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Endelig punktum for
Verdenskongressen i København
Da DL i begyndelsen af 90erne ind¬
gik aftalen med IFLA om at afholde
en verdenskongres for landskabsar¬
kitekter i Danmark, blev der også
indgået en aftale om at betale 20%
af gebyret som en afgift til IFLA.
Det er ved denne afgift, som på¬
lægges verdenskongresser afholdt i
IFLA regi, at IFLA kan fastholde og
finansierer sine aktiviteter.
Verdenskongressen, som blev af¬
holdt i juni 1999, gav imidlertid DL
et underskud. Det betød, at der ikke
var midler til at betale afgiften til
IFLA. DL indledte på baggrund heraf
forhandlinger med IFLA om henstand
eller reduceret afgift. Forhandlinger¬
ne med ledelsen i IFLA er nu afslut¬
tet ved dette års verdenskongres i
Singapore. Jeppe Aagaard Andersen
deltog på DL's vegne, og indgik en af¬
tale om en afgift til IFLA på 76.000 kr„
som bliver betalt over to år.

http://www.landskabsarkitekter.dk
er stadig under opbygning. Erfarin¬
gen siger os nu, at det tager tid at
få sådan hjemmeside til at fungere
som ønsket. Det har blandt andet
vist sig, at funktionen, hvor medlem¬
mer via password kan rette egen
profil, har bevirket, at hjemmesidens
medlemsdatabase er gået ned.
Derfor skal rettelser af egne oplys¬
ninger fremover foregå via DL's
sekretariat, henvendelse på:
e-mail dl@landskabsarkitekter.dk
Ligeledes skal tildeling af password,
for at komme ind på hjemmesidens
medlemsområde, ske ved henven¬
delse til DL's sekretariat.
Der er stadig lukket for elektronisk
tilmelding af nye medlemmer. Her skal
interesserede også kontakte sekretari¬
atet på telefon 35 34 68 33. DL vil
gerne endnu en gang opfordre alle
de medlemmer, der endnu ikke har
tilmeldt sig medlemsområdets servi¬
ce om at kontakte DL's sekretariat

på dl@landskabsarkitekter.dk for på
denne måde at få tildelt et password.

Bestyrelsens arbejde
efter sommerferien
DL's bestyrelse begyndte efter som¬
merferien at drøfte og sikre en god
sponsorordning for DL. Sponsering
af DL har fået navnet Sponsorforum
og blev første gang fremlagt ved
DL's generalforsamling 2001.
Ligeledes drøfter bestyrelsen; hvor¬
ledes den, på generalforsamlingen,
varslede medlemsundersøgelse skal
udarbejdes. Planen er, at resultatet

af medlemsundersøgelsen skal fore¬
ligge ved næste generalforsamling i
marts 2002.
Medlemmerne vil i slutningen af
året modtage et spørgeskema.
Der er også ved at blive planlagt
nye kurser. Det er blandt andet DL's
ønske at afholde et kort kursus om

de konsekvenser, ændringer af lici¬
tationsloven medfører for landskabs¬

arkitektfaget. Kurset forventes af¬
holdt i slutningen af 2001.

Art and Landscape
Art and Landscape er titlen på en ny¬
udgivet bog om landskabsarkitektur.
George L. Anagnostopoulos, græsk
IFLA-delegat og tidligere IFLA-præsi-
dent har redigeret bogen, som inde¬
holder de indlæg med fotos, der
blev præsenteret på et IFLA Central
Region symposium i Grækenland,
september 1998. Bogen kan købes
fra: Hestia Bookshop, J.D. Kollaros,
J. Karaitidis & Co. 60 Solonos St.
GR-10672 Athen. Grækenland
Pris 35 euro plus forsendelse 13 euro.
Tel.+30 1 36 15 077
Fax +30 1 36 06 759
Maria Miret

LANDSCAPE ARCHITECTS OF
CONTRASTING CONDITIONS
Flow come that the Swedish land¬

scape architects currently consider
forming a united association together
with building architects, interior
architects and town planners, when
their Italian colleagues are still
fighting the right to use the word .

'architect' in their title? An explana-
■ tion may be that the colleagues in
Europe live under quite different
conditions. This was illustrated
when the EFLA Executive Council
met the South European associations
in Barcelona in late April.
We were told how landscape archi¬
tect posts in the Spanish public sector
are filled with biologists or foresters,
because in Spain you need an acad¬
emic degree to obtain a public post
and there is no academic degree in
landscape architecture.
In Portugal, the great southern excep¬
tion, landscape architect training and
profession is well established since
more than 30 years. But you still
need an architect's signature on the
drawing for some government land¬
scape commissions. The French and
Italian representatives at the presi¬
dents'. meeting of EFLA in 1998
complained that no landscape archi¬
tects reached high positions in the
public sector. This is of course nega¬
tive to both quality and quantity of
public commissions. The French col¬
leagues have recently begun to label
themselves 'architecte paysagiste'

but the architect part is still left out
in governmental circumstances.
Further north the situation is different.
In the Netherlands and in Germany
'landscape architect' is a legally
protected title. The Dutch associa¬
tion requires extensive tests
besides formal diploma and certified
relevant practice for membership.
So does the British Landscape Insti¬
tute, which received in 1998 a Royal
Charter and the power to certify
practicing landscape architects.
Accordingly, Chartered Landscape
Architect is a protected title, but
anyone may call himself landscape
architect', similar to the case in the
Scandinavian countries.
It seems that in the Northern coun¬

tries a more relaxed attitude towards
formal protection goes together
with a we'll established profession.
Otherwise the Swedish colleagues
would never have dreamt of merging
with the architects, certainly a hor¬
ror vision for many colleagues in
other countries. The issue is not
settled yet, though.
There is much to be learned from
these contrasting conditions. How
come that our Italian colleagues
from the country where classical
renaissance gardens were born, are
fighting from such an awkward posi¬
tion compared with their Scandina¬
vian colleagues from countries where
wild nature ruled until quite recently.
On the other hand, the esteem of
building architects is much higher in
Italy than in Sweden. Consequently,
the Europe of landscape architects
is not a simple blank-and-white
world but a universe of intricate
cultural attitudes and patterns, to
be explored and tackled.
During our meetings in Barcelona
the EFLA Executive Council learned
about such contrasts, about local
restrictions and the potentials.
A strong general wish for formal
recognition of the profession was
expressed. A number of ideas how
EFLA can support will be pursued.
At the first 'European Assises du.
Paysage' one week later in Paris,
EFLA Vice-President Robert Holden

explained how we can use the EU
General Directive of academic pro¬
fessions but not the EU Architects'
Directive, which does not apply
properly to our profession, obviously

- a drawback for a union together
with architects. Another way that
EFLA will respond to these issues is
the workshop regarding landscape
architects in the public sector,
planned to take place on 26 October
in connection with the EFLA General
Assembly in Brussels.
Lars Nyberg, President of EFLA
July 2001
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PARKFORVALTNING I NYE RAMMER
— en udfordring Jens Balsby Nielsen

Den traditionelle parkafdeling med en stadsgartner,
som varetog alt fra den overordnede parkpolitik, kon¬
takt til politikerne, projektering af nye anlæg, styring
af plejen og den daglige personaleledelse af gartnerne,
findes stort set ikke mere. De organisatoriske rammer
for løsning af opgaven med planlægning, forvaltning
og drift af det grønne i kommunerne har undergået
store ændringer gennem det sidste årti.
Indførelse af kontraktstyring eller BUS, hvor kom¬

munernes driftsafdelinger slås sammen til kommunal-
tejede driftsselskaber for at kunne konkurrere med
private entreprenører, har givet et anden forhold til
driften. På bestillersiden slås parkafdelingerne sammen
med tidligere selvstændige vejafdelinger til mere eller
mindre tværfaglige teams. Og i et stigende antal kom¬
muner varetages den praktiske pleje af private entre¬

prenører som vælges efter priskonkurrence.
Dette temanummer af Landskab vil forsøge at skabe

et indblik over, hvad der sker, og hvilke konsekvenser
det har fået. Er der reel trussel for det arbejde, der er
udført, eller er det en udfordring, som fagområdet
bør forholde sig konstruktivt til?
Det er ingen tvivl om, at 'udliciteringsbølgen' har

haft stor betydning for arbejdet i forvaltningerne.
Udliciteringen er en faglig udfordring, hvor udvilding
af Kvalitetsbeskrivelse for drift afgrønne områder har
bidraget til forvaltningernes arbejde med beskrivelse
af plejeopgaverne. Forskning og praksis har her arbej¬
det sammen om præcisering af det beskrivelsesværktøj,
som er blevet en del af det daglige arbejde i mange
kommuner. Men den største faglige gevinst har måske
været, at både udlicitering og kontraktstyring stiller
krav om en faglig stillingtagen til alle arealer og ikke
mindst en løbende kontrol, hvor regelmæssige kvali¬
tetsvurderinger skal sikre det ønskede resultat. 'De
klare linier mellem bestiller og udførende kræver et
præcist sprog og et hensigtsmæssig adfærdsmønster.
Det tager tid at få på plads, og mange betaler dyre
lærepenge. Spørgsmålet er, om vi som fag er klædt
godt nok på til den udfordring? Erfaringerne siger, at
der skal være én bestiller pr. 4 mio. kr. i driftskontrakt,
og det betyder, at udlicitering ikke bare sparer penge,
men også kræver ressourcer til beskrivelse og kontrol.

Parkpolitikken må ikke glemmes i bestræbelserne for
at få den daglige drift til at hænge sammen. Det grøn¬
ne er en god sag i den kommunale virkelighed, men
kræver også en langsigtet planlægning og prioritering.
Langsigtet målsætning og strategisk tankegang er

egenskaber, som der er mere brug for end nogensinde
tidligere. Når organisationerne ændrés, og den dagli¬
ge drift kan varetages af forskellige entreprenører, skal
parkpolitikken være det, som holder fast i de langsig¬
tede målsætninger. Eksempelvis har Københavns
Kommunes strategi for plantning af gadetræer vist sig
at være brugbar både i forhold til politikerne og for,
at forvaltningen har kunnet holde fast i langsigtet
strategi over en årrække. I parkpolitikken skal værdi¬
erne beskrives, og prioriteringerne lægges fest. Skal
fagområdet stå stærkt og troværdigt i forhold til andre »

sektorer, er kravet en sammenhængende grøn plan¬
lægning. Udover de langsigtede mål skal faget løben¬
de synliggøres. Erfaringer fra Malmø viser, at en be¬
vidst og målrettet markedsføring giver pote over for
både politikere og borgere.
Fremtidens parkforvaltere uddannes nu, og derfor

skal uddannelsesstederne også tilpasses de nye ram¬
mer for parkforvaltningen. Fremtidens bestiller skal
naturligvis kende de traditionelle projekteringsværk¬
tøjer, men der også behov for at beherske værktøjerne >

til beskrivelse og kontrol af plejeopgaverne. At kuflne
definere målsætninger for beplantninger og formulere
dem både i overordnede plandokumenter (strategier)
og i udbudsmateriale for prissætning og driftsstyring
er nødvendigt. For fremtidens parkforvaltere er ud¬
fordringen at få lagt fokus på den strategiske side af
parkforvaltningen. Fremtidens parkforvaltere skal
tænke langsigtet, kunne opstille både realistiske og
visionære strategier, kunne markedsføre idéerne og
ikke mindst være omstillingsvillige for at kunne gen¬
nemføre planerne under skiftende organisatoriske
rammer. •

Opgaverne vil altid være der. Udfordringen er at
løse dem fagligt forsvarligt.
Jens Balsby Nielsen, landskabsarkitekt mdl,
lektor vedDen Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
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PARKFORVALTNINGEN OG DEN FAGLIGE ERFARING
Ib Asger Olsen

Forvaltningen af den landskabsarkitektoniske helhed
Historien viser, at man op gennem tiden, måske med
undtagelse af det sidste årti egentlig har taget ganske
frit på forvaltningen i forhold til den oprindelige plan.
Man har udviklet parken i forhqld til nye samfunds¬
krav, den aktuelle mode, økonomien og den natur¬

proces, som anlægget har undergået. Barokhavernes
alléer var f.eks. ikke planlagt som de rumligt kraftfulde
elementer, vi kender i dag, men som poetiske bue¬
gange. Ændringen af de formelle renæssance- og barok¬
anlæg ved mange slotte og herregårde i ind- og udland
til romantiske haver med indførelse af fritvoksende

eksoter i 1800-tallet blev gjort med stolthed uden
dårlig samvittighed.
Dé mange forandringer og forslag til nye planløs¬

ninger af Kongens Have i København (Ingwersen,
1964) viser på bedste vis denne tagen udgangspunkt i
oplevelsen af den aktuelle situation fremfor i planen,
jvf. Sven-Ingvar Anderssons skelnen mellem de tre

restaureringsprincipper - rekonstruktion, renovering

Danmarks Tekniske Universitet.
De store flader af kranstop langs
veje og skovplantninger ændres nu
mange steder til græsflader, fordi
buskfladen er for vanskelig at fast¬
holde over for det naturlige succes-
sionsforløb.
• Danmarks Tekniske Universitet.
The large areas of kranstop along
the roads and the wooded areas are

being altered in many places to
grassy areas because the bushes
are too difficult to maintain in the
wake of the nature's evolution.

I diskussionen om, hvordan man fastholder den fagli¬
ge erfaring i en tid, hvor parkforvaltningerne under¬
går store forandringer, strukturelt som indholdsmæs¬
sigt, vil jeg først definere, hvad jeg forstår ved den
faglige erfaring inden for faget.
Parkforvaltningens opgave er at forvalte landskabs¬

arkitektur i dens mange udtryk - haver, parker, kirke¬
gårde o.m.a. Landskabsarkitektur kan med Elias
Cornells definition af arkitektur karakteriseres som

'en æstetisk organisation af en praktisk virkelighed'
(Cornell 1962), og da den praktiske virkelighed ikke
mindst i vores fag har det med at forandre sig på
grund af nye behov, den tekniske udvikling og natu¬
rens processer, er forvaltningen en integreret del af
landskabsarkitekturen.

Erfaringerne fra denne forvaltning kan opdeles og
diskuteres i forvaltningen af den landskabsarkitekto¬
niske helhed og i forvaltningen af elementerne, hvor
især forvaltningen af vegetationselementerne kan være

problemfyldt.
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og fri fornyelse (Andersson 1993), hvor jeg betragter
de to sidste principper som refererende til oplevelsen,
af stedet og de aktuelle problemer.

Fra 1980erne er en række parker over landet med
inspiration fra de hollandske Héemparker ændret til
et større naturpræg, f.eks. Valbyparken i København
og en række parker i Odense og Lyngby.
Miljøministeriets satsning på kulturværdierne har

skærpet kravet til den faglige bevidsthed over for
ændringer i landskabsarkitektoniske anlæg, det så¬
kaldte autenticitetsproblem, men jeg tror det fortsat
vil være oplevelsen af stedet og problemerne, der vil '
være afgørende for forvaltningen fremfor den oprinde¬
lige plan.
Et eksempel på et velplanlagt friareal er Danmarks

Tekniske Universitet, hvor man efterhånden må ændre
visse elementer, selv om forvaltningen loyalt prøver at
pleje elementerne som planlagt. Det spændende ud¬
tryk, som af både økonomiske og æstetiske grunde blev
skabt af store flader af kranstop, Stephanandra incisa

crispa, langs veje og skovplantninger i stedet for de
traditionelle græsflader, må nu mange steder ændres
til græsflader, fordi buskfladen som det falske klimaks
er for vanskelig at fastholde over for det naturlige
successionsforløb.

Formsproget har stor betydning for muligheden
for at fastholde intentionen i driften.

Geometriske, formelle anlæg som DTU med præ¬
cist formede, monokulturelle vegetationselementer er
klart vanskeligere at fastholde over for den naturlige
succession, ligesom fornyelsen med tiden kræver en
ny start, f.eks. fornyelsen af en allé.
Et godt eksempel på et anlæg, der er formet sådan,

at en successiv fornyelse er mulig, er DAB's boligbe-
byggelse Bredalsp'arken i Hvidovre, hvor busk- og
træbevoksningen kontinuerligt justeres i forhold til
oplevede problemer af nye behov, slid eller alder.
Her justeres målsætningen og elementerne løbende
fra år til år, uden at stedets karakter grundlæggende
ændres.

Boligbebyggelsen Bredalsparken.
Busk- og træbevoksninger justeres
kontinuerligt i forhold til oplevede
problemer af nye behov, slid og alder.
Målsætningen og elementerne
justeres løbende fra år til år, uden at
stedets karakter grundlæggende
ændres.
• The Bredalspark Housing Scheme.
Bush and tree growth is constantly
adjusted in relationship to the
effects of age, wear and new needs.
The objectives and elements are
adjusted from year to year without
altering the basic character of the
place.
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Forvaltning af elementerne
Forvaltningen af vegetationselementerne har i de
kommuner, hvor der er en parkforvaltning med fag¬
uddannede mennesker, været kompetent gennem
tiden. Uoverensstemmelse mellem idé og pleje finder
man, hvor der mangler forståelse eller viden om må¬
let med beplantningselementet, f.eks. når etablerings¬
perioden med åben jord fastholdes lang tid ind i be-
standsperioden.
Problemet er meget stort i boligområder, hvor der

kun meget fa steder som i DAB og FSB er kompetente
folk til rådgivning om plejen. I denne sektor kan man
derfor vanskeligt tale om en at sikre en faglig erfaring,
og det er lidt paradoksalt, fordi netop boligområdet
inden for de sidste 80 år har været indsatsområdet i

landskabsarkitektonisk sammenhæng.
På dette felt kunne man forestille sig en væsentlig

forbedring af udearealerne i forbindelse med udlicite¬
ring, der så småt er i gang, fordi en definition af mål
gennem bestillerfunktionen og en udførelse af kom¬
petente anlægsgartnerfirmaer for de samme midler,
der nu bruges til uengagerede ejendomsfunktionærer,
kunne løfte kvaliteten betragteligt. Hvis ejendoms¬
funktionærerne fungerede som igangsættere og for¬
midlere var situationen en anden.

I den store byudviklingsperiode efter 1960 skete
der et kraftigt skift i måden at anvende vegetation på.
F.eks. blev de store monokulturelle buskflader indført

i stor stil, både i parker og boligområder, og mange

større og små skovplantninger blev etableret på mark¬
jord op til byområder. I faget var der ikke erfaringer
med pleje og fornyelse af disse vegetationstyper, og
det har givet ret store vanskeligheder i forvaltningen
af disse, hvorfor man heller ikke her behøver at være

så bekymret for tab af en faglig erfaring.
Også plejeteknikken har udviklet sig stærkt i de

sidste 50 år, fra manuelle til tekniske og mekaniske
handlinger, som har stor indflydelse på friarealernes
udtryk. Den tekniske udvikling går så stærkt, at man
knapt kan overføre erfaringer fra det ene år til det
andet, jf. afprøvningen af nye ikke kemiske ukrudts¬
bekæmpelsesmidler.

Udliciteringens fordele og ulemper
Som inden for mange andre samfundsområder disku¬
teres også her i faget udliciteringens fordele og ulem¬
per. Udlicitering er ikke et ukendt begreb i faget.
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Vi har brugt det næsten 100% i forbindelse med ny¬

anlæg gennem mange årtier og kender derfor også
noget til dens fordele og mangler. Et ofte brugt argu¬
ment er fremmedgørelsen, som kan opstå, fordi an¬
svaret kun løber over nogle få år. Dette kendes fra ny¬

anlæg, hvor tidspres og vejrlig kan sænke kvaliteten.
Den tekniske udvikling kan medføre en adskillelse fra
stoffet - planterne, hvorved der også kan opstå en

fremmedgørelse og uansvarlighed. Motorklipperen
kommer for tæt på træerne osv.

En anden væsentlig ulempe er den mistillid, der
kan opstå på grund af den udvidede kontrolfunktion,
men det har været til at leve med i nyanlæg.
Den store fordel ved udlicitering, som bekræftes af

mange parkforvaltere, er den øgede faglige og økono¬
miske bevidsthed, der opnås. I de veludbyggede park¬
forvaltninger har der altid været god sammenhæng
mellem målbeskrivelsen og udførelsen i marken. Her
er der opbygget en stor viden og kunnen hos forvalter¬
ne, såvel på kontoret som i marken, således at opstå¬
ede problemer let kan diskuteres og gives en løsning,
der vanskeligt kan forbedres gennem en udlicitering,
men hos de mange og fleste forvaltninger har uklar¬
hed om arealernes omfang og målsætning og en ud¬
førelse i marken af uengagerede folk i jobtræning ikke
givet den kvalitet i friarealerne, som fagets viden bur¬
de indicere. Udlicitering må formodes at give en hø¬
jere kvalitet, alene ved den rollefordeling som er defi¬
neret i en bestillerfunktion og en udførerfunktion, og
som en vigtig følgevirkning kan man forestille sig, at
den grønne forvaltning derved vil få en højere status i
den politiske verden. Den bliver mere synlig.
Måske kan processen udvikle en faglig erfaring,

som er værd at fastholde.

Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt mdl,
professor ved Institutfor Økonomi, $kov og Landskab
Sektion for Landskab
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BÆREDYGTIGHED OG GRØN PLANLÆGNING

I PARKFORVALTNING UNDER FORANDRING Susanne Guldagt

)\nlæget
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De sidste 10-15 år har budt på store udfordringer for
de kommunale grønne forvaltninger i Danmark.
Disse udfordringer er brugt i en positiv forandrings¬
proces, som har bidraget til at sikre et højere fagligt
niveau og betydet større offentlig opmærksomhed om

det grønne i byerne. Krav i tiden har desuden påvir¬
ket de organisatoriske forhold og derved ændret sam¬
arbejdsformer og administrative muligheder for park¬
forvaltningerne. Alt dette har krævet ressourcer, og
det er derfor naturligt, at den faglige opgave, der
knytter sig til formulering af overordnede mål og visio¬
ner og til deres konkretisering i den kommunale plan¬
lægning, ikke har været i fokus i parkforvaltningerne.

State ofthe art
Bæredygtighedsbegrebet blev aktualiseret med Brundt¬
land-rapporten i 1987. I de danske parkforvaltninger-
var man allerede i gang med udvikling og afprøvning
af alternative metoder og udtryk. Plejen af de grønne
områder blev differentieret under overskrifterne:

have-, park- og naturpræg og kvalitetssikret med kva¬

litetsbeskrivelser for driften. Forsøg med håndtering
og anvendelse af organisk affald og med alternative
metoder til bekæmpelse af uønsket vegetation blev sat
i værk.

I de naturprægede områder var den differentierede
græspleje med til at gøre naturen synlig, bl.a. blev de
vilde urter værdsat og også ofte anvendt som dækaf¬
grøder i park og have. Naturgenopretning blev en ny

projektopgave, der skulle styrke byområdernes bioto¬
per til gavn for biodiversiteten og for naturoplevelsen.
Overfladevandet - i form af søer og vandløb - blev
mange steder igen en synlig del af by- og boligområ¬
dernes friarealer.

Alle disse faglige tiltag har bæredygtighed som over¬

ordnet målsætning og illustrerer den faglige omstil¬
ling og udvikling, der har været karakteristisk i de
danske parkforvaltninger.

Flere udfordringer
Rio-aftalen fra 1992 bragte - med Agenda 21 doku¬
mentet - begreberne helhedssyn, tværsektoriel tænk-

Anlægget i Nykøbing F ca. år 1900.
Stil og tidstypisk udtryk.
Det traditionelle provinsbyanlæg lig¬
ger afgrænset og isoleret, som en
offentlig have, der ikke er tænkt ind i
en bymæssig helhed.
• The scheme in Nykøbing Falster
from cå 1900:

Style and expression of the time.
The traditional province town
scheme, lies well-defined and iso¬
lated, like a public garden that is
not planned as part of an urban
whole.
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og bringe nye begreber i anvendelse, som er tilpasset
de nye muligheder.

Nye begreber
Parker og grønne områder er de offentlige arealer,
som parkforvaltningen har ansvaret for. Det er disse
arealer, der hidtil har været omfattet af den grønne

sektorplanlægning i de kommuner, hvor der er arbej¬
det med en sådan planlægning.

Begrebet 'grøn strukturplanlægning' anvendes ikke
i danske kommuner, men i Norge og Sverige er be¬
grebet blevet aktualiseret i forbindelse med et udvidet
syn på det grønne. En svensk betænkning, Miljo og

fysiskplanering (1994), var et forarbejde til en revision
af plan- og byggeloven i Sverige. I denne betænkning
tillægges de grønne områder både økologisk, kulturel
og social betydning. Den kulturelle og sociale betyd¬
ning omfatter primært parker og grønne områders
rekreative og æstetiske forhold og dækker det traditi¬
onelle syn på parkforvaltningens opgaver. Den økolo¬
giske betydning udvider synet på det grønne, og ved
at fokusere på den økologiske betydning bliver begre¬
bet grøn struktur aktuelt. Den grønne struktur defi¬
neres i den svenske betænkning som: alle grønne og

ubebyggede arealer samt vandområder i byen og byens om¬

givelser uanset ejerforhold.
Med denne definition lægges der op til et helheds¬

syn på byområdernes grønne indhold, der går på
tværs af sektorer og administrative skel. Dermed brin-

ning og det langsigtede perspektiv på banen. Udfor¬
dringen i dag er derfor at placere de grønne forvalt¬
ninger med udgangspunkt i disse begreber. Målsæt¬
ninger for den grønne sektors udvikling er hidtil
kommet til udtryk som parkpolitik eller grønne sek¬
torplaner, men i forhold til bæredygtig udvikling er
det næppe tilstrækkeligt udelukkende at arbejde sek¬
tororienteret. Helhedsyn og koordinering på tværs af
sektorer nødvendiggør dialog mellem aktørerne, hvad
enten de er fag- eller lægfolk. Helhedsorienteret plan¬
lægning kræver tværfaglige afvejninger og et langsig¬
tet perspektiv. For at kvalificere sig i forhold til disse
udfordringer har den grønne sektor brug for at revur¬
dere begreberne 'parkpolitik' og 'grøn planlægning'

Ramblaen, Barcelona.
Boulevardens trgeer, trafikken, handel,
opholdsmuligheder, underholdning
og form forenes i et dynamisk udtryk.
• The Rambla, Barcelona.
The boulevard's trees, traffic, trade,
seating areas, entertainment and
form are united in a dynamic
expression.

102 Landskab 5/01



ges den grønne planlægning ud af den isolation, som
let kan blive sektoriseringens resultat og ind i byplan¬
debatten og den interesseafvejning, der finder sted i
den sammenfattende planlægning. At dette er vigtigt
uddybes i afhandlingen: Stadslandskapets obrukade
resurs — Om grønstrukturens potential och synliggorande
i en hållbar stadsutveckling (Aim 2001). Elisabeth
Lundgren Aim slår fast, at bæredygtig udvikling er

den vigtigste udfordring i dag, og at det er afgørende
at være opmærksom på de muligheder, der er tilstede
i byområdernes grønne strukturer, for at bidrage til
denne udvikling. Hun sidestiller den økologiske be¬
tydning med den kulturelle og sociale betydning og

peger på de flerfunktionelle muligheder i planlægning
og forvaltning.

Metoder og muligheder
Metoder til at kortlægge og analysere naturgrundlaget,
som grundlag for økologiske tiltag og grønne struk¬
turplaner, er velkendte. I USA er der udført pionerar¬
bejde allerede i 1880erne af Frederick Law Olmsted,
som arbejdede med at integrere bebyggelse og grønne

strukturer bl.a. i Boston og Seattle. I Philadelphia har
Ian McHarg med kortlægning af økologisk data syn¬

liggjort naturgrundlaget på en måde, der velegnet i
dialogen om byernes planlægning (McHarg 1969).
I Holland har landskabsøkologen Sybrand Tjallingii

igennem 90erne udviklet metoder, der bygger på
etablering og fastholdelse af netværk i bystrukturen.
Han mener, at de forskellige byfunktioner og det na¬
turgrundlag, byen hviler på, kan bringes til at befrug¬
te hinanden gensidigt, hvis naturgrundlaget ikke be¬
tragtes som en barriere for udviklingen, men som en

mulighed. Tjallingii fremhæver vandet og transport¬
nettet som de to bærende strukturer i den forbindelse

og lægger op til at samtænke funktioner og byens
strømme. Ved at fokusere på den frugtbare sammen-

bringning i stedet for på konflikter kan resultatet bli¬
ve økologisk sunde byaktiviteter. Dermed fremhæver
han også betydningen af den tværfaglige dialog, som
ligger i byøkologibegrebet (Tjallingii 1996). " ,

Konklusion:

Den multifunktionelle betragtningsmåde udfordrer
en flerdimensionel og procesorienteret synsvinkel på
parkforvaltning. Den endimensionelle synsvinkel, der
har hørt sammen med den funktionsopdelte by, hvor

Risebergabacken, Malmø.
Økologisk betydning, naturoplevelse.
Overfladevandets bortledning bliver
et positivt bidrag i boligmiljøet som
grøn struktur med mulighed for rekre¬
ation og naturoplevelse. Det strøm¬
mende vand opleves som energi.
• Risebergabacken, Malmø.
Ecological importance, natural
experience. The drainage of surface
water is a positive contribution to
the housing environment as a green
structure with the opportunity of
recreation and experiencing nature.
The running water is experienced as
energy. •

hver sektor traditionelt blev tildelt et domæne, er for¬
tid. Ved at integrere byfunktionerne kan resultatet
blive mere varierede bymiljøer med grønne strukturer,
der rummer lokale kredsløb, variation i biotoptyper¬
ne, dyrkningsnicher i byen. Samtidig bidrages med
forbindelseslinier for de bløde trafikanter, vådområder
til opsamling og afledning af overfladevand og med
grønne steder, der kan anvendes til mange byformål
og styrke de sociale og rekreative muligheder. Disse
og mange flere tiltag er med til at tegne parkforvalt¬
ningens fremtid og bidrage til byområder i overens¬
stemmelse med tankerne bag bæredygtighedsbegrebet.
Måske er det nu, den faglige fokus skal flyttes.

Helhedsorienteret planlægning skal på dagsordenen i
de kommunale parkforvaltninger, så byens landskab
også kommer til at omfatte de upåagtede ressourcer,

der ligger i de oversete arealer, og de muligheder, der
er i et funktionsintegreret bymiljø og en bæredygtig
byudvikling.
Susanne Guldager, seniorrådgiver ved Skov & Landskab
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Fig. 1. Skematisk billede af den
forandring som foregår ifølge 2.
generations-bestillerne i parkforvalt¬
ningerne i Helsingborg, Norrkoping
og Malmo kommuner.
GrOna Fakta 3/1997.
Vores oversættelse og bearbejdning.
• Fig. 1. Schematic description of
the changes that take place due to
the new contracting principles in the
park administration departments in
Helsingborg, Norrkfiping and Malmo
municipalities. Grona Fakta 3/1997.
Our translation and treatment.

UDBUD AF GRØNNE DRIFTSOPGAVER
- på vej mod et identitetsskifte i kommunalparkforvaltning?

Christine Nuppenau ogJens OleJuul

I denne artikel har vi ladet os inspirere af en svensk
undersøgelse af bestillerrollens udvikling, som gør det
klart, at udbud ikke er enden for kommunal parkfor¬
valtning. Tværtimod synes forandringerne at være

begyndelsen på en spændende udfordring.

Begreberne udbud og udlicitering
Begreberne udbud og udlicitering bruges ofte i flæng.
Ordet 'licitation' betegner en bestemt købeform og
kan i dansk sammenhæng føres tilbage til 1700-tallet.
I dag kan udlicitering defineres som det 'at udbyde
offentlige opgaver, som tidligere blev varetaget af det
offentlige selv i licitation til private, hvor 'den bedste
og billigste' får overdraget opgaven, men hvor det of¬
fentlige bevarer finansiering og kontrolansvaret. Udbud
og udlicitering er altså i princippet to sider af samme
sag.'
I forbindelse med overdragelse af grønne driftsop¬

gaver til private entreprenører anvendes ofte begrebet
udbud, fordi overdragelsen sker efter tjenesteydelses¬
direktivet eller udbudscirkulæret og ikke efter licitati¬
onsloven. I denne artikel bruger vi begrebet udbud
om overdragelsen af grønne driftsopgaver til såvel pri¬
vate som offentlige entreprenørvirksomheder.

Udbud historisk set

'Conditioner hvorefter Stadens Torves and andre

publique Steders Feining samt rendestenenes Reen-
holdelse ved Licitation den 29 May næstkommende
bliver opbuden og den Mindstbydende overdraget
udi 1 eller 3 Aar fra 1 October 1810 at besørge.'
Ovenstående titel fundet på det Kgl. Bibliotek vi¬

ser, at udlicitering af driftsopgaver på vejområdet ikke
er noget nyt fænomen. På parkområdet har udbud i
tidens løb hovedsageligt været koncentreret om an¬

lægsopgaver. Grønne driftsopgaver er kun i mindre
omfang blevet overdraget til private, selv om tenden¬
sen har været stigende gennem de seneste 25 år.
Knap halvdelen af kommunerne angiver i dag, at

de samarbejder med eksterne konsulenter og entre¬

prenører i driften. Indtil for ca. 10 år- siden førte en
sådan praksis ikke til nævneværdige forandringer i de
kommunale organisationer, fordi opgaverne blev ud¬
budt direkte til private entreprenører.

Når kommunerne selv ønsker at byde på de ud¬
budte opgaver, er virkeligheden imidlertid en anden.

For at sikre rene linier i konkurrenceforholdet må

kommunerne nemlig ændre deres organisation og ind¬
føre den såkaldte BUM-model, hvor bestiller- og ud¬
førerfunktionerne adskilles i organisationen. I svenske
kommuner har BUM-modellen for alvor vundet ind¬

pas i 1980erne med det formål at rationalisere pro¬
duktionen. Herhjemme er udviklingen sket lidt lang¬
sommere, men flere kommuner forventer ifølge en

undersøgelse fra Skov & Landskab en organisations¬
forandring som følge af udbud.
Ifølge en undersøgelse gennemført for Kommunal¬

teknisk Chefforening har 14% af de danske kom¬
muner udbudt drift af parker og grønne områder.
Udbudstendensen er stigende og antallet af første-
gangsudbud af grønne driftsopgaver ligger et godt
stykke over gennemsnittet af samtlige udbud af drifts¬
opgaver. Hertil kommer, at godt 1/3 af kommunerne
har planer om at udbyde grønne driftsopgaver.

Begrundelser for udbud
Undersøgelserne viser, at udbud ofte iværksættes pga.
et formuleret eller forventet politisk krav. Andre be¬
grundelser er økonomi samt muligheden for at afprøve
udbud som styringsredskab og teste egen effektivitet.
72% af det samlede antal udbud gennemføres med
motivet 'bedst og billigst'. Erfaringsmæssigt er der i
lidt mere end halvdelen af udbuddene af grønne drifts¬
opgaver rent faktisk tale om, at der opnås besparelser.
Kun i få tilfælde er kommunernes motiv til at ud¬

byde kvalitet og kvalitetsudvikling. Erfaringen inden
for det grønne område er, at kvaliteten oftest er som
aftalt og i nogle tilfælde endda bedre.

Udvikling fra Udvikling mod

Produktion og produktions-
styringsaktiviteter

Legitimering og
udviklingsaktiviteter

Produktionsidentitet, med
sted og teknik i centrunT.

Ejeridentitet, med brugeren i
centrum.

Forvaltningens vurderinger
er styrende og der fokuseres
på at sikre beskæftigelsen

At skabe værdi omkring
parkerne og forvaltningen,
gennem tiltag på brugernes
vilkår

Hierarkisk tænkende Netværksbyggende,
tværfagligt søgende
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Mulighederne for at skabe nye
former for oplevelse i byens
parker er mangfoldige.
2. generationsbestilleren arbej¬
der bevidst med farver, former,
materialer, lys og lyd - som her
ved en happening med balloner
i Kongens Have 1992.
• The possibilities of creating
new forms of experience in the
city's parks are numerous.
The current park administrators
work consciously with color,
form, materials, light and sound,
as here at this balloon happen¬
ing in Kongens Have, 1992.

Hidtil har fokus i parkforvaltningerne ligget på den
direkte produktion, hvor stedet og teknikken er i
højsædet. I en BUM-model er den udførende organi¬
sation ansvarlig for denne produktion. Som modpart
hertil etablerer mange kommuner en egentlig bestil¬
lerrolle, hvor fokus ligger på produktionsstyring, for¬
stået som det at beskrive opgaverne og føre kontrol
med produktion og kvalitet. Det er denne rolle, som
mange danske bestillere i dag forsøger at definere og
lære at beherske. Man kunne kalde den 1. generations-
bestillerrollen.

Bestillerrollen - en rolle i udvikling
Undersøgelser fra Sverige viser, at rollerne i parkfor¬
valtningen er under forandring. F.eks. er bestillerrol¬
len blevet aktuel i takt med, at kommunerne har ind¬
ført BUM-modellen.

Som rolle er bestillerrollen et 'tomt begreb' dys. et
begreb som søger sit indhold - et begreb uden tra¬
dition. Heri ligger naturligvis en vis frihed for de
kommuner som indfører bestillerfunktionen, men

også et ansvar for stedse at bidrage til udviklingen af
rollen.
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Ifølge de svenske erfaringer er det næste trin i udvik¬
lingen af bestillerrollen at skifte fokus. Fra at fokusere
på parken, teknik og løsninger skal vi i fremtiden i
højere grad fokusere på brugerne, muligheden for op¬
levelser og udvikling af parkerne som en integreret
del af bymiljøet. Eller med andre ord finde identiteten
i en ejerrolle, hvor det at skabe værdi er i højsædet.
Denne rolle kan betegnes som 2. generations-bestiller-
rollen.

Ifølge erfaringerne fra tre svenske kommuner, bli¬
ver tre aktiviteter på længere sigt lige centrale for 2.
generations-bestilleren. Produktionsstyring (beskrivelse
og kontrol) vil efterhånden fylde mindre i bestillerens
hverdag, mens det at søge støtte for og sælge virksom¬
heden (legitimering) samt udvikling af parkvirksom¬
hedens indhold vil fa større betydning.
I fremtiden må bestilleren desuden se sig selv som

forvalter af en fysisk ressource med mange potentielle
værdier. Opgaven er at udvikle ressourcen til gavn for
kommunens borgere samt at bidrage til at skabe mer¬
værdi omkring parkvirksomheden.
Merværdi handler f.eks. om at fremhæve parkernes

positive bidrag til det samlede bymiljø eller at gøre
det muligt for borgerne at bidrage til forvaltningen af
deres lokalområde gennem forskellige former for bor¬
gerdeltagelse. Udfordringen for bestilleren består i, at
de faglige vurderinger og synspunkter i en sådan pro¬
ces udfordres og påvirkes af andre gruppers værdier
og normer.

Nogle afsluttende bemærkninger
Set med vores øjne skal identiteten i de danske park¬
forvaltninger i dag primært findes i produktionen
eller i produktionsstyringen. Den driftsorientering,
som vi har set i kommunernes parkforvaltninger, og
de erfaringer med bestillerrollen, som vi jævnligt hø¬
rer om, er tydelige tegn på dfette forhold. Desuden
tyder interessen for et redskab som Kvalitetsbeskrivelse
for drift afgrønne områder på, at et af de store spørgs¬
mål i kommunernes parkforvaltninger er, hvordan de
grønne opgaver kan beskrives, f.eks. med henblik på
at udarbejde et udbudsmateriale.
Der er med andre ord ikke mange tegn på, at dan¬

ske kommuner er på vej ind i 2. generation af bestil¬
lerrollen. Alligevel findes der enkelte eksempler, som
f.eks. Københavns Kommune, der Søger at udvikle
parkvirksomhedens indhold, og som med sin organi¬
sation lægger et bredere perspektiv på byens miljø.
Ifølge vores undersøgelse er der ikke meget der

tyder på, at de danske kommuners parkforvaltninger .

sætter brugerne og brugernes oplevelser i centrum.
Forholdet til brugerne kan ses i to perspektiver. For
det første handler det om, at parkerne er til for kom¬

munens borgere. Parkvirksomhedens fokus ligger i
dag oftest på parkens funktioner, på hvordan parken
ser ud og på kvalitet forstået i driftsteknisk sammen¬

hæng, som f.eks. at plantematerialet skal være i god
vækst. At skabe oplevelser for parkernes brugere har
for det meste været overladt til brugerne selv. Ifølge
de svenske erfaringer må bestilleren i fremtiden tage
ansvaret for at producere ikke blot parker med mulig¬
heder, men også oplevelser i parkerne. Det andet per¬
spektiv handler om inddragelse af borgerne i forvalt¬
ningen. At lade de faglige vurderinger udfordre af
borgernes værdier og normer betyder, at der ikke fin¬
des nogen 'rigtig' eller 'forkert' udformning og anven¬
delse af en park. Udvikling af dialogværktøjer, så bor¬
gernes synspunkter kan inddrages på fornuftig vis i
udviklingen af byens parker, synes at være en stor ud¬
fordring for fremtidens bestiller.
Vores sidstp bemærkning er knyttet til den faglige

diskussion om vigtigheden af kontakten mellem plan¬
lægning og drift. Denne kontakt betragtes som afgø¬
rende for parkernes udvikling, hvilket hænger sammen
med, at parker som levende anlæg har en lang etable-
rings- og tilvoksningsfase, hvor driften er afgørende
for at det ønskede resultat opnås.
Vores undersøgelse viser, at frygten for en adskillel¬

se af planlægning og drift kun er tilstede hos et fatal
af de parkforvaltere, som skal til at udbyde de grønne

opgaver. De svenske erfaringer peger i den sammen¬

hæng på, at dialogen mellem bestiller og udfører er
essentiel. Denne dialog må og skal udvikles for at
undgå, at presset på prisen medfører mindsket kvalitet,
som igen vil føre til behov for øget kontrol. I stedet
må den udførende, som har unik indsigt i den eksi¬
sterende virksomhed, på længere sigt inddrages så ud¬
viklingsarbejdet bliver en fælles proces.
Christine Nuppenau, landskabsarkitekt mdl, ph.d.-
studerende ogJens OleJuul, landskabsarkitekt mdl,
seniorrådgiver, begge Skov & Landskab

Andersen, Niels Åkerstrøm: Udlicitering — strategi og
historie. Nytfra Samfundsvidenskaberne, Kbh. 1997.
Citatet erfra s. 31.
Juul & Nuppenau: Spørgeskemaundersøgelse i de kom¬
munale parkforvaltninger. Forskningscentretfor Skov &
Landskab 1999. Upubliceret. Svarprocent 78%.
Undersøgelsen for Kommunalteknisk Chefforening er
gennemført i år 2000 og galder for det kommunaltekni¬
ske område, svarprocent 61%.
Dette afrnit byggerpå Grona Fakta 3H997, som er
skrevet for Movium afLennart Hansson ogJan-Inge
Lindfra Lunds Universitet i samarbejde med stadsgart¬
nerne i Helsingborg, Norrkoping ogMalmo kommuner.
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FAGLIGE ERFARINGER I FORBINDELSE MED

UDLICITERING AF PLEJEN I ODENSE KOMMUNE

Hvordan har tingene udviklet sig i Odense de sidste
10-15 år?

Som i alle landets kommuner er der de sidste 10-15
år sket mange organisatoriske ændringer i Odense.
Jeg afløste i 1986 Axel Thomsen som stadsgartner

med ansvaret for skove, grønne områder, idrætsanlæg
og kirkegårde. Stillingen som kirkegårdsinspektør var
blevet nedlagt nogle år i forvejen.
Lysten til fortsat at holde den faglige fane højt var

naturligvis tilstede hos mig, men gerne på en lidt an¬
den måde, end den min forgænger havde benyttet i
Stadsgartnerens afdeling. Det kom der en nlulighed
for i løbet af kort tid. Borgerne og politikerne var be¬
gyndt at spørge til, hvad de egentlig fik for deres gode
skattekroner inden for de forskellige kommunale fag¬
områder - naturligvis også vores område. Ja, man dri¬
stede sig til at spørge, om man ikke kunne forestille
sig, at de samme arbejder kunne købes billigere hos
private anlægsgartnerfirmaer.

På den måde opstod tankerne om udlicitering af
driftsopgaver i Odense - svarende til hvad vi havde
gjort med anlægsopgaver igennem mange år, dog uden
at den kommunale gartnerafdeling havde budt med.

Det nye var bl.a., at den kommunale afdeling bød på
driftsopgaverne i konkurrence med private firmaer.
Efter lange overvejelser og drøftelser mellem med¬

arbejdere og ledelse begyndte vi omkring 1990 med
udlicitering af de første driftsopgaver. Vi startede så
at sige frivilligt - nemlig uden at vi var tvunget til det
af byrådet. Vi ville gerne arbejde med tingene og på
den måde opsamle erfaring, inden der blev truffet
konkrete politiske beslutninger. Set i bakspejlet er der
enighed om, at det var en rigtig beslutning, selv om
mange dengang var betænkelige.

Pr. 1. januar 1994 blev der foretaget en omfattende
organisatorisk omstrukturering i Odense Kommune.
Stadsgartnerens afdeling og Vejafdelingen blev slået
sammen-til Park- og Vejafdelingen, som efter svenske
principper var opdelt i en bestiller- og en udførerdel.
Ved den seneste ændring af organisationen pr. 1. februar
2001 er der sket en yderligere opsplitning i bestiller-
og udførerdel. Den udførende afdeling — Park & Vej
Service - er blevet en selvstændig afdeling med refe¬
rence til den tekniske direktør. Den bestillende afde¬

ling, som jeg er chef for, er blevet suppleret med den
kollektive trafik i Odense.
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På dette område findes der ligeledes en udførende af¬
deling - Odense Bybusser.
Den bestillende afdeling - Park og Vejafdelingen -

har således ansvaret for politikken og økonomien ved¬
rørende kommunens skove, grønne områder, vand¬

ig løb, kirkegårde, idrætsanlæg, veje, stier samt den kol-I
S lektive trafik. Driftsbudgettet er på i alt 330 mio. kr.
1 Anlægsbudgettet er på i alt 50 mio. kr.

oO

| Hvad er forskellen?
Hvad er egentlig forskellen fra 1973, hvor jeg startede
som landskabsarkitekt i Odense Kommune og til i dag?
Kommunesammenlægningen var lige gennemført,

og der var kommet mange nye arealer til, men ingen
havde rigtig styr på eller samlet overblik over, hvilke
grønne områder storkomrriunen yar ejer af.

De eneste, der kendte arealerne og deres beliggen¬
hed, var de medarbejdere, som havde passet og plejet
arealerne gennem en årrække.

Plejestandarden eller -niveauet var ikke beskrevet.
I det store og hele blev niveauet fastsat af de gartnere,
som kendte og passede arealerne. Hvad der skulle gø¬
res og hvornår, var en viden, som sjakket eller oftere
enkeltpersoner, f.eks. sjakbajsen lå inde med.
Ved en ihærdig indsats kunne vi — dengang unge —

landskabsarkitekter forsøge at fa ændret på denne ple¬
jestandard. Jeg husker engang, hvor jeg kom ud i en
af vores ådale og kunne konstatere, at græsset i ådalen
blev klippet en gang om ugen, som var det en bypark.
Jeg syntes, at det var synd for floraen, at den fik kap¬
pet hovedet af en gang om ugen - og synd for borger¬

ne, at de gik glip afmange gode naturoplevelser. Jeg
spurgte så sjakbajsen, hvorfor han klippede en gang
om ugen i stedet for at lade det vokse og blive 'natur'.
Han svarede ikke umiddelbart, men efter nogen tøven
måtte han indrømme, at det havde han ikke tænkt på.
Han gjorde som andre steder inden for sit distrikt,
men at han i øvrigt syntes, at det var en god idé at
lade naturen råde. Sådan blev det, og herefter kunne
borgerne nyde en mangfoldighed af flora og fauna.
Ingen oplevelser er større end at komme der en mor¬

gen, hvor duggen hænger i de flotteste edderkoppe¬
spind.

Også skovene kan bruges som et eksempel på, hvor¬
dan medarbejderne og ledelsen i marken gennem en
årrække havde fået fastlagt en bestemt standard for
vedligeholdelsen, og hvor der var behov for at ændre
på denne af forskellige årsager.
Vore skove bar tidligere præg af, at det var de sam¬

me medarbejdere, som gik såvel i skovene som i vore
parker. Det betød, at skovene blev passet som grønne
områder. Bladene blev fejet væk fra stierne, og ned¬
faldne grene blev fjernet. Naturligvis ikke af 'ond' vil¬
je, men fordi den samme ordenssans, som herskede i
parkerne, blev båret med over i skovene. Dels var det
dyrt at vedligeholde skovene på den måde, men det
fratog også de besøgende muligheden for at opleve
skovens glæder og muligheder, f.eks. den herlige for¬
nemmelse det er som barn at smide bladene op i luf¬
ten eller gå gennem et tykt bladdække.
Dette blev der ændret på gennem meningsudveks¬

linger, og i dag far skovene så vidt muligt lov at passe
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sig selv. De væltede træer bliver liggende. Udtyndingen
foregår ved plughugst osv. Alt sammen for at give flo¬
ra og fauna gode levebetingelser og skatteborgerne
gode oplevelsesmuligheder - selv om nogle synes, at
det ser lidt rodet ud.

Hvadgør vi i dag ?
Udliciteringsprocessen har tvunget os til det, som vi
egentlig altid gerne har villet gøre — nemlig at få regi¬
stret alle vores arealer, opdelt i typer og forskellige
elementer. Dernæst at få taget stilling til, hvilke vedli¬
geholdelsesniveau, vi ønsker i de forskellige grønne
områder.

At vi først gør det nu, hvor vi er tvunget til det,
skyldes, at det er et stort arbejde, som kræver tid og

penge. I Odense er der tale om 2-3.000 forskellige
lokaliteter.

I de senere år har der i Odense været situationer,
hvor vi har været nødt til at drøfte faglige standarder
og niveauer samt arbejdsmetoderne, hvorpå vi kom¬
mer frem til disse standarder:
- Da vi i Odense bevidst indførte økoparkerne, hvor

vi i stedet for de trimmede græsplæner og snorlige
gange ønskede 'spontan vegetation' og naturoplevelser.

— Da Odense som den første kommune i landet

den 1. januar 1996 stoppede med at brugé kemikalier
til ukrudtsbekæmpelse.
I begge situationer, men specielt i forbindelse med

indførelse af økoparkerne, var de gode gartneres kom¬
mentar den, at så var der ikke behov for gartneren
mere. Hvis vi i stedet for de plejede parker ønskede

mælkebøtter og andet ukrudt - ja så kunne arbejdet
klares af ufaglærte.
Erfaringerne på begge områder har dog vist det

modsatte, nemlig at såvel økoparker som vedligehol¬
delse uden brug af kemikalier kræver en større gart¬

nerindsigt og kendskab til de forskellige planters
udviklingsmønster.

1 dag, hvor ca. 25 % af den grønne vedligeholdelse
er udliciteret, er de relevante områder opmålt og be¬
skrevet, så såvel den kommunale gartnerafdeling som

private firmaer kan afgive en pris. De resterende 75 %
er ved at blive opmålt og kommer sandsynligvis på
kontraktstyring - forstået på den måde, at det over¬
drages den kommunale gartnerafdeling uden licitation,
men til enhedspriser, som svarer til de erfaringspriser
licitationerne har givet.
Ud over udlicitering er der endvidere sket det, at

alle skoler og børneinstitutioner har fået selvstyre, dvs.
at de beløb til drift af udearealerne, som vi tidligere
havde ansvaret for, nu er afleveret til skoler og institu¬
tioner, der selv vælger hvad pengene skal bruges til og
selv bestiller arbejdet udført af egne folk, den kom¬
munale gartnerafdeling eller private anlægsgartnere.
Det har generelt betydet et lavere vedligeholdelses¬

niveau, fordi ledelsen på skoler og institutioner har
valgt at bruge nogle af pengene til andre og efter de¬
res vurdering vigtigere formål.
Den kommunale gartnerafdeling har gjort et stort

arbejde for at fastholde og få nye kunder blandt skoler
og institutioner. De har været meget bevidste om
denne opgave.

Økopark • Ecopark
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Ådal, afgræsning og skov
• Stream valley, meadow,
and woods

Kan vi på trods afudliciteringfastholde det bøje faglige
niveau i Odense?

Politikerne i Odense har gennem tiderne lagt meget
vægt på en høj grøn standard. I forbindelse med arbej¬
det med udlicitering er der ikke foretaget besparelser på
den grønne vedligeholdelse, så det ville være ærgerligt,
hvis udliciteringen i sig selv betød en forringet standard.
Efter min vurdering og på grundlag af vores erfarin¬

ger behøver det heller ikke at være tilfældet - selv om
det dog skal .nævnes, at det ikke er uden problemer.
Gennem beskrivelserne kan vi fastlægge det niveau,

vi ønsker. Vi ønsker oftest at beskrive et niveau, som

svarer til den standard, områderne hidtil har haft.
Men det kan være vanskeligt præcist at lave en beskri¬
velse, der rammer de eksisterende forhold. Dette
kommer frem ved de licitationer, vi afholder inden

for det grønne.
Ud over vores egen faglige vurdering og sikring af

vedligeholdelsesniveauet er borgerne og dermed også

politikerne 'på vagt' overfor, om der sker en ændring
af standarden i de grønne områder og reagerer, hvis
den falder - medmindre de er blevet orienteret om

årsagen på forhånd.
I forbindelse med at nogle af vore traditionelle par¬

ker blev udlagt som økoparker, samt da vi ophørte
med at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse, fik
borgerne en god information om årsagen, og hvad de
kunne forvente af 'ulemper' og positive oplevelser.
Dermed accepterede borgerne også den valgte ænd¬
ring af standarden.

Fremtiden

Efterhånden som Kvalitetsbeskrivelsefor drifi afgrønne
områder bliver indarbejdet som et redskab alle ken¬
der, tror jeg, at der bliver bedre muligheder for be¬
vidst at drøfte og ændre på niveauer, så de passer til
den givne økonomi og i forhold til det udtryk, som
ønskes i de forskellige parker og grønne områder.
Det skal være mit mål og ønske, at det kan føre til,

at de kommunale grønne områder i Odense bliver
endnu mere forskellige at se på og dermed giver bor¬
gerne muligheder for at få flere forskellige oplevelser og
synsindtryk, end tilfældet er i dag. Nogle af vore par¬
ker skal være endnu finere og mere veltrimmede, og
andre skal være endnu mere naturprægede, uden at
de dermed får lov at passe sig selv og ser ud, som vi
har glemt dem. Borgerne skal kunne se, at vi har truf¬
fet et bevidst valg — i forhold til den givne økonomi.
Per Glad, Park- og Vejchefi Odense Kommune
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PARKFORVALTNING I EN ORGANISATION UNDER
FORANDRING
- samtale med vicedirektørJon Pape, Vej & Park, Københavns Kommune Jens Balsby Nielsen
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Gert Vincent
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Organisationsplan for Vej & Park,
juni 2001
• Organizational plan for the
Department of Parks and Roads, ,
June 2001

Københavns Kommune har som en lang række andre
kommuner gennem de seneste år omorganiseret park¬
området. Opgaven med forvaltning og udvikling af
Københavns Kommunes ca. 1500 ha parker og grøn¬

ne områder, samt ca. 18.000 bytræer varetages nu af
Vej & Park, der tillige har ansvaret for byens trafikarealer.
Vej & Park består af de tidligere vej- og parkafdelinger,
som er slået sammen til fem fagkontorer og en stabs¬
funktion i form af to administrative kontorer. Det

har betydet, at stadsgartnerbetegnelsen er forsvundet,
og forvaltningen af det grønne, der tidligere blev vare¬

taget af en samlet parkafdeling, er nu blevet fordelt
på fagkontorer for Plan og Udvikling, Anlæg, som vare¬

tager projektering og Driftskontoret, der fungerer
som bestiller samt Forvaltningskontoret, som tager

sig af udlejning og arrangementstilladelser. Samtidig
er der blevet oprettet et kommunalt driftsselskab,
Kommune Teknik København (KTK), som udfører
en stor del af den daglige drift.
Jon Pape, der tidligere var parkchef, er nu vicedirek¬

tør i den nye Vej & Park og daglig leder af Plan og

Udviklingskontoret. Der er med andre ord sket meget
i organisationen, siden Karen Permin interviewede
Jon Pape i forbindelse med Landskabs temanummer
om Københavns Kommune (Landskab'7-8/97).

Spørgsmålet er så, hvilke konsekvenser disse foran¬
dringer har haft, og hvor den samlede parkpolitik for
kommunen er i dag?

En forvaltning under forandring
I har i løbetafde seneste år lavet en større omorganise¬
ring afforvaltningen. Hvordan er detforløbet?
For snart to år siden, 1. juli 1999, lavede vi sammen¬
lægningen og startede med den nye struktur, som jeg
personligt synes, har givet flere perspektiver. Der sker
hele tiden små ændringer inden for kontorerne, men
overordnet hænger det sammen og fungerer godt.
Lige "nu virker det stabilt og godt, og vi tror, at der

er mange gode år endnu i den organisation, vi har nu.
Den gamle parkforvaltning havde stort set været ufor¬
andret i 40 år, da jeg tog over, og det tror jeg ikke, at
man vil opleve mere. Selv om det gør ondt, hal" jeg

Organisationsplan for Bygge- og
Teknikforvaltningen, juni 2001
• Organizational plan for Bygge- og
Teknikforvaltningen, June 2001
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Grønne gaderum,
her Stockholmsgade
• Green street space,
here Stockholmsgade

også lært, at det er sundt i det lange løb, når der bliver
rodet rundt i organisationen en gang imellem. Man
skal tænke, at opgaverne vil altid være der - også de
opgaver, vi skal løse som landskabsarkitekter, og så
gælder det om at. få det bedste ud af det, når tingene
vælter rundt.

Nu kommer der et kommunalvalg, og det kan give
anledning til nogle nye ting, men det er ikke til at
forudse. Det, man lærer sig i dag, er, at der er kun én
ting, der er fast i tilværelser!, og det er forandring. Vi
har en organisation, indtil vi får en ny. Man må ud¬
føre sit job så godt, som man kan, og håbe, at man er

i en så stærk position, når der sker forandringer, at
man får en god plads i det nye.

Hvordan erpolitikernes indstilling tilforvaltningen?
Politikere lever et liv, hvor de hvert fjerde år er til salg,
og hvor et par stemmer kan afgøre, at de ikke længere
er der. Politikerne forventer, at forvaltningen løser de
opgaver, de stiller, og at forvaltningen har den organi¬
sation, der passer til det. Det er så ledelsens opgave at

sørge for, at organisationen passer til de opgaver, der er.
Politikerne tager sjældent initiativ til omorganiseringer.

Det er oftest forvaltningen; der sætter forandringer i
gang. Kravet om udlicitering er politisk, men i Vej &
Parks tilfælde var det forvaltningen, der kom med for¬
slaget om at indføre BUM og starte udliciteringen.

Det er også oftest forvaltningen, der tilrettelægger
strategier og fastlægger investeringsplaner, og så er det
politikerne, der forholder sig til forvaltningernes op¬

læg. Det kan selvfølgelig ændre på prioriteringerne,
men det er kun i ganske få tilfælde, at politikerne be¬
der om en særlig indstilling eller særligt beslutningsfor¬
slag. For øjeblikket nyder vi en meget stor tillid hos
politikerne. Vi forsøger at være så saglige og neutrale
som muligt, i det vi lægger frem, så de kan tage be¬
slutning på et ordentlig grundlag - og det giver pote.

Er der med den nye organisation blevet langerefra idé
til handling ved, at der er kommetflere kontorer, som
projekterne skal igennem?
Der er ikke den direkte linie længere, men til gengæld
får vi en langt mere kvalificeret behandling af projek¬
terne. Vi koncenterer os om at opbygge en projekt¬
organisation og nogle arbejdsgange for overlevering
fra fase til fase.

Ligegyldig hvilken organisation man har, får man
fremmet nogle ting og ødelagt andre. Der findes ikke
nogen perfekt organisation. Havde man lavet en sam¬
let organisation med park, skulle vi slås med de andre
'om at få vores ting ind, såsom at få plads til gadetræer
i gaderne. Det skal vi ikke slås om nu, men til gen¬
gæld er der måske blevet lidt længere mellem plan¬
lægning/anlæg i den ene ende og driften i den anden.
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Det var tidligere sådan, at det grønne ikke kom med
fra starten, men nu oplever jeg, at det grønne kommer
med fra begyndelsen af projekterne, og det er lækkert.

Erprincipperne om værdibaseret ledelse det, som fir det
hele til at hænge sammen?
Værdibaseret ledelse er det, som vi officielt arbejder
med i Københavns Kommune. Det handler om, at vi

forsøger at beskrive værdierne, og så behøver man ikke
fortælle præcist, hvordan tingene skal gøres. Modsæt¬
ningen til værdiledelse er regelbaseret ledelse.

Så lægger vi vægt på en holistisk tankegang om, at
vi skal se byen som et hele og sørge for at få alle hen¬
syn med. Vi hedder Vej & Park, og det er hele områ¬
det vi varetager. F.eks. har vi ansvaret for alle de of¬
fentlige byrum, hvad enten de er 'grønne' eller 'sorte'.
Det er nok en af de vigtigste ting, der er opnået. Og så
er det tankevækkende, at to af Vej & Parks kontorer
(mit og Anlægskontoret) ledes af landskabsarkitekter.
Der lægges et stort ansvar på lederen - at man er i
stand til at formidle kontakten og respektere fagom¬
råderne. Vi er her for at gøre byen som en helhed
bedre, og så må organisationen selvfølgelig også fun¬
gere som en helhed. Men at der er et stykke vej fra
teori til praksis, det er der ingen tvivl om.

Parkpolitik i København
Hvor er Københavns Kommunes parkpolitik i dagf
Parkpolitikken skal udmøntes i den måde, vi arbejder
på i det daglige, både i driften og i vores anlægsarbej¬
de, og så i planlægningen.

Vi ikke har en samlet nedskrevet parkpolitik i Køben¬
havn, men vi har en parkpolitik undervejs, som vi
håber at kunne fremlægge næste år.
Parkpolitikken tager sit afsæt i kommuneplanens

grønne temaer, der omhandler rekreation, grøn struk¬
tur for kommunen samt udviklingen af det grønne,
og er stort set er skrevet af afdelingen. For hver bydel
er der opslag, der også beskriver grønne temaer, som
er skrevet af afdelingen.
Vi har en gruppe, der arbejder med en parkpolitik

i ord og en overordnet grøn strukturplan, der skal
være fremadrettet og beskrive, hvordan vi kan sikre
og udbygge de grønne områder. Selv om parkpolitik¬
ken endnu ikke er skrevet ned i et selvstændig papir,
arbejder vi efter nogle overordnede målsætninger.
Nogle af tingene har været skrevet ned i tidens løb,
og der er i organisationen en viden, som hele tiden

\

ajourføres, om hvordan vi gerne vil gøre ting i byen,
og om, hvilke arealer vi gerne vil reservere til grønne
områder og forbindelser. Sådan fungerer det nok i
mange kommuner. Man har viden i organisationen
på en 'organisk' måde. Man har det inde i hovedet,
og så er det store arbejde at fa det skrevet ned.

'Grønne Gaderum' er en afdeja danske eksemplerpå
sammenhængende bytræsstrategier, der findes.
Hvordan blev den til ?

Grønne Gaderum er en strategi for, hvordan vi bruger
gadetræer, og den arbejder vi ud fra. Elementer fra
Grønne Gaderum er puttet ind i de enkelte bydelsop-
slag i kommuneplanen, så man her kan se, hvor Vej

Forår i Ørstedsparken
- en historisk park på voldterrænet
• Spring in The Ørsted Park
- a historical park built on the site
of the city ramparts
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Blomstereng i Valbyparken
- en 40-årig. aktivitetspark
under forvandling
• Flowering meadow in
The. Valby Park - a 40 year
old recreation facility under¬
goes change

& Park ønsker at plante på de enkelte gadestræknin¬
ger i bydelen. Kommuneplanen var under revision
samtidig med udarbejdelse af Grønne Gaderum, og
indholdet i Grønne Gaderum kom med i kommune¬

planen med det samme.
Det var ikke nogen nem opgave at lave Grønne Gade¬

rum, og det kan tyde på, at det er et generelt problem.
I den kommunale verden er man meget præget af at
skulle handle fra dag til dag. Og det er svært at fa
overskud til at tænke større, at gå tre skridt tilbage og

få tid til at skrive den slags ned.
At tænke strategisk på den måde er ikke en tanke¬

gang, man er vant til, og der er ikke så mange, som
har interesse i den slags arbejde. Det er grundlæggen¬
de et andet arbejdeend at projektere haver og parker.
Det var svært for organisationen at prioritere den

enkelte gade frem for en anden og så forpligte sig til
at følge den prioritering. Man er så vant til, at situ¬
ationen kan ændre sig hele tiden. Jeg oplever, at det
har været en kæmpe fordel at få det skrevet ned. Og
politikerne vil gerne havde den slags strategier som
redskab. Man skriver i virkeligheden en pagt med
politikerne, som er gensidigt forpligtende for begge
parter.
Alle politikere er interesseret i området. Det kan

jeg se nu, hvor jeg fået ansvar for både vej- og park¬
siden. Jeg kan se, at vi som parkfolk lever i en privile¬
geret verden, forstået på den måde, at dér ikke er no¬

gen, der har noget imod parker. Alle synes, at det ér
dejligt, og er glade for det, og det er kun positivt.
På den anden side er vejområdet mere problematisk,

trafikken opfattes som vanskelig, og alle har en me¬

ning om det. Det er umuligt at gøre alle folk tilfredse,
og der er en masse interessekonflikter involveret. Til
gengæld trækker vejområdet masser af penge til sig,
fordi der er åbenlyse, store problemer. Mens der i
parkområdet er færre problemer, og det er svært at
skaffe store penge til det. Men jeg synes da, at det er
lykkedes at skaffe penge undervejs alligevel. I virke¬
ligheden er det min oplevelse, at politikerne er glade
for det, vi kommer med af træplantningsprojekter og
parkprojekter. Kan man inden for rimelige byplan¬
mæssige rammer skabe flere grønne områder eller
plante flere træer, oplever jeg, at politikerne er positive.

Kræver det en bestemt måde at arbejde på for at formu¬
lere en vision ogfastholde en grøn politik over mange år?
Det har været de gamle stadsgartners styrke, at de har
været i stand at få et tæt tillidsforhold til politikerne
og fastholde en langsigtet vision — og samtidig være i
stand til at levere kortsigtede godbidder til politikerne.
Gunnar Ericson i Malmø Kommune har været rigtig
dygtig til både at gøre det og få tingene skrevet ned.
Han har langsigtede visioner, og så har de et blom¬
sterprogram, dragebådsfestivaler, og hvad der nu er,
der på kort sigt er med til at kaste et positivt lys over

byen, give politikerne noget eksponering, give borger¬
ne noget at være stolte af. Det er den samme metode,
vi forsøger at bruge i Københavns Kommune, hvor vi
har de langsigtede visioner og på samme tid forsøger
at gøre nogle ting på kort sigt, der er synlige, f.eks.
med udviklingen af temahaverne i Valbyparken.
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Hvordan ser fremtiden udfor parkforvaltningen i
København?

Det kan være, at det, vi i øjeblikket synes har mange
fordele, viser sig at være en ulempe, f.eks. fordi det
grønne ikke far tilstrækkelig stor opmærksomhed, og
så må man lave om på organisationen, og så kan det
være at der kommer en parkafdeling tilbage. Jeg har
opgivet at lave organisationer for evigheden. Det her
fungerer godt og er det rigtige nu, synes jeg, men det
kan være, at jeg om ti år siger, at 'nu har vi fået en
selvstændig parkforvaltning, og det er rigtig godt'.
Men det handler også om det politiske. Hvad vil

politikerne lægge vægt på? Hvis politikerne f.eks. prio¬
riterer sammenhængen mellem parker og idræt højere
end sammenhængen i forvaltningen af de offentlige
byrum, så vil det måske kræve en ny organisation.
Og så kan vi naturligvis også få noget godt ud af det.
Så er det bare nogle andre værdier, man lægger vægt

på. Jeg ville få et svært valg, hvis jeg skulle vælge mel¬
lem de to ting, det nuværende arbejde med veje og

pladser eller gå tilbage til noget mere søjleformet 'grønt'.

Så må det vare vigtigt atfå beskrevet de grønne visioner,
så de kan fastholdes under skiftende politiske strømninger?
Lige præcist. Det synes jeg gælder både på 'Plan og

Udviklingsområdet', som jeg repræsenterer, og f.eks.
på driftsområdet, at man også der har sine visioner.
For driftsområdet er visionerne i virkeligheden udtrykt

i driftsplanerne. Det er jo vigtigt, at der er nogen, der
arbejder med det og har visioner både omkring den
daglige drift og den overordnede planlægning.
Jens Balsby Nielsen, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
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Amager Fælled - en ny naturpark
kun 2 km fra Rådhuspladsen
• Amager Commons - a new nature'
park only 2 km from the City Hall
Square >
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DEN GODA SPIRALEN FOR EN GOD PARKPOLITIK
Eivor Bucht

I den klassiska pamfletten Parkpolitik i sogn og købstad
for CTh Sørensen fram sin syn på egenskaper hos en

'god stadsgartner'. En del av hans omdomen har stor
giltighet an idag. Men innan jag belyser detta med
svenska erfarenheter vill jag peka på två omstandighe-
ter som ar avgorande for stadstrådgårdsmastarens arbete.
De stora mojligheter som en svensk stadstradgårds-
mastare haft och fortfarande har att genomfora en in-
tressant parkpolitik beror på den frihet från regleringar
som karakteriserar de offentliga parkerna i Sverige.
Idag liksom for hundra år sedan kan parker se ut i
princip hur som helst. Det ger en skicklig stadstråd-
gårdsmåstare ett stort spelrum. Kan denne få med sig
kommunens beslutsfattare och sin personal kan han,
idag också hon, åstadkomma håpnadsvåckande saker.
Men då måste parkfrågorna var organiserade i en
samlad forvaltning, och inte splittras som i dagens
Stockholm.

CTh Sørensen håvdar att en bra stadstrådgårds-
måstare måste vara en god administrator men också
ha fantasi nog att se in i framtiden hur parker och
planteringar kan utvecklas. Dåremot behover han inte
sjålv vara en skicklig projektor men forstå att anlita
skickliga arkitekter. CTh understryker också att

i
z

I

stadstradgårdsmastaren skall kunna 'vurdere og om-

gåes med sine underordnede' och 'være i stand til at
oplære arbejderne og underordnede til at udføre ar¬

bejderne rigtigt og hurtigt'.
Två exempel från små svenska kommuner dar stads¬

tradgårdsmastaren lyckats bygga upp en imponerande
parkverksamhet. I Karlskoga, en stad inte langt från
sjon Vanern, hette stadstradgårdsmastaren från 1941
till borjan av 1970-talet Carl Fredby. En aktuell mot-
svarighet finns i Enkoping, dar Stefan Mattsson un¬
der en tjuguårsperiod forvandlat den lilla staden norr
om Målaren.

Bagge borjade i stort sett med tomma hander, men
de hade starka egna visioner och en gedigen fackkun-
skap. De borjade med bygga upp en bra infrastruktur
i form av en kompetent och intresserad forvaltning.
Det var starten på den goda spiralen. Genom att
kunna visa-på goda resultat fick de upp intresset for
parkfrågor hos beslutsfattarna, som beviljade dem
mer resurser som gav dem storre utrymme for nya
aktiviteter etc. Carl Fredby var en skicklig planerare
och projektor och arbetade tillsammans med stads¬
arkitekten med utbyggnaden av staden. Efter 30 år
hade han omvandlat Karlskoga till en gronskande oas
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med mångder av parker inklusive en kilometerlang
strandpark, kyrkogårdar, bostadsområden, idrottsplat-
ser och enskilda tradgårdar. Stadsparken, Ekmansdalen,
ansågs av en engelska tidskrift under slutet av 1960-
talet tillhora de vackraste som skådats. Trots att en

del av glansen falnat år Karlskoga an i dag val vard ett
studiebesok.

Enkoping salufor sig i turistbroschyrer genom sina
parker. Parkforvaltningen går mot den minimalistiska
tidstrenden och satsar på kraftfulla farg- och form-
upplevelser framfor allt genom anvåndning av peren-

ner. Aven Stefan Mattsson har arbetat efter principen
om den goda spiralen, men han overlåter till duktiga
projektorer att gestalta parkerna. Mest kand ar hollan¬
daren Piet Oudolf som har ritat Dromparken, som
gjort Enkoping kand aven i utlåndska kretsar. En
nyckel till framgången ar teamarbetet med personalen.
Någon licitation av parkskotseln lår inte vara aktuell.
I en liten stad måste en skicklig stadstrådgårdsmås-

tare vara en duktig personalledare. Men samma sak
galler också i en stor stad. Holger Blom som under
1950-talet lyckades fora fram Stockholms parker till
en unik internationell position motsvarade vål CTh
Sørensens beskrivning av en bra stadstrådgårdsmåstare.

Han hade visioner och han forstod att omge sig med
skickliga projektorer. Han var en utomordentlig ad¬
ministrator och hade ora både hos sina arkitektkolle¬

ger i stadshuset och hos politikerna. Han hade också
turen att bygga upp sin verksamhet under samma
period som Fredby, dvs under andra vårldskriget.
I Karlskoga var det Bofors kanoner som forsorjde sta¬
den. I Stockholm gav arbetsloshetssituationen tillgång
till arbetskraft och extra resurser for nyanlåggningar.
Men Holger Blom hade aldrig kunnat genomfora

sina många projekt utan en utomordentligt god
infrastruktur i form av egna plantskolor, våxthusan-
låggningar och en vål skolad arbetskraft. Det var ett
kapital som Holger Bloms foretrådare som stadstråd¬
gårdsmåstare sett till att skapa. Holger Blom byggde
vidare på den positiva spiralen.
Malmo har en lång parktradition som foljs upp av

dagens stadstradgårdsmastare, landskapsarkitekten
Gunnar Ericson. Han har satsat på att utveckla socia-
la och ekologiska aspekter i parkmiljon. Mest kand år
han nog for sina många aktiviteter, blomsterarrange-
mang och inte minst en konstnarlig ljussåttning och
levande ljus i decembermorkret. Gunnar Ericson har
också anlitat kånda landskapsarkitekter som Sven-

Piet Oudolf:

'Dromparken' i Enkoping.
Sommartid och vintertid.
• Piet Oudolf:
"Dream Park" in Enkoping
Summertime and wintertime.
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Ljussattning i Malmo,
illuminering av bro och levande ljus
• Light composition in Malmo.
Illumination of bridge and
candlelight.

Ingvar Andersson for att omgestalta Gustav Adolfs
torg i centrala Malmo och senast bl a Stig L. Anders¬
son och Jeppe Aagaard Andersen for utformningen av
två av de nya parkerna inom BoOl-området i Vastra
Hamnen. Lika positiv ser inte bilden ut av skotseln
av parkerna som ar utlagd på entreprenad. Aven om

parkforvaltningen lagt stor mpda på bestållarfunktionen
år det svårt att få långsiktighet i uppbyggnaden av de
nya parkerna. For det vi ser och beundrar i de tre

klassiska centralparkerna, Kungsparken, Slottsparken
och Pildammsparken, ar lika mycket ett resultat av
stadstrådgårdsmastaren Birger Myllenbergs kvartssekel-
långa kreativa skotsel som av projektorernas skisser.

Fyra exempel som illustrerar hur en skicklig stads-
trådgårdsmåstare med egen forvaltning kan driva en

positiv parkpolitik i,Sverige. Det kraver en stark visi¬
on och goda feckkunskaper. Men utan en kunnig och
intresserad personal som kan genomfora visionerna
och stod av besluts fat tare med resurser går det inte
att genomfora en god parkpolitik. Licitationen av
skotseln utgor dårfor'ett problem eftersom den for- '

svårar mojligheterna till att utveckla parkerna lång-
siktigt. Det år en utmaning for dagens stadstrådgårds-
måstare att finna losningar som gor det mojligt att
fortsåtta att bygga den goda spiralen.
Eivor Bucht, prof. SLU, Alnarp, Sverige
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BOGOMTALE

Lærebog i landskabsanalyser
Per Stahlschmidt: Metoder til landskabsanalyse. Forlaget
GrøntMiljø, 2001. ISBN 87-7387-0269. 112 s., ill.
Pris 250 kr. inkl. moms ogforsendelse (tel. 33 86 08 60,
ms@LDA.dk)

Planlægningen og forvaltningen af det fysiske miljø,
der omgiver os, bliver stadig mere opsplittet i en ræk¬
ke videnskabelige faggrene og særinteresser — samtidig
med at udviklingen med stadig større tydelighed vi¬
ser, at der er brug for at tænke og arbejde i helheder.
Globaliseringen og den fortsatte urbanisering af land¬
skaberne stiller stadig større krav til at overskue, forstå
og tage hensyn til specifikke lokaliteters særkender,
potentialer og bæreevne. Der synes mere end nogen¬

sinde før at være brug for midler til at kunne overskue
og debattere konsekvenserne af planlægningsbeslut-
ninger inden for natur- og landskabsforvaltningen.
Landskabsanalyser er et vigtigt hjælpemiddel til at un¬
dersøge og belyse helheder i vores fysiske omgivelser.
Nu er der udkommet en ny bog om landskabs¬

analyser, skrevet af Per Stahlschmidt, lektor på Land¬
bohøjskolen, Sektion for Landskab.
Bogen er skrevet som en lærebog, der systematisk

gennemgår de forskellige typer landskabsanalyser og
giver anvisninger på deres tilrettelæggelse og udførelse.
Men bogen er også opbygget som et idékatalog for

de mere erfarne inden for landskabsarkitektfaget og
tilgrænsende faggrupper, med en samling af eksem¬
pler på anvendelsen i praksis af de forskellige analyse¬
metoder og de dertil knyttede fremstillingsteknikker.
Ydermere giver bogen forslag til en fælles faglig ter¬

minologi inden for området.
Bogen giver en grundig indføring i begrebet land¬

skabsanalyse og baggrunden for at anvende forskellige
analysemetoder og fremstillingsteknikker til forskelli¬
ge planlægningssituationer.
Der skelnes mellem på den ene side registreringer

og baggrundsanalyser, der er erkendelsesorienterede
og har til formål at skaffe planlæggeren en generel for¬
ståelse for det specifikke sted - og på den anden side
handlingsorienterede analyser og konsekvensanalyser,
der defineres af den specifikke opgave, planlægningen
handler om. Blandt baggrundsanalyserne tildeler bo¬
gen hver et kapitel til henholdsvis den historiske ana¬

lyse, den rumlige analyse og områdeanalysen. På til¬
svarende måde gennemgås de handlingsorienterede
landskabsanalyser: værdianalyser og lokaliseringsana-
lyser, samt konsekvensanalyser.
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Det er fælles for de forskellige analysetyper, at de kan
anvendes fra regionens store til havens lille skala.
For samtlige analysetyper gennemgås idéen og for¬

målet med metoden, og fremgangsmåden belyses
gennem et hovedeksempel. En række varianter til me¬
toden gennemgås også med eksempler fra praksis ver¬
den over, alle med udførlige billedtekster. Forskellige
grafiske teknikker vises gennem et væld af inspireren¬
de farveillustrationer.

Den nye lærebog erstatter kompendiet 'Seks slags
landskabsanalyser', der sidst udkom i 1992.
Med dens klare overblik, inspirerende eksempler og

fine illustrationer synes vi, bogen udgør en værdifuld
grundbog og værktøjskasse for analyseteknikker og
grafiske metoder til landskabsanalyse.

For landskabsarkitekter, der skal kunne beherske
de. forskellige analyseteknikker, er bogen et oplagt
'must' - men bogen er i det hele taget et godt tilbud
til den brede række af faggrene, der i dag beskæftiger
sig med planlægning og forvaltning af det fysiske
miljø, det være sig i det åbne land eller i bymæssig
sammenhæng.
De beskrevne metoder til landskabsanalyse giver

mulighed for at undersøge, forstå og anskueliggøre
landskabers og steders karakter og potentiale. Lære¬
bogen giver mulighed for at vælge og kombinere ana¬

lysemetoder tilpasset den specifikke arbejdsopgave og

det produkt, der er brug for i den konkrete planlæg¬
ningssituation. Men som Per Stahlschmidt selv har
sagt: Analysemetoderne i sig selv fører ikke frem til
løsningen og det planmæssige indhold. Analyser fri¬
tager ikke planlæggeren for at vurdere og træffe sub¬
jektive valg. Men de kan være et hjælpemiddel til at
systematisere og forklare valgene.
Vibeke Nellemann og Uffe Wainø,
[andskabsarkitekter mdl/maa

Et af formålene med landskabsana¬

lyse er at anbringe sig på et velvalgt
sted. God lokalisering er ikke blot et
spørgsmål om æstetik, men en til¬
bøjelighed, der er biologisk foran¬
kret. Den instinktive fornemmelse

af, om det sovende barn er placeret
godt i landskabet, kan med indlevel¬
se og øvelse udvides til en bevidst
vurdering af, om f.eks. et hus ligger
godt på sit sted.
III. og billedtekst fra bogen.
• One of the purposes of landscape
analysis is to place oneself in the
proper place. Good placement is not
just a question of aesthetics, but a
tendency that is deeply rooted bio¬
logically. The instinctive feeling that
the sleeping child is well situated in
the landscape, can with empathy and
exercise evolve to a conscious eval¬
uation of, for example, the quality of
a building's location on the site.
Illustration and photo captions from
the book.
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The park administration's new structure -
a challenge, p. 97
Jens Balsby Nielsen
The traditional department of parks, with a
director, responsible for everything from
basic park policies, contact with politicians,
new schemes, operational management and
the daily supervision of gardeners, no longer
seems to exist. The organizational structure
for solving planning problems, administra¬
tion and operation of the green municipal
areas has undergone major changes during
the last ten years. The introduction of con¬
tract management, where the municipal
operations departments were merged and
required to compete with private contrac¬
tors has meant new conditions for opera¬
tions and maintenance. In more and more

municipalities, maintenance is done by pri¬
vate contractors chosen by competitive bid¬
ding. This issue of Landskab presents an
overview of the present conditions and the
consequences of this new structure.

The park administration and professional
experiences, p. 98
lb Asger Olsen
In many areas of society today, there is an
ongoing debate concerning the advantages
and disadvantages of private contracting, in
this case, for the operation of public parks.
Contract bidding is not new. We have relied
almost entirely on it for decades when dealing
with new park schemes, and are thus quite
aware of the advantages and weaknesses. An
often used argument is the lack of engage¬
ment arising as the responsibility for the
schemes is only runs a few years. Techno¬
logical development can imply a distancing
from the essence of the profession — the
plants, and thus alienation and irresponsi¬
bility can arise. Another important disadvan¬
tage is the mistrust that arising due to the
complicated and increased control functions.
The greatest advantage of contract bidding

as confirmed by many park administrators,
is the increased professional and economical
awareness. Contract bidding should result'
in a higher quality of work, if for no other
reason than the distribution of roles between
those commissioning and those effectuat¬
ing. As an important consequence of this,
the park administration could achieve
greater status in the political world.

Viability and green planning in the
changing park administration, p. 101
Susanne Guldager
The last 10-15 years have brought major
challenges for municipal park administra- .

tions in Denmark. This has inspired posi¬
tive changes, which have contributed to
increased professional standards. This has
required resources and thus it is natural
•that the professional responsibilities implic¬
it in determining and realizing comprehen¬
sive goals and visions in municipal planning
have not had the greatest priority. Multi¬
functional considerations imply a multidi¬
mensional, process oriented viewpoint for
park administration. The integration of

urban functions can result in a greater vari¬
ation in urban environments with multi¬
functional green structures and areas.

The contracting of park operation work
- a change in identity in municipal park
administration?, p. 104
Christine Nuppenau andJens OleJuul
A factor often emphasized is the importance
of contact between planning and operations.
This contact is decisive for the development
of the park. Parks, as living schemes, have a
long establishment and growth phase,
where maintenance is extremely important
in achieving the desired results. Our inves¬
tigations have shown that only a few park
administrators have a fear of separating
planning and operations. Swedish experi¬
ence indicates the importance of the dia¬
logue between those contracting the work
and those carrying it out. This dialogue
should and must be developed to avoid
economical pressures resulting in reduced
quality, and thus the need for more control.

Professional experience in connection with
the contracting of park maintenance in
Odense Municipality, p. 107
Per Glad
We began about 1990 with the contracting
ofoperational tasks. In 1994, the Park Direc¬
tor's department and the department of roads
were merged to form the Department of
Parks and Roads, which according to Swedish
principles was divided in two parts, one for
contracting and one for implementing. The
latest organizational changes in February
2001, have implied an even greater division
in these two areas. The contracting process
has obliged us to register all areas and cate¬
gorize them in types and elements. There¬
after we had to decide the level ofmainte¬
nance required each area. In Odense, with
2-3,000 different areas, we have had to dis¬
cuss the professional standards and levels as
well as work methods. This resulted in a set

of standards, which meant for example that
we have deliberately introduced eco-parks,
where instead of trimmed lawns and

straight paths, we chose "spontaneous vege¬
tation" and natural experiences, or when
Odense in 1996, as the first municipality in
Denmark, ceased all chemical weed-control.
Today, with about 25% of the green area
maintenance contracted, the relevant areas
have been surveyed and described. The
remaining 75% are being surveyed and will
presumably be contract-managed in the
future, that is, they will be turned over to
the park director's department without bid¬
ding, but at standard prices determined by
standards from previous contracts.

Park administration in a period of organiza¬
tional changes - an interview with vice
director Jon Pape, Department of Parks and
Roads, Copenhagen Municipality, p. 111
Jens Balsby Nielsen
In recent years, Copenhagen Municipality
has reorganized its park administration. The
responsibility of administering and develop¬

ing the municipality's 1,500 hectares of
parks and green areas, as well as the 18,000
city trees, is now held by the Department
of Parks and Roads, which also has respon¬
sibility for the city's traffic areas. This
department consists of the former park-
and road departments, which were merged
to form five professional and two adminis¬
trative offices. The title of Park Director

. has been abolished, and the administration
of the green areas, previously the responsi¬
bility of a unified park department, is now
divided among several professional offices.

The good spiral for good park policies,
p. 116
Eivor Bucht
Two examples from smaller Swedish munic¬
ipalities where the park director has built
up an impressive park service. In Karlskoga,
the park director from 1941 to the early
1970s was Carl Fredby. A similar example

t is Enkoping, where Stefan Mattsson, during
the last two decades has altered this little
town. Both men had strong visions and
much professional experience. They began
by creating a good infrastructure with a
competent, engaged staff. This started the
good spiral. By producing good results,
they made policy makers aware of park
affairs, who in turn granted them greater
resources, which again resulted in new
activities. During the 1950s, Holger Blom
led the parks of Stockholm to a unique
international position with visions and an
the ability to acquire talented designers.
But he could never have accomplished this
without the competent infrastructure, creat¬
ed by his predecessors in the park adminis¬
tration. Holger Blom continued to create
the positive spiral. Malmo has a long park
tradition, which has been continued by the
current park director, landscape architect
Gunnar Ericson. He has chosen to develop
the social and ecological aspects of the park
environment, and has commissioned well-
known landscape architects. Unfortunately,
the maintenance of the parks, which was
left in the hands ofæntractors, cannot
show as positive results. Despite the park
administration's care in choosing the con¬
tractors, it is difficult to maintain the long-
range perspective in the establishment of
new parks. That which we experience in
the three classic parks, Kungsparken, Slotts-
parken and Pildammsparken, is as much
the result of park director Birger Myllen-
berg's 25 years of creative care and develop¬
ment, as it is the designers' drawings.
In this article, four examples are reviewed,

which illustrate how a talented park director,
with his own department, can realize positive
park policies in Sweden. This requires a
strong vision and professional talent. But
without an experienced, engaged staff to real¬
ize these visions, and support from the policy
makers in the form of resources, it is impossi¬
ble to realize a good park policy. The con¬
tracting of operations thus creates a prob¬
lem in realizing long-term park development.
Pete Avondoglio
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SAFEGUARDING THE MARATHON
HISTORIC LANDSCAPE
The World Council of the Internation¬
al Federation of Landscape Archi¬
tects (IFLA) meeting in Singapore
on June 24,2001, denounced the
intended construction of the Row¬

ing Centre for the Athens 2004
Olympic Games at Marathon,
Greece.
The President of IFLA, Mr Richard
Tan of Singapore, emphasized the
strong concern of the world's com¬
munity of landscape architects; 'It
would be', he said, 'inexcusable to
destroy one of the world's most
important historic landscapes
whose original structure and charac¬
ter have survived for over 2,500
years'.
The IFLA World Council, represent¬
ing over 70 national associations of
landscape architects worldwide,
unanimously agreed on the
attached Resolution which calls

upon the Greek Authorities to relo¬
cate the project, appeals to all
international organizations involved
with the safeguarding of the histor¬
ical sites, cultural landscapes and
the world heritage, to denounce
and oppose the project and urges
the International Olympic Commit¬
tee and the European Union author¬
ities not to approve the construc¬
tion.

Resolution:
The World Council of the Interna¬
tional Federation of Landscape
Architects Meeting in Singapore on
June 24, 2001,
Aware that Marathon in Attica,
Greece, where the famous battle
between democracy and despotism
took place in AD 490, is acknowl¬
edged as one of the world's most
important historic landscapes;
Noting that the Marathon historic
landscape consists of three integral
parts: the plain, where the great
battle started; the Schinias marsh,
where it continued; and the
Schinias coastal forest where the
battle ended. Herodotus and other
ancient writers refer to these, mak¬
ing it clear this tripartite landscape
structure contributed decisively to
the outcome of the famous battle.
Therefore all three parts of the
Marathon landscape are not only
physically but also historically'inter¬
related to each other, constituting
an undivided whole of unique his¬
toric significance;
Noting that despite the Marathon
area's recent environmental degra¬
dation, the historic site still broadly
retains - after 2,500 years - its
original physical structure and its
.landscape character;

Concerned by the intended con¬
struction of a huge Rowing Centre
for the Athens 2004 Olympic
Games, which will comprise two
artificial lakes, each 2,500 metres
long, surrounded by high embank¬
ments that will provide seating for
more than 40,000 spectators, a
three storey and four storey tower,
restaurants, dormitories, shops and
other facilities. This Rowing Centre
will occupy an area of approximate¬
ly 450 acres on the West side of
the marsh, which is right in the
middle of the historic landscape,
thus dividing it in two;
Considering that the Greek authori¬
ties involved are insisting on pro¬
ceeding with the construction of
the Rowing Centre in Marathon
despite strong opposition
expressed by: international organi¬
zations, such as the European Envi¬
ronmental Bureau, Europa Nostra
and IFLA, the Council of the City of
Athens, academic institutions, pro¬
fessional societies and environmen¬
tal organizations, such as the Acad¬
emy of Athens, the Archaeological
Society at Athens, the Panhellenic
Association of Landscape Archi¬
tects, a Delegation from the Associ¬
ation of University Diploma Archi¬
tects, the Greek ICOMOS, the
Hellenic Society for the Protection
of the Environment and Cultural

Heritage, the Hellenic Society for
the Protection of Nature, eminent
archaeologists and historians and
scholars world-wide, criticism in
both the Greek domestic and inter¬
national Press, where the project
has been referred to as 'Olympic
indecency', 'vandalism" etc;
Aware that this case has been
raised in the Council of State Court
in Greece on environmental and

historical/archaeological grounds;
Calls upon the Greek Government
Authorities to reconsider the matter
and relocate the Rowing Centre in
another suitable area in order to avoid
the total and irreversible destruction
of the historic landscape of Marathon,
a unique cultural asset for Greece;
Appeals to all international organiza¬
tions involved with the safeguard¬
ing of historic sites, cultural land¬
scapes and world heritage to
denounce and oppose the proposed
project;
Urges the International Olympic
Committee and the European Union
Authorities not to approve the con¬
struction of the proposed Olympic
project at the expense of the
destruction of one of the world's
most renowned and extraordinary
historic landscapes, whose original
structure and character have sur¬

vived for over 2,500 years.

For more information, please contact
Mr Richard Tan, IFLA President
landscape@pacific.net.sg

KONKURRENCE OM
HØJSPÆNDINGSMASTER
Eltra har udskrevet en åben projekt¬
konkurrence om forslag til et nyt
design af en højspændingsmast,
som skal benyttes på en strækning
mellem Haverslev og Mariager
Fjord i Nordjylland. Forslagene skal
indleveres senest den 7. september
2001.

Hensigten er at finde den bedst
mulige udformning af mas'ter til lige
netop denne strækning. Det kan en¬
ten ske ved, at man bearbejder de
master, som allerede benyttes i dag
eller ved, at man designer en helt
ny mast specielt til konkurrence¬
strækningen.
Etableringen af en højspændnings-
forbindelse mellem Trige og Nord¬
jylland har været myndighedsbe-
handlet i over 10 år, og der har
undervejs i processen været mange
bud på, hvordan linien skal føres
gennem landskabet i Nordjylland.
En lang række indsigelser fra
offentligheden medførte, at miljø-
og energiministeren i 2001 benytte¬
de sin beføjelse til at overtage den
endelige vedtagelse af Nordjyllands
Amts tillæg nr. 34 til Regionplan
1997 for 400 kV høj spændingsfor-
bindelse mellem Vendsysselværket
og Trige. Ministeren gjorde det i sin
vedtagelse en betingelse, at der
blev udskrevet en designkonkurrence
af masterne på strækningen mellem
Mariager Fjord og Haverslev.
Konkurrencen skal derfor føre til en
række forslag til nogle anderledes
master end dem, vi kender i dag,
dog skal de især tilpasses landska¬
bet på konkurrencestrækningen i
Nordjylland. Forslagene skal ikke
bare omfatte den enkelte mast,
men også masterne set i sammen¬
hæng og alle masterne set i forhold
til landskabet. Det er håbet, at de
nye master kan tilføre dette land¬
skab en ekstra dimension. •

Samlet præmiesum: 600.000 kr.,
heraf en 1. præmie på minimum
200.000 kr.

Fagdommere er arkitekt MAA Chris
Thurlbourne, arkitekt MAA Michael
Koch, landskabsarkitekt MAA, MDL
Preben Skaarup og professor, civil¬
ingeniør Niels J. Gimsing.
Program fra: DAL, Strandgade 27A,
1401, København K. Fax 32 63 69 01
konkurrencer@dal-aa.dk

VINDMØLLEPARKER I UK
Crown Estates, the landowner of
the United Kingdom's seabed, has

recently given backing to developers
who propose to build 18 new of off¬
shore wind farms around the coast

of Britain. The farms are designed
to quadruple the amount of energy
currently produced by wind, as well
as contributing to the reduction of
pollution caused by fossil fuels.
This decision has been welcomed

by environmental groups, such as
Friends of the Earth and Greenpeace,
who believe that wind energy has a
major part to play as an environ¬
mentally friendly fuel resource
alternative. Despite the benefits of
the wind farms, concern has been
raised about the visual impact that
they may have on rural shorelines -
each turbine will stand 61 m high.
A spokesperson for the Council for
the Protection of Rural England
stated, 'CPRE welcomes the pro¬
posal in principle, but also sees the
importance of not undermining oth¬
er environmental objectives in the
process'.
Before consent is given to the ini¬
tiative by the Department of Trade
and Industry, the Ministry of Agri¬
culture, Fisheries and Food, the
Department of Environment Trans¬
port and the Regions, and the Euro¬
pean Commission, both public and
environmental issues will need to

be considered.
Visit the British Wind Energy Asso¬
ciation website for further links:
www.offshorewindfarms.co.uk
Kilde: Landlines 05/01



UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
1. til 30.september:
Fremtidens bolig
- bæredygtighed og tilgængelighed.
Resultaterne fra prisopgave ud¬
skrevet pa danske arkitekt- og
designskoler.

6. oktober til 4 november:

Studieafdeling 1.

10. november til 9. december:
Kløe - gasværk, stunt, akupunktur¬
stik og andre kradserier.

12. november til 14. december:

Bauhausfotografi. I Galleriet.

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

Udførlig udstillingsplan samt over¬
sigt over KA's offentlige forelæs¬
ningsrækker findes på: www.karch.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM

'5.-7. september i København:
International konference. Kvarterløft

og helhedsorienteret byfornyelse.

20.-21. september i Rotterdam:
Den 4. europæiske byplanbiennale.

24.-25. september i Århus:
Planlægning af nye boligområder.

4.-5. oktober i Hirtshals:
Det 51. danske byplanmøde.

15.-25. oktober:
USA's vestkyst, studietur
Dansk Byplanlaboratorium.

Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM
6.-8. september i Skåne og Danmark:
Skapande Uterum.

2.-3. oktober i Alnarp:
Den framtida kyrkogården. Seminar.

10.-11. okotber i Alingsås:
Ljussåtning i grpna rum. Kursus.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax+46 40 46 0845

info@movium.slu.se.
www.movium.slu.se

SKOLENS UDERUM
6.-8. september 2001 afholdes en
nordisk skolegårdskonference i Lund
og København, arrangeret af Movium
og Lund Kommune i samarbejde
med By og Byg, Hørsholm.
Konferencen 'Skapande Uterum',
som er Nordens største skolegårds-
konference, afholdes for fjerde år i
træk, denne gang i Lund i Sverige.
Konferencen indledes med en række

foredrag om kreative udemiljøer for
børn. Susan Humphries rektor på
Coombes School i Reading ved Lon¬
don vil fortælle om skolens ba¬

nebrydende arbejde med at integre¬
re skolegården som læringsarena.
Skolelærer og læge Britt-Louise
Theglander vil ud fra sin viden om

hjernens funktion argumentere for
flere forskellige indlæringsformer,
hvor hele kroppen er med.
På konferencens anden dag afholdes
workshops bl.a. med temaerne:
'Mangfoldigheden i skolegården',
'På jagt efter vores kulturelle sport',
'Byg og form' og 'Om forskellige
måder at lære på i skolegården'.
Den sidste dags ekskursioner går til
spændende og anderledes legemil¬
jøer i Københavnsområdet, til grøn¬
ne skolegårde og grønne projekter i
Lund, Helsingborg og Malmø eller til
BoOI-messen i Malmø med miljø¬
pædagogiske parker og økologisk
legeplads.
Konferencen henvender sig til skole¬
lærere, pædagoger, skoleledere,
planlæggere, landskabsarkitekter,
anlægsgartnere og andre, der fag¬
ligt beskæftiger sig med skolens
udemiljø.

FREMTIDENS OFFENTLIGE RUM
6.- 9. september afholdes en konfe¬
rence om fremtidens offentlige rum
på Universitåt Potsdam, Potsdåm-
Sanssouci.

Program:
6.9: ekskursion, 7.9: forelæsninger,
8.9: gruppearbejde, 9.9: paneldis¬
kussioner og ekskursioner i tre grup¬
per. 1. Potsdam - historiske parker
og centrum. 2. Potsdam - Buga 2001.
3 Berlin - parker og pladser.
Blandt forelæserne er Walter Prigge,
Bauhaus Dessau, Batlle i Roig, Bar¬
celona, West 8, Rotterdam, Karl
Ganser, ,IBA Emscher Park, Michel

Desvigne & Christine Dalnoky, Paris,
Christophe Girot, ETH Zurich, Erik de
Jong, Amsterdam, Undine Giseke,
Berlin, Dorothee Imbert, Harvard
Graduate School of Design, Gross.
Max, Edinburgh, Thies Schroder, ts
redaktion, Bureau B+B, Doedens/
Stiphout, Gabriele Kiefer, Berlin.

Pris: DM 400 (EUR 205), red. gebyr
for studerende DM 180 (EUR 93).
Sprog: tysk og engelsk.
Tilmelding, hotelreservation: .

ts redaktion Thies Schroder
Kontakt: Antje Woraschk
Einsteinufer 63,10587 Berlin
Tel.+49 30 34 70 95 15
Fax+49 30 34 70 95 16
info@stadtschaffllandschaft.de
www.stadtschafftlandschaft.de

STENMATERIALER I

BYENS RUM
8.-10. oktober 2001 afholdes kurset

'Anlægsteknik ved brug af stenma¬
terialer i byens rum' på Koldkærgård
i Århus.
Kurset sigter mod at give indblik i
stenmaterialers anvendelighed i for¬
skellige situationer. Hvilke anlægs¬
tekniske forhold skal der taget i
betragtning ved anvendelse af sten¬
materialer? Kurset er en opfølgning
på tidligere afholdt kursus 'Anven¬
delse af stenmaterialer i byens rum'.
Kurset henvender sig til medarbej¬
dere i kommunale park- og byplanaf¬
delinger, landskabsarkitekter, arki¬
tekter m.fl.

Udrag af program:
Generelle betragtninger omkring
teknik og procedure bag befæstelser
v. fagkonsulent Søren Holgersen, LDA
Eksempler på mønstre og belæg-
ningstyper v. lektor Torben Dam, KVL
Stentyper - uddybning af produkt¬
kendskab: natursten v. Bent Vang-
søe, betonsten v. Steffen Hvorslev,
teglsten v. Ingolf Svendsen
Anlægsteknik, pleje og drift ved
brug af naturstenmaterialer v. Søren
Rasmussen, Oldermand for Brolæg-
gerlauget
Gode og dårlige eksempler på brug
af stenmaterialer i byen, ekskursion
til NCC, Randers v. Willy Ebbesen
Rundvisning i Århus Midtby v. Søren
Rasmussen, Brolæggerlauget og Ole
Østergård, Stadsarkitekt i Århus
Nye tendenser og inspirationskilder
v. landskabsarkitekt Stig L. Andersson
Kursusleder: Tegnestueleder Steen
0. Gelsing, Herning Kommune
Pris: 4.600,00 kr. ekskl. moms
Tilmelding: AgroForum
Koldkærgård Landboskole
Udkærsvej 10, 8200 Århus N

• Tel. 70 20 88 10, fax 87 41 23 23
Koldkaergaard@agroforum.dk

ARRANGEMENTER
PÅ FYN

Århus Havn
Problemstillingerne, der knytter sig
til udviklingen af de bynære havnea¬
realer og disses sammenhæng med
den omliggende by, er mange.
Problematikken er aktuel i Odense

og i andre tilsvarende byer som ek¬
sempelvis Århus.
Århus Kommune er langt fremme i
processen omkring planlægningen
for omdannelsen af havnen.

Foranlediget heraf har Århus Kom¬
mune bl.a. afholdt en konkurrence
om 'De bynære havnearealer', som
blev vundet af arkitekterne Knud
Fladeland Nielsen og Peer Teglgaard
Jeppesen.
Arkitekt Thorkild Green Jensen, Århus
Kommune kommer og fortæller om
status forÅrhus Kommunes plan¬
lægning og udvikling af Århus Havn.

Torsdag den 20. september 2001 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C.

Opbrud i Svendborg og Ringkøbing
havne
Der er i de senere år sket store æn¬

dringer i de fleste danske havne.
På Svendborg Havn er mange af de
store, gamle produktionsvirksomhe¬
der indskrænket eller lukket - værf¬

tet, Kellogs o.a. Godsbanearealerne
i baglandet er også ved at blive
rømmet. Trist, men det giver også
muligheder for at skaffe byen bedre
adgang til vandet.
I Ringkøbing har man allerede fore¬
taget en drastisk havneomdannelse,
efter at værftet lukkede.
Per Riisom, Skårup & Jespersen vil
redegøre for miljøproblemerne m.m.
i forbindelse med omdannelse af
havnearealerne.
Claus Josefsen, Ringkøbing Kommu¬
ne vil gennemgå, hvordan det med
stor succes er lykkedes at foretage
havneomdannelsen.

Torsdag den ,25. oktober 2001
kl. 19.30 i det tidligere Svendborg
Værfts gi. administrationsbygning
på Frederiksøen.

Boligbebyggelse i havnens erhvervs¬
bygninger
Som en del af vores tema omkring
by og havn afholdes årets julemøde
hos Søtoftegård Fyn a/s på det gam¬
le Odense Stålskibsværft, Havne¬
gade 100, F, 5100 Odense C.
Her vil Direktør Niels Sand redegøre
for nogle af de spændende projekter,
som firmaet har udviklet, hvor eksi¬
sterende industrianlæg har fået nyt
liv og nye funktioner, bl.a. 'Kanon-
bådshusene' på Holmen i Køben¬
havn, som eksempel på en havne-
relateret opgave.

Yderligere, information og tilmeld-
ning på www-uterum.slu.se
Henvendelse i Danmark:
Karen Attwell, tel. 45 86 55 33
kaa@byogbyg.dk
eller

Benny Schytte, 33 24 28 75
lpk@mail.dk
Karen Attwell



Onsdag den 28. november 2001
kl. 19.30 på havnen i Odense.
Information: Grete Wang Poulsen,
tel. 66 13 13 72 lokal 2514

DANSKE PARKDAGE
I HOVEDSTADSREGIONEN
Stads- og Kommunegartnerforenin¬
gen og Skov & Landskab afholder
igen i år 'Danske Parkdage'.
I år sættes der fokus på de store
anlægsprojekter i og omkring Tårnby.
Med andre ord Øresundsforbindel¬
sen, Ørestaden og minimetroen, der
alle har sat deres præg på landska¬
bet i den østlige del af hovedstads¬
regionen.
På førstedagen behandles de grønne
aspekter i de store anlægsprojekter.
På andendagen besigtiges projekter¬
ne ved en ekskursion.
Danske Parkdage afsluttes med
generalforsamling i SK.
Dato: 19.-20. september
Sted: Radisson SAS Globetrotter
Hotel, København
Ansvarlig: Jens Ole Juul, FSL
Pris: Abonnenter og medlemmer af
SK 2.800 kr., andre 4.000 kr.
Overnatning: ca. 900 kr.
Tilmelding: Karin Gregersen, FSL,
tel. 75 88 22 11, krg@fsl.dk

SKOV & LANDSKAB

Anbefalinger til det åbne lands
planlægning
Konferencen vil sætte fokus på resul¬
tater fra forskning i det åbne lands
planlægning ud fra indsatsområder¬
ne: Bynære områder, regionplanlæg¬
ning, grundvandsbeskyttelse og
landdistrikter. Konferencen henven¬
der sig til politikere, planlæggere,
forskere og erhvervs- og interesse¬
organisationer, der arbejder med det
åbne land. Seminaret arrangeres af
Videncenter for planlægning i det
åbne land i samarbejde med Dansk
Byplanlægning.
Dato: 5.-6. november

Ansvarlig: Lene Møller Madsen, FSL
Tilmelding: Dansk Byplanlaboratorium
db@byplanlab.dk

Byvækst og byomdannelse
Byspredningen er ikke alene en dansk
problemstilling, men et spørgsmål
som optager størstedelen af de
europæiske regeringer og byforvalt-
ninger. Seminaret vil belyse, hvilket
omfang byvæksten har i Danmark,
hvordan den kan kvantificeres, og
hvilke problemer den medfører.
I Norge og Sverige har byfortætning
og bymiljøets kvalitet været i fokus i
byplandebatten i flere år, og der vil
blive sat fokus på, hvilke initiativer
man har iværksat, hvilke processer
der sikrer omdannelsen, og hvad

REKREATIVE OMRÅDER SPORTSANLÆG SVØMMEHALLER

1

Rekreative områder har nu fået deres eget areal på fsb.
Her vises et internationalt udbud of innovative muligheder til
planlægning, udformning og pleje af grønne områder. Skab et
moderne bybillede. Fra udstyr til software. Aldrig har vi haft.så
meget fritid, og dette skal naturligvis nydes. Turisterne skal
sikres en positiv oplevelse af vores land og byer. På fsb finder
De løsningen til alle formål, til hver en tid på året!
fsb: Messen for den kreative planlægger med enestående idéer
til byens grønne områder. >

Eller kontakt den danske repræsentation:
Intermess ApS
Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg
tlf. 45 50 56 55, fax 45 50 50 27
info@intermess.dk
www.intermess.de

Yderligere oplysning finder De på:
www.koelnmesse.de/fsb

INTERNATIONAL

FAGMESSE FOR

REKREATIVE OMRÅDER,
SPORTSANLÆG

OG SVØMMEHALLER

Deres messerejse køber De hos:
SAS/Lufthansa Udenrigsrejser
København 70 10 20 00
Århus 70 10 20 00
Aalborg 70 10 20 00
Bennett Messerejser
Køvenhavn/
Tåstrup 43 58 78 78
Odense 66 12 21 78
Kolding 75 52 37 00
Århus 87 32 17 00
Carlson Wagonlit Travel
Københam 33 63 78 78
Århus 87 32 56 56
Esbjerg 76 11 57 57
DSB Erhvervsrejser 33 37 8 00

åKoln/Messe

kommunernes rolle er i processen?
Seminaret vil også fokusere på
danske erfaringer og forskningsresul¬
tater vedrørende byfortætning, by¬
omdannelse og partnerskaber i by¬
omdannelsen. Hvad skal der til

fysisk set og i planlægningsproces¬
sen for, at vi kan omstille byens fy¬
siske strukturer til en mere bære¬

dygtig by?
Dato: 7.-8. november
Sted: Ingeniørforeningens Møde-
center, København
Ansvarlig: Anne Skovbro, FSL
Pris: Abonnenter 3.800 kr.,
andre 4.700 kr.

Strategisk miljøvurdering af
kommuneplaner
Har kommuneplanens mål positive
eller negative konsekvenser for mil¬
jøet? Hvilke miljømæssige følger har
kommuneplanens hovedstruktur med
hensyn til udbygning af boliger og
arbejdspladser, trafikbetjening, ser¬
viceforsyning og rekreative områ¬
der? Det er nogle af de spørgsmål,
man bl.a. kan få besvaret ved at

arbejde med strategisk miljøvurde¬
ring - men hvordan griber man det
an? Værkstedsdagen vil beskæftige
sig med nogle af de kommunale
erfaringer, der er gjort både med
organiseringen af arbejdet og med
indholdet heraf. Målgruppen er alle,
der beskæftiger sig med kommune¬
planlægning.
Dato: 15. november
Sted: Scanticon Comwell Middelfart

Tilmeldingsfrist: 15. oktober
Ansvarlig: Henrik Hvidtfeldt, FSL
Pris: Abonnenter 500 kr.,
andre 800 kr.

Udbud af grønne driftsopgaver
Udbud eller udlicitering af grønne
driftsopgaver er en af de nye arbejds¬
opgaver. Arrangementet henvender
sig specielt til bestiller-funktionen.
Hvordan planlægges et grønt udbud
fra den politiske beslutning er truf¬
fet og til den daglige kontakt med
en ekstern leverandør af grøn drift.
Dato: 6.-7. december
Sted: Schæffergården i Gentofte
Ansvarlig: Jens Ole Juul, FSL
Tilmeldingsfrist: 6. november
Pris: Abonnenter 3.800 kr„ andre
4.700 kr.

Overnatning: ca. 775 kr:
Tilmelding til'kurserne:
Karin Gregersen, FSL
tel. 75 88 22 11
eller via e-post:krg@fsl.dk

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Hørsholm Kongevej 11
2960 Hørsholm
Tel. 75 88 22 11.
Fax 75 88 20 85.

PERSPEKTIVER FOR REKREATIVE OMRÅDER
DET NYE AREAL



Byplanarkitekt og landskabsarkitekt
Du har været ansat nogle år i en rådgivende virksomhed
eller i en kommune. Nu vil du videre, have nye udfor¬
dringer, større ansvar. - Gruppen for by & landskabs¬
planlægning tilbyder to spændende stillinger til dygtige,
selvstændige og ambitiøse arkitekter, som har lyst til at
arbejde på en større tegnestue i konstant udvikling.
Her vil du i et bredt fagligt miljø få mulighed for at løse
alsidige opgaver. Du får mulighed for at anvende og
sikre mange sider af din faglige kompetance.
Se stillingsopslagene og find information om tegnestuen
og de opgaver vi løser på www.gbl.dk.

Ansøgningsfristen er den 1 8. september 2001.

GBL GRUPPEN FOR
BY & LANDSKABSPLANLÆGNING APS

Pakhustorvet 4
box 427
DK 6000 Kolding

Tel. +45 75 52 64 44

DAF0 - BLOMSTRENDE BUSKE
I denne artikel omtales større buske,
som er velegnede i hegn, parker,
anlæg eller haver.
Hovedvægten ligger på sorter af
Philadelphia, uægte jasmin, og
Lonicera, gedeblad, men også Aronia
melanocarpa Aron Dato, Physo-
.carpus malvaceus Pyso Oafo og
blodribs nævnes.

1. Aronia melanocarpa Aron Dafo
har sorte bær, som er spiselige og
kan anvendes ligesom solbær.
Busken bliver kun ca. 1,5 meter høj
og den har en pæn kuplet form.
Den har hvide blomster i skærmlig-
nende stande i juni. De elliptiske
blade er røde i udspring, bliver der¬
efter grønne og er smukt gulbrune
til rødlige i oktober.
Planten er fuldt hårdfør, også over
for salt i luften og vind.

Anvendelse: Aron er beregnet til an¬
læg, haver og hegn - alene eller i
grupper. Den trives bedst i fuld sol,
men den bliver også pæn i svag
skygge.

2. Physocarpus malvaceus Pyso
Dafo er ikke så kendt. Det er en
nordamerikansk busk, der kan minde
om snedrivebusk (Spiraea). Den bliver
cå. 2,5 meter høj og har overhæn¬
gende grene med hvide blomster i
halvskærme i juni/juli måned.
Sorten er Pyso er sun'd, helt hårdfør
og vindstærk.

Anvendelse: Pyso tåler at vokse i
skygge og med konkurrence fra
træer. Den kan anvendes i læhegn,
vildtplantninger og anlæg.

3. Lonicera ledebourii Vian minder
om den efterfølgende Lebo, men er
kraftigere. På 6 år bliver den ca. 4
meter bred og 4 meter høj.
Den udmærker, sig især ved at være
mere frostfør end andre kloner.

Anvendelse: Vian er i sin tid udvalgt
til læplantning af Statens Plante¬
avlsforsøg og anses for at være for
kraftig og stor til almindelige haver.

4 Lonicera-ledebourii Lebo Dafo har

gule til svagt rødlige blomster i to
måneder (juni/juli). Derefter udvikles
bægerbladene til at blive store og
rødlige, og det giver sammen med
de sorte glinsende bær en speciel
effekt. Lebo bliver lidt mindre end
Vian

Anvendelse: Busken er helt hård- og
vindfør og tåler at få skygge og kon¬
kurrence fra træer Lebo kan anven¬

des til læ, hegn og uklippede hække.

5. Lonicera demissa Birter ikke så
anvendt, og det er egentlig synd, for
den har en meget elegant vækst
med overhængende grene. Blomster¬
ne, der fremkommer i juni, er små
(0,5 cm i diameter) og lysegule.
Bærrene er små og røde og holder
til langt ud på efteråret.

Anvendelse: Lebo bliver ca. 3 meter

høj og kan anvendes som solitær¬
busk eller i et busket i anlæg. Den
er også god som prydbusk i en have
på grund af sin yndefulde vækst.

6. Philadelphus coronarius Phico
Dafo, uægte jasmin, har hvide, me¬
get stærkt duftende blomster, som
det er en fornøjelse både at se på
og lugte til.
Blomstringen sker fra midt i juni,
hvilket er tidligere end øvrige sorter.
Phico er meget hårdfør og kommer
gennem selv strenge vintre uden
skader.

Anvendelse: Phico bliver omkring
2,5 meter høj, den er bred og tæt i
væksten. Den er derfor god i anlæg
og parker og i øvrigt, hvor en robust
og smuk busk ønskes, eventuelt til
uklippede hække.

7. Philadelphus x virginalis Schnee-
sturm Dafo er en anden uægte,
jasmin også med hvide, stærkt duf¬
tende blomster, disse er dog fyldte i
modsætning til Phicos.

Anvendelse: Schneesturm bliver ca.
2,5 meter høj og er både hårdfør og
sund. Den anses derfor velegnet til
både haver og anlæg og har erstat¬
tet gamle sorter og typer af Phila¬
delphus x vi rginalis.

8. Philadelphus purp. hybrid Silber-
regen bliver kun ca. 1,5 meter høj.
Også denne sort har rent hvide,
stærkt duftende blomster, der er
4 cm i diameter.

Anvendelse: Silberregen er både
sund og hårdfør samt blomsterrig og
frodig. Silberregen har derfor erstat¬
tet Avalanche og tilsvarende sorter
og egner sig især til at blive plantet
både i haver og parker.

9. Philadelphus pubescens Phigoliath
Dafo har cremefarvede blomster af
stor skønhed, men uden særlig duft.
Busken har en smuk, let hængende
karakter og er særdeles hårdfør,
sund og blomsterrig.

Anvendelse: haver og parker - og
som blomstrende busk i læhegn.

10. Pibes sanguineum Koja Dafo er
udvalgt som den -bedste af de rød-
,blomstrede Ribes sanguineum. Den
bliver kun ca. 1,5 meter høj og. er
hårdfør og sund.
Koja udmærker sig desuden ved at
få mange blomster, der er dybt mør¬
kerøde, og hænger i lange klaser.

Anvendelse: Koja egner sig især,
hvor man ønsker en forårsblomstren-

de prydbusk til haver og parker, som
ikke er højere end, at man kan kikke
hen over den.Koja er nemlig relativ
lav i forhold til mange tidligere dyr-,
kede sorter af blodribs.

Yderligere oplysninger fås i P.E
Branders publikation Beskrivelse af
selekterede kloner af træer og buske
til anlæg, hegn, hække og haver.
Den kan rekvireres fra Planteopfor-
meringsstationen på tel. 75 58 60 26.
Pris: 40 kr + porto.
Lisbeth Edinger Plum, landskabs¬
arkitekt mdl, Green Communications
for Planteopformeringsstationen

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Åsa Klintborg Ahlklo: Mellan tråd¬
krans och minneslund. Svensk kyrko-
gårdsarkitektur i utvickling 1940-
1990. Stad & Land nr. 167. Movium.
2001.104 s., ill.
Roskilde Amt: Kirkeomgivelser. Regi¬
strering af kirkernes omgivelser i
Roskilde Amt. 2000.152 s., ill.
ra@ra.dk
Fra Kvangård til Humlekule.
Meddelser fra Havebrugshistorisk
Selskab nr. 30. 2000.108 s., ill.
Grøn Viden. Havebrug nr. 140.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri. 2001. Lars Porskjær Chri¬
stensen, Erik Larsen og Bjarne Knud¬
sen: Hvidtjørn. Én efterspurgt og
værdifuld medicinalplante.
6 s., ill. www.agrsci.dk
Grøn Viden. Havebrug nr. 141.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri. 2001. Jakob Willas
Jensen: Sorter af plænegræsser.
18 s., ill. www.agrsci.dk
George L. Anagnostopoulos (red.):
Art and Landscape. Vol. 1 og 2. IFLA.
Panayotis and Effie Michelis Foun¬
dation, Athen 2001. 710 s., ill.
ISBN 960-7588-15-0.

Bøgerne er delt op i 12 sektioner:
Landscape aesthetics and theory,
landscape architecture, nature and
landscape design, urban landscape
design, photography - virtual land¬
scapes, decorative arts, culture and
the landscape, historie landscapes
and gardens, garden design, sculp¬
ture and the landscape, land art,
painting and the landscape, litera¬
ture and the landscape. De ca. 70
artikler af skrevet af arkitekter, land¬
skabsarkitekter, kunsthistorikere etc.
fra hele verden.

Bogsættet kan købes fra
Hestia Bookshop,
J.D. Kollaros, J. Karaitidis & Co
60 Solonos Street
GR-10672 Athen
Grækenland
Pris 35 euro plus forsendelse 15 euro.
Tel.+30 1 36 15 077
Fax +30 1 36 06 759
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JACOBSEN

Pressen skrev:

»En stor bog. I enhver henseende ... Med denne
mesterlige bog har Arne Jacobsen fået et
monument af største betydning«
Politiken

»Et monument af informationer«

Jyllands Posten

»Et hovedværk i nyere arkitekturformidling«
Berlingske Tidende

»En til bristepunktet pakket kuffert af en bog ...

smittende i sin begejstring efter at se og forstå
... fængslende, nuanceret og velformuleret«
Weekendavisen
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AALBORG WHITE"

^ Høj refleksionsevne
^ Stærke overflader

^ Stor slidstyrke

^ Permanente farver

Aalborg Portland A/S

Tel 98 16 77 77

Fax 98 10 1186

E-mail: sales@aalborg-portland.dk
Internet: www.aalborg-portland.dk

Fra gråt til ubetinget hvidt

Hvide betonflader med AALBORG WHITE® er naturlig oplysning på veje, pladser,
cykel- og gangstier, trafikskilte, pullerter, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppe¬
steder - overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken.
AALBORG WHITE® er hvid cement, der viser vej. Kun betinget af dit valg...

AALBORG WHITE" er hvid cement - fremstillet af naturens egne råvarer,
forædlet med suveræn teknologi, anvendt til smukke og funktionelle løsninger.

AALBORG WHITE" er et varemærke registreret af Aalborg Portland A/S.


