TEMAMØDE 1 Forvaltning af en aldrende træbestand
V. landskabsarkitekt Kristin Seybold og slotsgartner Lars Friis, Center for Slotte og Haver Slots- og
Kulturstyrelsen
Slotshaverne rummer træer i mange aldre. De gamle træer skaber autenticitet og vidner om havernes
historie og udvikling. Samtidig er haverne godt besøgt, og publikum færdes overalt. På delmødet får du
indsigt i Styrelsens strategi for risikotræer og hvordan man – bl.a. med digitalt system - holder styr på de
mange træer som styrelsen har ansvar for. Temamødet har desuden særlig fokus på gamle alléer og om
valget mellem at erstatte enkelte træer eller plante en hel ny allé på et tidspunkt, eksemplificeret ved
Kongens Have og Søndermarken

TEMAMØDE 2 Carlsberghaven – fra privat have til integreret bypark i Carlsbergbyen
I 160 år var den smukke have lukket for offentligheden, men i dag er alle velkomne til at komme forbi og
nyde træerne, blomsterne, søen og den fredede arkitektur i det der engang var bryggerens private have,
der nu er blevet et botanisk frirum.

TEMAMØDE 3 Kvalitetssikring med eksterne entreprenører og egne medarbejdere
V. Slotsgartner Lars Friis og slotsgartner John Nørgaard, Center for Slotte og Haver Slots- og
Kulturstyrelsen
Styrelsen har gennem mange år udbudt havedrift med omdrejningspunkt i en detaljeret
kvalitetsbeskrivelse. Kom og hør om hvordan vi samarbejde med leverandører, udfører kontraktstyring,
driftsmøder og fælleskontrol samt sikrer at styrelsen får leveret den ydelse vi betaler for. Den lokale
slotsgartner tager os med på tilsyn i Frederiksberg Have.

TEMAMØDE 4 Liv og lys i Søndermarken – transformering gennem et udviklingsprojekt
v. Slotshavechef Niels Mellergaard og landskabsarkitekt Liv Oustrup, Center for Slotte og Haver Slots- og
Kulturstyrelsen
Søndermarken blev anlagt slutningen af 1690’erne, og Søndermarken var den første slotshave, der blev
omlagt til landskabshave. Siden blev haven nedprioriteret. I perioden 2010-2015 blev haven fornyet med et
fokus på kultur, natur og motion; et fondsfinansieret projekt for at gøre Søndermarken attraktiv igen.

TEMAMØDE 5 Skybrudssikring i Frederiksberg Kommune
V. Stadsgartner Karsten Klintø og projektleder Mikkel Nicolas Priess, Frederiksberg kommune
På temamødet kommer du tæt på Frederiksbergs arbejde med skybrudssikring; vi besøger bl.a.

Lindevangsparken, hvor skybrudsvand fra et større lokalområde håndteres i omlagte byrum og rekreative
arealer. Vi besøger projekt på Ndr. Fasanvej, hvor regnvand ledes til bytræernes plantehul og vækstmedie,
og dermed klimatilpasses byrummet vha. vejtræer. Desuden ser vi et projekt på Bülowsvej, hvor et vejbed
er designet således, at det både kan håndtere regnvand og give optimale vækstbetingelser for
vegetationen.

TEMAMØDE 6 Dyrkningsfællesskaber – læring, inddragelse og fællesskab
Uddybende beskrivelse er på vej.

