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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
København K. Program kan kun rekvireres
skriftligt eller ved henvendelse i sekreta¬
riatet. Ekspeditionstid for bilagsmateriale
ca. 6 dage.

Nyt i gammelt i Tønder
Tønder kommune har udskrevet en offent¬
lig konkurrence om, hvorledes nutidig ar¬
kitektur kan tilpasses i historiske miljøer.
Den samlede præmiesum er på kr.

400.000 med en 1. præmie på mindst kr.
75.000.

Forslag til konkurrencen skal indleveres
senest den 15. september 1988.

Offentlig idékonkurrence om nye bydele
i Esbjerg Øst
Esbjerg kommune har udskrevet en offent¬
lig konkurrence, som har til formål at tilve¬
jebringe nye ideer til planlægning af et stort
byudviklingsområde i Esbjerg Øst.
Den samlede præmiesum er på 500.000

kr. med en 1. præmie på mindst 150.000 kr.
Indlevering af forslag senest den 26. sep¬

tember 1988.

WATERLOO

International idékonkurrence om

Waterloo

This competition is being organized by the
Fondation Roi Baudoin in collaboration
with the Association "Bataille de Waterloo
1815".
The subject of the competition is the Wa¬

terloo battle site, classed as a national hi¬
storical monument by the Belgian govern¬
ment, and its goal is the creation of an co¬
herent and high-quality international tour¬
ist center encouraging economic and cultu¬
ral development.

This touristic project should respect the
natural environment, the agricultural na¬
ture of the land and historical character of
the site. Its design should promote a histo¬
rical interpretation of the battle by means
of arrangements involving the whole batt¬
lefield area.

The competition is open to professionals
or students in the following disciplines: ar¬
chitecture, urban planning, landscape ar¬
chitecture, graphics, from countries of the
European Economic Community (EEC).
Projects may be submitted under two sec¬
tions: planning and graphic.
The languages of the competition are

English, French, Dutch and German.
Registration fees are 2000 FB and should

be transferred to the account No 088-
0639340-08 of the Fondation Roi Baudoin,
at the Crédit Communal de Belgique, in
Brussels.
For planning projects, the international

jury is: Christian de Portzamparc (France),
Rem Koolhaas (Netherlands), James Stir¬
ling (United Kingdom), Bernard Tschumi
(Switzerland), Oswald Mathias Ungers
(West Germany), Charles Vandenhove
(Belgium), Jacques Wirtz (Belgium), Gé-
rard Benoit (France), UIA representative.

Fagmessen

GaLaBau 88
Nurnberg, Forbundsrepublik Tyskland

^B| - 8. europæiske fagmesse for have- landskabs
og sportplads bygning

BL) 15-17. september 1988
ca 250 udstillere:
Maskiner og udstyr.

, Jorddyrkning og jordflytning,
sanering, bearbejdning og tilberedelse,
anlægning og vedligeholdelse af
veje- pladser og grønne områder,
træpleje, vedligeholdelse af kunststof-
flader o.l.

Bygning og hjælpematerialer.
Gulvbelægninger, substrater - gødning -
plantepleje byggematerialer - fliser -
elementer.

Projektering-bygni„g.
vedligeholdelse.

Såsæd - planter - tilbehør til planter
-træsikring.

Udstyr og indretning.
Have - gårdspladser - parker -
beboelsesanlæg - sports og legepladser.
Systemløsninger.
Tag og facadebeplantninger —

læhegnsbeplantning for syn og lyd - træ
og buskbeplantning.
Tjenesteydelser.

Yderligere
informationer:
DanTrading
Ole Olsens Allé 10

DK-2900 Hellerup
S 01/626937

TOSrøUESSE
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For graphic projects: Luc Van Malderen
(Belgium), Jean Widmer (France), F. K.
Henri Henrion (United Kingdom).
In the first section, three prizes of 500

000 FB, 250 000 FB and 100 000 FB, will be
awarded. In the second, the amounts of the
two prizes to be awarded will be 300 000 FB
and 150 000 FB.

Schedule: Registration deadline: 15
October 1988. Deadline for questions to
the organizers: 15 November 1988. Dead¬
line for replies to competitors: 15 Decem¬
ber 1988. Deadline for reception of pro¬
jects by organizers: 15 February 1989. Jury
meeting: March 1989.
Information and registration:
Fondation Roi Baudoin. International Ide¬
as Competition Secretariat. Site de la Bat-
aille de Waterloo. Rue Brederode 21. B-
1000 Brussels (Belgium).

International konkurrence i Fossoli,
Italien
The Municipality of Carpi has launched an
international competition for the design of
a museum and commemorative park dedi¬
cated to the memory of Nazi death camp
victims, on the location of the former con¬
centration camp of Fossoli. This competiti¬
on is open to landscapearchitects of
Eastern and Western Europa.
The registration deadline for this compe¬

tition is 30 September 1988; projects
should be submitted by 31 March 1989. Re¬
gistration fees are 200,000 Italien lire.
Information: concorso di progettazione

per il recupero dell'ex campo di concentra-
mento di Fossoli. comune di Carpi.
C.so.A.Pio, 91. 41012 Carpi, Italy.

IFLA Central Region Symposium:
Aestetic and Functional values in

Landscape Design. Athen, sept. 23-26.,
1988

c§q
At a time dominated by technology and
utilitarianism, the Symposium is expected
to provide a forum for the re-examination
of the interrelation of aesthetic and func¬
tional dimensions in landscape architec¬
ture.

The Symposium will be held in the main
amphitheatre on the premises of the At¬
hens Technological Organization, Athens
Center of Ekistics, 24 Stratiotikou Syndes-
mou St., 106, 73 Athens, Greece.
Thematic structure: The theme of the

Symposium is "Aesthetic and functional
values in landscape design" and presenta¬
tions will cover the following five areas:

- The contemporary problematique: arti¬
stic and non-artistic trends
- Landscape architecture: aesthetics and
function
- Urban landscapes
- Historic parks and gardens
- Sculptures, works of architecture and
structures in the landscape.
Speakers: More than twenty well known

experts, from fourteen different countries,
will be presenting papers on theoretical is¬
sues or concrete case studies providing op¬
portunities for discussion of a great variety
of views and approaches.

The registration fee for the Symposium,
covering the cost of attendance, a dossier
of Symposium papers, coffee during all
breaks and two light lunches, will be for
participants 15.000 Drachmas.
Organizers: Panhellenic Association of

Landscape Architects, Hellenic Society for
Aesthetics.

Sponsor: Panayotis & Effie Michelis
Foundation.

Symposium secretariat: IFLA Sympo¬
sium Secteratiat, 30 Rigilis St., 106 74
Athens, Greece. Tel. (1) 72 24 281.

DL's høst konference: Byen i landskabet
- landskabet i byen
Den 23. og 24. september afholder DL
høstkonference i Odense. Tema. Byudvik¬
ling - den grønne struktur for fremtidens
»gode bymiljøer«. Pris: 1250 kr. incl. over¬
natning og bespisning. Rabat for arbejds¬
løse ved henvendelse til DL's sekretær.

Program udsendes til foreningens med¬
lemmer. Andre interesserede kan rekvire¬
re program og tilmelde sig hos DL's sekre¬
tariat, Anker Madsen, tlf. 01 63 11 66. Til¬
meldingsfrist: 29. august 88.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

'sendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

| Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

W
former
din
idé...

Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 02 13 88 44
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DLs medlemsliste er en bog i A5-format på
52 sider indeholdende bl.a. arbejds- og pri¬
vatadresser og telefonnumre på samtlige
medlemmer. Ekstraeksemplarer af med¬
lemslisten kan købes for 20 kr.
Postkortet og plakat, der gengiver DL's

bomærke i farver kan købes ved henven¬
delse til sekretariatet. Postkortene sælges i
bundter å 10 stk. for 25 kr., plakaterne sæl¬
ges for 30 kr. pr. stk. For hver plakatforsen¬
delse opkræves der 10 kr.
»Specialnorm for Have- og Landskabs-

arbejder - Landskabsarkitekter« med til¬
hørende aftaleformular sælges for 40 kr.
DL's sekretariat. Strandvejen 863, 2930
Klampenborg. Tlf. 01 63 11 66.

Sckell-ringen tildelt Sven-lngvar
Andersson
Ved en højtidelighed på Bayerischen Aka-
demie der Schonen Kiinste i Munchen 9.

juni 19888 tildeltes Sven-lngvar Anderss¬
on, landskabsarkitekt og professor ved
Kunstakademiet i København, en æres-

ring, Friedrich Ludwig von Sckell-ringen.
Med denne udmærkelse påskønnes perso¬
ner, som virker i samme ånd som den store
havearkitekt Sckell, og som samordner na¬
tur og kultur.
I sin begrundelse for tildelingen af hæd¬

ersbevisningen beskrev Ruth Enis, Tech-
nion i Haifa, Israel bl.a. SIA's designkrite¬
rier således: 1. klarhed i linieføring, 2. en¬
kelhed og udsøgthed i valg afmaterialer, 3.
kontrast mellem formede og fritvoksende
planter, 4. materialevalg i overensstem¬
melse med stedet.
Endvidere fremhævede Ruth Enis, at

høj kvalitet i kunstnerisk formgivning har
givet SIA anerkendelse også udenfor
Skandinavien, og at han med succes har
deltaget i flere internationale konkurren¬
cer. I Wien modtog SIA førstepræmie for
forslag til udformning af Resselpark ved
Karlskirche, i Paris tildeltes SIA en af før¬
stepræmierne i La Villette-konkurrencen.

Den nyeste store opgave er formgivningen
af arealerne omkring Spreckelsens store
triumfbue i Ténte Defense, Paris.
Sckell-ringen er tidligere blevet tildelt to

landskabsarkitekter udenfor Tyskland,
Pietro Porcinai og Gunnar Martinsson.

Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823)
var den første tyske landskabsarkitekt som
optog den engelske landskabsstil. Siden
1789 havde han ansvaret for arbejderne
med Englischer Garten iMunchen. Et andet
kendt større arbejde er omformningen af
dele af Nymphenburg park Munchen til
landskabelig stil.

Et godt byggeri bliver
ofte fremhævet med

Dybbøl brolægningsklinker.
Det er ikke tilfældigt, at mange arkitekter
tager Dybbøl brolægningsklinker med i
planlægningsfasen, uanset om det gælder
nybyggeri, ombygning eller anlæg af uden¬
oms-arealer.

Dybbøl brolægningsklinker er fremstillet
af naturskøn skiferler, og fås i mange smuk¬
ke farver og nuancer. De er 100% frostsikre,
og tåler daglige, hårde belastninger, lige

fra tunge køretøjer til ekstrem høj
slidtage. Derfor er de lige velegnet
ude som inde - til gangstier, indkørs¬

ler, parkeringsarealer, vejbelæg¬
ning og videre via indgangspar¬
tier til gulvbelægninger i hall,

gange og andre rum.

Ring og få nærmere oplysninger,
eller rekvirer brochuremateriale

og teknisk dokumentation.

5"alkenløwe import 8c ^.kaport
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340
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Naturen i parkerne bygger på den romantiske havetradition med det forherligende forfald, som ikke må forveksles med almindeligt forfald, hvor plejen
ophører. Der er fortsat behov for pleje, så bjørneklo, brændenælder og tidsler ikke udvikler sig og hæmmer den ønskede natur.
■ Nature in parks builds upon romantic garden traditions glorifying decline but not to be confused with ordinary decline where maintenance is terminat¬
ed. There is still a need for maintenance so that hogweed, nettles and thistles do not restrict the desired vegetation.

Parkpolitik i Lyngby-Taarbæk kommune
Af Søren Bjerregaard og Jens Ole Juul

I dag bor 80% af befolkningen i vore byer.
For Lyngby-Taarbæk kommunes vedkom¬
mende bor alle 100% i et fuldt udbygget
byområde. For mange er forståelsen for
naturen og de daglige naturoplevelser der¬
for blevet fjerne og sjældne.
I vor kommuneplan er der formuleret en

målsætning for kommunens samlede grøn¬
ne områder, en grøn struktur. Den grønne
struktur er alt efter arealernes beliggen¬
hed, indhold og tilgængelighed fra bolig¬
områderne opdelt i 4 niveauer:
- Bolignære friarealer
- Kvarterparker
- Bydelsparker
- De grønne hovedtræk.

LANDSKAB 5 - 1988

De 3 førstnævnte er alle beliggende i by¬
delene, 7 i alt, og de grønne hovedtræk fin¬
des uden for bydelene.
Kommuneplanen sikrer, at der er en ri¬

melig forsyning af grønne områder, men
den beskriver ikke indholdet i dem.

Lyngby-Taarbæk kommunes parker er
anlagt i perioden fra 1930-1950 i takt med
byudviklingen.
Idealet for vore parker har været steder,

hvor borgerne på en sund måde kunne bru¬
ge fritiden. Her skulle være lys, luft og
plads til leg.
Parker, der er anlagt efter disse idealer,

indeholder store klippede græsflader frit-
Stående træer og buske.

Idealerne er ikke længere tidssvarende,
da de kun opfylder en del af de behov, som
borgerne idag stiller til parkerne. Vi kan
aflæse en stadig stigende interesse for em¬
ner som natur og økologi, hvorfor det må
være nærliggende at forsøge sig med et bud
på byøkologi set ud fra en parkforvaltnings
synsvinkel.
I dag er idealet, at naturen med sin store

mangfoldighed findes flest mulige steder.
Det gælder for vore land- og skovbrugsjor¬
der, men også for vore parker i byerne og
ved boligernes friarealer. Naturen skal ha¬
ve sin plads i vore byer, der hvor vi bor og
arbejder. Denne ændrede holdning til vore
grønne områder er en væsentlig del af by-
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Indførelsen afnatur i byens parker må ikke med¬
føre at stier og inventar forfalder. Gennemgang
og ophold er funktioner, der fortsat skal kunne
finde uhindret sted.
■ Introduction of nature into the town parks
must not lead to the decline ofpaths and invento¬
ry. Throughfares and sitting areas must still con¬
tinue to function well.

HAVE PARK NATUR

(Intensiv pleje) (Ordinær pleje) (Ekstensiv pleje)

Årlig driftudgift 45,00/rrf 5,40/irf 1,50/m

Andel af budget 3% 80 % 17 %

Andel af areal 0,3% 57 % 43 %

HAVE PARK NATUR

(Intensiv pleje) (Ordinær pleje) (Ekstensiv pleje)

FØR

Andel af budget 0 % 97,5 % 2,5 %

Andel af areal 0 % 89 % 11 %

EFTER

'

Andel af budget 25% 50 % 25%

• Andel af areal 0,5 % 34 % 65,5

Tabel I. Ved at benytte vore ressourcestyring har
vi udregnet erfaringspriser for de 3 områdetyper:
Have, park og natur, og deres andel i budget og
areal er angivet.
■ Tabel 1. With the help of resource manage¬
ment, we have calculated costs for the 3 area ty¬
pes: Garden, park and nature and their share of
the budget and areas are shown.

Tabel 2. Tabellen angiver de 3 områdetypers an¬
del i budget og areal i forsøgsområdet, før og ef¬
ter omlægningen.
■ Table 2. The table illustrates the percentage of
the budget allocated to the 3 area types, with ar¬
eas, before and after the changes in use.
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Ulrikkenbnrg bydel er udvalgt semi forsøgsområde for
naturhaver. Bydelen beatftr uf de;^ kortet Viste parker og
mindre anlæg.
Bydelens fine havn: skul ligge i Wflmannaparkrn. PWken
benyttes afmangt på vej til og fra Ulrikjcenborg Plads. Den
øvrige del af parken ændres ikke. Pipers Park, Folkeparken,
Hyklestien og anlægget ved Virikelbjwrnet tilføres alle
naturpræg. Lyjigby Fort opretholder, på jpund af sin
historiske betydning som forsvarsværk, sit nuværende
Mctøeende.

Chr.Wlnlhørsvaj

Folkeparken
Farken tilføres mere naturpræg; og den bliver den park i
bydelen med den mest afvekslende natur. Her bliver
forskellige typer afeng, overdrevsla-vokwiing på skrænten,
ellemose i vest og en lille luekomkranset have: i nord, hvor
pavillon og skulptur samles.

fmfl Plpør«v»l

Pipers Park
Parkens hovedkarakter bliver naturpark, preawet a-ndres til
blofpstereng og'buskéttéme udskiftes med buske og træer,
der er hjemmehørende i Danmark.
Langs hovedslien anlægges 10 daghaver, som ej forbeholdt
borgere i bydelen. Henvendelse orn leje af haverne skal
rettes til Stadsgartnerens afdeling, ilf. 02 87 30, lokal 2725.

Hyldestien
Stien ligger allerede idag i en form
for naturtilstand. Dette udseende
fremme}! ved at ændre gn»«arealet
til blomstereng.

Wilmannaparken
Bydelens fine have anlægges i parkens nordvestlige hjørne,
hvor de to »tier møder hinanden. Den øvrige del af parken
andres ikke, udover at de nuværende tjtaudebede og lege¬
pladsen fjernes.Lyngby Fort

Fortets nuværende udseende råvares

U/rM-enbay bydels parfyftyun#
Lyngby B«

fij W Viukelhjmnel%/ Omkring krydset Vinkelvej/Bag
"^'r(,wi .l»HRrWw^lertltfigt et

Ujm ' mindre grønt areal. En mindre del
er udformet som opholdsareal og
resten tilføres naturpneg.

Ulrlkk«nborgskol<me
tjoldbano _ .

Før parkerne blev omlagt udsendtes en pjece om projektet til samtlige borgere i bydelen.
■ A booklet was sent to all the residents in the district before the parks were altered.

økologien, som der er en stadig stigende
forståelse for.
I Lyngby-Taarbæk kommune har vi der¬

for overvejet, om indholdet i de grønne
områder er hensigtsmæssigt, eller om der
findes bedre alternativer. Vi er foreløbig
standset ved den målsætning, at der i hver
af bydelene findes mindst én have og en
passende fordeling af parker og natur.

Gør parkerne til naturhaver
I marts 1988 blev det besluttet forsøgsvis at
afprøve denne målsætning for Ulrikken-
borg bydel. Bydelen består af både eta¬
geejendomme fra'1930-1940'rne og parcel¬
husområder, der er jævnt udbygget fra
1930'rne til i dag.
Ved i teorien at opdele de grønne områ¬

der i: 1: områder med uplejet natur, 2: om¬
råder med tætklippet græs og 3: et område
med en velplejet have mener vi at have til¬
føjet bydelen bedre oplevelsesmuligheder.
LANDSKAB 5 - 1988

De 3 områdetyper kalder vi natur, park og
have.
Siden 1984 har den gartneriske vedlige¬

holdelse været fastlagt efter plejeprogram¬
mer, og det har derved været muligt nøje at
følge ressourceforbruget i hver enkelt
park. Den teoretiske fordeling mellem de 3
områdetyper blev derfor tidligt i processen
afprøvet ved hjælp af vor ressourcestyring.
De 3 områdetyper kan beskrives ved deres
3 forskellige plejeniveauer. Da vi kan
udregne erfaringspriser, er det nemt at æn¬
dre på fordelingen af de 3 områdetyper. I
tabel 1 er angivet vore erfaringspriser for
de 3 områdetyper, deres andel i budgettet
og deres andel i arealet. Tabel 2 viser sam¬
menhængen mellem andel af budget og an¬
del af areal for de 3 områdetyper før og ef¬
ter omlægningen.
Naturen i parkerne er bl.a. kommet til

udtryk i forskellige blomsterenge. Gen¬
nem jordbundsundersøgelser og iagttagel¬

ser på stedet blev forskellige frøblandinger
sammensat for at genskabe et naturiden¬
tisk plantesamfund. De lignøse vækster
blev så vidt muligt udskiftet med vildtvok¬
sende danske arter, der måtte forventes at
vokse på de aktuelle lokaliteter.
Haverne i parkerne har fået forskelligt

indhold. I en enkelt park anlægges en
staudehave, der i fremtiden vil lægge be¬
slag på ca. 20% af budgettet for bydelen.
De andre haver er mere spartanske. I en
have findes tepavillon, tætklippet græs, en
skulptur og bænke for ophold. En anden
have udlægges med daghaver i den del af
bydele, hvor der er etageejendomme.
For at det økologiske aspekt ved projek¬

tet bliver ærligt, er det vigtigt, at uanset
hvilken af de 3 hovedtyper der anvendes,
bliver alt dødt plantemateriale komposte¬
ret og ført tilbage til stedet. Ligeledes vil
gift og gødning blive begrænset mest mu¬
ligt.
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1 ,

I., 2. + 3. Afvekslingen mellem den velplejede have (1), hvor alle gartnerens kundskaber kommer til udtryk og resten af området, det være sig park (2)
eller natur (3), kan give spændende oplevelsesmuligheder.

■ 1., 2 + 3. The interaction between the well maintained garden (1), where all the gardeners' knowledge can be expressed and the rest of the area which is
either park (2) or nature (3) can provide exciting outdoor experiences.
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For os har de økologiske principper ikke
været en religion, men snarere principper
som hjælper os henimod en fornuftig om¬
gang med naturgrundlaget. Byøkologi må
ikke blive fanatiske løsninger som totalt
gødnings- og giftforbud, men snarere en
bevidsthed om naturens processer, som så
afstedkommer et fornuftigt plantevalg, det
være sig både i natur-, park- og havesi¬
tuationen.

Driftafdelingen blev tidligt konfronteret
med vore ideer, da én omlægning både
kræver forståelse hos markpersonalet og
nye maskiner til de nye opgaver. Markper¬
sonalet blev gennem plancher og en lyddias
informeret om projektet dagen efter den
politiske beslutning. Ved at informere så
tidligt som vi gjorde, skabtes en stor grad
af motivation.

14 dage før selve omlægningen blev på¬
begyndt, blev en 16-siders pjece husstands¬
omdelt i hele bydelen. Pjecen indeholdt en
generel begrundelse for at ændre parker¬

ne, en kort beskrivelse af de enkelte parker
samt generelle betragtninger om byøkolo¬
gi. Bagest i pjecen var placeret en svarku¬
pon med påtrykt porto, hvormed borgerne
kunne tilkendegive deres mening. Samti¬
dig med omdeling af pjecen blev en lyddias
vist på stadsbiblioteket hver eftermiddag
gennem en uge. Arrangementet blev kun
lidt besøgt trods information gennem op¬
satte plakater og annoncering i lokalpres¬
sen.

I skrivende stund har vi modtaget 22 ud
af ca. 4.500 mulige kuponer. Indholdet i
svarene er stort set ligeligt fordelt mellem
positive og negative besvarelser. Vi havde
håbet på flere reaktioner, men må opfatte
den ringe besvarelsesprocent som et resul¬
tat af god og overbevisende information.
Der er opstillet et samlet budget, som

dels indeholder udgiften til omlægning af
parkerne og dels angiver de fremtidige årli¬
ge driftsudgifter. Ved at fordele omlægnin¬
gen over 2 budgetår kan forsøget gennem¬

føres inden for det hidtidige driftsbudget
og altså uden tillægsbevillinger. Der opnås
væsentlige besparelser på parker, som
ændres til natur. Besparelserne dækker
udgiften til selve omlægningen samt afledte
driftsudgifter fra en omkostningskrævende
have.

Projektet giver vore grønne områder i
byerne 2 meget vigtige attraktioner, nemlig
naturoplevelser og traditionelle haverum.
Det har været en væsentlig forudsætning

for projektet, at der fandtes plejeprogram¬
mer for den hidtidige pleje af parkerne-
Plejeprogrammerne giver overblik og en
klar sammenhæng mellem resultaltet af
plejeindsatsen og økonomien. Udfra en
formuleret målsætning (parkpolitik) har
det været muligt at omlægge plejen og der¬
ved tilføre parkerne nye udtryk.

Søren Bjerregaard, landskabsarkitekt MDL, stads¬
gartner i Lyngby-Taarbæk kommune. Jens Ole Juul,
landskabsarkitekt MDL, ansat i Lyngby-Taarbæk
kommune.
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Naturforvaltning i
hovedstadsregionen
AfVibekeNellemann

Begrebet naturforvaltning omfatter i den¬
ne forbindelse Hovedstadsrådets praktiske
arbejde for at bevare og forbedre levevil¬
kårene for regionens vilde dyre- og plante¬
liv - og for at give hovedstadsbefolkningen
mulighed for at komme ud at opleve og for¬
stå naturen i det åbne land.
I de sidste 2 år har fredningsafdelingen

arbejdet efter et samlet naturforvaltnings¬
program, der er det første af sin art i Dan¬
mark. Naturforvaltningens emneområder
fremgår af nedenstående figur.
Naturforvaltningsarbejdet bygger på et

omfattende undersøgelsesmateriale, der
gennem de sidste 12 år er blevet indsamlet
af Hovedstadsrådets fredningsafdeling.
Undersøgelserne viser, at naturen er meget
trængt i regionen. Inden for de sidste 10 år
er der sket en tilbagegang på 10% af de
samlede naturarealer, og flere dyre- og
plantearter er ganske forsvundet i løbet af
denne periode.
I hovedstadsregionen bor 'A af landets

befolkning, hvoraf en stor del ikke har mu¬
lighed for at opleve natur i deres hverdag.
Hovedstadsrådet har derfor foretaget flere
undersøgelser af friluftslivets vilkår i det
åbne land, der ligger til grund for frilufts-
planlægningen.
Naturforvaltningsprogrammet er en op¬

følgning af frednings- og regionplanlægnin¬
gen, der sikrer sammenhæng mellem plan¬
lægning og forvaltning af de fredede land¬
skaber og naturområderne i det åbne land.
Det har vist sig at være meget værdifuldt

at kunne tage udgangspunkt i et naturfor¬
valtningsprogram for hele regionen, hvor
plejeprojekter kan tage hånd om proble¬
mer og trusler konstateret ved tilsyn og
overvågning - og hvor oplevelses- og udfol¬

delsesmulighederne for hele hovedstads¬
regionens befolkning kan forbedres i en af¬
vejning med naturbeskyttelsesinteresser¬
ne.

Naturforvaltningsarbejdet gennemføres
i samarbejde med beliggenhedskom-
munerne, de private lodsejere og ofte også
andre myndigheder samt foreninger og
organisationer.
Det nyligt udkomne nr. 27 i Hovedstads¬

rådets meddelelsesserie, »Natur og Men¬
nesker«, illustrerer baggrunden for natur¬
forvaltningsarbejdet og viser ved eksem¬
pler strategien for og erfaringerne fra de
mange aktiviteter. Et eksemplar af medde-
lelsesnummeret er vedlagt dette nummer
af Landskab.
I de følgende 5 artikler gennemgås ved

eksempler Hovedstadsrådets planlægning
og naturforvaltningsarbejde inden for fri¬
luftsliv og naturbeskyttelse.
Artiklen »Ud i naturen« fortæller om

baggrunden og strategien for Hovedstads¬
rådets planlægnings- og forvaltningsini-
tiativer til fordel for friluftslivet nær byen
og i det åbne land.
»Naturforvaltning i et udflugtsområde«

belyser ved gennemgang af området om¬
kring Lejre og Hvalsø, hvordan oplevelses-

Natur og mennesker - Med¬
delelse nr. 27 - handler om
Hovedstadsrådets naturfor¬
valtning i regionen. Et eks¬
emplar af bladet er vedlagt
dette nr. af Landskab. Der
kan tegnes gratis abonne¬
ment på Meddelelsesserien
ved henvendelse til Hoved¬
stadsrådet, Toftegårds
Plads, GI. Køge Landevej
3, 2500 Valby. Tlf. 01 44 11
22.

og udfoldelsesmulighederne for friluftsli¬
vet kan forbedres ved hjælp af det prakti¬
ske naturforvaltningsarbejde.
Artiklen »Regionale udflugtscentre«

fortæller om behovet for billige overnat¬
nings- og feriemuligheder i hovedstadsre¬
gionen - og de initiativer som Hovedstads¬
rådet gennemfører for at forbedre befolk¬
ningens friluftsliv og feriemuligheder ved
opbygning af en række udflugtscentre.
I artiklen »Kalvebodkilen, et fritidsland-

skab« gennemgås den verserende frednings¬
sag for Vestamagerområdet - endnu et ini¬
tiativ, der er indeholdt i Hovedstadsrådets
naturforvaltningsprogram.
Endelig fortæller artiklen »Naturbeskyt¬

telse og naturgenopretning i det åbne land«
om mulighederne for at lade landbrugets
marginalisering indgå i en planlægnings¬
mæssig sammenhæng med region- og fred¬
ningsplanlægning og med naturforvaltnin¬
gen i det åbne land. Den opfølgende natur¬
forvaltning i Tryggevælde Ådal belyser de
generelle løsningsmuligheder.

Vibeke Nellemann, landskabsarkitekt MDL, ansat i
Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning, fred¬
ningsafdelingen.

Naturforvaltningsprogrammets arbejdsopgaver ■ Tasks included in the nature managementprogramme: Nature surveillance. Inspection ofconservation
areas and historic monuments. Nature Maintenance. New Conservation sites. Purchase of areas for recreative purpose. Nature information.

NATUROVERVÅGNING
- fugle
- padder
- planter

TILSYN MED FREDEDE
AREALER OG
FORTIDSMINDER

NATURPLEJE
- naturområder
- fredninger og fortidsminder
- forbedring af adgangsforhold

NYE FREDNINGER
- og ændring af gamle fredninger

OPKØB AF AREALER TIL
FRILUFTSFORMÅL

NATURFORMIDLING
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Ud i naturen
Af Charlotte Helsted

En udbygning af befolkningens adgangs¬
muligheder til naturen er et væsentligt mål i
Hovedstadsrådets naturforvaltning og fri-
luftspolitik.
Det drejer sig ikke blot om at udbygge

adgang til regionens skove, kyster og stran¬
de, men i lige så høj grad at skabe adgang
til landbrugslandet - til det produktions-
landskab, som omgiver os, og som vi er en
del af. Det er ikke mindst vigtigt i en stor¬
byregion som hovedstadsregionen, hvor V3
af landets befolkning er bosat.

Kultur- og produktionslandskabet
Skov og strand er de mest benyttede og ef¬
tertragtede udflugtsmål. Der er årelange
traditioner for at drage hertil med familie
og madkurv. Det er der god grund til - her er
dejligt at være, og man må færdes overalt.
Landbrugslandet derimod opfattes ofte

som et »lukket« land. Her er begrænset og
ofte ingen adgangsret og opholds-
muligheder. Landbrugslandet er en del af
vores kulturarv og vores identitet, og det er
derfor vigtigt at udbrede kendskabet her¬
til. Århundreders bosættelse og produk¬
tionsforhold, historiske begivenheder og
magtkampe kan aflæses gennem en lang
række kulturspor og det landskab, de lig¬
ger i. Det er ikke blot vore forfædres liv og
færden, man stifter bekendtskab med, men
også nutidens produktionslandskab,
udnyttelse af naturresourcerne og de her¬
af afledte konsekvenser. Det kan forhå¬
bentlig være med til at bibringe en større
forståelse for, hvorfor en beskyttelse af na¬
tur- og kulturværdierne er vigtig.

Plan for friluftslivet
I frednings- og regionplanlægningen udpe¬
ges de områder, som vurderes at være af
interesse for befolkningens friluftsliv. Her
skelnes mellem områder, som har en særlig
betydning på grund af beliggenhed (bynær¬
hed), og områder med særlige oplevelses¬
muligheder.
De grønne kiler mellem storbyens »by¬

fingre« har en særlig betydning for befolk¬
ningens daglige friluftsliv på grund af deres
beliggenhed nær storbyens inderste, ældste
og tættest bebyggede dele. Men storbybe¬
folkningens behov for friluftsliv kan ikke
udelukkende opfyldes i de bynære områder.
Friluftslivet omfatter også ture og ud¬

flugter med det formål at opleve og bruge
det åbne lands mange friluftstilbud. Derfor
udpeges udflugtsområder, hvor landska¬
bets kultur- og naturhistoriske særpræg gi¬
ver mulighed for særlige friluftsoplevelser.
LANDSKAB 5 - 1988

En forbedring af befolkningens udflugts-
og feriemuligheder skal sikres ved opbyg¬
ning af en række regionale udflugtscentre,
som placeres i landskaber med særlige op¬
levelsesmuligheder og i nær tilknytning til
banenettet. Udflugtscentrene skal rumme
forskellige overnatningsmuligheder.
Et sammenhængende net af stier skal

forbedre adgangen fra byerne til de ople¬
velsesrige landskaber og udflugtscentre.

Midler til realisering
Midler til realisering af intentionerne i den¬
ne planlægning omfatter arealopkøb, fred¬
ning, naturpleje samt naturoplysning. Om¬
fang og prioritering fastlægges i et 4-årigt
naturforvaltningsprogram.
Siden 1974 har Hovedstadsrådet ydet til¬

skud og lån for 130 mio. kr. til friluftsfor¬
mål. Pengene er især blevet anvendt til ar¬
ealopkøb i de grønne kiler i sommerhus¬
områderne langs nordkysten.
De regionale udflugtscentre bliver reali¬

seret i takt med, at arealerne bliver udbudt
til salg. Arealopkøb sker via statslige mid¬
ler fra lov 230. Indhold og anvendelse fast¬
lægges i et samarbejde mellem kommuner,
staten og Hovedstadsrådet (jf. artiklen
»Regionale udflugtscentre«).
Realiseringen af et sammenhængende

stinet bør foregå i et tæt samarbejde med

amter og kommuner og ikke mindst lods¬
ejere, Eksisterende stier og markveje giver
i et vist omfang adgang til det åbne land.
Det er disse strækninger, der skal bygges
videre på, men adgangsretten bør sikres
ved tinglysning. Inddrager man dele af bi-
vejsnettet - de små lidt befærdede gamle
landeveje - og sætter ind med en trafiksa¬
nering og stiafmærkning kan man komme
et godt stykke hen mod sammenhængende
stistrækninger. De sidste forbindelser må
etableres gennem arealopkøb, fredning el¬
ler lodsejerforhandlinger. Stier og ad¬
gangsforhold indgår som en væsentlig del
af naturplejen i fredede områder og andre
udflugtsområder, (jf. artiklen »Naturfor¬
valtning i et udflugtsområde«).
Som en opfølgning af arealopkøb og ple¬

je udarbejder Hovedstadsrådet vandre-
tursfoldere, opsætter informationsskilte og
afmærker stier. Naturoplysningen omfat¬
ter også mere temaorienteret formidling i
form af pjecer og udstillinger, som mere
generelt fortæller om regionens natur og
eksistensgrundlag. En større forståelse for
bevaring og beskyttelse af naturen er nød¬
vendig. Fredning og restriktioner klarer
det ikke alene.

Charlotte Helsted, landskabsarkitekt MAA, ansat i
Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning,
fredningsafdelingen.
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Lejre-Hvalsø området er udpeget som udflugts¬
område i Hovedstadsrådets region- og frednings-
planer.
■ The Lejre-Hvalsø area is designated as an ex¬
cursion area in the capitol regional and conser¬
vation plans.

Naturforvaltning i et
udflugtsområde
Af Vibeke Nellemann

Lejre-Hvalsø området er udpeget som ud¬
flugtsområde i Hovedstadsrådets region-
og fredningsplaner. I det følgende belyses
Hovedstadsrådets planlægnings- og natur-
forvaltnings-strategi i det åbne lands ud¬
flugtsområder ud fra de initiativer, der
gennemføres i Lejre-Hvalsø-området.

Oplevelsesmuligheder
Lejre-Hvalsø området er et oplagt mål for
endagsudflugter eller primitive weekend¬
ferier i naturen. Det indeholder et varieret
udbud af oplevelses- og aktivitetsmulighe-
Hovedstadsrådets naturforvaltningsinitiativer i
Lejre-Hvalsø området. Målet med den samlede
indsats er at beskytte og anskueliggøre frednings-
værdierne og åbne adgang til landskabets ople¬
veIsesmuligheder.

■ The nature management initiatives taken by
The Capitol Region Authorities in the Lejre-
Hvalsø area. The goal of the combined effort is to
protect and clarify conservation targets and to
create access to the potential experiences in the
landscape.

Midlerne er: The means are:

der. Landskabet afspejler tydeligt samspil¬
let mellem naturgrundlag og kulturpåvirk¬
ning heraf. Det indeholder kulturspor af
nationalhistorisk betydning, et karakteri¬
stisk, varieret landskab og et rigt dyre- og
planteliv i ådale, overdrev og skove.
Området ligger ca. 45 km fra Køben¬

havns centrum - en overkommelig afstand
hvadenten man tager toget til Lejre eller
Hvalsø, kommer på cykel eller i egen bil.
Landskabet rummer allerede i dag særlige
adgangsmuligheder for friluftslivet. Store
dele af området er fredet eller ejes af staten
og Københavns kommune. Andre dele er
offentligt tilgængelige skove.
Der findes en række særlige publikums-

anlæg såsom Lejre Forsøgscenter, p-plad-
ser, spejderhytter m.m. På baggrund af
områdets variation, størrelse og oplevel¬
sesværdier bør her være udfoldelsesmulig¬
heder for et meget bredt friluftsliv, - lige
fra den spontane naturoplevelse til studier
af natur- og kulturlandskabet, »forarbejd¬
ning« af naturen og sportsprægede aktivi¬
teter såsom skiløb m.m.

Naturforvaltningsinitiativer
Lejre-Hvalsø områdets beskyttelsesinte¬
resser og betydning for friluftslivet har
medført, at det indgår på mange måder i
Hovedstadsrådets naturforvaltningspro¬
gram. På understående kort er vist, hvilke
naturforvaltningsaktiviteter Hovedstads¬
rådets plan- og miljøforvaltning har eller
vil søge gennemført i løbet af planperioden
1986-89. Kultur- og naturværdier beskyttes
og retableres ved initiativer såsom udvidel¬
se af fredningerne og arealopkøb, natur¬
pleje i form af retablering og pleje af Led¬

reborg Allé, gravhøje og stendiger, over¬
drev og enge. Adgangsmulighederne for¬
bedres ved gennemførelse af et afmærket
gang- og cykelstinet, anlæg af et udflugt-
scenter og primitive teltpladser samt raste¬
pladser. Og endelig vil der blive satset på
formidling af områdets natur- og kultur¬
værdier.

Naturformidling
I Hovedstadsrådets naturforvaltningspro¬
gram er Lejre-Hvalsø-området udpeget
som et særligt formidlingsområde. På bag¬
grund af initiativer såsom udarbejdelse af
turfoldere, stiafmærkning, opsætning af
informationsskilte og lignende forbedres
mulighederne for at finde rundt i området
på egen hånd - opleve naturen spontant -
få medviden om sammenhængen mellem
produktionen i området (f.eks. landbrug
og vandindvinding) og dens betydning for
levevilkår for såvel vilde dyr og planter
som for lokalbefolkningen og hele Køben¬
havnsområdet. Denne form for naturfor¬
midling er - kombineret med avisartikler
og temaudstillinger - den oplysnings- og
vejledningsstrategi, der oftest vil blive an¬
vendt for at gøre opmærksom på udflugts¬
områdernes oplevelsestilbud og adgangs¬
muligheder.
En anden form for formidling blev i 1987

gennemført for at præsentere den nye fred¬
ning af området omkring GI. Lejre og for
at indhøste erfaringer om formidlingsvær-
dien af en fælles indsats i form af TV-spot,
transporttilbud, folder, skiltning og guid-
ning - og om de mulige negative effekter af
så massivt et publikumsarrangement. Ud-
flugtstilbudet er beskrevet i det følgende.

□ Tilsyn med eksisterende fredninger
■ Inspection of existing conservation sites

| ^ [ Lokaliteter med naturovervågning
■ Localities with nature surveillance
Naturpleje - natur og kulturminder

i f i ■ Nature maintenance - nature and cultural
monuments

fa.v.1 Naturpleje - alléer
■ Nature maintenance - avenues

I A I Naturpleje - anlæg og afmærkning af visse
J stier og teltpladsen

■ Nature maintenance - construction and
marking of certain paths and tent areas

I ™"1 Nyt fredningsforslag for området GI. Lejre
■ A new conservation-proposal for the area
around Old Lejre

1 U 1 Planlagt udflugtscenter
■ A planned excursion center
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Et udflugtsarrangement
I efterårsferien 1987 arrangerede Hoved¬
stadsrådet et udflugtstilbud til Lejre¬
området i samarbejde med HT, Roskilde
Museum, Ledreborg Slot, Lejre Forsøgs¬
center og Skov- og Naturstyrelsen.
En oplysningskampagne om arrange¬

mentet tog udgangspunkt i København, så¬
vel som i lokalområdet. I Kanal 2 vistes i 2

omgange en videofilm, der præsenterede
området og udflugtstilbudet. I HT's busser
reklamerede hængeskilte og et medtageligt
løsblad om udflugten igennem 2 uger. Ved
en presseekskursion til området havde de
deltagende journalister fra dagspressen,
lokalradio m.v. på forhånd mulighed for at
stifte bekendtskab med arrangementet.
Politiken og Berlingeren bragte efterføl¬
gende artikler om udflugtstilbudet, der og¬
så blev kort omtalt i Københavns Radio.
En kortfolder om arrangementet omtal¬

te mulighederne for »at tage på rejse i Dan¬
markshistorien« og gav en beskrivelse af
kultursporene. Desuden blev Hovedstads¬
rådets naturforvaltningsarbejde i området
kort beskrevet, herunder det nye forslag til
fredning af området omkring GI. Lejre,
naturplejeprojekter m.v.
Det praktiske arrangement tog ligeledes

udgangspunkt i Københavns-området. Sel-
. ve særarrangementet startede ved an¬
komsten af toget fra København til Lejre
station én gang i timen.
Med særbusser blev udflugtsgæsterne

kørt gennem området og sat af ved de sær¬
lige seværdigheder. I GI. Lejre landsby,
ved de arkæologiske udgravninger og vi¬
kingeskibssætningerne fortalte museums¬
folk og informationsskilte om kulturhisto-

Udflugt i Danmarkshistorien!!
Et tip til efterårsferien - ta' bussen i Lejre 157
Hver dag i efterårsferien kører HT
særbusser fra Lejre station til
Ledreborg slot og GI. Lejre. Her er
landets måske ældste kongs¬
gård under udgravning.
I Lejre forsøgscenter kan I sejle
i udhulede træstammer, bage
brød eller svinge jernalderøksen
som vore forfædre.

Tag et løsblad i holderen forrest i
bussen. GOD FORNØJELSE!

1:1 HOVEDSTADSRÅDET

rie og arkæologiske fund, hvoraf flere var
udstillet på stedet. Ved Ledreborg Slot
kunne man stige af bussen og deltage i en
rundvisning på slottet og på egen hånd se
parken. Busturen fortsatte til Lejre For¬
søgscenter, hvor udflugtsgæsterne selv
kunne deltage i en række aktiviteter. På tu¬
ren rundt i området var HT-chaufførerne

behjælpelige med vejledning.
Betalingen for bustur og guidning bort¬

set fra slot og forsøgscenter, bestod af ind-
stempling på et normalt HT-klippekort.

Erfaringer fra udflugtsarrangementet
Minibusser kørte i løbet af efterårsferien
1.200 gæster gennem området (se ruten på
kortet). Den ordinære buslinie fra Lejre
station til forsøgscentret måtte suppleres
med ekstrabusser.

På Lejre forsøgscenter var der ca. 10.000
gæster i løbet af de 9 dage. Gennemsnittet
fra de sidste 3 år er ca. 5.000.

1. På udflugt i
Danmarkshisto¬
rien - dette hænge¬
skilt ophængt i
HT's busser i ho¬
vedstadsområdet
reklamerede for
udflugtsarrange-
menter igennem 2
uger.
■ 1. A tour through
Denmark's history
- this sign hung in
H.T.'s busses in the

Copenhagen region.

Det publikum, der benyttede minibus¬
serne, var såvel børnefamilier som enlige.
Ca. 20% var pensionister. De allerfleste
var uvante med at være overladt til sig selv
med et kort og oplysninger fra en folder.
Derfor ville en guidning gennem hele om¬
rådet have været den bedste løsning. For¬
øvrigt ønskede mange information om spi¬
semulighederne. Især hængeskiltene i bus¬
serne og videoudsendelsen i Kanal 2 frem¬
kaldte de mange besøg.
På trods af den intense besøgsintensitet

kom lokalbefolkningen kun med meget få
mishagsytringer, og disse var fulgt af kon¬
struktive forslag til løsning af konflikterne.
Hvis dette eller tilsvarende præsentations-
arrangementer gentages, bør flere lokale
institutioner inddrages i planlægning og
den praktiske gennemførelse.

Vibeke Nellemann, landskabsarkitekt MDL, ansat i
Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning, fred-
ningsafdelingen'.

2., 3. + 4. I Lejre¬
området kan natur¬

formidlingen sætte de
besøgende istand til at
aflæse historien lag
på lag i landskabet.
Vigtige kulturspor er:
Sagn- og vikingeti¬
dens Lejre - en

kongsgård fra den tid
er under udgravning
udenfor den gamle
landsby (2), barok¬
anlægget Ledreborg
Slot og Allé (3).samt
Lejre Forsøgscenter
(1). Kortet (4) er fra
udflugtsfolderen.
■ 2., 3. +4. The most
informative culture
traces are the legenda¬
ry and viking period
Lejre (see 2 and 4),
Ledreborg castle
and avenue (3).
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Kortet viser de oplevelsesrige landskaber og re¬
gionale udflugtscentre. 4 af de 18 udflugtscentre
er undervejs, mens 3 centre har fungeret i flere år.
Status for hvert enkelt af de 7 centre er følgende:
Arrenæs (1) er opkøbt, planlagt og disponeret
som et større udflugtsområde for alment og orga¬
niseret friluftsliv. Endnu mangler overnatnings¬
mulighed. Vieholmgård (2) er opkøbt og plan¬
lagt til vandrerhjem, feriebebyggelse og natur¬
skole. Hammergården (3) er opkøbt og planlæg¬
ning afområdet til hyttebebyggelse og naturskole
igangsat. Ejby (4) og Gershøj (5) er opkøbt og
planlagt som mindre udflugtsområder med pri¬
mitiv teltplads. Holmstrupgård (6) er opkøbt og
anvendes som friluftsgård med overnatning for
socialt boligbyggeris ungdomsklubber - en telt¬
plads samt traktørsted er planlagt. Dronning¬
mølle (7) er opkøbt og udnyttet til campingplads.
Herudover har der været forhandling i flere kom¬
muner om anvendelsen af de øvrige centre.

■ 1. The plan shows the valuable landscapes and
regional excursion centers. 4 of the 18 centers are
under way whilst 3 centers have been in use for
several years.

Regionale udflugtscentre
Af Charlotte Helsted

I den regionale frednings- og regionplan¬
lægning er der udpeget 18 udflugtscentre,
som skal bidrage til at forbedre befolknin¬
gens friluftsliv og adgang til naturen.
Intentionerne omkring udflugtscentrene
skal tillige ses som et forsøg på at imøde¬
komme et stigende behov og udvikling
mod billige og alternative ferieformer.

Ferievaner - udviklingstendenser
I de seneste år har der vist sig en stigende
interesse for i ferier og weekends at kunne
færdes og opholde sig i naturen. Af ferie¬
undersøgelsen 1985 (Danmarks statistik)
fremgår det, at befolkningen i hovedstads¬
regionen i større grad end i den øvrige del
af landet holder ferie udenfor hjemmet.
Cykelferie er efterhånden ved at blive et
udbredt fænomen især blandt unge og fa¬
milier med børn. Danmarks Vandrerhjem
melder om 20% stigning i sidste par år. Det
er væsentligt at hæfte sig ved, at en stor del
af befolkningen stadig ikke tager på ferie,
og det gælder også hovedstadsregionens
befolkning. Det er især den lavtlønnede del
af befolkningen, hvilket formentlig kan ha¬
ve en sammenhæng med ferieomkostnings¬
niveauet. Omtalte forhold spiller en væ¬
sentlig rolle i planlægningen for ferie- og
fritidslivet i hovedstadsregionen, hvor 1,7
mio. mennesker er bosat.

Eksisterende feriemuligheder
Der findes flere forskellige ferietilbud i ho¬
vedstadsregionen. 38.000 sommerhuse, 3
FolkeFerie-bebyggelser samt et antal ho¬
teller og kroer er efterspurgte og populære
muligheder, men det er dyrt at benytte dem
nedenstående regnestykke). Tilbud og ka¬
pacitet inden for billigere ferieformer
begrænses til få vandrerhjem med stor ind¬
byrdes afstand, samt et halvt hundrede
campingpladser. Campingpladserne rum¬
mer mulighed for teltslagning, men dispo¬
neres overvejende til ferie med camping¬
vogn, og kun ganske få af dem rummer hyt¬
ter.

Priser på 7 overnatninger i
hovedstadsregionen for 2 voksne og
2 børn

Sommerhus vednordkysten 2.600-2.800 kr.
Dansk Folkeferie-Gilleleje 2.895 kr.

Campingplads i hytte 7x194 1.358 kr.

(excl. campingpas)
Vandrerhjem 7x212 1.484 kr.

(excl. vandrerhjemspas)
Primitiv teltplads 7x40 280 kr.

Der er flere forhold, der taler for, at der
er brug for flere og billigere feriemulighe¬
der i form af vandrerhjem, hyttebebyggel¬
ser, teltpladser og lignende.

Regionale udflugtscentre
De regionale udflugtscentre skal samlet
rumme en bred vifte af forskellige overnat¬
ningsmuligheder og friluftstilbud.
Udflugtscentrene er lokaliseret i områder
med et særligt varieret tilbud af oplevelses-
og aktivitetsmuligheder dvs. nær kyst og
strand, ved regionens store søer eller på
grænsen mellem skov og agerland. Nærhed
til banenet og stationer har også spillet en
afgørende rolle. Lokaliseringen har des¬
uden en sammenhæng med et landsplandi¬
rektiv (Miljøministeriets cirkulære af 28.
august 1981), som pålægger amter og Ho¬
vedstadsråd at vurdere mulighederne for
at anvende de tilbageværende ubebyggede
sommerhusområder til mindre arealkræ¬
vende formål samt på en måde, der tilgode¬
ser flere menneskers ferieophold. 6 ud af
Hovedstadsrådets 18 udpegede udflugts¬
centre er lokaliseret i større ubebyggede
sommerhusområder langs kysten.
Indhold og anvendelse af feriecentrene

fastlægges i et samarbejde med de berørte
kommuner, Miljøministeriet og Hoved¬
stadsrådet og er således ikke fastlagt på
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Vieholmgård er et af de syv udflugtscentre,
som er på vej. Ejendommen, der ligger som det
sidste ubebyggede sommerhusområde tæt ved
nordkysten, ejes nu af Miljøministeriet. I et sam¬
arbejde mellem staten, Helsinge kommune, Fri¬
luftsrådet og Hovedstadsrådet er planlagt en an¬
vendelse af området med naturskole, vandrer¬
hjem og lejrskolevirksomhed. Der er dannet en
selvejende institution Set. Helene centret af lokale
beboere og foreninger, som med offentlig støtte
vil stå for gennemførelse og drift af byggeriet.
■ Vieholmgård is one of the seven excursion cen¬
ters under way. The property is the only undevel¬
oped cottage area close to the north coast and will
be used as a nature school, youth hostel and
school camp facility.

Ved Ejby i Hornsherred direkte ud til Isefjorden
ligger et andet udflugtscenter. Området er ube¬
bygget og omfatter en smuk kystskrænt og dyrke¬
de marker. Arealet er et ubebygget sommerhus¬
område, hvor Hovedstadsrådet rejste en erhver-
velsessag, der medførte, at arealet blev opkøbt af
Miljøministeriet via lov 230. De dyrkede marker
tilsås med græs, og der etableres afskærmende
beplantning. Der skal også anlægges en mindre
parkeringsplads. På et mindre areal bliver der
mulighed for teltslagning, og der opføres en be¬
skeden køkken- og toiletbygning.
■ Another excursion center is located at Ejby in
Hornsherred on the bank of Ise Fiord. Camping
will be possible on a limited area.

, V /

\

forhånd. Beliggenhed, oplevelsesmulighe¬
der, udbudet af forefindende ferietilbud,
områdets bæreevne samt lokalbefolknin¬
gens holdning er forhold, som har betyd¬
ning for fastlæggelse af områdernes anven¬
delse.

Fra plan til virkelighed
Realisering af de regionale udflugtscentre
er ofte en meget lang og kompliceret pro¬
ces. Arealopkøb i de ubebyggede sommer¬
husområder er forbundet med store udgif¬
ter. De omkringboende sommerhusejere
er ofte imod etablering af udflugtscentre på
grund af bekymring for hærværk, støj,

larm og øget slid på de omliggende natur¬
områder. Det kræver en særlig indsats fra
regionplanmyndigheden at få et frugtbart
samarbejde mellem de berørte parter til at
fungere.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at opkøbe

arealer, der skal også penge til selve udnyt¬
telsen af arealet i form af bygninger, be¬
plantning m.m. Hertil kommer udgifter til
drift og vedligeholdelse. Hovedstadsrådet
har ydet mange millioner i form af tilskud
og lån til friluftsformål til regionens kom¬
muner. Økonomien har i de sidste par år
været så stram, at der nu kun kan ydes lån
til kommunerne. Interessen for at optage

lån er dalende i takt med kommunernes
stramme økonomi. Rådet kan under de nu¬

gældende regler ikke selv stå som ejer af
ejendomme eller fritidsanlæg.
Det er ikke tilstrækkeligt med gode

intentioner om alternative og billige ferie¬
former - mulighederne for at følge det op i
virkeligheden forudsætter nok ændrede fi¬
nancielle vilkår, regler samt budgetter.
Selv om der er store vanskeligheder med

realisering af udflugtscentrene er 7 af de 18
undervejs.

Charlotte Helsted, landskabsarkitekt MAA, ansat i
Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning,
fredningsafdelingen.
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1. Fingerbyområdets grønne struktur består afde
grønne kiler, grønne forbindelser, parker og
fredninger:
1. Dyrehaven. 2. Sjælsø-området. 3. Furesø¬
området. 4. Hjortespringskilen. 5. Vestskovki¬
len. 6. Den grønne kile. 7. Kalvebodkilen.
8. Køge Bugt Strandpark. 9. Amager Strand¬
park. 10. Vejleå-dalen. 11. Vestvolden. 12. He¬
deland
Kalvebodkilen er med sine 35 km2 den største af
de grønne kiler. Mod vest har den stiforbindelse
til Vestvolden og Køge Bugt Strandpark. Mod
øst knytter den sig til Kongelunden og naturom¬
råderne langs Amagers sydkyst.

■ 1. The green structure of the "Finger town"
area comprises green wedges, green links, parks
and conservation sites. The numbers refer to the
above mentioned locatilites.
2. Kalvebodkilen can be regarded as 7 separate
areas divided by roads, landscape characteristics
and administrative borders.

Kalvebodkilen som

fritidslandskab
Af Søren Rasmussen

Med sikringen af Kalvebodkilen til re¬
kreative formål er hovedstadsregionens
grønne struktur blevet tilført et meget vær¬
difuldt element. Arealet er stort, det ligger
tæt på store byområder, og det rummer be¬
tydelige naturmæssige og friluftsmæssige
kvaliteter.
Der har været mange planer om områ¬

dets anvendelse, men i juni sidste år afgav
det såkaldte »Kalvebodkileudvalg« be¬
tænkning og fremlagde et forslag til at fast¬
lægge arealets fremtidige anvendelse.
Med forslaget - som danner grundlag for

udarbejdelse af et fredningsforslag - bliver
der tale om en forsigtig udnyttelse af det
store område som dagligt fritidslandskab
for en meget stor del af regionens indbyg¬
gere. Kalvebodkilen bliver først og frem¬
mest et naturområde, hvor størstedelen af
de store strandengsarealer bevares. Der¬
ved adskiller Kalvebodkilen sig - også
landskabeligt - fra fingerbyens øvrige
grønne kiler.

Storbyens grønne kiler
I den regionale fredningsplanlægning for
hovedstadsregionen lægges der vægt på at
sikre de ubebyggede arealer mellem byfin¬
grene - og i byfingrene langs Øresunds- og
Køge Bugt kysterne - til friluftsformål.
De grønne kiler er meget forskellige

i

med hensyn til landskabeligt indhold og
dermed muligheder for friluftslivet.
Nord for København udgøres de grønne

kiler af Dyrehaven (1), området omkring
Sjælsø (2) og området omkring Furesøen
og Mølleåen (3). Det er karakteristisk for
disse kiler samt delvis for Hjortespringki¬
len (4), at de indeholder varierede landska¬
ber og derfor også rummer mange oplevel¬
sesmuligheder og tilbud til friluftslivet.
Skov, som traditionelt opfattes som særlig
værdifuldt for friluftsmæssige oplevelses¬
muligheder, er det dominerende land-
skabselement. For kilerne i Vestegnen (5
og 6), har de naturgivne forhold ikke i til¬
svarende grad gjort områderne velegnede
til friluftsformål. Det er der så kompense¬
ret for bl.a. gennem terrænregulering og
skovplantning.
Foruden kilerne omfatter den grønne

struktur også en række grønne områder af
samme friluftsmæssige betydning. Det gæl¬
der Køge Bugt Strandpark (8) med bade¬
strande og lystbådehavne, og Amager
Strandpark (9). Hertil kommer en række
grønne strøg, der forbinder kilerne på
tværs af byfingrene. De vigtigste er Vejleå¬
dalen (10) og Vestvolden (11).
Vestvoldens rekreative værdi vil kunne

øges i forbindelse med den fredning af
voldarealet, der er under forberedelse.

Nyt er også nedsættelse af en arbejds¬
gruppe med deltagere fra beliggenheds-
kommunerne, amt og Hovedstadsråd, der
skal udarbejde en samlet plan for Hjorte¬
springkilen. Udviklingen med Hjorte¬
springkilen viser, at kun når arealerne er
omfattet af en samlet planlægning, areal¬
opkøb eller fredning, er det muligt at fast¬
holde et overordnet mål om at sikre kilerne
til rekreative områder. Hjortespringkilen
er i dag væsentligt smallere, end da dens
afgrænsning fastlagdes i 1947. Store arealer
er inddraget til bolig- og erhvervsbyggeri.
Hertil kommer det meget store pres for at
kunne inddrage kileareal til rekreative an¬
læg, der på grund af deres størrelse eller
udformning normalt ikke hører hjemme i
de grønne kiler.
Også Kalvebodkilen har - med sin ene¬

stående beliggenhed og store arealressour¬
cer - været i søgelyset som lokaliserings-
mulighed for mange af storbyens frilufts¬
mæssige og bymæssige anlæg. Men Kalve¬
bodkilen er et eksempel på en kile, hvor
man ved planlægning og fredning søger at
fastholde det grønne områdes afgrænsning
og fastlægge hovedprincipper for dets fri¬
luftsmæssige anvendelse.

Landskab og natur
Den landskabelige oplevelse af Vestama-
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Kalvebodkilen kan betragtes som 7 delområder
adskilt af veje, landskabelige forhold og admi¬
nistrative grænser.
1. Tidligere losseplads og opfyldningsområde.
Rummer idag kolonihaver, knallertbaner og
vandrerhjem.
2. Arealet omkring skydebanen.
3. Afgrænses bl.a. af eksisterende og planlagte
motorveje.
4. Tårnby kommunes del af Vestamager.
5. Arealet mellem Kalveboderne og Kalvebod¬
motorvejen. Lavtliggende, omgivet af diger.
6. Kalveboderne med kyststrækninger.
7. Området omfatter primært de oprindelige
strandengsarealer. Amager Fælled er i dag be¬
vokset med krat.

2

ger er knyttet til områdets storhed. Roen
og det fri udsyn er særligt imponerende ved
bevidstheden om storbyens umærkelige
nærhed.

Udsynet begrænses af diget langs kysten
og af enkelte voldanlæg, der fungerede
som »landmarks« under skydeøvelser, som
Kalvebod skydeterræn anvendtes til frem
til for få år siden. Fra disse forhøjninger er
der godt udsyn ud over det flade terræn.
Storheden i landskabet understreges af

de mange rette linier. Veje, diger og navn¬
lig grøfter og kanaler. Ca. 100 km kanaler
og 400 km grøfter gennemskærer området.
Kalvebod skydeterræn (Vestamager)

blev inddæmmet under og lige efter 2. ver¬
denskrig. Indtil da fandtes strandenge kun
i områdets østlige del, hvor den gamle
kystlinie endnu kan ses som en forhøjning i
terrænet. Det inddæmmede areal ligger
idag 0-4 meter under havets overflade og
holdes tørt ved udpumpning.
Vestamager udgør regionens største

strandeng, og området er af største botani¬
ske betydning. Foruden en meget lang ræk¬
ke strandengstypiske arter, findes sjældne
arter som Strand-nellike og Eng-ensian
samt de rødlistede arter Brænde-skærm og
Øresunds-hønsetarm.
Under ét kan området betragtes som en

meget artsrig mosaik af strandeng, strand-
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sump og strandoverdrev. Stedvis ses kraf¬
tig tilgroning med hvidtjørn og birk. Især
Amager Fælled er domineret af krat. På
den sydlige del af Vestamager findes skov¬
bevoksning.
Området er også hjemsted for et rigt dy¬

reliv. Her findes bl.a. harer, hermeliner og
rådyr, samt sjældne padder som Grønbro¬
get tudse og Strandtudse. Navnlig er områ¬
det af stor ornitologisk interesse. Kalve¬
bod skydeterræn hjemsøges af mange rov¬
fugle, og den sydligste del er reservat uden
offentlig adgang.

Friluftsliv i dag
Områdets friluftsliv knytter sig først og
fremmest til oplevelse af naturen. Herud¬
over findes en række større anlæg navnlig i
kilens nordlige del.

På Amager Fælleds østlige del ligger
boldbaner, mens arealet mellem fælleden
og vandet bl.a. rummer kolonihaver og
motor-sportsbaner. På fælleden er anlagt
vandrerhjem, og syd for Sjællandsbroen
ligger det store skydeanlæg, hvis baner be¬
nyttes af flere klubber.
Det uorganiserede friluftsliv vil få bedre

vilkår ved en forbedring af adgangsmulig¬
hederne i området. Store arealer er idag
utilgængelige, fordi der kan findes, ueks-
ploderede granater, og de eksisterende

lange lige stier er tydeligvis anlagt ud fra
andre hensyn end ønsket om at give fri¬
luftsmæssige oplevelser. Der er behov for
både at kunne gå, cykle, motionsløbe og ri¬
de gennem området.

Visioner og planer
Det foreliggende forslag om den fremtidi¬
ge arealanvendelse af Kalvebodkilen er
udtryk for et kompromis mellem de man¬
ge, ofte modsatrettede krav og forslag, der
har været fremført om anvendelsen af area¬
let. Interesserne varierer fra naturbeskyt¬
telse og friluftsliv til vej- og boligbyggeri.
Allerede kort tid efter inddæmningen

opstod et rigt fugleliv og dermed en kon¬
flikt mellem naturbeskyttelse og arealets
brug. De rekreative muligheder var frem¬
hævet i »Københavnsegnens grønne områ¬
der«, 1936. Flere planer fra 50'erne talte
om at undgå yderligere bebyggelse på
Amager. Det gjaldt bl.a. fingerplanen fra
1948, der pegede på øen som leverandør af
landbrugsprodukter til storbyen.
Københavns kommune var interesseret i

at kunne opføre flere boliger inden for
kommunegrænsen, og i 1964 blev udskre¬
vet en konkurrence om bebyggelse af Vest¬
amager. En viderebearbejdelse af 1. præ¬
mieprojektet førte til en dispositionsplan
for Vestamager i 1972. Planen omfattede
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25.000 boliger placeret i en båndby med 4
byenheder. En række af tidens øvrige store
projekter indgik også i planen. Det drejede
sig om flytning af lufthavnen fra Kastrup til
Saltholm, etablering af S-bane, anlæggelse
af fast Sveriges-forbindelse og inddæmning
af Kalveboderne til grøn kile.

I regionplanlægningen reserveres på det¬
te tidspunkt mulighed for opførelse af
25.000 boliger i den nordlige del af Kalve¬
bodkilen. Desuden udlægges areal til en
transportkorridor øst-vest hen over Vest¬
amager, omkring hvilken der reserveres
areal til nationale og internationale institu¬
tioner og erhverv.
Grænsen for disse udbygningsmulighe¬

der er kommunegrænsen mellem Køben¬
havns og Tårnby kommuner. For Tårnby¬
delen af Kalvebod skydeterræn rejste Dan¬
marks Naturfredningsforening en fred¬
ningssag allerede i 1972.
I februar 1986 rejstes fredningspåstand

for hele Vestamager på grundlag af et for¬
slag udarbejdet af Danmarks Naturfred¬
ningsforening og Friluftsrådet. Hoved¬
stadsrådet, Københavns kommune og
Tårnby kommune var i princippet enige i
de intentioner, der lå bag det fremlagte for¬
slag, men fandt, at forslaget i højere grad
burde afspejle de regionale og kommunale
plartlægningsintentioner.

På denne baggrund udarbejdede Hoved¬
stadsrådets plan- og miljøforvaltning et
fredningsforslag, hvori der var foretaget en
samlet afvejning af de arealudnyttelsesin-
teresser, der knytter sig til Vestamager,
Amager Fælled og Kalveboderne. Forsla¬
get fremsendtes som ændringsforslag til
den verserende fredningspåstand. Hoved¬
stadsrådet besluttede endvidere at indlede

forhandlinger med Danmarks Naturfred¬
ningsforening, Friluftsrådet og Miljømini¬
steriet om de to fredningsforslag. Med det
formål at opnå enighed om den fremtidige
arealanvendelse i Kalvebodkilen og frem¬
sætte et fælles fredningsforslag nedsatte
Hovedstadsrådets formand Preben Lassen
et udvalg omfattende Danmarks Natur¬
fredningsforening, Friluftsrådet, Plansty¬
relsen og Hovedstadsrådet. Det er dette
udvalg, der i juni 1987 i enighed afgav be¬
tænkning om et forslag til arealanvendelse
af Kalvebodkilen.

Forslaget, arealanvendelse
Udvalget har prioriteret, at Kalvebodkilen
skal kunne udnyttes som dagligt fritids-
landskab for store dele af storbyens befolk¬
ning. Samtidig har udvalget lagt vægt på, at
beskyttelsesinteresserne tilgodeses. Der¬
for foreslås intensive rekreative funktioner

placeret tæt ved byområderne og i områder
af mindre interesse for plante- og dyreliv.

1. For at kunne belyse konsekvenserne af fred¬
ningsbestemmelser og regionalplanmæssige ret¬
ningslinier er der udarbejdet en illustrationsskit-
se, der viser et eksempel på en mulig anvendelse
af Kalvebodkilen.
2. Forslaget til arealanvendelse af Kalvebodkilen
bygger på 4 landskabelige hovedprincipper:
A. De karakteristiske åbne landskabstræk skal
bevares.
B. Skov skal adskille de åbne landskaber fra be¬
byggelse i kilens østlige del.
C. Et stisystem skal forbedre adgangsmulig¬
hederne til området.
D. Den fremtidige bebyggelse skal indgå i et
åbent og parkagtigt miljø, hvori også indgår den
nord-sydgående kanal og søområder.

■ I. The consequences ofthe conservation provi¬
sions and regional plan directives are illustrated
through a sketch proposal which shows one pos¬
sible use of Kalvebodkilen.

■ 2. The proposals for land use of Kalvebodki¬
len are built upon 4 main landscape principles:
A. The characteristic landscape qualities must be
preserved.
B. Forest will seperate the open landcapes from
development at the eastern end of the wedge.
C. A path system will improve access to the area.
D. The future development will be located in an

open and park-like environment which will in¬
clude the north-south running canal and lake
area.
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Kalvebodkilen kan betragtes som 7 delom¬
råder, afgrænset af eksisterende eller plan¬
lagte trafikanlæg, landskabelige forhold og
administrative grænser (se ill. 2 s. 109).
Delområderne 1, 2 og 5 foreslås anvendt

til intensive friluftsformål. Som det frem¬
går af illustrationsskitsen kan det være ko¬
lonihaver, turistcamping, golfbane og sky¬
debane. Arealet langs Kalvebodkysten
(delområde 5) foreslås anvendt til koloni¬
havebebyggelser med mulighed for anlæg¬
gelse af brygger eller bådpladser langs ky¬
sten. Der foreligger dog planer om at an¬
vende arealet til losseplads, inden der an¬
lægges kolonihaver.
Delområderne 3 og 6 foreslås anvendt til

almene friluftsformål. Kysten på Sjæl-
landssiden tænkes anvendt til kystpark
eventuel med etablering af en jollehavn.
Delområde 4 foreslås udlagt som beskyt¬

telsesområde, hvor hensyn til plante- og
dyreliv prioriteres højere end friluftsmæs¬
sig anvendelse. Inden for delområdet fo¬
reslås dog, at der mod øst kan placeres ko¬
loni- og nyttehaver samt forskellige publi¬
kumsfaciliteter, mens det sydvestlige areal,
fuglereservatet omkring Klydesøen, helt
forbeholdes naturbeskyttelse.
For delområde 7, der er byzone, åbnes

på Amager Fælled mulighed for en bolig-
og institutionsmæssig afrunding af Islands
Brygge-bydelen samt en mindre udvidelse
af universitetet. Den øvrige del af byzo¬
nearealerne på Amager Fælled fastholdes
som parkområde. Det betyder, at det over-
drevsagtige præg skal bevares, og områ¬
derne skal om nødvendigt plejes.
Syd for Bellacenteret foreslås byzo¬

nearealerne anvendt til internationale, na¬
tionale og regionale uddannelses-, forsk¬
nings-, institutions- og erhvervsformål.

Landskab og oplevelsesmuligheder
Forslaget har som udgangspunkt, at Kalve¬
bodkilens landskabelige særpræg bevares.
Det betyder ikke, at der ses bort fra na¬
turpleje, skovtilplantning eller etablering
af kunstige søer, men landskabet tilføres
ikke nye elementer som f .eks. store bakker
eller andre, mere byparkagtige elementer.
Forslaget bygger på fire hovedprincip¬

per, som fremgår af fig. 2.
Landzonearealerne på Amager Fælled

og Kalvebod skydeterræn skal i alt væsent¬
ligt sikres som åbne strandengs- og over-
drevsagtige landskaber. Det er dels af hen¬
syn til det karakteristiske og sjældne plan-
te- og dyreliv, dels fordi de landskabelige
oplevelsesmuligheder knytter sig til de ud¬
strakte slettelandskaber og vandflader.
Ud fra en landskabelige vurdering og af

hensyn til plante- og dyrelivet skal der mar¬
keres en klar grænse mellem de åbne land¬

skaber og de bebyggede områder. Som af¬
grænsning foreslås plantet et smalt skov-
bælte, som kan udgå fra den skovtilvækst,
som naturligt finder sted på den sydøstlige
del af Vestamager. Det overvejes, om
skovvæksten skal støttes af nyplantninger
eller langsomt skal brede sig naturligt.
For det tredie skal de åbne områder og

skovområderne udnyttes til rekreative for¬
mål i den udstrækning, det er foreneligt
med de store naturbeskyttelsesinteresser.
Det almene friluftsliv skal tilgodeses ved,
at stinettet udbygges til et vidtforgrenet og
sammenhængende stisystem. Der skal især
lægges vægt på at sikre grønne forbindelser
fra de eksisterende byområder.
Det fjerde princip omfatter den fremti¬

dige bebyggelse i byzoneområderne, der
tænkes placeret og udformet på en sådan
måde, at der opretholdes et åbent parkag¬
tigt bymiljø. I den forbindelse friholdes et
byparkrum mellem Østamagers eksiste¬
rende bebyggelse og den ny bebyggelse. Et
væsentligt element i byparken er den nord¬
sydgående kanal. For at skabe et oplevel¬
sesrigt parkstrøg kan etableres nye
søområder i tilknytning til kanalen.

Kalvebodskilens videre udvikling
Det foreliggende forslag til arealanvendel¬
se danner grundlag for udarbejdelse af et
fredningsforslag, der omfatter delområ¬
derne 1-6. Fredningen har til formål at sik¬
re områdets naturhistoriske og kulturhi¬
storiske værdier og at åbne området til fri¬
tidsformål for offentligheden. Fredningen
skal endvidere sikre pleje af området, så
dets tilstand kan bevares og forbedres.
For hele Kalvebodkilen fastlægges re¬

gionplanmæssige retningslinier for areal¬
anvendelsen i overensstemmelse med ho¬
vedlinierne i det beskrevne forslag.
Kalvebodkile-udvalget har herudover

været enige om, at et område af så stor re¬
kreativ og naturmæssig værdi for såvel be-
liggenhedskommunerne som hele regio¬
nen iøvrigt bør planlægges og administre¬
res i fællesskab. På grundlag af de overord¬
nede rammer fastlagt af fredningsbe¬
stemmelserne og de regionplanmæssige
retningslinier, må der derfor udarbejdes
mere detaljerede anvisninger for anven¬
delse og drift af området. Med de gode er¬
faringer fra samarbejdet om de øvrige
grønne kiler, vil der formentlig blive nedsat
en arbejdsgruppe med deltagere fra myn¬
digheder og interessseorganisationer til at
tage vare på Kalvebodkilens videre udvik¬
ling.

Søren Rasmussen, arkitekt MAA, ansat i Hoved¬
stadsrådets plan- og miljøforvaltning, fredningsaf-
delingen.
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De miljøfølsomme og naturmæssige områder ■ The land use interestareas and environmental-
kan sikres ved miljø: og naturvenlige driftfor- ly sensitive areas. The environmentally sensitive
mer. Her i form af ekstensiv kreaturafgræsning, areas are a result of combining the biological

interest areas with water course areas.

Naturbeskyttelse og naturgenopretning i det åbne land
Af Tine Falkentorp

De beskyttelsesmæssige interesseområder i ho¬
vedstadsregionen. Områderne indeholder geolo¬
giske-, kulturhistoriske- og biologiske interes¬
seområder.

■ The protected interest areas in the capitol regi¬
on.

De jordbrugsmæssige interesseområder (mørk)
og de potentielle marginaljorder (lys) i hoved¬
stadsregionen. De potentielle marginaljorder er
angivet ved en sammentegning af de eksisterende
naturtyper som: skov, hede, overdrev, moser og
strandenge, som ikke kan opdyrkes på grund af
beskyttelsesmæssig lovgivning (naturfrednings¬
lovens § 43 rn.rn.), samt af sandede jorder med
lav dyrkningsværdi, som kræver større tilførsel
af gødning og kunstvanding for at give rimeligt
udbytte.
■ The land use interest areas (dark) and the po¬
tentialmarginal land (light) in the capitol region.

Mange initiativer er for tiden igang for at
modvirke de belastninger, natur og miljø
er underlagt i vores tætbefolkede og inten¬
sivt udnyttede landskab.
Samspillet mellem jordbrugets produk¬

tionsformer og miljø- og naturtilstanden i
det åbne land har i stigende grad opnået
opmærksomhed, og ønsket om at lade øko¬
logiske aspekter indgå som forudsætning i
erhverv og anden arealanvendelse afspej¬
ler sig tydeligere og tydeligere i den sam¬
fundsmæssige debat og planlægning.
I regionplanlægningen for det åbne land

åbnes muligheder for at tage samlet stilling
til de naturmæssige ressourcer, de miljø¬
mæssige belastninger og den erhvervsmæs¬
sige anvendelse i det åbne land, så der kan
foretages en samfundsmæssig afvejning og
fastsættes målsætninger og retningslinier
for arealanvendelsen.
Det åbne lands naturmæssige ressourcer

og beskyttelsesbehov belyses i frednings-
planerne; landbrugets vandingsbehov,

marginaljordproblemer og miljøfølsomme
områder belyses i landbrugsplanerne; og
konsekvenserne for grundvandsressourcer
belyses i vandindvindingsplanerne. Af sær¬
lig betydning formiljø- og naturbeskyttelse
samt naturgenopretning er en stillingtagen
til den igangværende omstrukturering af
den landbrugsmæssige arealanvendelse,
der især finder sted i de marginale og miljø¬
følsomme landbrugsområder.
Er samfundet tjent med, at landbruget

nødsages til at intensivere dyrkningen på
de sandede jorder med lav dyrkningsværdi,
hvor jorderne har stort gødnings- og van¬
dingsbehov.
Hvilke konsekvenser får det for grund¬

vandsressourcerne? De sandede jorder er
ofte miljøfølsomme, og der er her let gen-
nemsivning og kontakt med grundvands¬
spejlet.
Andre miljøfølsomme områder er vand¬

løbsnære og vandige arealer, og naturarea¬
ler med biologisk interesse.

112 LANDSKAB 5 - 1388



De jordbrugsmæssige interesseområder og de
miljøfølsomme områder. De miljøfølsomme om¬
råder er angivet ved en sammentegning afde bio¬
logiske interesseområder og af vandløbsnære
arealer.

■ The environmentally sensitive and nature
areas can be protected by environmentally and
nature respecting farming. Here in the form of
extensive grazing.

Udvaskning af kvælstof ved forskellige arealan¬
vendelser på hedesletter og bakkeøer (center for
jordøkologi).
■ Leaching of fertilizer from different farming
cultures on heathland and hills (Center for Soil
Ecology).

75 kg

20 kg

10 kg

5 kg

1 ved intensivt landbrug ■ with intensive farming
2 ved ekstensivt landbrug ■ with extensive farming

ved tilplantning m. løv- og nåleskov ■ with
3 planting of deciduous and conifer

på udyrket græs, lynghede og naturskov ■ on
4 uncultivated grass, heath and natural forest

En sikring afgrundvandskvaliteten i de miljøføl¬
somme områder kan ske ved ændring henimod
en mere ekstensiv arealanvendelse, her i form af
skovbrug.

■ Protection ofground water quality in the envi¬
ronmentally sensitive areas can be ensured by
changing to a more extensive land use - here by
forestry.

Eller findes der realistiske driftsmæssige
alternativer, der tilgodeser miljø- og natur¬
beskyttelse på de marginale landbrugsjor¬
der?

Marginale jorder og miljøinteresser
Ved marginaljorder forstås her jorder med
så lav dyrkningsværdi, at der skal meget
små udsving til, før jordbrugserhvervet ik¬
ke længere er rentabelt. Udsving i afsæt¬
ning af landbrugsproduktion, krav om mil¬
jøforanstaltninger med miljøinvesteringer,
eller vanskeligheder med at skaffe vanding
kan være afgørende for, om arealer af land¬
manden anses for marginale.
Overskudsproduktionen af landbrugs¬

varer med oplagringsomkostninger til føl¬
ge har medført krav fra EF om en omstil¬
ling og justering af landbrugsproduktio¬
nen. I Folketinget er der bevilget penge til
en række projekter, der kan belyse pro¬
blemstillingerne og give forslag til løsnin¬
ger på denne omstilling. Det er af sam¬

fundsmæssig betydning, at landbrugets
omstilling til lavefre produktivitet sker på
en sådan måde, at de miljømæssige og na¬

turmæssige interesser tilgodeses og ligger
til grund for den ændrede arealanvendelse.
De miljømæssige interesser i sikring af

rent grund- og overfladevand og de natur¬
mæssige interesser i at sikre bevarelse og
genopretning af natur- og kulturmæssige
værdier kan begge fremmes ved en ændring
i arealanvendelsen i retning af miljø- og na¬

turvenlige jordbrugsmæssige driftformer,
herunder nye miljøvenlige afgrøder (skov)
og ekstensive produktionsformer (græs¬
ning) samt udlæg af ekstensivt drevne area¬
ler i miljøfølsomme områder, som f.eks.
udyrkede bræmmer langs vandløb.

Naturforvaltning
Hovedstadsrådets naturforvaltningspro¬
gram danner baggrund for initiativer til be¬
skyttelse af natur-, kultur- og miljømæssi¬
ge værdier i hovedstadsregionen.
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De botaniske undersøgelser konstaterer
tilsvarende tilbagegang i de arter, der er

naturligt hjemmehørende her. Uheldigvis
er det særligt de truede arter som Maj-
Gøgeurt, der rammes først.
De ændrede forhold i ådalen vil betyde

en fortsat naturmæssig forringelse. Derud¬
over vil mange kulturhistoriske spor fra
især jernalderen, f.eks. tidligere bro- og
vejanlæg over ådalen, lide skade ved tilgro¬
ning i kratskov, ligesom formidling af de
mange kulturhistoriske spor bliver van¬
skeliggjort ved tilgroning af ådalen.
I Hovedstadsrådets igangværende regi¬

on- og fredningsplanlægning fremtræder
Tryggevælde Å som fredningsinteres-
seområde af største biologiske og kultur¬
historiske værdi, som marginaljord, miljø¬
følsomt område og som område med be¬
grænsede vandindvindingsmuligheder med
skærpet recipientmålsætning.
I Hovedstadsrådets naturforvaltnings¬

program er Tryggevælde Ådal derfor højt
prioriteret. Der er afsat beløb til naturple¬
je af arealerne, og det overvejes at rejse
fredningssag for området.

Tryggevælde Å projekt
De planlægningsmæssige initiativer, der nu
er igang for Tryggevælde Ådal, har til hen¬
sigt at samle trådene og knytte marginalise-

- 1

De miljø- og naturmæssige forhold og
udviklingstendenser i det åbne land kan
belyses ved eksemplet Tryggevælde Ådal. I
Tryggevælde Ådal er der gennem en årræk¬
ke foretaget naturovervågning, dels i form
af årlige fugleoptællinger, dels i form af bo¬
tanisk registrering af de udstrakte engarea¬
ler langs Tryggevælde Å. Engarealerne
blev ved udskiftningen opdelt i en række
mindre parceller, så de værdifulde eng¬
arealer kunne fordeles ligeligt mellem går¬
dene langs Ådalen. Den landbrugsmæssige
værdi af de opstykkede englodder er faldet
i takt med et specialiseret landbrug, med
faldende mælkekvoter og med få kvæg¬
brug. Arealanvendelsen, som tidligere var
høslet og græsning, er derfor i stigende
grad ophørt. Tryggevælde Å er en af de få
uregulerede åløb i regionen. Dalbunden,
der er en tidligere fjordarm fra litorinaha-
vet, er næsten plan og har en meget lang¬
som afstrømning. Det er derfor vanskeligt
at opdyrke de vandlidende arealer. Ådalen
er altså marginaljord, der er i færd med at
udgå af landbrugsdrift.
Fugletællinger i området har vist en mar¬

kant tilbagegang i de arter, der er tilknyttet
strand- og engarealer. Fuglene kan ikke
søge føde i den siv- og kratskov, der efter¬
hånden breder sig i området, efter græsnin¬
gens ophør.

FUGLETÆLLING TRYGGEVÆLDE ÅDAL
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2
1. Tryggevælde Ådal set mod syd.
2. Fugletællinger i Tryggevælde Ådal viser en
markant tilbagegang for de arter, der er tilknyttet
strand- og engarealer. Kortet angiver engarealer¬
nes græsningstryk og udbredelsen afynglende vi¬
ber. Langt de fleste vibepar yngler på intensivt
græsset eng. I dag udgør de græssede enge et sted
mellem en fjerdedel og en femtedel afdet samlede
engareal. I 1960 var halvdelen af ådalens eng¬
areal afgræsset.
3. Sammenlignes optællingen i 1981 med en tæl¬
ling fra 60'erne ses en markant tilbagegang for
vadefuglene. Sårbare og truede arter som brus-
høns og aim. ryle er helt forsvundet, mens mere
almindelige arter som vibe, dobbelt bekkasin og
rødben er gået kraftigt tilbage.

I I intensivt græsset eng
■ intensively grazed meadow
moderat græsset eng
■ moderately grazed meadow
ugræsset eng
■ ungrazed meadow
et vibepar
■ a pair of lapwing



4. Marginaliseringstendenserne i landbruget åb¬
ner nye muligheder for miljø- og beskyttelsesin¬
teresserne. Muligheden for at foretage naturgen¬
opretning og sikring af de kulturhistoriske og
landskabelige værdier forudsætter en samlet og
koordineret indsats, der spænder fra region- og
fredningsplanlægning i det åbne land til konkrete
initiativer til sikring afmiljø- og natur-marginal-
jordsprojektet for Tryggevælde Ådal kan sikre
miljø-, kultur- og landskabelige interesser i Åda¬
len.

■ 4. The marginal land developments in agricul¬
ture open new avenues for environmental and
protection interests. Restoration of nature to pro¬
tect the historic and landscape values presuppo¬
ses a co-ordinated effort stretching from regional
and conservation planning for the countryside to
concrete initiatives to maintain the environment
and nature.

~**| eks. fredning
■ existing conservation
levende hegn

1 1 ■ hedgerow
I I afgrænsning af ådalen
1 1 ■ definition of the river valley

§ 43 - vådområder
■ § 43 wet areas
kirker
■ Churches

CD
(X)

■ /. Tryggevælde River Valley seen to the south.
2. Bird counts in Tryggevælde River Valley show
a notable decline of the species associated with
sand and meadow areas. The plan shows the ex¬
tent of grazing and distribution of breeding lap¬
wing. The vast majority of lapwing breed on in¬
tensively grazed meadowland. Grazed meadow
constitutes between a fourth and fifth of the total
meadow area. In 1960 half of the meadowland
was grazed.
3. A count conducted in 1981 shows a notablefall
in wader birds compared to similar count in the
1960's. Vulnerable and threatened species such as
reeves and dunlin have completely disappeared
whilst more common species like lapwing, com¬
mon snipe and redshank are greatly reduced.

Luftfotos i artiklerne fra Hovedstadsrådets plan-
og miljøforvaltning: Ole Malling.
Kortudsnit gengivet med tilladelse A 380/88. ©
Geodætisk Institut 1988. Grundkort »Danmark
1:100.000.
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ringstendenser og ønsker om at foretage en
naturgenopretning og en sikring af de kul¬
turhistoriske og landskabelige værdier
sammen til en velfungerende enhed. Mid¬
let hertil er bl.a. at foretage en ændring af
de jordbrugsmæssige forhold og sikre en
ekstensiv landbrugsdrift i ådalen.
Tryggevælde Å-projektet har af Skov- og

Naturstyrelsen fået bevilget et beløb på
200.000 kr. af de midler, Folketinget har af¬
sat til forsøg, der kan belyse mulighederne
for en naturgenopretning. Tryggevælde Å
er desuden medtaget i Hovedstadsrådets
plejeprogram for 1988, hvor der foreløbig
er afsat ca. 100.000 kr. til at igangsætte ple¬
je i ådalen. Projektet skal ved en samlet
plan for området sikre en omorganisering
af arealanvendelsen, der kan resultere i en
ekstensiv landbrugsdrift med slåning og af¬
græsning af de lave engarealer. De bevilge¬
de beløb vil fortrinsvis blive anvendt til en
hensigtsmæssig hegning, og der vil blive
forsøgt indgået græsningsaftaler med de
berørte landbrugere, der kan sikre en kon¬
tinuerlig anvendelse fremover. Plejemid¬
lerne vil også kunne anvendes til sikring af
ådalens kulturhistoriske elementer, f.eks.
styning af de resterende for området ka¬
rakteristiske pilehegn.
En mulig fredning af Tryggevælde Ådal

indgår i Hovedstadsrådets naturforvalt¬

ningsprogram . Fredningsbestræbelserne
skal i givet fald bl.a. sikre, at naturgenop¬
retningsprojekterne ikke overhales af util¬
sigtede følgevirkninger af marginaliserin¬
gen. Fremme af skovtilplantning af margi¬
naljorder vil have uønskede kulturhistori¬
ske og landskabelige virkninger i Trygge¬
vælde Ådal. Fredningsbestemmelserne vil
kunne sikre friholdelse af ådalen, indehol¬
de evt. gødnings- og sprøjtningsforbud,
bevare den kulturhistoriske karakteristi¬
ske hegns- og skelstruktur, og der vil kunne
sikres adgangsmuligheder af eksisterende
veje og stier.
Strategien for naturbeskyttelse og natur¬

genopretning i det åbne land må blandt an¬
det sikres gennem den planlægning af det
åbne land, som Hovedstadsrådet som re¬
gionplanmyndighed gennemfører. Det er
væsentligt, at der foretages en samlet koor¬
dination, der spænder fra planlægningen
over handlingsprogrammer til udførelse af
de konkrete initiativer. Ved at indgå kon¬
struktivt i den igangværende ændrede
arealanvendelse i det åbne land, kan gen¬

opretning og naturbeskyttelse gennemfø¬
res i forståelse og samarbejde med de på¬
gældende jordbrugere.
Tine Falkentorp, landskabsarkitekt MAA og MDL,
ansat i Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning,
fredningsafdelingen.



En generation af
landskabsarkitekter
Samtale med havearkitekt
Ronald Lund

Af Karen Permin

Baggrund
Ronald Lund er født 1921 i Brønderslev og
kom efter afsluttet mellemskoleeksamen
formedelst 10 kroner om måneden i gart¬
nerlære hos »Persille Jensen«, der drev et
blandet handelsgartneri i hjembyen.
Den barnlige drøm om at lave haver og

plante blomster var ikke akkurat gået i op¬
fyldelse. Men noget med jord og planter
var det da.
Et par år senere skiftede han arbejds¬

sted. Rejste til Esbjerg og fik gennem pro¬
fessor Hother Paludan på Landbohøjsko¬
len tildelt et rejselegat til studieophold i
England, hvor han i april 1939 blev ansat i
et dansk ejet tomatgartneri i Broxborne.

I september 1939, da krigen brød ud, be¬
sluttede Ronnie (mellem venner kaldet) at
blive i England, hvor han dagen efter den
tyske besættelse af Danmark meldte sig un¬
der fanerne.

Rigtig skred i tingene kom der dog først
efter, at en dansk officer havde rejst rundt
på engelske arbejdspladser og til militær¬
tjeneste hvervet danskere, som af en eller
anden grund var havnet i England.

Et sidespring
Hvordan gik det dig under krigen?
Med henblik på at støtte den danske

modstandsbevægelse blev jeg uddannet i
S.T.S. (Special Training School) som ra¬
diotelegrafist.

I april 1943 kastedes jeg i faldskærm ned
over Århus-området, fik hurtigt kontakt
med den danske modstandsbevægelse,
men arresteredes lige før jul samme år og
blev efter at have siddet i forskelllige dan¬
ske fængsler overført til tysk koncentra¬
tionslejr, hvorfra jeg i 1945 kom tilbage til
Danmark med Folke Bernadottes hvide
busser.

Uddannelse med forhindringer
Hvilke planer havde du for fremtiden?
Ja, det må du nok spørge om. Der stod

jeg som 20-årig handelsgartner, radiotele¬
grafist og faldskærmsmand og anede ikke,
hvad jeg skulle tage mig til. Men barndom¬
mens drøm om at lave haver vendte tilbage
med fornyet styrke. Havearkitekt var det,
jeg ville være. Spørsgmålet var blot hvor¬
dan, når jeg manglede de nødvendige sko¬
lekundskaber for at kunne starte på Land¬
bohøjskolens havebrugsstudium.
Hvordan klarede du så uddannelsen?

Jeg forsøgte i stedet at komme ind på en
havearkitekttegnestue, men fik besked
om, at min praktiske gartneruddannelse
var for dårligt et grundlag at arbejde videre
på, hvis jeg ville beskæftige mig med den
projekteringsmæssige del af faget.
Jeg blev dog ufortrødent ved. Tog arbej¬

de som gartner i KAB (Københavns Al¬
mennyttige Boligselskab) og fik i 1948 tilla¬
delse til som hospitant at følge de fag på

Køge Gymnasium.
Fotos: Kevin Kristensen.

Landbohøjskolens havebrugsafdeling,
som alene vedrørte havearkitektur, an¬

lægsgartneri og plantekendskab.
Sideløbende fulgte jeg professor C. Th.

Sørensens aftenforelæsninger på Kunst¬
akademiets Arkitektskole og traf der min
egen generations jævnaldrende havearki¬
tekter: Morten Klint, Erik Mygind, Agne¬
te Muusfeldt, Axel Thomsen og Knud
Preisler for at nævne nogle.
Nu mere end nogensinde før var jeg

overbevist om, at det var havearkitekt jeg
ville være.

Uddannelsesmæssigt bedre rustet for¬
søgte jeg igen at blive ansat på en tegne¬
stue. Og denne gang lykkedes det. Jeg var
så heldig at få arbejde på havearkitekt
Georg Boyes tegnestue, som på det tids¬
punkt havde til huse i et lille beskedent lo¬
kale i KAB's domicil og netop havde taget
afsked med Axel Thomsen og Knud Preis¬
ler, der i Hedeselskabets regie skulle op¬
måle landets præstegårdshaver.
Hvordan gik arbejdet på tegnestuen?
Efter havearkitekt Troels Erstads død

blev Georg Boye i 1949 ansat som forstan¬
der for anlægsgartnerskolen i Det kgl.
Danske Haveselskabs Have på Frederiks¬
berg Runddel. Og tegnestuen flyttede
med.

Efterkrigstidens boligbyggeri krævede
planlægning af de udendørs arealer i et om¬
fang som aldrig før. Hospitals- og skole-
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byggeriet voksede, og i det åbne land skul¬
le motorveje føres gennem landskabet og
flyvepladser placeres nær de militære for¬
lægninger. Opgavernes størrelse og karak¬
ter ændredes. Fra Københavnsområdet
blev hele Danmark tegnestuens daglige ar¬
bejdsplads.
Der arbejdedes på højtryk. På tegnebor¬

det lå projekter, der skulle klares her og nu
og nye opgaver strømmede stadig ind.
Ganske vist havde vi ansat en jordbereg¬

ner og en kartoteksmedarbejder til at styre
Boyes kartotek, som minituøst førtes over
alle tegnestuens aktiviteter. Men råd til at
ansætte en fast kontorhjælp, som kunne
klare maskinskrivning, regnskabsføring og
telefonpasning, havde vi endnu ikke. Alt
måtte vi klare selv - og kunne det ikke nås
om dagen, måtte vi tage aftener og week-
end'er til hjælp.
Udover at være tegnestueleder og for¬

stander for anlægsgartnerskolen påtog
Georg Boye sig i de år store foreningsmæs¬
sige opgaver.
Knapt var jeg blevet ansat, før han

udnævntes til formand i dansk Havearki¬
tektforening, vicepræsident i IFLA og re¬
daktør af »Havekunst«.
Jeg så mig selv kastet ud på det dybe

vand. Projektering, tilsyn og administra¬
tivt arbejde blev hurtigt en del af min dag¬
ligdag - og hvad jeg savnede i faglig lær¬
dom, fik jeg til overmål dækket gennem
LANDSKAB 5 - 1988

hverdagens indhøstede erfaringer.
For at Boye fortsat kunne bevare over¬

blikket på tegnestuen mødtes vi ugentlig til
projekteringsmøder.

Kompagnon i firmaet
Georg Boye og du blev kompagnoner -
hvordan forløb det?
Jo mere jeg involveredes i tegnestuens

opgaver og jo større ansvar, jeg fik, des
mere naturligt fandt vi det, at jeg blev op¬
taget som kompagnon i firmaet. Det skete
nærmest umærkeligt, og arbejdet fortsatte
som forhen.
Da Georg Boye i 1961 udnævntes til lek¬

tor i anlægsgartneri ved den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskoles anlægslinje, sluttede
han samtidig som leder af anlægsgartner¬
skolen på Frederiksberg Runddel.
Dermed blev tegnestuen hjemløs, og vi

flyttede til lejede lokaler i Nærum.
Næsten samtidig blev Georg Boye alvor¬

ligt syg og efter kort tid ophørte vort sam¬
arbejde, og jeg startede egen tegnestue i
Birkerød.
Vores »skilsmisse« blev heldigvis klaret i

al fordragelighed. Kvit og frit fik jeg over¬
draget tegnestuens igangværende arbejder
mod at tilbagebetale den timeløn, som ind¬
til da var udbetalt på sagen. Boye selv be-



holdt alle de offentlige opgaver eksempel¬
vis TV-byen, Slotsholmen etc.

Egen herre
Så blev du din egen herre - hvordan gik det«
I tolv år fungerede min lille tegnestue i

Birkerød udmærket. I travle perioder hav¬
de jeg ansat en teknisk tegner og hjælp til
udarbejdelse af planteplaner. Den admi¬
nistrative og økonomiske side af tegne¬
stuen klarede min kone.
Men i 1973 efter den første oliekrise,

hvor næsten alt byggeri gik i stå, svigtede
opgaverne.
Og da eftervirkningerne af mine fæng¬

sels- og koncentrationslejrophold under
krigen næsten samtidig blev både fysisk og
psykisk mærkbare, måtte jeg opgive tegne¬
stuen og overgå til en pensionisttilværelse,
plaget som jeg er og var af KZ-syndromet.
Økonomisk klarer jeg mig med en be¬

skeden statspension - går daglige småture i
nabolaget og forsøger at pleje min have,
som desværre i mere end en forstand er ved
at vokse mig over hovedet.

DH - et kvalitetsstempel
Har det betydet noget for dig, at du ikke
havde en normeret uddannelse fra Land¬
bohøjskolen eller Kunstakademiets arki¬
tektskole?

Nej, det har aldrig generet mig. TVært-
imod syntes jeg, det var en utrolig fordel at
være sluppet for alle de unødvendige fag,
mine jævnaldrende studerende måtte bru¬
ge tiden på.
At det foreningsmæssigt heller ingen

indflydelse fik, bekræftes af den omstæn¬
dighed, at jeg i løbet af 50'erne blev opfor¬
dret til at søge optagelse i Dansk Havearki¬
tektforening, som på det tidspunkt bestod
af en lille udsøgt skare privatpraktiserende
havearkitekter.
Hvad var kriteriet for medlemsskab, og

hvordan foregik optagelsesproceduren?
Medlemsskabet var ikke alene baseret

på uddannelsen, men i højere grad afhæn¬
gig af den enkelte havearkitekts dokumen¬
terede kunnen og evner til opgaveløsnin¬
ger.
Stort set var optagelsesproceduren den,

at vi af vore chefer blev opfordret til at ind¬
sende et par projekter, som et af forenin¬
gen nedsat bedømmelsesudvalg vurderede
efter retningslinjer, som formodentlig al¬
drig har været nedfældet skriftligt.
Hvad betød medlemsskabet af Dansk

Havearkitektforening?
At forkortelsesbogstaverne DH efter

vores havearkitekttitel var et kvalitets¬

stempel for os selv som planlæggere. En
sikkerhedsgaranti for de bygherrer, hvis
opgaver vi skulle løse og et betydningsfuldt
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image i det samarbejde med arkitekter og
ingeniører, som mere og mere var blevet en
naturlig del af vores hverdag.
Deltog du aktivt i Dansk Havearkitekt¬

forenings organisationsarbejde?
Ja, i en vis periode havde jeg kasserer¬

jobbet, som min kone i sandhedens inter¬
esse klarede sideløbende med, at hun uløn¬
net var oversætter, kasserer og regnskabs¬
fører for tidsskriftet Havekunst, hvis udgi¬
velse og økonomi dengang lå i foreningsre-
gie.

Opgaver - og tanker om samarbejde
Hvilke opgaver har optaget dig mest?
Stort set har jeg været glad for alle de

projekter, jeg har arbejdet med. Men de¬
primerende var det, da elementbyggeriet i
tresserne domineredes af byggekranernes
tyrranni og lod hånt om al eksisterende ve¬
getation. Den periode ønsker jeg ikke til¬
bage.
Jeg ved, at du i en periode samarbejdede

med professor C. Th. Sørensen. Fortæl lidt
om den periode.
Samarbejdet med C. Th. Sørensen gjaldt

boligbebyggelsen Tingbjerg i Utterslev
mose - et projekt jeg efter forslag fra KAB
overtog efter havearkitekt Arne Levin, der
på grund af visse uoverensstemmelser med
C.Th. havde trukket sig ud af samarbejdet.
C.Th. skulle ifølge indgået aftale idé¬

mæssigt arbejde med den bløde blyant,
mens Levins tegnestue stod for selve pro¬
jekteringen og konduktørarbejdet. De
samme vilkår blev mine.
Med C. Th. Sørensen og professor Steen

Eiler Rasmussen som byggeriets arkitekter
holdt jeg i skiftende perioder aftenlige pro¬
jekteringsmøder - søgte projekteringsgod-
kendelse i såvel KAB som i Københavns
kommune og klarede alt tilsynet på bygge¬
pladsen.

Et torneroseslot
På Æblerosestien i Birkerød i et typisk en¬
familiehusområde fra 50'erne havde Ro¬

nald Lund med sin ungarskfødte kone og
deres tre små piger i mange år hjem og ar¬
bejdsplads på samme adresse.
I dag, 33 år senere, er ejendommen sta¬

dig Lunds faste domicil. Rigelig stor for et
menneske, som nu er alene og fysisk næppe
magter at passe sit »Torneroseslot« omgi¬
vet som det er af en enkel, men særpræget
træ- og buskvegetation.
Den rektangulære haves klinkelagte ter¬

rasse med direkte udgang fra tegnestuens
diffuse mørke og den cirkulære bålplads
omgivet af græsklædte volde bærer stadig
præg af fagmandens sikre hånd og kyndige
blik.

Karen Permin. landskabsarkitekt MDL

Grona vågen
Af Monika Gora

Den år 180 m lång och 180 cm bredd. Den
foljer Drottninggatan och utgor an for-
långning av Boulogner skogen och Stads-
tradgårdens gronska. En gron linje som tar
tag i hela gatan, forenar visuellt och upple-
velsesmåssigt med naturen. Installationen
år en dokumentation av en kommunikati¬
on som borde vara mojlig, det vill saga,
melian vårt tekniskt hogstående samhålle
och naturen.

Antalet bilar, 3 stycken, utgor en se¬
kvens. Den forstå bilen som år fritstående

på den grona vågen. Den andra bilen goms/
trycks ner av gråsslingans vågrorelse, och
den tredje som delas/språngs av det befint-
liga stora trådet. Det år gronskans intåg
kontra bilarnas retardation; en konflikt
men endå ett samspel - borjan till en kom¬
munikation.
Bilarna år gronmålade med fårg med

tjock struktur (matt yta, fårgen utblandat
med sågspån). Bilarna i sig kan betraktas
som delar av den Grona vågen - som en del
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frizon y-
inga skyl^ap
\bankar etc

av naturen, men också som en bild av mån-
niskans stravan att tåmja naturen, att for¬
ma och foråndra den. Utseendemåssigt
kan de liknas vid formklippta buskar.
Gråset ligger på ett 3 cm tjockt jordskikt

som hålls på plats av en fibermatta som i sin
tur vilar på plywoodskivor, fastskruvade i
en jårnkonstruktion.
Gråsvågorna varierar i hojd och storlek;

den storsta år 180 cm hog - under den står
en av bilarna. Vågorna år 6 till antalet. Dår
de tar slut ligger gråset plant på marken,
om man bortser från »minivågorna«, de 50-
60 cm stora upphojningarna vid de Finska
Pilarna (Salix fragilis bullata). Vågen borj-
ar med en koncentration av tråd (pilar och
bjorkar) som sen står glesare och glesare.
De år på våg och vandrar in i staden, me-
dan bilarna år på våg ut. En av lindarna på
Stortorget utgor det sista trådet. På bågge
sidor om det står den delade bilen. På nat¬
ten tands bilarnas strålkastare och bakljus.
Ljuset forstårkar bilarnas riktning.
LANDSKAB 5 - 1988

Projektet år en del av B088 aktiviteterna
i Gåvle. Installationen kommer att stå kvar
så långe som B088 varar, kanske långre om
Gatukontoret orkar att fortsåtta med dess
underhåll; bevattning, och' mindre re-
staureringsåtgårder.
I och med att Grona vågen står mitt i

folkvimlet på dagen och helt oskyddat på
natten uppstår det kontinuerligt mindre
skadegorelse på konstruktionen, som dock
i forstå hand beror på nyfikenhet. Barnen
springar på gråsvågorna, de vuxna petar på
bilarna. Utan tvekan våcker den Grona vå¬
gen uppseende och uppståndelse. Folk
undrar vad det år, vaj-for det står dår. Det
år också just den effekten som efterstrå-
vas.

1 anslutning till vågen finns en mindre
uttstållning som forklarar vågens bak¬
grund och gronskans roll i staden.
Hela projektet initierades av Movium -

en forskningsavdelning på Sveriges Lant-
bruksuniversitet i samarbete med land-

skapsarkitekten Patrick Quist som arbetar
med marknadsforing av den offentliga mil¬
jon. Projektet blev genomforbart tack vare
stod från Gåvle stad och från privata fore¬
tag, bland annat P-hus kedjan Car Park.
For projekteringen och den konstnårliga
utformningen står Monika Gora, land-
skapsarkitekt och skulptor.
Hela projektet verkstålldes natten mel-

Ian den 19:e och 20:e juni. Från den ena
dagen till den andra foråndrades Drott-
ninggatans utseende radikalt. Det blev nå-
got av en chockupplevelse for Gåvleborna.

Fast nu når de har borjat vånja sig vid
den Grona vågen år det många som skulle
vilja behålla den grona gråsslingan som ett
permanent inslag i stadsbilden. Ett fråscht
inslag i stadsbilden, som en del af den nye
Grona vågen; istållet for att fly staden på
jakt efter gronska, låter man gronskan
soka sig in i staden.

Monika Gora, landskapsarkitekt och skulptor.
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Summary

Open Space Policy for Lyngby-Taarbæk
Municipality, p. 97
By Søren Bjerregaard and Jens Ole Juul
Lyngby-Taarbæk Municiple Plan stipulates
that there should be a reasonable amount

of green open space but does not describe
what it should contain. The goal for open
space today is to ensure that nature, with
all its diversity, is found in as many places
as possible - both in the countryside and in
towns. The content of open space in Lyng¬
by-Taarbæk has been examined to see if is
is still appropriate or if better alternatives
can be found. For the time being, a goal has
been set to ensure that each town district
has at least one garden and a reasonable
distribution of parks and nature.
In March 1988, the goal was tested on an

experimental basis in the Ulrikkenborg
town district. By dividing the open space
into areas without maintenance, areas with
close cut grass and one area with a well-
maintained garden, The Parks Dept. belie¬
ve that they have added better outdoor ex¬
periences to the town district.

Nature Management in The Copenhagen
Region, p. 102
By Vibeke Nellemann
In this context, nature management com¬
prises the practical work carried out by The
Copenhagen Regional Authorities to pre¬
serve and improve the living conditions for
the wild animal and plant life of the region
and to provide access for the population of
Copenhagen to come out and experience
and understand nature in the countryside.
Over the past 2 years, The Conservation
Dept. has worked with a nature manage¬
ment programme for the plan period
1986-9 and is the first of its kind in Den¬
mark. The recently published nr. 27 in the
regional information series »Nature and
People« illustrates the background for the
nature management work and illustrates,
with examples, the strategy for and the ex¬
periences from the many activities. A copy
of the information bulletin is enclosed in
this issue of Landskab. The following 5 ar¬
ticles deal with this nature management,
planning work.

Access to Nature, p. 103
By Charlotte Helsted
The needs of the city population for out¬
door recreation cannot be entirely catered
for in the local urban areas.

Out-door recreation also includes walks
and tours to experience and use the many
recreative possibilities in the countryside.
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Excursion areas are therefore designated
where the cultural and natural-historic cha¬
racter provides possibilities for special re¬
creative experiences. An improvement of
excursion and holiday facilities will be en¬
sured by designation of a number of re¬

gional excursion centers, located in the
landscapes, with special qualities and at a
short distance from the railway net. These
centers will provide different facilities for
overnight stops. A coherent net of paths
will improve access from the towns to the
attractive landscape areas and excursion
centers.

Nature Management in an Excursion
Area, p. 104
By Vibeke Nellemann
The Lejre-Hvalsø area is designated by
The Regional Council nature management
programme as a special information area.
With the help of tour booklets, marking of
paths, erection of information boards, etc,
better possibilites for finding ones way
around in the area have been established.
This type of information combined with
newspaper articles and topical exhibitions
are the most common forms used. Another

way of informing the public was carried out
in 1987 by The Regional Council in co-ope¬
ration with several institutions. Busses
were used to bring guests to the Lejre area
where they were shown the attractions in
Old Lejre village, the archaeological exca¬
vations and viking ship mounds. Minibus¬
ses also transported 1.200 guests through
the area during the autumn.

Regional Excursion Centers, p. 106
By Charlotte Helsted
It is intended that the regional excursion
centers should together cater for a wide
range of different overnight and recreative
facilities. The centers are located in areas

with special recreative qualities - near the
coast and beaches, by the large lakes in the
region or on the border between forest and
farm land. Close proximity to the railway
net and stations has also been of para¬
mount importance. Realising the regional
excursion centers has often been a long and
complicated process. Purchasing the land
is only the first hurdle. Means are also ne¬

cessary to exploit the area in the form of
buildings, planting, etc. On top of this
come expenses for maintenance and re¬

pairs.

Kalvebodkilen as a Recreative

Landscape, p. 108
By Søren Rasmussen
Designation of Kalvebodkilen as a recrea¬
tive area has added a very valuable element

to the green structure of the Copenhagen
region. Experience of the landscape of
West Amager is connected to the size of the
area. The stillness and free views are espe¬
cially impressive when the unnoticeable
closeness of the city is taken into account.
The great size of the landscape is underlin¬
ed by the many straight lines. Roads, dik¬
es, ditches and canals. Approx. 100 km. ca¬
nals and ditches cut through the area.
Kalvebodkilen is primarily designated as

a nature area where most of the sandy mea¬
dow areas will be preserved. The area has
been given first priority as a daily recrea¬
tive landscape for a large part of the popu¬
lation of Copenhagen. Conservation inte¬
rests are also of great importance.

Nature Protection and Restoration in
The Countryside, p. 112
By Tine Falkentorp
The Regional and Conservation planning
for the Copenhagen region, include Tryg¬
gevælde River as a conservation area of
great biological and historic value. Land
use of the area was formerly grass and graz¬
ing but is now largely abandoned. The goal
of planning initiatives is to gather the loose
ends up by carrying out nature restoration
to protect the historic and landscape quali¬
ties. The means to do this include changes
in land use and introduction of extensice

farming in the river valley - cutting hay and
grazing of the low lying meadow areas. The
historic elements can also be protected by,
for example, topping of the characteristic
willow hedgerows.

A Generation of Landscape Architects
Interview with Garden Architect Ronald
Lund, p. 116
By Karen Permin
Ronald Lund was born in 1921 in Bron-
derslev. After a period as gardner appren¬
tice and a study period in England, the se¬
cond world war interrupted Ronald's plans
for his future in garden planning. After the
war he eventually landed a job in Garden
Architect Georg Boye's drawing office
whilst finishing studies at The Danish Agri¬
cultural University in Copenhagen. Post
war housing demanded planning of sur¬
roundings to an extent never seen before.
Hospitals and school developments were
built and motorways carved their way
through the landscape.
Around 1961, Georg Boye's and Ronald

Lund's collaboration ended. Ronald start¬

ed his own drawing office which practiced
for 12 years until the effects of his concen¬
tration camp period, during the war, began
to take its toll and he was forced to become
a pensioner. Jeremy Dean
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Fagmesse for indretning af
opholds- og legearealer ved

boligområder -
skoler - børneinstitutioner
ONSDAG D. 5.10.1988:
13.00 - 15.00

Indledere

Arrangør

Udnyttelse af udendørs fællesareal
i boligområdet
— hvordan udnytter vi fællesarealerne på en mere

hensigtsmæssig måde i fremtiden;
— fritidsaktiviteternes krav ti! udendørs arealer;
— beplantning og indretning af fællesarealer;
— fællesarealerne som en vigtig del af det sociale

miljø i boligområderne. •

Landskabsarkitekt Asger Kougsgård Larsen,
Kolding;
Fritidskonsulent i BL Kurt Lerche.

Boligselskabernes Landsorganisation.

Entre
Kr. 20,-

Messearrangør:

ft
BLU
Brancheforeningen

for leverandører til Dørne-
og ungdomsinstitutioner

Postbox 51
DK-2620 Albertslund
Tlf. 02 64 77 09
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108B 108C 108A 487 387 287

Rekvirer brochure:

General agent/distributør Norden:
O. J. MARKETING / IMPARCO
Tlf. + 45 3 44 19 85 . Telefax + 45 3 44 19 06

BUET BÆNK BORD TABURET 1

GRANDON Marmorstensprodukter
vaser - kummer - borde - bænke ■ lamper
Armeret med galvaniseret jernbøjler

89 FORSKELLIGE
KLASSISKE/MODERNE DESIGNS

FRA 7 - 200 KG

TÅLER NED TIL

MINDST -r 29° C

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

Alt er lige gyldigt
Siden postmodernismen på Louisiana¬
udstillingen »Alternativ Arkitektur«
(1977) for første gang introduceredes i
Danmark, har meningerne om fænomenet
været stærkt delte. I fagkredse har syns¬
punkterne således varieret fra ukritisk en¬
tusiasme over indifference til et ønsketæn¬
kende suk: »døgnflue!«

11 års debat tyder imidlertid på at emnet
både har engageret og været af en vis vig¬
tighed. For på trods af postmodernismens
påståede marginale betydning for arkitek¬
turen, er der indenfor bevægelsens regi
skabt mindst tredive bygværker af varig in-
spirationsværdi for den danske arkitektu¬
rudviklings videre forløb.
I betragtning af at disse arbejder aldrig

er blevet præsenteret samlet og aktualise¬
ret af, at udviklingen fremover tegner til at
foregå under nye navne som Spirit, New
Age, Dekonstruktivisme og Postmoderne
Klassicisme, har Dansk Arkitekturcenter
sammen med Flemming Skude fundet ti¬
den inde til at lave en udstilling, der både
kan blive en kærlig nekrolog og give et fin¬
gerpeg om, hvor det bærer hen.
Blandt udstillerne kan nævnes Grønne

Studie, Flemming Hertz, Henning Larsen,
3xNielsen, Poul Ingemann og Stadsarki¬
tektens Direktorat i København.
Postmodernismens æra i Danmark 1977-

1988 i Dansk Arkitekturcenter den 14. au-

gust-18. september 1988.
Gammel Dok, Strandgade 277B, 4. 1401
København K. Tlf. 01 57 19 30.
Architectures Danoises, den danske arki¬

tekturudstilling, der blev vist i Paris i for¬
bindelse med det dansk-franske kultur¬
fremstød vises i G. Dok 19.8.-25.9.1988.
BLU-messe Vingstedcentret
4.-6. oktober 88
BLU-messen 88 er den største samlede
messe, der i år afholdes i Danmark, for le¬
gepladsudstyr til opholds- og fritidsarealer
ved boligområder, skoler og børneinstitu¬
tioner.

På messen vil der blive vist nyheder, som
producenterne har udviklet, under hensyn
til de mange krav der efterhånden stilles til
konstruktion, montering og placering af le¬
gepladsudstyr.
Desuden arrangeres konferencer bl.a.:

'Udnyttelse af udendørs fællesarealer i bo¬
ligområdet' og 'børn, legeplads og sikker¬
hed'.
På messen forventes de nye krav vedr.

legepladsudstyr fra DS. Dansk Standardi¬
seringsråd offentliggjort.
Kilde: Messearrangør BLU. Branchefor¬

eningen for leverandører til børne- og ung¬
domsinstitutioner. Box 51. 2620 Alberts¬
lund. Tlf. 02 647709.
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Kurser i Norge
»Kulturlandskap«. Arendal, 30. sept.-
1. okt. Arrangør: Norske Landskapsarki-
tekters Forening, avd. Agder i samarbeid
med NaFo/Agder og Fortidsminneforenin-
ger. Påmelding: NaFos fagsekretariat,
Postboks 7051, Homansbyen, 0306 Oslo 3.
Tlf. 02-44 78 77.

Kunst i offentlig miljø. Oktober. Arrangør:
Norske Landskapsarkitekters Forening,
avd. Bergen m.fl. Påmelding: NLA-
Bergen, v/Ingrid Haukeland. Tlf. arb. 05-
32 77 90.

Kilde: NaFo nytt nr. 13-1988.

Grundbog i anlægsgartneri på vej.
GartnerlNFO har igennem flere år arbej¬
det på udgivelsen af en afløser for Georg
Boyes bog: Anlægsgartneri. Gartner-
INFOs ny grundbog i anlægsgartneri har
været længe undervejs, men nu kommer
den. Det redaktionelle arbejde, hvor over
30 forfattere har leveret indlæg til bogen,
går nu ind i sin sidste fase. Såvel bogens ho¬
vedredaktør, statskonsulent Eyvind Thor¬
sen, som Grethe Bjerregaard fra forlaget
oplyser, at bogen vil være klar inden
udgangen af 1988. Anker Madsen

Byggeriets Videotek
Byggeriets Videotek/BSA har fremvisning
af arkitekturvideoer for enkeltpersoner og
studiegrupper mandag-fredag kl. 10-16.
Man kan komme uden aftale eller bestil¬

le tid i forvejen hos: Anne Grete Ryan, tlf.
01 12 68 60, lokal 3116.
Hver uge præsenteres aktuelle arkitek¬

turvideoer i 'Tirsdagsvideoen'.
En fortegnelse over videoerne pr.

1.3.1988 kan rekvireres fra Byggeriets Stu¬
diearkiv BSA, Peder Skramsgade 2 D, 1054
København K. Tlf. 01 12 68 60.

41 new sites on the world heritage list
During its 11th Session in December 1987
in Paris, the World Heritage Committee
added 41 new natural and cultural sites to
its List. Some of these are: the Great Wall
of China, Brasilia, the National Park of Ki¬
limanjaro, the Faunal reserve ofDja in Ca¬
meroon, Venice and its lagoon, Monticello
(Thomas Jefferson's House and the Uni¬
versity of Virginia), the Chaco National
Historical Park (New Mexico), the Nation¬
al Volcanic Park in Hawaii and, in the Unit¬
ed Kingdom, the city of Bath, the wall of
Hadrien, the Palace, Westminster Abbey,
the Church of Saint Margaret, and Blen¬
heim Palace.

Grandon marmorstens produkter
Alle produkterne er støbt af 100% ren
knust marmor, der er hentet fra Pyrenæer¬
ne i det sydlige Frankrig. Det giver et
hvidt, rustikt look og en robust, livslang
holdbarhed. Produkterne har fået ilagt gal¬
vaniserede jernbøjler, hvilket gør dem
stærkere, hvis de væltes eller stødes kraf¬
tigt.
Kilde: O. J. Marketing. Tv. Merløse 10,

4300 Holbæk. Tlf. 03 44 19 85.
Grandon produkter kan tåle ned til mindst
-29 grader Celcius. Efter en årrække vil
produkterne få en grå, rustik toning.

Nogle steder er der for meget vand
- og andre steder for lidt...
Drænoplast har løsningen på

begge problemer —

^palkenløu?c Zfmport & -Qkaport
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340

Komprimering af jorden f.eks. på
sportspladser, i haver, parkanlæg
o.l. giver ofte vandansamlinger.
Problemet løses nemt og effektivt
med DRÆNOPLAST DRÆNSTA-
VE. DRÆNSTAVENE sørger for, at
vandet trækker igennem overfladen
hurtigt og ledes ned i undergrunden.
DRÆNSTAVENE kan anbringes ved
nedgravning og er nemme at til¬
skære.

Plantning af træer gør byerne grønnere. Men beplantning af
gader, parkeringspladser og torve giver vandings- og gødsk-
ningsproblemer, hvis belægningen går tæt på træernes stam¬
mer. De problemer løses nemt og effektivt med DRÆNOPLAST
DRÆNSTAVEog OMFANGSDRÆN.

Den gode vandledningsevne sørger
for den fornødne tilførsel af vand og
gødning til rodnettet.

Ring for nærmere oplysninger, eller
rekvirer brochure.
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TEGNESTUELEDER

Teknisk Forvaltning

Stillingen som tegnestueleder ved parkafdelingen er
ledig til besættelse snarest.

Tegnestuen er i dag normeret med 2 landskabsarki¬
tekter og 1 teknisk assistent.

Opgaver: Arbejdet omfatter udover den daglige ar¬
bejdsledelse på tegnestuen, ansvaret for afdelingens
investeringsplaner i forhold til udbygningen af par¬
ker og legepladser, campingpladser, naturområdet,
skoler- og idrætsanlæg samt den grønne del af kom¬
munens byggemodninger.

Herning Kommune er på mange områder inde i en
meget omfattende og spændende udvikling, og stil-
lingsindehaveren vil aktivt få berøring med samtlige
aspekter indenfor fagområdet spændende fra kom¬
muneplanlægningen, planlægningen af et naturpark¬
område under udbygning, til lokalplanlægningen, by¬
fornyelse samt by- og gaderums design.
Kvalifikationer: Vi søger en erfaren medarbejder
med kendskab til og uddannelse indenfor stillingsom-
rådet, f.eks. landskabsarkitekt eller anden relevant
teoretisk eller praktisk uddannelse.

Stillingen forudsætter herudover engagement, kreati¬
vitet og gode lederevner.
Løn- og ansættelsesvilkår: Fastsættes i henhold til
overenskomst mellem Kommunernes Landsforening
og pågældendes forhandlingsberettigede organisa¬
tion.

Der vil for en kvalificeret ansøger med erfaring in¬
denfor arbejdsområet kunne forhandles om et § 1,
stk. 2-tillæg.
Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne ved
henvendelse til stadsgartner Lars Østerbye, tlf.
072120 00, lokal 4500.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidlige¬
re beskæftigelse - bilagt kopi af eksamensbevis og
eventuelle anbefalinger - skal være

Herning kommune
Personalekontoret
Rådhuset
7400 Herning

i hænde senest den 14. september 1988 kl. 8.00.
Ansøgningen bedes mærket »Genopslag nr. 98/88«.

m
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KURSUSINSTITUTIONEN KOLDKÆRGÅRD LANDBOSKOLE

Kursus Ha-44: SKOVENS SUNDHEDSTILSTAND
Kursusinstitutionen Koldkærgård Landboskole, den 10.-14. okt. 1988.
Formål: Den offentlige debat om, hvorvidt der forekommer skovdød i
Danmark, er mest præget af synspunkter. Kurset har som formål at belyse
faktorer, som kan være årsager til skovens svækkelsestilstand og at videre¬
give de konkrete fakta, som man på grundlag af igangværende forsknings¬
projekter er i besiddelse af.
Deltagere: Kurset henvender sig til alle, der har behov for den nyeste
konkrete viden: miljø- og fredningssagkyndige og skovbrugets praktikere,
samt undervisere i folkeskolen, gymnasiet og HF.
Program:
Mandag den. 10. oktober
Kl. 12.00 Ankomst. Indkvartering.
1. Introduktion til emnet.

Skovrider, dr. agro. Niels Elers Koch, Skovdyrkningskontoret, Skov-
og Naturstyrelsen.

2. SKADEBILLEDER, SKADEOPGØRELSER, SKADESOM¬
FANG I DANMARK OG I UDLANDET.
Forstfuldmægtig Jens Peter Simonsen, Skovdyrkningskontoret, Skov-
og Naturstyrelsen.

3. LUFTFORURENING I DANMARK OG VORE NABOLANDE.
Dr.phil. Jes Fenger, Miljøstyrelsens Luftforureningslaboratorium.

Tirsdag den 11. oktober
4. DIREKTE GASEFFEKTER PÅ TRÆER.

Lie. scient Lisbeth Mortensen, Miljøstyrelsens Luftforureningslabora¬
torium.

5. NÆRINGSSTOFFERS INDFLYDELSE PÅ TRÆERS VÆKST
Afdelingsleder, dr. agro. H. Holstener-Jørgensen, Statens forstlige
forsøgsvæsen.

6. JORDFORSURINGSPROBLEMATIKKEN.
Kandidatstipendiat, cand. hort. Karsten Raulund Rasmussen, Kemisk
Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

7. DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLES UNDERSØGELSER PÅ
KLOSTERHEDENS STATSSKOVDISTRIKT.
Claus Beier, Laboratoriet for økologi og Miljølære, Danmarks Tekni¬
ske Højskole.

8. DENDROKRONOLOGI
Træernes årringe fortæller om skovenes sundhedstilstand.
Forstkandidat Thomas Bartholin, Lunds Universitet, Sverige.

Onsdag, den 12. oktober
9. EKSKURSION TIL KLOSTERHEDENS STATSSKOVDISTRIKT.

Ekskursionsleder: Statsskovrider J. E. Handberg.
10. EKSKURSION TIL ULFBORG STATSSKOVDISTRIKT.

Ekskursionsleder: Statsskovrider Bo Holst-Jørgensen.
Torsdag, den 13. oktober
11. KLIMAETS INDFLYDELSE PÅ TRÆERS VÆKST.

Forstander, dr. agro. E. Holmsgaard, Statens forstlige Forsøgsvæsen.
12. SAMSPILLET MELLEM INSEKTANGREB OG TRÆERS SUND¬

HEDSTILSTAND.
Lektor Mikael Miinster-Swendsen, Institut for Populationsbiologi,
Københavns Universitet.

13. LUFTFORURENINGENS VIRKNING PÅ JORDBUNDSBIOLO-
GISKE SAMSPIL.
Lektor Ulrik Søchting, Institut for Sporeplanter, Københavns Univer¬
sitet.

14. ØKOSYSTEMORIENTEREDE HYPOTESER SOM FORKLA¬
RING PÅ SKOVDØD.
Hvad kan skovdyrkeren gøre. Professor, dr. J. Bo Larsen, Institut fiir
Waldbau, Universitåt Gottingen.

15. SKOV- OG NATURSTYRELSENS LYSBILLEDFOREDRAG.
Skovdød og -sundhed.
Forstfuldmægtig Jens Emborg Petersen, Odsherreds Skovdistrikt.

Fredag, den 14. oktober
16. ØKOLOGISK KORTLÆGNING OG ÆNDREDE DYRKNINGS-

PRINCIPPER.
Skovbrugsstuderende Peter A. Poulsen, Frederiksberg.

17. AFSLUTNINGSDISKUSSION.
Ordstyrer: Skovrider Niels Elers Koch, Skovdyrkningskontoret, Skov-
og Naturstyrelsen.

12.00 Frokost. Afrejse.
Kursusleder: Kontorchef Erik Lenchler-Hubertz, Danske

Forstkandidaters Forening.
Kursussted: Koldkærgård Landboskole
Kursusafgift: Kr. 2.200.
Tilmeldingsfrist: Senest den 23. september 1988.
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

VI BYGGER GRØNT

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishej • 02 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 L|fl4 vi
8680 Ry ved Gudenåen Lrr I BYGGER
*Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump-barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 02-52 78 02

GÅRDSANERING

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-73 32 78
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

/Aulcecfs^artHervMestetf

lllevnavivt
VI

Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus V^7\ BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

Suche Weihnachtsbåume

1 - 2000 Nordmann und alle Abies-Arten
1 - 2000 Blaufichten
3 - 4000 Rotfichten

Fritz Layher
Lailenweg 18, 7129 Giiglingen-Eibensbach
B.R.D. Tel. 07135/6950 AB 19.00 Uhr.



Hyde Park bænk hos Paustian i Nordhavn
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01 -18 45 11 Telefax 01 -18 45 46 Telex 16 355 PAUSTI
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 ■ Lørdag 10.00-14.00


