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Tænk kreativt med
BB betonvarer

1:1: IS)
Lillemosevej 1, Sterkende DK-2640 Hedehusene Tel. 42 13 88 44

Smukke belægninger, integrerede løsninger,
hvor belægning, kantsten, græsarmering,
trapper, pullerter e.t.c. passer ind i en perfekt
helhed - og med ene¬
stående muligheder
for mønstereffekt.

Vi lægger vægt på godt
design, hvor de enkelte ele¬
menter passer sammen.
Og vi lægger vægt på
kvalitet.

Lad os hjælpe dig til at udnytte mulighederne i
vort alsidige produktprogram til dine løsninger.
- Eller lad os indgå i et samarbejde om
produktudvikling på grundlag af dine specielle
ideer og vor viden om rationel, kvalitetsbetonet
betonvareproduktion.

Nyt fra DL
De geometriske haver i
Herning
I en rapport til DL's styrelse
skriver udvalget for de geome¬
triske haver: »- at Herning
kommune er aktiv omkring ha¬
verne. Vedligeholdelsen foregår
løbende og med udtyndingen
af skoven mod nord er der
kommet en spændende rumlig
kontakt mellem den gamle cir-
kelskulpturhave og de geome¬
triske haver. Hækkene er i god
vækst. En plantevindskærm
kommer forhåbentlig til at
virke efter hensigten, men der
spores en tydelig vindpåvirk¬
ning på hæksider mod vest og
nordvest.«
Der er i udvalget enighed om

at hækrummene skal klippes
vandret i toppen og at klippe¬
højden - alt efter havernes geo¬
metriske form og størrelse -
skal varieres fra fem til otte
meter.

Indretningen og udsmyknin¬
gen af de ni geometriske haver
(cirklen, elipsen, tokanten, tre¬
kanten, firkanten, femkanten,
sekskanten, syvkanten og otte¬
kanten) påregnes at finde sted i
perioden 1993-97 og at DL
søger fondsmidler eller spon¬
sorstøtte til arbejdets gennem¬
førelse.

EFLA - European Federation
ofLandscape Architects
Fra EFLA's praksiskommite-
møde i Bruxelles bringes en
forkortet udgave af Charlotte
Skibsteds hovedpunktsreferat.

Forsikring og ansvar
DL gik imod kommissionens
ændringsforslag om en forlæn¬
gelse af ansvarsperioden fra 5
til 10 år.

The Green paper
DL ønskede fortsat at få en

landskabsarkitektrepræsentant
indvalgt i kommissionen, der
skal bearbejde og færdigredi¬
gere »The Green Paper« - og er
villig til at stille en kandidat til
rådighed for et sådant arbejde.
DL's forslag, der støttes af

EFLA, forelægges på kommis¬
sionsmødet i Madrid senere på
året.

Eksamination efter kandida¬
teksamen
DL tog afstand fra kravet om 2
års praktisk arbejde med efter¬
følgende eksamination efter
kandidateksamen, og fastslog
at forslaget, som det foreløbig
så ud, ikke kunne vedtages i
Danmark. Både praksis-kom-
miteen og senere EFLA - gene¬
ralforsamlingen accepterede
denne holdning - ved at udsæt¬
te sagen til den 31.12.91. I mel¬
lemtiden skal hvert land arbej¬
de med de særlige forhold,
som er gældende i enkeltlan¬
dene for derefter at op en har¬
monisering.
Alle medlemslande undtagen

Danmark er tilhænger af ord¬
ningen, og der tales mere om
tre års praktisk arbejde end to.
Et nyt generaldirektiv for

alle højere akademiske uddan¬
nelser lægger op til dette krav
for praktiserende. Direktivet
skal aflyse tidligere enkeltdi¬
rektiver.
Generaldirektivet vil igen

henvise til uddannelseslængde,
arbejdsområde, forsikringsfor¬
hold m.m., og give de respek¬
tive uddannelser og deres ar¬

bejdsområde monopol.
Da arkitekterne diskuterer

samme emne er Charlotte
Skibsted løbende i kontakt
med Praktiserende Arkitekters

Råd, som vil støtte ordningen.
Kun Danmark og Irland har

ikke en registreringsordning for
praktiserende arkitekter.

Karen Permin

Efterårets arrangementer på
Fyn
Dansk planlægnings succes i
udlandet: Onsdag den 23. ok¬
tober 1991 kl. 19.30 på Odense
Rådhus, værelse 224.
Landinformationssystemer:
Torsdag den 21. november 1991
kl. 19.30 hos Meklenborg
I/S/Geomasters, Rugårdvej 55.
Tilmelding.
Kinaaften: Torsdag den 12. de¬
cember 1991 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C. Til¬
melding.
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Som bånd hen igennem heftet vises en serie Danmarksbilleder. De relaterer ikke umiddelbart ti! artiklernes tekst, men er dog en slags reference.
Udsigt fra Geheimerådens sti over Haderslev Dam. Sønderjylland amt.

Startskuddet har lydt til en fordobling afDanmarks skovareal i løbet
af de næste hundrede år, og skovtilplantning er blevet denne som¬
mers varme kartoffel. Ikke fordi der ikke er mange gode grunde til at
plante mere skov. TVærtimod synes det at være fordi, der kan findes
mange flere grunde til ikke at gøre det.
Emnet har været behandlet i aviser og andre tidsskrifter, men den

særlige hensigt med dette nummer af Landskab er at belyse de land-
skabsarkitektoniske konsekvenser af skovtilplantning.
Planstyrelsen skulle første juni havemodtaget amtskommunernes

forslag til inddeling af landet i to zoner:
- områder hvor tilplantning ønskes, og
- områder hvor tilplantning er decideret uønsket

Så langt kom halvdelen af amtskommunerne, men på grund af
politisk røre i visse landsdele nu, hvor forslagene er blevet til streger
på papir, har styrelsen været nødt til at forlænge fristen til 1. januar
1992. På den ene side har dette temanummer af Landskab dermed
mistet sin aktualitet men samtidig er det på den anden side blevet
endnu mere aktuelt, fordi det altså stadig er muligt at bidrage til
debatten.

Jordbrugsdirektoratet hævder, at amterne har lavet landskabs¬
planlægning bag om ryggen på dem, men har de det? Landmændene
frygter, at staten vil begynde at ekspropriere, hvis der ikke udbydes
nok jord til skovtilplantning, og mener at både plus- og minus-områ¬
derne er blevet så store, at der ér tale om erstatningsfri regulering. Er
det bondefangeri eller hvad? Med så alvorlige problemer er det ikke
mærkeligt, at diskussionen om, hvordan landskabet eventuelt kom¬
mer til at opleves, højst kan høres som en susen i løvet.
Vi er ofte tilbøjelige til at betragteæstetik som et begreb, der ude¬

lukkende handler om det skønne. Faktisk er det den samlede beteg¬
nelse for både smukt og grimt og modsætningen dem imellem. Hvad
vi anser for smukt eller grimt afvises også ofte som en subjektiv
vurdering underforstået, at det kan vi lige så godt holde op med at
diskutere, for det kan vi aldrig blive enige om.
Derformener noglemennesker, atæstetiske vurderinger ermindre

betydningsfulde end f. eks. økonomiske, praktisk-funktionelle eller
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sociale, der handler om, hvad vi synes er godt eller dårligt for sam¬
fundet som helhed såvel som for os selv, privat. På de områder har
vi udviklet kriterier og målestokke for sammenligning, og derfor er
vi måske mere tilbøjelige til at tillægge dem større betydning, end
hvad der drejer sig om, hvad vi anser for smukt og grimt. Begrebet
om det skønne i naturfredningslovens formålparagraf blev således
allerede i 1969 afløst af landskabelig værdi for at højne troværdighe¬
den. Men uanset om vi tager de æstetiske aspekter alvorligt eller ej,
er det sikkert, at de nye skove kommer til at gå fremtidige generatio¬
ner på sanserne. I et lille land som Danmark kommer de nemlig ikke
til at ligge udenfor lands lov og ret, menmidt iblandt os, og bliver til¬
plantningen af et omfang som ønsket, vil den udover at påvirke sam¬
fundsøkonomien, levevilkårene for vilde planter og dyr, grundvan¬
dets kvalitet ogmåske klimaet også væremed til atændre opfattelsen
af, hvad der er et typisk dansk landskab - hvad det er, vi synes er
smukt.
I dette nummer af Landskab har vi derfor ønsket at vende skov-

tilplantningsproblematikkeil ud fra en landskabsarkitektonisk syns¬
vinkel.
Bladet indledes med en generel oversigt over ligheder og forskelle

mellem de regionplantillæg, der allerede er sendt ind til godkendelse
og de, der i øjeblikket (1. sept. 1991) er ude til høring.
Herefter følger en artikel, der uddyber de samfundsøkonomiske

aspekter i internationalt perspektiv af tilplantningsintentionerne
med henblik på at belyse, hvilken type skov vi fremover vil kunne
forvente.

I anden del af bladet går vi tættere på de designmæssige aspekter
såsom form, tekstur, farve, lyd mv. i fire artikler. Den første kommer
med et bud på hvilke aspekter det er, der bør behandles ved udform¬
ning af skovbryn. Dernæst følger en analyse af regionplantillæg¬
genes behandling af landskabsbilledet og afslutningsvis gives to
eksempler - dels et konkret forslag til en tilplantning, som allerede er
foretaget på arealer i Roskilde kommune med særligt henblik på
bynært friluftsliv, og dels et forslag til en større samlet landskabs-
plan med hovedvægten på de æstetiske aspekter, der vedrører lyd.

Jelte Hansen - Møller

121



Skovtilplantning i regionplanerne
Af Jette Hansen-Møller

Formålet med denne artikel er at bringe en analyse af regionplan¬
forslagene om skovtilplantning. Artiklen består af to dele anbragt
mellem de andre artikler i bladet, hvor det anses for relevant. Først
følger en mere generel oversigt over ligheder og forskelle mellem ind¬
holdet i regionplantillæggene dels på grundlag af allerede vedtagne
forslag, dels på grundlag af de forslag, der i øjeblikket er ude til of¬
fentlig høring. Afslutningsvis analyseres de landskabsarkitektoniske
konsekvenser af planerne - Landskabsbilledets tilplantning på side
141-146. Opdelingen er lavet, så afsnittene dels kan læses hver for sig,
dels i sammenhæng, hvorfor det kan være nødvendigt at bære over
med gentagelser eller søge oplysninger i det foregående afsnit.

Formål med skovtilplantning
I dag er ca. 12% af Danmark skovdækket. Det er regeringens ønske
at fordoble dette areal i løbet af en periode på 80-100 år ud fra fire
hovedformål:
- at forøge træprodutionen
- at forbedre vilkårene for vilde dyr og planter
- at reducere overskuddet af landbrugsprodukter
- at forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv.

Begrundelserne for at plante skove er mange.
• Skovbruget er producent af en råvare, som vi har underskud af

både herhjemme og i EF. Samtidig kan skovplantning være et alter¬
nativ til anden jordbrugsmæssig anvendelse i en tid, hvor der iværk¬
sættes flere og flere bestræbelser for at undgå, at EF bliver kvalt i sin
egen succes, hvad angår produktivitetsstigning på traditionelle
landbrugsprodukter. Hertil kommer, at skove skaber gode mulig¬

Bøg. Liselund. Storstrøms amt.

heder for at forbedre levevilkårene for mange af de dyr og planter,
hvis livsbetingelser trues af landbrugsproduktionens intensivering.
Med flere skove og bedre vilkår for planter og dyr bliver de rekreative
herlighedsværdier også forøget. Endelig er skov en afgrøde, som kan
beskytte vore grundvandressourcer og vandløb og søer mod generne
fra overgødskning og dræning.
For at nå sine mål har regeringen sat ind på tre fronter. For det før¬

ste er amtskommunerne blevet sat på den opgave at udpege en del af
deres areal til tilplantning indenfor den kommende planperiode, dvs.
indtil år 2001. Tilplantningen forventes at kunne foregå med en takt
på ca. 2% pr. planperiode, men for at sikre et tilstrækkeligt stort ud¬
bud af egnet jord, skal amterne udpege ca. 6% i første omgang. Des¬
uden har staten selv påtaget sig en aktiv rolle ved at ville stå for til¬
plantning og drift af halvdelen af arealerne, og endelig er det beslut¬
tet at yde tilskud i et vist omfang for at fremme privat tilplantning.

Planernes omfang og indhold
På nuværende tidspunkt har syv amter afleveret deres forslag til
skovtilplantning til Planstyrelsen til endelig godkendelse, mens de
øvrige amter har udsendt deres forslag til offentlig høring.
I Storstrøms amt har høringen medført så stærke protester i

landbrugskredse - bla. dannelsen af Foreningen for Skovrejsnings-
truede Landmænd - at forslaget til regionplantillæg helt er blevet
taget af bordet. Også i Ringkøbing, Sønderjyllands, Vejle og Ribe
amter er uroen mærkbar, mens der i de øvrige amter typisk er ind¬
kommet fra få til et par hundrede henvendelser angående forslagene,
herunder også positive tilkendegivelser.
Som det fremgår af figur 1 har de fleste amter udpeget arealer

nogenlunde af et omfang som forudsat i Planstyrelsens vejledning
om skovtilplantning. Ringkøbing amt er dog gået noget videre, mens
Bornholms amt er helt nede på kun 4%, idet dette amt i forvejen er
landets skovrigeste region.
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Bøg. Louisenlund. Udsigt over den største gruppe bautasten på Bornholm. Bornholms amt.

Amtskommuner Bornholm Frederiksborg Ringkøbing Sønderjylland Vestsjælland Viborg Århus c

£ København Nordjylland Ribe Roskilde Storstrøm Vejle
Indsendt ti! godkendelse X X X X X X X - - - - - - -

Skovprocent i dag 21,0 16,1 11,0 7,6 9,4 10,4 14,3 9,2 7,1 9,5 9,0 10,0 11,3 12,7
Procent nye områder 5,0 4,5 15,0 5,0 4,0 5,3 5,0 6,6 ? 4,8 8,3 7,0 - 6,0
Prioriteringer 1, 2 eller 3
Dårlig bonitet 1 (1) 1 1

Landbrugsstruktur 1 1 1 '

Friluftsliv 1 3 2 1 3 2 1 1 I

Grundvand 2 2 1 2

Arrondering 2 1 1 3 3 1

Procent minus områder - 35 25 25 25 29 15 - - 19 - 29 15

Nye landskabsregistreringer X X X X X X

Figur 1.
Forenklet oversigt over amtskommunernes regionplantillæg vedr. skovrejsning pr. 1. sept. 1991. Hvor den nuværende skovprocent ikke er oplyst i region¬
plantillægget stammer oplysningen fra Arealdatakontoret. Procentangivelsen er relateret til amtets samlede areal.

Ud over de angivne kriterierfor udpegning afskovrejsningsområder harRoskilde amt et kriterie om at skjule skæmmende anlæg ogNordjyllands amt
et, der vedrører tilplantning ved sommerhusområder og feriecentre.

Vedr. udpegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket, anvender alle amterne de i vejledningen opstillede kriterier.
Det skal endvidere bemærkes, at Vestsjællandsplan er blevet til som en forhandlingsplan; at derpå Fyn gennemføres to høringsrunder, og atNordjyl¬

land og Ribe har udpeget deres skovrejsningsområder som en sum af, hvorflest hensyn talerfor det. Endelig har Storstrøms amt set sig nødsaget til at tage
deres plan af bordet og begynde forfra som følge afprotester fra landbrugerne og deres organisationer.
I seks amter er der udført nye landskabsregistreringer i forbindelse medplanlægningen,

m Simplified outline of additional regional plans for counties concerning extensive afforestation by Sep 1, 1991. Wherever these plans contain no
information on the present percentage offorest we have obtained the information from the Department ofLand Data.
LANDSKAB 6 -1991 123



Bøg. Even sø i Faksinge skov. Storstrøms amt.

Kriterier for områder hvor skovrejsning ønskes:
i alt ca. 6% afdet åbne land

Hvor det ikke er i konflikt med andre regionplaninteresser
Hvor flest hensyn talerfor
Hvor det kan være et alternativ til anden jordbrugsmæssig udnyt¬
telse
Som efterbehandling efter råstofindvinding
I områder med dårligt arronderende ejendomme
I tilknytning til eksisterende skov
Hvor lokale forhold taler for mindre områder
Til beskyttelse afgrundvandsmagasiner
For at begrænse forurening af vandløb og søer iht. recipientkvali¬
tetsplanlægningen
Hvor det vil have en naturforbedrende effekt
I tilknytning til EF-fuglebeskyttelsesområder for særlige skov¬
fugle
Hvor det kan forbedre muligheden for at dyrke friluftliv

Figur 2. Forenkelt oversigt over kriterier for udpegning af skovtilplant-
ningsområder ifølge Planstyrelsens vejledning ti! amtskommunerne,
u Simplifiedoutlineofcriteriaforselecting areasfitforforestation, accord¬
ing to the official guidelines sent to counties.
Residualplaner
Ud fra de omtalte formål med skovtilplantningen, kunne det forven¬
tes, at regionplantillæggene rent metodisk ville ligne f.eks. råstof¬
planlægningen ved at tage udgangspunkt i kriterier for, hvor til¬
plantning er mest hensigtsmæssig og bagefter gennemføre en afvej¬
ning i forhold til de andre interesser i det åbne land. Det er imidlertid
ikke tilfældet. Tværtimod synes hensynene til andre interesser, især
landbrug og naturbeskyttelse, at have spillet en afgørende rolle alle¬
rede fra begyndelsen, dels fordi vedproduktionen ikke varierer næv¬
neværdigt fra område til område i Danmark, og dels fordi inten¬

tionen om at begrænse landbrugsproduktionen og komme betræng¬
te landmænd til hjælp øjensynlig er mindst lige så væsentlig.
Det kan derfor ikke undre, at det mest karakteristiske fællestræk

ved de nye planer er, at de er blevet residualplaner, dvs. planer, der
fylder de huller ud, som andre planer har efterladt grå eller hvide.

Kriterier for udpegninger af skovtilplantningsområder
At undgå konflikt med andre interesser i det åbne land, og samtidig
finde de områder hvor flest hensyn taler for skovtilplantning står
først i Planstyrelsens vejledning til amterne som kriterier for udpeg¬
ning af skovtilplantningsområder, jvf. figur 2, idet mange af de inte¬
resser, der allerede er omfattet af planlægning for det åbne land,
sammenfaldende vil kunne tilgodeses ved skovtilplantning.
I Nordjyllands, Ribe, Bornholms og Frederiksborg amter er en

sådan lag-på-lag-metode mest iøjenfaldende, mens de øvrige amter
i højere grad prioriterer deres kriterier og enkelte bygger på en
hovedidé.

Marginale jordbrugsområder
De ringest boniterede landbrugsjorder hvor indtjeningen i dag er
marginal, og hvor en tilplantning må formodes at kunne blive et
alternativ, er det kriterium, som flest amter har taget som udgangs¬
punkt for deres udpegning af skovtilplantningsområder jvf. figur 1.

Seks af amterne udpeger således først og fremmest de grov- og
fintssandede jorder som områder, hvor tilplantning ønskes. I Ring¬
købing og især i Nordjyllands amter har overvejelser om den eksiste¬
rende bedriftsstruktur - brugenes størrelse, omfanget af til- og bort¬
forpagtninger, investeringer i bygninger og produktionsapparat og
landmændenes alder- desuden indgået i vurderingerne.
Mange steder vil jordfordeling være en væsentlig forudsætning,

såvel for at skovrejsningen kan lykkes, som for at landbrugsstruk¬
turen ikke efterlades totalt smadret, når og hvis staten og private eller
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institutioner går ind og blander sig i konkurrencen om tillægsjord.
Konkrete ønsker om at løse problemet afspejles imidlertid kun i ret¬
ningslinierne for et amt - Viborg - hvori det direkte hedder:
Iforlængelseafden statslige ogprivate skovrejsning agter am tsrådet
fra 1993 at anvende midler til etablering af skov samt at virke for
gennemførelse af andre skovrejsningsprojekter, feks. ved bidrag til
jordfordelingsprojekter.
(Viborg amt s. 3)

Friluftsliv
Næst efter jordbonitet er den planlægningsmæssigemulighed for at
forbedre friluftslivets vilkår det, flest amter har givet en første¬
prioritet. Det er især iøjnefaldende i de sjællandske og østjydske
amter, hvor udpegningen har taget udgangspunkt i mangelen på
adgangsmuligheder til bynære rekreative områder herunder skove.
Som noget særligt har Nordjyllands amt desuden udpeget skovrej-
ningsområder op ad sommerhusområder og større feriecentre uden
andre rekreative tilbud end strand.

Netop når det gælder de rekreative skove er det vigtigt, at der ar¬
bejdes landskabsarkitektonisk med udformning og drift, men her er
problemet, at det alene er overladt til den fremtidige ejer, da amterne
ikkemå udarbejde retningslinier hverken for skovens udformning el¬
ler træartsvalget.

Grundvand
Diskussioner om muligheden for at beskytte infiltrationsområderne
til grundvandsmagasinerne har været af stor betydning i miljødebåt-
ten i de senere år. 1 forbindelse med skovrejsningsplanerne har de
imidlertid kun spillet en beskeden rolle, og mærkværdigvis fortrins¬
vis i amter med lerjorder. Kun på Fyn og i den vestlige del afVejle amt
er arealer over sårbare grundvandsmagasiner blevet prioriteret
højest.

Bøg. Sæby å nær pavillonen i Sæbygård skov. Nordjyllands amt.

Kriterier for områder, hvor skovrejsning er uønsket:
10-15% afdet åbne land

Hvor det i henhold til naturfredningsloven og fredningsplanlæg¬
ningen ville kræve dispensation:
§ 43-områder: moser, heder, strandenge og strandsumpe
100 m fra strandbredder
150 m fra søer og vandløb
100 m fra fortidsminder
Inden forfredninger, hvor det udtrykkeligt er nævnt

Hvor det af landskabelige grunde er uønsket:
Inden for større sammenhængende naturområder og områder af
særligt enestående landskabelig kvalitet som:

- ådale
- områder der støder op til større søer og moser og heder
- stærkt kuperede arealer - kystnære arealer
- kirkeomgivelser m. v.
- enkelte gamle skovbryn med naturskovskarakter
- områder med monumentalt beliggende fortidsminder
- geologiske interesseområder af særlig og enestående værdi.

Områder hvor et særligt værdifuldt samspil mellem forskellige
landskabstyper eller et særligt kulturlandskab vil kunne udviskes
gennem tilplantning.

Figur 3.
Forenkelt oversigt over områder hvor tilplantning er uønsket i henhold til
Planstyrelsens vejledning om skovtilplantning
m Simplified outline ofareas where, according to the National Agencyfor
Physical Planning, planting is undesirable.
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I visse Vestjydske amter, hvor der er de største nedsivningsproble-
mer netop på sandjorderne, afvises visse af disse områder som skov-
tilplantningsegnede med en henvisning til, at områderne er af største
betydning i landbrugsmæssig henseende til specialafgrøder som
f. eks. kartofler, kvæg og hvede! I Ringkøbing amt har det f. eks. ført
til en udtalelse som:

Amtsrådet er opmærksom på, at begrænset skovrejsning giver
mindre sikkerhed for grundvandet, men at det vil fortsætte og øge
bestræbelserne for at beskytte grundvandet også under landbrugs¬
jorderne. (Ringkøbing amt s.10)

Hvordan amtsrådet nøjere tænker sig, det skal foregå, kan der
naturligvis ikke redegøres for i en skovrejsningsplan.
Arrondering og naturforbedring
Et af Planstyrelsens kriterier for udpegning af skovtilplantnings-
områder hedder: hvor det har en væsentlig naturforbedrende effekt.
Kun i Roskilde amt fører det til en positiv udpegning af kerne¬
områder og spredningskorridorer. I enkelte amter udpeges skovtil-
plantningsområder i forbindelse med EF-fuglebeskyttelsesområder
for særlige skovfugle. Ellers synes denne formulering mest at slå
negativt igennem ved udpegning af områder, hvor skovtilplantning
er uønsket fortrinsvis for at beskytte lysåbne biotoper.
I næsten alle amter er der taget et vist hensyn til muligheden for at

arrondere eksisterende skove ved yderligere tilplantning.
I Sønderjyllands og Ringkøbing amter har det været et af de vig¬

tigste kriterier. Frederiksborg amt derimod gør opmærksom på, at
amtets skove er de bedst arronderede i landet, og at dette kriterium
derfor ikke har spillet nogen rolle for deres planforslag. Desuden er
Frederiksborg amt det eneste, hvis registreringsgrundlag indeholder
en oversigt over eksisterende naturskovsarealer, dvs. meget gamle
løvskove, der ikke nævneværdigt har været omfattet af forstlige ind¬
greb, og som derfor er vigtige levesteder for plante- og dyrelivet.
Kun Sønderjyllands og Ribe amter peger direkte på, at de mangler

Lind. Skovbryn på Ormø. Vestsjællands amt.

skov. Det betyder dog ikke, at de forholdsvis udlægger større andele
af deres arealer til skov end de øvrige amter, idet store dele af disse
amter ikke kan tilplantes, da de er udpeget i medfør af Ramsarkon-
ventionen og EF's direktiv om beskyttelse af en række særligt betyd¬
ningsfulde yngle- og rastepladser for fugle.

Områder hvor skovtilplantning er uønsket
Alle amterne har uden væsentlige afvigelser fulgt Planstyrelsens vej¬
ledning for, hvilke områder de kunne udpege, hvor skovtilplantning
er uønsket jvf. figur 3.

Erstatningsfri regulering
Planstyrelsen antog i vejledningen at minusområderne ville komme
til at omfatte 10-15% af amternes areal. Nu viser det sig imidlertid,
at alene de arealer, der er omfattet af naturfredningsloven samt
egentlige fredninger udgør så stor en procentdel. Når områderne af
enestående landskabelig kvalitet lægges til, når de fleste amter op på
at udpege ca. 25% af deres areal som minusområde. Jvf. figur 1.
Det giver problemer med landbruget, fordi det betyder, at den

enkelte jordejers dispositionsret indskrænkes i disse områder. Fak¬
tisk er der, såfremt regionplanforslagene godkendes, tale om en er¬

statningsfri regulering, og det er bl. a. det, der gør hele sagen til en
varm kartoffel i ministerierne. Hidtil har det nemlig været tilladt en
ejer af en landbrugsejendom at tilplante op til 25 ha dog ikke over en
fjerdedel af ejendommens areal uden at skulle spørge nogen om lov,
med mindre naturfredningsloven eller en egentlig fredning hindrede
det.

Tre strategier
Både når det gælder kriterierne for udpegning af områder, hvor til¬
plantning er ønsket, og hvor den er uønsket, er det de funktionelle
problemer, amternes planlægning forsøger at løse. Udover planlæg-
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Tjørn. Græssende får på Kejlsø. Guldborg Sund. Storstrøms amt.

ningsmæssige retningslinier er midlerne hertil dels økonomiske inci¬
tamenter, dels opkøb, og dels forbud. Som handlingsstrategier synes
de i nogen grad at karrikere metoder, der allerede er kendt fra andre
områder, og dermed at svække tilliden til systemet.
Desuden er det et generelt problem, at amterne nok er den plan¬

læggende myndighed, men ikke den administrerende. Skov- og Na¬
turstyrelsen står selv for opkøb og drift af de arealer, de ønsker at til¬
plante, mens Jordbrugsdirektoratet står for tildelingen af tilskudde¬
ne til private på grundlag af regionplanernes områdeudpegninger.
Endelig er jordbrugskommissionerne dem, der skal holde øje med,
om der foregår tilplantning i de områder, hvor det er uønsket. Mulig¬
heden for ansvarsforflygtigelse og fejlfortolkninger kommer altså
ikke til at mangle.

Økonomiske incitamenter
Som jeg har været inde på er skovtilplantningsplanerne residual-
planer. Desuden er de hvis-så-planer, dvs. at hvis nogle skulle
være interesseret i at plante skov, så er det fastlagt, hvor de må
boltre sig. Deri ligner metoden, den der anvendes ved byudvikling
og den øvrige regionplanlægning. Hvis derimod ingen vil bide på
krogen, bliver der ingen private nye skove, og det er dermeget, der
tyder på i øjeblikket. For at stimulere interessen har regeringen
derfor besluttet at yde økonomisk tilskud til privat skovtilplant¬
ning. Herved udvides imidlertid den generelle uigennemskuelig¬
hed over for forholdene i det åbne land.
En spade er ikke længere en spade - heller ikke i landbruget.

Der indgås økonomiske aftaler om det ene og det andet. Dæk¬
ningsbidrag, mælkekvoter, aftaler om gyllespredning, afgræs¬
ning af arealerm.v. Til braklægning gives der f.eks. også tilskud,
og det kan sagtens forekomme på de arealer, hvor der også kan
opnås tilskud til tilplantning. Hvem der får hvad, kan offentlig¬
heden og overordnede myndigheder kun vanskeligt kontrollere,

og i sidste ende synes det at være de internationale landbrugs-
forhandlinger, der afgør, om pengene karakteriseres som social¬
hjælp eller landbrugsstøtte. Det fremmer hverken byfolks syn på
landbruget eller landmændenes syn på politikerne.

Opkøb
For det andet vil staten i denne sag selv stå for halvdelen af tilplant¬
ningen for at sikre, at der overhovedet bliver noget om snakken. Den
metode genkender vi fra friluftsplanlægningen. Opkøb af arealer til
friluftsformål blev mulig med lov 230 bl. a. for at sikre de danske
strande mod truslen sydfra i forbindelse med Danmarks indmeldelse
i EF. Gennem en økonomisk saltvandsindsprøjning og udvidelse af
lovens område er det nu for perioden 1989-94 blevet muligt at for¬
valte for 900 mill. kr. af den danske natur fordelt med 40% til skov¬

tilplantning, 40% til naturbevaring og 20% til friluftsliv.
Men den vej er ikke fremkommelig i længden, selv om naturen har

det dårligt, og selv om Skov- og Naturstyrelsen nu kan sælge videre
til institutioner og udlændinge for at financiere fortsatte opkøb. Et
sådant privatiseringsprincip er formodentlig ikke noget den almin¬
delige dansker vil hylde, for de områder, der om nogen, betragtes
som »natur« med vide udfoldelsesmuligheder.

Forbud
For det tredje indebærer planerne en udpegning af områder, hvor
tilplantning er decideret uønsket, altså forbudsområder. Det kender
vi f.eks. fra naturfredningslovens beskyttelseszoner langs åer,
strande og skove og 43-områder. Minusområder kan, som jeg alle¬
rede har været inde på opfattes som erstatningsfrie reguleringer af
den enkelte landmands dispositionsmuligheder, selv om det i plan¬
grundlaget hedder, at der skal tages hensyn til andre interesser, og det
styrker bestemt ikke tilliden hverken til planlæggere eller politikere.
(fortsættelse om forandringer i landskabsbilledetpå side 141-146)
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Skovrejsning i nationalt perspektiv AfMichael Linddal og Finn Helles

Skovrejsningen vil på langt sigt mere end
fordoble den danske produktion af træ.
Danmark må i øjeblikket netto-importere
træprodukter i et omfang svarende til 2-3
gange den hjemlige hugst, og det samme er
tilfældet i EF som helhed. Det er sandsyn¬
ligt, at der vil foregå en langsigtet tilpasning
af samfundet, så den øgede træproduktion
kan forarbejdes og forbruges eller ekspor¬
teres, forudsat at der satses på råtræ af høj
kvalitet.

Skovrejsningens mulige betydning for
produktionen af træ
Danmark et nettoimportør af træprodukter,
og det samme er tilfældet for EF som helhed.
Et væsentligt politisk argument for at frem¬
me skovrejsning er i samtlige EF-lande, at
graden af selvforsyning med træprodukter
bør forøges. Hertil kommer, at skovrejsning
er et middel til at nedbringe landbrugets
overskudsproduktion, og at de nye skove kan
forøge produktionen af en række immateri¬
elle goder.
I denne artikel behandles hovedsagelig

skovrejsningens materielle produktionsa-
spekt, dvs. skovrejsningens mulige betyd¬
ning for Danmarks forsyning med råtræ og

træprodukter og de hertil knyttede virknin¬
ger på beskæftigelse og handelsbalance.
Hvis vi skal følge den politiske målsæt¬

ning mest optimistisk, vil der over de næste
70-120 år ske en fordobling af det danske
skovareal. Det indebærer, at ca. 500.000 ha
bliver tilplantet. Vi anslår, at ca. 75% heraf
- svarende til 375.000 ha - bliver egentlig
produktionsskov, og at 275.000 ha bliver nå¬
leskov og 100.000 ha bliver løvskov. Det
antages endvidere, at 25.000 ha af »nåle-
skovsarealet« benyttes til læbælter, som ikke
bidrager til træproduktionen.
Hvis det yderligere antages, at tilplantnin¬

gen sker jævnt over ca. 70 år, at der som mo¬
del for nåletræ anvendes rødgran (med en

gennemsnitlig produktion svarende til 50%
af produktionsklasse 12 ved en omdrifts-
alder på 70 år), og at der som model for løv¬
træ anvendes eg (produktionsklasse 4,7 ved
en omdriftsalder på 140 år), så vil den frem¬
tidige hugst fra de nye skove udvikle sig som
vist i figur 1 og 2. Antagelserne er grove, men
vi anser alligevel figurerne for rimeligt reali¬
stiske.
Det grundlæggende spørgsmål er så, om

der fra en national synsvinkel er brug for
denne ekstra hugst?

Figur 1. Figuren viser den øgede hugst afnåletræ
ud ifremtiden som følge afen skovrejsning, hvor
der tilplantes 250.000 ha nåleskov jævnt over 70
år.

m Fig. 1. Conifer cutting extrapolated.
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Figur 2. Figuren viser den øgede hugst af løvtræ
ud ifremtiden som følge afen skovrejsning, hvor
der tilplantes 100.000 ha løvskovjævnt over 70 år.
m Fig. 2. Hardwood cutting extrapolated.
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Danmarks nuværende forsynings¬
situation
Tabel 1 viser den gennemsnitlige årlige hugst
i Danmark 1985-87 og prognoser for hug¬
sten 1990-99 og 2000-09. Det ses, at den
samlede årlige hugst for øjeblikket er ca. 2,2
mio. kbm, og at den forventes at stige svagt
over de næste 20 år. Skovrejsningen vil først
på længere sigt bidrage til en hugstforøgelse,
jfr. figur 1 og 2.

Tabel 1. Den årlige hugst i Danmark, mio. kbm.
1985-87 1990-99 2000-09

nåletræ 1,45 1,50 1,65

løvtræ 0,72 0,77 0,77

hugst i lat 2,17 2,27 2,42

■ Annual cutting in Denmark, million m'.

Indtil for nylig blev ca. 1/3 af den danske
nåletræhugst eksporteret som råtræ til vide¬
re forarbejdning i de øvrige nordiske lande.
P.g.a. disse landes overkapacitet i papirindu¬
strien og deres store hjemlige hugst af det
småtdimensionerede nåletræ af dårlig kvali¬
tet, der anvendes i papirindustrien, er den
danske eksport faldet drastisk. Det giver
problemer for det danske skovbrug, fordi der
kun er få alternative anvendelser for denne
træressource i Danmark. En øget skovrejs¬
ning vil skabe fysisk grundlag for udbygning
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af en træindustri baseret på hjemligt produ¬
ceret nåletræ, men om en sådan udbygning
er økonomisk forsvarlig, afhænger af kon¬
kurrenceforholdet til vore nabolandes indu¬
strier. Dette er en afgørende forudsætning
for, at det forsyningsmæssige argument for
skovrejsningen holder.
Omregnet til råtræækvivalenter er Dan¬

marks årlige forbrug af træprodukter 7-8
mio. kbm., så vi importerer altså ca. 5 mio.
kbm. For EF som helhed er forholdet det
samme: der hugges årligt ca. 90 mio. kbm, og
forbruget af træprodukter svarer til ca. 3
gange så meget råtræ.
Samfundsøkonomisk kan det være for¬

nuftigt at importere træprodukter, hvis det
vil være dyrere at fremstille dem selv (der ses
her bort fra, at det for visse træprodukters
vedkommende slet ikke lader sig gøre). En
stor del af importen består af produkter, som
videreforarbejdes i den hjemlige industri,
hvorved der opnås en forædlingsgevinst.
Med andre ord: det forhold, at Danmark er

nettoimportør af træprodukter, er ikke i sig
selv noget argument for at producere mere
råtræ.

Prognoser peger på, at der for Europa
som helhed vil blive en stadig større mer-ef-
terspørgsel på træprodukter i de nærmeste
tre årtier (FN 1986). I virkeligheden vil der
naturligvis ske sådanne ændringer i mæng¬

Ege i Stoubæk krat ved Storåen. Ringkøbing amt.

der og priser, at udbud og efterspørgsel brin¬
ges i balance. Hvis prisen på råtræ stiger, vil
hugsten i de europæiske skove sandsynligvis
blive forøget - der er i hvert fald et uudnyttet
hugstpotentiale (Anonym 1990).

Den fremtidige forsyningssituation
For en global betragtning er der ikke tegn på
træmangel - problemet ligger i, at råtræres¬
sourcerne er geografisk skævt fordelt i for¬
hold til industrien og forbrugerne. Sovjet¬
unionen har i den boreale nåleskov verdens
største skovressource, men p.g.a. dårlig in¬
frastruktur er landet et af de få på den nord¬
lige halvkugle, som direkte oplever en man¬

gel på træprodukter. I lande som USA, Bra¬
silien, Chile og New Zealand er der etableret
store plantager af hurtigtvoksende arter, der
sikrer, at der ikke i overskuelig fremtid vil
blive mangel på råtræ til papir- og plade¬
industrien.
I Storbritannien, Irland og Spanien er der

anlagt store plantager af nåletræ, som for¬
trinsvis vil producere træ af ringe kvalitet
(masseved). Men også fremover vil det være

Finland, Norge og Sverige, der navnlig bi¬
drager til at dække det øvrige Europas im¬
portbehov for træprodukter.

Hvor fornuftigt er produktionsaspektet?
Vi anser ikke produktionsaspektet i forbin-
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delse med skovrejsning for noget særlig væg¬

tigt argument. Selv en massiv skovrejsning
vil først om 70-100 år få betydning for den
hjemlige forsyningssituation. Træ er en res¬
source med mange anvendelser, så der bliver
næppe tale om en overskudsproduktion. Det
er imidlertid vigtigt, at der sker en udbygning
af forarbejdningskapaciteten for tyndings-
masserne i nåletræ. De større dimensioner
kan blive en værdifuld råvare for træindu¬
strien.
Men skovrejsning vil aldrig komme til at

afhjælpe en truende mangelsituation.
For det første vil der fortsat være træ nok

på globalt plan - men en øget hjemlig pro¬
duktion kan naturligvis betyde valutabespa¬
relse. For det andet vil tendenser i retning af
træmangel blive afhjulpet af markedskræf¬
terne. Prisen på råtræ vil stige, så det bliver
rentabelt at anvende hidtil uudnyttede træ¬
ressourcer. Desuden er der mange mulig¬
heder for at substituere træprodukter med
varer af andre materialer.
Det er vanskeligt at opstille prognoser for

forbruget af træprodukter, fordi det afhæn¬
ger af mange faktorer. Med den tidshori¬
sont, der er knyttet til skovrejsning, er det
næppemuligt at vurdere, om skovrejsningen
engang vil opfylde et forsyningsmæssigt
behov. Samfundet vil ændre sig meget inden
for den tidshorisont, og det vil kunne »ind¬
stille sig« på den øgede hugst.

Skovrejsningens betydning for
beskæftigelse og handelsbalance
Skovrejsning vil kræve nogen arbejdskraft.
Undersøgelser har vist, at den direkte be¬
skæftigelseseffekt i anlægsfasen er 2,5-4
mandår pr. 1.000 ha, og at den vil stige til
7,5-10 mandår pr. 1.000 ha efter 70 år. Dertil
skal lægges den indirekte effekt i tilknyttede
erhverv, især planteskoler og primær træ¬
industri, en effekt der vurderes til ca. 15
mandår pr. 1.000 ha på langt sigt. (Hansen
et al. 1987). Ved anlæg af 375.000 ha produk¬
tionsskov vil der altså på langt sigt kunne
opbygges en beskæftigelseseffekt på 7.000-
9.000 arbej dspladser - under den urealistiske
forudsætning, at mekaniseringen ikke inten¬
siveres i skovbruget.
Der kan ikke siges meget om, hvor fordel¬

agtig denne beskæftigelseseffekt er fra en
samfundsøkonomisk betragtning. Er der på
langt sigt en høj arbejdsløshed, vil effekten
være positiv. Skal arbejdskraften derimod
helt eller delvist trækkes bort fra andre er¬

hverv, kan den samfundsøkonomiske effekt
blive ubetydelig. Det forekommer dog for¬
nuftigt at skabe et beskæftigelsesmæssigt
alternativ til landbrugserhvervet, da land¬
brugslandet - hvadenten der sker skovrejs¬
ning eller ej - vil miste grundlag for beskæf¬
tigelse.

P.g.a. den lange tidshorisont kan der hel¬
ler ikke siges noget sikkert om skovrejsnin¬

gens mulige konsekvenser for handelsbalan¬
cen. De allerede præsenterede handelstal
viser, at en større indenlandsk produktion
kan betyde, at der spares valuta. Efter de
foreliggende prognoser for træproduktion
er der ikke noget, som tyder på, at der kan
tjenes meget til nationalregnskabet ved at
producere ringe trækvaliteter. Mere sand¬
synligt er det, at de væsentlige valutabespa¬
relser opstår v,ed produktion af kvalitetstræ,
som kan benyttes i møbelindustrien.

Skovrejsningen - perspektivernes omfang
Skovrejsningen skal nok få et betydeligt om¬
fang, men det bliver næppe så stort som sti¬
puleret af politikerne. Landbruget vil udtage
300.000 ha af omdriften i løbet af de næste

10 år (Landbrugsministeriet 1991), så der er
plads til at rejse skov. Det vil også nationalt
betragtet være en fornuftig disposition, da
træ - især hvis der lægges vægt på produk¬
tion af høj kvalitet vil finde anvendelse, selv
om det er særdeles vanskeligt at forudsige
det fremtidige behov,
Landbruget er i krise, men dette skal ikke

medføre, at landbrugsjord tilplantes kritik¬
løst. Det kan være nødvendigt at tage visse
fleksibilitetshensyn: hvis landbrugskon-
junkturerne skifter, er det uheldigt at have
konverteret »for meget« landbrugsjord til
skov (Stryg 1990). På den anden side skal der

130 LANDSKAB 6 -1991



Borretlund. Storstrøms amt.

advares imod at plante landbrugsjord til fra
»den dårlige ende«. Dårlig landbrugsjord er
ofte også dårlig til skov, så en investering i
skovrejsning på de ringeste jorder har ikke
noget rimeligt produktionsaspekt.
Det vil være en forkert forvaltning af sam¬

fundets ressourcer, hvis ikke et af målene
med skovrejsning er en øget produktion af
træ til industrien. Kunststykket består i at
kombinere dette mål med de andre mål, der
tilsammen bevirker, at samfundet ønsker
mere skov. Skovenes betydning for landska¬
bet, for dyre- og plantelivet og for friluftsli¬
vet er væsentlige elementer, som skal under¬
støttes i opbygningen af de nye skove.
Vi vil gerne appellere til alle, der arbejder

med skovrejsning, om at undgå altid at tæn¬
ke i traditionelle baner. Opbygningen af nye
skove helt fra grunden giver enestående mu¬

ligheder for at prøve noget nyt (og iøvrigt
lære af tidligere tiders fejl). Skovlandbrug,
hvor landbrugsmæssige ikke-overskudspro-
dukter kombineres med løvtræ af høj kvali¬
tet, synes at være en oplagt mulighed i den
omstillingsfase, som anvendelsen af vores
landbrugsland er på vej ind i.
Problematikken om valg mellem nåletræ

og løvtræ er efter vores mening ret uinteres¬
sant. Dét er vigtigere at foretage et biologisk
træartsvalg, hvor der vælges træart og dyrk¬
ningssystem efter lokaliteten. P.g.a. den lan¬
ge tidshorisont i skovbruget er hensyn til de

økologiske faktorer af større betydning end
de »rent økonomiske« hensyn.
Et biologisk træartsvalg vil også være den

bedste sikring mod skader på skoven som

følge af eksterne påvirkninger (»skovdød«).
Forkert valg af træart og dyrkningssystem
giver problemer med rødgranen, især iMidt¬
og Vestjylland. Sådanne fejltagelser er det
ikke nødvendigt at gentage.
I områder, hvor der er problemer med

grundvandskvaliteten, peges der ofte på
skov som en mulig løsning. Det skyldes, at
alternativet - fortsat landbrugsdrift - er den
egentlige årsag til kvalitetsforringelsen.
Skovbrug er generelt »mildere« overfor mil¬
jøet, men ellers er det ikke konstateret, at
skovbrug har nogen direkte effekt på grund¬
vandet.

Skovenes rolle ved binding af C02, der el¬
lers ville bidrage til drivhuseffekten, er et af
de nyere argumenter for mere skov. Hvis der
anlægges ny skov, kan der bindes betydelige
mængder kulstof, og det vil først blive fri¬
givet mange år senere. Beregninger viser, at
der ved skovrejsning kan bindes 8-10% af
det samlede danske C02 udslip, hvilket sva¬
ret til halvdelen af kraftværkernes udslip
(Larsen 1991).
Velfærdssamfundet lægger et stor pres på

naturressourcerne, herunder skovene. I vel-
færdslandene drives skovene overvejende ef¬
ter et vedvarighedsprincip, således at de ikke

blot i teorien, men også i praksis udgør en re¬

producerbar ressource. Det harmonerer der¬
for med et bæredygtighedssynspunkt, at de
stærkt træforbrugende industrialiserede
lande satser på skovdrift. Ogmålt pr. indbyg¬
ger er Danmarks træforbrug meget stort.
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Landskabsæstetik og fremtidige skovbryn
AfAnni Borup
Debatten om tilplantning af marginale jor¬
der har hidtil overvejende været koncentre¬
ret om de økonomiske forhold og rationelle
produktionsmæssige aspekter. I forhold til
disse håndgribelige elementer i planlægnin¬
gen har en diskussion af behovet for visuelle
værdier og de æstetiske konsekvenser af til¬
plantningen ikke vejet tungt.
Inden for det eksisterende skovbrug har

æstetiske spørgsmål heller ikke været tildelt
større opmærksomhed. Landskabelige hen¬
syn er blevet en del af et flersidigt mål for
skovdriften, men det fremgår ikke nærmere
af skovloven, hvorledes dette hensyn kan og
bør varetages. Lovens sidestilling af landska¬
belige hensyn med andre mål, som f.eks.
produktion, har derfor ikke i større grad
smittet af på praksis. Med ønskerne om

skovrejsning er der derfor god grund til at
forvente, at der vil opstå behov for at udvikle
nye eller i det mindste at applicere eksiste¬
rende landskabsanalysemetoder også til
planlægning af skove i sammenhæng med
det øvrige landskab. Dette er baggrunden for
den efterfølgende gennemgang, der er et for¬
slag til, hvilke landskabsæstetiske overvejel¬
ser der kan indgå i planlægningen af frem¬
tidige skovbryn.

Æstetiske overvejelser i forbindelse med
skovdriften har dog ikke til alle tider været
negligeret i skovbruget. A. Oppermann (1)
for næsten 100 år siden overvejede allerede,
hvordan skovdriften kunne varetage publi¬
kums æstetiske ønsker. Oppermanns syns¬

punkt var, at skovens skønhed opstår gen¬
nem kontrasten til omgivelserne og publi¬
kums ønske om at opleve denne kontrast.
Den gennemgående holdning er, at skovene
skal virke som natur og ikke kultur.
En mere videnskabelig indgang til emnet

indledtes med V.P. Schulin i 1949 (2). Schulin
søgte indirekte at klarlægge publikums øn¬
sker til skoven bl.a. gennem analyser af be¬
rømte landskabsmalerier, litteratur og digte.
Konklusionen blev, at publikum ønsker en

skovdyrkning så nær det naturlige som mu¬

ligt, hvilket i virkeligheden vil sige en drevet
skov, da det er det, publikum oplever som
naturligt.
Udviklingen inden for de sidste årtiers vi¬

denskabelige arbejde med æstetik inden for
skovbruget herhjemme har været koncentre¬
ret om præferencemålinger. Denne udvik¬
ling indledtes med Degener (3) i 1963. Meto¬
den er sidenhen blevet forbedret og mere om¬
fattende. Klimakset er sandsynligvis nået

med Projekt »Skov og Folk« (4) som indled¬
tes i 1975 og endnu ikke er afsluttet. De kon¬
klusioner Projekt »Skov og Folk« nu, næ¬
sten 100 år efter Oppermann, er nået frem til
er en bekræftelse af Oppermanns intuitivt
funderede synspunkter om det skønne.
Et af præferencemålingernes svage punk¬

ter er imidlertid, at resultaterne fremstår
som et gennemsnit. Det vil derfor kun være
et mindre antal - nemlig gennemsnitsdan¬
skerne - der bliver tilfredse, hvis disse resul¬
tater skal danne udgangspunkt for planlæg¬
ningen. Ved skovrejsning er det derfor ikke
tilstrækkeligt at benytte disse undersøgelser
ved varetagelse af landskabelige hensyn.

Analysemetoder
Der er udviklet utallige metoder til at analy¬
sere, vurdere og planlægge landskabet med
ud fra en æstetisk synsvinkel. Disse metoder
kan henføres til tre kategorier, der af E. H.
Zube (5) benævnes: »Humanistiske« meto¬
der, »adfærdsvidenskabelige« metoder og

»professionelle« metoder.
De »humanistiske« metoder er karakteri¬

seret af at beskæftige sig med indirekte tolk¬
ninger af landskabet, som det gengives på
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landskabsmalerier, i litterære fortællinger
om landskabet, i digte og i havekunsten.
De »adfærdsvidenskabelige« metoder er

ofte bygget op omkring præferenceunder¬
søgelser, hvor forsøgspersonerne skal tage
stilling til, hvilke fotos med landskabsmoti¬
ver de bedst kan lide.
De »professionelle« metoder er rettetmod

praktiske løsninger af konkrete planlæg¬
ningsproblemer. De fysiske elementer i land¬
skabet analyseres og værdisættes ud fra
deres betydning med hensyn til at skabe vari¬
ation, helhed m.v.
Den metode, der her foreslås til varetagel¬

se af landskabelige hensyn i forbindelse med
rejsning af skov, er en samarbejdning og til¬
pasning af »Visuel Management System«
(6), som anvendes afU. S. Forest Service (det
amerikanske statsskovbrug), og de princip¬
per (7) Forestry Commission (det britiske
statsskovbrug) anvender ved visuel planlæg¬
ning af skovene. Samarbejdningen er bl.a.
suppleret med en eksplicit målformulering,
hvori mere bevidste/teoretiske overvejelser
over de værdier, som landskabet skal signa¬
lere til omverdenen, indgår. Målformulerin¬
gen skal desuden opfattes som et supplement
til allerede givne planlægningsparametre.

Metodeforslag
Den her skildrede metode er inddelt i tre
faser bestående af en registrerings- og analy¬
sedel, målformulerings- og vurderingsdel og
planlægningsdel.
I registrerings- og analysedelen beskæfti¬

ger man sig med hele det omkringliggende
landskab, som skoven skal indgå i, og focuse-
rer på geologiske- og kulturhistoriske for¬
hold, biologiske forhold, rumlige forhold,
den fremtidige rekreative anvendelse (herun¬
der inddragelse af sektorplanlægningen),
juridiske begrænsninger og øvrige mål med
skovdriften.
Landskabet er ikke statisk, derfor er det

også nødvendigt at inddrage viden om, hvor¬
dan man kan forvente, at hele det omkring¬
liggende landskab vil udvikle sig i fremtiden,
og hvordan den konkrete skov skal indpasses
i den udvikling.
Da skovrejsning kan medføre store land¬

skabeligeændringer, er det vigtigt at gøre sig
sit udgangspunkt og mål klart, inden der
detailplanlægges og arealet tilplantes. Mål¬
formulerings- og vurderingsdelen lægger op
til disse overvejelser, således at man indled¬
ningsvist bør gøre sig nogle forestillinger
om, hvilket landskabsbillede man vil styre

imod og ikke blot planlægge for skoven som
et isoleret element.

Målformuleringen drejer sig om at over¬
veje, hvilke værdier landskabet skal opfylde
og dermed - lidt firkantet sagt - hvilket na¬
tursyn, der skal styre og tilgodeses af plan¬
lægningen. Der skal tages stilling til om sko¬
ven, som et nyt element i landskabet, skal til¬
føre landskabet nye værdier eller om de
eksisterende værdier skal bevares og even¬
tuelt fremhæves.
Hvis man er tilfreds med det bestående

landskab, må man planlægge i overensstem¬
melse med dette landskabs karakteristika.
Ønskerman derimod atændre landskabsbil¬

ledet, kan dette gøres ved at skabe en kon¬
trast til eksisterende dominerende land¬

skabselementer, så der efterhånden vil opstå
en ny dominans, som giver landskabet et nyt
præg. Andre mål kunne være ønsker om, at
»indpakke« dominerende fremmedelemen¬
ter, at danne rumbegrænsning og dermed
adskille forskellige områder, eller at den
kommende skov skal åbne sig udadtil.
Man må desuden tage stilling til artsval¬

get. Man kan vælge enten udelukkende at
anvende hjemhørende og egnskarakteristi-
ske arter eller at vælge frit blandt alle mulige
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Små sten - struktur

■ Small stones - struc¬
ture

Større sten - former
■ Larger stones -
forms

Store sten - stærkere

former
m Large stones - more
vigorous forms

Klipper - struktur,
farver
m Rocks - structure,
colour

Figur 1.

u Fig. 2. Three distances, fore- middle, and back¬
ground. Given Danish conditions - small dis¬
tances, flatter landscape - theforegroundshould
be limited to 200 m, the middle ground to 200-
1000, and the background ranges from 1 km
towards the horizon.

* Nærvær - observatøren er i landskabet.
* Maksimal opfattelse af detaljer - i forhold til
tid og hastighed.

* Skala - observatøren oplever et størrelsesforhold
til de omgivende elementer.

* Skelnen mellem farver - farvernes intensitet og
styrke ses i maksimal kontrast.

* Skelnen mellem andre sanseindtryk - lyd, duft og
følesans er mest aktuel her.

* Ingen oplevelse af perspektiv.
* Afstandsforhold: Fra o og op til Vi-1 km.

* Bindeled mellem forgrunden og baggrunden i
landskabet.

* Tilsynekomst af generelle former og mønstre.
* Visuel simplificering af den vegetative overflade
til tekstur.

* Tilstedeværelse af perspektiv - bløde farvekon¬
traster.

* Landskabselementerne forholder sig til hinanden.
* Afstandsforhold: Fra 'A-l km og op til 5-8 km.

* Simplificering - omrids af former, en smule tek¬
stur eller detaljer ses, genstandene ses mest som
mønstre af lys og mørke.

* Stærk tilstedeværelse af perspektiv - reduktionen
i skelnen mellem farver erstattes af blå og grå far¬
vetoner.

* Tilsynekomst af landskabsmønster, såsom bebyg¬
gelsesstruktur, vegetat ionsmønster og land¬
former.

* Afstandsforhold: Fra 5-8 km og til uendeligt.

Figur 2. Figuren karakteriserer de tre afstande:
for-, mellem- og baggrund. Under danske for¬
hold, hvorafstandene ersmå og landskabetfladt,
skal de afstandsforhold, der karakteriserer de tre
zoner, mindskes således, at forgrunden skønsvist
kun strækker sig ti! ca. 200 m, mellemgrunden
200-1000 m og baggrunden fra 1 km og ti! hori¬
sonten. (6).

arter, som er i stand til at vokse på stedet.
Valget vil også afhænge af det ovennævnte
natursyn.
Når man har taget stilling til, hvilket land¬

skabsbillede man vil styre imod, bruges de
efterfølgende principper som redskab til at
konkretisere, hvordan man kan indpasse det
fremtidige skovbryn i det ønskede land¬
skabsbillede. I denne kraftigt reducerede
fremstilling, vil principperne nok så meget
få karakter af idékatalog og oversigt.

Skalaforhold og landskabets karakter
Oplevelsen af en genstand med samme gen¬

nemgående form ændres med skalaforhol¬
det. Dette illustreres af figur 1.
Ud fra skalaforholdet kan landskabet ind¬

deles i tre zoner: Forgrund, mellemgrund og

baggrund. Figur 2 karakteriserer de tre af-
standszoner.
Skalaforholdet sammenholdes med den

rumlige analyse og bruges til at inddele land¬
skabet i den/de type/-er, der omtales i det
følgende.
Landskabets størrelse kan være storma¬

sket eller småmasket. Et stormasket land¬
skab består af ensartede eller supplerende
træk, der kan ses strækkende sig langt ud i
det fjerne. Et småmasket landskab kan også
bestå af ensartede træk, men fordi udsynet
er begrænset, opfattes landskabet som be¬
stående af mindre adskilte og eventuelt luk-
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Figur 3. Det samme landskab kan, afhængigt af
iagttagerensposition, både opleves stor- og små-
masket.

■ Fig. 3. Depending on observer position, the
same landscapemay be seen through a net offine
or coarse meshes.

kede rum. Iagttagerens position får derfor
betydning for, om et landskab vurderes stor¬
eller småmasket (figur 3). I planlægningen
bør man derfor også tage højde for, hvilke
positioner skovbrynene i fremtiden vil blive
set fra.
Selv om man ikke kan foretage en streng

klassificering af landskabets karakter, er

begreberne i figur 4 nyttige til at forstå og
beskrive landskabet med og til at vurdere,
hvilke overordnede elementer skovbrynene i
fremtiden skal spille sammen med.
Oplevelsen af skovranden påvirkes af af¬

standen og størrelsen af de rum, som land¬
skabet opleves fra. Dette illustreres af figur
5. En bugtet skovrand vil tæt på (d.v.s. som
forgrund) opleves som sådan, men på læn¬
gere afstand (baggrund) kan skovranden
fremstå, som om den havde et lineært forløb.
På meget lang afstand og iagttaget fra en

højere position end skovens, er det skovens
form som helhed, der ses, og man vil atter
kunne opfatte skovranden som bugtet. Hvis
man ønsker oplevelsen af et bugtet bryn, er
det derfor nødvendigt at inddrage skalafor¬
holdet i planlægningen.

Form
Formen har stor betydning for, hvordan vi
oplever vores omgivelser. Ofte dominerer
formen over andre forhold, der indgår i
planlægningen. Skovbrynets form opstår

dels ved linieføringen (skovranden) dels ved
den tværgående opbygning af brynet.
Formen kan inddeles i geometriske og

organiske former, som illustreret i figur 6.
Det uberørte landskab vil overvejende be¬

stå af organiske former. Nutidens landskab,
hvor landskabsdannelsen er styret ud fra
hensyn til en rationel drift, domineres oftest
af en geometrisk ejendomsstruktur og der¬
med også af geometriske former.
Et geometrisk skovbryn vil gennemgå¬

ende have en retlinet skovrand og bestå af
højskov helt ud til brynets yderste rand.
Dette giver den meget markante overgang
mellem skov og det øvrige åbne land, som er
så velkendt i Danmark.
Et organisk skovbryn vil have en bug¬

tet skovrand og/eller skrånende/varierende
højder på tværs af brynet ved anvendelse af
træer og buske med forskellig højdevækst.
Et forhold, der har stor betydning i for¬

bindelse med linieføringen af skovbrynet er
de visuelle kræfter. Øjet reagerer på en for¬
udsigelig og dynamisk måde på bestemte ty¬
per af former. Synet trækkes ned af konvekse
(udadbuede) former i terrænet og op ad
konkave (indadbuede) former. I et meget
kuperet terræn er denne visuelle påvirkning
stærk og har derfor stor indflydelse på ople¬
velsen af landskabet. Hvis man ønsker, at et
sådant landskab skal opleves harmonisk,
bør man derfor lade formernes retningsbe-
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Figur 5. Et bugtet skov¬
bryn kan på længere af¬
stand virke retlinet.

■ Fig. 5. A curved
edge, seen at a di¬
stance, may seem
straight.

Panorama - ubetydelig rumbegrænsning. Ele¬
menter ifor- og mellemgrunden hindrer ikke ud¬
synet til baggrunden.
m A panorama: insignificant limitation ofspace.
Fore- andmiddle ground elements do not disturb
the view towards the back.

Et træk - trækket er helt dominerende i landska¬
bet uanset, hvor man befinder sig.
m One feature: a particular feature dominating
the landscape no matter where you are.

Lukket - landskabet opleves som et rum.
m Closed: landscape as enclosure.

Konvergerende - dominerende strukturer i land¬
skabet leder blikket mod et punkt.
■ Convergent: dominantstructures direct the ob¬
server's eye towards one point.

Indrammet - i skove, hvor kronetaget lukker sig
over iagttageren.
m Framed: Woods, the roofofwhose crowns close
above the observer.

Figur 6. Eksempler på
geometriske og organi¬
ske former både ab¬
strakt og som de fore¬
kommer op skovkort.
■ Fig. 6. Examples of
geometric and organic
forms, both in abstract
terms and how they
appear in maps of
woods.

Figur 4. Landskabstyper * Fig. 4. Types of landscape
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stemmende føring af synssansen afgøre
skovens udformning og dermed skovrandens
linieføring, så den ikke placeres på tværs af
den visuelle påvirkning.
Ønsker man derimod at skabe kontrast,

kan et retlinet bryn på tværs af højdekurver¬
ne være med til at tydeliggøre terrænets stig¬
ninger og fald. Dette bevirker, at landskabet
opleves som blødt og bugtet.
Skovbrynets form vedrører også opbyg¬

ningen på tværs af randen. Traditionelt har
overgangen mellem skoven og omgivelserne
været brat, men har vedproduktionen i skov¬
brynet og læforhold mindre betydning, er

mulighederne for den tværgående opbyg¬
ning uendelig. I dag anbefales en skrånende
overgang ud fra økologiske og produktions-
hensyn (figur 7).
Det, der giver en æstetisk oplevelse i sko¬

ven, er ikke kun træernes og kronernes volu¬
men, men nok så meget »mellemrummet«
mellem træerne. Ved at opløse brynet, d.v.s.
ved at øge afstanden mellem træer og buske,
skabes der' endnu flere former og dermed
forskelligemuligheder for overgangemellem
den lukkede skov og det åbne land. Figur 8
viser forskellige typer af overgangsmulighe¬
der mellem den traditionelle lukkede skov og
det åbne land, ved at bruge forskellige grader
af åbenhed i overgangszonen.
Når man har afsluttet overvejelserne over

skovbrynets form, fører dette videre til mere

detaljerede overvejelser over, hvilke arter
brynet strukturelt kan opbygges af og, hvil¬
ket blandingsforhold og mønster der skal
plantes i.

Variation

Tidligere har de naturgivne forhold bevirket,
at landskabet af sig selv blev varieret. Mo¬
derne dyrkningsteknik har udjævnet denne
variation, så det i dag kan være nødvendigt
at gøre en indsats for at genskabe variatio¬
nen i skovbilledet. Variationen opstår som
en rækkefølge af varierede oplevelser under
færdslen gennem landskabet. Variation i
skovbrynet kan opnås på flere niveauer: På
et overordnet niveau, vedmarkante afbræk i
skovens overordnede form, skovrandens
placering og linieføring og skovbrynets
strukturelle opbygning.

Overordnet niveau

Mulighederne for at skabe et varieret bryn er
næsten ubegrænsede. Dette må give anled¬
ning til overvejelser over, hvilket nationalt
niveau man egentlig ønsker variation på. Va¬
riation lokalt kan føre til uniformitet natio¬
nalt og omvendt. Selv om man planlægger
lokalt, har det derfor også en vis betydning,
at man overvejer konsekvensen af denne
planlægning på et mere overordnet niveau,
hvis ikke egnskarakteristiske forskelle med
tiden helt skal udviskes.

Skrånende skovbryn
■ Sloping edge.

§£3>

i
>

•io.'ifi*-
r j

Massivt lystræbryn
m Massive edge, trees
admitting light.

Massivt skyggetræbryn
■ Massive edge, trees
offering shade.

Åbent skovbryn
■ Open edge.

Figur 7. Efter (8).
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Gærdselsskov ved Jungshoved. Storstrøms amt.
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Figur S. Efter (8).

Lukket skov

m Closed forest

Skovmassiv -
brat overgang mellem
skov og ager
m Arboreal mass with

abrupt transition be¬
tween wood and field

Åbent bryn
■ Open edge

»Løveng«
■ Meadow with

foliage

Markante afbræk i skovens
overordnede form
Ved ikke at planlægge en velarronderet skov,
kan man skabe nogle markante brud i skov¬
brynets linieføring med kik ind i skoven, som
giver gode visuelle oplevelser.
Når man skal planlægge en udsigt ind i

skoven, er det nødvendigt at afpasse den
åbne strækning i forhold til den hastighed,
som området passeres med. Dette har især
betydning ved bilkørsel. Jo højere hastig¬
hed, des længere forude fæstes blikket, sam¬
tidig med at synsvinklen reduceres, og detal¬
jerne forsvinder. Figur 9 viser, hvor store
åbningerne i skovbrynet langs vejsiderne
skal være, for at blive opfattet i forbifarten
(9). Figur 10 viser, hvordan forskellige rum

giver forskellige oplevelser.

■ Fig. 9. Translated from Bel! 1989, note 61,
unpaged.

Tabel over den nødvendige størrelse af åb¬
ninger i skovbryn parallelt med vejen ved
forskellige hastigheder. (9)

Hastighed Åbningens bredde
Gang
20-40 km/t
65 km/t
100 km/t

10-20 m

40-80 m

80-160 m

100-250 m

Figur 9. Oversat fra Bell 1989, note 61 upag.

Den strukturelle opbygning
Man kan skabe variation i skovbrynets op¬

bygning ved på nogle strækninger at vælge
andre træ- og buskarter end de i øvrigt gen¬
nemgående i brynet. Herved skabes der store
kontraster. De vigtigste kontrasterende vir¬
kemidler er form, farve og struktur.
Farvekontrasten kan til tider være så mar¬

kant, at den bliver et mere dominerende ele¬
ment end formen. Af eksempler kan nævnes

nogle af løvtræernes kraftige farver ved
løvfald såsom rødeg, bævre-asp eller lær¬
kens stærkt lysegrønne nåle blandt de øvrige
nåletræarter om foråret. Mens formerne
kun langsomt ændres, når et aldersmæssigt
modenhedsstadie er nået, er farverne oftest
temporære.
Alene gennem årstidens skiften opnås en

variation, men gennem bevidst blanding af
træarter og buske kan der også opnås en
mere permanent variation.
Strukturen kan også være mere iøjnefal¬

dende end, den overordnede form. Den
strukturelle oplevelse af elementerne varie¬
rer med afstanden. Står man tæt ved nogle
træer og betragter dem, vil det være bladene
eller nålenes struktur, som dominerer. På et
par hundrede meters afstand er det træernes
større grene, som danner den dominerende
struktur, og fra flere kilometers afstand er
det bevoksningens træer som helhed, der bli¬
ver den dominerende struktur.
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ras?

Udsigt over Mern å mod Lekkende Dyrehave. Storstrøms amt.

Figur 10.

Et rektangulært rum - øjet flakker formålsløst Organisk formet rum - øjet trækkes gennem
rundt, mens det søger efter noget spændende,
som ikke er der.
■ Rectangular space: the eye restlessly flickers,
searching for something exciting which is not
there.

rummet snoet fra den ene side til den anden,
m A space shaped in organic terms: the eye is
wound through the room, from one end to the
other.

De organiskformede skovbryn trækker øjet gen¬
nem rummet og hen til et særligt træk -f eks. et
solitærtræ eller en gravhøj,
m Edges shaped in organic terms draw the eye
through space towards one particular feature.

Trægrupperne i forgrunden medvirker til at give
en fornemmelse af dybde i rummet,
m Groups of trees in the foreground enhance the
sense of depth.

Som eksempel på den situation, hvor en
stormasket struktur kan være dominerende,
kan nævnes en nåleskov i et blødt/organisk
landskab. Her kan træernes takkede profil
virke som en stor og dominerende strukturel
kontrast.

Harmoni
Ved et harmonisk landskab forstås et land¬

skab, der opleves som en helhed, et landskab
i visuel balance..Harmoni opstår, når det
lykkes at »blande« landskabselementerne
således, at ingen af elementerne virker som
en distraherende kontrast til de øvrige ele¬
menter og deres indbyrdes samspil. Skal man
tilplante et område med skov i et eksisterende
harmonisk landskab, vil man sansynligvis
kunne fastholde harmonien ved at plan¬
lægge i overensstemmelse med de domine¬
rende landskabstræk, d.v.s. efterligne det
eksisterende landskab.
En anden måde at skabe harmoni på er at

skabe en »sammenbinding« mellem det eksi¬
sterende landskab og den planlagte skov,
som illustreret af figur 11.
Man må også være opmærksom på, at

man ikke til hver en tid bør have harmonien
som indirekte mål. Disharmonien er medvir¬
kende til at åbne øjnene for og værdsætnin¬
gen af harmonien, når den findes. Det er
modsætningen der skaber spændingen og
med den ofte oplevelsen.
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Det foregående har været et forsøg på at
fremdrage, hvilke visuelle-æstetiske aspek¬
ter, det vil være hensigtsmæssigt at tage stil¬
ling til ved en detaljering af kommende skov-
tilplantningsplaner (se i øvrigt (10)). Disse
overvejelser kan være med til at sikre, at de
ændringer, landskabet undergår i løbet af de
kommende 80-120, år ikke udelukkende bli¬
ver bestemt af økonomiske og funktionelle
faktorer med det visuelle som tilfældig bi¬
virkning. Det er således ikke umuligt bevidst
at forsøge at tage stilling også til de land¬
skabsæstetiske aspekter.

Figur 11. Figuren viserabstrakt og konkret, hvor¬
dan man kan udstrække skoven i omgivelserne
v.h.a. læhegnene og derved skabe en sammen¬
hængende helhed.
■ Fig. 11. Here is shown, in both abstract and
concrete terms, how a sense ofunity is created: a
wood may be extended into its surroundings by
windbreaks. Kilder
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lands udformning.« Statens forstlige For¬
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arkitektur«. GrøntMiljø 1988, nr. 5.
(9) S. Bell 1989. Diverse noter udleveret ved
kurset i landskabsæstetik afholdt af Skov-
og Naturstyrelsen 1989.
(10) A. Borup 1991: »Landskabelige hensyn
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Landskabsbilledets tilplantning

Landskabsbilledet kan defineres som:

den umiddelbare billedmæssige oplevelse man får ved at betragte
et landskab uden nødvendigvis at have forudgående kendskab til
områdets geologi, natur- eller kulturhistorie (Vestsjællands amts
redegørelsesdel s. 22)
Netop dette billede er det, der i vore dage, er under afgørende for¬

andring ikke kun som følge af skovtilplantning, men i endnu højere
grad som følge af den generelle strukturudvikling i landbruget. Det
vi umiddelbart kan se - gårde med omgivende jorder adskilt af
levende hegn - har således ikke længere noget at gøre med, hvad der
rent faktisk foregår i kraft af bort- og tilforpagtninger. Landskabet
er allerede gået i opløsning, og eng er ikke længere agers moder. EF-
tilskud fremfor bonitet bestemmer, hvad der dyrkes hvor, og billedet
er derfor snarere et simulakrum1 for at bruge en postmoderne term,
end et tegn med sammenhæng mellem indhold og udtryk. Et sym¬
bol, der er ved at miste sin betydning.
Det burde kunne mane til eftertænksomhed over, om det fremover

kun er økonomi og funktionalitet, der skal give billedetmening, eller
om der også er plads til landskabsarkitektur og anvendelsen af andre
sanser end synet.
Det amterne gør, er at forsøge at fastholde i det mindste rammen

om det, jeg vil karakterisere som det guldrandede, romantiske bil¬
lede, der gennem evolutionstankegangen og de biologiske registre¬
ringer af naturens nedtur, har fået ny mening. Opfordringer til eks¬
perimenter eller nytænkning er der ikke skyggen af hverken i planer¬
ne eller Planstyrelsens vejledning. Dertil er sagen for alvorlig.

Udsigt over Freerslev å mod Bregentveds Allé. Storstrøms amt.

Skovenes struktur
Det er ikke tilladt amterne at stille krav om de nye skoves udform¬
ning, træartsvalget eller skovbrynenes udformning medmindre sær¬
ligt højt prioriterede interesser nødvendiggør det. Det er naturligvis
en afgørende begrænsning for mulighederne for nytænkning. Sam¬
tidig indeholder ca. halvdelen af regionplantillæggene dog generelle
ønsker til skovenes udformning, mens der kun i Vejle og Roskilde
amter er mere præcise retningslinier at finde.
Når det gælder de store linier, får prioriteringen af forskellige hen¬

syn i planlægningsfasen en vis afsmittende effekt på skovenes ud¬
formning. Oversigtligt kan man tale om fire principelt forskellige
måder at placere de nye tilplantninger på: udfyldning af mosaik¬
landskaber, tilplantning på bar mark, sammenbinding af områder
med store, nye skove og arrondering. Nogle amter benytter sig ude¬
lukkende af én type, mens andre blander to eller flere.
Figur 1 indeholder en oversigt over, hvilke strukturelle udtryk regi¬

onplanforslagene indeholder. Formodentlig vil nogle læsere opfatte
den som rigeligt forenklet, men det kan jo være nødvendigt for at
skabe overblik.
Større nye skove på bar mark, dvs. uden sammenhæng med eksi¬

sterende skovområder, vil vi således kunne forvente i Ringkøbing,
Vestsjællands, Fyns, Nordjyllands og Roskilde amter.
På Bornholm og i Frederiksborg amt vil større områder blive fyldt

ud mellem eksisterende skove, mens der i Sønderjylland, Århus,
Ribe og Vejle snarere bliver tale om en udfyldning af huller mellem
eksisterende småskove, så eksisterende mosaiklandskaber fremover
lukkes. En omkransning af byernes silhouet vil især blive iøjnefal¬
dende på Sjælland og i Vejle amt. Arronderinger spiller kun en
mindre rolle.

Landskabsbilledet
Kodeordene for amternes mere detaljerede ønsker drejer sig om at
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Skovtilplantninger¬
nes formsprog

Større
enkelt¬
områder

Sammen¬

binde
eksister.

Arron-

dering
Bynært

Bornholm i■i
Frederiksborg i■ ■
Ringkøbing ■ H»Is m
Sønderjylland m m
Vestsjælland ■ ■
Viborg ii
Århus 5WK

SES
Fyn ■
København ii H
Nordjylland ■ m ■
Ribe m
Roskilde —
Storstrøm

Vejle ■ m H

Figur 1. Oversigt over den strukturelle hovedidé i amtskommunernes re¬
gionplanforslag for skovtilplantning.
■ Fig. 1. The main idea structuring the counties' regional development
plans for forestation.
skabe variation, tage hensyn til egnskarakteristiske træk og anvende
skovmassiverne til atforstærke de eksisterende landskabstræk, hvil¬
ket fremgår af følgende citater. Understregningerne i det følgende er
mine, og teksten i parentes henviser til sidetallet i det pågældende
amts forslag til regionplantillæg.

Visse steder vil det være muligt at forstærke landskabsoplevelsen
ved tilplantning. Et højdedrag kan markeres ved, at derplantes skov
på toppen af det. Oplevelsen af en udsigt kan forstærkes, hvis den
indrammes og afgrænses af skovtilplantning. Især langs vejene er
der mulighed for at skabe en egentlig bearbejdning af landskabet
gennem skovrejsning.. .Det kan overvejes, om man visse steder kan
tilføre landskabelig variation, f eks. langs vejene. (Vestsjællands
amt s. 22)

Størst effekt af skovtilplantning opnås gennem en forudgående
planlægning. Herved er det muligt at anvende skovtilplantning som
landskabsformende element. F. eks. kan dalsænkninger fremhæves
vedplantning afskov på toppen afdalskrænterne. Imonotone land¬
skaber kan der skabes større variation ved skovtilplantning. (Nord¬
jyllands amt s.12)

Skovrejsning kan forstærke landskabsrum eller udviske dem.
Skoven kan gengive visse landskaber et indhold og ofte være et beri¬
gende element, f eks. ved at danne afgrænsning til dominerende by¬
områder eller forstyrrende vejanlæg. (Københavns amt s. 14)

1: Planlæg skoven ved at tage udgangspunkt i det landskab, hvori
skoven skal anlægges. Lad skoven glide naturligt ind i landskabets
former, således at de ikke udviskes, men understreges.

2: Vælg træarter efter, hvad der er naturligt på stedet og opbyg
skoven som en mosaikafde træarter, som kan gropå arealet. Som et

Figur 2. Principskitseforskovtilplantning i det åbne land, Århus amtskom¬
mune, Forslag til regionplantillæg om skovrejsning s. 11
■ Fig. 2. Sketch outlining theprinciples laid down byÅrhus County;propo¬
sed addition to regional development plans on p. 11.
minimum bør nåleskove altid afgrænses af brede løvtræbælter.
(Århus amt - grundregler for tilplantning s.ll)

Placering afskoven i landskabet og planlægning afskovens om¬
rids og fordeling af bevoksede områder og lysninger bør fremhæve
vigtige oplevelsesværdier som terrænformer og udsigter, gamle
skovbryn og levende hegn. Fligede skove med åbne kiler og større
lysninger fremmer oplevelsesværdien, vildtbestanden og en varieret
flora. (Målsætninger om skovenes placering og struktur, Roskilde
amts. 13)

De nye skove bør placeres, så der opnås et samspil med det natur-
skabte landskab. Det er vigtigt at skovenefølger landskabets hoved¬
struktur og dermed understreger de enkelte landskabers karakter.
Hovedprincippetmå derfor være atplacere skove langs kyster, dale,
på bakkekamme eller langs hovedskel i landskabet, hvorved over¬

gangen mellem to forskellige landskabstyper forstærkes... Om¬
vendt kan landskabets karakterfuldstændig udviskes, hvis selve dal¬
landskabet og især dalbunden tilplantes. På særlig markante bakke-
formationer, hvorfra derer vide udsigter over landskabet, kan større
tilplantninger også have en uheldig slørende effekt. Den åbenhed,
det almindelige kulturlandskab harfået gennem opdyrkningen, kan
næppe generelt bevares med den store tilplantning, der er målet.
Visse landskaber i amtet har imidlertid en så storslået karakter, at
dereret væsentligt landskabeligt hensyn i at bevare netop disse land¬
skabers åbne karakter... Hvordan det detaljerede skovbillede bli¬
ver, er imidlertid meget væsentligt for den måde, det fremtidige
landskab skal oplevespå. Der bør tages hensyn til nuancerne f. eks.
de små slugter, lavninger med engkarakter, småvandløb og udsigt¬
punkter, når de enkelte skove skal udformes. Skoven er i sig selv et
landskab med stærkt rumdannede karakter. Den kan opbygges, så
der fremkommer et trist og monotont landskab, men den kan også
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opbygges med en rigdom af detaljer, der udnytter områdets lokale
variation. (Vejle amt s. 31-33)

Selv om amternes repertoire hvad angår de landskabsarkitektoni-
ske forhold ikke er så udbygget, er de ønsker, derfremsættes, dog i
god overensstemmelse med, hvad Anni Borup fremhæver andet¬
steds her i bladet. Samtidig bliver det dog også indlysende, i hvor høj
grad vi har brugfor nytænkning afden karakter, som William Louis
Sørensens forslag til en lydkov illustrerer.

Nok nål - længsel efter løv
Hvis jeg yderligere skal give et billede af, hvordan de nye skove vil
komme til at tage sig ud i landskabet, kan det forenklet udtrykkes
sådan, at løvtræ synes at være blevet synonymt med det skønne.
Løvtræandelen har i de seneste år generelt været vigende i de dan¬

ske skove, fordi løvtræer vokser langsommere og er dyrere i indkøb
end nåletræer, men samtidig huser løvskove et langt rigere dyreliv
end nåleskove. For at rette op på den vigende tendens er der ved hjælp
af varierede tilskudssatser indført en positiv særbehandling til fordel
for løv i naturforvaltningsloven. Ifølge skovloven skal løvskovstil-
skuddene på landsplan fordeles med halvdelen til bøg, en fjerdedel
til eg og en fjerdedel til anden løvskov. Desuden ydes der særlige til¬
skud til etablering af løvtræbryn omkring gamle skove, mens løvtræ¬
er og buske er påbudt ved etablering af nye skove. I regionplantillæg¬
gene smitter det af, som citaterne viser:

Den store overvægt af nåletræer i de nuværende skove må gerne
blive udlignet. (Ringkøbing amt, grundlag for udpegning, s. 10)

Ud fra naturinteresser er det ønskeligt, at nye skove får en varieret
bevoksningssammensætning med en så stor løvtræandel som mu¬
ligt, at småbiotoper bevares, at der opbygges skovbryn af løvfælden¬
de træer og buske, og at disse får et bugtet forløb. (Fyns amts
arbejdsoplæg s. 33)

Skove, der i større omfang forventes anvendt til rekreative formål,
bør plantes med en forholdsvis stor andel løvtræer. (Nordjyllands
amt, interesseafvejning s. 12)

Der er meget få løvskove i Ribe amt, og amtsrådet ser gerne, at løv¬
træandelenforøges. Drift såvelafeksisterendesomfremtidige skove
børskepå en sådan måde, at omdrift afløvskove og løvskovparceller
bliver længst mulig, og således at løvskovene fornyes. (Ribe amt,
målsætning s. 9)

Træartsvalget er vigtig. Varierede løvskove med spredte nålepartier
er karakteristiske for landskabet i Roskilde amt. Denne type skov
foretrækkes af de fleste mennesker og dyr. (Roskilde amt, s. 13)

Skovrejningsområdet ligger i den delafamtet, hvor der ikke nødven¬
digvisergodeforudsætningerforen højproduktiv løvskov. Imidler¬
tid rummer løvskov generelt et større naturindhold end nåleskov; og
normalt giver det bedre muligheder for friluftslivet. Det er derfor
ønsket, at derfortrinsvis sker løvskovrejsning nedmodBølling Bæk
og iøvrigt hvor det skønnes muligt at etablere løvskov. Det vil også
være i harmoni med det omgivende landskab. (Vejle amt, ønskefor
område 25 s. 97)

Skovrejningsområderne ligger i den del af amtet, hvor der er gode
forudsætninger for en højproduktiv løvskov. Med områdets nære
beliggenhed til Kolding vil de fremtidige skove som nævnt også få
høj værdi i rekreativ henseende. Afdisse grunde er det ønskeligt med
en høj løvtræprocent i skovene. Specielt bør der ud mod de omgi-

Figur 3. Principskitser fra Vejle amtskommunes regionplanforslag vedrø¬
rende skovenes placering s. 32 og 34.
m Fig. 3. Sketches outlining Vejle County's development plan concerning
the appropriateplacing of new woods, pp. 32 and 34.
vende ådale etableres løvskove og løvskovtræbryn, der kan under¬
strege dalenes kuperede terræn og danne et typisk østdansk land¬
skabsbillede. (Vejle amt, ønskefor område 27 s. 101)

Udover sammenhængen mellem løvskov og vedproduktion og
løvskov og plante- og dyreliv lægges der altså særlig vægt på sam¬
menhængen med friluftslivet. Det skyldes bl.a., at det af undersøgel¬
sen af skovenes friluftsfunktion2 fremgår,,at de fleste mennesker
foretrækker løvskove, men vel i endnu højere grad at løvskoven er
blevet et nationalt symbol.
I de andre nordiske lande synes de udbredte nåleskove nemlig ikke

at være en hindring for friluftslivet, hvorimod de hos os betragtes
som lidt farlige, uvenlige og i hvert fald uigennemtrængelige. Det har
altså først og fremmest noget at gøre med tradition og kultur.
Da det samtidig i de seneste år har vist sig, at granplantagerne sy¬

nes at trives dårligt under vore milde, regnfulde og blæsende vintre,
bliver løvskoven måske endnu mere typisk i fremtidens landskab.

Afskærmning.
Som det eneste amt anvender Roskilde direkte muligheden for skov¬
tilplantning til at skjule skæmmende anlæg i det åbne land. På
grundlag af en inddeling af amtet i karakteristiske landskabsområ-
der beskrives hensigten med tilplantning i det enkelte område. F. eks.
hedder det

Udpegningen åbner mulighedforplantning af rekreative skove, der
kan danne afskærmning af råstofgrave og byfunktioner. (Roskilde
amt, område 5 s. 40).

VedØm er udpeget etmindreskovrejningsområdefor at givemulig¬
hedfor etablering afen afskærmende skovplantning omkring et do¬
minerende erhvervsområde. (Roskilde amt, område 10 s. 40)
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Overvejelser over andre aspekter end de rent visuellemåforventes
at blive tilgodeset, hvor der lægges særlig vægt på tilplantning af
hensyn til friluftsliv, dvs. især på Sjælland, men det fremhæves
ingen steder.

Hvor vil landmændene plante
For landmændene er det helt andre hensyn der tæller, som det frem¬
gik af foregående afsnit af denne artikel. Hertil kommer, at det af
nyligt gennemførte undersøgelser i Tingbjerg kommune og på
Karupegnen3 fremgår, at mange landmænd har lavet mindre til¬
plantninger i de seneste år, og at flere har tænkt sig at fortsætte med
det også i de kommende. Det er imidlertid væsentligt at forstå, at for
dem er der en snæver sammenhæng mellem interessen for at plante
og det konkrete areal.
Som regel er det restarealer, ukurante stykker som hindrer en rati¬

onel produktion, eller arealer som kunne få betydning for værdien af
jagten på ejendommen, der tilplantes, og ikke noget der harmed ved¬
produktion at gøre. Typisk er arealerne nemlig kun af en størrelses¬
orden på en halv til fem hektar.
Småskove drives imidlertid så problematisk, at det i den nye skov¬

lov har været nødvendigt at indføre ti bud om god skovdrift. For at
■ Figur 4. Skovloven indeholder 9 bud om god skovdrift.
■ Fig. 4. The Forest Law (No. 383) contains the nine commandments on

good stewardship offorests.

De 9 bud om god skovdrift
Skovloven, lov nr. 383 af 7.6.1989, kapitel 3, § 15

Stk. 1.

1. Arealet skal snarest tilplantes med egnet plantemateriale, hvis
selvforyngelse eller tilsåning ikke anvendes.

, 2. Den nye bevoksning skal plejes, sådan at væksten sikres.
3. Under bevoksningens udvikling til højstammede træer skal der

gennemføres udtyndinger af hensyn til skovens sundhed, pro¬
duktion Og stabilitet.

4. Foryngelseshugst må ikke finde sted, før bevoksningen er
hugstmoden.

5. Foryngelseshugst skal udføres under hensyntagen til opbygnin¬
gen af en stabil og varieret skov.

6. Af hensyn ti! skovens sundhed skal salgsprodukterne snarest
fjernes.

7. Skovdriften skal tilrettelægges, så dyrkningsgrundlaget vedlige¬
holdes og forbedres.

Stk. 2.
Der må dyrkes juletræer og pyntegrønt på op til 10% afskovens
areal.
Stk. 3.

Bjergfyr kan anvendes indtil vækstbetingelserne er tilstrækkeligt
gode til dyrkning afhøjstammende træer.

undgå at pengene til skovtilplantning bliver brugt op på små, uren¬
table skovparceller, vil der derfor heller ikke blive ydet tilskud til til¬
plantning af de første to ha ifølge ekstensiveringsordningen. De fle¬
ste landmandsskove får derfor øjensynlig slet ingen glæde af ordnin¬
gen, og det er i det hele taget et spørgsmål, om landmænd vil være
skovbrugere. Selv om en overgangsordning for tilskud nu har funge¬
ret i et år, er der nemlig kun tre landmænd, der har ansøgt om midler,
oplyser Planstyrelsen, så noget hit i landbrugskredse er der altså ikke
tale om.

Formgivere og -vogtere
Staten, skovbrugskonsulenterne og jordbrugsdirektoratet bliver
krumtappen for planernes realisering.
Når det gælder den statlige skovrejsning, kan vi håbe, at der vil

blive taget hensyn til mange af de ovenfor beskrevne målsætninger,
hensigtserklæringer, retningslinier eller ønsker. Dels er staten en

erfaren skovejer, dels er det i dens egen interesse, at driften opfylder
så mange formål som muligt, og endelig kan dens plantninger blive
et skoleeksempel for de private skovejere. Staten vil f. eks. også
kunne eksperimentere med nye træsorter og mellemformer som

skov-landbrug, hvor træer plantes med stor afstand for at give plads
til anden afgrøde som f. eks. græs til køer og får, eller mere kunstne¬
riske tilrettelagte tilplantninger.
For at sikre en vis professionalisme i skovtilplantningen og hjælpe

de nye skovejere er det en betingelse for at opnå tilskud til tilplant¬
ning, at der indsendes et ansøgningsskema til Jordbrugsdirektoratet.
Skemaet skal være udarbejdet med bistand fra en godkendt skov¬
brugskonsulent, og han skal desuden underskrive en erklæring om,
at gennemførelsen af tilplantningen er forstlig forsvarlig og ikke stri¬
der mod de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for de
pågældende arealer. Men forstlig forsvarlig har jo ikke noget at gøre
med landskabsbilledet, og jordbrugsdirektoratet får svært at se, om
der tages hensyn til intentionerne om landskabelige hensyn udeluk¬
kende på grundlag at et skema.
Hvis jordbrugsdirektoratet mod alle forventninger på nuværende

tidspunkt skulle blive nødt til at prioritere, fordi der indsendes flere
ansøgninger, end de har midler til at imødekomme, vil arronderings-
forbedrende tilplantninger inden for skovtilplantningssområder få
første prioritet, øvrige tilplantninger i tilplantningsområder anden
prioritet og arronderingsforbedrende plantninger uden for tilplant¬
ningsområder tredje prioritet. Det er imidlertid i klar modstrid med
idégrundlaget i de fleste af amternes planer.

Det nye billede
Sammenfattende må vi altså forestille os et Danmarksbillede, hvor
der fremover vil blive påbegyndt nogen skovtilplantning fortrinsvis
af staten i form af enkeltejendomme på ikke under hundrede ha. (for
det er de mest rentable) mest som udfyldning af mosaiklandskaber i
Jylland og som afskærming og rekreative oaser omkring byerne på
Sjælland og i Sydøstjylland. Hertil kommer en vis arrondering af
allerede eksisterende skove. Fælles for dem alle bliver løvtræbryne¬
ne, hvorfor det kun af landskabets øvrige struktur vil fremgå, hvor i
landet vi befinder os.
I disse skovlandskaber vil ådale, søer, og hedestrækninger samt

særlige fortidsmindeområder danne større eller mindre lysninger.
Om institutioner og udlændinge kommer til at få nævneværdig

betydning ved tilplantning af områder på bar mark i nye skovtil-
plantningsområder er et spørgsmål, der ikke kan besvares på nuvæ¬
rende tidspunkt.
Endelig vil landmændenes tilplantning såvel i skovtilplantnings-

områder som i det åbne land iøvrigt af ukurante stykker ogmed over¬

vægt af juletræer, pyntegrønt formodentlig fortsætte og måske
efterhånden vokse sammen til en ny form for spredningskorridorer,
som på et tidspunkt kunne gøres til genstand for jordfordeling med
henblik på oprettelse af nye skovejendomme.
Hvis ikke dette billede anses for tilfredsstillende er det ved at være

sidste udkald for at komme med indvendinger til de regionplanfor¬
slag, der i øjeblikket er ude til høring!

Jette Hansen - Møller, landskabsarkitekt m.a.a., tn.d.l.

Litteratur
1. Et simulakrum er ifølge den franske sociolog ogfilosofJean Baudrillard
en kopi uden original. Se iøvrigt artiklen Hansen - Møller, Jette, »Natur¬
genopretning - pleje og landart«, Landskab nr. 2/1990, s. 38-42

2. Koch, Niels Elers, Skovenes Friluftsfunktion i Danmark, del 1-IV,
(Klampenborg: Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 1978-1988)

3. Se artiklerne afInger Ansbjerg og og Anette Munk Sørensen i Dansk
Skovbrugs Tidsskrift 3/90, tema Planlægning afskovrejsning.
Regionplantillæg for skovrejsningsområder i alle landets amtskom¬

muner undtagen Storstrøms amt, hvor forslaget er taget af bordet.
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Bynær skov i Roskilde

AfCharlotte Kamp og Niels Tørsløv

I foråret 1991 startede og fuldførte Køben¬
havns statsskovdistrikt tilplantningen af en
40 ha bynær skov ved Hyrdehøj i den vestlige
del af Roskilde kommune.
Staten havde købt jorden af Roskilde

kommune, som for sin del havdemageskiftet
samme jord med Roskilde Domkirke, der
havde ejet og dyrket jorden i næsten 600 år.
Udformningen af skoven er blevet til i et
frugtbart samarbejdemellem Roskilde kom¬
mune, teknisk forvaltning, og Københavns
statsskovdistrikt.
Den lov, der har muliggjort statslig skov¬

rejsning i Roskilde kommune, er loven om
naturforvaltning af 1989.

Loven har 4 del-formål, som alle er op¬

fyldt i skovprojektet ved Hyrdehøj:
- at bevare landskabelige og kulturhistori¬

ske værdier,
- at forbedre betingelserne for det vilde
plante- og dyreliv,

- at forøge skovarealet, samt
- at bedre mulighederne for befolkningens
friluftsliv.

Grøn ring omkring Roskilde
Den nye skov indgår i en »grøn ring« om¬

kring Roskilde. Det er hensigten, at det by¬
nære landskab med tiden skal gøres nemt og
hurtigt tilgængeligt for byens borgere.
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Ad stier langs levende hegn, langs vådom¬
råder og gennem nye skove og lunde skal det
blive muligt i løbet af en kort eftermiddags¬
tur at opleve naturen og årstiden.
I en større sammenhæng vil den grønne

ring desuden væremed til at skabe bedre bio¬
logiske spredningsmuligheder for det vilde
dyre- og planteliv mellem de nord- og syd¬
sjællandske skov- og naturområder.

Fra trappesten til skovbryn
Den nye skov ligger tæt op af store etagebo¬
ligområder i Roskildes sydvest-kvarter. Her¬
ved indfries et gammelt byrådsløfte og et
længe næret ønske blandt borgerne om

større, nærliggende friarealer.
Etablering af skov i Hyrdehøj-området er

yderligere en gevinst for et nyt stort boligom¬
råde, der planlægges nord for skoven.
Knyttet til denne bebyggelse vil Roskilde

kommune etablere et parkområde, som en

glidende overgang mellem bebyggelsens fri¬
arealer og skovens mere »vilde« natur.

Skoven, landskabet og kulturhistorien
Skoven er udformet i tæt samarbejde mellem
Statsskovdistriktet og teknisk forvaltning,
parkafdelingen. Landskabsarkitektarbejdet
har primært bestået i disponering og form¬

givning af tilplantede og friholdte arealer,
medens etableringsmåde, plantevalg og pleje
er tilrettelagt af skovdistriktet.
Det har ved udformningen været hensig¬

ten at opnå stor skovvirkning på det begræn¬
sede areal. Oplevelsen af skovmassiv og
landskabsrum omgivet af skovbryn har
været væsentlige intentioner.
Det naturlige terræns dramatik under¬

streges af brynenes forløb og det centrale
åbne landskabsrum, der stille og fint »møb¬
leres« af de eksisterende vandhuller og de to
gravhøje i visuel forbindelse med Roskilde
Domkirke.

Brynenes knækkede forløb skaber per¬

spektivisk dybde og giver »fylde« til de bag¬
vedliggende skovplantninger. Skovens ydre
fremtræden færdiggøres i sammenhæng
med de kommende byggeaktiviteter mod
nord og øst samt en mulig fortsættelse af
skoven mod vest.

Bestandtræerne er eg, ask, bøg og østrigsk
fyr. Der er etableret brede blomstrende
skovbryn af gode danske buske og småtræer.

Charlotte Kamp, statsgartner, landskabsarkitekt m.d.l.
og Niels Tørsløv, landskabsarkitek m.d.l., Roskilde
kommune, Teknisk forvaltning, Parkafdelingen.

Grøn ring omkring Roskilde
■ The green ring surrounding Roskilde
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Lydpark
Af William Louis Sørensen

Slutningen gør vi til indledningen:
Sproget som en økologisk rigtig lyd fra

vugge til grav. I begyndelsen var altså ordene
..., skoven ..., lyset... livet, lyt til det. Det
gør fuglen for at afgrænse territoriet med sin
sang. Lyden er der hele tiden, dag som nat, i
enhver årstid indsuger sanserne information
for at kunne orientere en eksistens om dens

placering i rummet og om, at den virkelig er
til.
Sol næsten, det lysner!
I landskabet orienterer lyden mig om det,

jeg ikke kan se, - i byen er det simpelthen øjet
i nakken. Men først er lyden tid, som frem¬
mest fornemmes, når den hører op. Tiden
døde her for et sekund siden. Sproget synes
at tilsige marginalen bunden - og dermed
basis for alt, - en marginalgruppe, - kunst, -
jord, men det er sagt i en negativ betydning,
- i en marginal mening.
I disse år har dog ca. 7% af den danske

jord bevæget sig ind i den positive betydning,
hvis man snakker miljøvenligt sprog og i EF-
direktiver. »Grøn turisme« hedder ordet.
Osse. Og her vil de kunstneriske øjenoplevel-
ser uden tvivl indgå i de rekreative funktio¬
ner på mange forskellige måder, fremover.

Igennem de seneste 10 år har mit arbejde
bestået i udformningen af rummet i by såvel
som landmiljø. Fra Vadehavets flader til
Norges fjelde med materialer, der tager ud¬
gangspunkt i stedet og kulturen for at forme
den skulptur, der hele tiden også danner ste¬
det: Lyden.
Hertil har jeg udført en række store lydaf-

givere, der med det økologiske smæld i øret,
alle har tonet hen mod et større sammen¬

hængende projekt i landskabet.
Lydlandskabet er, hvor vi bevæger os igen¬

nem det med åbne ører. En lydpark vil her
være den del af landskabet, hvor lyden gives
størst prioritet ved hjælp af de elementer,
som landskabet'allerede indeholder samt de,
der delvis omformes og endeligt de helt nye,
der tilføres. Vi omdanner konstant vort land

og dermed også den basis, som skaber mil¬
jøet for en kultur, der endog endnu lyder
dansk.
Vi kan i dag generere kaskader af elektro¬

niske billeder og syntetiske lyde, der gør vir¬
kelighedsopfattelsen flydende af den skabte
kultur og eksisterende natur. De »falske« bil¬
leder er sværere at gennemskue, hvorimod de
forvrængede lyde hurtigt er overhørt.
Vi må nok her klargøre vor autenticitet for

at kunne bevare de dele, som udgør vor kul¬
turelle identitet.
At tilbageføre lyden til sit eget sprog, til sit

eget landskab, skaber det menneske, der bor
i det.
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1.

Lyt til det fjerne rum, vort univers ca. 16 milliarder år gammelt, be¬
findende sig i en baggrundsstøj af bigbang, hvor de mest stabile ting
bevæger sig hurtigst væk fra hinanden. Forsinker vi tiden, opstår op¬
levelsen af det, vi bl.a. kalder livet. I et krummet rum, nogen vil kalde
det et trummerum, af tyngende kræfter, der påvirker lysets bøjning
til en hoben mælkeveje - i øret.
Fra teleskopet til horoskopet, men hvem har nogensinde lyttet til

universet igennem et audioskop:

2.

Basislyden i landskabet er detmidlertidige »blivende«, ikke alene be¬
plantningen, men et utal af fænomener inddrager hele det nære rum:
Årets kredsløb afgør løvspring og -fald og dermed til- eller aftag

i lydbilledet, der enten gør rummet tæt og dæmpet omkring øret eller
udvider dette til det langt længere, frosne landskab.
Foråret er insekternes, paddernes, fuglenes og dyrenes stormen

ind i lydkulissen, for hver art kanman ligefrem aftegne en kurve i lyd¬
skemaet for det udvalgte landskab. Hvor mennesket i øvrigt sjældent
er lydløst, fra snak til ghetto-blaster, bil og flyver.
Solen, regnen, vinden dominerer, som drivkraften i naturen. Sne

og is lægger rummet stort, ens og tyst i hvidt.

3.
Dele af landskabet kan afgrænses til et lydlandskab, en lydpark,
hvori der kan indsættes lydskulpturelle størrelser.
En lydpark kan skabes af forskellige landskabselementer til en

helhed, hvori de varierede beplantninger og biotoper danner de lyd-
afgivende områder, hvis skulpturelle effekt afhænger af jordbunds¬
forholdenes beplantningsmuligheder og deres placering i landskabet
bestemt af drivkraften i vand- eller vindtrækket.

En lyd frembringes og forstærkes ved tilbagekastning eller med-
svingninger fra et andet legeme.
En poppels hvislen suges hurtigt ind i landskabet - og forstærkes

let ved at plante flere popler.

Den langsomt voksende vegetation vil i tidens løb ændre hele par¬
kens karakter, i samspil med publikums påvirkninger og parkens
pleje. Det samme vil lyden; lyden fra det nære rum, lyden fra det
fjerne rum til lyden i det indre rum.

4.
Den egentlige lydskulptur er selve lyden, der danner - eller er med til
at forme det fysiske hørerum i det område, hvor man netop befinder
sig.
Den visuelle udformning er selve instrumentet, dvs. lydfrembrin-

geren og dens evt. resonansbund.

v

V
5.

Det indre rum - dét, der befinder sig lige omkring én, i én, der så at
sige definerer det ene til en del af rummeligheden, til et objekt, der
vekselvirker, integreres eller forstyrrer, er forkert, bliver et klart hør¬
ligt og synligt fremmedelement.
Her indsættes lydskulpturer af en helt anden materialekarakter i

sten eller beton, hvad enten de graves ned i jordrummet eller placeres
ind i jordoverfladen, hvor kun den visuelle støj begrænser mæng¬
den, objekterne, os.
Både ved at udforme de »naturlige« lyde i og ved hjælp af naturen

- og ved at »naturliggøre« fremmedelementer som lydinstrumenta¬
rier, der ikke syner eller netop syner, men hvis lyde klart forekommer
som en del af landskabet, selv om de i virkeligheden svagt eller kraf¬
tigt ændrer dette.

Jsrti /VU—, j
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6.

I Danmark findes med undtagelse af nogle strandstrækninger, søb¬
redder og klinter ikke nogen oprindelig natur. Landskabet, hvor
mennesket er indgået i et driftigt med- og modspil med naturen, er
nærmest ren kultur.
Selv det indtryk af skov, vi har i nutiden, er næppe mere end 150

år gammelt.
I dag udlægger vi marginaljorder, foretager nu skovrejsning etc.

med muligheder for helt andre accentueringer kan trækkes frem af
landskabet, eksempelvis i duft-, lys- og lydzoner.
Tidens øjne og ører gentager aflæsningen - og høringen: Modspil¬

leren stritter imod. Medspilleren spiller med.

8.

Grænsen for, hvad vi benytter vore omgivelser til, er jo i høj grad
diskutabel i disse år og vil velblive mere og mere konkretiseret med
tiden - af tiden.

Grænsen for det tolerable er variabel, hvad der ud over denne fore¬
kommer marginalt som begyndende, tiltagende støj opfatter den
menneskelige hjerne som uoverskueligt og - hørligt kaotisk.
Den tiltagende visuelle voldtægt afmiljøet råber på mere kvalifi¬

ceret behandling af de fælles rum, hvilket bl.a. består i, at man ikke
kan overfylde gavle, pladser eller landskabet med kunstneriske »ud¬
smykninger« i en uendelighed.
Den auditive støj, ved alle jo, strækker sig lige fra larmende maski¬

ner til skrigende børn. Endskønt lyden er langt langsommere end
lyset - gennemtrænger den, modsat lyset, næsten alt. Helt op til de
niveauer af støj, der får en til at løbe skrigende ud i naturen for at
nyde »stilheden«, selv om denne unægtelig er ligeså fyldt med fugle¬
kvidren, havslag og vindsusen. Men, den er naturlig.
Som en transistorradio hurtigt sætter i relief - igen erobres rum¬

mene af de »unaturlige« lyde, som øret ikke forventer er der.
De naturlige lyde i parken udformer medspilleren sammen og med

naturens egne, levende byggematerialer.
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Øret fanger en lyd, der helt klart ikke hører til stedet, det sted som
øjet afsøger.
Klatten vi nærmer os i horisonten bliver til en betonmur, halvt

nedgravet, åbnende sig lodret i en spalte mod sydvest i rundingen, -
vindens sukkende gællespalter i en højt syngende tone, idet den pas¬
serer forbi - en streng.
Modspilleren indsætter fremmedelementet i landskabet.

Hegnet - afgrænser og rumdanner i højden, i fylden, men først og
sidst med buskenes blade.

Bøgen som hæk, avnbøg på de magre jorder, bevæger sig i formen
fra de geometriske kanter og ind i områdets organiske.
Vi bevæger os ind i indhegningens lyre, ikke en streng at se, men

mængder af brune eller grønne bladfingre til at spille på den - og de
høres rystende, raslende, som den usynlige medspiller!

Scenen - hvor det direkte manipulerende menneskebillede stilles op
- i landskabet, lyngscenen, hav-, klit-, sandscenen placeret i de ægte
kulisser. Alt folder sig ud på friskluftscenen, fårehøm-hømmerne
her og der, kokasser i vilde dufte fra enebær. Brægen. Blomster.
I en lyd, lys og duftkulisse udfører to personer, Hr. Synlig og Fru

Hørlig, en strandscene i et spil for et marginalt landskab.
Tæppefald, idet mørket sænker sig over synet!



Prospektet viser et landskab med margi¬
naljorder, som forudsættes udlagt til skov-
plantningsområde og rekreativ anvendelse.
En lydpark kan her koncentreres i et min¬

dre område af terrænet, eksempelvis 2-5 ha,
eller den kan spredes og indbygges i større
områder, der ændres ved tilplantningen.
Det væsentlige er, at de forskellige lydom¬

råder bevæger sig frit ind i og ud af hinan¬
den, udnyttende landskabet, som det er, skal
tilbageføres til, eller gendannes som.

Lydinstrumentarierne forbliver fuldt aku¬
stiske, når byggematerialet er selve den leven¬
de natur. Hvis elektriske instrumenter ind¬

sættes, er det kun for at ændre dele af lyd¬
parkens karakter radikalt, og ved elektrisk
forstærkning at udvide parkens lydafgræns¬
ning. Dette kan dog gøres temporært ved sty¬
ring.
Det bør måske bemærkes, at alle de her

nævnte lydskulpturer er akustiske selvly¬
dende for at indgå i naturens egen »volu¬
menkontrol«.

Lydsugeren trækker lyden fra universet.

Rallydsinstrumentet befinder sig overalt i
vandkanter, hvor mængder af rundslebne
sten sættes i bevægelse af bølger.
En rallende lyd opstår, når stenene slår

mod hinanden, idet luftrummet imellem
stenene virker som resonans ved vandets til¬

bagetrækken. Skrænten vil hele tiden blive
udhulet af vandet og dermed forsyne med
mere ral.

fij -
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Resonanskube i beton forstærker luftsøj¬
lerørenes basislyd til en konstant stående
sammensat basistone.
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Lydbjerget, hult, stillads beklædt med sto¬
re aluminiumsmembraner, som tordende
berøres af vinden. Spejler sig i havet, reflek¬
terer himlen.

Skoven, den løvfældende, oprindelige
selvsåede og de senere tilkomne nåletræs-
beplantninger lagt ud efter jordbundens
kvaliteter, tegner klare karakterer i landska¬
bet - af landskabet.

Eller aluminiummembranen strækkes i
baner, der kan dreje om deres egen akse.
Eller længder, der opsat som et lydhegn

følger terrænet og tegner med en spejlflade
silhouetten af terrænet på de længste af¬
stande.

Løvetmed dets åbne, kølige, grønt duften¬
de bladværk, mimrer en hvislen knapt det
halve år. - Nålen, tæt behårende skovens
pels, duftende sol - brunet varme, helårs,
susende, sugende, sukkende.
Vi bevæger os ud af disse skove, som vi har

gennemgået, overhørt, underset og ind i
nogle nye rum, vi nu skal til at skabe med
kommende tilplantning.

Hegnet, løber som levende afskærmnin¬
ger af synet og afgrænsninger af tamdyrer-
nes bevægelighed. Plejet i pil, poppel og
bævreasp fra tunneller i tjørn til espalier.
Uplejet, med fårene afgræssende. Fuglene
trækker deres usynlige redereservat med
sangen.

-L

Her går rækken af sten i land på keltisk vis
i uanede længder, Menhir'ne, hvorpå solens
stråler koncentreres i en lysgang igennem
lupopsætninger. Ad åre, af lyset flækkes ste¬
nen af braget. Kæden bevæger sig tilbage i ti¬
den langsomt fremad.

Søen strækker sig med tilløb af bække fra
bakkerne. Her tages fraløb til kanaler, der
strækker sig som net i landskabet, inddeler
forskellige biotoper med insekter, padder
etc., gennemrisler.
Hvor faldet er stærkere, indsættes kaska¬

der mundende ud i bassiner med overløb.
Brusen.

Hvor stærkest, springer fontænen én i
ørerne. Plasken!
Danner de bevægelige regulerbare højder

i terrænet.

William Louis Sørensen, lydkunstner

O
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Summary new societal conditions is likely, both in
terms of better use of timber, moremanufac¬
ture, and more export, provided the plans are
made to include high quality timber.
Throughout the EC, one important argu¬

ment in favour of extensive afforestation is
the desire to increase self-sufficiency. Fur¬
thermore, afforestation is a way to decrease
agricultural surplus production, and be¬
sides, the addition of new woods will most
likely increase immaterial qualities.

Perspectives
The afforestation presently under considera¬
tion will be quite extensive but hardly on the
scale stipulated by politicians. Arable land
will be reduced by 300,000 hectares in the
next ten years (MinistryofAgriculture 1991),
so there will be enough room to create new
woods. In national economic terms, this
scheme is commendable, since quality tim¬
ber is always in demand although on exactly
what scale is difficult to predict at this point.

Forestation as Part of Regional Develop¬
ment Plans, p. 122

. By Jette Hansen-Møller
Twelve percent of Denmark today is forest.
The government wishes to double this area in
the course of 80 to 100 years. The purpose is:
- to increase the production of timber
- to increase the life quality of plants and
wild animals

- to reduce agricultural surplus production
- to make more outdoor activity possible.
At present, 7 of the 12 Danish counties

have returned their proposals to the Nation¬
al Agency for Physical Planning for ap¬

proval, whereas the rest submitted their
proposals to public hearing. The hearing
carried out in Storstrøm County (Lolland,
Falster, and Southern Zealand), gave rise to
such forceful protests from farmers, who
have formed an Association of Farmers
Threatened by Afforestation, that the plans
have been abandoned in their present form.
There is considerable unease in the counties
of Ringkøbing, South Jutland, Vejle, and
Ribe, whereas typically in other counties, up
to a. couple of hundred written responses
have been received, some of them positive.

Afforestation Seen in a National

Perspective, p. 128
By Michael Linddal and Finn Helles
Afforestation will, in the long run, more
than double the present production of tim¬
ber. Danish import nets two or three times
the annual felling, the very degree that ap¬
plies to EC generally. Further adaptation to

Landscape Aesthetics, and the Edges of
Future Woods, p. 132
By Anni Borup
Since afforestation may well change land¬
scapes radically, it is important that we take
stock of what we have and what we want be¬
fore embarking on detailed planning and ac¬
tual planting. Initially, those in charge of
these plans will have to imagine what land¬
scapes will eventually look like, rather than
focusing on the new woods per se.
What values must a landscape suggest

and, subsequently, what tenets will be nur¬
tured in planning? Is a new forest supposed
to add values, or to preserve and enhance ex¬
isting ones? As soon as these questions have
been answered, the edge of a wood becomes
an important element in the desired forma¬
tion.
These deliberations are an attempt to en¬

sure that future planning and development
will not be determined by purely economic
and functional factors with visuals a mere

side-effect.

Landscape as Image With Planting, p. 141
By Jette Hansen-Møller
Denmark in future will carry out foresta-
tion, primarily by national authorities, and
within apportioned areas of no less than 100
ha (for economic reasons), in Jutland the im¬
plementation of amosaic-type landscape, in
Zealand and Southeast Jutland in the.form
of windbreaks and recreative areas near

towns. A certain re-sectioning of existing
woods will also take place. These new plant¬
ings will share one feature: their edges are to
be deciduous, which means that only the re¬

maining features of a given landscape will
tell us in what region we are.

Throughout these foresty landscapes, val¬
leys with streams, lakes, moory stretches,
and heritage elements will remain as clear¬
ings.
The planting presently done by farmers

near woods and on land that is not courant,
which is heavy on X-mas trees and game

preserves, will presumably continue and, in
time perhaps, grow into a system of wildlife
corridors, which at one point may be sub¬
jected to redistribution of land, and the
establishment of new forest property.

A New Wood Near the City of Roskilde,
p. 145
By Charlotte Kamp and Niels Tørsløv
In spring of 1991 the Copenhagen national
forest authorieties initiated and completed
the planting of a 40 ha wood near Hyrdehøj
at the western end of the area run by Ros¬
kilde council. The state bought the land
from Roskilde council, which again had ex¬

changed with Roskilde Cathedral, for
almost 600 years its owner and cultivator.
Roskilde municipal authorities, with their
technical staff, and Copenhagen national
forest autorities cooperated to create this
new vicinity wood, part of a »green ring«
surrounding Roskilde. In time, this land¬
scape near the city will, of course, be made
accessible to citizens of Roskilde.
The drama of this natural terrain is em¬

phasized by the run of edges, and of the cen¬
tral open landscape, quietly »furnished« by
existing miniature lakes and two barrows
visually connected with Roskilde Cathedral,
where royalty are buried.
The broken line formed by the wood's

edges create a perspective, adding depth to
the plantings at the back.
Stand trees are oak, ash, beech, and Aus¬

trian pine. Broad, blooming edges are made
up of Danish bushes and small trees.

A Park of Sounds, p. 147
By William Louis Sørensen
It is possible to impose divisions upon a

landscape; certain landscape elements may
be combined into a soundscape, a park af
sounds open to the insertion of auditory and
sculptural elements.
A park of sounds becomes a unified

whole, diverse plantings and biotopes form¬
ing resounding areas whose sculptural effect
depends on topsoil potential, and whose
landscape assignment is determined by the
force of native wind and water.

Ellen M. Pedersen
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Guide til fredede bygninger
Planstyrelsen har netop ud¬
sendt en opdateret version af
den officielle liste over fredede

bygninger. Bogen er samlet for¬
tegnelse, der indeholder oplys¬
ninger om Danmarks ca. 9.500
fredede enkeltbygninger, mo¬
numenter og lignende arkitek¬
toniske værdier.
Der findes fredede bygninger

i stort set alle danske kommu¬

ne, og de fleste vil kunne be¬
tragtes fra gaden eller alfarvej.
Dog skal man erindre, at en
fredning ikke i sig selv giver ad¬
gang for offentligheden.
Opdelt på de 14 amter samt

Kbh's og Frederiksberg kom¬
mune oplyses om de fredede
bygningers beliggenhed, deres
byggeår, byggeperiode eller
tidsalder, samt arkitektens
navn, hvis det ellers kendes.
Fredningslisten har været

udgivet siden 1918. Publikatio¬
nen havde indtil 1966 status
som det officielle dokument,

der bestemte, hvad der var fre¬
det og ikke fredet. I dag er

publikationen af rent oplysen¬
de karakter.
Listen holdes ajour i Plan¬

styrelsens 3. kontor, som også
administrerer Bygningsfred¬
ningsloven. Den nye udgave er¬
statter fredningslisten fra 1983
og supplementet fra 1987.

Fredede bygninger 1990,
Planstyrelsen, 251 sider, ill.
Pris: 195 kr. Forhandles via
Statens Informationstjeneste,
Bredgade 20, Postboks 1103,
1009 Kbh. K. Telefon 33 92 92
28.

Modtagne publikationer
m.m.

Regionplantillæg nr. 3 for Ros¬
kilde Amt: Forslag til skovrejs¬
ningsplan. Marts 1991.
Grahn, Patrik. Om parkers

betydelse. Stad & land nr. 93.
1991.

Miljøministeriet, Planstyrel¬

sen: Fredede bygninger 1990.
Ivar Tønnesen: Naturlejr¬

pladser i Danmark 1991.
Dansk Cyklist Forbund.
Dansk Vandrelaug og idé¬

værkstedet De Frie Fugle:
Teltpladser i Danmark. De Frie
Fugles Forlag. 1991.
Rapport fra Workshop

11.-12.10.89: Skolens landskab
- friareal som være- og lære¬
sted. Danmarks Lærerhøjskole.
Helle Borup & Landskabsaf-

delingen KA: C. Th. Sørensen,
Curriculum Vitae. 1991.

Gert Olsen & BUPL: Den

sikre legeplads. BUPLs ret¬
ningslinier om legepladssikker¬
hed. 2. udgave. 1991.
Helder Carita & Homen

Cardosa: Portuguese Gardens.
Antique Collectors Club. Eng¬
land. 1990.
Søren Ødum: Choice of spe¬

cies and origins for arboricul¬
ture in Greenland and the
Faroe Islands. Dansk Dendro¬

logisk Forening. 1990.

Forslag til regionplantillæg
om skovrejsning. Århus amts¬
kommune. 1990.
Grøn viden nr. 63: Jordpak¬

ning. 1990.
Museum nr. 1-1991: Parks

and Gardens of Delight.
Unesco. 1991.
Catharina Svala: Lantbruks-

arkitekten Charles Emil Lof-
venskiold 1810-1888. Stad &
Land nr. 89. 1990.
Gunilla Linde: Blomster-

åkern - resultat och erfarenhe-
ter från experiment kring an-

låggningsfasen. Stad & Land
90. 1990.

BUR-rapportering: Boligbyg¬
geriets udvikling i Holland. Si¬
tuationsrapport 88-89. 1990.
Fra Kvangård til Humlekule.

Meddelelser fra Havebrugshi¬
storisk Selskab. Nr. 20. 1990.

Arbejdsmarkedets feriefond:
ferie i fremtiden. Vinderforsla¬
gene fra idékonkurrencen om

nye ferieoplevelser i Danmark.
1991.

Arcade-

overdækning
fra VEKSØ

Arcade er den perfekte overdækning til
cykler i mindre eller større antal -
både funktionelt og designmæssigt.
Arcade udføres i varmgalvaniserede stål-
bæringer og kan nylonbelægges i
mange farver. Overdækningen udføres i
klare polycarbonatplader.
Veksø-Taulov a/s udvikler og producerer
gade- og parkudstyr tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med egne
montører.

Veksø-Taulov a/s er Danmarks største leve¬
randør til udemiljøet og har salgskontorer i
Tyskland, Sverige, Norge og Finland.

Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vores katalog.

rm
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99

Telefax 75 56 2215
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Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end
Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 7714 55

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten
Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

Støbejernspullerter

RUND MODEL KANTET MODEL

Design: Valdemar Carlsen A/S.
Leveres:

Ubehandlet eller Gotek belagt i 4 farver.

jj
HITSA - HEJLS
Tlf. 75 57 41 55
Søren Jessensvej 1
6094 Hejls

Resultatet af konkurrencen
om den ny Engholmkirke i
Allerød kommune
I april måned 1991 udskrev
Menighedsrådene for Lynge og

Uggerløse sogne en offentlig
projektkonkurrence om den ny

Engholmkirke i Allerød kom¬
mune.

I konkurrenceprogrammet
var der givet udtryk for, at den
ny Engholmkirke, der skal er¬
statte den nuværende vandre-

kirke, med den arkitektoniske
udformning klart skal kunne
identificeres som kirke og med
sit volumen tydeligt markere
sig i forhold til omgivelserne.
Placeringen af den ny kirke

skal deles tilgodese et hensigts¬
mæssigt og velfungerende kir-
kegårdsanlæg, dels tilgodese
ønsket om et smukt og imøde¬
kommende helhedsindtryk af
det samlede anlæg.
Til konkurrencen indkom

210 forslag, der alle blev opta¬
get til bedømmelse.

1. præmie på 150.000 kr. til¬
deltes arkitekterne MAA Bo

Lautrup, Ib Valdemar Nielsen,
Lars Juel Thiis Knudsen og
Peter Dalsgaard, Århus.
Ud over vinderprojektet blev

5 andre forslag præmieret.
To forslag blev hver tildelt 2.

præmie på 80.000 kr.: arkitek¬
terne MAA Knud Fladeland
Nielsen og Anne-Marie Kruse,
København, og arkitekt MAA
Sven Bruun, Virum.
Tre forslag blev hver tildelt 3.

præmie på 30.000 kr.: arkitekt¬
firmaet Fogh & Følner ApS,
Lyngby; arkitektfirmaet Arne
Kjær A/S v/arkitekterne MAA

Anette Venndt og Henrik
Venndt, Aalborg; samt arkite-
keterne MAA Schmidt, Ham¬
mer & Lassen i samarbejde
med landskabsarkitekt MAA
MDL Torben Schønherr,
Århus.
Dommerkomiteen har fun¬

det, at vinderprojektet giver et
særdeles godt grundlag for rea¬
lisering af opgaven.
I dommerbetænkningen

hedder det bl.a. om den land¬

skabelige behandling:
Den landskabelige behand¬

ling af konkurrencearealet er
grebet meget forskelligt an,
specielt hvad angår kirkegårds-
anlægget. Dommerkomiteen
har imidlertid ikke lagt afgø¬
rende vægt på detaljer i kirke-
gårdsanlæggets udformning,
men alene koncentreret sig om
den overordnede disponering
af konkurrencearealet, således
som det også fremgik af kon¬
kurrenceprogrammet.
Af de eksisterende forhold i

øvrigt har dommerkomiteen
specielt hæftet sig ved, hvordan
bygningsanlægget er placeret i
forhold til omgivelserne samt i
særdeleshed, hvordan det ople¬
ves at komme til kirken.

Hovedparten af projekterne
imødekommer ønsket om gode
og letopfattelige adgangsfor¬
hold til kirken og smukt udfor¬
mede ankomstarealer.

De præmierede forslag bliver
udstillet på Allerød rådhus fra
den 14.-18. oktober kl. 10-13,
torsdag tillige kl. 16-18, og i
januar måned 1992 i GI. Dok.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64
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Hegn Porte Lågeri
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07
8680 Ry ved Gudenåen
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«
L D A ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

Kfemavtvt VI
Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus 1^1 BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.

HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration 1 Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

1 Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42

I Have- & Landskabsterralnaptering
Cl HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder • Alle former for overbygning på terræn
• Pleje & vedligeholdelse • Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Anlæg & renovering boldbaner • Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

Perioden som ikke var, kalder Hans Erling Langkilde tiden efterFørste Verdenskrig og før nyklassicismen.
En ny tids rigmænd søgte kulturel legitimering og passende boliger til
fritid og ferie. De fandt unge arkitekter, som med inspiration i England
skabte epoke med frigjorte og velformede huse.
Med tyngden lagt på de nu næsten glemte arkitekter, Hjejle og Rosen¬
kjær, giver Hans Erling Langkilde et billede af en oprørsk arkitektgene¬
ration, som kom fra andre miljøer end hidtil.

175 sider, format 197x245 mm. Rigt illustreret med sort/hvide fotos og
stregtegninger. Pris 250 kr.
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