Beretninger for
PARK- OG NATURFORVALTERNE 2017-2018
ÅRSBERETNING PN’S STAUDEGRUPPE V/ KARSTEN LINDING OG HANS OVE PEDERSEN
14. 5. 2018 Billedhuggerskolens have
Jane Schul viste rundt i den lukkede gårdhave til Billedhuggerskolen på
Charlottenborg, belønnet med Landskabsprisen i 2011. Haven er senest
blevet renoveret i 2016 i forbindelse med bygningsistandsættelser. Den
lukkede have indeholder en lang række stenelementer ifølge sagens natur.
30. 5. 2018 Geelshavens varierede beplantning og Virum Parkens LAR
Landskabsarkitekt Ida Vestergaard Pedersen viste de farvestrålende
Rhododendron azalia med underplantning af stauder. Virumparkens vandhul
er retableret med stengærder og faskiner og tegnet og beplantet af
landskabsarkitekt Niels Lützen. Om søen er udlagt engmåtter fra VechTech
og Ulrik Reeh fortalte om den righoldige flora i måtteform. LTK Forsyning
er bygherre.
13. 6. 2018 Tåsinge Plads, København: Københavns klimasikring på Tåsinge
Plads på Østerbro. Der er skabt et frodigt anlæg, der både er rekreativt
og med en righoldig staudebeplantning af bl.a. kattehale, hjortetrøst,
løvefod men også nogle vilde planter. Marianne Rimer | GHB
Landskabsarkitekter fortalte om beplantningsplan og om idéen bag
plantevalget (LAR projekt). Kim Auerbach fra Malmos fortalte om drift af
anlægget.
22. 6. 2018: Rosenhaven, G N Brandt. 100 års jubilæum. Del af Hellerup
Strandpark.
Jane Schul, Steen Himmer og formandinden for den lokale grundejerforening
har sammen udarbejdet projekt til restaurering og genplantning af
rosenhaven med bl.a. Juleroser også kaldet Påskeklokker. Brandts Haves
Venner og staudegruppens medlemmer var inviteret til jubilæet hvor
borgmester Hans Toft holdt takketale.
Resten af året er planlagt med Stauder i Silkeborg ved Elsa Esther
Eskesen, Stauder i Odense med Lækre Kit Sangill, Maria Sangill, Bo Hune,
Tonny Normann Hansen og Mona Cohr. Endelig vil vi se på plantebede i
Nakskov med Helle Kjørrup Nielsen.
ÅRSBERETNING FOR FONDEN FOR TRÆER OG MILJØ
V/ HANS OVE PEDERSEN
Park- og Naturforvalterne er normalt repræsenteret ved Hans Ove Pedersen
på fondens årsmøde, men i år afholdtes årsmødet i Ebeltoft, hvorfor jeg
fandt det naturligt, at Mette Esbjerg deltog i årsmødet 2018 på
foreningens vegne. Formanden aflagde beretning og fondens forskellige
aktiviteter blev drøftet. Mette Esbjerg anbefalede i højere grad at
målrette aktiviteterne til børnefamiler.
ÅRSBERETNING FRA FRILUFTSRÅDET
V/HANS OVE PEDERSEN OG THOMAS THINGHUUS
Friluftsrådet er kredsopdelt med lokale kredsbestyrelser. I 2017
organiserede flere af foreningens medlemmer til at deltage i
kredsbestyrelsesmøder der ofte er åbne for alle interesserede. Således er
Kirsten Lund Andersen repræsenteret i det nordjyske og Thomas Thinghuus
har gennem mange år været aktiv i midtjylland. I Københavnsområdet har
Henritte Lunn Vonsbæk lovet at være aktiv i kredsen omkring København. Vi
har været repræsenteret i København Nord og Nordsjælland.

Derudover inviteres formanden til møder om Danske Naturparker som
Friluftsrådet arbejder med, men da møderne om oprettelse af nye
Naturparker foregår i rådets lokaler i København deltager jeg ofte i
disse møder. Der er flere nye oprettelser på vej.
ÅRSBERETNING FOR G. N. BRANDTS HAVES VENNER
V/ HANS OVE PEDERSEN
Udover dagene med at pleje bedene i Brandts Have har den største
opmærksomhed været at få tildelt Gentofte Kommunes initiativpris 2017.
Mange mener at jeg har æren for havens tilstand og dermed prisen, men den
er straks dedikeret til Brandts Haves Venner som modtog en pæn pengesum
til havens opretholdelsen. Borgmester Hans Toft overrakte prisen under
kommunens festuge, der strækker sig over 4 dage, med rundvisninger i
haven for alle fremmødte.
Den anden begivenhed i Brandts Have er resultatet af et samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte Kommune, hvor fondsmidler
gives til materialerne til Brandt berømte fuglefoderbræt som havens
venner har fabrikeret. Også den blev indviet under overværelse af den
nyvalgte bykonge og borgmester Hans Toft.
Haven udvikler sig videre i gunstig retning. Vi høster meget ros lokalt
for vedligeholdelsen, og vi har nu 170 venner, der på landsplan støtter
vores bestræbelser.
DANSK LANDSKABSPRIS
V/ STEEN HIMMER
Dansk Landskabspris uddeles hvert andet år. I 2017 var det forpladsen til
Kulturhus Nordvest i København, der blev tildelt Dansk Landskabspris.
Prisen uddeles I et samarbejde mellem DL, Danske Ark og Park- og
Naturforvalterne. Prisen har nu været uddelt 8 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.
FRØKILDEUDVALGET
V/ STEEN HIMMER
Frøkildeudvalget udpeger sunde og hårdføre frøkilder af buske og træer
til diverse landskabelige plantninger. Udpegningen er basis for
produktion og salg af disse planter. En liste over de udpegede og
fremavlede frøkilder kan findes på Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltnings hjemmeside: https://ign.ku.dk/forskning/skov-naturbiomasse/skov-genetik-diversitet/froekilder/
KÅRINGSUDVALGET
V/ STEEN HIMMER
Vurderer ansøgninger fra frøproducenter, som ønsker udvalgt beplantninger
udpeget til frøproduktion. Udvalget agerer ud fra et EU direktiv, som
foreskriver at frø og planter af de fleste skovtræer og andre store træer
skal godkendes af de nationale myndigheder – NaturErhvervsstyrelsen
varetager opgaven i Danmark. Listen over kårede frøkilder kan findes på:
https://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-biomasse/skov-genetikdiversitet/froekilder/

Q-PLANTUDVALGET – (tidligere klonkildeudvalget, og prydbuskeudvalget).
V/ Steen Himmer
Q-Plantudvalget bygger videre på mange års forskning indenfor forædlede
planter. Formålet er at udpege/anbefale de bedste sorter og kloner
indenfor plantearter som anvendes i det grønne erhverv. Fra
planteproduktion til anlægsprojekter. Udvalget er bedst kendt for
udpegning af DAFO planter.
KARIN OG GEORG BOYES`S FOND
v/PETER BJØRNO JENSEN
Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse
Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en fond der støtter
landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser
og publikationsvirksomhed inden for fagområdet.
Ifølge fondens fundats skal Landskabsarkitekterne have deres baggrund 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 fondets 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 11 ansøgninger, hvoraf 7 har modtaget støtte efter
fondets formål. Der er i alt ydet støtte for 95.000 kr.
Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på www.boyesfond.dk.
DANMARKS FRILUFTSKOMMUNE
V/ THOMAS MISBACH THINGHUUS
Danmarks Friluftskommune er Friluftsrådets årlige pris på kr. 250.000,
som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme
friluftslivet. Hvert år sætter prisen fokus på et nyt tema inden for
friluftslivets verden. I 2017 var temaet ’Friluftsliv på tværs –
samarbejde og partnerskaber’. Park- og Naturforvalterne deltog i juryen,
som i 2017 modtog ansøgninger fra 10 kommuner. Det var Silkeborg kommune
som vandt og borgmester Steen Vindum modtog årets pris i en kano på
Remstrup Å. Det var ud over Silkeborg Kommunes smukke natur, den
tværgående indsats, den gennemarbejdede friluftsstrategi, og en lang
række friluftsprojekter, som gav dem prisen.

Sædvanligvis var alle ansøgningerne i en høj kvalitet, som bl.a. viser at
der bliver gjort en meget stor indsats, for at integrere friluftslivets
muligheder i kommunernes strategier. Der er stor forskel på arbejdets
indhold, efter om det drejer sig om en større bykommune, en landkommune
eller f.eks. en kystnær kommune. Prisen er ofte givet til de mellemstore
kommuner, som virker stærke på det tværgående samarbejde, samtidig med at
de kan løfte ambitiøse strategier og friluftssatsninger.
I 2018 er temaet ”Friluftsliv for børn og unge”. Der er i år ingen penge
til vinderen, men en hjælp fra Friluftsrådet til at markedsføre titlen
som Danmarks Friluftskommune. Vinderen offentliggøres i september.
DANSK BYPLANLABORATORIUM, BERETNING FOR 2017
V/ PIA HERTZ
Gennem 2017 har der været stor fokus på revisionen af Fingerplanen, og
Byplan.laboratoriet har sammen med Erhvervsministeriet udgivet kompendie
med forskningsresultater og har afholdt en konference i Helsingør, hvor
mange politikere også deltog. Derudover har Byplan.laboratoriet af-holdt
en salon og en workshop om emnet, og har bidraget til den offentlige
debat. Det er Byplan.la-boratoriets holdning, at der er brug for et
regionalt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Dette gælder både for
hovedstadsområdet men også for det "Østjyske Bybånd" fra Randers til
Kol-ding omkring E45.
Der udkom 4 numre af Byplan.nyt i løbet af 2017, med temaer som ''Ny
plan.lov" , "Boligsocial ind-sats på landet", "Kystbeskyttelse" og
"Business og bykvalitet". Sidstnævnte var også et vigtigt tema på årets
byplan.møde i Fredericia
Der har i 2017 været afholdt mange af de traditionelle kurser som
Lokalplaner i praksis, Økonomi i byudviklingen, Jura og Plan mv. men også
relevante kurser for vores forening som "Byens gulv", og nye som "Regn og
byer". Derudover er der stigende interesse for kurser som Strategisk
byledelse og Fra planlægger til byudvikler. I mange kommuner er
byomdannelser et vigtigt emne bl.a for de store erhvervsområder.
Repræsentantskabsmødet blev holdt den 31. maj 2018, hvor foreningen var
repræsenteret. På mødet blev det nævnt, at indsatsområdet for 2018 ville
være "Politisk lederskab", og Hjørring var valgt som værtsby for årets
Byplanmøde, da kommunen har arbejdet meget med dette. Byplan.laboratoriet
ser dialogen mellem planlæggere og politikere som meget nødvendig, idet
planlægning er politik.
På mødet blev der valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, idet reglerne kun gør
det muligt at sidde i 8 år. Det var meget glædeligt, at der i år blev
valgt en landskabsarkitekt, Alexandra Vindfeld Hansen fra SLA. Baggrunden
er, at hun også arbejder med forskning og tværfaglighed. Med det stigende
behov for byomdannelser som følge af håndtering af klima og regnvand,
byfortætning mv. er der brug for et større fokus på de landskabelige
kvaliteter, så byerne også kan give gode rammer for be-folkningens fritid
og oplevelse af natur i byerne.

