende
mål for anlægsgartnere på studietur.
Byen byder på en interessant historie,
fagligt interessante detaljer, flotte par-
ker, fine grønne detaljer, god og billig
mad, gode cocktailbarer, rimelige priser
etc.  - og alt i overkommelig afstand. ❏

SKRIBENTER
Anja Kelvin, Ninett Gulddal og Jannie Vilsøe er
alle anlægsgartnerelever der var med på turen.

Af Anja Kelvin, Ninett Gulddal og Jannie Vilsøe
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Til golfgreens er hundehvene
(Agrostis canina) en robust og
flot græsart der klarer sig med
relativt lidt vand og næring.
Og er tilmed god at spille på.
Men tro derfor ikke at man
uden videre får en billig top-
tunet green ved at bruge hun-
dehvene frem for f.eks. dens
nære slægtning krybende
hvene.

Det meddeler Taisana Espe-
vig, Agnar Kvalbein og Trygve
Aamlid  i rapporten ‘Potential
for Velvet Bentgrass on Nordic
Golf Greens’ efter forsøg på
Bioforsk Turfgrass Research
Group. De anbefaler at bruge
hundehvene hvor man vil have
ekstraordinær spillekvalitet,
men hvor der også er god øko-
nomi og dygtige greenkeepe-
re. Det er nemlig hundesvært
at pleje hundehvene rigtigt.

Hundehvene bruges kun
sjældent på greens og andre
fine plæner. I Danmark finder
man den dog i bl.a. Dronning-
lund og Furesø Goldklub i
blanding med rødsvingel.
Længere op i Norden bruges

hundehvenen mere. Den vok-
ser hurtigt, kan udkonkurrere
enårig rapgræs, er tørketole-
rant, vinterhårdfør, har et rela-
tivt kvælstofforbrug og har en
flot farve. Til gengæld betyder
den kraftige vækst at der dan-
nes meget filt så man får blø-
de greens. Og så er den som
andre hvener modtagelig over
for bl.a. sneskimmel og er dår-
lig til at dække pletter. Den
fordrer derfor pleje med me-
get topdressing og pesticider.

Hvis man vil bruge hunde-
hvene skal man derfor finde
en god balance i plejen. Man
kan f.eks. være fristet til bruge
mere gødning og vand for
hurtigere at dække nedslags-
mærker og vinterskader, men
så bliver problemerne med
væksten og filten bare det
større. Derfor anbefales i øv-
rigt at bruge tørv fra en repa-
rationsgreen i stedet for. sh

Vinteren var mild frem til
februar hvor der pludselig

kom hård kulde med over 20
frostgrader. Sådan var det i
store dele af Europa. Og det
har givet anledning til frost-
revner i træer, melder Skov &
Landskab i sit nyhedsbrev.

Her gengives et spørgsmål
fra en bruger af Skov & Land-
skabs videntjeneste. Brugeren
havde den 11.-12. februar set
en godt 40-årig platan med en
lang revne der begynder 80
cm fra jorden og er op til 6,5
cm dyb. Træet er sporebeskå-
ret og står på et fortov, men
der saltes ikke, og træet har
ikke lidt overlast.

Oliver Bühler, Hanne N. Ras-
mussen og Iben M. Thomsen
svarer at de fra kollegaer i ud-
landet har fået meldinger om
samme skade på plataner ne-
de i Europa og især i Schweiz.
De er enige om at årsagen er
den pludselige og hårde vin-
terkulde. Der opstår spændin-

sideforskydninger, idet spræk-
ken følger snart den ene, snart
den anden marvstråle.

En sådan revne er ikke di-
rekte livstruende for træet,
men er alligevel problematisk.
Revnen er et svagt punkt i
stammen som øger risikoen
for at noget tilsvarende kan
ske igen. Vednedbrydende
svampe får også midlertidigt
adgang uden om barken. I den
følgende vækstsæson dannes
dog kallus over revnen, og i
nogle træarter kan revnen fyl-
des med harpiks eller gummi.

„Der er ikke noget at gøre,
andet end at håbe det bedste
og holde øje med træet. Selv i
værste fald vil der gå mange
år før en eventuel skade i form
af et svampeangreb i stammen
vil true træets overlevelse,“
forklarer Bühler, Rasmussen og
Thomsen. Hvis revnen går fra
bunden af en spidstvege og
ned, er det dog en anden sag,
advarer de. Så kan træet være
farligt da der er ret stor risiko
for at det flækker i tvegen. sh

KILDE. Skov & Landskab, Viden-
tjenesten, Landskab 1.3.2012. Spørgs-
mål og svar af Oliver Bühler. Hanne
N. Rasmussen og Iben M. Thomsen.

ger i stammen når den ydre
del af stammen nedkøles hur-
tigere end den indre. Risikoen
for frostrevner kan øges når
stammer opvarmes lokalt af
solen på den ene side.

Opvarmningen - og bagefter
afkølingen - sker først i barken
og forplanter sig gradvist ind i
de indre dele af stammen. Når
levende plantevæv afkøles til
under 0°C dannes is i og mel-
lem cellerne, mens celleindhol-
det bliver mere og mere kon-
centreret. Xylemvandet (van-
det i karvævet der transporte-
rer opløste stoffer) kan også
fryse når det er koldt nok.

Da is fylder mere end vand,
kan der derfor opstå mekani-
ske spændinger mellem væv
med forskellig temperatur. De
udløses typisk langs med marv-
strålerne som består af celler
med relativt svage cellevægge.
Resultatet er at sprækkerne lø-
ber på langs med stammen,
næsten lineært med springvise

Platanens frostrevner
Pludselig og hård frost kan danne spændinger
i veddet, typisk langs marvstrålerne

Frostrevnen i platanen var op til
6,5 cm dyb. Foto: Haveselskabet.

Hundehvene kun til
de særlige greens

Schäffers læssere
er vokset nedad
De knækstyrede Schäffer-læs-
semaskiner er blevet stærkere,
men lavere. I den reviderede
SLT-serie er modeller op til 30
hk under 190 cm, mens 45 hk-
modellen er under 200 cm in-
klusiv bøjle. De er nu nede i en
højde der svarer til de skridsty-
rede modeller. Det lavere
tyngdepunkt har samtidig
øget stabiliteten. Sammen
med den lettere ind- og ud-
stigning gør det bl.a. maskinen
velegnet til anlægsgartnere,
siger importøren Helms TMT-
centret. Af de syv modeller er
2028 med 28 hk den mest
solgte. www.helmstmt.com.

KILDER
Bente Mortensen (2011):Potentialet
for brug af hundehvene på de nordi-
ske golfgreens - rapport fra STERF.
Greenkeeperen 4/2011.
Taisana Espevig, Agnar Kvalbein,
Trygve Aamlid (2011): Potential for
Velvet Bentgrass on Nordic Golf
Greens. Bioforsk Turfgrass Research
Group. STERF.

Hundehvene. Fra rapporten

Hundehvene. Fra rapporten
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Giant fælder bare sikkerhedstaget ned
Som et alternativ til den god-
kendte FOPS sikkerhedsbøjle
kan Giant minilæsserne nu le-
veres med et godkendt fæld-
bart sikkerhedstag. Uden brug
af værktøj foldes sikkerhedsta-
get i tre step ned over motor-

hjelmen. Efter at den lave for-
hindring er passeret, foldes ta-
get op igen. Det fældbare tag
leveres ligesom standardmo-
dellen med sikkerhedsdøre.
Importør er Brdr. Holst Søren-
sen A/S. www.bhsribe.dk.

Golf- og ferieprojektet Palm
City Family & Golf Resort ved
Frederikshavn er dødt, oplyser
FrederikshavnNyt 16.1.2012.
Finanskrisen satte det store
projekt i stå, og nu er selska-
bet bag, Palm City Properties
A/S, gået konkurs efter at
kommunen takkede nej til at
købe det 83 ha store areal.

Tilbage er Golfparken, et
område som er udstykket til 40
parcelhuse. Det er ført over i
et nyt selskab. Det samme gør
det såkaldte beach- og center-

Golfbanen i Palm City endeligt skrottet
område. Det er solgt til en en-
treprenør som er ved at
byggemodne nærmest kysten.

Det så ellers flot ud i 2007.
Banen skulle designes af golf-
stjernen Colin Montgomerie,
og der skulle være badeland,
wellness, butikker og restau-
ranter ligesom i Lübker Resort
på Djursland. Men konjunktu-
rer og faldende golfinteresse
kom på tværs. „Markedet i
dag er ikke til store golfpro-
jekter,“ siger den konkursram-
te ejer Otto Stavad.
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Jens-Erik Justesen havde set
frem til åbningen i påsken

af sin velbeliggende camping-
plads, Gudenåens Camping,
ved Indelukket i Silkeborg.
Som et af de helt store træk-
plastre i år var campingplads-
bestyreren startet på at etab-
lere en enorm badesø hvor
vandet skulle renses biologisk,
så at sige, igennem filtre og
sumpanlæg.

En badesø af nøjagtig sam-
me karakter blev sidste år åb-
net på FDM Campingpladsen
ved Ålbæk, også udført af fir-
maet Junckerhaven som Jens-
Erik Justesen har indgået kon-
trakt med. Men nu er drøm-
men om en badesø endt som
et bogstaveligt talt stort hul i
jorden. Embedslægen i Region

Badesøen der gik i vasken
Danmarks største badesø med offentlig adgang  skulle være åbnet her i sommer, men er endt
som et hul i jorden hos Gudenåens Camping. Embedslægen vil ikke godkende en sø uden klor
Tekst og foto: Max Steinar

Midt har nedlagt forbud mod
badesøen fordi klor skal indgå
i rensningen af helbredsmæs-
sige årsager.

I alt udgør materialer og an-
dre anlægsomkostninger et
budget på cirka en million kro-
ner, men om og hvornår pro-
jektet vil stå færdigt, er uvist.
Jens-Erik Justesen ryster på ho-
vedet. Han er netop helst fri
for klor af helbredsmæssige
årsager.

„Jeg ønsker ikke en almin-
delig svømmepøl. Det er jeg
overhovedet ikke interesseret
i, så det er slet ikke et alterna-
tiv at overveje at dreje projek-
tet i den retning. Vi ligger
midt i Danmarks flotteste na-
tur, og Gudenåen løber tæt
forbi min plads. Det vil være

helt malplaceret med en tradi-
tionel, klorfyldt svømmepøl
her. Og derudover så kender
jeg til flere mennesker som har
et problem med badevand
med klor. Jeg håber stadig at
sagen går i orden, og derfor er
jeg også gået til miljøministe-
ren med den,“ oplyser Jens-
Erik Justesen.

Kommunernes ansvar
Det var på et besøg hos kolle-
gaen i Ålbæk at Jens-Erik Jus-
tesen fik ideen til en badesø
på sin egen plads.

„Jeg var der i juli 2011. Det
var en god oplevelse, jeg
havde en dejlig svømmetur
sammen med en masse andre
mennesker, og der er ingen
der er hverken syge eller døde
efter at have været i den sø,“
fastslår Jens-Erik Justesen.

Han siger at han har været
for hurtig til at sætte Juncker-
haven i gang med maskinerne.

„Jeg havde ikke fået tilsendt
byggetilladelse og tilladelse til
driften af svømmebadet da vi
gik i gang, det erkender jeg.
Men netop fordi der var tale
om både det samme firma og
en lignende badesø som i Ål-
bæk, så gik jeg ud fra at det
bare var en formssag, og jeg
ønskede at holde farten oppe
fordi jeg gerne ville have søen
klar til sæsonen.“

„Desuden har jeg et referat
hvoraf det fremgår at det er
Naturstyrelsens vurdering at
der kan opstilles danske anbe-
falinger på baggrund af erfa-
ringer fra Østrig og Tyskland.
Samt at det er kommunerne
som skal træffe afgørelse når
der søges om anlæg af en ba-
desø,“ siger Jens-Erik Justesen.

Det er Silkeborg Kommune -
som Jens-Erik Justesen nu på
tyvende år har forpagtet plad-
sen fra - som forespurgte hos
embedslægeinstitutionen un-
der Region Midt, oplyser civil-
ingeniør Louise Iversen, Silke-
borg Kommune.

„På en forespørgsel fik vi
oplyst at badesøen ikke vil væ-
re lovlig idet der ikke sker en

kontinuerlig desinficering af
badevandet,“ siger Louise Iver-
sen. „Det er selvfølgelig meget
beklageligt, men fejlen ligger
hos Jens-Erik Justesen som
sætter arbejdet i gang før han
har tilladelserne i hus.“

Dybt forundret
Lars Juncker, indehaver af
Junckerhaven, forstår ikke den
restriktive holdning hos myn-
dighederne. „Hvad vi arbejder
med her, er efterhånden gam-
melkendt videnskab andre ste-
der i Europa. Tyskerne og øst-
rigerne har lavet svømmesøer
eller badesøer i en menneske-
alder, og jeg vil anslå at der
måske er anlagt 10.000 søer i
EU nu. Uden nogen helbreds-
mæssige problemer.“

„Svømmesøer er grundlæg-
gende en knippelgod ide. Det
er de blandt andet af miljø-
mæssige, sundhedsmæssige og
energimæssige årsager. Vi spa-
rer miljøet og os selv for mas-
ser af klor, og vi undgår at
brænde en masse elektricitet
af til pumpesystemer. Men det
er som om de danske myndig-
heder ikke er fulgt med tiden,
og helst stadig ser folk bade i
klorvand med alle de risici for
blandt andet irritation af hud
og øjne, det kan medføre.
Uden at de samme myndighe-
der overhovedet forholder sig
til at dette altså er et velkendt
og grundfæstet håndværk lige
uden for landets grænser.
Også længere mod nord, for
nu er det snart to år siden at
der åbnede en kæmpe svøm-
mesø med offentlig adgang i
Stockholm, helt uden brug af
klor. Alene på den første dag
var der cirka 2.000 besøgende,
og det fungerede altså fint, og
gør det stadig!“

Passer ikke ind
Lars Juncker føler sig så presset
af den seneste udvikling at
han har sat sin advokat, Ste-
phan Falsner (i øvrigt tidligere
direktør i Danske Anlægsgart-
nere) på sagen.

„Ja, jeg synes ikke at det er i

Jens-Erik Justesen vil ikke have en almindelig, klorfyldt pool. Og er
frustreret over at der er blevet en sag ud af den svømmesø han har
glædet sig til at præsentere for sine cirka 35.000 årlige besøgende.
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Vandets klarhed

SVØMMESØER
med forskellige grader af vandrensning
Gudenå Campings badesø er kategori 4

Pleje/vedligehold

Dyreliv/plankton

Kategori 1

Som regel klart,
kan være uklart

Generelt indtryk

Kun vegetation
Ingen teknik

Biotop med rig
naturoplevelse,
meget frodig vege-
tation, rigt dyreliv

Kategori 2

Som regel klart

Lavt

Vegetation
suppleret med
simpel teknik, f.eks.
cirkulationspumpe

Høj grad

Lav grad

Høj grad

Lav grad

Kategori 3

Middel grad

Middel grad

Klart

Begrænset

Regelmæssig

Vegetation
suppleret med
cirkulationspumpe
og overfladeskimmer

Som regel klart

Mest teknik:
cirkulationspumpe,
overfladeskimmer
pumper og biofiltre

Kategori 4

Mellemting mellem
en biotop og et
svømmebassin

Kategori 5

Klart

Automatiseret

Intet

Svømmebassin.
Sofistikeret design.
Ingen eller meget
lidt beplantning
Kun teknik: cirkulations-
pumpe, overfladeskim-
mer, pumper, biofiltre,
adsorbtivt filtrering eller
rensning med zeolitter

Rensning

Energiforbrug Intet Middel Middel Højt

■ Kategorierne afspejler en stigende grad af teknik og vandrensning
■ Kategorierne 1-3 resulterer typisk i uklart vand. Kategorierne 4 og 5 giver klart vand
■ Klart vand er et krav til offentligt tilgængeligt badevand.
■ Vegetationen består primært af undervandsplanter, sumpplanter, nøkkeroser.

Næsten som
kategori 1

Næsten som
kategori 5

Jens-Erik Justesen har foreløbigt brugt cirka 400.000 kr., som i øjeblikket er anbragt i et bogstaveligt talt stort hul i jorden.

orden som embedslægeinstitu-
tionen og Naturstyrelsen tack-
ler det her lige nu, og dermed
lægger alvorlige hindringer i
vejen for den faggren som jeg
og mit firma repræsenterer,“
siger Lars Juncker. „Det er som
om nogle af de involverede
ikke er klar over eller opmærk-
somme på at der var et møde i
Miljøministeriet, mere præcis
det daværende By- og Land-
skabsstyrelsen, allerede den 9.
oktober 2008. Dette møde del-
tog jeg i sammen med fem an-
dre personer fra blandt andet

firmaet AquaLogik samt By-
og Landsskabsstyrelsen. Mødet
havde kun ét emne: offentlige
svømmesøer a la den som jeg
har konstrueret hos FDM Cam-
ping i Ålbæk i 2011, og som
jeg er startet på at lave hos
Gudenåens Camping.“

I referatet fra mødet står der
følgende: „Kunstige svømme-
søer er ikke omfattet af reg-
lerne i svømmebadsbekendt-
gørelsen, da klor eller andet
desinfektionsmiddel ikke kan
anvendes i svømmesøer, da de
renses rent biologisk. Reglerne

i badevandsbekendtgørelsen
kan ligeledes ikke finde an-
vendelse, da badevandsbe-
kendtgørelsen kun regulerer
naturligt hav- og ferskvand
der er udlagt som badevands-
områder i henhold til kommu-
neplanen.“

„Det vil sige at jeg har myn-
dighedernes egne ord for at
svømmesøer ikke kan indpas-
ses i de eksisterende rammer.
Dermed ikke sagt at der ikke
skal være kontrol med søerne,
for der er ingen der har inte-
resse i at vandet ikke har den

rette kvalitet, slet ikke os der
gerne vil leve af at lave svøm-
mesøer,“ fastslår Lars Juncker.

Juridisk ingenmandsland
Referatet fra mødet slutter
med følgende afsnit: „Det er
By- og Landskabsstyrelsens
vurdering at der på baggrund
af de tyske og de østrigske
krav til kvaliteten af vandet i
‘kunstige’ svømmesøer vil
kunne opstilles danske anbefa-
linger som vil kunne anvendes
af kommunerne når der skal
stilles krav til vandkvaliteten i
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SKRIBENT
Max Steinar er freelancejournalist
med speciale i jagt, natur og grønne
områder.

‘kunstige’ svømmesøer med
henblik på at beskytte de
badendes sundhed.“

Men nu, knap tre et halvt år
senere, er disse såkaldte anbe-
falinger altså endnu ikke ble-
vet en realitet, og derfor synes
svømmesøerne at været hav-
net i et slags juridisk ingen-
mandsland.

Silkeborg Kommune henhol-
der sig til erklæringen fra em-
bedslægeinstitutionen under
Region Midt og Naturstyrel-
sen: når en sø er kunstigt an-
lagt OG tilgængelig for offent-
ligheden, så SKAL søen be-
dømmes ud fra svømmepøls-
bekendtgørelsen som taler om
‘kontinuerlig desinfektion’.
Altså klor.

Kommende testanlæg?
„Jeg synes at myndighederne
skal presse tempoet op på de
såkaldte testanlæg som skal
afklare en gang for alle hvor-
dan vandkvaliteten i svømme-
søer med offentlig adgang
er,“ mener Lars Juncker. „Det
skal ske i den kommende sæ-
son, og dermed er jeg sikker
på at vi får ført bevis for vores
påstand om at vandets kvalitet

er helt i orden. Jeg skal under-
strege at svømmesøen ved
FDM i Ålbæk jo allerede nu
skal overholde kravene til
vandkvalitet for offentligt til-
gængelige svømmebade. Vi
har for så vidt allerede doku-
mentation fra 2011.“

Sagen har været oppe at
vende på miljøminister Ida Au-
kens bord, foranlediget af en
artikel i Børsen. Over for avi-
sens journalist understregede
ministeren at hensynet til de
badendes sikkerhed vejer tun-
gest. En retorisk konstatering
som det er umuligt at argu-
mentere imod.

„Vi skal være helt sikre på at
folk ikke bliver syge når de ba-
der i den lokale svømmehal el-
ler i en kunstigt anlagt badesø,
og derfor skal det renses og
holdes desinficeret,“ er Auken
citeret for.

Lars Juncker ryster på hove-
det: „Vi er ved at begå en klas-
sisk, dansk fejltagelse, nemlig
at opfinde den dybe tallerken
igen. Som jeg har sagt, så har
der ligget bade- eller svømme-
søer i blandt andet Tyskland
og Østrig i en menneskealder.
Det fungerer fint. Helt pro-

I Tyskland er der følgende krav til svømmesøer:
• E. coli, maks. 100/100 ml.
• Enterokokker, maks. 50/100 ml.
• Pseudomons aeruginosa, maks. 190/100 ml.
• Sigtedybde ikke under 2 meter.
• Total fosfor: højst 0,01 mg/l P.
• Temperaturen må ikke overskride 23oC.

TYSKE OG ØSTRIGSKE NORMER

Hos FDM Aalbæk Strand Camping har gæsterne siden 2011 kunnet
nyde en svømmesø næsten magen til projektet i Silkeborg, uvidende
om at en embedslæge fra Region Midt finder det sundhedsfarligt.

blemfrit. Og når vi ønsker at
indføre denne fremragende
idé til Danmark, så griber myn-
dighederne til klichésvar og
påbud om at bruge klor.“

„10-15 campingpladser har
haft kontakt til mig fordi de er
interesserede i at høre mere
om badesøer. De har naturlig-
vis stillet planerne i bero på
grund af myndighedernes re-
aktion. Derfor er det vigtigt
med en hurtig afklaring. Jeg
ser meget gerne et samarbej-
de med myndighederne, så vi
kan få en tilfredsstillende løs-
ning for alle,“ erklærer Lars
Juncker.

Miljøministeren har heldig-

VIDEOKLIP FRA STOCKHOLM
Se åbningen af badesøen i Stockholm
hvor der første dag var cirka 2000 be-
søgende. Søg på
http:/www.youtube.com/
watch?v=nOGc2xlgA9U

vis også erklæret at ‘Bekendt-
gørelse om svømmebadsan-
læg mv. og disses vandkvali-
tet’ skal revideres. Og at det
skal være muligt med dispen-
sation, så nye teknologier til
rensning af bassinvand kan te-
stes. ❏

I Østrig er der nogle lignende krav, men de suppleres af krav til
salmonella hvis der er vandfugle til stede og af krav til sund-
hedsfarlige protozoer, især Naegleria, Cryptosporidier og
Giardia, hvis der er overjordiske tilløb. Endvidere er der krav til
koncentrationen af opløst ilt og til vandmængden pr. badende.
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Alle skal have råd
til en kolonihave
Et nyt udvalg under Miljømini-
steriet skal komme med en ud-
redning om priser for udlej-
ning af jord til kolonihaver in-
den sommerferien 2012. Sigtet
er ifølge miljøminister Ida Au-
ken at styre prisudviklingen i
kolonihaverne så alle kan væ-
re med. Anledningen er ikke
mindst Statsforvaltningens be-
slutning i 2009 om at kommu-
nerne skal udleje kolonihave-
jord til markedspris. Det med-
førte stor usikkerhed om ud-
lejningsprisen.

„Det er utrolig vigtigt at pri-
serne for kolonihaver ikke eks-
ploderer, så kun velstillede har
råd til dem. Det ville jo være
stik imod kolonihavetanke-
gangen, for vi vil jo netop give
både den unge familie og pen-
sionister mulighed for at få
råd til deres egen grønne plet.
Vi vil se på hvad det koster at
have eller leje en kolonihave,
så helt almindelige mennesker
kan være med,“ siger miljømi-
nister Ida Auken. Der er 62.000
kolonihaver i Danmark hvoraf
kommunerne ejer 67%.

Miljøvenligt Sioo
beskytter træet
Med imprægneringsmidlet
Sioo har vi fået endnu et bud
på at imprægnere udendørs
træ. Det er baseret på kisel
(siliciumdioxid) der også ken-
des fra silikatmaling med kali-
umsilikat (vandglas) som bin-
demiddel. Sioo, der er vandba-
seret og biocidfri, fremstilles af
den svenske producent Sioo
Wood Protection. Det for-
handles i Danmark af Wood
Supply der oplyser at midlet
imprægnerer og beskytter træ
mod snavs, skimmelsvampe, al-
ger samt skadelige insekter. En
behandling kan holde i op til ti
år. www.wood-supply.dk.
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Flemming Andreasen: Greenkeeper-
ens AB-Z. Bæredygtig greenkeeping.
Udgiver: Flemming Andreasen.
bestfla@mail.dk. 143 s. A4.

At golfbaner er blevet en
 stort grønt arbejdsområ-

de har ikke hidtil afspejlet sig i
den danske faglitteratur, men
nu er det sket med Flemming
Andreasens ‘Greenkeeperen’s
AB-Z’. Det er en orientering til
greenkeepere. Ikke til dem der
gerne vil være det eller andre
der gerne vil orienteres.

Undertitlen ‘bæredygtig
greenkeeping’ signalerer at
plejen skal udførers så kompe-
tent som muligt. Gør man det,
kan forbruget af gødning, pe-
sticider og vand begrænses
samtidig med at man får både
bedre og billigere baner.

Et nøgleproblem er den filt
der danner et svampet lag un-
der græsset og mindsker både
græs- og spillekvalitet. Ved at
lufte grundigt med spyd eller
hugpiper får man ilt ned så fil-
ten nedbrydes og kan afgive
sin næring. Man slår flere fluer
med ét smæk. En anden vigtig
faktor er golfspil om vinteren
der fører til ringere baner med
masser af enårig rapgræs og
behov for mere gødning og
sprøjtning. Her skal greenkee-
perens autoritet stå sin prøve.

Bogens tungeste del er de
25 sider med normer. For hver
af golfbanens arealtyper fin-
der man tilstandskrav, anbefa-
lede plejeindsatser og tidsfor-

En hjælp til bæredygtig greenkeeping
‘Greenkeeperen´s AB-Z’ er en grundig vejledning for greenkeepere,
fyldt med normer og tal, men den skæmmes af dårlig finish

brug - og dermed også økono-
miske kalkuler. Oplysningerne
er beskrevet som eksempler
som der f.eks. er tre af bare in-
den for teesteder. Aldrig har vi
i vores fag set noget mere de-
taljeret af sin art i vores fag.
Detaljerigdommen kan dog
også sløre overblikket. Man
skal have øjnene med sig for
at se hvad forskellen reelt er
på f.eks. fairway, semirough
og klippet rough. Man savner i
alle tilfælde kilder. Uden dem
kommer normernes trovær-
dighed undgåeligt under pres.

Før man når normerne, har
man kunnet læse masser af
vejledende stof om bl.a. luft-
ning, vinterspil og renoverin-
ger. Det hører til blandt det
bedste. Og man har kunnet
læse om bunkere, vanding,
dræning, græsarter, sygdom-
me og greenopbygning. Me-
get af det er golfspecifikt, men
der er også mere generelt stof
om bl.a. jord og gødning samt
stof af essay-karakter, f.eks.
det meget korte kapitel om
miljøet på golfbanerne.

Kapitlet om gødning skal
fremhæves for sig grundighed,
men skemaerne kan forekom-
me indforståede. Lidt mere
forklaring ville gavne. Også
kapitlet om græsarterne er
vældigt grundigt, men over-

blikket vakler. Det kunne have
været en fordel at fokusere
mere på arternes spidskompe-
tencer. Og så handler bogen
vel at mærke kun om græs.
Ikke om træer og buske. Den
slags hører heller ikke i egen
selvforståelse til ‘greenkeepe-
rens AB-Z’.

Som ikke-greenkeeper sav-
ner man ikke bare kilder, man
savner også oplysninger om
hvorvidt normerne matcher fa-
gets andre græsplejenormer.
Som ikke-greenkeeper er man
også nødt til gætte sig lidt
frem til hvad de mange engel-
ske golfudtryk dækker over.
Hvad er f.eks. en bunker med
‘sandface’? Og man skal i flere
tilfælde vænne sig til en lidt
anden faglig terminologi. Det
man kalder drængrus ligner
mest ærtesten.

For alle er det et minus at
bogen mangler professionel fi-
nish. Der er alt for mange pro-
blemer med stavning, versaler,
citationstegn mv. Selv på forsi-
den får man serveret en pølse-
vognsapostrof. Synd at forfat-
teren ikke har fået den hjælp
et forlag kunne have givet.
Det havde den fortjent. sh

Banen rettes op med jord der bl.a indeholder propper fra prikning af fairways. Gengivet fra bogen.

Danmarks natur frem mod
2020. Det Grønne Kontaktud-
valg 2012. 114 s. www.dn.dk.
• 42 forskeres bud på hvordan
Danmark når sin internationa-
le forpligtelse til at stoppe ta-
bet i biodiversitet inden 2020.
Til forslagene hører bl.a. at
udpege naturzoner, omdanne
mere skov til naturskov og be-
skytte §3-områderne bedre.
Forslagene er input til regerin-
gens varslede ‘Naturplan Dan-
mark’ der bl.a. skal vise kon-
krete virkemidler til at beskyt-
te, forvalte og oprette natu-
ren. Det Grønne Kontaktud-
valg består af 18 natur- og
miljøorganisationer.
Recycling Spaces. Af Emily
Waugh og Martha Schwartz.
Thames & Hudson 2011. 295 s.
thamesandhudson.com.
plantarum.dk.
• Præsentation af 12 af ameri-
kaneren Martha Schwartz se-
neste projekter fra hele ver-
den, bl.a. Grand Canal Square
i Dublin, Exchange Square i
Manchester and Park Monte
Laa i Wien. Desuden essays og
interwievs, bl.a om udvikling
af bycentre. Schwartz er kendt
for sin kunstneriske og land-
art-agtige tilgang til land-
skabsarkitekturen.
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Et kundemagasin kan være
mere end slet skjult reklame
for egne produkter. Uno
Koncepts nye ‘Uno’ er et
godt eksempel selv om inha-
biliteten er selvindlysende:
Bladet handler om legeplad-
ser og fittness som firmaet
leverer inventar til. Og det
henvender sig til firmaets
kunder, boligselskaber,
kommuner og foreninger.

UNO lancerer
magasin

„Vi lever af at sælge legepladser, men vil gerne inspirere
til at man løfter blikket og ser potentialet i at tænke i nye
baner - uanset hvem der i sidste ende skal levere løsningen,“
siger Sara Eklund, redaktør af det nye magasin. „Vores mål
er at sætte en ny dagsorden hvor legepladser ikke er noget
man anskaffer af pligt, men tværtimod ser som et aktiv for
boligselskabet i det lange perspektiv.“

Store ambitioner, men ikke helt urealistiske når man ser
første nummer på 36 sider A4. Her kan man læse om et bo-
ligselskab hvor nye legepladser årligt har sparet 300.000 kr. i
kraft af mindre hærværk. Man kan også læse om legeplad-
sen i Klosterparken i Ringsted - men dog ikke om den brand
der senere har ødelagt den. Og man kan læse om utraditio-
nelle motionspladser, parkour og se en topti over de sjoveste
legepladser. Magasinet kommer to gange om året og sendes
ud sammen med bladet Boligen. www.uno.dk.

En haverejse til Sydeng-
land. Af Hans Peder Christian-
sen. Forlaget Klematis 2012.
208 s. 300 kr. klematis.dk.
• En lænestolsrejse til nogle af
de mest berømte haver i Syd-
england og de ofte navnkun-
dige havemennesker der i sin
tid skabte dem. Haverne be-
står ikke kun af farverige stau-
debede og formklippede hæk-
ke, men repræsenterer forskel-
lige stilarter og inspirationskil-
der. Bogen kan også bruges
som en rejseguide, f.eks. sam-
men med forfatteren der gen-
nem gardening.dk arrangerer
haverejser til England.

Groundwork. Between
Landscape and Architec-
ture. Af Diana Balmori og Joel
Sanders. Monacelli Press 2011.
208 s. randomhouse.com
plantarum.dk.
• Præsentation og analyse af
25 internationale projekter der
integrerer landskab og arki-
tektur og uden de traditio-
nelle skel mellem inde og ude.
Der fokuseres på projekter in-
den for topography (f.eks. Cai-
ro Expo City i Egypten), ecolo-
gy (f.eks. Sportplaza Mercator
i Holland) og biocomputation.
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ANMELD EN KLASSIKER 10

Havekunstens store stilperi-
 oder er udtryk for en stili-

sering - forenkling og perfekti-
onering -  af de landskabsfor-
mer hvor de opstod. Den
spansk-mauriske have er en
stiliseret mark med vandings-
kanaler. Den italienske have er
en stiliseret bjergbæk. Den
franske have er en stilisering
af nordfrankrigs flade flod-
landskaber. Og den engelske
have er et stiliseret, bakket
græsningslandskab. Sammen
med ‘haven’ - der er udviklet
fra dyrkningshaven - er det
fem hovedformer der er ud-
gangspunktet for Carl Theo-
dor Sørensens ‘Europas have-
kunst’ fra 1959.

C.Th. Sørensen (1893-1979)
er kendt som fagets største
danske stjerne gennem tiden
og kunne både designe, tegne

De stiliserede landskabsformer
Fagets mester gav med ‘Europas havekunst’ havekunsten nye vinkler trods bogens uklare linje

og skrive. I ‘Europas have-
kunst’ er han ude i noget der
minder om et videnskabeligt
ærinde. De stiliserede land-
skabsformer er en hypotese
som bagefter eftervises. Som
sådan skal værket mere opfat-
tes som en forskningsafhand-
ling end som en pædagogisk
lærebog. Det akademiske ni-
veau slås an fra starten med et
langt uoversat citat på tysk.

Bogen var derfor ikke svaret
på fagets efterspørgsel efter
en lærebog. Den kom først i
1972 med Georg Boyes ‘Have-
kunsten i kulturhistorisk belys-
ning’. Der er dog på den an-
den side langt til vore dages
forskningsrapporter. C.Th. skri-
ver ‘vistnok’ hvis han er usik-
ker. Ikke at ‘der er grundlag
for at antage’. For nu at tage
et lille symbolsk eksempel.

Med C.Th.s fokus er den ita-
lienske stil ikke renæssanceha-
ven og den franske stil er ikke
barokhaven. Det er bare be-
tegnelser haverne har fået for-
di de var fremme i de pågæl-
dende kulturperioder. På den
anden side er det ikke tilfæl-
digt at stilarterne netop var
fremme da de var. Når den
franske stil blomstrede i 1600-
tallet var det fordi Frankrig
nød økonomisk fremgang og
havde en centraliseret magt-
struktur hvor de store anlæg
gav mening og kunne komme
til udførelse. Det kommer
C.Th. ikke nærmere ind på.

Med sin nye opdeling vil
C.Th. også gøre begreberne
mere fleksible. Det er f.eks. et
problem at tale om den ‘en-
gelske romantiske landskabs-
have’ når man kunne finde ro-

mantiske haver længe før,
f.eks. i den italienske renæs-
sancehave Villa Lante i 1550.
Havehistoriens hovedretninger
er sket ikke så tids- og steds-
bestemte endda. Derfor er be-
greber som ‘den italienske’ og
‘den engelske stil’ heller ikke
bedste. Desværre er begrebs-
udviklingen stoppet her.

Den franske stil synes at
ligge C.Th. særligt på hjerte.
Kritikken af stilen som ‘stiv’ af-
viser han blankt. Og André le
Notre, hovedmanden bag ha-
verne ved Vaux-le-Vicomte,
Versailles og Chantilly, bliver
sat meget højt. Derfor også
den grundige gennemgang af
bogen ‘La Theorie et la Pra-
tique du Jardinage’ (1709) der
ifølge C.Th. er le Notres fag-
lige og kunstneriske testamen-
te. Også danske Johan Korne-

Fire landskaber der er udgangspunktet for fire hovedstilarter: Den spanske (vandingsanlæg på Mallorca). Den italienske (bjergvæk ved Tivoli). Den
franske (flodlandskab ved Loire). Og den engelske stil (Lellinge ved Køge). Den engelske stil er i C.Th.s begrebsverden basalt et afgræsset bakke-
landskab uden de romantiske islæt med grotter, statuer mv. der senere kom til. Alle billeder er gengivet fra bogen.
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C. Th. Sørensen: Europas havekunst.
Fra Alhambra til Liselund. G.E.C. Gads
Forlag 1959. 306 s. Bogen blev genud-
givet i forfatterens dødsår 1979 som
et fotografisk genoptryk. Bogen kan
kun købes antikvarisk eller lånes.

Med fire billeder (hvoraf der her kun vises de sidste tre) viser C.Th.
hvordan broderiparterret er opstået. Urtehavens hækomkransede
dyrkningsbede bliver forfinet og ender som noget helt andet.

lius Krieger får glimrende an-
meldelser, især for sit arbejde i
Frederiksberg og Frederiks-
borg Have.

Det virker dog som om
C.Th. ikke helt kan bestemme
sig for værkets linje. Han med-
deler til en start, at han „kun i
meget ringe grad vil forsøge
mig analyser, knap nok med
vurderinger.“ Det holder han
absolut ikke. Han skjuler f.eks.
ikke at han ikke regner den ty-
ske havekunst for meget. Og
hvorfor skulle han også afhol-
de sig fra at analysere? Det er
når han gør det, at han er
bedst, f.eks. når han i tekst og
billeder forklarer hvordan bro-
deriparterret er opstået.

Bogen er i vid udstrækning
struktureret efter havekun-
stens hovedpersoner og perso-
nalhistorien er meget detalje-
ret. Det virker ikke særligt
konstruktivt i forhold til hypo-
teserne. Under læsningen sav-
ner man desuden klarere hi-
storiske rammer og perspekti-
ver for de mange detaljerede
beskrivelser af haver og perso-
ner. Med fokuseringen på de
fem hovedformer er der også
nogle havetyper der kun bliver
overfladisk berørt, specielt
1800-tallets haver hvor f.eks.
de senere engelske haver af
Blomfield, Lutyens og Jekyll
spises af med tre sider. Men nu
er vi også nået frem til den tid
som C.Th. selv har levet i, og
der stopper historien!

Helt tilfreds var C.Th. heller
ikke selv med værket. Han er
ifølge forordet ligefrem ‘be-
skæmmet’ over at han ikke
kan honorere den tillid som
fondene har vist ham med sine
tilskud. Men selv når C.Th. er
beskæmmet er resultatet ikke
til at komme uden om.

Bogen udvikler de havehi-
storiske fag med sine hypote-
ser der overbeviser selv om de
ikke kan stå alene. Samtidig
samler bogen en lang række
eksempler der er dem der kla-
rest udtrykker de forskellige
haveformer. Kun nogle af ha-
verne eksisterede dog som i
deres velmagts dage eller det
der lignede. Det er stort set de
60 havekunstneriske monu-
menter der i C.Th.’s afslutten-
de liste bør „bevares og plejes
med den største omsorg.“

I listen over havekunstneris-
ke monumenter nævnes to
danske anlæg. Frederiksborg
Slotshave er ikke rigtigt med
idet C.Th. blot nævner at ‘van-
dene’ burde genskabes. Han
ville have glædet sig over den
genskabelse der fulgte 47 år
efter. Rigtigt med er derimod
den romantiske have på Møn,
Liselund, der også er med i bo-
gens undertitel ‘Fra Alhambra
til Liselund’. sh
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gmPUBLIKATIONER

Roof Top Gardens. The Ter-
races, Conservatories, and
Balconies of New York. Af
Roberta Amon og Denise Le-
Frak Calicchio. Rizzoli 2011.
208 s. rizzoliusa.com.
plantarum.dk
• Indkik i 27 unikke haver, ter-
rasser og balkoner på toppen
af New Yorks højhuse. Tagha-
verne har hvert sit særpræg,
nogle med roser, andre med
grøntsager, nogle med hygge-
lige spisepladser og bløde hyn-
der, andre med skulpturer. Og
alle med skønne udsigter.

Gennem skovene syd for
Århus. Af Lars Friis Olsen. For-
laget Klim 2011. 191 s. klim.dk.
• Om Marselisborg-skovene,
Moesgård-skovene og Fløj-
strup Skov, gamle godsskove,
nu mest forvaltet af Århus
Kommune. De danner et 12
km skovbælte fra Århus og
sydpå. I tre ‘vandringer’ - midt,
vestsiden og langs vandet - be-
lyses kultur- og naturforhold.

Urban Trees. Af Steve Cox.
The Crowood Press 2011. 176
s. crowood.com. plantarum.dk.
• Guide med praktiske oplys-
ninger om bl.a. jordbund og
miljøforhold, plantning, be-
skæring og beskyttelse af træ-
er i byen. Desuden beskrives
pleje, og træernes beskaffen-
hed og sikkerhed bedømmes.
Endelig skildres træers rolle i
byen nu og i fremtiden.
Nationalpark Thy. Natur i
særklasse. Af Jens Kristian
Kjærgaard og Karsten Bjørn-
skov. Forlaget Vestenvind
2012. 344 s. 369 kr.
www.forlaget-vestenvind.dk.
• Fotobog der i tekst og bille-
der tager læserne med på en
rejse i nationalparken fra ky-
sten, over klitten til hederne
og søerne med deres rige flora
og fauna.

Håndbogen - arbejdsmiljø i
bygge og anlæg. Branche-
arbejdsmiljørådet for Bygge &
Anlæg 2012. 203 s.
www.haandbogen.info
• Opslagsbog om arbejdsmiljø
inden for bygge- og anlægs-
branchen. Håndbogen vejleder
i god arbejdsmiljøpraksis samt
hvordan Arbejdsmiljølovens
regler kan følges i virksomhe-
der og på byggepladsen.
Vejledning i planteværn
2012. Af A. Bjerg m.fl. Land-
brugsforlaget 2012. 456 s. 239
kr. www.landbrugsforlaget.dk.
• Overblik over kemisk og
mikrobiologisk bekæmpelse af
ukrudt, sygdomme, skadedyr
og vækstregulering i land-
brug, gartneri, planteskole,
skov og læhegn. Baseret på in-
formation fra Miljøstyrelsen,
planteværnsfirmaer m.fl.

Nationalpark Mols Bjerge.
Nationalparkplan 2012 -
2018. Naturpark Mols Bjerge
2012. 72 s. www.danmarks-
nationalparker.dk.
• Nationalparkens første ‘nati-
onalparkplan’ siden indvielsen
i 2009. Hovedretningslinjer for
udviklingen af nationalparken.
Grundlag for de årlige bevillin-
ger og for projekter der skal
gavne biologisk mangfoldig-
hed og lokale erhverv. Planen
er baseret på bl.a. høringer og
16 offentlige borgermøder.
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Kunstige minivådområder er
gode til at fjerne næringsstof-
fer fra drænvand. I hvert fald
har Hedeselskabets minivåd-
område i Ondrup Mose ved
Odder fjernet eller tilbage-
holdt halvdelen af kvælstoffet
og tre fjerdedele af fosforen.
Også meget sulfat og mange
partikler er fjernet. Det viser
første års test, oplyser selska-
bets blad Vækst 4/2011. „An-
lægget fungerer som tilsigtet,
også om vinteren, og giver
perspektiver for det videre
udviklingsarbejde,“ lyder det.
Og anlægget er end ikke bio-
logisk færdigmodnet endnu.

Et minivådområde fylder
300-1.000 m2 og har vandtæt
bund. Drænvandet ledes - via
et forbassin - gennem et sær-
ligt jordlag (matrix) til en fa-
skine og derfra til å eller sø.
Når matrixen skal skiftes, kan
den spredes på marken.

Formålet er at få et billigt
middel til at opfylde kravene i
vandrammedirektivet. Anlæg-
get i Ondrup er det første for-
søgsanlæg i fuld skala. Projek-
tet udføres af Orbicon A/S
sammen med bl.a. landbrugs-
organisationer, lokale kommu-
ner og Miljøcenter Århus.
www.minivaadomraader.dk

Minivådområde viser lovende takter

Minivådområdet i Ondrup Mose, maj 2011. Det aftager vand fra
cirka 100 ha. Søen er anlæggets forbassin. Foto: Orbicon A/S.



60 GRØNT MILJØ 3/2012

Sling’er og Hopi’er
i samme forening
Danske Skov- og Landskabsin-
geniører og Have- og Parkin-
geniører. Det er det nye navn
for foreningen Danske Skov &
Landskabsingeniører, og an-
ledningen er klar nok: nemlig
den nye parallelle uddannelse
som have- og parkingeniør
hvor de første bliver færdige i
2014. Organisationen med det
næsten rekordlange navn be-
holder dog den gamle forkor-
telse DSL. Selve uddannelserne
bruger fortsat de mundrette
forkortelser Sling og Hopi.

Navneskiftet blev vedtaget
på et ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde efter en
navnekonkurrence hvor der
kom 25 forslag. „Vi har disku-
teret navne, genkendelighed
og signalværdi med en nedsat
fokusgruppe, og vi har drøftet
det nye navn i repræsentant-
skabet. Derfor er jeg glad for
at vi nu kan fortsætte med at
kalde os selv DSL - på bag-
grund af en god proces,“ skri-
ver formand Henrik Steffensen
Bach i foreningens blad ‘Skov
& Land’. Foreningen kan i øv-
rigt den 12. oktober i år fejre
sit 100-års jubilæum.

BRANCHE
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Kim Fjord redigerer
ikke Haven mere
Kim Fjord Pedersen har forladt
chefredaktørposten på Have-
selskabets blad Haven, en post
han har været på siden 1999.
„Som redaktør har han udvik-
let Haven fra et traditionelt
medlemsblad til et magasin
der til stadighed har evnet at
fange de nye trends inden for
havekulturen og haven i det
hele taget,“ skriver Havesel-
skabets direktør Ole Münster i
Havens martsnummer.

Han forklarer at Kim Fjords
ophør hænger sammen med
at alle sekretariatets funktio-
ner - herunder bladets redak-
tion - er blevet samlet på Jæ-
gersborgvej i København. Kim
Fjord fortsatte på sin post fra
sit hjem i Århus, men nu er det
„ikke længere muligt på en
hensigtsmæssig måde at fort-
sætte med denne midlertidige
løsning,“ skriver Ole Münster.

En tidlige orientering om
overdragelsen. En hurtig

og aktiv velkomst. En klar op-
gavefordeling. Uddelegering
af ansvar. Og en åben og lø-
bende adgang til den nye le-
delse. Det kan være med til at
afbøde den usikkerhed og be-
kymring som medarbejdere
kan have når de virksomheds-
overdrages i forbindelse med
en udlicitering.

Sådan var det i hvert fald da
HedeDanmark efter en licitati-
on i 2010 overtog gartnerop-
gaver, rengøring og flere an-
dre ‘tekniske støttefunktioner’
på Danfoss i Nordborg på Als.
Det viser en undersøgelse der
er udført af Skov & Landskab i
PartnerLandskabs regi, det vil
sige som et mini-forsknings-
projekt. Det er Christian Lind-
holst der har udført arbejdet
som er betalt af 3F/BAT.

Den store usikkerhed
Problemet er at ingen præcist
ved hvad der skal komme til at
ske når et arbejde skal udlici-
teres. Den virksomhed der ud-
byder kan i en periode ikke in-
formere medarbejderne om
fremtiden. De ved derfor ikke
hvem der bliver deres næste
arbejdsgiver og har i øvrigt
slet ikke bedt om at få en ny.
Og afskedigelser er en risiko
når der ikke er sammenhæng
mellem de udbudte opgaver
og antallet af overdragede
medarbejdere. Usikkerheden
kan bl.a. medføre et midlerti-

digt psykisk dårligt arbejdsmil-
jø og myter om hvad der må-
ske skal ske.

I den aktuelle sag blev med-
arbejdere i seks måneder holdt
hen i usikkerhed. Ifølge vinde-
ren af licitationen, HedeDan-
mark, lagde Danfoss dog stor
vægt på hvordan de ni invol-
verede medarbejdere skulle
behandles. Undersøgelsen vi-
ser da også at medarbejderne
har karakteriseret velkomsten
og integrationen som en god
oplevelse. De er i dag overord-
net set tilfredse med at være
hos den nye arbejdsgiver.

Et intensivt forløb
Den 1. juli 2010 blev medar-
bejdergruppen overdraget.
Lige efter blev der gennemført
medarbejderudviklingssamtale
med alle, udleveret nyt ar-
bejdstøj og holdt fællesmøder
med HedeDanmarks chefer og
den nye lokale afdelingsleder.
Senere i april 2011 blev der
holdt et medarbejderseminar
om bl.a. samarbejdet i grup-
pen. Da den gamle overens-
komst udløb, gik gruppen over
til den overenskomst der gæl-
der hele HedeDanmark. Og
hvor bl.a. månedslønnen blev
udskiftet med timeløn.

Det var dog ikke alle ni
medarbejdere der blev over-
draget. Den daværende ar-
bejdsleder blev afskediget da
der ikke var arbejde til ham.
Det er også slut med sæsonar-
bejdere. I efteråret 2011 blev

Sådan overdrager man på en god måde
Problemerne med virksomhedsoverdragelser efter udbud kan afbødes

Medarbejderne i Danfoss har nu HedeDanmarks logo opå ryggen. Det har trods alt været en god oplevelse.

yderligere en medarbejder af-
skediget efter en omstruktu-
rering af opgaverne. Ellers er
arbejdsstyrken intakt.

Uddelegeret ansvar
I dag er arbejdet mere plan-
lagt end før med bl.a. arealbe-
skrivelser, pleje- og arbejdspla-
ner. Inden for disse rammer
har medarbejderne fået udde-
legeret mere ansvar end før,
også til at vurdere hvornår pla-
nerne skal afviges. Den nye ar-
bejdsleder kommer kun forbi
én gang hver anden til tredje
uge. Medarbejderne er glade
for disse vilkår der har skabt
større arbejdsdicisplin og stør-
re respekt om deres arbejde.

En del af medarbejdernes
bekymring var den identitet
der var knyttet til at være an-
sat på Danfoss der er meget
dominerende på Als. Nu er
medarbejderne tilknyttet et
driftskontor så langt væk som i
Åbenrå og kender slet ikke de-
res øvrige kollegaer i Hede-
Danmark. Til gengæld er til-
hørsforholdet til Danfoss beva-
ret. Geografien er et eksempel
på at hver overdragelse har
sine egne vilkår, men mange
generelle erfaringer kan godt
overføres. sh

KILDE
Andrej Christian Lindholst (2012):
Fire gode råd om virksomhedsover-
dragelse. En undersøgelse af medar-
bejderens perspektiv. Arbejdsrapport
145. Skov & Landskab.
Christian Lindholst (2012): Et stort
ledelsesansvar at håndtere usikkerhe-
den. Vækst 1/2012.
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Fra 1. april 2012 kan man
finde alle offentlige udbud

over 0,5 mio. kr. på portalen
www.udbud.dk der admini-
streres af Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen. Alle ordregi-
vere skal bruge denne udbuds-
portal når de annoncerer ind-
køb af varer og tjenesteydelser
der er omfattet af tilbudslo-
vens annonceringspligt. Det
betyder at kontraktens værdi
er over 500.000 kr., men man
kan dog godt frivilligt offent-
liggøre mindre udbud.

På udbud.dk kan man også
offentliggøre EU-udbud idet
udbud.dk videresender udbud-
det til Tenders Electronic Daily
(TED). De EU-udbud som be-
kendtgøres direkte på TED,
importeres omvendt til visning
på udbud.dk. Man kan finde
standardformularer til det hele
på udbud.dk. Man kan endvi-
dere offentliggøre licitationer
af bygge- og anlægsopgaver
som man skal efter tilbudslo-
ven. Endelig kan man varsle
fremtidige indkøb, offentlig-
gøre ændringer til et annonce-
ret udbud eller aflyse udbud.

Mange nye fordele
Med den ny udbudsportal bli-
ver det lettere for ordregivere
at finde de offentlige opgaver.
Man kan se en oversigt over
aktive EU-udbud, nationale
udbud og indkøbsplaner. Gen-
nem søgninger, eventuelt som
fritekstsøgninger, kan man
lede efter de udbud der er
mest relevante. Er man logget
ind, kan man desuden gemme
sin søgning til senere brug,

Offentlige udbud er samlet på ét sted

gemme udbud eller abonnere
på en søgning så man får be-
sked - via e-mail eller RSS - når
der er fundet et udbud der
matcher søgningen.

Udbud.dk tilbyder også en
funktion der skal gøre det let-
tere for små og mellemstore
virksomheder at finde rele-
vante partnere til at indgå i
konsortier og i fællesskab by-
de på offentlige opgaver: Er
man logget ind som bruger,
kan man på et konkret udbud
søge efter forretningspartnere
eller få sine kontaktoplysnin-
ger vist på siden med udbud-
det så andre leverandører kan
tage kontakt.

Tager godt imod
Danske Anlægsgartnere tilby-
der i forvejen sine medlemmer
en brugerbetalt licitations-
overvågning. Den er baseret
på en overvågning Mercell
Danmark A/S står for, og som i
princippet omfatter alle ud-

bud uanset størrelse, også pri-
vate udbud. Foreningen vil nu
på egen hjemmeside linke til
www.udbud.dk og i øvrigt
overveje hvilken overvågning
der eventuelt skal til for at op-
fange de små og private ud-
bud.

Dansk Byggeri hilser den nye
portal velkommen. „Vi har
længe efterlyst én samlet ind-
gang til de opgaver offentlige
myndigheder sender i udbud
så virksomheder ikke længere
går glip af kommunale udbud,
fordi de indtil nu er blevet an-
nonceret meget sporadisk,“ si-
ger erhvervspolitisk konsulent
Lea Stentoft.

Hun fremhæver at den nye
portal både er en administrativ
fordel for de bydende firmaer
og en konkurrencefordel for
kommunerne. Stentoft opfor-
drer derfor kommunerne til
også at bruge portalen til op-
gaver under 500.000 kr. for at
få det fulde udbytte. sh

Utemiljö med ny
redaktør og forside
Grønt Miljøs svenske søsterblad
Utemiljö har skiftet redaktør.
Og det er ikke noget der lige
sker hvert år. Larseric Johanson
har nemlig haft tjansen i over
30 år, men har nu givet stafet-
ten videre til Sophia Nottehed.
Hun er jurist, men som hun
selv siger er hun mere eller
mindre vokset op med Utemil-
jö idet hun er Larserics datter.

Samtidig har bladet fået ju-
steret i sit layout - også forsi-
den som er påvirket at de sam-
me modestrømninger som
Grønt Miljø. Desuden loves re-
daktionelle justeringer, bl.a.
med mere vægt på virksom-
hedsperspektiver og juridiske
spørgsmål. Det svenske blad
udgives af forlaget Marietorp
Förlag AB i Malmø, men i sam-
arbejde med Sveriges Träd-
gårdsanläggningsförbund,
STAF. Det er til forskel fra Dan-
mark hvor Grønt Miljø ejes af
Danske Anlægsgartnere. sh

Fra udbudsportalen. Her vil Odense Kommune have tilbud på udstyr til
parker og legepladser.

www.udbud.dk letter søgningen af de udbud man vil give tilbud på

Ekspert i landskab
og biodiversitet
Til sommer starter de første
studerende på kandidatud-
dannelsen ‘Nature Manage-
ment’. Den varer som andre
kandidatuddannelser og fore-
går på Det Natur- og Biovi-
denskabelige Fakultet ved Kø-
benhavns Universitet. På den
nye uddannelse fokuseres på
at uddanne eksperter inden
for naturområders økologi og
forvaltning. EU’s landbrugs- og
landdistriktspolitik, vandram-
me- og habitatdirektiv giver
kommuner og stat en række
nye opgaver som de færdig-
uddannede kandidater vil
være oplagte til at løse, lyder
det fra universitetet.

Arbejdet skal være så effektivt som muligt. Det hjælper den nye portal med fordi flere opdager udbuddet.
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Vi er fire sidsteårs-anlægs-
gartnerlærlinge som har

været så heldige at få lov til at
deltage i SkillsDenmark i
Odense Congress Center i ja-
nuar 2012. Det har været en
sjov og spændende oplevelse.
Det var dejligt at arbejde med
materialer som ikke bliver
brugt så meget. Vi fik også frie
hænder, inden for rimelighe-
dens grænser, til at finde de
planter vi gerne ville bruge.

I anderledes mønstre
Vores tanker var at lave en lille
oase hvor man kan slappe af
til lyden af rislende vand. I an-
lægget brugte vi de tre mest
anvendte belægningsmateri-
aler i anlægsgartnerbranchen,
nemlig klinker, granit og be-
ton. Klinkerne og granitten er
lagt i mønstre som man ikke
lige ser alle steder, men prik-
ken over i’et er de mange flot-
te og specielle planter/træer.

Vores klinkebelægning
lagde vi i et mønster på langs
med stien. Vi bryder linjerne
en gang imellem med en klin-
ke som bliver lagt på tværs af
stien. Det gør vi for at give be-
lægningen lidt spil i fugerne.

Granitfliserne lagde vi ikke i
det traditionelle nulforbandt,
men i et mønster hvor tre fliser
ligger i forbindelse med hinan-

den på langs. Derefter en fuge
på 3 cm hvor der bliver fuget
med mørkt stenmel. Den mør-
ke farve giver en god kontrast
til den lyse flise. Fliserækkerne
ligger forskudt så vi ikke har
nogen tværgående linjer som
går igennem. Flisegrupperne
bliver lagt i 1/3-forbandt. 

Det er vigtigt, uanset hvil-
ken belægning man lægger,
at man bryder det på forskel-
lige måder. Enten ved det
mønster man bruger eller med
en krukke med en flot plante
som man sætter oven på be-
lægningen.

Opstammet rododendron
I vores jagt efter planter fandt
vi en rigtig flot opstammet ro-
dodendron. Den placerede vi
centralt ved bassinerne. Den er
så speciel og anderledes så den
skal komme til sin ret. I resten
af beddet placerede vi lyng
der stod rigtig flot med farver.

Ned langs klinkestien place-
rer vi nogle unikke arter af nå-
letræer. De er placeret enkelt-
vis for at de ikke drukner i an-
dre planter. De er så anderle-
des at de sagtens kan stå ale-
ne. Derved giver vi også mulig-
hed for at se dem ordentligt.

Tanken bag hjørnemuren er
at lave en sammenhæng mel-
lem denne del af anlægget og
vandbassinerne. Vi ville også
have lidt højde i begge ender
af anlægget for at det ikke bli-

SkillsDenmark er en nonprofit organisation der blev stiftet i
1997 for at højne og fremme de danske erhvervsuddannel-
sers image og status - og dermed også lokke flere til fagene.
Det gør den ved „via konkurrencer at tilskynde unge men-
nesker, deres undervisere og arbejdsgivere til at opnå den
højeste erhvervskompetence inden for deres faglige områ-
de,“ som hjemmesiden www.skillsdenmark.dk oplyser.

Medlemmer i organisationen er en række faglige udvalg,
bl.a. Det Faglige Udvalg for Anlægsgartneri, samt en række
erhvervsskoler, også alle de der uddanner anlægsgartnere.

SkillsDenmark arrangerer et årligt Danmarksmesterskab
for erhvervsuddannelser, DM i Skills, og sender desuden del-
tagere til WorldSkills og EuroSkills. DM i Skills er samtidig en
messe hvor elever fra folkeskolen og erhvervsskolernes
grundforløb får inspiration til deres uddannelsesvalg.

Det seneste DM - og det andet i alt - blev holdt  26.-28. ja-
nuar 2012 i Odense Congress Center. Her var 27 håndværks-
fag med. Anlægsgartner var et af yderligere 8 ‘demonstrati-
onsfag’ uden for konkurrence. En gruppe anlægsgartnerele-
ver fra Kold College der repræsenterede faget og fortæller
om det her på siden. Arrangementet fik besøg af 20.800
mennesker, mest elever fra erhvervsskolernes grundforløb.

„I sætter ansigt på unge der er stolte af deres fag, og som
har det som mål at være blandt de bedste til det de laver,“
sagde LO-formand Harald Børsting til de knap 200 deltagere
fra de 35 fag. „I er med til at inspirere andre unge til at tage
en faglig uddannelse, og det har vi brug for. Vi har brug for
de dygtigste medarbejdere i verden for at sikre vækst og ud-
vikling.“ sh

Af Malene H. Hansen, Rikke Geisler,
Christian Johansen og Pia Christensen

FÆRDIGHEDER I HÅNDVÆRKET

et godt farvespil især i vinte-
rens lidt triste farver.

Farverig skimmia
Oppe langs med vandbassiner-
ne havde vi et bed med nogle
store rododendron for at
skærme en smule for den mas-
sive betonmur langs bassiner-
ne. Rododendron er flot både
i vintertilstand og i blomstring.
I bedet over rododendronbe-
det plantede vi skimmia for at
få lidt farver. Skimmia er en
god plante til vinteren fordi
dens farve bryder vinterens
grå og stedsegrønne farver.

DM i Skills er en fantastisk
mulighed for unge mennesker
som er usikre på hvilken ud-
dannelse de videre skal vælge.
Her er nemlig samlet en meget
bred vifte af uddannelsesmu-
ligheder. Her kan de også få
indgående viden om den ud-
dannelse som de overvejer, fra
os lærlinge og repræsentanter
fra de forskellige skoler som
der er til stede. ❏

Anlægsgartnereleverne er ved at vise deres færdigheder påSkills Denmark i Odense sidst i januar.

Mod den højeste erhvervskompetence
SkillsDenmark vil hæve fagniveauet - og inspirere unge til at vælge fag

SKRIBENTER
Alle fire er fjerdeårselever på Kold
College. De er som praktisksteder til-
knyttet Anlægsgartner Th. Skov Lar-
sen, Sydfyns Brolægning Aps, Skæl-
skør Anlægsgartnere A/S og Kerte-
minde Kommune, Park og vej.

ver alt for fladt. I denne høj
plantede vi Viburnum sammen
med alunrod for at give det
hele lidt farve. De to planters
farve passede rigtig godt sam-
men. Alunrod har en meget
mørk rødvinsfarve som giver
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HedeDanmark fortsætter sin
ekspansion med opkøb af Hel-
singborg-virksomheden Väla
Mark & Trädgård der beskæf-
tiger cirka 30 mand. Sigtet er
at komme ind på det svenske
marked for pleje, vedligehold
og renhold af grønne områ-
der. „Et attraktivt marked med
høj grad af udlicitering af of-
fentlige opgaver og stabil øko-
nomisk vækst er blandt årsa-
gerne til at HedeDanmark går
ind i Sverige,“ oplyser Hede-
Danmark.

Og det er kun begyndelsen
lyder det fra firmaet der er
Danmarks største leverandør
inden for grøn service. Med
opkøbet af Väla Mark & Träd-
gård er det på længere sigt
planen ‘at opnå en lignende
position på det svenske mar-
ked for grøn service’.

„Väla Mark & Trädgård og
HedeDanmark fokuserer på de
samme kundesegmenter og

HedeDanmark over sundet
forretningsområder. Vi overta-
ger en veldrevet virksomhed
med en dygtig lokal ledelse i
spidsen som kan medvirke til
en fortsat positiv udvikling og
sikre at HedeDanmark opnår
en markant position på det
svenske marked. Vi etablerer
os nu i det sydlige Sverige,
men vores ambitioner rækker
længere op i Sverige,“ siger
administrerende direktør Car-
sten With Thygesen.

HedeDanmarks opkøb af
Skælskør Anlægsgartnere er i
øvrigt en kendsgerning efter
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsens godkendelse. Skæl-
skør Anlægsgartneres aktivite-
ter inden for pleje, vedlige-
hold og rengøring bliver inte-
greret i HedeDanmark, mens
anlægsdelen i Østdanmark
fortsætter under navnet Skæl-
skør Anlægsgartnere, nu blot
ejet af HedeDanmark. Hoved-
adressen i Sorø bevares også.

Vandløbspleje og naturpleje hører stadig til HedeDanmarks opgaver,
men med de mange opkøb spreder virksomheden sig over alle opgaver
inden for anlæg og ‘outdoor facility management’.
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Per Lysholm Kjærebye i haven i andelsforeningen han bor i - og som han også passer.

„Det er spændende at få ind-
flydelse på hvordan man gør
bymiljøer grønnere, og for
mig er det nyt at arbejde med
de muligheder og problemer,
det giver når man tænker na-
turen ind i byen.“

Sådan siger 35-årige Per Lys-
holm Kjærebye om uddannel-
sen til have- og parkingeniør,
som han startede på i septem-
ber 2011. Oprindeligt er Per
uddannet jordbrugsteknolog
fra Selandia i 2007 hvorefter
han arbejdede som gartner-
medhjælper i et par år. En
længere ledighedsperiode gav
ham imidlertid lyst til at vide-
reuddanne sig.

„Da jeg ikke kunne finde ar-
bejde som jordbrugsteknolog,
har jeg valgt at opkvalificere
mig gennem en ny uddannel-
se. Jeg interesserer mig meget
for miljø, bæredygtighed og
løsninger på klimaforandrin-
ger, så det var oplagt at forføl-
ge det spor,“ siger han om val-
get af have- og parkingeniø-

Fra jordbrugsteknolog til have- og parkingeniør

Af Christine Theisen

SKRIBENT. Christine Theisen er jour-
nalist, tilknyttet kommunikations-
bureauet LivingWords.

ren der bl.a. har fokus på at
tilpasse byens grønne områder
til fremtidens klima.

„De hyppigere og kraftigere
regnskyl vi kan se frem til i de
kommende år, vil skabe store
problemer i byerne. Så jeg
glæder mig til at lære mere
om grønne tage, forsinkelses-
bassiner og andre tiltag der
kan forebygge oversvømmel-
ser i fremtiden,“ siger han.

Startet som testpilot
Per er startet på uddannelsen
som en slags testpilot for det
forløb der først rigtig skydes i
gang nu. Normalt tager det
fire år at få eksamensbeviset
som have- og parkingeniør i
hus, men fra sommeren 2012
gør en ny studieordning det
muligt for jordbrugsteknolo-
ger fra landskab- og anlægs-
linjen at følge et særligt tilret-
telagt forløb og få godskrevet
fag der svarer til halvdelen af
uddannelsestiden.

Studieleder Susanne Og-
strup glæder sig til at byde
jordbrugsteknologerne vel-

kommen på professionsbache-
loruddannelsen der udbydes
af Erhvervsakademi Sjælland i
samarbejde med Københavns
Universitet og Roskilde Tekni-
ske Skole.

„Vi oplever at det giver flere
nuancer i undervisningen når
de studerende har praktiske
erfaringer at trække på. Så det
er meget positivt for både stu-
diemiljø og faglige diskussio-
ner at der kommer folk ind
med forskellige baggrunde,“
siger hun. „Til gengæld kan vi

tilbyde en uddannelse på et
højt fagligt niveau med en
forskningsmæssig tilknytning
som gør at vi hele tiden træk-
ker på den sidste nye viden in-
den for fagene.“

Studerende i alle aldre
For Per Lysholm Kjærebye er
det desuden et plus, at uddan-
nelsen rummer studerende i
alle aldre. Det har gjort det
nemt for ham at finde sig til
rette på studiet selv om han er
en voksen mand med både
kone og børn.

„Jeg vil skyde på at under
halvdelen af de studerende
kommer direkte fra gymnasiet,
mens resten har været ude og
lave alt muligt andet. På det
ene hold ligger jeg nok i den
ældre del, men på det andet
er jeg cirka i midten rent al-
dersmæssigt,“ siger han.

Videreuddannelse fører na-
turligt nok nye indsigter med
sig. Og for Per har det f.eks.
været en overraskelse at et fag
som jura kan være interessant.

„Mod mine forventninger
har det været rigtig spænden-
de at have jura. Nu kan jeg se
at det er et fag man slet ikke
kan undvære i sit arbejde fordi
juridisk viden er fundamentet
for en masse beslutninger om
fredninger, placeringer og
hvordan man anlægger nyt. I
en teknisk forvaltning kan det
udgøre en ganske stor del af
ens arbejdstid,“ siger Per der
godt kan se sig selv arbejde i
netop en kommune når ud-
dannelsen er i hus.

Med to års merit kan jordbrugsteknologer tage en professionsbachelor på den halve tid.
Jordbrugsteknolog Per Lysholm Kjærebye er tyvstartet

2 ÅRS MERIT FRA TEKNOLOG TIL HOPI
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■ Jordbrugsteknologer med linjen ‘Landskab & Anlæg’ kan
via kvote 2 søge den 4-årige professionsbacheloruddannelse
til have- og parkingeniør (Hopi) og få to års merit. Jord-
brugsteknologerne skyder dermed genvej til at blive grøn
ingeniør på blot to år. Med en studentereksamen kan tek-
nologerne også søge 5. juli via kvote 1.
■ For de jordbrugsteknologer der optages, bliver der tilret-
telagt et skræddersyet uddannelsesforløb hvor der bygges
oven på den viden og erfaring man har som jordbrugstek-
nolog. Samtidig udbygges og styrkes de ledelsesfaglige og
faglige kompetencer inden for jord, vand og planter.
■ Læs mere: www.hopi.dk / merit for jordbrugsteknologer
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Gruser vejene med opvarmet grus

Dækrodsplanter - små planter
med en kompakt sluttet rod i
en lille potte eller briket - dan-
ner 15 år efter plantning et
mere stabilt træ end barrods-
planter gør. Dækrodsplanters
rod udvikler sig kraftigere,
mere symmetrisk og har færre
alvorlige fejl. Og jo mere vel-
udviklet roden er, desto større
er træets stabilitet.

Det bekræftes alt sammen i
et forsøg som forstkandidat
Anders Tærø Nielsen har ud-
ført i sit speciale fra Skov &
landskab. Han tog udgangs-
punkt i et feltforsøg med rød-
gran fra 1995. Her blev dæk-
rodsplanter i Jiffy skovbriket-
ter plantet i hedejord sammen
med barrodsplanter.

Stabiliteten blev målt ved at
koble et spil og en kraftmåler
til træerne hvorefter man mål-
te det maksimale træk før træ-
et væltede. Bagefter blev ro-
den gravet op og målt. I gen-

KILDER
Anders Tærø Nielsen (2012): Dæk-
rodsplanter har bedre rodsystemer og
er mere stormfaste. Skoven 2/2012
Anders Tærø Nielsen (2010): A com-
parison of root architecture and tree
stability in bare root- and Jiffy-trees
(Picea abies), eight meter tall. Spe-
ciale. Skov & Landskab.

Dækrodsplanter bliver til mere stabile træer

Dækrodsplante - lærk - fra Peter
Schjøtts Planteskoler. Den er etab-
leret i en briket med ‘luftbeskæ-
ring’, altså så der er luft mellem
de enkelte briketter.

nemsnit tålte dækrodsplanter-
ne 60 kg større træk end bar-
rodsplanter. Det var statistisk
sikkert. Dækrodsplanternes

stormstabilitet var øget med
13% for de største træer og
32% for de mindste.

Roden blev målt på forskel-
lige måder, bl.a. ved at bereg-
ne det totale tværsnitsareal af
rødderne 20 cm fra stubbens
centrum. Her havde dækrods-
planterne i gennemsnit 55 cm2

større tværsnitsareal end bar-
rodsplanterne. Det svarer til
29% mere for de største træer
og 74% mere for de mindste.
Dækrodsplanterne havde også
flere ‘dominerende’ rødder og
en større rodsymmetri. Sym-
metrien blev målt ved at måle
det totale tværsnitsareal 20 cm
fra skubbens centrum i tre for-
skellige vinkler. sh

Vedligeholdelsesfri
parkbænk fra Falco
Falcos NeoBarcino-bænk ken-
des med sæde- og rygplanker
af hårdt træ, men kan nu også
fås med planker af et kompo-
sitmateriale af 65% bambus
og 35% polymer, såkaldt ‘tek-
nisk træ’. Materialet ligner
træ, ikke plast. Det er første
gang Falco bruger dette mate-
riale, og formålet er at imøde-
komme især kommuners efter-
spørgsel efter mere vedlige-
holdelsefrie udemøbler. Vedli-
geholdelsen er nu reduceret til
en afvaskning af plankerne i
ny og næ. www.falcoas.dk.

Skal man gruse i stedet for at
salte, kan det være en fordel
at bruge varmt grus. I hvert
fald i hårde vintre. Idéen er at
gruspartiklerne tør lidt af den
omgivede sne eller is op og
derefter fryser fast på overfla-
den. Resultatet er en sandpa-
pirlagtig overflade med den
ønskede friktion. Dermed løser
man et de alvorligste proble-
mer med grusning: at gruset
hurtigt viftes væk af bilernes
fartvind så effekten forsvinder.

Gruset varmes op ved at
blande gruset med koghed
vand under spredningen. Me-
toden er kendt i flere lande,
bl.a. i Norge, og i vinter har
man også testet den i Umeå i
Sverige, oplyser Utemiljö 1/
2012. Nogle dele af byen er
gruset traditionelt, mens an-
dre dele er gruset med varmt
grus. Håbet er at spare på gru-
set, øge sikkerheden og for-
bedre fremkommeligheden.
Og på sigt at spare penge.

Løvblæser med
batteri på ryggen
En løvblæser er det sidste
skud på stammen i Pellenc
Airion-serien af elektrisk dre-
vet anlægsgartnerværktøj der
bl.a. også omfatter hæksaks,
sav og beskærersaks. Serien er
baseret på et rygbåret lithium-ion-batteri der sikrer blæseren
meget kraft trods redskabets små dimensioner. Løvblæseren
kan køre i op til tre timer og har fire forskellige hastigheder
med en booster i hver. Tilmed anføres støjniveauet som me-
get lavt af importøren, Texas A/S. www.pellenc-tools.dk.

Selv om man normalt ikke kan
høre det, synger gråspurve,
solsorte og musvitter mere
skingert i byen end i skoven.
Tonefrekvensen er højere.
Man ved i forvejen at byfugle-
ne gør det for at komme op i
et toneleje hvor de bedre kan
høres gennem byens overve-
jende lavfrekvente larm. Nu vi-
ser det det sig at årsagen også
er byens arkitektur.

Lydafspilningsforsøg viser
nemlig at byfuglene også bru-
ger de højere frekvenser hvor
der ikke er trafikstøj. Det viser
at også byernes fysiske struk-
tur må spille en væsentlig rolle
for de forhøjede frekvenser,
fremgår det af undersøgelsen
der er udført af forskere fra

Byen får byfuglene til at kvidre højere
Københavns Universitet og
Aberystwyth University i Wales
og publiceret i det videnskabe-
lige tidsskrift ‘PLoS One’.

 Huse, gader, åbne pladser
og smalle stræder reflekterer
og forvrænger lyd på forskel-
lig vis, og det tager fuglene
højde for. Byfugle kan nemt få
øje på hinanden, men må
reducere ekkoer fra bygninger
og belægninger.

Uden for byerne behøver
fuglene ikke at kvidre løs for
fuld styrke. For selv om træer
og blade også forvrænger ly-
den, så blokerer de samtidigt
for klart udsyn. Derfor bruger
skovens fugle forvrængningen
til at afstandsbedømme og lo-
kalisere hinanden. sh

Tidligere har solsorten hovedsageligt levet i skove, men fra slutningen af
1800-tallet indledte solsorten en indvandring til byområder så den i dag
fortrinsvis holder til i villakvarterer. Solsorten er i dag den mest alminde-
lige fugl i Danmark med mere end 2 millioner ynglepar.
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Omkring 32.000 år gamle frø
af stauden smalbladet limurt
(Silene stenophylla) er vakt til
live af russiske forskere under
ledelse af David Gilichinsky på
Russian Academy of Sciences.
Det er en suveræn ny rekord
efter at det før er lykkedes at
gro palmetræer af 2.000 år
gamle frø i Israel. Frøene kun-
ne ikke spire, men med in-vi-
tro-metoder er der skabt en
plante af væv fra frøene.

Limurt-frøene lå dybfrosne i
tundraens permafrost ved Kol-
mya-floden i det nordøstlige
Sibirien hvor plantearten sta-
dig lever. Men de gamle frø le-
vede stadig - bl.a. takket være
deres høje sukkerindhold, for-
klarer de russiske forskere i
‘Proceedings of the National
Academy of Sciences’. Alderen
er efter kulstof 14-metoden
sat til 31.800 år +/- 300 år.

Smalbladet limurt foretræk-
ker den lysåbne tundra uden
konkurrence fra vedplanter.
Sådan er forholdene på fund-
stedet nu, og sådan var de

Silene stenophylla, fremdyrket af
en 30.000 år gammel frugt.
Foto: Proceedings of the National
Academy of Sciences.

også for 30.000 år siden. Men
afviger de gendannede plan-
ter fra deres nulevende arts-
fæller fra området? Er der sket
en evolutionær udvikling? Ja,
lidt. De gendannede planter
har smallere kronblade og
sætter hunlige blomster før de
normale, tvekønnede blom-
ster. De nulevende planter har
kun tvekønnede blomster.

Frøene er ægformede kaps-
ler med nyreformede frø. De
fundne frø blev gemt af egern
som forråd i deres vinterhuler
dybt under jorden. Egernlagre
fungerer som en naturlig frø-
bank i frossen jord. Forskerne
udgravede 70 vinterhuler 20-
40 meter under jordens nuvæ-
rende overflade. Mellem
knoglerester af bison, hest og
mammut var der også plante-
rester - og altså limurtfrø som
egernet aldrig fik brug for.

„Jeg er ikke overrasket over
at det er lykkedes at finde så
gammelt levende materiale.
Det er præcis sådan et sted at
vi skal lede, i permafrosten og
disse forstenede gnaveres hu-
ler,“ oplyser Robin Probert fra
den britiske Milennium Seed
Bank til BBC. sh

Limurten
fra istiden

Svend Andersen

Professionel træ- og planterådgivning

Tlf.: 30 32 72 33
www.plantefokus.dk 

Din direkte  

vej til faglig 

sparring og  

udvikling.
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Gør bylandbrug muligt
Gør miljølovgivningen fleksi-
bel så man kan dyrke byland-
brug, skriver Afton Halloran,
Ole Fryd og Jakob Magid fra
Det Biovidenskabelige Fakul-
tet, Københavns Universitet,
på fakultetes web 9.2.2012:

„Over hele verden dyrker vi
en god del af vores grøntsager
i nærheden af store veje, luft-
havne og anden trafikal infra-
struktur. Før fødevaren når
forbrugeren, kan den være
blevet eksponeret for forskel-
lige former for luftbåren for-
urening. Spørgsmålet er, om
der reelt er den store forskel
på den forureningsmængde,
der findes i salat dyrket i vores
byer, og den man kan købe i
butikkerne. Hvad er risikoen
ved at spise en lille andel lo-
kalt dyrkede grøntsager fra
byen sammenlignet med det,
man i øvrigt spiser? Hvad er ri-
sikoen ved at spise grøntsager,
der har været udsat for luft-
forurening, sammenlignet

VINDUET
Pluk fra den faglige debat

I Paraty tilpasser byen sig pragmatisk og stilfærdigt til tidevandets over-
svømmelser. Foto af Anna Aslaug Lund gengivet fra Arkitekten.

Et sted løber bænken under
en pergola der til sommer vil
blomstre med klatrende cle-
matis og kaprifolium. Michael
‘Bornholmeren’ fandt på at
enderne på pergolabjælkerne
lige så godt kunne skæres ud i
en slags vikingestil og pynte
lidt. En anden fandt på at
hænge et skilt med gotiske,
sorte bogstaver op. Bar står
der. Ikke klassisk arkitektstil.“

Svingende motivation
Faglærer på Jordbruges ud-
dannelsescenter Århus, Ole
Fournais, konstaterer i Bygge-
teknik 2.3.2012 at anlægsgart-
nerelevernes motivation er
meget svingende:

„Indimellem kan jeg godt
blive lidt ærgerlig over alle de
ressourcer vi bruger på elever
der ikke er motiverede for un-
dervisningen. De ressourcer
kunne vi have brugt bedre på
mere undervising af de elever
der vil noget med deres op-
hold her. Vi har unge elever
som vi engang imellem er
nødt til at vække med en
spand vand. Men som syste-
met er, er vi nødt til at bruge
kræfter på at trække dem
gennem undervisningen.“

Byen og tidevandet
At tilpasse sig oversvømmelser
er ikke noget nyt. I den gamle
brasilianske by Paraty er sky-
brud og tidevandet en inte-
greret del af bystrukturen,
skriver Ana Aslaug Lund i Arki-
tekten, marts 2012:

„Byen er et resultat af en
gradvis tilpasning til regnen
og vandet i floden og bugten
og er ikke bygget op efter en
fikseret plan, hvilket er en me-
tode som vi kan tage ved lære
af i Danmark. Paraty opnår
sandsynligvis aldrig en fast ba-
lancetilstand med vandet; for-
holdet skal med jævne mel-

lemrum gentænkes og nyfor-
tolkes i takt med områdets
skiftende klimamæssige og
landskabelige tilstande. Histo-
rien om Paraty er interessant,
fordi den fortæller om en by-
struktur og et byrumsdesign,
der ikke søger at holde vandet
ude eller at skjule det, men
gør det synligt og styrer det de
steder hen i byrummet, hvor
det ikke er ødelæggende.“

Den naturlige pengetank
Den nye Natur- og Landbrugs-
kommission har fået mange
råd, bl.a. fra Michael Stolze
der i Vækst 1/2012 rette blik-
ket mod landbrugsstøtten og
de marginale dyrkningsjorde:

„Den naturlige pengetank
til landskabspleje og natur-
genopretning findes i land-
brugsstøtten som danske skat-
teyderere betaler 7-8 mia. kr.
til årligt. Nationalt kan vi bru-
ge ca. 2 mia. kr. årligt målret-
tet til naturbeskyttelse (...)
Desuden bør man se meget
nøje på de gældende regler
for arealforvaltning. I dag op-
dyrkes flere hundredtusinde
ha jord skønt den er for våd,
for sandet, for skrånende eller
på anden måde uegnet til om-
drift. Tit uden udbytte. Area-
lerne opdyrkes kun fordi det
er en betingelse for udbeta-
ling af støtte. Et pengespild
om ødelægger natur og gene-
rer landmænd.“

Selvforsyning med frugt
Den økonomiske krise er en
fordel for Frode Jensens Plan-
teskole der er specialist i frugt-
træer. Ejer Mikkel Øxenholt si-
ger til Byggeteknik 2.3.2012:

„Når økonomien vender, bli-
ver det ‘in’ at plante frugttræ-
er. I krisetid vil folk være selv-
forsynende med frugt, så vi
kan næsten sælge alt hvad vi
kan producere. Når økonomi-

med den forurening vi indta-
ger dagligt ved at indånde luf-
ten i byerne? Det har myndig-
hederne slet ikke forholdt sig
til.“

Øldrikkerparken
Øldrikkerne har fået deres
egen ‘Enghave Minipark’ på
på Vesterbro, København,
med en 45 meter lang bugtet
bænk der ender i et pissoir.
Pernille Stensgaard skriver i
Weekendavisen 10.2.2012:

„Det viste sig at øldrikkerne
ikke brød sig om glat, ‘lidt
kunstigt’ designinventar, men
hellere ville have robuste ting
af træ og grønne omgivelser.

Fra Enghave Minipark hvor øldrikkere - og andre - kan finde plads på den lange snoede bænk.
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en har det godt, er situationen
vendt på hovedet igen, og så
går folk efter prydtræer til ha-
ven. Derfor rammer krisen os
ikke som den gør hos vores
kolleger. Vores frugtprodukter
har ikke samme konkurrence
sydfra som der er inden for
prydtræerne. Sortimentet er
ikke det samme da vi har de
typiske danske og skandinavi-
ske frugtsorter.“

Mange stak hinanden
Ved en grøn udlicitering i Bal-
lerup Kommune i 2010 blev
det kommunale bud på 10,5
mio. kr. fejet af banen af OK
Grøn Anlægs bud på 2,7 mio.
Ti mand skulle overdrages. Det
var der en kamp om at undgå,
skriver kommunens tillids-
mand, Eva Lunddorff Ander-
sen i Grønt Træfpunkt 7/2011.

„Det var meget deprimeren-
de. Mange stak hinanden og
sagde at de andre var dårlige.
Det sagde man jo for at redde
sig selv. Ingen havde jo lyst til
at blive virksomhedsoverdra-
get, man havde travlt med at
prøve at undgå det. Mange
har været ansat her i 25-30 år
og rigtig mange af mine kolle-

gaer havde tænkt at her skulle
de blive indtil de skulle på
pension.“

Kvalitet vægtes op til 50%
Der er en udbudsbølge på vej-
og parkområdet, siger Thomas
B. Randrup, forretningsudvik-
ler hos HedeDanmark, i Teknik
& Miljø 3/2012 der netop har
udbudsbølgen som tema:

„Vi ser i øjeblikket en trend
af udbud hen over landet. Dels
er der mange udbud, men der
er også mange store udbud.
Der er flere eksempler på at
alle opgaver inden for vej- og
parkområdet udliciteres i ét
samlet udbud. Men nok så in-
teressant er at kvalitet vægtes
i større og større udstrækning.
Vi ser at kvalitetskriterierne
vægtes helt op til 50%. Det er
et kraftigt signal fra kommu-
nerne om at nok skal der kon-
kurreres på prisen, men der er
også stor fokus på at kvalite-
ten skal være i orden.“

Nu bliver BUM afskaffet
Bestiller-udfører-modellen
(BUM) i kommunerne - hvor
bestiller og udfører er to ad-
skilte enheder - er ved at æn-

dre sig, skriver driftschef Car-
sten Leth, Roskilde Kommune,
i Teknik & Miljø 3/2012:

„Strukturreformen i 2007
satte igen en voldsom fokus
på organisationerne. Kommu-
ner blev sammenlagt, og her-
under kom BUM meget oplagt
til revision. Lederne skulle
tackle en kommunesammen-

sætning som indebar sammen-
bragte børn med meget for-
skellige opfattelser af også sty-
ringen på det tekniske områ-
de. Man benyttede mulighe-
den til at evaluere BUM, hvil-
ket har resulteret i flere nye
‘afarter’ af BUM - og andre
steder også afskaffelser af
BUM.“ sh

Fra Herning, en af de kommuner der har forladt BUM-modellen.
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Luftfotos fra Gadbjerg-området hvor markvejene er vist med rødt. Øverst 1954: Mange marker og næsten
lige store gårde. Nederst 2010: få, men store marker og en gård, der er vokset sig meget større end de andre.

Markvejene er med til at
give adgang til landska-

bet. Men der er blevet færre
og færre af dem. En ny under-
søgelse fra Skov & Landskab
viser at fra 1954 til 2010 faldt
markvejenes længde mellem
25 og 54% i fire områder i det
gamle Vejle Amt. Faldet var
hurtigst frem til 1988 hvor
landbruget blev industrialise-

Markvejene der forsvandt

Af Ole Hjorth Caspersen og Tilde Tvedt

ret, men det fortsatte med et
fald på 14-18% fra 1988 til
2010. De fire områder er re-
præsentative for landskabsty-
per og jordbund i hele Dan-
mark. Derfor gælder tenden-
sen hele landet.

Fire typer områder
Blandt de fire områder er Bjer-
re-området et ensartet øst-

dansk morænelandskab hvor
landbruget fylder det meste.
Her faldt mængden af mark-
veje målt i km ret jævnt i hele
perioden. I alt var faldet på
25% fra 1954 til 2010.

Vork-området der gennem-
skæres af Vejle Ådal, havde et
fald på 38%. Det er lidt min-
dre end det kunne være da en
6 km lang jernbanestrækning

Fra 1954 til 2010 forsvandt op til over halvdelen af markvejene, især
på grund af landbrugets udvikling med færre gårde og større marker

MARKVEJE I
GADBJERG
1954-2010

- 43% fra 1954 til 1988
- 19% fra 1988 til 2010
- 54% fra 1954 til 2010

1954 1988 2010
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SKRIBENTER
Ole Hjorth Caspersen er seniorforsker
på Skov & Landskab, Københavns
Univetsitet. Tilde Tvedt er seniorkon-
sulent samme sted.

■ Skov & Landskab undersøgte første gang markvejene i pro-
jektet ’Landbrug og landskabsæstetik - udviklingen i landbru-
get 1950-1995’. Forskerne brugte topografiske kort som
grundlag for at kortlægge markvejene i 1954 og 1988. Analy-
sen viste et stort fald i markveje primært som følge af udvik-
lingen i landbruget. Denne udvikling er siden fortsat.
■ Derfor undersøgte Skov & Landskab i 2011 hvordan det gik
med markvejene fra 1988 til 2010. Her brugte forskerne fly-
fotos til at kortlægge markvejene. Det gav mulighed for at få
et mere præcist resultat. Flyfotos giver i modsætning til kort
et ufortolket billede af virkeligheden.
■ Samtidig viste det sig at 1954-kortene mest stammede fra
sidst i 1930’erne. Derfor inddrog man flyfotos fra 1954 i den
nye undersøgelse og justerede opgørelserne fra 1988-kortene
med flyfotos fra samme år. Det viste sig at mængden af mark-
veje i 1954 var mindre end oprindeligt beregnet.
■ Den aktuelle undersøgelse er finansieret af tips- og lotto-
midler til friluftslivet.

Flyfotos giver præcise opgørelser

undervejs er blevet omdannet
til en sti og trækker op.

Ringgive-området repræsen-
terer den vestjyske hedeslette
med grovsandet jord. Her var
der 89 km markveje i 1954, det
højeste blandt de fire områ-
der. I alt er 49% af de 89 km
nu forsvundet. Målt i km er
faldet det største blandt de fi-
re områder.

Gadbjerg-området har en
mere kompleks sammensæt-
ning i jordtyper og arealan-
vendelse end de andre områ-
der. Bl.a. er der mange mindre
skove og plantager, og gen-
nemgående er jorden dårlig. I
Gadbjerg ses det største rela-
tive fald på 54% målt i km.
Over halvdelen af markvejene
fra 1954 er væk i dag.

Større marker
En stor del af de forsvundne
markveje førte fra gårdene ud
til de fjerneste marker. Disse
markveje er der ikke længere
brug for fordi markerne er me-
get større end før. Det hænger
tæt sammen med udviklingen
i landbrugets struktur. I 1950
var der 205.000 bedrifter som
javde 15 ha i gennemsnit. I
1985 var der under halvt så
mange bedrifter tilbage. I
2009 var der godt 41.000 be-
drifter tilbage hvoraf lidt over
8.000 havde over 100 ha.

Større bedrifter medfører
større maskiner. Samtidig dyr-
kes flere vinterafgrøder der
beskytter mod erosion og jord-
fygning. Det skaber grundlag
for større marker og dermed
mere effektiv drift.

Mange steder har landmæn-
dene nærmest permanente

kørespor i markerne, men de
tæller ikke med her. Sporene
er ikke markveje i lovens for-
stand, og derfor er det ikke til-
ladt for offentligheden at fær-
des på dem i modsætning til
de traditionelle markveje. En-
kelte steder ligner markvejene
mindre veje. Det hænger for-
modentlig sammen med at de
stadigt større landbrugsmaski-
ner også kræver stabile veje.

Simpel værdisætning
Både bedrifter og marker vil
formodentlig fortsætte med at
vokse i størrelse. Derfor må
man forvente at der også
fremover bliver mindre mark-
vej. For at undgå at adgangen
til landskabet for almindelige
mennesker bliver yderligere
forringet, kan man kortlægge
de nuværende markveje og
lave en simpel værdisætning i
forhold til vejenes rekreative
muligheder. På den måde får
man udpeget de vigtigste veje.

En markvej kan være vigtig,
f.eks. fordi den hænger sam-
men med andre markveje eller
stier, eller fordi den fører til
skove, enge eller andre steder
med rekreativ betydning og
som måske ikke kan nås på an-
den vis. Opgaven kunne ligge
hos kommunerne der kan give
de udvalgte markveje særlig
opmærksomhed i den fysiske
planlægning. ❏

KILDE
O.H. Caspersen, P. Karlsson Nyed
(2011): Notat vedr. adgangsveje 1954-
2010. Skov & Landskab, Københavns
Universitet.

Muligheder med mere... C.A. Olesensvej 2 | 4200 Slagelse | www.selandia-ceu.dk

AMU kurser på 

Selandia CEU

Målrettede kurser inden for:

Anlægsgartneri 

Jord og planter 

 

Bliv faglært anlægsgartner gennem efteruddannelses-

-

gave du beskæftiger dig med.

Vi tilbyder uddannelsesplanlægning og IKV – Individuel 

individuelle mål.

Se også vores kursuskalender på 

Eller kontakt os for yderligere information  

på telefon: 58 56 73 02

 

Kirkegårde 

 

H.G. ENEMARK A/S
Baldersbæksvej 40, 2635 Ishøj
www.hg-enemark.dk
e-mail: hge-enemark.dk

ENEMARK
GRUPPEN

■ Vi lagerfører et meget bredt udvalg inden
for snerydningsmateriel.

■ 2- og 4-hjulede traktorer leveres i flere
forskellige modeller med både diesel- og
benzinmotorer og tilhørende fejemaskiner

■ Ring for oplysning om nærmeste forhandler.
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KURSER & KONFERENCER

APRIL 2012
LAR i Augustenborg. DGK fag-
lig tur. Ekskursion til Skåne 12/4.
DGK.
Træer og sikkerhed. København
17/4. SL.
Privatvejsloven. Middelfart 17/4
og 20/6. VEU.
Floriade 2012. Studietur til have-
brugets verdensudstilling. Holland
17-18/4. Prodana. prodana.dk.
Frivillighedskonference 2012:
Frivillige i naturen. Nødebo 19/
4. SL.
Tilgængelighedsrevision. Oden-
se 24/4. VEU.
Miljøvurdering af planer. Kø-
benhavn 24/4. DB.

MAJ 2012
Inspirationskursus i natur,
sundhed og fysisk aktivitet.
Skovskolen, Nødebo 7-9/5. SL.
Dimensionering af vejbefæs-
telser. Nyborg 8/5. VEU.
Rundvisninger i Bytræarbore-
tet. Hørsholm 9/5 og 23/5. SL.
Natur & Miljø 2012. Nyborg 22-
23/5. KL, Miljøstyrelsen, Danske
Regioner.
www.naturogmiljo2012.dk.
Planmesse 2012. København 24/
5. DB.
Åben Land Konferencen 2012:
Landskabet, kommuneplanen og
landbruget. Korsør 29-30/5. SL.
DB.

DAG Danske Anlægsgartnere. www.dag.dk. T 3386 0860
DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
DGK De Grønne Kloakentreprenører. www.dgkloak.dk. T 3386 0861
DN Danmarks Naturfredningsforening. www.dn.dk. T 3917 4000
FR Friluftsrådet. www.friluftsraadet.dk. T 3379 0079
KPN Kommunale Park- og Naturforvaltere. www.parkognatur.dk.
MOV Movium. www.movium.slu.se. T +47 4041 5000.
SL Skov & Landskab, KU. www.SL.life.ku.dk. anyc@life.ku.dk. T 3528 1623
VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168

JUNI 2012
Urban Play - back stage. Rundvis-
ning/udstilling. Køge 7/6. SL.
City PLANTastic. Verden i Dan-
mark 2012. København 27-28/6.
SL. www.windk2012.dk.

AUGUST
Byens vand. Malmø og Skander-
borg 23/8, 17-18/9 og 23/10.

SEPTEMBER
Danske Parkdage 2012. Aalborg
12-14/9. SL. KPN.
Floriade 2012 - Levende natur!
Faglig rejse til Holland 12-17/9.
Skovtours 2147 9785
skovtours@mail.dk
Regler for parkering. Nyborg 25/
9. VEU.

SENERE
Udbudsret - en praktisk gen-
nemgang. Nyborg 25/10. VEU.
Miljø- og klimatilpasset vejaf-
vanding. Skanderborg 30/10. VEU.
Trafiksaneringer i byer. Odense
27/11. VEU.
Driftskvalitet på veje og grønne
områder. Efteråret. Nyborg. SL.

AMU-kurser: Se 3F’s Vejviser
www.gront3fpunkt.dk.

UDSTILLINGER
Entreprenør & Håndværk. Her-
ning 10-12/5 2012. MCH Messe-
center Herning. www.eh12.dk.
Have & Landskab 2013. Slagelse
28-30/8 2013. www.hl11.dk.

K A L E N D E R

Bedre biodiversitet kræver 126.000 ha
Det koster mange penge og
store arealer at forbedre bio-
diversiteten. Det fremgår af
baggrundsrapporten til Det
Miljøøkonomiske Råds vis-
mandsrapport. Der kræves på
landsplan 126.000 ha fordelt
på skov og åben natur for at
beskytte de 888 arter der er
medtaget i analysen. Til sam-
menligning opgøres det sam-
lede areal af åben natur og
skov i Danmark til henholdsvis
390.000 ha og 500.000 ha.

En konkret indsats på disse
arealer vil koste cirka 845 mio.
kr. pr. år, fordelt med cirka
115 mio. pr. år i skoven og cir-
ka 730 mio. kr. i åben natur.
En tilsvarende indsats der be-
grænses til de truede arter, vil
være omkring 15% billigere.

Analysen anbefaler at natur-

beskyttelsen i skovene bliver
prioriteret meget højt i for-
hold til landbruget. De fleste
danske arter findes i skovene
og op mod 40% findes udeluk-
kende dér. Blandt de truede
arter er overvægten af skov-
arter endnu større. En indsats i
skoven vil altså gavne relativt
flere arter. Desuden er en ind-
sats i skoven billigere end i
den åbne natur. Endelig viser
analyserne at skov hidtil har
været underprioriteret i den
danske naturforvaltning.

Vismandsrapporten er lavet
af Niels Strange, Skov & Land-
skab, Carsten Rahbek og An-
ders H. Petersen, CMEC, samt
Signe Anthon og Thomas B.
Bjørner fra Det Økonomiske
Råds sekretariat. Se rapporten
på www.dors.dk.

Naturbeskyttelsen i skovene prioriteres meget højt af de
miljøøkonomiske vismænd. Ryet Skov. Foto fra www.fnv.dk.

MASKINER
Birkelyriven, 21
Carepoint Slagelse, 13
DK-Tec, 59
FSI Powertech, 45
GGP / Stiga, 35
Havdrup Maskinforretning, 73
HCP Danmark A/S, 18
Helms TMT-Centret, 25, 37
H.G. Enemark, 71
Husqvarna, 7
John Deere, 23
Kärcher / Belos 17
Lely Turfcare Dk, 65
Mokala Holding, 25
Nicolaisen & Larsen A/S, 67
Nilfisk-Egholm, 49
Safetrack, 43
Sitas, 21
Svenningsens Maskinforret., 15
Sønderup Maskinhandel, 57
Texas, 53
TIMA, 45
V. Løwener, 31
Vermeer Danmark, 59

PLANTER & JORD
Birkholm, 19
Hjorthede Planteskole A/S, 27
Holdens Planteskole, 41
Johansens Planteskole, 2

Leopolds Rullegræs, 3
Lynge Naturgødning, 2
Møllegårdens Planteskole, 53
P. Kortegaards Planteskole, 2
Prodana 14
Semenco / Barenbrug, 55
Solum Roskilde, 76
Strøjers Planteskole, 43
Verver Export, 53
Vognmand Kold, 3

INVENTAR & BELÆGNING
Dansand, 29
Fokdal Springvand, 75
RBR Betonvarer, 9

ENTREPRENØR & RÅDGIVER
Henrik Ravn Træpleje, 67, 75
K&S Treecare, 75
P. Malmos A/S, 2
Plantefokus Svend Andersen, 67
Skovbykon, 47
Sven Bech A/S, 75

FAG & UDDANNELSE
Erhvervsakademi Sjælland,  49
Jordbrugets Uddan.Center, 37
Roskilde Tekniske Skole, 57
Selandia CEU, 71
Skov & Landskab / Hopi, 74

DIVERSE
De Grønne Kloakentre. 74
Havekulturfonden, 58
Messecenter Herning / E&H, 69

Ny City Ranger er
stærk og stille
I Egholm-Nilfisks linje af grøn-
ne knækstyrede redskabsbæ-
rere introduceres nu City Ran-
ger 2250. Med sin 35 hk-motor
er den kraftigere, men også
mere miljøvenlig og stille end
den gamle model 2200. Mo-
dellen er optimeret til byfor-
mål, dvs. fejning og anden
rengøring, bl.a. højtryksrens-
ning, men den kan også bære

andre redskaber. Og fejningen
er blevet bedre med større
fleksibilitet på kostene så man
bedre kan feje i hjørner og
rendestene. www.egholm.dk.
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75 år siden  BLOMSTERENG
„Skønne blomsterenge har jeg
set i svagt afgræssede græs-
marker og ud fra et landbrugs-
synspunkt dårligt holdte enge
og græsgange, men sjældent
eller aldrig i en have eller park.
Og alligevel er jeg overbevist
om at især storbyboerne med
glæde ville acceptere blomster-
engen som erstatning for de
ud fra et vækstsociologisk syns-
punkt modbydeligelige klip-
pede plæner i naturparkerne.
Og jeg er overbevist om at den
villaejer som elsker naturen,
ville være talnemmelig hvis
hans have overvejende bestod
af en yppig blomstereng, med
højere vegetation fortrinsvist
langs kanterne og en lavede
urterig vegetation nærmest
bygningen. Da blomsterengen
og dens anlægsproblem knapt
nok berøres i litteraturen, er
det sikkert af stor interesse for
Havekunst læsere, hvis de der
har erfaringer på dette om-
råde...“ (Sven A. Hermelin,
Havekunst, 1937, oversat fra
svensk).

Blomstereng med blomstrende hvid okseøje med klippet
græsgang i en engelsk privathave. Havekunst 1937.

50 år siden ANLÆGSGARTNERISKE FAGS DAG
„Arkitekten omtalte herefter en ny form for bolig
og byplanlægning som man er i gang med i ‘Al-
bertslund’ ved Tåstrup. Efter beskrivelser og planer
at dømme, var her noget virkeligt posititivt og stor-
artet i gang. Stadsgartner Bergman var positivt ind-
stillet over for en videreførelse af det gamle køb-
stadsmiljø, men troede at det krævede for megen
plads. Udviklingen gik nok derhen at man holdt
erhvervsområder for sig og boligbyggeriet i andre
områder. Men man kan være for karrig med friare-
alerne, og byggelovene er allerede forældet - navn-
lig med henblik på parkeringspladser.“ (H.B., An-
lægsgartneren, marts 1962).

GAMLE NYHEDER
25 år siden GRØNT SERVICEKONCEPT
„Det er ikke længere nok at kunne drive
en almindelig anlægsvirksomhed; deri-
mod vil interessen føres i retning af det
der hidtil er kaldt vedligeholdelse. Men
ingen af begreberne er særligt gode,
bl.a. fordi nogle af vore allerbedste
grønne områder aldrig har været udsat
for nogen egentlig anlægsfase. (...) I den
offentlig sektor har i lang tradition for
for den slags virksomhed, hvorimod det
ikke har været salonfähigt at det var en
idé der skulle sælges. Vi vil overlade tra-
ditionen til erhvervslivet ganske gratis
og dertil ønske Jer et godt salg. Et godt
salg af et samlet grønt servicekoncept.“
(Niels Banke, Grønt Miljø, april 1987).

10 år siden AFSTAND TIL VEJTRÆER
„Antallet af trafikdræbte mod vejtræer
har ikke haft faldende tendens på sam-
me måde som andre uheldstyper. I er-
kendelse af at der må gøres noget, har
arbejdsgruppen bag det nye vejegelfor-
slag lagt op til en afstandsregel for træ-
plantninger langs veje i åbent land.
Afstandsreglen indebærer at den hidti-
dige 3-meters regel ændres til en af-
standsregel hvor hastighedsniveauet på
veje er afgørende for hvor stor afstand
der skal være mellem vejtræ og køreba-
nekant.“ (Niels Tørslev, Grønt Miljø,
april 2002).
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Udvikler bæredygtig Vadehavsturisme
Danmark, Tyskland og Holland
skal sammen udvikle Vadeha-
vet til et område for bæredyg-
tig turisme. Med støtte fra EU
skal der udvikles nye turisme-
former der tager udgangs-
punkt i en bæredygtig natur -
og som samtidig skaber vækst,
kulturel identitet og arbejds-
pladser. Projektet hedder PRO-
WAD - Protect and Prosper.
Det består af markedsanalyser

og udvikling af idéer til nye at-
traktioner. Naturstyrelsen vil
fra dansk side spille en central
rolle sammen med National-
park Vadehavet og lokale
kommuner. Projektets budget
er 10 mio. kr., heraf halvdelen
fra EU’s regionale udviklings-
midler. Projektet skal bl.a. væ-
re baggrund for en minister-
konference i 2012 mellem de
tre lande om Vadehavet.

Club Car med gule
plader og solceller
Den nye eldrevne ClubCar-mo-
del Carryall LSV er godkendt til
gule plader. Og dermed et lyd-
løst og miljørigtigt arbejdskø-
retøj til bykørsel. Elforsynin-
gen kan suppleres med strøm
fra solceller på taget. Hvis man
kører fuldt opladet ud, øger
solen aktionsradius med 15-
40% afhængig af solhøjde,
lysintensitet og temperatur.
Solcellerne har overflade af
glas (ikke plast som normalt)
og går itu som en bils forrude
hvis uheldet er ude. Og med
en såkaldt MPPT-controller le-

verer soltaget den maksimale
mængde strøm der samtidigt
beskytter batteriet mod over-
opladning. Importør af Club
Car er HCP Danmark der i eg-
ne ord mærker stor interesse
for den ny model, især fra
kommuner. ww.hcpetersen.dk.

„Det bliver rigtig
spændende at komme ud
og prøve de ting, vi har
lært, af i praksis. Jeg håber
at kunne begynde min
praktikperiode allerede i
sommerferien, så jeg får
noget af sommerårstiden
med også.“

Line Staur Hansen
have- og
parkingeniørstuderende

HOPI’er søger praktik

Læs mere på www.hopi.dk / Virksomhedspraktik

De første hold have- og parkingeniørstuderende skal fra
september 2012 i deres første halve års virksomhedspraktik.

De søger typisk praktikpladser i service- og anlægsvirk-
somheder, private tegnestuer, stat, kommuner, sports-
anlæg, boligselskaber, kirkegårde, haveselskaber, entrepre-
nørfirmaer og organisationer hvor de f.eks. kan virke som
assistent for en ledende medarbejder. 

Praktikken er uden omkostninger for værten bortset fra
den tid man selv investerer i praktikanten.

Tag vel imod deres ansøgninger - eller kontakt selv praktik-
koordinator Marianne Lyhne, mly@life.ku.dk, 3533 1609.



GRØNT MILJØ 3/2012 75

Svend Andersen

Professionel træ- og planterådgivning

Tlf.: 30 32 72 33
www.plantefokus.dk 

Din direkte  

vej til faglig 

sparring og  

udvikling.

GAMLE NORMER PÅ

www.grontmiljo.dk

Plant & Plej. Plantgruppens
klassiske og basale paradig-
ma fra 1975.
Generel vejledning i
plantning. Plantgruppens
praktiske råd fra 1984.
Normer for anlægsgart-
nerarbejde. Anlægsgartner-
foreningens faglige normer
mv. siden den første i 1962.
inkl. ‘Pleje af grønne områ-
der’ fra 1989. Man kan dog
ikke se de normer der nu er
gældelde.

I praksis fungerer mange veje
som kanaler under skybrud
når kloakkerne opgiver ævred.
Det er ganske vist bedre end
at vandet stuver op i kældre,
men vejene er ikke indrettet til
formålet og kan derfor tage
skade. Det må man tage højde
for indtil nye grønne korrido-
rer på sigt kan lede skybruds-
vandet bort, forklarer Arne
Bernt Hasling fra Cowi i Trafik
& Veje 2/2012. Han pointerer
at problemet kan stige, ikke
kun på grund af flere skybrud,
men også fordi flere kældre
sikres mod oversvømmelse.

Et af problemerne er erode-
rende vandstrømninger i ve-
jens bund som gradvist mister
styrke og undergraves. Det
kan både skyldes vand der
strømmer på langs og på tværs
af vejen. At vandet strømmer
på tværs kan f.eks. let opstå
når vandet stuver op på den
ene side af en hævet vej, og
der ikke er rørforbindelsen un-
der vejen. Det ses ofte på lan-
det hvor der tit opstår søer i

Vejene er gode kanaler
Men de er ikke bygget til det og kan skades

den ene vejside når grund-
vandsstanden stiger.

Derfor er det vigtigt at få en
mere styret og hensigtsmæssig
afledning. Det vil kræve et
samlet overblik over afstrøm-
ningsmønstret. Hvis man bare
skubber problemet rundt, får
man ikke samlet set den bed-
ste løsning, forklarer Hasling.

Et andet problem er ned-
gange til tunneller og andre
underjordiske trafikanlæg
hvor regnen kan vælte ned
hvis man ikke tager sine for-
holdregler. Ved Øresundstun-
nellen er vejen lige før ned-
kørslen hævet til en kote der
svarer til de dæmninger der
beskytter tunnellen mod ha-
vet. Ved Københavns metro-
stationer er nedgangene be-
skyttet med forhøjede kanter.

Sådanne forholdregler æn-
drer dog hele det samlede af-
strømningsbillede i området så
f.eks. kantene skal være end-
nu højere end ellers beregnet.
Det understreger behovet for
en samlet plan. sh

Metrostationernes nedgange er placeret på små toppe eller er forsynet
med et trin så vandet ikke kan fosse ned under skybrud.
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