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Dansk Byplanlaboratoriums
årsmøde
Dansk Byplanlaboratoriums
årsmøde 1994 blev afholdt i

Sønderjylland med base i Kol¬
ding.

Temaet 'De andres planer'
var udgangspunktet for to ind¬
holdsrige dage med en god
deltagerblanding af politikere,
embedsmænd og privatprakti¬
serende planlæggere. På års¬
mødet er der tradition for at

lade foredragsholdere perspek¬
tivere aktuelle planlægnings¬
situationer og samtidig gøre
temaet konkret gennem delmø¬
der og udflugter.

Konsekvenser af EU-interna-

tionaliseringen gav Ole Fry-
densberg fra Kommunernes
Landsforening eksempler på i
foredraget Uligheden som ud¬
viklingsprincip - et brud med
de nordiske landes planlæg-
ningstraditioner.

Kolding kommunes borgme¬
ster Per Bødker Andersen gav

eksempler på nye måder for en
købstad, at markere sig på:
- at bygge over åen
- at bygge ud i vandet (Kolding
fjord)
- og at samarbejde med den
private sektor i netværk, som i
Green City.

Netværk og samarbejds¬
projekter er tidens mantra.
Delmøder og udflugter gav til
overflod eksempler herpå.

Paneldebatten gav stof til ef¬
tertanke:
- Hvor går grænsen mellem
globale rettigheder og det lo¬
kale selvstyre?
- Hvordan sikrer vi sammen¬

hængen i kommunerne, når der
laves tværkommunale aftaler

og græsrødder skal tilgodeses?
- Hvor går demokratiet (og
ansvaret) hen, når politikerne
bliver bestyrelsesmedlemmer i
samarbejdsprojekter?

Til sidst et hjertesuk. Flere
delmøder og udflugter hand¬
lede om landsplanafdelingens
eksempélprojekter (f.eks.
'Udvikling i et turisttungt kyst¬
område' og 'Korridorer i land¬
skabet') og andre samarbejds¬
projekter (f.eks. natur- og kul¬
turgenopretningsprojekter i
Haderslev-Vojens tunneldal og

Vejle Ådal). Udgangspunktet i
projekterne bliver ofte taget i
det grønne - uden at det kan
ses på resultaterne. Hvor er
landskabsarkitekterne henne?

Gitte Ramhøj

Håndbog om brolægning
Flere års samarbejde mellem
Dansk Standard og Brolægger-
lauget er nu udmøntet i DS
1136, Dansk Standard for Bro¬
lægning og belægningsar-
bejder.

I den forbindelse har Bro-

læggerlauget, der er en sektion
i Entreprenørforeningen, ud¬
sendt en håndbog 'Brolægning
95', som indeholder hele den
godkendte standard og tillige
giver information om fagets
kvalitetssikring, uddannelse
m.m.

Brolæggerfaget er et lile fag,
har haft en betydelig fremgang
i de seneste 5-6 år. Mange pro¬

jekterende ingeniører og arki¬
tekter har fået øjnene op for de
kreative muligheder, som bro¬
lægning i granit byder på. Fa¬
get stilles over for nytænkning
i forbindelse med torve, pladser
og gågader.

Samarbejdet med Dansk
Standard har strakt sig over en
halv snes år, det har været vig¬
tigt at få alle kvalitative nor¬
mer og krav helt klarlagt. Der¬
for er brolæggerfaget det første
danske håndværk, som er be¬
skrevet i Dansk Standard, og

Brolæggerlauget tror, at DS
1136 i de kommende år kan

indgå i det europæiske standar¬
diseringsarbejde og måske på
længere sigt blive grundlag for
en europæisk standard for bro¬
lægning og belægningsarbejde.

På samme måde er der lagt
mange arbejdstimer i udarbej¬
delse af fagets kvalitetssikring.

Bygherrer og de rådgivende
arkitekter og ingeniører bør
vide, hvilke kvalitetskrav de
skal stille til den udførende

brolæggermester. DS 1136 giver
helt klare anvisninger på, hvad
en bygherre skal forlange, når
det gælder brolægning med
granit, betonstens- og flisebe¬
lægninger. Alle mestre tilsluttet
Brolæggerlauget kan og skal
leve op til disse krav. Granit er
et nærmest uopslideligt natur¬
materiale, og vedligeholdelsen
af en korrekt udført belægning
i brosten, chaussé- eller mo¬
saiksten er minimal. Selv med
den nuværende tunge trafik
kan brolagte arealer, udført af
en faglært mester, holde i
mange årtier.

Brolægning '95. Brolægger¬
lauget. Tel. 33 13 88 01. 1994.
66 s., ill. Pris 65 kr.

Elmesyge
En pressemeddelse fra Forsk¬
ningscentret for Skov og Land¬
skab fortæller, at elmesygen -

efter at have bredt sig forholds¬
vis langsomt gennem 20 år -

nu de seneste 2 år er accelereret

eksplosivt, så syge og døde
træer kan ses overalt. Ifølge
undersøgelser fra Statens
Planteavlsforsøg har elmebark-
billerne, der spreder smitten,
haft to generationer de to sid¬
ste år. Elmen kan ikke erstattes

af én anden art, men nye og
andre værdier kan opnås med
andre arter, f.eks poppel, heste¬
kastanje, ahorn, lind eller ask.
Før man kan genplante, ligger
der imidlertid en stor og øko¬
nomisk tung opgave i at fælde
og bortskaffe de mange syge
elmetræer.

I byer findes elm ofte langs
gader og veje, især store ind¬
faldsveje. Her bliver elmene
svære at erstatte, fordi de er

meget modstandsdygtige over¬
for de stressfaktorer, bytræer
udsættes for. Desuden har
disse træer mange steder ud¬
viklet sig til store, velvoksne
træer, fordi de er plantet, mens

vejene var smallere og trafik¬

intensiteten meget mindre end i
dag. Nye bytræeer er i dag van¬

skeligere at etablere.
1 Københavns Kommune er

en grøn plan for alle veje under
forberedelse. Forholdene ana¬

lyseres og efter en generel vur¬

dering, vil man fremkomme
med en prioriteret plan. Af
kommunens ca. 18.000 træer

langs offentlige veje er ca. 4000
elm, hvoraf 1000 alene i år er
døende. Af parkernes ca. 55.000
træer er omkring 4500 elm,
heraf 1000 syge. På forsøgsba¬
sis prøver man at vaccinere et
fåtal af de mest markante soli-
tærtstående elmetræer. Elme¬

sygens hærgen ses f.eks langs
veje som Tuborgvej, Frederiks¬
borgvej, GI. Køge Landevej,
Amagervej og Peder Lykkesvej,
i Krinsen på Kgs. Nytorv eller i
Enghaveparken. Ved genplant-
ning bliver det nødvendigt at
bedre vækstforholdene betyde¬
ligt, hvis nye træer skal kunne
udvikle sig. Man må muligvis
ændre vejprofilet eller opbygge
nye såkaldte rodvenlige bære¬
lag og dertil vælge andre, robu¬
ste træarter.

På landet markerer elm sig
som meget vindstærke træer,
der mange steder danner mar¬
kante rammer omkring gårde
og bygninger.
Forskningscentret for Skov &
Landskab og Plantedirektora-
ret afholder 1. december 1994 i
Falkpnercentret, København et
seminar om elmesygens ud¬
bredelse samt strategi for be¬
kæmpelse. Information: tel.
45 93 12 00.

Ny redaktør ved 'Haven'
Det Danske Haveselskab har
ansat den 44-årige redaktør
Arne Kronborg som ansvars¬
havende chefredaktør ved med¬
lemsbladet Haven fra 1. okto¬
ber. Han kommer fra Morgen¬
avisen Jyllands-Posten, hvor
han gennem de seneste ca. 15
år har været havemedarbejder.

Bladet Haven udsendes 11

gange om året i ca. 70.000 ek¬
semplarer. Redaktionen består
foruden Arne Kronborg af de
faglige redaktører, landskabs¬
arkitekt Gunver Vestergaard og
hortonom Torben Knudsen.
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Opslag %
Forskningsrådene
The Danish Research Councils

H.C. Andersens Boulevard 40
DK-1553 København V
Danmark
Fax +45 3332 3501
Tel +45 3311 4300

Forskningsrådene opslår i fællesskab et tværvidenskabeligt forskningsprogram for
»Menneske, Landskab og Biodiversitet«. Ansøgninger skal være Forskningsrådene
i hænde senest

mandag den 23. januar 1995, kl. 12.00

Der ønskes en tværfaglig forskningsindsats, der på grundvidenskabelig basis be¬
lyser de kulturelle forhold og naturlige processer, som påvirker landskabsudform-
ningen og reguleringen af økosystemerne samt den biologiske diversitet. Denne
forskningsindsats bør anlægge en helhedsbetragtning og kræver deltagelse fra na¬
turvidenskabelige, jordbrugsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humani¬
stiske discipliner.

For at opnå den ønskede sammenhæng mellem de forskellige fagdiscipliner og nå
frem til en helhedsanalyse af de rejste problemer, skal forskningsindsatsen fra de
involverede fagområder fokusere på samme problemkreds. Udgangspunktet kan
være enten et enkelt større geografisk område eller et bestemt landskabselement/
struktur. Der kan også arbejdes med en fælles problemstilling af mere grundlags-
orienteret art. Her kan temaanalyser af natursyn, æstetik, etik og værdier på tværs
af de traditionelle fagområder rejse problemstillinger, der kan føre til teoretisk ny¬
tænkning af mere grundlæggende karakter inden for de etablerede fagområder.

Programmet er 5-årigt med start i 1995 og indeholder en midtvejsevaluering. Den
samlede indsats er 40 mio. kr. Satsningen vil blive koncentreret om få store initia¬
tiver. Mindre projekter kan undtagelsesvis støttes.

Der kan søges om tilskud til udgifter i henhold til den generelle vejledning, samt
om tilskud til varetagelse af samarbejdet og formidling af resultater m.v.

Det er et krav, at ansøgere går sammen på tværs af institutions- og faggrænser i
ansøgninger om større projekter. Det anbefales, at projekterne så vidt muligt orga¬
niseres inden for rammerne af såkaldte »centre uden mure« eller rammeprogram¬
mer med en central ledelse. Projektforslaget skal gøre rede for ledelsesstrukturen
med en klar placering af det faglige og økonomiske ansvar. Projektforslaget skal
indeholde en redegørelse for formidlingsstrategi af resultater.

Der må påregnes ca. 2 måneders behandlingstid.
Projektstart kan tidligst planlægges til medio april 1995.

Ansøgning og bilag indsendes på skema 1 i 16 eksemplarer til Forskningsrådene,
H. C. Andersens Boulevard 40, 1553 København V. Ansøgningsskema, vejledning,
udbuds- og baggrundsmateriale kan rekvireres hos fuldmægtig Aase H. Thylstrup
på telefon: 3311 4300 lokal 206, som også besvarer eventuelle spørgsmål.



ARKITEKTUR¬
KRITIK
Poul Henningsen var levende og
til tider bidende optaget af arki¬
tekturens samfundsmæssige opga¬
ver og indhold og bidrog uaflade¬
ligt med kritik og korrektioner af
bygningskunstens udvikling.

Men hvad var hans kritiske ud¬

gangspunkt?
I »PHs Arkitekturkritik« påvi¬

ser Neel Pørn, at Poul Henning¬
sens kritikbegreb ikke udgår fra
funktionalismen eller modernite¬

ten, som mange måske tror, men
fra kulturradikalismen.

Gennem hele sin karriere be¬
varer han således sit udgangs¬
punkt i kulturradikalismens fri¬
sindede program for individets ret
til selvudfoldelse.

ARKITEKTENS FORLAG

»PHs Arkitekturkritik« er illustre¬
ret med originaltegninger af de fle¬
ste af Poul Henningens arbejder
som praktiserende arkitekt.

170 x 245 mm, 128 sider i
sort/hvid, Pris: 178 kr.
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Mål og visioner for park- og landskabsforskningen ved FSL a/Kjeiimisson

FSL flytter marts 1995 til Hørsholm.
Huset er tegnet afKgl. Bygningsinspektør

Gehrdt Bornebuschs Tegnestue, omgivelserne
formet af Jørgen Vesterholts Tegnestue,

m The FSL, the Danish Forest and Landscape
Research Institute, in March 1995 moved

to Hørsholm, North Zealand. House designed
by Gehrdt Bornebusch and associates,

environment by Jørgen Vesterholt's practice.
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skab, som er en af fire afdelinger. På nu¬
værende tidspunkt består afdelingen af 17
medarbejdere, hvoraf 4 er ansat ved FSL's
lokale kontor i Vejle. Afdelingen har til for¬
mål at producere og formidle viden til frem¬
me af en miljøvenlig og økonomisk effektiv
park- og landskabsforvaltning, hvor der ta¬
ges hensyn til æstetik, økologi, kulturhisto¬
rie og friluftslivet.

Til afdelingen er knyttet et 'Rådgivende
Udvalg for Park og Landskab' med stads¬
gartner Lars Østerbye fra Herning Kom¬
mune som formand. I udvalget er der del¬
tagere fra den samlede park- og landskabs-
sektor i Danmark.

Fremtidige udfordringer for park¬
og landskabsforskningen
Parksektorens udviklingstendenser
Vedrørende parksektorens fremtidige udvik¬
ling og det deraf forventede behov for forsk¬
ning og udvikling er der frem for alt to ten¬
denser, som er vigtige at pege på. Det er ten¬
denser, som stort set er fælles for samtlige
vesteuropæiske lande.

Efter godt 100 år med en stadig udvikling
og ekspansion af den kommunale tekniske
infrastruktur er vi nu inde i en periode med
stagnation. Dette indebærer en forskydning
af tyngdepunktet inden for parksektoren fra
nyanlæg til forvaltning af tidligere gennem¬
førte investeringer. Samtidig skærpes kra¬
vene til en øget effektivitet - ikke mindst i
de offentlige forvaltninger - som følge af

formindskede økonomiske ressourcer. Dette
medfører øget behov for forskning i økono¬
miske styresystemer og rationel driftsteknik.

En anden stærk udviklingstendens er den
øgede miljøbevidsthed hos befolkningen.
For parksektoren medfører dette krav, at der
er et stort behov for at udvikle miljøvenlige
metoder ved drift og pleje af friarealerne. Et
eksempel på dette er, at man ikke ønsker at
anvende kemiske bekæmpelsesmidler ved
ukrudtskontrol.

De øgede krav til miljømæssig byudvik¬
ling indebærer samtidig en mulighed for,
at friarealerne kan udvikles til økologiske
værktøjer, f.eks. som filter mod luftforure¬
ninger eller som spredningskorridorer for
vilde dyr og planter. Dette kræver en delvis
ny parkteknik, kombineret med forskning
og udvikling vedrørende bymiljøet, betrag¬
tet som et totalt økologisk system.

Landskabssektorens udviklingstendenser
Der er som bekendt sket store ændringer i
landskabet i de senere år, ligesom der kan
forventes store ændringer i de kommende år.
Samlet forventes braklægningsordningen,
ledsageforanstaltningerne og øvrige EU-
medfinansierede ordninger, f.eks. den stats¬
lige skovrejsning og amternes naturpleje, at
få omfattende konsekvenser for landskabet
og dets ikke-materielle værdier. Jordbruge¬
rens rolle som landskabsforvalter forven¬
tes at få en stærkt stigende betydning lige¬
som de ikke-produktionsorienterede hensyn
i jordbruget, dvs. hensynet til æstetik, natur¬
værdier, kulturhistoriske værdier, miljøbe¬
skyttelse samt hensynet til friluftslivet.

Landskabsforskningen ved FSL er et om¬
råde i stærk vækst. Forskningsområdet er
imidlertid relativt nyt. Derfor er de konkrete
resultater endnu relativt få, men der er flere
interessante initiativer i gang for at imøde¬
komme de forandringer, som vil ske i areal¬
udnyttelsen i fremtiden. Forskningen har til
formål dels at få udviklet bedre plantemate¬
riale og bedre arbejdsmetoder til landskabs-
formål - dels at øge viden om de æstetiske og
rekreative værdier, som mennesker har be¬
hov for.

Forskningscentret for Skov & Landskab
(FSL) er en sektorforskningsinstitution un¬
der Miljø- og Energiministeriet. Den blev
dannet den 1. september 1991 ved en sam¬

menlægning af en række forskellige insti¬
tutioner inden for skov- og landskabsområ-
det, deriblandt Parkteknisk Institut. Som
sektorforskningsinstitution er FSL placeret
mellem de højere læreanstalter, hvor hoved¬
vægten skal ligge på grundforskning, og
konsulenterne, der implementerer den op¬
nåede viden i erhvervet. FSL skal derfor i
sin forskning koncentrere sig om strategisk
og anvendt forskning med det formål at gen¬
nemføre forskning og forsøg samt indsamle
viden til fremme af park- og landskabsfor¬
valtning, skovbrug samt dyrkning af pynte¬
grønt.

Inden for park- og landskabsforskningen
kan det indimellem være svært at afgøre,
hvad der er grundforskning, og hvad der er
anvendt forskning. Derfor er det vigtigt med
et godt fungerende samarbejde mellem FSL
og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL). I dag viser dette samarbejde sig i
form af fælles forskningsprojekter, og ved at
medarbejdere fra FSL medvirker i undervis¬
ningen ved KVL, og at medarbejdere fra
KVL deltager i FSL's formidlingsvirksom¬
hed.. Samarbejdet uddybes yderligere i og
med, at skov- og landskabsforskningen sam¬
les i Hørsholm under ét tag i 1995.

Park- og landskabsforskningen ved FSL
foretages i Afdelingen for Park og Land¬
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Indsatsområder ved Afdelingen for
Park og Landskab
Bedre plantemateriale til
park og landskab
Området udgør en videreførelse af det ar¬

bejde omkring selektion og afprøvning af
egnede frøkilder, der tidligere har fundet
sted ved Institut for Landskabsplanter i
Hornum. For nærværende er der udpeget
ca. 200 danske frøkilder til landskabsfor-
mål. Forskningen, som gennemføres af John
Norrie og Carl Aage Sørensen i samarbejde
med Afdelingen for Planteskoleplanter ved
Statens Planteavlsforsøg, rettes mod udvik¬
ling af metoder til at bedømme det nye plan¬
temateriales egnethed til forskellige park-

Rationel og miljøvenlig park¬
og landskabsteknik
Inden for dette område har afdelingen en
stærk tradition fra tiden som Parkteknisk

Institut, f.eks. afprøvning af metoder ved
etablering af beplantninger. Formålet er at
udvikle metoder for anlæg og drift af park
og landskab, som svarer til kravet om lave
omkostninger og godt miljø (inkl. arbejds¬
miljø).

Et centralt forskningsemne i dag er 'Vita¬
litet af træer nær bebyggelse og i befæstede
arealer', som skal belyse betydningen af den
komprimering af vækstgrundlaget, der sker
ved bygge- og anlægsvirksomhed. Arbejdet
udføres af Palle Kristoffersen som et forsk-

By- og landskabsøkologi
Afdelingens forskningsindsatser inden for
området har hidtil været koncentreret om

affaldsområdet. En række gennemførte og

igangværende projekter behandler såvel lo¬
kal affaldshåndtering og kompostering i
parker og boligmiljøer som anvendelse af
kompostprodukter. Vigtige samarbejdspart¬
nere er Miljøstyrelsen og Vejle kommune.
Den primære opgave på kompostområdet er
at forstærke afdelingens videnskabelige
kompetence gennem et såkaldt komprimeret
Ph.D.-studium, som gennemføres af Ulrik
Reeh.

Et andet kompetenceområde med hensyn
til affaldshåndtering berører anvendelse af

og landskabsformål, f.eks. læplantninger,
vildtplantninger, vejplantninger osv.

Forskningen retter sig også mod det urte-
agtige plantemateriale. Der er en stigende ef¬
terspørgsel efter vildtvoksende danske urter
i parker og ved naturgenopretning i land¬
skabet. Urterne har en stor æstetisk værdi,
men det er på nuværende tidspunkt vanske¬
ligt at fremskaffe egnet frømateriale. Der er
også mangel på viden om, hvad der sker med
den genetiske variation ved dyrkning og
fremavl af frø fra vilde urter. Projektet
'Genpuljeaspekter ved fremavl af vildtvok¬
sende urter', som gennemføres af Ph.D.-stu-
derende Gitte Calov, vil forhåbentlig give
os mulighed for bedre at bevare og udvikle
den biologiske mangfoldighed i parkerne
og i landskabet.

nings- og Ph.D.-projekt ved FSL og i tæt
samarbejde med Thomas Randrups Ph.D.-
studium ved KVL.

En interessant udfordring for parkteknik¬
ken i fremtiden bliver at udvikle nye metoder
for økologisk bygge- og anlægsvirksomhed,
ligesom miljøvenlige drift- og plejemetoder
af byens grønne arealer. Hertil hører f.éks.
anlæg for lokal afledning af regnvand,
'grønne tage og mure', ukrudtsbekæmpelse
uden kemiske midler osv. I et aktuelt projekt,
som finansieres af Kirkeministeriet, studeres
alternative metoder til kemisk ukrudtsbe¬

kæmpelse på kirkegårde. Dette projekt ud¬
føres af Carsten Damgaard ved afdelingens
kontor i Vejle.

Et andet udviklingsområde inden for
park- og landskabsteknik er landskabspleje
og pleje af større, naturprægede beplantnin¬
ger, der er opstået i betydeligt omfang si¬
den 1970'erne. Her ligger store muligheder
i at samarbejde med de forskere, der arbej¬
der inden for skovteknikkens område.

slam i pileplantager. Dette sidstnævnte gen¬
nemføres som et Ph.D.-studium af Keld
Hauge Nielsen og behandler næringsstof¬
kredsløb og tungmetalvandring. En interes¬
sant mulighed ved pil og slam er at bygge
videre på den kundskab om næringsstof¬
kredsløb og tungmetalvandring, der opbyg¬
ges, og overføre denne kundskab til nye om¬
råder, f.eks. biologisk spildevandsrensning.

En væsentlig udvidelse af det byøkologi¬
ske perspektiv sker med projektet 'Byøko¬
logiske muligheder og samfundsøkonomi¬
ske perspektiver vedrørende planlægning og

forvaltning af friarealer'. Arbejdet udfø¬
res som et samarbejdsprojekt mellem FSL
ved Susanne Guldager og SBI ved Karen
Attwell.

Et andet indsatsområde er den biologiske
mangfoldighed i landskabet og i byen. Afde¬
lingen deltager i planlægningen af et større
projekt til forskningsprogrammet 'Menne¬
ske, Landskab og Biodiversitet' og et projekt
om byens plante- og dyreliv.

Susanne GuldagerJohn Emil Norrie Carl Aage Sørensen Ulrik ReehPalle Kristoffersen
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Park- og landskabsforvaltning
Inden for området parkforvaltning foregår
projekter, som omhandler driftsstyring og
beskrivelse af nøgletal for drift og vedlige¬
holdelse af kommunale friarealer. Forsknin¬

gen udføres af Jens Ole Juul i tæt samar¬

bejde med deltagende kommuner og med
KVL ved Torben Dam. En af vanskelighe¬
derne ved at sammenligne omkostningerne
for kommunal parkvirksomhed er, at der
savnes faste regler for, hvordan man måler
kvaliteten i de grønne områder. Øget sam¬

arbejde mellem offentlige forvaltninger og

private virksomheder medfører behov for
en øget forskningsindsats for at bevare kva¬
liteten i grønne områder i forbindelse med li¬

citation af parkdrift. Et større projekt plan¬
lægges i samarbejde med Odense kommune.

Landskabsforvaltning er et område, der
skal gives høj prioritet i afdelingen i de kom¬
mende år. Det er et mål at udarbejde gode
projekter, som lever op til Landbrugsmini¬
steriets kommende programområde 'Jord¬
brugeren som landskabsforvalter' og til den
samarbejdsaftale, der er truffet mellem
Skov- og Naturstyrelsen og de tre forsk¬
ningsinstitutioner FSL/KVL/DMU, hvor
projektet 'EU-reformens og naturforvalt¬
ningens indvirkning på det danske landskab'
er et konkret eksempel. I projektet 'Kultur¬
landskabets æstetiske udvikling', som gen¬
nemføres af Katrine Højring, undersøges,
hvordan landbrugets driftssystem og økono¬
miske vilkår påvirker landskabet. Der er vi¬
dere behov for at udvikle metoder til land¬
skabsanalyse, landskabsevaluering og vur¬

dering af de landskabelige konsekvenser i
forbindelse med marginalisering, braklæg¬
ning, skovrejsning, vejprojekter, byudvik¬
ling m.m.

Jens Ole Juul Katrine Højring
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Flersidig brug afpark og landskab
Afdelingens forskning på dette område har
hidtil koncentreret sig om studier af menne¬
skers præferencer og rekreative udnyttelse
af skoven. Arbejdet gennemføres som et
Ph.D.-studium af Frank Søndergaard Jen¬
sen.

Når projektet nu fortsætter under navnet
'Friluftsliv '95', så sker det med en udvidelse
til også at omfatte menneskers rekreative
brug af det åbne land og strandene. En an¬
den videreudvikling er at undersøge bru¬
gen af byens friarealer, hvad parker og an¬
dre grønne områder betyder for såvel det en¬
kelte individ som for organiserede grupper.
Det sker i projektet 'Anvendelse og betyd¬

ning af byens parker og grønne områder',
som ledes af Patrik Grahn og finansieres af
friluftslivets tips- og lottomidler og Køben¬
havns kommune.

Andre interessante forskningsopgaver in¬
den for parkers og de grønne områders soci¬
ale funktioner er at udnytte parkerne og de
bynære skoves muligheder som en pædago¬
gisk ressource til at give børn forståelse for
miljø og natur, forebyggelse af vandalisme i
parkerne samt parkers og havers betydning
for ældre mennesker.

Frank S. Jensen Patrik Grahn

Information og formidling
På linie med forskning og udvikling priori¬
terer FSL information og formidling højt.
Resultaterne af forskning og udvikling har
kun værdi, hvis de kommer ud til erhver¬
vet. Det er samtidig gennem information og

formidling, at FSL har berøring med brede
dele af erhvervet, hvorfor disse aktiviteter
giver os en god baggrund for kommende
forskning og udviklingsaktiviteter. Inden
for park- og landskabsområder er der op¬
rettet en Videntjeneste. Som abonnent mod¬
tager man løbende rapporter og videnblade,
og man opnår rabat på FSL's kurser. Ende¬
lig kan man frit benytte sig af telefonrådgiv¬
ning. Videnbladene indeholder praksisnær

viden, der samles i en mappe med indeks¬
blade. Herved bliver mappen et opslags¬
værk, som løbende revideres, når ny viden
kommer til. På linie med Videntjenesten in¬
den for park og landskab er der oprettet vi¬
dentjenester inden for skovbrug og inden for
pyntegrønt.

Kjell Nilsson, landskabsarkitekt mdl, Agr.Dr.
og afdelingsleder ved

Forskningscentret for Skov & Landskab

Kjell Nilsson
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Bedre planter til park og landskab Af John Emil Norrie og Carl Aage Sørensen

Arbejdsområdet landskabsplanter drejer sig
primært om udvikling af forbedret plante¬
materiale til park og landskab samt om at
undersøge planternes egnethed til en række
funktioner og sammensætninger.

Forskning og udvikling rettes mod at støt¬
te den faglige bruger i at opnå bedre plant¬
ninger. Der udvikles metoder til at bedøm¬
me, beskrive og afprøve plantematerialets
egnethed til forskellige formtyper inden for
park- og landskabsformål. Det kan være et
af følgende plantningselementer: Fritstå¬
ende træer, læhegn, busketter, vildt- og vej¬
plantninger.

Det er meget forskelligartede krav, der stil¬
les til plantematerialets genetiske egenska¬
ber, alt afhængig af hvilket plantningsele-
ment, træer og buske skal indgå i. Et af de
spændende arbejder bliver at sammenordne
udpegnings- og afprøvningsarbejdet med
mere overordnede landspolitiske hensyn, så¬
som den nyligt fremlagte nationale strategi
for bevaring af genetiske ressourcer hos
træer og buske. I den forbindelse er det øn¬
skeligt, at plantematerialet og plantningerne
er med til at understøtte biodiversiteten.

Formidlingen af resultater og rådgivning
om planter og deres anvendelse hører natur¬
ligt med til arbejdet.

Udpegning og afprøvning affrøkilder
Frøkildeudvalget blev nedsat i 1967 af en
række fremsynede fagfolk med det formål at
fremskaffe et bedre og mere dyrkningssik-
kert plantemateriale. Arbejdet består i at
finde og bedømme - så vidt det er muligt -

naturbestande af danske træer og buske ef¬

ter fastlagte kriterier. Det er f.eks. fæno¬
type, sundhed, frodighed, vækstform, om

planterne er selvforyngende, om der kan
høstes frø og evt. hvor meget, om afstanden
er stor nok til andre pollengivere. Gode be¬
stande er blevet udpeget til frøkilder.

Næste skridt er afprøvning af de udpe¬
gede frøkilder. Dette arbejde er todelt, så¬
ledes at Statens Planteavlsforsøg (SP) ved
Forskergruppen for Planteskoleplanter un¬

dersøger afkommet for egnethed til plante¬
produktion - f.eks. frøbehandling, frøhvile,
frøvitalitet, fænologi og produktionsegnet-
hed. Når den første screening er udført, på¬
begynder FSL undersøgelser over plantema¬
terialets egnethed til de formtyper og plant¬
ningselementer, hvortil frøkilden forventes
egnet. Planterne afprøves i forskellige klima¬
regioner samt i forskellige formtyper og

plantningselementer for at klarlægge kom¬
binationer, konkurrenceforhold og sam-

spilsrelationer planterne imellem.
Arvemassen i en frøkilde er ret bred, da

moderplanterne ofte udgør mange individer.
Afkommet har en vis variation, som man
kan og skal leve med, når man skal plante i
skovbryn, læhegn og vildtremiser. Jo mere

specifik og formfuldendt den plantning,
planterne skal indgå i, er, jo mere ensartet og
veldefineret et plantemateriale kræves der.
En sådan snæver arvemasse fås ved brug af
kloner, hvor udgangspunktet er et enkelt in¬
divid. Det har sine fordele, når en allé skal
have et bestemt udtryk. Den biologiske
mangfoldighed i plantematerialet er dog
lille. Det er valg, man altid må foretage en¬
ten af politiske eller æstetiske hensyn, når

man arbejder med planter.
Inden for klonerne er FSL ved at påbe¬

gynde et afprøvningsarbejde i relation til
anvendelse og funktion. Afkomsforsøg er
udlagt i Herning og Holstebro kommuner og
Frederiksborg Amt samt på Årslev og på
Hornum. Det gælder træarterne Acer cam-
pestre, Acer pseudoplatanus, Quercus sp.,
Prunus avium og Malus sargentii. Afkoms-
forsøgene er meget langsigtede, og det vil
tage år, inden noget endeligt kan siges. Men
undervejs i afprøvningerne vil der løbende
kunne gives informationer.

Plantesammensætning er et vigtigt om¬
råde, der indgår som en naturlig del af af-
komsforsøgene. Samspilsrelationerne plan¬
terne imellem og til den omgivende natur er
i dag vigtige at få med. F.eks. kan citronsom¬
merfugl ikke finde egnede fødesteder for
sine larver uden enkelte vrietorn eller tørst.
Jo mere viden vi har om disse mange små
naturlige samspil, jo lettere kan vi sælge vo¬
res idéer til en bygherre. Jo flere strenge vi
har at spille på, når vi skal sælge projekter,
jo sjovere bliver det at projektere eller pleje
grønne områder.

Analyse afjyske læhegn
Der arbejdes også med ad hoc projekter,
bl.a. en analyse af nogle udvalgte jyske læ¬
hegn, der blev plantet for ca. 25 år siden.
Hegnene vurderes ud fra generel funktions-
opfyldelse, men lige så vigtigt er træarternes
samspil med hinanden. Der tegner sig flere
interessante iagttagelser af både positiv og
negativ karakter. Mange buske lever ikke op
til intentionerne fra starten, sandsynligvis
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■ 1. Good hawthorn sources and
clones exist but information on
the variability of this particular
species is still scarce in Denmark.
2. In marginal landscapes
featuring remnants of ancient
methods, materialforfurther
development of tree shrub and
herb is often found.



1. Der findes godefrøkilder, kloner m. m. af tjørn, men vi mangler stadig megen viden om artens variation i Danmark samt samspilrelationer til
den øvrige natur og de plantninger, tjørn indgår i. Tjørn har stor betydning for biodiversitet i relation til fugle og insekter.
2. I landskabets yderområder finder vi stadig spor afgamle driftsmetoder, som meget vel kan omsættes til mere moderne formerfor skovlandbrug.
På sådanne ret uforstyrrede steder, finder vi ofte materialefor den videre udvikling af træer buske og urter.
3. Landskabet har undergået mange forandringer. Det er vigtigt at bevare kulturhistorien i landskabet og være opmærksom på den fortsatte
udvikling, både landskabsæstetisk og biologisk.
4. Citronsommerfugl søger føde på horsetidsel, dens larver har tørst eller vrietorn som fødegrundlag. Fotos John Norrie.

fordi de har manglet pleje og lys. Til gengæld
supplerer mange af træarterne hinanden
fortrinligt, når der opstår huller, fordi et træ
er faldet ud.

Dette er et udredningsarbejde og opfølg¬
ning af en tidligere undersøgelse. Det skal
betragtes som et oplæg til den videre forsk¬
ning i udvikling og anvendelse inden for
landskabsplanter, og det udføres på foran¬
ledning af Fællesudvalget for Læplantning.

Øvrige indsatsområder
Selv om vort arbejdsområde primært er ved¬
planter, deltage^ vi i rådgivning og formid¬
ling - samt i mindre grad i udvikling - af
stauder og sommerblomster, der er et for¬
sømt område i Danmark. Endvidere har vi

arbejdet en del med dækafgrøder og vilde
urter ud fra dyrknings- og virkningsmæs-
sige aspekter - i første række i forbindelse

med etablering af træer og buske, i anden
række som et supplement til traditionelle
græsrabatter. I forbindelse med skovrejsning
i bynære områder arbejdes der på at ind¬
placere en række modeller af skovlandbrug
som et element, der samtidig indeholder en
skovdel og en afgrøde- eller afgræsningsdel.
Det kan give et lysåbent landskab, der let
kan indeholde en række natur- og frilufts¬
interesser.

Carl Aage Sørensen, landskabsarkitekt,
cand.hort. og John Emil Norrie, landskabsarkitekt

mdl. eand.hort.

■ 3. Any existing landscape has undergone
extensive change. It is important to preserve the
cultural history reflected in it and to further
development in both aesthetic and biological
terms.

4. Brimstone seeking nourishment from a

spearbull thistle; its grubs feed on touchwood
or common buckthorn.
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Københavns Kommune har i en årrække

arbejdet på at forbedre nyplantede træers
vækst. Arbejdet foregår i nært samarbejde

med FSL. Christianshavns Torv blev omlagt i
foråret 1993, og der blev plantet en række

Tilia tomentosa, sølvlind. I et bælte omkring og
mellem træerne er det traditionelle bærelag

udskiftet med et rodvenligt bærelag, her
enskornet grus beriget med humus i form af

kompost og sphagnum.

/ trafiksikkerhedens navn udføres i disse år mange trafikdæmpendeforanstaltninger. Men hvorfor
skal dette altid gå ud over træerne? Her ved Humlebæk er der en umiddelbar uoverenstemmelse
mellem afstanden mellem kanstenene og den foreskrevne træstørrelse. Rabatbredden mellem
vejbane og cykelsti er 140 cm, hvorfra i plantebedet skal trækkes bagstøbning. Træstørrelsen er
30-35 cm stammeomfang. Ifølge Dansk Planteskoleforenings Sorterings- og Bundtnings-
bestemmelser skal tværmålet for den alsidigt forgrenede rod ved barrodsplanter være min. være

4xstammeomfanget (her 30-35 cm). Resultatet er, at man for at plante disse træer har måttet
enten afskære størstedelen af rodnettet eller sno rødderne i hullet. Det er indlysende, at træet ingen
chancer har for at overvinde omplantningen og opnå en vækst som før. Træerne her er tredie
hold, der er gået ud. Denne gang genplantes de ikke.

En anden teknik til etablering af rodvenlige
bærelag er at anvende et stenmateriale til at
overføre belastningen fra belægningen forbi

træernes rodzone ned til den faste bund.
Hulrummene mellem stenene udfyldes med

et egnet vækstmedie. Fyldningen kan udføres
på flere forskellige måder: 1. Blanding før

udlægning. 2. Lagvis udlægning afsten-jord-
sten-jord. 3. Udlægning afstenmaterialet og

efterfølgende nedvanding af vækstmediet.
Iforskningsprojektet undersøges ulemper og

fortrin ved de forskellige indbygningsmetoder.
Fotoet viser anlæg af rodvenligt bærelag

i Støvring. Det udlagte stenlag mættes med
muld, som vandes ned mellem stenene.

Fotos Palle Kristoffersen.

Etablering af bytræer

FSL gennemfører et forskningsprojekt med
titlen 'Nye etableringsmetoder for træer i
befæstede arealer'.

60'ernes byggeskandaler
Baggrunden for projektet er en erkendelse
af, at de metoder og teknikker, der anvendes
i dag, ikke er tilstrækkelige. Kun få af de by¬
mæssige træplantninger, der er etableret i
denne periode, har udviklet sig som forven¬
tet. Forklaringen herpå er mangesidet, men
én væsentlig årsag er, at anlægsteknikkerne
ændrede sig radikalt i løbet af 60'erne, og in¬
troduktionen af stabilgrus skal nok tilskri¬
ves en stor del af skylden for bytræernes dår¬

Af Palle Kristoffersen

lige vækst. Derudover er der andre faktorer,
som indvirker negativt på trævæksten i by¬
erne - her kan bare nævnes brugen af vejsalt.

Ligesom byggeriet har haft deres skanda¬
ler med flade tage og uisolerede betonbo¬
ligblokke, må vores faggruppe også tage en
del af skylden for, at få træer i anlæg fra den
tid har udviklet sig - og aldrig vil udvikle sig
- i retning af, hvad der var tænkt. Når pro¬

jektbeskrivelsen foreskrev, at træerne skulle
plantes i f.eks. et 50x50x50 cm plantehul
udsparet i belægning, så kan skylden for
træernes mangelfulde vækst og udvikling
hverken tilskrives leverandør, entreprenør
eller forvalter. Projektets foreløbige resulta-
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Mange afde problemer, der er med plantning af bytræer, kan forebygges i planlægningen.
Ved som her på Leersø Park Allé at placere træerne vækfra de værste stressfaktorer og på arealer,
hvor der er et tilstrækkeligt jordvolumen, kan deres vækst sikres. Vækstkraftige træer, der gror

flere meter vækfra vejen, har større positiv indflydelse end træer tæt på vejen, som mistrives.
1 projektgranskning kan den hovedregel anvendes, at hvis man på tegningen skal til at måle, om
der er plads til at plante træer, er der ikke plads nok.

■ 1. The City of Copenhagen for a number
ofyears has striven to improve the growth of
saplings. Its work is being done in close
collaboration with the FSL. Christianshavns
Torv (east of Central Copenhagen) in the spring
of 1993 was re-layed and a row ofsilver lindens
was planted. Around and between these trees
a traditional form of base was replaced with a
base which would accomodate roots, here
granulose gravel enriched with humus in the
form ofcompost and Sphagnum.
2. Another technique with which to establish
such a 'root-friendly' base is to have a stone
layer transfer the weight from the paving past
the root zone to the underlay. The space
between stones is filled with a suitably growth-
promoting substance. In an ongoing project,
the advantages and drawbacks of various
methods are being examined.
3. Many measures for reducing motorised
traffic have been taken in recent years. But why
must trees always suffer? Here, near Humlebæk
on the North Zealand coastline, the shoulder
width simply does not match the size of
trees. The width across from road to bicycle
path is 140 centimetres, from which another
belt will have to be subtracted. Trunk
diameters are 30-35 centimetres. According to
Danish regulations, the transverse measurement
ofany properly branching root should be 4
times its trunk diameter. The result is that, in
order to plant these trees, it must have been
necessary either to cut offa large number of
roots or to twist roots inside the hole!

Obviously, such a tree after re-planting cannot
possibly archieve its former level ofgrowth.
4. Many problems involved in the planting of
trees in cities can be prevented by careful
planning. It ispossible to secure growth by
placing trees at a certain distancefrom their
worst stress factors and in positions having a
sufficient amount ofearth.

ter viser, at hvis entreprenøren har udført
komprimeringsarbejdet efter forskrifterne,
så vil rodudvikling i bundsikrings- og bære¬
lag effektivt være hindret.

Erfaringsopsamling
Erfaringstilbageføringen har ganske simpelt
ikke fungeret, hvilket er specielt vigtigt, når
det drejer sig om levende planter og dynami¬
ske processer. Erfaringstilbageføring er de
seneste år blevet mere aktuel i forbindelse
med indførelse af krav om kvalitetssikring af
landskabsarkitektarbejde ved statsligt og
statsstøttet byggeri. Desværre er friarealer
ikke omfattet af Byggeskadefondens 5-års
eftersyn, som kun omfatter selve bygnin¬
gerne. Havde det været tilfældet, ville der
automatisk ske en erfaringsopsamling samt
en formidling af erfaringerne.

I dag er erfaringstilbageføring begrænset
til den enkelte tegnestue. Ved at studere træ¬
plantninger kan det ofte ses, at intentionerne
ikke er blevet opfyldt. Det havde været ønsk¬
værdigt, om man allerede på et tidligere tids¬
punkt var begyndt at ændre designprincip¬
per og anlægsteknikker.

I projekteringen skal anvendes den viden,
der eksisterer om materialer og metoder, for
derigennem at søge at undgå efterfølgende
svigt og eventuelle skader. Dog er der ingen
krav til, hvad den projékterende selv skal
gøre for at tilegne sig viden inden for fagom¬
rådet.

Rodvenlige bærelag
I projekt 'Nye etableringsmetoder for træer
i befæstede arealer' indgår en erfarings¬
opsamling primært af de gode erfaringer,

der er skabt de seneste år. Ord som rodven¬

lige bærelag, bæredygtig vækstjord, rod¬
grus, træsand og skeletjord anvendes i fag¬
kredse, som om de er fast definerede be¬
greber. Det er de imidlertid ikke. Det er nye
materialer og metoder - eller det er kendte
materialer anvendt på nye måder. En sådan
ny disciplin kræver år, før den gennem erfa¬
ring og øvelse bliver rodfæstet i faget. Situa¬
tionen i dag er, at det er nyt for såvel den pro¬

jekterende som for den udførende og kon¬
trollerende at anvende rodvenlige bærelag,
som FSL vælger at betegne de nye teknikker.
Allerede i dag ligger vi inde med stor erfaring
og kompetence på områder som projekte¬
ring, anlæg og kontrol, erfaringer som kan
være til stor gavn for faget.

Palle Kristoffersen,
landskabsarkitekt mdl, stud. Ph.D.
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Byøkologi og friarealforvaltning AfSusanne Guldager

Statens Samfundsvidenskabelige Forsk¬
ningsråd og Statens Jordbrugsvidenskabe¬
lige Forskningsråd støtter i fællesskab et pro¬

jekt med titlen 'Byøkologiske muligheder og

samfundsmæssige perspektiver i planlæg¬
ning og forvaltning af friarealer'. Projektet
udføres i et samarbejde mellem Statens Byg¬
geforskningsinstitut (SBI) og Forskning¬
centret for Skov & Landskab. Der er knyt¬
tet 2 landskabsarkitekter, 1 biolog og 1 øko¬
nom til projektet, som løber over 3 år.

Projektets formål er at etablere et teore¬
tisk grundlag for en flersidig friarealhåndte¬
ring i danske kommuner. Ressourcehushold¬
ning og biodiversitet skal indgå i den almene
rekreative og økonomiske planlægning og

forvaltning af friarealer og naturområder.
Det er vistnok første gang forskningsrå¬

dene giver penge til et projekt, der så direkte
vedrører forvaltning af friarealer. Projektet
kobler byøkologiske muligheder sammen
med friarealsektoren - set i et samfunds¬

mæssigt perspektiv.
Byøkologi er et centralt begreb, der ofte

anvendes, når der tales om nye mål for plan¬
lægning, byfornyelse og forvaltning af fri¬
arealer. Som så mange nye begreber er det
blevet både misbrugt og fortærsket, inden en

præcis sproglig betydning er lagt fast.
Miljø- og Energiministeriet har i betænk¬

ningen Byøkologiske Anbefalinger (1994)
beskrevet og afgrænset byøkologibegrebet
og dermed afsluttet den sproglige diskus¬
sion. Nu er det begrebets indhold, det gæl¬
der. Initiativerne er mange. Det her omtalte
projekt om byøkologi og kommunal fri¬
arealforvaltning er et af dem. Inden beskri¬

velsen af projektet er det måske relevant at
gengive på den officielle definition af begre¬
bet, som også ligger til grund for dette pro¬

jekt: Byøkologi betegner en særlig miljø¬
indsats, der med udgangspunkt i et konkret
byområdes miljøtilstand og borgernes del¬
tagelse søger at fremmme helhedsoriente¬
rede løsninger på problemstillinger knyttet
til områdets ressourceforbrug, miljøbelast¬
ning og naturindhold.

Byøkologiske aspekter
Hvis man ser på udformning og drift af de
meget betydelige arealer, der op igennem
60'erne og 70'erne er udlagt til friarealer, er
det let at konstatere, at de ofte er præget af
manglende målsætning og usikkerhed, hvad
angår indhold og form. Dette gør, at mange
arealer i dag fremtræder både stereotype og
identitetsløse. Samtidig har områdernes spe¬
cifikke økologiske sammenhæng og poten¬
tiale sjældent spillet en stor rolle - hverken i
de formmæssige eller de driftsmæssige over¬

vejelser fra denne periode.
Med planlovreformen fra midten af

1970'erne blev kommunens grønne struk¬
tur, dvs. det samlede friarealudlæg i byen
og det åbne land, for første gang en selv¬
stændig sektor i den kommunale planlæg¬
ning på lige fod med boligforhold, trafik, er¬
hverv m.m. Trods forskelligt engagement i
de forskellige kommuner blev der med kom¬
muneplanlægningen skabt en værdifuld de¬
bat om spørgsmålene: Hvordan skal friare¬
alerne anvendes? Hvordan skal de se ud?
Hvor skal der udlægges nye friarealer, og
hvor store skal de være?

Debatten har fokuseret på arealudlæg og

på arealernes rekreative anvendelse. Typisk
har interessen samlet sig om friarealkvan¬
titet, gang- og cykelafstande for brugerne
samt konkrete faciliteter for fritidsudfol-
delse. Biologiske og miljømæssige aspekter
blev sjældent direkte inddraget i de første
kommuneplaner.

I de senere år har mange politiske pro¬

grammer og initiativer medvirket til at
præge den offentlige debat. Med Brundt¬
landrapporten blev udtrykket 'bæredygtig
udvikling' introduceret, og efter Rio-kon-
ferencen i 1992 tales om Agenda 21-udvik-
ling med henvisning til konferencens hand¬
lingsprogram. EFs grønbog om bymiljø op¬
fordrer til initiativer og projekter, der belyser
byernes friarealer og deres potentielle betyd¬
ning i byøkologisk sammenhæng.

Kommunernes lyst til forandring
Med det aktuelle projekt, som startede 1.8.
1994, sættes fokus på primærkommunernes
friarealforvaltning. En opgørelse fra 1993,
som FSL har foretaget viser, at primærkom¬
munerne forvalter et park- og landskabs-
areal på 90.000 ha, og at den beregnede om¬
sætning har en størrelsesorden på 2 milliar¬
der kr. Størrelsen af disse tal har overrasket.

Til kommunernes arealer skal naturlig¬
vis lægges de arealer, der forvaltes af andre
myndigheder og af private. Når vi i projek¬
tet har valgt at tage kommunerne som ud¬
gangspunkt, skyldes det dels sektorens om¬

fang på dette forvaltningsniveau - men i lige
så høj grad, at kommunerne er den myndig¬
hed, der gennem den kommunale planlæg-
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ning og en lang række andre lovbundne og

frivillige initiativer har den bredeste berø¬
ringsflade og den største påvirkningsmulig¬
hed - blandt andet i relation til kommunens

borgere. Kommunerne kan være igangsæt¬
tende og koordinerende, hvilket er væsent¬
ligt, når det drejer sig om at ændre i forhold
til helheden. Men mindst lige så vigtig er
kommunernes evne og vilje til at samarbejde
med, opfange og støtte signaler fra græsrød¬
derne. Her i spændingsfeltet mellem den of¬
fentlige myndighed og græsrødderne skal
lyst og vilje til forandring stå sin prøve.

Projektet tager udgangspunkt i nogle ud¬
valgte kommuner og kan forhåbentligt der
afdække konkrete muligheder og barrierer,
som kan bruges som grundlag for generelle
betragtninger om de forandringsmulighe-
der, der eksisterer i forbindelse med plan¬
lægning og daglig drift af parker og natur-
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områder i kommunerne. Som pilotkommu¬
ner har man valgt Køge og Ballerup kom¬
muner.

Frialernes funktionelle og æstetiske ind¬
hold, som landskabsarkitekterne traditio¬
nelt har interesseret sig mest for, er parame¬
tre, der ikke må overses i forandringsproces¬
sen. Det er en betingelse for et vellykket
resultat af forskningsindsatsen, at det lykkes
at vise veje til en omstilling, hvor disse fak¬
torer kan koordineres med de miljømæssige
og økonomiske aspekter til en helhed.

På længere sigt håber vi at kunne medvir¬
ke til udvikling af konkrete planlægnings¬
modeller, økonomiske analyser samt for¬
valtnings- og driftsmetoder, som kan bi¬
drage til den bæredygtige udvikling. Her har
friarealsektoren indlysende, men ikke sær¬

ligt veludviklede potentialer.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl

1. Kommunale dyrkningshaver som en del af
den grønne struktur.
2. Pleje af vådområder - udvikling af
småbiotoper i Ballerup Kommune.
3. Naturens diversitet som forbillede
for parkens blomsterhave. Wilmannsparken
i Lyngby.
4. Lokal afledning af regnvand, en økologisk og
rekreativ mulighed. Boligbebyggelse i Berlin.
■ 1. Council gardens as part of local verdure.
2. Management of wetlands - small biotopes
developed in Ballerup.
3. Nature's diversity, an ideal in creating flower
gardens: Wilmannsparken, Lyngby.
4. Local rain water draining, an ecological and
recreational asset: a Berlin estate.
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1. Lokalkompostering i etageboliger. Her afleveres komposten direkte i kompostbeholderen. Der skal 4 m2 grønt areal til at modtage kompost fra
én beboer.
2.+3. Komposthaven ved Genbrugsterminalen i Vejle virker som demonstrationssted over for borgerne, og FSL gennemfører kontrollerede
dyrkningsforsøg medforskellige anvendelser af kompost.
4. Lokalkompostering i teet-lav bebyggelse. Frivillige beboere organiseret i en kompostklub på en plads i bebyggelsen.
5. Forsøg med topdressing som supplementsgødskning med sandblandet kompost på boldbaner i Vejle Kommune. Fotos Ulrik Reeh.

i 3

Kompostering og anvendelse af kompost
Kompostering er en biologisk behandlings¬
metode, hvor bakterier og svampe under
mere eller mindre kontrollerede forhold og
ved forbrug af luftens ilt kan benyttes til at
omsætte og stabilisere organiske restpro¬
dukter - f.eks. have- og parkaffald eller
kildesorteret organisk husholdningsaffald. I
forvaltninger af grønne områder kan kom¬
postering benyttes til at omsætte plantedele,
der opstår ved beskæring og anden pleje af
grønne områder, og som af æstetiske grunde
ikke kan henligge og nedbrydes på den jord,
hvor de er fremkommet. Under den mikrobi¬
elle omsætning mineraliseres plantedelenes
indhold af næringsstoffer og gøres derved til
en vis grad tilgængelige for planteoptagelse
igen. Det materielle resultat af denne mere

eller mindre kontrollerede proces er kom¬
post, som kan føres tilbage til den jord,
hvorfra udgangsmaterialerne stammer. Det
økologiske kredsløb er fremskyndet og
sluttet.

Fremme af dette kredsløb gennem udvik¬
ling og formidling af praktiske metoder og

organisationsformer er et væsentligt ind¬
satsområde i Afdelingen for Park og Land¬
skab og FSL's tværgående faggruppe for
genanvendelse af organiske restprodukter. 4

Lokalkompostering i flerfamilieboliger
FSL er ved at lægge sidste hånd på et for¬
søgsprojekt om lokalkompostering i etage¬
ejendomme, hvor det vegetabilske køkkenaf¬
fald komposteres sammen med beskærings-

Af Ulrik Reeh
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■ 1. Local composting serves multi-storey estates. Here, compost is put directly into the compost container. One resident will supply 4 square
metres of verdure with compost.
2. +5. The Compost Garden at a Recycling Terminal in Vejle demonstrates the principle to residents, and the FSL is in charge of experimental
production.
4. Local composting in a single-storey housing estate. Volunteers have organised a compost club.
5. Playing fields in Vejle: in supplementary fertilization compost is used, mixed with sand.

affald, ukrudt m.v. fra de omgivende grønne
arealer. Komposten anvendes af beboerne i
altankasser, potteplanter og nyttehaver, som
i flere tilfælde er blevet etableret i naturlig
forlængelse af lokalkomposteringen. Der
kræves et grønt areal på ca. 4 m2 pr. beboer til
at anvende komposten, som hidrører fra
køkkenaffald.

En sådan ordnings succes er betinget af, at
der findes mindst én drivende kraft (ildsjæl)
blandt beboerne eller de ansatte ejendoms¬
funktionærer, som forstår at informere om

ordningens formål og virke både ved iværk¬
sættelse og opfølgning.

Anvendelse af kompost i grønne områder
Vi har tidligere gennemført forsøg, der vi¬
ste, at en vel omsat kompost opblandet med
sand udgjorde et godt vækstgrundlag for

etablering af græs. I øjeblikket gennemføres
forsøg i samarbejde med Vejle kommune og
med støtte fra Danmarks Idræts Forbund

og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
med anvendelse af sandblandet kompost
som topdressing pg supplementsgødning
på boldbaner. De foreløbige resultater efter
første års forsøg er lovende. Græssets tætte
vegetationsdække og lange vækstsæson gør,
at det tilsyneladende udnytter kompostens
løbende frigivelse af næringsstoffer godt.
Det er hensigten, at forsøget skal løbe over
fire år for at følge virkningerne på jord¬
strukturen også på lidt længere sigt.

FSL følger desuden den praktiske anven¬
delse af kompost i grønne områder i kom¬
muner og amter. På bynære arealer er jord-
bunds- og vækstforholdene ofte dårlige på
grund af komprimering, eller fordi 'jorden'

består af råjord, bygningsaffald, stabilgrus
m.m. Kompost kan med sit indhold af or¬

ganisk materiale og mikroorganismer med¬
virke til at forbedre vækstforholdene og er
derfor i de senere år bl.a. udlagt omkring
træer og busketter i vej rabatter med meget
ringe vækstforhold.

Der er her konstateret en klar bedring i
træernes sundhedstilstand og en nedsat
dødelighed. Spørgsmålet er dog, hvor længe
denne positive effekt vil vare ved, idet der er
risiko for en kraftig rodvækst i det øverste
kompostlag, og den kan medføre ustabilitet
og sårbarhed over for tørke og mekanisk
ukrudtsbekæmpelse. Komposten kan ikke
forventes at løse problemerne permanent,
hvis der er plantet i næringsfattige, livløse
og komprimerede jorder.

Ulrik Reeh er biolog, stud. Ph.D..
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Nye værktøjer til kommunal parkforvaltning Af Jens Ole Juul

Den kommunale parkvirksomhed er under
forandring. Alle, der har haft berøring med
kommunal parkvirksomhed, kan nikke gen¬
kendende til dette indledende udsagn, som
ikke umiddelbart kan aflæses som fysiske
ændringer i parkerne og de grønne områ¬
der, men nok så meget som en krævende ar¬

bejdsbyrde for embedsværket med at hånd¬
tere kravene fra politikere og ledende em¬
bedsmænd. FSL følger ikke blot udviklin¬
gen, men bidrager også med nye værktøjer.
Udviklingen af værktøjer sker i et nært sam¬

spil med kommunerne.

Organisation under forandring
Bølgen af organisatoriske ændringer, der op

gennem 80'erne skyllede hen over landet,
føltes vel af mange som en faglig deroute,
som ændrede den traditionelt fagopdelte
forvaltning til en funktionsopdelt forvalt¬
ning, der samler en række tekniske discipli¬
ner i fælles administrations-, projekterings-
og driftsafdelinger. Den ubrudte linie fra
planlægning, projektering, anlæg og drift
blev brudt. Denne tendens er fortsat, men

den fagopdelte forvaltning er fastholdt
blandt de allerstørste kommuner i landet.

Offentlig og privat virksomhed
Grænsedragning mellem den offentlige og

private sektor er et emne, der hyppigt er til
diskussion. Privatisering og udlicitering er
ofte anvendte begreber. I de senere år er fo¬
kus i stigende grad rettet mod mulighederne
for og gevinsterne ved et større samarbejde
mellem de to sektorer. Der er stigende erken¬
delse af, at de to sektorer besidder forskellige
kompetencer, som i forening kan frembringe
et bedre samfundsøkonomisk resultat.

Politikerne har behov for på en enkelt måde
at skaffe sig overblik over udviklingen i de

kommunale aktiviteter. Ved angivelse af nøgle¬
tal er målet at karakterisere serviceniveau,

udviklingstendenser og effektivitet indenfor et
sektorområde. De store linier må ikke

fortabes i beskrivelser af detaljer, hvis tallene
skal læses afandre end fagfolk.

■ Politicians need, in simple ways, to survey
the development of environmental activity in

their area. Those responsible send in key figures
whose purpose is to describe what service is

available, and to outline developmental
tendencies and the level ofeffectiveness within

each administrative sector. Details must not

obscure outlines if non-professionals are to read
these reports.

I forbindelse med FSL's projekt om be¬
regning af nøgletal for kommunal forvalt¬
ning af grønne områder fremgår det, at for
de 6 kommuner, som er med i projektet, ud¬
gør 8% af driftsaktiviteten udgifter til så¬
kaldte fremmede tjenesteydelser. Dette tal
kan sammenholdes med en telefonundersø¬

gelse, som vi har foretaget i september 1994
om omfanget af udlicitering i de kommuner,
der er repræsenteret i Stads- og Kommune¬
gartnerforeningen. Denne undersøgelse vi¬
ser, at 9 ud af 46 kommuner har prøvet ud¬
licitering af driftsopgaver, og at det udlici¬
terede beløb udgør under 3% af driftsbud¬
gettet i de 9 kommuner. Samspillet mellem
offentlig og privat virksomhed er en realitet
på det grønne område, men dette samspil
finder kun sted i meget begrænset omfang
ved udlicitering. Private virksomheder ud¬
nyttes typisk til en række periferiydelser,
som kommunerne ikke selv ønsker at løse.

Parkdrift - produktbeskrivelse og kontrol
Det bliver væsentligt at kunne beskrive de
produkter, som skal leveres, uanset om de le¬
veres af en kommunal gartnerafdeling eller
af private anlægsgartnere, entreprenører el¬
ler renholdningsselskaber. Og det bliver ef¬
terfølgende ligeså væsentligt at kunne kon¬
trollere ydelserne. Udarbejdelse af tilstands¬
vurdering bliver herved centralt. FSL har
sammen med Sektion for Landskab, KVL
påbegyndt et projekt for Friluftsrådet, hvor
der netop fokuseres på tilstandsvurderin¬
ger. Det er projektets formål at udarbejde et
såkaldt skadekatalog og et tilstandsvurde-
ringsskema, som senere skal danne grundlag
for en kampagne i Friluftsrådet om parker¬
nes tilstand.

Grønne nøgletal
Politikerne har behov for på en enkelt måde
at skaffe sig overblik over udviklingen i de
kommunale aktiviteter. De modtager sti¬
gende mængder information, og samtidig
kræves det, at den enkelte politiker bevarer
overblikket over de centrale udviklingsten¬
denser for kommunen. Ikke blot inden for de

områder, som udvalgsarbejdet giver mulig¬
hed for at følge på tæt hold, men også et
overblik over kommunens samlede udvik¬

ling. Der opstår derfor stadig større behov
for på en overskuelig måde at få beskrevet
'de store linier' i udviklingen inden for de
enkelte kommunale områder. Uden at gå i
detaljer må de vigtigste spørgsmål belyses.

Ved angivelse af nøgletal er målet at ka¬
rakterisere serviceniveau, udviklingstenden¬
ser og effektivitet inden for et sektorområde.
De store linier må ikke fortabes i beskrivel¬
ser af detaljer, hvis tallene skal læses af andre
end fagfolk. Det betyder nødvendigvis, at en
række forhold og forklaringer må udelades.
Ofte kan fagfolk have tilbøjelighed til at
præsentere alle aspekter i en sag. I mange til¬
fælde kan det let sløre overblikket. Resultatet
kan blive, at politikerne tager beslutninger,
der ikke tager udgangspunkt i den virkelig¬
hed, som nøgletallene forsøger at afdække,
men i stedet bliver taget på en forestilling
om, hvad tallene afdækker. Fagfolk må der¬
for medvirke til at præsentere de nøgletal,
som belyser fagområdet.

Sammen med Gentofte, Herning, Køben¬
havn, Køge, Lyngby-Taarbæk og Søllerød
kommuner opstiller FSL de væsentligste
nøgletal, som kan beskrive parkforsyningen
og parkdriften. For at kunne beregne nøgle¬
tal har det været nødvendigt at opstille en
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lang række kriterier, for at tallene bliver
sammenlignelige kommunerne imellem. Et
af de centrale forhold i forbindelse med be¬

regning af omkostninger ved parkdrift har
været opstilling af kriterier for beregning af
løntimepriser, da løn til personale udgør mi¬
nimum 2/3 af de samlede omkostninger. De
øvrige omkostninger er maskiner, materialer
og fremmede tjenesteydelser.

Én blomst pr. borger
Parktilbud udtrykkes som m2 park pr. bor¬
ger med et forklaringstal om kommunal an¬
del af det samlede parktilbud. Blandt de un¬

dersøgte kommuner ligger tallene mellem
14,4 og 69,9 m2 pr. borger med en kommunal
andel på mellem 35 og 100% af det samlede
parktilbud. Når parkarealet opdeles i have-,
park- og naturpræg og sammenholdes med

befolkningskoncentrationen, ses der en sam¬

menhæng mellem fordeling af de 3 præg og
koncentrationen af borgere. Sammenhæn¬
gen skyldes flere forhold, hvor brug udtrykt
som slid er et af de væsentlige. Denne sam¬

menhæng er naturligvis ikke overraskende,
men væsentlig når omkostninger til park¬
drift skal sammenlignes kommunerne imel¬
lem. Omkostninger ved drift af de kommu¬
nalt forvaltede parkarealer ligger mellem
1,60 og 13,70 kr. pr. m2, med de laveste ud¬
gifter i kommuner med en ringe andel af
have- og parkpræg og de højeste udgifter i
kommuner med en større andel af have- og

parkpræg og mindre andel med naturpræg.
Andre nøgletal udtrykker forsyningen

med gadetræer, blomster og legepladser.
Undersøgelsen viser endvidere, at det er væ¬

sentligt at udtrykke omfanget af de øvrige

kommunale grønne ydelser, som de grønne

forvaltninger yder kommunens øvrige insti¬
tutioner og forvaltninger. Bortset fra Kø¬
benhavns Kommune udgør drift af parker
og naturområder kun mellem 1/3 og 1/5 af
driftsopgaverne målt i kroner som udgifter
til løn, maskiner, materialer og fremmede
tjenesteydelser. For at danne et samlet nøgle¬
tal for den grønne prioritet i kommunen bør
hele det grønne område inddrages. Nøgle¬
tallet kurtne relatere den grønne forvaltnings
samlede driftsregnskab med kommunens
samlede driftsregnskab, eller man kan kort
og godt relatere driftsregnskabet til antal¬
let af borgere i kommunen. Herved kommer
tallet på linie med en række nøgletal, som

Indenrigsministeriet beregner for kultur, bi¬
blioteker og fritid.

Jens Ole Juul, landskabsarkitekt mdl, cand.hort.
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Kulturlandskabets æstetiske udvikling . Af Katrine Højring

Brakmarker strider grundlæggende mod de fleste landmænds værdisæt.
Men ikke nok med det. Også mange uden for landbruget synes, det ser grimt, sjusket

og forkert ud. Findes der andre måder at sænke produktiviteten inden for
landbruget på, som tiltaler både landmænd og ikke-landmænd?

m Fallowing goes against the instinctive values of most farmers. But that is not all.
Many non-farmers feel that it looks ugly, disorderly, and wrong. Is it possible to reduce

agricultural productivity in ways that are agreeable to both farmers and non-farmers?

1. Skærup Ådal sydfor Vejle fotograferet i
1950. Ned til ådalen ligger en række husmands¬
steder, og vegetationen holdes nede ved en

forholdsvis intensiv græsning. I dag er vejen
udvidet og rettet ud. Vindinge er blevet
forstad til Vejle, og husmandsstederne er som
så mange andre steder blevet til parcelhuse.
Ådalen er ved at gro til, og de eneste græssende
dyr er et par rideheste.
2. Mejetærsker ved Haraldskær i Vejle Adal,
1950. Landbrugets mekanisering efter
anden verdenskrig medførte nye normer for,
hvilke arealer der kunne dyrkes, og hvilke
der ikke kunne. Skrænter, der havde kunnet
dyrkes med hestekraft, kunne ikke dyrkes med
hestekræfter, og fugtige områder måtte
drænes eller drænes bedre for at kunne bære og

forrente de tunge og dyre, nye maskiner.
■ 1. Skærup Ådal 1950. A number ofsmalt-
holders held land along this stream valley,
and vegetation was kept low by rather intensive
grazing. Today the valley will soon be over¬

grown, and the only grazing animals are a

couple of saddle horses.
2. Combine harvester at Haraldskær, Vejle
Ådal 1950. The agricultural mechanisation
following WW2 gave rise to new cultivation
standards. Slopes, previously cultivated using
horses, were useless after the introduction of
mechanical horsepower, and wetlands had to be
drained better, or drained anew, in order to
withstand the pressure, including the economic
pressure, from expensive and heavy machinery.

I august måned igangsatte FSL et forsk¬
ningsprojekt om landskabets æstetiske ud¬
vikling. Projektet skal belyse forholdet mel¬
lem det landskab, landmanden skaber på
baggrund af sin opfattelse af landskabet
som produktionsgrundlag, og det landskab,
den øvrige del af befolkningen ønsker sig,
for at det kan opfylde dens æstetiske og re¬
kreative forventninger.

Et Jcelleskulturelt gode
Landbruget er den betydeligste arealforval¬
ter i landet og har dermed en afgørende ind¬
flydelse på, hvordan landskabet kommer til
at se ud. Det er landmandens beslutninger

på baggrund af de økonomiske og politiske
muligheder og begrænsninger, han er stillet
overfor, der afgør, hvad det er for et land¬
skab, vi allesammen skal se på og leve med
og i.

Samtidig med at landmændene forvalter
de største arealer, udgør de efterhånden en

meget lille del af befolkningen, mens den del
af befolkningen, hvis fordringer på landska¬
bet først og fremmest er af følelsesmæssig
og oplevelsesmæssig art, vokser. Det bety¬
der, at det i stigende grad er befolkningen
uden for jordbrugserhvervene, der formule¬
rer kravene til og betingelserne for landska¬
bets udnyttelse og dets fremtræden. De har

ønsker om, hvordan landskabet skal se ud,
for at de synes, det er smukt og rigtigt. De
stiller betingelser for, hvad det skal byde
dyre- og plantelivet - med de æstetiske kon¬
sekvenser det nu måtte have - og de har krav
til, hvordan de skal kunne rekreere sig i land¬
skabet.

Så selv om landmanden ejer jorden eller
har den produktionsmæssige brugsret til
den, så opleves landskabet som helhed som
et fælleskulturelt gode, som vi alle sammen
har forventninger til og krav på. Udgangs¬
punktet for projektet bliver således forhol¬
det mellem disse to landskabsopfattelser -

landskabet som et råstof, vi udnytter, og
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Sceneri eller produktionsgrundlag? ■ Scenery - or production potential?

vores produktion - og landskabet som et
sted, vi kan opleve og udforske.

Æstetik og bæredygtighed
Projektets titel er 'Landskabsæstetiske hen¬
syn i et bæredygtigt landbrug', og det er
del af det større projekt 'Bæredygtige stra¬
tegier i landbruget' under Landbrugsmini¬
steriets forskningsprogram 'Jordbrugspro¬
duktion under ændrede samfunds- og miljø¬
betingelser'. Det sker i samarbejde med Sta¬
tens Jordbrugsøkonomiske Institut og Af¬
delingen for Arealanvendelse ved Statens
Planteavlsforsøg. FSL's projekt består dels
af en historisk analyse, der skal forsøge at af¬
klare forholdet mellem de to forskellige op¬
fattelser af landskabet, dels af en prospek-
tiv del, der skal opstille nogle scenarier for,
hvordan man kan forvente, at landskabet vil

udvikle sig, hvis der bliver indført krav om

et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt
landbrug.

Udgangspunktet for den historiske ana¬

lyse er de ændringer, der er sket i det danske
landskab siden anden verdenskrig - mekani¬
sering, affolkning, specialisering, sammen¬

lægning af marker, nedgang i antallet af
brug og opgang i det enkelte brugs areal¬
tilliggende. På den ene side. skal projektet
dokumentere de landskabsæstetiske konse¬
kvenser af ændringerne i landbrugsstruk¬
turen, på den anden side skal det kortlæg¬
ge, hvordan sammenhængen er mellem: De
valg, den enkelte landmand træffer for sin
bedrift, og hvordan de former landskabet, de
regulerende midler, der indføres for at styre
udviklingen i det åbne land, og de holdnin¬
ger og forventninger til landskabet, som lig¬

ger bag reguleringen. Resultaterne af den
historiske analyse skal indgå som reference¬
materiale, når der skal udformes scenarier
for, hvordan landskabet kan komme til at se

ud, hvis det skal. udnyttes på en landbrugs¬
mæssigt bæredygtig måde.

Selve scenarierne tager udgangspunkt i
de parametre for et bæredygtigt landbrug,
man når frem til i andre projekter under
det fælles forskningsprogram. De øvrige
projekter under forskningsprogrammet be¬
skæftiger sig med de økonomiske og miljø¬
mæssige konsekvenser af forskellige drifts¬
former og forsøger at finde frem til, hvordan
driften kan tilrettelægges, og hvilke krav der
må stilles til driftsformen, for at den kan ka¬
rakteriseres som bæredygtig.

Katrine Højring er kulturhistoriker, cand.phil.
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Parkernes anvendelse og betydning Af Patrik Grahn

Parkerne er vigtige for befolkningens sund¬
hed og trivsel, viser flere svenske forsknings¬
projekter. I Danmark har vi ikke tilsvarende
systematisk viden om, hvordan befolknin¬
gen bruger og oplever byernes parker, og
hvilke ønsker de har til dem. Derfor har
FSL sat gang i projektet 'Anvendelse og

betydning af byens parker og grønne områ¬
der'. Formålet er at få et grundlag for politi¬
ske beslutninger og administrativ handling
på området. Tips- og lottomidler til frilufts¬
livet finansierer hovedparten af forsknings¬
projektet. Desuden deltager Københavns
Kommune i finansieringen.

Forskningscentrets ekspertise
Forskningscentret har i forvejen stor erfa¬
ring i at undersøge befolkningens brug af
og præferencer for de danske skove og an¬
dre naturområder. Projektet bygger dels på
de erfaringer som FSL har høstet på skov-
og naturområdet, men også på erfaringer
fra Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp,
hvor der er opbygget viden om byparker og
rekreation.

Svenske forskningsresultater
Sveriges Lantbrugsuniversitet har gennem¬
ført omfattende undersøgelser af, hvad par¬
kerne betyder for forskellige grupper af be¬
folkningen. Bl.a. har man fået 40 skoler,
sygehuse, idrætsforeninger, kulturforenin¬
ger og daginstitutioner til at føre dagbog

over deres udendørsliv i et år. Resultaterne
er bemærkelsesværdige. Det viser sig, at
udendørslivet har en rent medicinsk værdi.

Sammenhængene er komplicerede, men det
ser ud til, at især store og rolige parker har
positiv indflydelse på helbredet. Besøg i
parken giver afkobling, og koncentrationen
skærpes. Man behøver blot sin spontane op¬
mærksomhed, fordi der ikke er forstyrrende
billeder og lyde. Samtidig får man frisk luft
og del i dagslyset, der har betydning for vo¬
res døgn- og årsrytme.

Det viser sig, at otte karakterer går igen i
folks ønsker til parkerne - nemlig det vilde,
artsrigdom, prydværdi, det festlige, ro, skov¬
følelse, legevenlighed samt den åbne fælled
med klippet græs, der kan bruges til mange

forskellige aktiviteter. Gåturen i parken sæt¬
tes meget højt. Forskningen viser, at jo mere
varieret byens udbud af parker er, jo mere
bliver de brugt. De store og multifunktio¬
nelle parker, der hver især dækker flere af
de otte karakterer, hører til de mest brugte
og værdsatte. Især oplevelsen af ro kræver
parker af en vis størrelse. Det er nu på tide
at lave nye parker af den slags, måske som

fornyelse af parker fra 1960'erne, 70'erne og
80'erne.

Beslutningsgrundlag
Undersøgelsen af, hvad parkerne betyder i
Danmark, skal danne grundlag for de kom¬
munale parkforvaltningers planlægning og

prioriteringer. Der er brug for viden om
befolkningens oplevelser og ønsker til par¬

kerne, når man skal renovere eksisterende
parker eller beslutte sig for nye anlæg.

Med en dokumenteret viden om parker¬
nes betydning i hånden, vil det også være
lettere at imødegå de trusler, der jævnligt er
mod parker og grønne områder. Udgangs¬
punktet for de svenske undersøgelser var
1980'ernes byfortætning i Sverige, hvor man

også byggede i parkerne - på steder hvor
man påstod, at der ikke var brug for dem. I
ren oprørthed over denne arrogante måde
at ignorere menneskers hverdagsbehov på,
bestemte man sig til at få rede på, hvor¬
dan folk i virkeligheden anvender forskel¬
lige slags parker, og hvad de føler for disse.
Også i Danmark har der været en tendens
til at betragte parkerne som potentielle byg¬
gegrunde, med udvidelsen af Statens Mu¬
seum for Kunst som et af de mere markante

eksempler.

Danmarks parker
Et litteraturstudie skal give overblik over den
viden, der allerede eksisterer på dette tem¬
melig sammensatte område. Dernæst vil un¬

dersøgelsen falde i tre dele, hvor første del
skal give svar på, hvor ofte folk besøger par¬

kerne, hvilke parker de opsøger, og hvor
længe de opholder sig der. Anden del skal
belyse folks grunde til at komme i parken, og
hvordan den ideelle park ser ud for dem.
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Der er brug for viden om befolkningens oplevelser og ønsker til parkerne, når man skal renovere
eksisterende parker, eller man skal beslutte sig for nye anlæg.
■ Information concerning people's experience and wishes for more experience is necessary when
existing parks are to be renewed, or new verdant spaces to be planned.

Tredje del af projektet vil se på særligt in¬
teressante dele af det materiale, der er ind¬
samlet. Der vil være tale om mere kvalita¬
tive undersøgelser, f.eks. af folks ønsker til
parkerne. Projektet skal desuden klarlægge
behovet for parker og grønne områder - dels
til aktiviteter og dels til passivt briig. For¬
skellige befolkningsgrupper sammenlignes.
I kraft af sin status som storby vil Køben¬
havn blive genstand for en særlig undersø¬
gelse i forskningsprojektet. Derudover vil
projektet se på et repræsentativt udvalg af
danske kommuner.

Undersøgelsen henvender sig til et tilfæl¬
digt udvalg af befolkningen - dels til orga¬
niserede grupper, f.eks. skoler, foreninger
og organisationer. Der vil blive brugt post¬
spørgeskemaer til at indsamle data. Sam¬
men med materialet om parkernes betyd¬
ning samler man en række baggrundsoplys-
ninger om svarpersonerne - f.eks. køn, al¬
der, civilstand, uddannelse m.m. Endnu er

projektet i den indledende fase. De egent¬
lige undersøgelser går i gang i begyndelsen
af 1995, og projektet afsluttes i 1997.

Patrik Grahn, landskabsarkitekt I,AR, Agr.Dr.
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1.+2. Landskabet skal tilgodese mange typer
af brugere - og aktiviter - med deraffølgende
forskellige oplevelser.
■ 1.+2. A landscape must please many types of
users - must invite many types ofactivity.
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Friluftsliv i landskabet Af Frank Søndergaard Jensen

Friluftsliv antages sædvanligvis at fremme
velvære og sundhed. Fra politisk side har
man tilkendegivet, at samfundet er indstillet
på at afholde relativt store omkostninger for
at tilgodese befolkningens behov for fri¬
luftsliv. Eksempelvis anvendte Skov- og Na¬
turstyrelsen mere end 60 mill. kr. i 1992 in¬
den for friluftsliv- og naturvejledningsom¬
rådet, ligesom amterne anvendte knap 25
mill. kr. i 1993.

Der lægges fra politisk og administrativ
side stadig større vægt på skovenes og andre
naturområders betydning for befolkningens
friluftsliv (jf. bl.a. Skovloven fra 1989, Na¬
turbeskyttelsesloven fra 1992 samt betænk¬
ningen fra 1994 om Strategi for bæredygtig
skovdrift).

Udviklingstendenserne formodes at gå i
retning af bl.a. øget brug af skoven og andre
naturområder til det uorganiserede frilufts¬
liv, vækst i de idrætsgrene, der har skoven
som idrætsplads, øget risiko for konflikter
p.g.a. en mere specialiseret anvendelse af
naturen som fritidsområde, forventet stig¬
ning i turisme og ønsker om aktivitetspræ¬
gede aktiviteter. Samlet betyder disse for¬
hold et øget krav om viden omkring frilufts¬
livets udvikling.

Igangværende projekter
I 1993 startede 'Projekt Friluftsliv '95 - Det
Åbne Land' på FSL. Projektets formål er at
søge at tilvejebringe et så objektivt vejled¬
ningsgrundlag som muligt for politiske be¬
slutninger og administrative handlinger i
forbindelse med befolkningens anvendelse
af de danske skove og andre naturområder

til friluftsliv. Projektet, der finansieres af
Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og

Landbrugsministeriet, har to hovedformål.
Ét hovedformål er at få belyst nye problem¬
stillinger, som er blevet relevante i perioden
siden gennemførelsen af den sidste lands¬
dækkende friluftslivundersøgelse ('Projekt
Skov og Folk' ved det daværende Statens
forstlige Forsøgsvæsen i 70'erne og 80'erne).
Et andet hovedformål med projektet er en

opdatering af de ca. 15 år gamle undersø¬
gelser. Denne opdatering giver således en
enestående mulighed for at bestemme ud¬
viklingstendenser i befolkningens friluftsliv
(specielt skovbesøg og -præferencer).

Undersøgelserne falder i tre hoveddele:
En landsdækkende anvendelsesundersøgel-
se, en landsdækkende præferenceundersø¬
gelse samt regionale undersøgelser for de
enkelte skov- og naturområder. Til dato er
det kun de to første undersøgelser, der er

igangsat, og de første resultater publiceres
i 1995. Undersøgelserne gennemføres som

interviewundersøgelser på baggrund af re¬

præsentative stikprøver blandt den voksne
del af den danske befolkning.

Blandt de mange problemstillinger, der
belyses, kan følgende nævnes: Hyppighe¬
den af skovbesøg i befolkningen, besøg på
andre naturområder end skov (strand, hede,
mose m.m.), besøgenes varighed, aktivite¬
ter under besøget, transportmiddel, -tid og
-afstand i forbindelse med besøget, færdsel
uden for veje og stier, årsager til besøg i na¬

turen, økonomisk værdisætning af skovbe¬
søg (i samarbejde med lektor Alex Dub-
gaard, Sektion for Økonomi, KVL) og fri¬

luftsliv og livskvalitet (i samarbejde med
læge Søren Ventegodt, Forskningscenter for
Livskvalitet).

Desuden vil undersøgelsen søge at af¬
dække befolkningens syn på bl.a. skovrejs¬
ning, naturskov, driftsform, træartsvalg, be-
voksningspleje, publikumsfaciliteter og na¬

turvejledning.
I forbindelse med projektet er der endvi¬

dere etableret samarbejde med Danmarks
Miljøundersøgelser, Enhed for Systemana¬
lyse omkring turisme samt bæredygtige stra¬
tegier i landbruget. Ligeledes er der etableret
et samarbejde omkring dataudveksling med
Danmarks Statistik.

Friluftslivforskningensfremtid
Afslutningsvis skal det nævnes, at FSL anser

friluftslivforskningen som et væsentligt ele¬
ment i centrets FoU-profil. 1 den nyligt ud¬
komne Betænkning nr. 1274, 'Forslag til en
national strategi for jordbrugsforskningen',
foreslås FSL som hovedansvarlig for fri¬
luftslivområdet. I denne forbindelse fore¬
slås en opprioritering i forhold til det nu¬
værende niveau i de kommende 10 år, såle¬
des at følgende mål kan realiseres: Frilufts¬
livforskningen i forbindelse med skovsekto¬
ren opnår et nationalt niveau således, at der
eksisterer et dansk forskningsmiljø inden
for området bestående af flere forskere og
seniorforskere. Friluftslivforskningen i for¬
bindelse med park og landskab opnår et in¬
ternationalt niveau således, at den danske
forskningsindsats inden for området er
blandt de internationalt førende.

Frank Søndergaard, cand.agro, stud. Ph.D.

3.+4. Hvilke publikumsfaciliteter skal udbydes
og hvor?
■ 3. + 4. Whatfacilities must be made available

| to the public, and where?
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Nordisk parkkongres 1994 i Vejle
Nordisk er vel så meget sagt, når Norge
havde en, Island ingen og Finland to en¬

gelsktalende deltagere. Til gengæld var især
sydsvenske parkfolk mødt talrigt frem, lige¬
som værtslandets egne medlemmer var ri¬
meligt pænt repræsenteret, når bortses fra
hovedstadsregionens parkchefer, der i vid
udstrækning glimrede ved deres fravær. En
lidt svigtende mødedeltagelse. Måske et tegn
på at interessen for nordisk samarbejde er
for nedadgående i samme takt, som det
europæiske samarbejde aktualiseres umid¬
delbart før folkeafstemningerne i Finland,
Sverige og Norge.

Konferencetemaet 'By, Land og Vand' af¬
vikledes dels som fællesprogram, dels som

parallelt kørende emnegrupper, som delta¬
gerne alt efter smag og behag kunne melde
sig til.

By
Parkkongressens bytema handlede primært
om Vejle kommunes genanvendelse af af¬
fald i grønne områder, dvs. om kommunens
komposteringsanlæg samt om Teknisk For¬
valtnings samarbejde med Forskningscen¬
tret for Skov og Landskab vedrørende gen¬
anvendelse af husholdnings- og havekom¬
post som jordforbedringsmiddel og supple-
mentsgødning blandt andet til kommunens
boldbaner.

Som forsøgsområde, men også som til¬
bud til byens haveinteresserede borgere, har
kommunen ved genbrugsstationen lavet en

kompost- og demonstrationshave.

Land
Som referent havde jeg det som jeg-personen
i Carel Capeks bog 'Et år i min have', der

ønskede at være alle vegne på én gang. Men
da jeg som Capeks havemenneske heller ikke
har vinger, måtte jeg gøre et valg. Og valget
stod mellem tema I: Forventninger til natur¬
områder - et emne der handlede om natur¬

fredning, Friluftsrådet og turisme samt om
børns og familiers forventninger til natur¬
områder - og tema II, der i en tretrins raket
skulle give tilhørerne indsigt i og orientering
om EU's muligheder og begrænsninger.

EU-temaet belyst i faglig sammenhæng
blev mit valg. Og at jeg ikke var ene om den
prioritering, vidnede det stopfyldte møde¬
lokale om.

Hvordan indvirker EU på forvaltningen
afgrønne områder?
Et entydigt svar på det spørgsmål kunne
landskabsarkitekt cand.agro. Kjell Nilsson,
Forskningscentret for Skov og Landskab
ikke give. For EU har ingen parkpolitik.
Forvaltning af parker og grønne områder i
byerne er nemlig et kommunalt anliggende.

Spørgsmålet er derfor, hvilke områder in¬
den for EU, de kommunale parketater har
mulighed for at trække på.

Med henvisning til eksempler fra EU's
grønbog om bymiljøet og eksisterende støt¬
temuligheder for etablering af bynære skove
og rekreationslandskaber i de større byers
randzoner mente Kjell Nilsson, at der var

Af Karen Permin

gode muligheder gennem såvel EU's miljø-
som landbrugspolitik. Det indebærer imid¬
lertid, at kommunerne aktiveres og på det
lovgivningsmæssige område følger med i
udviklingstendenserne, samt at parkforvalt¬
ningernes ledere, når der stilles krav om ud¬
lægning af offentlige friarealer, formulerer
disse krav særdeles præcist i det kommunale
samarbejdshierarki.

Hvilke muligheder har kommunerne for
at trække på EU-fondene?
Svend Lipsager, som er leder af EU's regio¬
nale INFO center i Jelling, oplyste, at der på
landsbasis skal oprettes fire informations¬
centre, som kan rådgive kommunerne om

brugbare fonde, hvilke ansøgningsprocedu¬
rer, der skal anvendes, og hvilke kurser, de
kan arrangere for specialister af enhver art.

Af særlig interesse for kommunale støt¬
teforanstaltninger nævnte han: regionale
fonde, sociale fonde, forskningsfonde samt
landbrugets udviklings- og garantifond.

At være kreativ og kunne kombinere alter¬
native muligheder er også i EU-sammen-
hæng kunsten.

EU's betydning i udliciteringssituationen
Tredje og sidste spørgsmål handlede om
EU's betydning i udliciteringssituationen.
Fra 1. juli 1993 har alle aftaler om tjeneste¬
ydelser og service skullet udbydes i EU-lici-
tation, hvis den samlede sum er på mindst
1,6 million kroner.

Mens egentlige anlægsopgaver som ny¬
anlæg og renovering hører under bygge- og

anlægsdirektivet fra 1971, omfatter det nye
direktiv driftsopgaver som pleje og vedlige¬
holdelse af grønne områder.
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1. Robert Jacobsens skulpturpark i Tørskind.
2. DGI, Vingsted.
3. Vejle bypark. Fotos Annemarie Lund.
■ Robert Jacobsen's sculpture park at Tørskind.
2. Danish sports organisations - head quarters
at Vingsted.
3. Vejle Park.

For at afprøve pris og kvalitet har Odense
magistrat, inden EU-direktivet blev sat i
kraft, udliciteret en række kommuale drifts¬
opgaver og også opfordret parkafdelingen
til at byde med på lige fod med de indbudte
firmaer.

At udlicitering af driftsopgaver, der hand¬
ler om træbeskæring, pleje af parker og

grønne anlæg og anlæg og drift af kirkegår¬
de, ikke er problemfrit, når parkforvaltnin¬
gen på en og samme gang er udbyder, til¬
budsgiver og fører kontrol med arbejdets
udførelse, understregede Odenses park- og

vejchef, landskabsarkitekt Per Glad.
For at undgå enhver form for mistænke¬

liggørelse fungerer det i Odense på den
måde, at Bestillingskontoret udbyder licita-
tionsarbejdet og fører det nødvendige til¬
syn, mens den kommunale gartnerafdeling
afgiver tilbud på lige fod med de private fir¬
maer.

Mens kommunen har rimelig styr på ud¬
licitering af driftsopgaver, så længe de kan
holdes inden for landets grænser, mere pro¬
blematisk kan det blive i EU-sammenhæng.
Parkforvaltningens beskrivelser af grøn ved¬
ligeholdelse må udbygges, der må tages høj¬
de for følgeomkostninger ved udarbejdelse
af projektmateriale, afholdelse af licitation,
udarbejdelse af juridisk bindende aftaler
samt en forbedring af tilsyns- og kontrolar¬
bejdet.

For at undgå for store spring i tilbudsgiv¬
ningen forudså Per Glad, at kommunens be¬

skrivelser vil blive mere og mere detaljerede,
ligesom man i fremtiden ikke blot vil gøre

opmærksom på, hvordan arbejdet skal af¬
leveres, men også på, hvordan det udføres.

Per Glads på en gang realistiske, men også
pessimistiske vurdering med udliciterings-
opgaver er, at standarden af arbejdet umær¬

keligt vil falde så langsomt, at det er svært
at få øje på. Spørgsmålet er, hvor grænsen

går.

Vand
Hvad kan vand bruges til? Hvad betyder
det, at vandet er rent i byen, naturen og fjor¬
den? Og som tillægsspørgsmål: Har vi vand
nok? Bruger vi det rigtigt, og passer vi på
det?

Sådan lød oplægget til programmedarbej¬
der ved Danmarks Radio Søren Ryge Peter¬
sen. Syv spørgsmål, som Søren fandt det me¬

ningsløst at skulle besvare på tre kvarter.
Med et fremragende lysbilledshow fra sin

hjemegn - det bakkede morænelandskab
på Djursland - valgte han i stedet at vise
eksempler på planter, dyr, børn og voksnes
afhængighed af og oplevelser med vand i
mark og skov - langs grøfter, bække og åer
- i vandhuller og damme.

Til tonerne af Pachelbels Canon sluttede
Søren sit indlæg med en billedserie om en¬
keltstående træer i det danske landskab og

tilføjede: 'Træer er lige så vigtige for vores

oplevelser af landskabet, som den enkelte
melodi er for vores oplevelser af den store
musik'.

Ekskursioner

Eftermiddagsekskursionen torsdag gav igen
valgmuligheder. En bytur gik til Vejles nye

genbrugsterminal og til byparken, hvor
kompost anvendes som jordforbedrings¬
middel. En landskabstur gennem Vejleåda¬
lens skove og naturområder viste eksempler
på kommunens arbejder med genopretning
af forskellige naturtyper til gavn for flora,
fauna og publikum.

Med et af Skandinaviens største sejlfø¬
rende træskibe sluttede kongressen med en

formiddagssejltur på Vejle fjord.
Jeg valgte landskabsarkitektturen med

besøg ved gravhøjene i Jelling og DGI's
(Danmarks Gymnastik- og Idrætsforenin¬
gers) nye administrationsbygning i Ving¬
sted, projekteret af arkitekterne 3 x Nielsen
i samarbejde med landskabsarkitekt Jeppe
Aagaard Andersen. Derfra til Robert Jacob¬
sens skulpturpark i Tørskind grusgrav og vi¬
dere gennem Vejle Ådals kulturlandskab til¬
bage til bykernen i Vejle for at se på byens
nyere vej plantninger. Her er der forsøgsvis
plantet Tilia europaea 'Pallida' som byka-

. rakteristisk træ langs øst-vest vendte veje og
Gingko biloba i nord-sydgående retning. Tu¬
ren sluttede i Vejles nye bypark, der blev ind¬
viet i september 1993, og som er resultat af
en indbudt arkitektkonkurrence vundet af
arkitektfirmaet Kjær og Richter i samar¬

bejde med landskabsarkitekt Preben Skaa¬
rup. Steen Eiler Rasmussens essay 'Haven -

det langsomme skuespil' faldt én umiddel¬
bart ind, denne dejlige sensommerdag, da
vi gik rundt i det 'kølige', mennesketomme
anlæg, som forhåbentligt om 10-15 år er en
levende grøn oase i byen. Karen Permin

Referat kan rekvireres fra SK's sekretariat:
Kai Nielsen. Marsadevej 3. 4930 Maribo.
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Noter, bogomtale

Olav Aspesæter 1907-1994 in memoriam
Vi har fått den vemodige melding om at
professor Olav Aspesæter la ned sitt verk-
tøy for godt søndag 3. juli. Et rikt og virk¬
somt liv er dermed kommet til veis ende.

Med rette kan Aspesæter regnes til »Griin-
der-generasjonen blant norske landskaps-
arkitekter. Han var med i den gruppen som
satset sin karriere på et nytt og lite prøvd
fagfelt her til lands i løpet av 1920-30-årene,
i fotefarene etter fagets tidligste pionerer
som bl.a. omfattet professor Olav L. Moen
og Oslos første bygartner Marius Røhne.
Olav Aspesæter tok eksamen ved Norges
landbrukshøgskoles linje for hagekunst i
1934 og hørte til høgskolens første, virke¬
lig større kuli av landskapsarkitekter, eller
hagearkitekter, som det den gang het. Tid¬
ligere hadde det i beste fall vært 2-3 studen¬
ter om gangen ved denne linjen. Etter videre
studier ved Institut flir Gartengestaltung,
Universitåt Berlin 1935-36 ble han våren
1936 ansatt ved Oslo kommunes parkvesen.

1 tiden fram til krigen gjorde Aspesæter
sammen med en liten gruppe kolleger en
innsats i faglig skribent- og publikasjons-
virksomhet som både burde inspirere og
mane til ettertanke hos dagens langt mer
tallrike landskapsarkitekter i Norge. Først og
fremst var han medforfatter i boken »Vår
tids hage« (Gyldendal Norsk Forlag 1939),
et solid faglig arbeide, men samtidig et pro¬

gramskrift for det som funkskjonalismens
unge hagearkitekter stod for. Spesielt kjen-
ner en igjen Aspesæters egne formuleringer
om offentlig park- og grønnpolitikk i byer
og tettsteder. Aspesæter var også forfatter
for den første større norske fagbok om an-

leggsgartneri. Hans bok »Anleggsgartner-
yrket« som kom i 1941, spilte en vesentlig
rolle for utviklingen i dette fagområdet i
mange år framover. Han bidro dessuten med
en lang rekke artikler i fagpressen gjennom
årene.

Våren 1940 ble han som en ung mann på
33 ansatt som bygartner i Bergen med an¬
svar for utviklingen av den grønne etat i
byen, en stilling han hadde til årsskiftet
1953/54.

I oktober 1953 ble Olav Aspesæter ut-
nevnt som professor i hagekunst ved Nor¬
ges landbrukshøgskole, etter Olav L. Moen
som døde tre år tidligere. Det instituttet
Aspesæter overtok ansvaret for, etter 9 må¬
neders spesialstudier utenlands, hadde mildt
sagt lite å rutte med. Men han fikk det til å
gå framover. Studieopplegget ble revidert og

tilpasset tidsmessige krav, og antallet stu-
denter økte sakte, men sikkert. I sin under¬
visning la han vekt på fagets samhørighet
med bildende kunst og fagets plass i kunst-
og kulturhistorien. Hans rike kunnskapsfor-
råd og erfaringer fra mange studiereiser kom
her til nytte. På forskningssiden fikk han
vekket interessen for Norges egne hage-
kunsttradisjoner. En rekke av studentenes
hovedoppgaver tok opp slike emner, men
det viktigste gjennomslag fikk han med
forskningsrådets bevilgning til systematisk
registrering av historiske hager i Norge, et
arbeid som pågikk i tiden 1958-63.

I sin embedstid hadde professor Aspe¬
sæter en rekke administrative verv ved Høg¬
skolen. Han var bl.a. formann i Hagebruks-
avdelingen 1958-61 og satt som medlem av

byggerådet ved NLH fra 1954, med planleg-
gings- og rådgivningsoppgaver vedrørende
Høgskolens byggesaker.

I 1964 gikk Aspesæter over til ny stilling
som direktør for idrett, friluftsliv og parker
i Oslo kommune. Han la der ned et stort ar¬

beid fram til pensjonsalder i 1977.
Olav Aspesæter oppfattet alitid sitt fag

som en universeli disiplin og tok tidlig del i
faglig samarbeid på tvers av landegrensene.
Han holdt nær kontakt med fremtredende

yrkeskolleger i Norden og sørget for at stu¬
dentene fikk nytte av dette gjennom utfer-
der og besøk av gjestelærere. I årene 1957-66
var han Norsk hagearkitektlags delegat til
Grand Council ved International Federation
of Landscape Architects IFLA. Fra 1963 var
han IFLAs visepresident, kasserer i 1969
og president fra 1970 til 1974. Ledelsen af
IFLAs verdenskongres i Wien 1974 var hans
siste store oppgave her. I disse årene gikk
IFLA over fra å være et faglig kontaktorgan
til å bli en virkelig internasjonal organisa-
sjon, anerkjent av bl.a. UNESCO.

Norske Landskapsarkitekters Forening
hadde alitid en aktiv støtte i Olav Aspesæ¬
ter og hedret ham for hans mangesidige
innsats og engasjement ved å oppnevne ham
som æresmedlem av foreningen.

Vi som hadde gleden av å kjenne Olav
Aspesæter personlig gjennon mange år, bæ¬
rer med oss inntrykket av en rakrykket per¬
son som altid var sterkt engasjert i sitt fag
og opptatt av sine kollegers framgang og hva
faget kunne yte til beste for samfunnet. Stu¬
dieretningen landskapsarkitektur ved NLH
hadde en særskilt plass i Aspesæters inter¬
essefelt, og det meste av sitt rikholdige fag¬
bibliotek gav han hit i de senere år. Ved mar¬

keringen af studieretningens 75 års jubileum
den 22. juni iår, var han forhindret fra å
være tilstede, men han viste sin aktive in¬
teresse og giede over resultatene som er

oppnådd, noen dager før hans egen tid var
omme. Magne Bruun

Roberto Burle Marx
Den brasilianske landskabsarkitekt Roberto
Burle Marx er død 85 år gammel. Med for¬
ankring både i Europa og i Sydamerika sam¬
arbejdede han med Oscar Niemeyer og Rino
Levi og blev fra sidst i 30'erne verdenskendt
for sine nyskabende parker og haver i Brasi¬
lien, Venezuela og USA. Han malede selv og
hans affinitet til abstrakt kunstnere som

Arp, Calder, Miro, Léger lyser ud af hans
mange haveplaner, ofte illustreret i farve¬
strålende gouacher. Men han havde også en
stor botanisk interesse og indsigt. I anlæg¬
gene placeres hjemmehørende planter i
skulpturelle grupper mellem et fritflydende
dække af bundplanter, som f.eks. i Mon-
teiro Garden, Rio de Janeiro, 1948. AL

Roberto Burle Marx i Fazenda Vargem Grande,
Sao Paolo

Festskrift til SIA
Steen Høyer, Annemarie Lund og Susanne
Møldrup (red.): Tilegnet Sven-Ingvar An¬
dersson. Arkitektens Forlag. 1994. 152 s., ill.
Pris 345 kr.

Sven-Ingvar Andersson har i en generasjon
vært professor i landskaps- og hagekunst
ved Kunstakademiet i København. Han har
blitt en frontfigur for faget i Danmark, i
Norden, og etterhvert også i resten av ver¬
den. Med sin personlige oppriktighet og var¬
me har han fått mange beundrere og venner,
både blant studenter, kolleger, og utøvere av
en lang rekke andre profesjoner.

Han fratrådte sitt embede i september
1994. I den anledning har en redaksjon be¬
stående av Sten Høyer, Annemarie Lund og
Susanne Møldrup laget et flott festskrift.
Flott både i innhold og form, nesten på
grensen til å kunne kalles et 'skrift'; 'Til¬
egnet Sven-Ingvar Andersson' er en bok i
stort format, med stive permer, og rikt illu-
strert med både tegninger og fotos, en rekke
av dem i farger. Her er 11 artikler som ut fra
de ulike forfatternes forskjellige ståsteder gir
et rikt og nyansert bilde av SIA, som lærer,
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Arkiv for Dekorativ Konst, 1958.

skribent, kunstner, designer, gartner. En li-
ten innvending mot boken er likevel at redi¬
geringen kunne vært strammere; her er en
del unødvendige gjentagelser, samtidig som
nivået på bidragene varierer fra nokså hver¬
dagslige betraktninger til avanserte og om¬
fattende analyser. Men dette har kanskje
vært meningen fra redaksjonens side? Å
peke på SIA's kvaliteter både som kunstne¬
risk talent og som medmenneske?

Eller som landskapsarkitekt dr.agro. Ma¬
lene Hauxner skriver i sitt bidrag: som både
konge og narr? Hennes artikkel 'Narren og
kongen' kan på mange måter leses som en
essens av bokens intensjon: nemlig å plas-
sere SIA 'i hovedrollen som tolker af den
skandinaviske tradisjon på havekunstens in¬
ternationale scene'. Dette gjør hun overbevi¬
sende ved å vise hvordan han, når han trådte
inn på denne scenen ca 1960, arbeidet helt i
tidens ånd, med inspirasjon spesielt fra 'den
amerikanske efterkrigsdrøm', og hvordan
han senere, både gjennom skrifter og pro-
sjekter, utvikler en holdning og en stil som
forener styrke, orden, fornuft og klarhet
med det humoristiske, det underfundige, det
uutsigelige. Dette gjør ham, ifølge forfatte¬
ren, til 'den værdigste arvtager af den mo¬
derne, demokratiske, skandinaviske traditi¬
on'. Og det er hun tydeligvis ikke alene om
å mene.

Arkitekt og professor Marc Treib fra USA
følger opp i sin artikkel 'SIA, who should
have come from Hven'. Han analyserer her
både tekster og prosjekter, og viser hvordan
SIA har tatt vare på og utviklet det beste i
både svensk og dansk tradisjon, og dermed
skulle ha kommet fra Hven. Hven er den
lille øya mellom Sverige og Danmark, hvor
SIA nylig har gjennomført et stort restau-
reringsprosjekt over Tycho Brahes Uranien-
borgs haver. Treib omtaler både dette og en
rekke av SIA's større prosjekter, som med et

par unntak er noe sparsomt illustrert. Det er
derimot ikke landskapsarkitekt og redaktør
Annemarie Lunds kavalkade 'Et udvalg af
arbeider' som viser 13 viktige prosjekter,
ordnet kronologisk fra Stadshuset i Hoga-
nås fra 1961 til Havnetorget i Helsingborg
fra 1993. Her er til gjengjeld teksten stort
sett begrenset til nøkterne beskrivelser som
ledsages av tegninger og fotos. De to artik-
lene utfyller derfor hverandre, og fungerer
fint sammen.

Alle bidragsyterne i boken har et person¬
lig forhold til SIA, de har kjent ham gjen¬
nom kortere eller lengre tid. En av de som
har kjent ham kortest, landskapsarkitekt og
professor Anne Whiston Spirn fra USA, står
for det kanskje mest personlig pregede bi¬
draget med artikkelen 'Texts, landscapes,
and life', som hun sier er en fortsettelse av
en samtale hun stadig har gående med SIA,
og som startet for fire år siden da de møttes
første gang. Hun har også utarbeidet en
fyldig bibliografi, og i artikkelen viser hun
hvilken nær forbindelse det er mellom SIA's
idéer slik de kommer til uttrykk i artikler og
andre tekster, slik de viser seg i prosjektene
og, sier hun, i hans liv.

Og her er flere bidrag som kaster lys over
SIA's liv og virke fra forskjellige vinkler:
landskapsarkitekt (og nå også professor et¬
ter SIA på KA i København) Steen Høyer
viser i sitt bidrag 'Om at være' hvordan SIA
hele tiden tar utgangspunkt i det sansede i
havekunsten, hvordan han har latt seg inspi¬
rere av en rekke billedkunstnere, og hvordan
han evner å forenkle og formidle komplekse
og nyanserte forhold i sin pedagogiske gjer-
ning. Landskapsarkitekt og professor Ib As¬
ger Olsen legger vekt på hvordan SIA bruker
de stedlige forhold og sin gartneriske kunn-
skap som inspirasjon, i sin artikkel 'Den
hortikulturelle side eller gartneren Sven-
Ingvar Andersson'. Billedkunstneren Sten

Dunér har i artikkelen 'Besok hos en Topia-
rius i Sodra Sandby'; bidratt med en kunst¬
historisk analyse av Marna, SIA's hage ved
Sandby i Skåne. I et interessant innlegg av

arkitekt og professor Tobias Faber møter vi
'Sven-Ingvar Andersson som forhandler',
og landskapsarkitekt og professor Dusan
Ogrin fra Slovenia drøfter SIA og hans for¬
hold til ellipsen i artikkelen 'SIA and the
quadrature of the ellipse'. Landskapsarki¬
tekt Alle Hosper fra Holland, skriver om
hvorfor SIA ble valgt til å prosjektere Mu-
seumplein i Amsterdam, og hvordan opp-
gaven er løst, og endelig skriver billedhug¬
ger Jørgen Haugen Sørensen om sitt samar-
beide med SIA om omlegging av Lunds uni¬
versitetspark.

Alt i alt er det blitt en vakker bok, og et
verdifullt bidrag til litteraturen om land-
skapsarkitekturens samtidshistorie. SIA sier
i en omtale av Damsgaards have at 'have¬
kunsten er den mest sanselige av alle kunst¬
former. Hagen taler direkte til sansene:
blomstene gleder øyet, og perlende vann
fryder øret. Både luktesans og smak blir til-
fredsstilt gjennom .hagens matnyttige pro¬
dukter. Våre taktile og kinestetiske sanser

pirres likeså i hagens vekslende materiale
og terreng'. Ved en annen anledning har han
fortalt meg at 'vår rolle (..) må være som
skuespillerens, vi skal tolke og formidle
hagekunstens idé, fastholde essensen i et
bilde for publikum. Som på teateret vet de
at de blir 'narret', hagen er bare et bilde av

virkeligheten, men det gjelder å opprett-
holde den autentiske illusjon'. Forfatterne
av denne boken har hatt en tilsvarende opp-

gave; det er ikke lett å formidle det levende,
sanselige i SIA's hagekunst mellom to per¬
mer, men min følelse av at jeg etter endt
lesning har vandret mellom SIA's høns i
Marnas, er et tegn på at de har lykkes.

Karsten Jørgensen
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The Vitality of Trees near Housing Estates
and in Flagged Areas aims to cast light upon
the importance of the ultra compact soil
brought forth while estates are under con¬
struction. The actual work involved is Palle
Kristoffersen's 'Trees in Flagged Areas: New
Methods'. His collaboratorator is Thomas

Randrup, a PhD student at the KVL.
A project presently financed by the Min¬

istry of Ecclesiastical Affairs deals with al¬
ternative methods for reducing weeds in
cemeteries. This study is being carried out
by Carsten Damgaard of the Section office
in Vejle.

Urban and Landscape Ecology
A number of completed and ongoing pro¬

jects treat the problems involved in local
handling of waste, composting in parks
and estates, and the use of compost pro¬
ducts. The prime task here is to increase
the Section's scholarly competence by sup¬
porting Ulrik Reeh's 'compressed' PhD
study. Another field of competence con¬
cerns the use of sludge in willow planta¬
tions. The latter project, Keld Hauge Nils-
son's PhD dissertation, deals with nutri¬
tious elements and the passage of heavy
metals.

Urban ecology is being expanded in a

project entitled 'Possibilities in Urban
Ecology and Macroeconomic Perspectives
in Open Space Planning and Management'.
Susanne Guldager of the FSL itself (her
competence being in management) collab¬
orates on this project with Karen Atwell of
the SBI (planning competence).

Management og Park and Landscape
Studies in this field deal with controlling
maintenance, describing key figures in pre¬

serving and managing municipal open

space. Research is done by Jens Ole Juul
in close collaboration with local councils
and with Torben Dam of the KVL.

Katrine Højring's study entitled 'The
Aesthetic Development of the Culture Land¬
scape' discusses how any landscape will be
affected by systems of agricultural main¬
tenance and by economic conditions.

Summary

Research at the FSL: Perspectives, p. 145
By Kjell Nilsson
The Danish Forest and Landscape Research
Institute (FSL), has a prime directive. Its
work will concentrate on strategic and ap¬

plied science: empirical and experimental
studies, the collection of data with a view
to improving the management of Danish
parks and the Danish landscape, of greenery
as well as forestry. The Institute was estab¬
lished in the autumn of 1991. Being a sector
institution formed through the amalgama¬
tion of several minor functions, the FSL
stands between universities, where, typically,
basic knowledge is obtained, and profes¬
sional consultants, whose task is to imple¬
ment.

Future Challenge
Two tendencies, common to all West Euro¬
pean countries, are of prime importance in
discussing the future development of parks,
and hence, what types of study will be in
demand. Following more than a hundred
years with steadily expanding municipal
structures, we are now in a period which
can best be called stagnant. This involves
moving our focus from the establishment of
new parks to management of previous in¬
vestments. At the same time, because of
economic pressure, a higher degree of effi¬
ciency is required, not least in public man¬

agement. More empirical work on systems
of financial control and rational managing
techniques is needed.

Increased public awareness of environ¬
mental issues is another crucial factor. This

means that in managing and maintaining
public parks and other open spaces it has
become necessary to develop ecological
methods. Chemical weed control is objec¬
tionable, for example. There is a growing de¬
mand for ecological urban renewal, which
makes it possible further to develop open
spaces using sound ecological principles, to
make them into filters against air pollution,
or into corridors that facilitate the dissemi¬
nation of wild animals and plants. This calls
for a partly new technique plus research and
development concerning our urban environ¬
ment considered as an ecological totally.

Landscape, as is well known, has changed
drastically in recent years, and extensive
change is to be expected in the years to
come. EU-financed schemes such as na¬

tional afforestation and fallow ordinances,
with concomitant measures, can be ex¬

pected to have wide-ranging consequences
for the landscape and its non-material
values. Whilst great importance will be at¬
tached to aesthetics, culture and history,
nature protection, and outdoor life, agri¬
culturalists will become managers of eco-

agriculture in a wide sense.

Areas of Action Assigned
to the Section for Park and Landscape
Better Plants for Park and Landscape
These studies deal with the selection and

testing of suitable seed sources which used
to take place at the Hornum Institute for
Landscape Plants. At present, around 200
Danish sources have been selected for land¬

scaping purposes. The present investigation
by John Norrie and Carl Aage Sørensen, in
collaboration with the Section for Nursery
Plants at the National Institute of Plant and
Soil Science, aims to develop methods for
judging the specific aptitude of new materi¬
als for purposes such as windbreaks, game

preserves, and roadside plantation.
Weed-like materials are also of interest.

Agrestials are much in demand in parks
and when land is reconstituted. Knowledge
is scarce concerning genetic variation in the
cultivation and growing of wild herbs. The
project 'Gene Pool Aspects Involved in the
Growing of Wild Herbs', by Ms Gitte Calov,
hopefully will enable us better to preserve
and develop biological diversity.

Rational and Environmentalist Techniques
The Section for Park and Landscape in¬
herited a strong tradition from its past as a
Technical Institute, in particularly one for
testing methods in planting. Our present
aim is to develop methods for etablishment
and maintenance that will meet the dual de¬
mand for low cost and a pleasant environ¬
ment with agreeable working conditions.

Multifaceted Use of Park and Landscape
Research in this field until now has focused
on the study of human preference and re¬
creative use of forests. The project is Frank
Søndergaard Jensen's dissertation topic.
Other interesting tasks would be to use

woody tracts near towns and cities to
demonstrate to children the importance of
our natural environment, to strive to pre¬
vent vandalism in parks, and to show them
what parks and gardens mean to the elderly.

Ellen Miriam Pedersen
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»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-lngvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

A 49



DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI

Lektorater
ved

Arkitektskolens Landskabsafdeling
Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole
er to 3/5-lektorater ledige til besættelse.

1. 3/5-lektorat til varetagelse af undervisning inden for
landskabsarkitektur/havekunst.

Ansøgere til denne stilling skal have afgang fra en afstatens
arkitektskoler eller have erhvervet/demonstreret tilsva¬
rende kvalifikationer.

2. 3/5-lektorat til varetagelse af undervisning inden for
landskabsarkitektur med særlig vægt på plante¬
kendskab.

Ansøgere til denne stilling skal have afgang fra Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitekuddan-
nelse, en af statens arkitektskoler, eller have erhvervet/
demonstreret tilsvarende kvalifikationer.

Lektorerne skal deltage i undervisning gennem forelæsnin¬
ger, opgavestillelse, medvirken ved tilrettelæggelse af stu¬
dieprogrammer og øvelsesopgaver, tegnebordsundervis-
ning og evaluering samt vejledning i forbindelse med be¬
dømmelse af studerendes arbejdsopgaver. I begge stillinger
indgår konsulentvirksomhed for Arkitektskolens øvrige af¬
delinger. Endvidere må lektorerne deltage i administrative
opgaver i henhold til Arkitektskolens regler.
Stillingerne er overenskomststillinger og aflønnes i hen¬
hold til statens overenskomst med den pågældendes fag¬
lige organisation.
Ansøgningen skal indeholde personlige data samt oplys¬
ninger og dokumentation for uddannelse og hidtidig virk¬
somhed inden for fagområdet. Ansøgningen skal tillige in¬
deholde en redegørelse for mål og ideer for undervisning in¬
den for fagområdet. Såfremt der ansøges om begge stillin¬
ger, skal der fremsendes to separate ansøgninger.
Det forudsættes i øvrigt, at ansøger gør sig bekendt med en
mere udførlig stillingsbeskrivelse, som fås ved henvendelse
til Arkitektskolens inspektørkontor, Kgs. Nytorv 3,2. sal,
1050 København K, tlf. 3312 6860, lokal 3032/telefax:
3312 7598.

Skriftlig ansøgning (telefax accepteres ikke) stiles til
Arkitektskolens rektor og sendes til
Kunstakademiets Arkitektskole, Inspektørkontoret,

. Kgs. Nytorv 1,1050 København K, således at den er skolen
i hænde senest tirsdag den 3. januar 1995, kl. 12.00.

Erfaringsblade fra
BYG-ERFA
I BYG-ERFA bladet, Sætnings-
skader forårsaget af træer, be¬
skrives både, hvorfor skaderne
opstår, og hvordan man ved en
fundamentsforstærkning kan
udbedre skaderne.

Alle husejere i områder med
fed lerjord bør være særligt
opmærksomme på revner i jor¬
den langs fundamenterne. I
regnfattige sommerperioder
som i år, hvor lerjorder tørrer
ind, øges risikoen for sætnin¬
ger af fundamenter og efterføl¬
gende revnedannelser i bygnin¬
gerne. Og risikoen er størst,
hvis der står træer eller buske i
nærheden.

I tekst og illustrative skitser
med angivelse af mål og kon¬
struktionsmaterialer vises

også, hvordan man udformer
og armerer fundamenter i ny¬

byggeri uden kældre opført på
forskellige typer af fed lerjord,
så skader forebygges.

BYG-ERFA bladet Alge¬
vækst på bygningsdele beskri¬
ver problemet med algevækst i
skyggefulde og fugtige områ¬
der, og giver forslag til løsning,
både i projektering som ved
vedligeholdelse.

BYG-ERFA's formål er, at
medvirke til at øge den tekni¬
ske kvalitet i byggeriet. BYG-
ERFA indsamler og bearbejder
byggetekniske erfaringer til
brug for alle, der beskæftiger
sig med projektering, udførelse
og bygningsdrift. BYG-ERFA
bladene redegør for konstate¬
rede byggetekniske problemer
samt hvordan disse kan undgås
ved fremtidigt byggeri og ud¬
bedres ved eksisterende bygnin¬
ger. Et BYG-ERFA abonne¬
ment koster kr. 350,00 årligt og

omfatter 20-25 erfaringsblade.
BYG-ERFA bladene kan også
købes i løssalg. Der er knap
200 gældende BYG-ERFA
blade som sælges komplet i
ringbind med indeks og fane¬
blade for kr. 650,00. En syste¬
matisk oversigt over alle ud¬
komne BYG-ERFA blade fin¬
des også på en 3 'A" diskette
(PC/DOS). Disketten giver en
række muligheder for at sor¬

tere/finde BYG-ERFA bladene.

Disketten revideres 2 gange år¬
ligt og sælges i abonnement for
kr. 150,00. Salget sker gennem

Byggecentrum Boghandel, tlf.
45 76 73 73.

Forstæderne - bydannelse
og byplaner
Byplanhistorisk udvalgs sene¬
ste publikation, note nr. 28,
omhandler udvalgets 8. semi¬
nar, juni 1993. Sven Allan
Jensen har redigeret det omfat¬
tende emne »Forstæderne - by-
dannelse og byplaner uden for
de gamle bycentre 1850-1990«.

Poul Strømstad har redegjort
for den københavnske for¬

stadsudvikling, medens Peter
Dragsbo med Esbjerg som ek¬
sempel har behandlet provins¬
byernes problemer. Om Greve
kommunes udvikling til forstad
til København har Ena Hvid¬

berg berettet, medens Jacob
Reddersen har fortalt om ti¬

den, da Kongens Enghave blev
bebygget. Også Århus og
Odenses forstæder behandles i
kortere indlæg, ligesom der er

redegjort for dagliglivet i
Carlsro af Kirsten Andersen og
i Espergærde af Anne Majken
Snerup Rud. Noten afsluttes
med en kort gennemgang af
den afsluttende debat på semi¬
naret.

Forstæderne - bydannelse og

byplaner, Byplanhistorisk note
nr. 28. 66 sider i A4-format, ill.
Pris kr. 90.

Byøkologiske
Miljøministerens byøkologi¬
udvalg anbefaler:

1. Etablering af en byøkolo¬
gisk tilskudsordning.

2. Planlægning og gennem¬
førelse af 3-5 større byøkologi¬
ske demonstrationsprojekter.

3. Etablering og drift af et
nationalt byøkologisk viden-
og formidlingscenter.

Anbefalingerne står i den be¬
tænkning, som Det rådgivende
udvalg om byøkologi har ud¬
givet.

Udvalget er et tværministeri¬
elt embedsmandsudvalg med
deltagelse fra Energiministe¬
riet, Boligministeriet, Trafikmi¬
nisteriet og Miljøministeriet
suppleret med repræsentanter
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fra Kommunernes Landsfor¬

ening og Københavns Kom¬
mune. Desuden er to særligt
sagkyndige fra Danmarks
Tekniske Højskole og Statens
Byggeforskningsinstitut med¬
lemmer af udvalget.

BUR-rapport:
Byøkologi i Tyskland
Arkitekt m.a.a. Claus Bech-
Danielsen har udarbejdet en

rapport »Byøkologi i Tysk¬
land« for Byggeriets Udvik¬
lingsråd, BUR.

Han peger på de væsentlige
forskelle i opfattelsen af økolo¬
gisk byggeri, der er mellem
Danmark og Tyskland, og som
det er vigtigt for de danske
byggevirksomheder at kende,
før de søger ind på det tyske
marked.

I Tyskland er der stor inter¬
esse for at »bygge grønt«. I Se-
natsforvaltningen, afdelingen
for økologisk byggeri, mener
man, at økologien først vil slå
endeligt igennem i byggeriet,
når miljøafgifter og andre øko¬

nomiske styringsmidler gør den
konkurrencedygtig.

Rapporten »Byøkologi i
Tyskland« er udgivet af Bygge¬
riets Udviklingsråd, Stormgade
10, 1470 København K. Pris
150 kr. fra tel. 45 76 73 73 eller
33 3 7 92 28.

Rapport om byggeri
og økologi
Bygge- og Boligstyrelsens rap¬

port »Byggeri og økologi - Sta¬
tus over dansk boligbyggeri«
opsamler resultaterne fra en
række udviklingsprojekter, der
siden 1987 er igangsat med ud¬
gangspunkt i Brundtlandrap¬
porten og regeringens hand¬
lingsplan for miljø og udvik¬
ling. Rapporten indeholder en
status over økologisk boligbyg¬
geri i Danmark. Den beskriver,
hvordan udviklingsprojekter og
forsøgsbyggeri kan medvirke til
at fremme indsatsen inden for
4 områder: Byggematerialer og
konstruktioner, energi, vand og
sortering af affald. For frem¬
tidige projekter foreslås, at der

tages forskud på den politik,
som forventes at slå igennem
på længere sigt. Målet med de
fremtidige projekter bør fortsat
være at søge at realisere de
energi- og miljøpolitiske mål,
som er opstillet i forskellige
sammenhænge. F. eks. Energi¬
plan 2000 og Miljøstyrelsens
Handlingsplan for renere

teknologi og genanvendelse.
Rapporten peger også på, at

en del af arbejdet bør ligge i at
foretage helhedsbetragtninger
for at finde frem til gode løs¬
ninger. Byggeriets miljøbelast¬
ninger er fortsat størst i drifts¬
fasen og projekter, der frem¬
mer en økologisk bygningsdrift
bør derfor prioriteres højt.
Projekterne skal indhente vi¬
den, hvor den mangler, eva¬
luere og informere om resulta¬
terne.

For hvert af de 4 indsats¬
områder beskrives, hvordan
udviklingen er gået og hvilke
resultater, der er opnået.

Men der er også peget på
andre vigtige elementer: Inte¬

gration og kredsløb; beboer¬
inddragelse; økonomiske per¬
spektiver og ideer til fremtidige
projekter.

Udvikling og resultater er

belyst med eksempler fra byg¬
gerier i hele landet.

»Byggeri og Økologi - status
over dansk boligbyggeri« er

udarbejdetfor Bygge- og Bo¬
ligstyrelsen afcivilingeniør
Dorthe Bechmann, Statens
Byggeforskningsinstitut, SBI.
Pris 175 kr. fra tel. 45 7673 73
eller 33 37 92 28.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.

JMl Alt !■■■!
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AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

Naturligt design
BÆNKE
BORDE

PAPIRKURVE

PULLERTER
SPÆRREBOMME

TRÆHULRISTE

TRÆBESKYTTERE
SLYNGPLANTESTATIVER

FLAGSTÆNGER
CYKELSTATIVER

OVERDÆKNINGER
CYKELSKURE

BUSSTOP
TRAPPESTEN
GITTERRISTE

rm
Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75 56 22 99

Veksø Sverige Veksø Norge
Box 212 Torget 6
S-442 23 Kungålv N-2000 Lillestrøm
Tel. +46 30 39 19 50 Tel. +47 63 80 32 37
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Årets Grønne Pris

'Årets grønne pris' tildeltes i år
I/S Hedeland, der er offentligt
ejet og drevet af Københavns
og Roskilde amter samt Greve,
Høje-Tåstrup og Roskilde kom¬
muner i et samarbejde. Med
økologi som tema er valgt et
anlæg, hvor der i både plan¬
lægning og udførelse er indra¬
get flere økologiske aspekter -

samtidig med at helhed og
æstetik er tilgodeset.

Hedeland sydøst for Ros¬
kilde er 1500 hektar stort.

Nogle steder graves der fortsat
grus, men store dele er retable¬
ret til rekreative områder.

Planerne for Hedeland blev i
70erne og 80erne udformet af
både Jørgen Vesterholts tegne¬
stue og Ole Nørgårds tegne¬
stue. De store terrænarbejder
omfatter bl.a. formgivning af
skibakke, golfbane, søområder
og vinterrasser. Mange forenin¬
ger bl.a. rideklubber og motor¬
klubber har fundet plads i
Hedeland, men ikke mindst det
uorganiserede friluftsliv bruger
området.

Landskabsarkitekt mdl Erik

Juhl, der en årrække arbejdede
på Ole Nørgårds tegnestue, står
i dag for udvikling og drift af
Hedeland. En stor del af are¬

alerne afgræsses af kreaturer,
andre arealer vedligeholdes
med enkle mekaniske metoder
eller får helt lov at passe sig
selv. Botanikere har nylig op¬
talt mer end 350 forskellige
arter, herunder konstateret den
største bestand af orkideer på
Sjælland. Desuden foretages
der plantningsforsøg, høstes
frø fra vilde planter og dyrkes
vin.

Ved retablering af grusgrav-

ningområderne formes terræ¬
net under Erik Juhls vejledning
og nye rekreative områder an¬

lægges, sidst et friluftsteater
med 3000 siddepladser.

Bag valget af prismodtage¬
ren står en dommerkomité på
fire medlemmer: Landskabs¬
arkitekt Peter Holst, Kunstaka¬
demiets arkitektskole; anlægs¬
gartnermester Leif Rasmussen;
professor Ib Asger Olsen,
Landbohøjskolen og Bjarne
Zetterstrøm.

Hvert år udvælges et tema
for prisuddelingen. I år har
dommerkomiteen valgt at fo-
cusere på de økologiske aspek¬
ter i et grønt anlæg. Dommer¬
komiteen ønsker at tildele pri¬
sen til et anlæg, hvor der er en

grundlæggende økologisk for¬
ståelse både i anlæg og drift,
samtidig med at der er skabt
æstetiske og rekreative værdier.

Prisen er stiftet i 1985 af

Landsforeningen Danske An¬
lægsgartnermestre (LDA). Med
prisen følger en plade med

inskription og et kontant beløb
på kr. 10.000.

Præmieringer af torve og
bygninger
Københavns Kulturfond har i
år uddelt 8 præmieringer i
form af bronzeplaketter og i alt
84.000 kr. til påskønnelse af
arkitekter og bygherrer.

To præmieringer angik by¬
rum. Det ene er Amagertorv
med billedhuggeren Bjørn
Nørgaards mønstrede belæg¬
ning af flere forskelligfarvede
granittyper.

Det andet er Sankt Hans

Torv, hvor billedhuggeren
Jørgen Haugen Sørensen i
samarbejde med Sven-Ingvar
Andersson har udformet plad¬
sen. Den er chausséstensbelagt
med striber af bordursten, og
terrænet skråner ned mod den
store granitskulptur 'Huset der
regner'.

De øvrige præmieringer an¬

gik nybygninger, ombygning el¬
ler restaurering af ældre ejen¬
domme.

Gartner¬
uddannelse

Kontinuerlig afvikling af følgende gartnerkurser:
• Fællesgartnerisk grundkursus og basiskur¬

sus for anlægsgartneri.
• Anlægsgartnerteknikuddannelsen fordelt på

4 kurser.
• Jord- og plantelinien fordelt på 3 kurser.
• Specialkurser inden for mindre- og større

gartnermaskiner, plantebeskyttelse, sten¬
tilhugning, motorkædesav, græs I og II, kva¬
litetsbevidsthed , samt edb.

Gratis undervisning og ophold med fuld forplejning.
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og rejsegodt¬
gørelse i henhold til gældende regler.
Brochure, kursusplan og yderligere oplysninger om
uddannelserne kan fås ved
henvendelse til:

AMU-Center TEA
»Sandmosen«
Sandmosevej 55, 9460 Brovst.
Tlf. 98 2352 55

- et center for arbejdsmarkedsuddannelser.

Klinken til uderumm

rrøt* raxranK1 ^
C3L0KE2MS

Apentex, Tlf. 86 28 50 80
Ingolf Svendsen . Buen 20 . 8361 Hasselager . Fax 86 28 01 80

Sæt Deres præg gennem individuel udformning af
pladser, gader, veje og anlæg - med de originale
PENTER KLINKER.De gar godt i spænd med
træ, jord og den frodige planteverden.
Skab udendørsarealer om til uderum.
Vi demonstrerer gerne de mange
interessante løsningsmuligheder.

PENTER KLINKER -

formskøn og uopslidelig.
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82
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Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGAFfTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TLF. 42 52 78 02. BILTLF. 30 42 83 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:

LANDCADD

forhandler af:

AutoCad

AutoVision

3DStudio

POINT

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke filpasninger.
Kontakf: ark. m.a.a. Cornelius Kur.z
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220

\-etp

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt <
vedligeholdelse af enhver art.

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



 


