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PARK- OG NATURFORVALTERNE
FORMANDENS BERETNING 2016

DEL AF NOGET STØRRE

AF STADSGARTNER KIRSTEN LUND ANDERSEN, AALBORG KOMMUNE, 
FORMAND FOR PARK- OG NATURFORVALTERNE

Park- og Naturforvalternes vintermøde 
2016 blev et godt eksempel på, at vi 
som forening kan skabe arrangementer, 
hvor forvaltere og udførende medlem-
mer kan mødes med forskere og private 
aktører om væsentlige dagsordener. 

Mere end 125 deltagere til vores vintermøde med titlen ”Naturen 
i Byen” må ubetinget siges at være beretningsårets største nye 
succes. Opskriften er egentlig ret enkel: Et væsentligt emne, nogle 
gode oplægsholdere og noget markedsføring – og selvfølgelig 
grundlæggende ildsjæle, der kan tage initiativet. 

I en lidt mindre skala har vi netværksgrupper; pt har netværk om 
”stauder” og ”revitalisering af byparker” rimelig succes med gratis 
”gå-hjem-møder” af et par timers varighed. Disse tilbud er også helt 
afhængige af ildsjæle. Uden dem ingen aktiviteter. Disse netværk 
er kun aktive i hovedstadsområdet og skal vi have disse aktiviteter 
flere steder i landet, så skal lokale og regionale ildsjæle på banen. 
Hermed stor tak til de aktive og en åben invitation til at kontakte 
foreningen med ideer til netværksmøder – i hele landet.

Som en lille forening, så er vi selvfølgelig helt afhængig af samar-
bejde med andre og vi har i perioden fortsat det gode samarbejde 
med en lang række parter. Samarbejdet med IGN, Københavns 
Universitet, om Danske Parkdage er fortsat et af vores vigtigste. 
Danske Parkdage er planlagt for 2017 og 2018 i henholdsvis 
Aarhus og Høje Taastrup. Selve arrangementet har en kritisk stør-
relse, hvor det lige løber rundt, og det er altafgørende, at vi får 
større volumen og at vi får faste aftaler med arrangørkommunerne 
om deres indsats og bidrag til afvikling af Danske Parkdage. I den 
kommende tid i forbindelse med forberedelse af konferencen i Aar-
hus skal vi se på målgrupperne og grundlæggende overveje om 
navnet Danske Parkdage er tidssvarende i forhold til de opgaver vi 
løser. Arrangementet handler jo om meget mere end parker. 

Også med Danske Landskabsarkitekter har vi et godt interesse-
fællesskab, og vi har bl.a. samarbejde i forbindelse med Dansk 
Landskabspris. 2015-prisen blev overrakt på Christiansborg med 
150 deltagere, heriblandt kulturministeren. Vi tror Landskabsprisen 
er god til at skabe synlighed om vores område og de kvaliteter 
som vi kan byde ind med.

Det skandinaviske samarbejde med søsterforeningerne BPI i Norge 
og FSS i Sverige har høj prioritet, men har været lidt forsømt i det 
forgange år. Vi har meget at lære af hinanden og mange oplagte 
og naturlige samarbejdsflader. 

I skrivende stund kan vi se de foreløbige resultater fra vores med-
lemsundersøgelse 2016. Desværre tyder det på, at mange af vores 
medlemmer oplever, at arbejdsbelastningen i jobbet er for stor eller 
ligefrem stressende. Og mange vurderer også, at prioriteringen 
af park- og naturopgaverne i deres organisation er mindre god 
eller ligefrem dårlig. En del af forklaringen er formentligt, at mange 
organisationer er pressede og at der sker mange organisatoriske 
ændringer. Det understreger under alle omstændigheder behovet 
for, at vi skaber faglige tilbud som kan ruste og understøtte  
medlemmerne i arbejdet.

På det strategiske plan er det vigtigt, at vi fortsat griber de dags-
ordner som ligger over den grønne basis-faglighed og ser vores 
område i sammenhæng med alt fra klimatilpasning til bosætning 
og sundhed. Vores område er jo del af noget større. Dels er det 
borgeres og politikeres forventning, dels er det måden vi kan skabe 
opmærksomhed om det potentiale som det grønne område har.

Planloven har været på dagsordnen i det forgange år og vi har 
haft en række indlæg om emnet. I juni blev der så indgået en bred 
politisk aftale som er væsentlig mindre vidtgående end regeringens 
oprindelige udspil, og vi vurderer umiddelbart, at balancen mellem 
natur og grønne faciliteter på den ene side og endnu mere byggeri 
på den anden side er fornuftig. Målet er, at aftalen skal omsættes 
til lov-forslag i oktober ,og så vil vi selvfølgelig nærlæse og debat-
tere. 

En række fagpersoner repræsenterer fortsat foreningen i en lang 
række sammenhænge, og fremfører her foreningens synspunkter og 
interesser. Det kan du som vanligt læse mere om i denne beretning.
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2015-2016
ÅRETS HOVEDAKTIVITETER

DANSKE PARKDAGE 2014
Danske Parkdage 2016 bragte deltagerne til Esbjerg, og her 
oplevede man både veltrimmede grønne områder og en mængde 
spændende udviklingsprojekter i byen. Konferencens overordnede 
tema var ”Grøn bevægelse” .

Vi havde valgt at udfordre konference-konceptet, så deltagerne i 
større udstrækning selv skulle være fagligt aktive. Strukturen var fire 
workshops med helt konkrete opgaver ude i byen som værtsbyen 
Esbjerg Kommune havde stillet deltagerne i forhold til temaer som 
bevægelse i hverdagen, landskabskiler og udflugtsmål langs ky-
sten. Afrapporteringen via Instagram betød, at man kunne komme 
tæt på de andre workshops som man ikke deltog i. Og evalu-
eringen viste, at netop disse workshops med konkrete opgaver 
kombineret med brugen af Instagram, var den aktivitet, der fik den 
bedste vurdering af konferencedeltagerne.

11 studerende fra IGN deltog i den postersession som blev afholdt 
for 2. gang. På trods af de noget trange pladsforhold, så vurderer 
vi, at postersessionen, der afholdes sammen med virksomhedsudstil-
lingen, er et godt og vedkommende indslag, der både kan skabe 
synlighed om de studerendes projekter og om de kommunale 
jobmuligheder.

I sammenhæng med konferencen var der igen samarbejde med 
fagbladene Grønt Miljø og Teknik og Miljø, der begge skrev om 
arrangementet.

 
DANSKE PARKDAGE DE KOMMENDE ÅR

Danske Parkdage 2017 afholdes i Aarhus, der bl.a. er ”Europæisk 
Kulturhovedstad 2017”. I 2018 er Høje Taastrup vært.

ÅRETS GRØNNE MEDLEM
Årets Grønne Medlem 2015 blev Pia Hertz, Rødovre Kommune. 

Pia har ydet en stor indsats for foreningen i årenes løb og hun er 
utroligt afholdt af kollegaerne som en landskabsarkitekt med høj tro-
værdighed. Garvet, sikker stil som landskabsarkitekt og afholdt af 
kollegaerne. Det var nogle af de ord, der fulgte med udmærkelsen. 
Pia har bl.a. for år tilbage været medlem af foreningens bestyrelse 
og hun repræsenterer i dag foreningen i Dansk Byplanlaboratori-
ums repræsentantskab. 

Vi bliver ikke oversvømmet af indstillinger til udmærkelsen som 
”Årets Grønne Medlem”, men vi må konstatere, at det altid er en 
populær markering. 

NORDIC GREEN SPACE AWARD
I 2016 ser det i skrivende stund ikke ud til, at der kommer ansøg-
ninger i Danmark, selvom vi faktisk havde 4-5 forhåndstilsagn 
fra kommuner, der ønskede at ansøge. Der er løbende ansøg-
ningsfrister til Nordic Green Space Award, men det tilstræbes at 
bedømmelser kan holdes i sommerhalvåret. Ordningen er bl.a. på 
programmet på konferencen ”Succesfulde Udbud” som afholdes d. 
9. november 2016.
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Vi lader græsset gro og ukrudtet stå for at skabe større biodiversitet i byerne, men 
også som resultat af færre midler til drift. Hvilke muligheder er der for at skabe smukke 
og varierede byrum på denne baggrund? Det er udgangspunktet for konferencen 
”Naturen i byen”. På konferencen kan du høre og debattere med en række spændende 
oplægsholdere, der har forskellige perspektiver på temaet. Du får bl.a.:

• Inspiration til, hvordan du opnår de bedste resultater med vilde byarealer 
 fra omlægning af pleje til brug af blomsterfrø, løg og indplantning af stauder.

• Bud på, hvordan du kan arbejde med naturen i byen og undgå uheldige tiltag, 
 der på sigt skaber dårligere resultater og forringer biodiversiteten.

• Større fortrolighed med projekter med biodiversitet og brug af vilde vækster 
 i bynære områder, i både planlægning, udførsel og drift af arealerne. 

Sæt kryds i kalenderen ved 28. januar 2016.

Pris for medlemmer  500 kr.
Pris for ikke-medlemmer  1495 kr.

WWW.PARKOGNATUR.DK

KONFERENCE OM EN VILD OG RIGERE BYNATUR
PARK- OG NATURFORVALTERNES VINTERMØDE 2016

I BYEN 28. JANUAR 2016
NATUREN

NATUREN I BYEN
I 2016 relancerede foreningen det årlige vintermøde med temaet 
”Naturen i Byen” med en agenda der rummede en god blanding 
af strategiske og praktiske emner. Med en meget beskeden mar-
kedsføring nåede arrangementet et deltagerantal på mere end 125 
og deltagerkreds med både forvaltere, udførende og rådgivere. 

DANSK LANDSKABSPRIS 2015
Dansk Landskabspris 2015 blev uddelt på et arrangement på Chri-
stiansborg med deltagelse af kulturministeren og 150 deltagere. 
Prisen gik til Novo Nordisk Naturpark, der er udført af SLA.

Prisen uddeles I et samarbejde mellem DL, Danske Ark og Park- og 
Naturforvalterne. Prisen har nu været uddelt 7 gange og aftalen 
om at uddele prisen blev i 2014 fornyet mellem de tre foreninger 
og samtidigt er det aftalt, at prisen fast administreres af DL. Det er 
aftalt, at frekvensen på prisen ændres til hvert andet år.

NETVÆRKSGRUPPER 
OG MØDER 

Park- og Naturforvalterne støtter netværksarrangementerne med 
markedsføring og et lille traktement. Det er gratis for medlemmer af 
foreningen at deltage i netværksmøderne. PT er det kun i Hoved-
stadsområdet, at der er aktive netværk. Læs mere om staudenet-
værk og netværk om revitalisering af byparker under beretninger 
for udvalg m.m.
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EKSTERNT SAMARBEJDE
INTERNATIONALT SAMARBEJDE  
WORLD URBAN PARKS

Foreningen deltager i det internationale samarbejde i ”World 
Urban Parks”, tidl. IFPRA,. Læs mere på www.worldurbanparks.org

 
NORDISK SAMARBEJDE 

Det nordiske samarbejde realiseres bl.a. ved afholdelse af Nordisk 
Parkkongres (i Island i 2018), samt igennem samarbejdet i Nordic 
Green Space Award.

 
SAMARBEJDE MED KTC 

Der henvises til KTC’s egen hjemmeside www.ktc.dk., hvis du 
ønsker at skaffe dig overblik over, hvordan arbejdet er struktureret. 
Foreningen er repræsenteret i faggruppen Natur & Overfladevand. 
Foreningen benytter stadig KTCs fagblad Teknik & Miljø som med-
lemsblad og igen i 2016 er der et særligt temanummer om park og 
landskab op til Danske Parkdage. 

 
SAMARBEJDE MED SKOV & LANDSKAB 

Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Skov & Landskab og i 
Det rådgivende Udvalg for Park & Landskab.

 
SAMARBEJDE MED DL 

Foreningen har tæt kontakt med DL, bl.a. drøftes løbende væsent- 
lige spørgsmål af fælles interesse, ligesom vi samarbejder om 
Dansk Landskabspris.
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ØKONOMI OG SEKRETARIAT

Fyns Erhvervsrevision (Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for forenin-
gens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. 

Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne 
vedrørende medlemsadministration og er i øvrigt involveret i mange 
af foreningens aktiviteter.

Sekretariatet drives for foreningen af Michael Nørgaard, der des-
uden udfører koordinerings- og kommunikationsopgaver  
i regi af Nordic Green Space Award.

KONTINGENT

Medlemskab af foreningen kan ske ved, at man er personligt 
medlem og betaler et personligt medlemskontingent. Der kan opnås 
rabat ved 3 eller flere medlemmer fra den samme organisation. 

På årets generalforsamling foreslå introduceret et et enheds- 
kontingent.

 

BESTYRELSEN 2015-2015 

VALGT PÅ VALG BESTYRELSEN BESTÅR AF:  

2014 2016 Kirsten Lund Andersen formand Aalborg Kommune Genopstiller

2015 2017 Steen Himmer medlem Gentofte Kommune

2015 2017 Kirsten Høi* medlem Herlev Kommune

2015 2017 Karsten Linding  kasserer Ballerup Kommune                 

2014 2016 Hans Ove Pedersen medlem Pens., tidl. LTK Genopstiller

2015 2017 Henriette Lunn Vonsbæk medlem Københavns Kommune

2014 2016 Mette Esbjerg Jørgensen næstfmd. Esbjerg Kommune Genopstiller

2015 2016 Christina Kastrup Madsen    suppleant Furesø Kommune Genopstiller

2015 2016  suppleant  

 
* Tine Meide Kierkegaard er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Kirsten Høi er indtrådt som bestyrelsesmedlem pr. 1.5 2016.  
Karsten Linding er pr. 1.5 kasserer.

Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder og én generalforsamling. 

FAKTA OM FORENINGEN
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INFORMATION OG ERFARINGSUDVEKSLING

Aktiviteten med nyhedsbreve er fortsat, og der er i perioden 
udsendt 20 mail-nyhedsbreve ved brug af Mailchimp. Typisk hen-
viser nyhedsbreve til hjemmesiden, hvor der kan findes yderligere 
informationer. Fra statistikken kan vi se, at mellem 55 og 65 % af 
medlemmerne åbner og læser nyhedsbrevene. Besøg på hjem-
mesiden følger nyhedsbreve. Der efterlyses løbende indlæg fra 
medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside og alle er velkomne 
til at indsende bidrag til kommende nyhedsbreve; det kan være 
stort og småt, debat og faglige indlæg, der kan have interesse for 
kollegaerne. Bestyrelsen vil til stadighed have fokus på, at forenin-
gen få mest muligt relevant information ud til medlemmerne via 
nyhedsbreve, hjemmeside og medlemsbladet Teknik og Miljø.

PRESSEOMTALE

Foreningen har i perioden haft indlæg i fagbladene og på  
Altinget. Fokus har været på planloven og foreningens perspektiv 
på debatten. 

MEDLEMSSTATUS

Foreningen har i beretningsåret 2015-2016 fået 42 nye medlemmer 
og 23 har meldt sig ud af foreningen. En stor fremgang på  
19 medlemmer siden sidste år, idet foreningen i alt har 230 med-
lemmer på generalforsamlingsdagen. Indmeldelserne beror primært 
på Vintermødet 2016 med emnet Bynatur, hvor der var rabatter 
for medlemmer, der bevirkede at det var billigere at indmelde sig i 
foreningen. Medlemstallet er samlet set steget siden 1.1 2010, hvor 
der var 180 medlemmer. Medlemmerne er fordelt på kommunale 
medlemmer, pensionistmedlemmer, medlemmer fra forsknings- og 
undervisningsinstitutioner, nordiske medlemskaber og to associerede 
medlemskaber. Foreningen er repræsenteret i 69 kommuner, heraf 
en norsk kommune. Det er en tilbagegang i antal repræsenterede 
kommuner på 5 .
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BERETNINGER FRA UDVALG, 
REPRÆSENTATIONER M.V.

ÅRSBERETNING PN’S 
STAUDENETVÆRK

V/ KARSTEN LINDING OG HANS OVE PEDERSEN

Siden august 2015 har Park- og Naturforvalterne haft fem staude-
arrangementer på programmet.

I august havde vi annonceret et arrangement i Vordingborg Kom-
mune. Det faldt sammen med at Vordingborg Kommune selv havde 
et åbent hus arrangement om to nyere anlæg i Præstø, så der blev 
derfor skabt mulighed for at park- og naturforvaltere kunne tilmelde 
sig via foreningen. Den 25.august kunne vi så de to anlæg Frede-
riksminde og Klosternakken ved Præstø kirke. 

Landskabsarkitekt Nicholas Durin fra Vordingborg Kommune fortalte 
indledende om anlæggenes forvandling og Anne Stine Bruun og 
Finn Bruun fra Anne Stine Stauder gennemgik herefter ideen med 
plantningerne og derpå de enkelte arter og sorter af stauder og 
prydgræsser anvendt i de forskellige bede. Det var en spændende 
gennemgang med nyttig viden om de enkelte arter og sorter og 
om sammensætningen af planter. Der var udelukkende anvendt 
robuste planter med nem etablering og efterfølgende drift.

I starten af september besøgte vi Caroline Mathildestiens stauder i 
Vedbæk. Indehaveren Birgit Reimer indledte med en introduktion til de 
mange forskellige geranier, som var planteskolens speciale, og vi så 
eksempler på gode, robuste sorter der egner sig til offentlige anlæg.

Senere på måneden gik turen til Hollufgård i Odense Kommune, 
der overtog herregården fra staten i 1979. Her har Steen Himmer 
forestået en genplantning af fritliggende staudebede og en ind-
plantning af stauder i en gammel parkskov med ca. 20 forskellige 
skyggetålende stauder. De danner nu en frodig bund i en skovdel 
under gamle træer. Listen over alle stauderne er udsendt til grup-
pens medlemmer. 

Staudegruppens første arrangement i 2016 fandt sted i Holte den 
maj måned. Her gav de grønne folk Karsten H. Kristensen, Elsebeth 
Clemmesen og Preben Önnerth fra Rudersdal Kommune en inspire-
rende gennemgang af to forskellige nyanlæg, hvor stauderne var i 
fokus. 

Første stop var Holte stationsforplads, der i 2013 blev omlagt, så 
arealer til busholdeplads blev reduceret og gav mulighed for enten 
flere p-pladser eller bedre opholdsmuligheder. Det blev heldigvis 
det sidste og der blev plads til en bred midterø i hele pladsens 
længde – udformet med granitfliser og store cirkelformede bede 
med stauder og prydgræsser samt overstandere af stammede 
træer. Ved arrangementet var stauderne i fuld vækst men endnu 
ikke i blomst – det var til gengæld masser af hvide tulipaner.

Det andet anlæg var helt nyt og udført i forbindelse med Øverød-
vejs nye krydsning af og tilslutninger til Helsingørmotorvejen. Her 
var brede midterheller oprindeligt tænkt udført med asfaltbelægning 
men endte alligevel som stauderabatter med salttolerante stauder 
og græsser udført af kommunens egne gartnere. Også her hørte vi 
om processen frem mod realiseringen, om valg af planter, jordtype 
m.m..

Staudenetværket er primært netværk på Sjælland, men vi bistår 
gerne med erfaringer og ideer, hvis nogle vil gribe initiativet i 
andre dele af landet.

REVITALISERING AF BYPARKER

V/ KIRSTEN HØI

Park- og Naturforvalterne har i perioden startet et nyt netværk om 
revitalisering af byparker. Der gennemføres i 2016 bl.a. tre faglige 
gå-hjem-møder om emner i Roskilde, København og Herlev.

Udgangspunktet er, at der i alle kommuner er ældre byparker, som 
skal fornyes. Ofte er en del af beplantningen udlevet, og vi har 
fået nye brugsmønstre og andre behov, siden den tid, hvor parken 
blev anlagt. Reducerede driftsudgifter kan endvidere være med til 
at øge behovet for at omlægge og forny de traditionelle byparker. 
Hvordan gennemføres fornyelsen bedst, så vi har tidssvarende an-
læg og så alle ønsker og behov tilgodeses i videst mulig omfang? 

Vi følger gerne op med flere besøgsmål. Har du en bypark, du er 
medansvarlig for, og vil du gerne have besøg af kollegaer fra Park- 
og Naturforvalterne, så giv endelig besked til Kirsten eller Hans 
Ove. 
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PARTNERLANDSKAB

V/ KARSTEN LINDING 

PartnerLandskab er et samarbejde mellem brancheorganisationer, 
offentlige institutioner og virksomheder i den grønne sektor og 
forskerne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), 
Københavns Universitet. Park og Naturforvalterne har i flere år del-
taget i dette samarbejde, hvor de interesserede parters kontingenter 
finansierer konkrete projekter fra partnerskabets projektpulje. IGN 
samler materiale, udarbejder oplæg m.m. og er desuden sekreta-
riat for projekterne. 

Senest har Park og Naturforvalterne deltaget i tre projekter, nemlig 
”Tilfredsstillende vækst”, ”Værdisætning af træer” og ”Vedplant-
ninger etableret med bunddækkende urter”, de to sidstnævnte er 
stadig i gang.

TILFREDSSTILLENDE VÆKST (AFSLUTTET PROJEKT) 

Projektarbejdet tager udgangspunkt i de problemer, der til tider 
opstår i forbindelse med aflevering eller 1 års gennemgang af 
træplantninger og forståelsen af kravet om ”tilfredsstillende vækst”. 
Arbejdet mundede ud i en række guidelines, der bl.a. er publiceret 
i april som videnblad i IGNs videnstjeneste.

De øvrige deltagere i projektet var - udover IGN - Danske Plan-
teskoler, Birkholm Planteskole, Kortegaards Planteskole, Danske 
Anlægsgartnere og Danske ARK.

VÆRDISÆTNING AF TRÆER (IGANGVÆRENDE) 

Det er nu snart 15 år siden, at fagnormen ”Værdisætning af træer” 
(VAT 03) blev udarbejdet. Normen blev udgivet med henblik på 
at opnå en mere ensartet retspraksis i forbindelse med sager om 
uretmæssigt fældede eller skadede træer.

Københavns Universitet og Dansk Træplejeforening afholdt i 
april 2015 en workshop, hvor der var et generelt ønske om at få 
mere kendskab til brugen af VAT03. Målet med PartnerLandskab-
projektet har derfor været dels at undersøge hidtidig brug normen 
i forbindelse med tvister og retssager og dels at skabe grundlag 
for at forbedre VAT03. Input fra projektarbejdet vil blive afprøvet 
nærmere af eksperter og videregivet til de oprindelige initiativta-
gere til VAT 03.     

De øvrige deltagere er Danske Anlægsgartnere og Odense Kommune.

VEDPLANTNINGER ETABLERET MED  
BUNDDÆKKENDE URTER (IGANGVÆRENDE)

Professor Anders Busse Nielsen har igangsat et projekt som skal be-
skrive tilvæksten af nyplantede vedplanter i f. eks. et læbælte. Der 
er allerede udvalgt 3 forskellige lokaliteter spredt i Danmark, hvor 
der i det nyplantede bed udsås en blanding af urter, der er kendt 
for en farvestrålende virkning i landskabet (valmue, kornblomst og 
andre). Disse plantninger skal give beboerne en farveeksplosions 
virkning, så lokale beboere spærrer øjnene op af forbavselse. 

Det tætte plantesamfund forventes samtidig at hæmme konkurre-
rende ukrudt. Forsøget skal vise, om tilvæksten hos vedplanterne er 
tilfredsstillende i forhold til udplantning i renholdt bed (bar muld). 

De øvrige deltagere er Odense Kommune, Danske Planteskoler, 
Foreningen af Kirkegårdsledere (FDK), Landsforeningen af Menig-
hedsråd (LM) og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK).

Læs mere om PartnerLandskab projekterne på  
ign.ku.dk/partnerlandskab/.
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DANSK BYPLANLABORATORIUM

V/ PIA HERTZ

Gennem 2015 har der været arbejdet med 3 større projekter:

•  ”Netværk og evaluering af landsbyer der skrumper”, som en 
opfølgning på de senere års debat.

•  ”Netværkbaseret byledelse” om bl.a. en evaluering af Ring-
bysamarbejdet omkring letbanen, hvor mange kommuner og 
kulturer skal samarbejde, samt

•  ”Sæt strøm på dit kvarter” om, hvordan man bedst kan bruge 
nutidens digitale løsninger.

Planloven har også fyldt meget i 2015 og vil også gøre det frem-
adrettet, da regeringen har varslet ændringer. Bestyrelsen håber, 
at der bliver god tid til debat, da der er mange udfordringer både 
i vores byer og i det åbne land. Detailhandelen er under pres og 
planlægning i de kystnære områder, tilflytningen til de større byer, 
inddragelse af borgerne er blot nogle af de mange problemstil-
linger. Den nuværende Planlov er også baseret på vækst, og nu er 
der også behov for at kunne håndtere nedgang. 

Byplanlaboratoriet kan mærke, at økonomien er stram i mange 
kommuner med færre tilmeldinger til kurser og dermed også flere 
aflysninger. Regnskabet udviste således også et underskud på 
130.000 kr. for 2015. Der er derfor sat fokus på økonomien, hvil-
ket bl.a. har resulteret i, at Dansk Byplanlaboratorium nu er flyttet til 
nye og billigere lokaler. Årets generalforsamling blev afholdt senere 
end sædvanligt på grund af flytningen. Det var dog glædeligt 
at se, at de nye lokaler fungerende og tilmed også ligger meget 
centralt.

Der blev i 2015 udbudt de traditionelle kurser samt også nye, 
herunder et nyt ”Natur og Miljø”. Fremadrettet tænkes der udbudt 
lidt færre kurser, og samtidig vil der arbejdes på nye former, bl.a. 
samarbejde med netværk og kommuner om, hvad der er brug for.

De sidste 3 numre af Byplan udkom i 2015, og der arbejdes på en 
mere digital løsning i kombination med Byplan Nyt, der fortsat vil 
udkomme. 

Årets byplanmøde blev i 2015 afholdt i et samarbejde med Vor-
dingborg og Lolland Falster med temaet ”Den regionale by”. Årets 
Byplanplanpris gik til Hjørring kommune for en planstrategi, der 
tager fremtidens udfordringer alvorligt og italesætter dem overfor 
borgerne. Næste års byplanmøde vil blive afholdt i Malmø med 
emnet ”Bytransformation”, som også vil være det, der sættes fokus 
på i 2016. Der skal lægges vægt på bæredygtighed, og i Sverige 
lægges der i højere grad også vægt på økonomisk og social 
bæredygtighed – noget vi måske kan lære noget af.. 

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 22. juni 2016, hvor 
foreningen var repræsenteret. Mødet blev afholdt i de nye lokaler 
på Rådhusstræde 6.

DEN GRØNNE TÆNKETANK

V/ METTE ESBJERG JØRGENSEN

I december 2015 blev den reviderede Kvalitetsbeskrivelse for drift 
af grønne områder færdig. Den er tilgængelig i digital form for 
hele branchen på Københavns Universitets hjemmeside. PN fik 
kvalitetsbeskrivelsen trykt og den er udsendt til medlemmerne.

D. 9. november 2016 afholder den Grønne Tænketank den 3. ud-
gave af konferencen ”Succesfulde udbud”. Her bliver kvalitetsbeskri-
velserne præsenteret. Seminaret omhandler emnerne ”kvalitet i de 
grønne områder” og ”virksomhedsoverdragelse i forbindelse med 
udbud”. Kvalitet i de grønne områder omfatter på det overordnede 
plan indlæg om Nordic Green Space Award og på det praktiske 
niveau indlæg om de nye Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne 
områder. Virksomhedsoverdragelse omfatter den nye vejledning i 
virksomhedsoverdragelse og udbyders og tilbudsgivers erfaringer 
med virksomhedsoverdragelse.
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ÅRSBERETNING FOR FONDEN 
FOR TRÆER OG MILJØ
V/ HANS OVE PEDERSEN

Repræsentantskabsmødet blev i år afholdt på Gerlev Kro i  
nærheden af Gerlevparken der drives af fonden ved hjælp af 
Gerlevparkens Venner. 

Gerlevparken indeholder en betydelig rosensamling som er anbefa-
let af HM Dronning Ingrid og udgør et attraktivt indslag i Frederiks-
sund omegn forsyning af parker og grønne områder. Derudover 
indeholder parken en udsøgt samling af danske træarter med en 
gammel forskningsmæssig betydning. Skovfolk har gjort et stort 
arbejde med udtynding af en nærvedliggende skov med en lang 
række tjørnearter.

Gerlevparkens Venner er nu den bærende kraft i lokalområdet, 
bistået af sekretæren i fonden, der søger midler hos fonden til 
faciliteter for de frivillige samt maskiner og redskaber. 

Efter repræsentantskabsmødet, hvor vi igen hørte om det skræn-
tende aktivudbytte fra fonden, var der frokost på kroen som de 
tilstædeværende selv betalte. 

Efterfølgende var der rundvisning i parken ved professor Erik Dahl 
Kjær, der er meget vidende om træer og tæt knyttet Dendrologisk 
Forening. Han fortalte om asketoptørre i en gammel bestand af 
asketræer ved områdets, nu tilgroede sø. 

Gerlevparkens Venner var inviteret som særlige gæster ved repræ-
sentantskabsmødet. 

KARIN OG GEORG 
BOYE´S FOND
V/ PETER BJØRNO JENSEN

Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektud-
dannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en 
fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabs-
arkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagom-
rådet. 

Ifølge fondens fundats skal Landskabsarkitekterne have deres bag-
grund i landskabsarkitektuddannelsen (nu Landskabsarkitektur) fra 
Landbohøjskolen (KVL) nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
under Københavns Universitet.

Fonden blev oprettet i 2006 og egenkapitalen skal sammen med 
afkastet være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fon-
dets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre.

Fondsbestyrelsen består af 
• Jette Abel (formand) 
• Peter Bjørno Jensen fra Park- og Naturforvalterne 
• Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og  
• Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

I år indkom der 14 ansøgninger, hvoraf 3 har modtaget støtte efter 
fondets formål. Der er i alt ydet støtte for 65.000 kr. 

Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på www.
boyesfond.dk..
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ÅRSBERETNING FOR  
G. N. BRANDTS HAVES VENNER
V/ HANS OVE PEDERSEN

Der er i de sidste par år sket afgørende nyt i Brandts Have, idet 
den givne bevilling har givet haven varige fornyelser i form af buer 
som markering af indgange til haverum og en papdækket som-
mercottage i bedste Arts and Craft stil. I efteråret og foråret er ved 
hjælp af fondsmidler plantet planter ved hegn og i grøftehaven. 
Jane Schul har foreslået en række planter til grøftehaven, der i 
højere grad bliver på udplantningsstedet. 

Der er ved havens venners hjælp foretaget tiltrængte beskæringer 
af større buske for at fremme åbenheden de steder hvor Brandt 
eksperimenterede med stauder og vandplanter. 

Selv en veterinærisk undersøgelse af bestanden af salamaner i 
grøften er gennemført ved en krybdyrlæge. 

Et solur er etableret hvor det tidligere har stået i haven og der er 
igangsat renovering af det gamle Nexøsandstens fuglebad der 
kom til syne, da de stokastiske hække blev fjernet. En billedhug-
gerunderviser fra Kunstakademiet har givet gode råd og den rette 
renoveringsform. 

Der er ved hjælp af Brandts Arkiv gennemført en undersøgelse 
af oprindelsen af den originale rundskulptur Leda med svanen, 
heruder hvor den er hugget og hvorfor den har en række synlige 
skader. Det eneste der ikke står lysende klart er, hvorledes det er 
lykkedes Brandt af få den af kunstneren kasserede skulptur ind i en 
akse i Brandts private have, hvor den står endnu på det originale 
sted. 

Grøftehaven har i år stået smukkere end nogensinde, især ved 
hjælp af de sart rødlige blomsteraks af Polygonum bistorta ’Super-
bum’.

Ud over fremvisninger ved Gentofte Kommunes Kultur og Festuge 
har haven været fremvist til Geselschaft zur Förderung der Garten-
kultur, via kunsthistoriker Margrete Florian. 

FRILUFTSRÅDET 

V. THOMAS THINGHUUS OG HANS OVE PEDERSEN

Friluftsrådets kampagne ”Danmarks Friluftskommune” fortsatte på  
7. år med nyt tema i 2015. Temaet var ”Friluftsliv i klimatilpasnings-
indsatsen”. Det skulle sætte fokus på kommunernes tværfaglige 
samarbejde på klimaområdet.

Et område vi alle tager hul på i disse år. Gladsaxe viste sig al-
lerede at have gjort sig mange gode erfaringer og blev en sikker 
vinder af de kr. 250.000.

I 2016 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, 
der er bedst til at planlægge og forvalte friluftsliv. Temaet er bredt 
og sætter fokus på både faciliteter, aktiviteter, friluftspolitik og fysisk 
planlægning. Vinderen kåres i løbet af august måned.

65 forskellige kommuner har deltaget i kampagnens 8 år og der 
er blevet produceret meget flotte ansøgninger, som viser hvor højt 
kommunerne prioriterer friluftsliv. Mange har fået udarbejdet en 
friluftsstrategi. Det vil være oplagt at arbejde sammen på tværs af 
kommunegrænserne, for der meget god inspiration at få.

Friluftsrådets arbejde med nationalparker er fortsat i 2015 og antal-
let på 12 er fastholdt. Der er derimod ikke kommet nye ansøgnin-
ger om naturparker eller pilotprojekter med henblik på en ansøg-
ning. Det har afstedkommet, at rådet har tilbudt en tur til Tyskland 
for at se på tyske eksempler.

Danske Naturparker er på  Facebook:  
www.facebook.com/danskenaturparker/.  
Siden bruges som nyhedsbrev for naturparker.
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