Aktiviteter for Staudegruppen 2018: Stauder i det offentlige rum
14. 5. 2018 17 – 19 Billedhuggerskolens have
Jane Schul vil vise 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. Kl. 17 til 19. Vi giver sandwich og drikke til
afslutning. Adressen er Kgs. Nytorv, men vi mødes ved indgangen til gården i
Heibergsgade, lige over for Herluf Trolles Gade kl. 17. Tilmelding til PN´s hjemmeside eller
hansove@jollybear.dk Apollo Bar, Apollo Kantine.?
30. 5. 2018 kl. 17 - 19 Geelshavens varierede beplantning og Virum Parkens LAR
Landskabsarkitekt Ida Vestergaard Pedersen viser udbudet i Geelshaven,
Frederiksdalsvej xx. De farvestrålende Rhododendron azalia med underplantning af
stauder. Virumparkens vandhul er retableret med stengærder og faskiner og beplantet af
landskabsarkitekt Niels Lützen. Om søen er udlagt engmåtter fra VechTech og Ulrik Reeh
vil fortælle om den righoldige flora i måtteform. LTKForsyning.
13. 6. 2018 kl. 17 – 19 Tåsinge Plads, København: Københavns klimasikring på Tåsinge
Plads på Østerbro. Der er lavet et flot anlæg, der både er rekreativt og med nogle flotte
planter bl. a. kattehale, hjortetrøst, løvefod men også nogle vilde planter. Kirsten Nielsen.
Marianne Rimer | GHB Landskabsarkitekter kan fortælle om beplantningsplan og om idéen
bag plantevalget (LAR projekt) Kim Auerbach fra Malmos vil fortælle om hvordan de drifter
anlægget.
10. 8. 2018 kl. 10 – 15? Stauder i Odense, LAR og grønne anlæg ved Lærke Kit Sangill
og Odense Kommune. Endnu ikke planlagt.
22. 8. 2018 kl. 17 – 19 Stauder i Silkeborg ved Elsa Esther Eskesen
I Silkeborg arbejder man mere og mere med stauder i det offentlige rum. Vi tager
udgangspunkt i bedet ved havnen, hvor Hjejlen lægger til. Det er anlagt i 2016 og så
virkelig flot ud, men i 2017 så det lidt spagt ud. Måske fordi det hæmmes af konkurrence
fra træer? Det nye torv er i foråret 2017 plantet til med stauder. Det bliver spændende at
følge. Flere bede i bybilledet er planlagt, og hvis vi er heldige, er de anlagt når vi kigger
forbi. Vi er vært ved en sandwich og vand til afslutning. Tilmelding til PN eller
hansove@jollybear.dk”
29. 8. 2018 17 – 19 Plantebede med stauder i åbne rum i Nakskov.
Med udgangspunkt i Havnegade i Nakskov er der i 2016 etableret bede med
staude/prydgræsser samt træer. Der er i alt 43 plantehuller med i alt 7594 stauder og
græsser fordelt på 37 forskellige arter. Træerne er Sorbus latifolia ’Atro’. I staudebeplantningen er der lagt vægt på stor artsdiversitet og planterne er udvalgt efter bladformer,
struktur og farver med henblik på at præsentere sig hele året. Plantemønstret er naturligt

for at opnå frodighed og robusthed; går en plante ud skal den helst lade sig erstatte af
naboplantens vækst. Der er i 2018 etableret yderligere 4 bede.
Derudover har vi mindre planteprojekter 4 andre lokaliteter. På en anden lokalitet: Blegen
er der plantet stedsegrønne buske i forskellige grønne nuancer med stauder som
bunddække indtil de langsomvoksende buske vokser sammen. Vi slutter af i x, et parkløft
som LAR-projekt hvor vi byder på spise og drikke. Helle Kjørrup Nielsen, Lolland
Kommune viser rundt.
19. 9. 2018 17 – 19 Præriestaudebede og regnbede på Ballerup Boulevard.
Som optakt til en større byomdannelse i Skovlunde er Ballerup Boulevard på en 300 m
lang strækning nu omlagt og indsnævret til to kørebaner. Det har givet mulighed for en tæt
bestand af nye træer og her i foråret tilplantes desuden store bede med stauder og
græsser i vejforløbet. LAR indgår som en del af omlægningen og der anlægges regnbede
undervejs på strækningen. Marianne Levinsen Landskab har stået for projektet og
tegnestuen og Karsten Linding fra Ballerup Kommune viser rundt og fortæller om
anlægget.

2019:
Blomsterenge i Guldborgsund Kommune. Gitte Krogh gkc@guldborgsund.dk
Kl. 10 til 15, samkørsel i bus. Kommunen har i samarbejde med DLG arbejdet med
rendyrkning af brakarealer i bymæssig førbebyggelse. Indsåning af arter der kunne øge
diversiteten til fordel for borgere og biavlere. Første betalingsarrangement i gruppens
historie: 500 kr., men for medlemmer 200 kr. Tilmelding via PN´s hjemmeside, eller til
hansove@jollybear.dk.

