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PARK- OG NATURFORVALTERNE
FORMANDENS BERETNING 2017

HVAD SKAL BARNET HEDDE?

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

I 2017 afholder vi Danske Parkdage 
for 18. gang. Foreningens absolut 
vigtigste flagskib. I alle årene har 
vi holdt konferencen i samarbejde 
med IGN ved Københavns Universi-
tet. Men fra og med 2017 er vi i fæl-

les forståelse blevet enige om, at det er Park- og Naturforvalterne, 
der overtager det fulde ejerskab og ansvar for arrangementet. 
Det betyder på ingen måde, at samarbejdet med IGN og andre 
vidensinstitutioner skal være mindre. Tværtimod. Parkdagene skal 
– som andre af vores aktiviteter – være stedet, hvor forvaltninger 
og grønne fagfolk sammen med forskere, undervisere og private 
aktører udveksler erfaringer, udvikler nye løsninger og styrker den 
grønne faglighed. Derfor skal vi i den kommende periode finde 
nye måder at styrke og udvikle samarbejdet på. 

 Siden år 2000, hvor vi afholdt Danske Parkdage første gang er der 
sket meget med de opgaver vi løser; samskabelse og klimatilpas-
ning er blot et par af de nye elementer som vi skal arbejde med. 
Sundhed og motion er andre nøgleord, hvor ” vores” faciliteter 
og vores faglige viden kan være med til at skabe rammerne for, at 
mange flere får et sundere liv.   

Vores arbejde handler altså om meget mere end parker og 
blomsterkummer! Så vi skal nok finde et nyt navn til konferencen, 
tidligere kendt som Danske Parkdage! Et navn der rummer den 
bredde og diversitet som vores opgaver har og som også betyder, 
at vi kan tiltrække endnu flere relevante samarbejdspartnere. Men 
hvad skal barnet hedde? Har du en ide eller et forslag, så send mig 
en mail. 

Dansk Landskabspris er en anden aktivitet som vi tror kan være en 
god platform til at promovere vores interesser. Prisen er god til at 
skabe synlighed og er jo både i Roskilde i 2014 og i København i 
2016 blevet overrakt af kulturministeren. Vi har aftalt, at prisen ud-
deles hvert andet år, og næste gang er ved en event i København 
til oktober 2017. 

Vintermødet fik igen i 2017 et pænt fremmøde med ca. 100 del-
tagere; lidt færre end i 2016, men stadig langt flere end de 20-30 
deltagere vi tidligere kunne tiltrække. Placeringen i København er 

nok en del af forklaringen. 

Vi indgår jo i øvrigt i en lang række samarbejder, hvor gode 
ildsjæle repræsenterer foreningen og arbejder for vores interesser. 
PartnerLandskab, Dansk Landskabspris og Den Grønne Tænketank 
er blot et par af disse. Af gode samarbejdspartnere kan jeg nævne 
DL, DAG, IGN og de nordiske søsterforeninger. Jeg er klar over, at 
vi kunne formidle omfanget af alle disse aktiviteter og resultaterne 
bedre, men vi arbejder på det og har selvfølgelig ambitioner om 
at gøre det endnu bedre i den kommende periode.   

Vi må holde ambitionerne op imod, at vi er en lille forening og at 
vi er 100% afhængige af ildsjælene og deres indsats. Jeg vil gerne 
opfordre flere til at bidrage til, at vi kan udvikle og styrke det fag-
lige fællesskab vi har i foreningen.  

Økonomien har givet os lidt hovedbrud. Men med en ny kontin-
gentstruktur og gode aftaler om bogholderassistance og sekreta-
riatsbistand, så forventer vi, at økonomien stille og roligt kommer 
ind i en god udvikling.  

Debatten om udkant og de større byer og hovedstaden er stadig 
aktuel. I de større byer sker der en stor fortætning, på bekostning 
af byrum og grønne oaser. Vi ser også tendenser som i andre 
storbyer i Europa; priserne stiger godt hjulpet på vej af manglende 
udbud og udlejning til turister. Den del kan vi nok ikke øge stor 
indflydelse på, men vi kan give vores bidrag til, at det er attraktivt 
at bo i byerne og her tænker jeg også på andre end de 5 største 
byer. Vi kan bidrage til at skabe liv i landområder og basis for at 
leve det gode liv i hele landet. 

Læs mere om vores aktiviteter på de kommende sider – og husk, 
at du også selv kan bidrage med et fagligt indlæg eller medvirke 
til at afvikle et aktuelt netværksmøde eller en konference i for-
eningsregi. 
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2016-2017
ÅRETS HOVEDAKTIVITETER

DANSKE PARKDAGE 2016

2016 bragte Danske Parkdage til Frederikshavn; for nogle lidt for 
langt væk, men for deltagerne bød konferencen på masser af fag-
lig inspiration og et bud på, hvordan man langt fra København kan 
skabe en fortælling, hvor det grønne og naturen er en vigtig del af 
identiteten. Og om, hvordan man kan skabe ejerskab i organisatio-
nen til at arbejde med parker, natur og grønne områder.  

Tre hovedtemaer – samskabelse, klimatilpasning og benyttelse af 
naturen - var i fokus og programmet bragte os vidt omkring, fra 
Singapore til klimatilpasning med borgere i Danmark og arbejdet 
med økosystemtjenester. 

Måske kan vi bedst beskrive Danske Parkdage med journalist Lars 
Thorsens ord fra fagbladet ”Grønt Miljø”: 

”Landfast og flyvsk på samme tid. Bundet til et konkret sted, men 
med globalt udsyn til både Singapore og Oslo. Og med emner 
der går fra green city branding til dunegens egnethed som bytræ. 
Danske Parkdage, der denne gang blev holdt i Frederikshavn, er 
en sjov størrelse, og på den måde passer Park- og Naturforval-
ternes årlige arrangement godt til parkforvalternes hverdag. De 
arbejder om formiddagen med langsigtede planer og visioner for 
storslåede landskaber, og skal efter middag gøre noget ved råger-
ne som lige har flået alt ud af skraldespanden nede ved grillen.” 

 
DANSKE PARKDAGE DE KOMMENDE ÅR

Danske Parkdage 2018 afholdes i samarbejde med Høje-Taastrup 
Kommune og Teknologisk Institut, hvor der bl.a. sættes fokus 
på byudvikling, områdefornyelse og fremtidens klimaløsninger. 
Interesserede værtsbyer er velkomne til at kontakte formanden 
om værtskab de efterfølgende år. 

ÅRETS GRØNNE MEDLEM

Parkforvalter Lisbeth Østergaard, Faaborg-Midtfyn Kommune blev 
valgt til ”Årets Grønne Medlem” 2016. 

Hæderen blev traditionen tro afsløret af formanden ved midda-
gen på Danske Parkdage. Lisbeth har tidligere i en årrække været 
foreningens sekretær og har derigennem været i kontakt med rig-
tigt mange medlemmer over hele landet. Mange kender Lisbeth 
som en engageret og ægte faglig ildsjæl. 

Lisbeth har bl.a. været med til at præge foreningens arbejde 
med netværksgrupper og udviklingen af Danske Parkdage siden 
starten.  

NORDIC GREEN SPACE AWARD

Vi regner med, at de fleste af vores medlemmer efterhånden 
kender ordningen Nordic Green Space Award, hvor omdrejnings-
punktet er, at man søger og forholder sig til, hvordan man arbej-
der med en række kvalitetskriterier. Ansøgningen bedømmes af 
et hold af fagdommere. Ordningen er et skandinavisk samarbejde, 
og indtil dato har i alt 18 parker og grønne områder modtaget 
udmærkelsen, heraf 8 i Danmark. To er tildelt i 2017. Ambitionerne 
er større, så vi efterlyser flere ansøgere. 

“Årets Grønne Medlem“ 2016, Lisbeth Østergaard (tv.) og 
fmd. Kirsten Lund Andersen.
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VINTERMØDE: OPLEVELSER PÅ VEJEN

Hvordan kan vi understøtte biodiversitet, grønne oplevelser og 
rekreative muligheder og få mest for pengene. Fokus er på stier 
og hvordan vi kan bruge dem aktivt i byplanlægningen. 

Hvordan bruger vi planter og lys til at skabe de bedste oplevelser 
og tryghed, så vi får mest for pengene – både når vi taler anlæg 
og drift? Det var udgangspunktet for årets vintermøde under 
overskriften ” Oplevelser på vejen”. Mødet blev afholdt med ca. 
100 deltagere i Arbejdermuseets flotte sal.  

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 fortsat netværksarrangemen-
terne med markedsføring og et lille traktement. Det er gratis for 
medlemmer af foreningen at deltage i netværksmøderne. Kontakt 
gerne bestyrelsen med ideer og forslag.

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 øn-
sker 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 (v. Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for 
foreningens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. 

Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne 
vedrørende  medlemsadministration. Pr. 1.1. 2017 har foreningen 
indgået en toårig aftale med Dansk Byplanlaboratorium som løser 
forskellige sekretariatsopgaver for foreningen og bidrager til at 
arrangere Danske Parkdage.   

KONTINGENT

Ved generalforsamlingen 2016 blev en ny kontingentstruktur 
vedtaget, hvorefter der er et fast kontingent på 2000 kr. for alle 
medlemmer og et pensionistmedlemskab på 288 kr. (ex. moms). 
Dermed er rabatordningen afskaffet. 

BESTYRELSEN 2016-2017 

VALGT PÅ VALG BESTYRELSEN BESTÅR AF:  

2016 2018 Kirsten Lund Andersen formand Aalborg Kommune 

2015 2017 Steen Himmer medlem Gentofte Kommune Genopstiller

2015 2017 Kirsten Høi* medlem Herlev Kommune Genopstiller

2015 2017 Karsten Linding  kasserer Ballerup Kommune               Genopstiller  

2016 2018 Hans Ove Pedersen medlem Pens., tidl. LTK 

2015 2017 Henriette Lunn Vonsbæk medlem Københavns Kommune Genopstiller

2016 2018 Mette Esbjerg Jørgensen næstfmd. Esbjerg Kommune 

2016 2017 Christina Kastrup Madsen    suppleant Furesø Kommune Genopstiller

2016 2017 Peter Kierkegaard suppleant Aabenraa Kommune Genopstiller

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

FAKTA OM FORENINGEN
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INFORMATION OG ERFARINGSUDVEKSLING

Hjemmeside og nyhedsbreve har i perioden været blandt de vig-
tigste kommunikationskanaler. Der er i perioden udsendt 22 mail-
nyhedsbreve ved brug af Mailchimp. Også fagbladene Teknik og 
Miljø og Grøn Miljø spiller en rolle for vores fagområde, særligt i 
sammenhæng med Danske Parkdage, hvor de 2 blade dels varmer 
op med et temanummer, dels rapporterer fra konferencen.  

Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve 
og hjemmeside og alle er velkomne til at indsende bidrag og 
indlæg nyhedsbreve.  

MEDLEMSSTATUS

Foreningen har ved udgangen af beretningsåret 214 medlemmer, 
hvilket er en lille nedgang, men stadig væsentligt flere end i 2010, 
hvor medlemstallet var 180 medlemmer. I forbindelse med ændret 
kontingentstruktur fra årsskiftet var det netop forventet, at der 
ville komme en medlemsnedgang, men denne har været marginal 
og kontingentindtægten er bedre end budgetteret. 
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BERETNINGER FRA UDVALG, 
REPRÆSENTATIONER M.V.

ÅRSBERETNING PN’S 
STAUDEGRUPPEN  
V/ KARSTEN LINDING OG HANS OVE PEDERSEN

Siden sidste årsberetning (august 2016) har Park- og Naturfor-
valterne haft fem arrangementer på programmet. Et par af dem 
har været en videreformidling af relevante arrangementer i JAs 
Netværk for Haveentusiaster, hvilke Staudegruppens medlemmer 
har haft mulighed for at deltage i.

Den 10. august besøgte staudenetværket Roskilde Kommune, 
hvor landskabsarkitekt Mette Jessen viste os nyere staudeplant-
ninger i kommunen. Vi startede i Bydelsparken ved Kristians-
minde, et nyt bykvarter i det vestlige Roskilde, hvor et ca. 200 
m2 stort staudebed har fungeret som det første ”lærebed” for 
forvaltningen. I samme område blev vi præsenteret for et par 
større udsåningsbede med blomsterengsblanding.

Sidste punkt på programmet var et parkstrøg i den sydlige ende af 
byen (Østervangsparken ved Dagliljevej). Her var flere fine staude-
grupper med præriestauder. Bedene var kun et par år gamle, men 
præsenterede sig allerede flot i sensommeren.

Den 21. september 2016 gik turen til Overdam Planteskole, hvor 
Poul Petersen endnu engang øste af sin viden om prydgræsser 
og stauder. Vi så på mange forskellige arter og sorter i produk-
tionsafsnittet, samt gode eksempler på hvordan planter sættes 
sammen og hvordan bede opbygges i udstillingshaverne. Endelig 
blev vi præsenteret for et nyt forsøgsområde med indplantninger 
i brakmark.

Svendborg og Odense 22. april 2017 (Netværk for Haveentusiaster 
og LAF) 
D. 22. april 2017 besøgte Netværk for Haveentusiaster og LAF 
Svendborg og Odense. Vi besøgte en faunapassage syd for 
Odense, hvor en medarbejder fra Vejdirektoratet fortalte om 
motorvejens spor gennem et område med Hasselmus. Et bredt 
grønt bånd med nøje udvalgte plantearter blev plantet på broen, i 
et forsøg på at fremme faunaens passage over vejen. 

I Odense så vi Lange Linje, en bred bøgebeplantet villavej i det fi-
nere Odense. Her fortalte Lærke Kitt Sangill om etablering af bede 

efter bøgene. Forårsløg prydede bedene, som nu er omdannet til 
vandreservoir til den forøgede regnmængde. 

Brandts Have og Ordrup Kirkegård i Gentofte Kommune blev 
besøgt den 15. juni. Især grøftehaven i Brandts Have tiltrak sig 
opmærksomhed med dens sammensætning af både fugtigheds-
elskende stauder og vilde blomstrende, danske urter. Haven plejes 
af Brandts Haves venner. Haven ligger op til Ordrup Kirkegård, 
hvor Gentofte Kommune gennem mange år har arbejdet med en-
gen, med et minimum af pleje, men med indplantning af stauder 
og løgvækster.

Valbyparken 27. juni 2017 (Netværk for Haveentusiaster) 
D. 27. juni 2017 besøgte Netværk for Haveentusiaster Valbyparken. 
Jane Schul fortalte om forårsudgaven af eftersommerbesøget i 
september i Forandringens Have. Grundet den overstrømmende 
tilslutning til arrangementet måtte det gentages, hvor forsomme-
rens udtryk blev beset og vurderet. Der var igen stor tilslutning til 
Janes fortælling om stauder. 

Grundet den store tilslutning til arrangementet den 22. april, er 
der i skrivende stund programsat en tur til Odense d. 12. septem-
ber, om blandt andet anvendelse af stauder i LAR-anlæg. 

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 
deltaget i dette samarbejde, hvor de interesserede parters kontin-
genter finansierer konkrete projekter fra partnerskabets projekt-
pulje. Projektpuljen fornyes fortløbende og parterne vælger fra år 
til år hvilke emner man ønsker at deltage i. IGN samler materiale, 
udarbejder oplæg m.m. og er desuden sekretariat for projekterne. 

Sidste år afsluttedes projektet ”Tilfredssstillende vækst”, og 
resultatet af projektet er sammenfattet i et af Skov & landskabs 
videnblade. Resultatet af arbejdet er desuden udførligt beskrevet 
i Grønt Miljø i april 2016:  http://www.grontmiljo.dk/numre/2016/
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gm316.pdf

Park- og Naturforvalterne deltager i skrivende stund i to projek-
ter, nemlig ”Rodvenlige bærelag der fungerer” og ”Bunddække, 
buske, busketter og krat”. Siden sidste årsberetning er to andre 
projekter afsluttet: ”Værdisætning af træer” og ”Vedplantninger 
etableret med bunddækkende urter”.

Værdisætning af træer (afsluttet projekt)  
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-pro-
jektet har derfor været, dels at undersøge hidtidig brug normen 
i forbindelse med tvister og retssager, og dels at skabe grundlag 
for at forbedre VAT 03. Input fra projektarbejdet vil blive afprøvet 
nærmere af eksperter og videregivet til de oprindelige initiativ-
tagere til VAT 03. Arbejdet er sammenfattet i Skov & Landskab 
videnbladet ”Værdifuld værdisætning af træer”.

De øvrige deltagere var Danske Anlægsgartnere og Odense Kom-
mune.

Vedplantninger etableret med bunddækkende urter (afløst af nyt 
projekt) 
Projektet, som Park & Naturforvalterne deltog i tidligere, er 
beskrevet i årsberetningen til generalforsamlingen 2016. Der er 
behov for at kunne indsamle data over en længere periode for at 
få tilstrækkeligt vidensgrundlag om dækafgrøders indvirkning på 
de vedplantninger, der etableres. Arbejdet fortsætter derfor i et 
nyt projekt – ”Bæredygtig etablering af vedplantninger” – med 
deltagelse af Odense Kommune og Dansk Træplejeforening. G. B. 
Hartmanns Familiefond har bevilget midler til fortsat dokumenta-
tion i en treårig periode.

Rodvenlige bærelag der fungerer (igangværende) 
Emnet er valgt fordi der ofte har været problemer med at opnå 
velfungerende plantninger i opbygninger med gartnermacadam. 
Projektet skal blandt andet se på beskrivelsesmateriale og mulig-
heder for kontrol af den ilt og muldmængde, der er til rådighed 

for træerne. Projektet vil også belyse andre former for rodvenlige 
bærelag.

De øvrige deltagere er P. Kortegaards Planteskole, Danske ARK, 
Danske Anlægsgartnere og Dansk Træplejeforening.

Bunddække, buske, busketter og krat (igangværende) 
Både Danske Planteskoler og Park & Naturforvalterne havde op 
til årsskiftet bragt emnet ”Buske” på banen. DP med ønsket om 
at skabe nye grupper og bedre kvalitetsparametre for levering 
af buske og PN med ønsket om fokus på pleje af buske i forskel-
lige sammensætninger. Projektet er ved at tage form og arbejdet 
fortsætter i efteråret.

De øvrige deltagere er Danske Planteskoler.

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

V/ PIA HERTZ

Gennem 2015 og 2016  har en revision af planloven været disku-
teret, og Byplanlaboratoriet afgav i efteråret 2016 et høringssvar 
med bl.a. følgende bemærkninger, som også kan være til inspira-
tion i planlægningen:

• Pas på bymidterne - bevar de nuværende begrænsninger for 
detailhandel og aflastningscentre 
• Husk det regionale niveau. Kræv at kommunerne forholder sig 
til det 
• Afgræns og beskriv udviklingsmulighederne i kystnærhedszo-
nen 
• Pas på Fingerplanens grønne kiler (og andre bynære områder) 
• Det er godt, at 25% reglen bliver bibeholdt og at der bliver 
mulighed for indførelse af midlertidighed i lokalplanerne 
• God ide med omdannelseslandsbyer

Byomdannelse er stadig aktuelt og har været et indsatsområde 
i 2016. Årets Byplanmøde blev holdt i Malmø og her var emnet 
”Byer under forvandling”. Der var meget stor tilslutning med i alt 
650 deltagere. Byplanprisen blev uddelt på mødet, og som noget 
nyt med involvering af deltagere, som kunne stemme. Prisen gik 
til Ålborg kommune for deres havnefront, hvor byomdannelsen 
har resul-teret i en fin helhed med mange forskellige projekter og 
byrum, bl.a. Musikkens Hus, Utzoncenteret, Nordkraft, Jomfru Ane 
Parken, ungdomsboliger, Slotsplads, universitet

Der udkom 4 numre af Byplannyt i løbet af 2016, bl.a. med temaer 
som ”Byer under forvandling” og ”Rundt om planloven”. I det før-
ste nummer i 2017 var der også et fint indlæg fra vores formand, 
Kirsten Lund Andersen, om ”Gentænk byudviklingen - det kan 
betale sig”, med fokus på at bevare og udvikle grønne åndehuller i 
byerne, så de er til at leve i.

Udbud af kurser er en vigtig del, og der har bl.a. været afholdt 
kurser i ”Byens gulv”, Omdannelse af almene boligområder, Arki-
tekturpolitik, Strategisk byledelse og som nogle nye bl.a. ”Bæ-
redygtige byrum”, ”Bo trygt”, og Boliger til flygtninge. Et meget 
varieret udbud som selvfølgelig også indeholder de klassiske om 
Lokalplaner, økonomi og jura.

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 22. maj 2017, hvor 
foreningen var repræsenteret. På mødet blev planerne for 2017 
også nævnt.  Et indsatsområde vil blive ”Erhverv i Planlægningen”, 
herunder med et byplanmøde med titlen ”Business og Bykvalitet”  
og med fokus på samarbejde mellem offentlige og private parter i 
planlægningen.

På mødet blev der valgt en ny formand, Jes Møller. Jes er pt. 
projektchef i Køge Kyst, og har tidligere været Teknisk Direktør i 2 
kommuner. Hans fokusområde er bl.a. partnerskaber, som er i fin 
tråd med det kommende års indsatsområde.

DEN GRØNNE TÆNKETANK

V/ METTE ESBJERG JØRGENSEN

Den Grønne Tænketank holdt d. 9. november 2016 konferencen 
Succesfulde udbud for 3. gang. Konferencen handlede dels om 
præsentation af de nye Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne 
områder, erfaringerne med Nordic Green Space Award, virk-
somhedsoverdragelse og udbud.  Til konferencen var der ca. 50 
deltagere. 

Styregruppen afholder i september måned møde om fremtidige 
aktiviteter.

Vi modtager gerne ønsker fra medlemmerne om nye fælles akti-
viteter for målgruppen park- og naturforvaltere i kommunerne, 
anlægsgartnere og forskere. 
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ÅRSBERETNING FOR FONDEN 
FOR TRÆER OG MILJØ

V/ HANS OVE PEDERSEN

Park- og Naturforvalterne er repræsenteret ved Hans Ove Peder-
sen på fondens årsmøde, der i 2017 afholdtes den 20. maj på Bosei 
ved Præstø. I år deltog Steen Himmer i mit sted.   

Formanden for forretningsudvalget Niels Juhl Bundgaard bød vel-
kommen til repræsentanter, støttekreds, Gerlevparkens Venner og 
ledsagere, i alt 30 personer. Efter navneopråb af repræsentanterne 
konstateredes, at der var 15 af 20 mulige til stede, og at forsamlin-
gen dermed var beslutningsdygtig. Formanden for repræsentant-
skabet, Kathrine Richardson og formanden for forretningsudval-
get besluttede at aflægges fælles beretning.  

Gerlevparken er et af Fondens flagskibe. At Gerlevparken er i så 
fin stand i dag er selvfølgelig i høj grad et resultat af den impo-
nerende indsats, der ydes både af Venneforeningen og flere af 
forretningsudvalgets egne medlemmer. Derudover tilbringer 
Henni Steffensen også mange frivillige timer i parken. Officielt gik 
Henni på pension fra sin stilling ved Fonden i 2015, men hun har 
heldigvis valgt, at fortsætte sin støtte af Fonden ved at påtage sig 
administrative opgaver for Fonden på en ad hoc basis, samt ved at 
bidrage til Gerlevparkens genopstandelse. 

Vi er meget glade for at kunne berette, at Poulsen Roser i 2016 har 
besluttet, at sponsorere de manglende roser, og at Gerlevparkens 
venner i efteråret og her i foråret har plantet godt 830 roser i 
samlingen.

Som bekendt er Gerlevparken blevet udvalgt som et udflugtsmål 
ifm. den store internationale rosenkongres, der afholdes i Kø-
benhavn i 2018. Det flotte sponsorat af Poulsen Roser i samklang 
med Venneforeningens flittige og engagerede medlemmer giver 
et enormt godt udgangspunkt for at kunne præsentere parken 
fra sin pæneste side i 2018. Også Frederikssund Kommune har 
bidraget med en ekstraordinær bevilling til parken på 32.000 DKK. 
Derudover har vi til Gerlevparken modtaget 100.000 kr. fra Nordea 
Fonden til pergolaen og ca. 90.000 kr. fra to af tipspuljerne, samt 
15.000 fra private, bl.a. fra støttekredsen, der har ønsket at støtte 

Gerlevparken.

Fonden er meget taknemmelig for disse generøse bidrag til 
Gerlevparken, og er ikke i tvivl om, at de vidner om, at omverden 
værdsætter de seneste års udvikling i parken. Fonden modtager 
for tiden ikke uopfordrede ansøgninger på grund af en trods alt 
forsigtig økonomi. Det drøftedes at afhænde parken og beskæf-
tige sig mere med træer og miljø. Steen Himmer opfordrede til at 
kommunikere mere med kommunerne. 

KARIN OG GEORG 
BOYE´S FOND

V/ PETER BJØRNO JENSEN

Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitekt-
uddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en 
fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre land-
skabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for 
fagområdet.  

Ifølge fondens fundats skal Landskabsarkitekterne have deres 
baggrund i landskabsarkitektuddannelsen (nu Landskabsarkitek-
tur) fra Landbohøjskolen (KVL) nu Det Natur- og Biovidenskabe-
lige 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 Landskabsarkitek-
ter 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 56.000 kr.  Der har endvi-
dere været valg til fondsbestyrelsen hos de respektive foreninger. 
Alle nuværende medlemmer er blevet genvalgt. 

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

Brandts Haves Venner er en netværksgruppe som er dannet i 
2006. Ved et indledende møde i haven viste det sig, at mange 
fagfæller var interesseret i haven og dens beståen og udvikling. 
Der er nu 157 interesserede medlemmer, ”venner”, der af 85 lokale 
beboere

Der har i årets løb været afholdt 7 indkaldte samlinger, hvor 
gartnerisk vedligeholdelse er på programmet. Det er lykkedes at 
få kommunens gartnere til i øget omfang, at nedskære skvalderkål 
i adgangshaven og transportere fuglebad til reparatør.  

Derudover har der vist sig interesse for at genskabe fuglefoder-
bræt tegnet på Brandts tegnestue til brug for opsætning i egen 
have, på kirkegårdene og i visse parker.  

Eksperter har gransket i kransliljerne i Brandts Have. Jane Schul har 
for længst foræret et foto af Lilium hansonii som står i skovhaven. 
I grøftehaven har der gennem mange år været en bestand af en 
gulnistret, sort som viser sig at være en krydsning ved navn Lilium 
x marhan. Den er efter bedste evne bestemt til en særlig sort: 
Lilium x marhan ’Mrs R. O. Backhouse’, som er udviklet i England 
og vist første gang på The Royal Horticultural Show i 1921.   

Borgmester Hans Toft har været på besøg i Brandts Have i denne 
sommer hvor grøftehaven stod allersmukkest. Billedet skulle 
anvendes til en artikel i et magasin til forretningslivet i Gentofte. I 
den forbindelse vil der blive bragt en omtale af haven med inter-
view af stifteren af Brandts Haves Venner.  

Haven udvikler sig videre i gunstig retning. Vi høster meget ros 
lokalt for vedligeholdelsen, og vi har mange venner, der på lands-
plan der støtter vores bestræbelser.  

OMVISNING I VESTRE FJORDPARK 

V/ PETER VALEUR RIISE 

D. 10. juni 2017 åbnede Vestre Fjordpark, et 165.000 kvadratme-
ter stort oplevelsescenter med plads til aktiviteter på land og til 
vands. Det er et samlingssted for alle, der har lyst til at svømme, 
sejle i kano og kajak, windsurfe, vinterbade eller bare nyde solen 
og naturen ved fjorden.

Det gamle Aalborg Friluftsbad, som lukkede i 2015, havde et be-
søgstal på op imod 100.000, herunder både klubber og forenin-
ger. Blandt andet dette store besøgstal har været medvirkende til 
at Aalborg Kommune har ønsket at etablere en ny fjordpark. Det 
gamle friluftsbad har i flere generationer været en vigtig del af 
bydelens identitet og ånd. 

Den 17. maj 2017 inviterede Aalborg Kommune til omvisning i den 
endnu ikke færdig anlagt Vestre Fjordpark. Her viste kommunen 
rundt i herlighederne, inden den officielle indvielse. Det blev et 
kig ind i et projekt, som Aalborg Kommune ønsker at kunne danne 
ramme om en masse aktiviteter med vand, grønne områder, samt 
faciliteter til lokale foreninger og natur- og kulturformidling.

Fra at være et gammelt og nedslidt friluftsbad så det ud til at ud-
vikle sig til et stort aktivitets-parkområde. Det gamle bassin blev 
renoveret med 10 m udspringsvippe og et særskilt bassin til svøm-
mere. Uden om etableres en stor kunstig sø, hvor man lukker hav-
vand ind og tømmer det om efteråret for at rense det. Der findes 
også faciliteter til vinterbadere, kajak/kanoroere og windsurfere, 
samt cafeteria og udlejningslokaler, som klubber og skoler kan 
benytte sig af. Bygninger, gang og opholdsarealer er udført på en 
flot måde, i forskellige ædle træsorter. Området omkring det hele 
er tilplantet med bl.a. fyr, eg, pil m.m. som holdes i naturpræg. 
På bakken oven for etableres et udkigstårn, også flot udført i træ. 
Områder indeholder aktiviteter for staudegruppen i bl.a. skoven, 
hvor der er mange andre aktiviteter, bl.a. en interessant stenhave.  
Ved siden af ligger sejlklubben og færgestedet til Egholm. Alt i alt 
et nyt og spændende område for byens borgere.
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