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Det har været et begivenhedsrigt år, hvor Coronaen
har vendt op og ned på den måde vi arbejder og lever
på. Fritiden har også budt på mere Danmark og mindre
charter til Sydeuropa. Det har betydet enorm efterspørgsel på alle de ting vi som park- og naturforvaltere
arbejder med; byrum, bynære grønne områder, parker
og skove. På den ene side betyder det mere slid på
områderne og mere drift; på den anden side viser
efterspørgslen, hvor vigtigt alt det grønne er for levevilkår og sundhed. Selvom det er sørgelige omstændigheder, så viser udviklingen i fuld skala, hvor vigtigt og
betydningsfuldt det vi arbejder med er:
potentialerne for rekreation, sundhed og en større
naturforståelse er store. Situationen betyder dog også
fokus på den byudvikling, der er sket i de sidste årtier,
hvor mange grønne åndehuller i byen er fyldt ud.
I byerne giver det konflikter med nattefester og
omfattende brug af områder som er private… - eller
som beboerne opfatter som private. Kampen om pladsen er for alvor blevet intensiveret.
Alt i alt sætter situationen fokus på vores arbejde og på
planlægning, anlæg og drift, der vedrører det grønne
område. Det betyder også, at der er behov for, at vi
udvikler vores kompetencer, hvor bl.a. dialog, partnerskaber og borgerinvolvering er i centrum. Og så er der
brug for, at vi samarbejder med mange forskellige
aktører, bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger og - ikke mindst - frivillige
borgere. Alt det skal vi blive bedre til.
På årets Vintermøde-konference med titlen ”Fra
forvalter til grøn facilitator” i Odense havde vi netop
rammesat den situation, bl.a. med et mere kursus-præget indlæg om styrket borgerkontakt. Siden 2016 synes
jeg, at vi er lykkedes med at udvikle vores Vintermøde
til et godt åndehul med gode faglige programmer og
ikke mindst et større deltagerantal, hvilket betyder, at
netværksdelen giver endnu bedre mening.

I 2020 nåede vi lige at holde Vintermøde inden
corona-lock-down ramte nationen.
Danske Parkdage afholder vi normalt sammen med én
værtskommune. I 2019 prøvede vi et nyt koncept, hvor
konferencen blev afholdt med Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme som hovedsamarbejdspartner.
Det betød, at vi fik en unik adgang til nogle af
Danmarks flotteste parker og slotshaver, og ikke mindst
indsigt i den måde, som styrelsen arbejder med
planlægning og drift. Det var et spændende og nyt
samarbejde som viser, at alt ikke behøver at være som
det plejer. Og da Parkdage havde centrum i
Frederiksberg Have, så var Frederiksberg Kommune
selvfølgelig også med på holdet af samarbejdspartnere.
Jeg vil her også fremhæve det gode samarbejde vi har i
regi af Green Cities, hvor en lang række grønne aktører
samarbejder med støtte fra EU, bl.a. med det mål at
skabe opmærksomhed om bynatur og sikre en mere
nuanceret forståelse af grøn infrastruktur i forhold til
byggeri. Samarbejdet har skabt opmærksomhed,
synlighed og har fået sparket nogle døre ind, bl.a.
takket være en superdedikeret projektleder.
Det nordiske samarbejde med vores søsterforeninger
betyder meget i min bevidsthed og det har også en
årrække været stærkt og har sikret gode kontakter,
faglig inspiration og udsyn mellem landene. Der har
været udskiftning på nøgleposter i flere af landene,
så der er behov for at revitalisere samarbejdet og
genetablere nye og stærke forbindelse til de nordiske
lande. Det er en opgave som jeg håber og vil anbefale,
at den nye bestyrelse vil prioritere.
Til sidst vil jeg nævne, at vi har en god økonomi og en
egenkapital, der skaber sikkerhed for foreningens liv og
udvikling; en god ballast, når vi fx i år har aflyst Danske
Parkdage. Det er ikke et mål i sig selv at have en stor
egenkapital for det er jo bedre, at pengene bruges til at
understøtte det lokale netværkssamarbejde eller andre
aktiviteter, der kan understøtte foreningen formål.
Som bekendt slutter min tid som formand for Park- og
Naturforvalterne med dette års generalforsamling. Jeg
har været formand siden 2012 og vil hermed sige tak
til alle de bestyrelsesmedlemmer, der har været med.
Også stor tak til alle samarbejdspartnerne i vores netværk, der er helt afgørende for at vi som lille forening
alligevel lykkes med meget. Jeg ser frem til at møde jer
alle sammen i de forskellige faglige sammenhænge.
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2019 - 2020
ÅRETS HOVEDAKTIVITETER
DANSKE PARKDAGE 2019
Danske Parkdage er foreningens 3-dages konference,
der siden år 2000 har været afholdt med skiftende
værtskommuner over hele landet. Realiteten er, at
navnet Danske Parkdage måske ikke er helt retvisende længere, for fokus er på arbejdet med det grønne
område i bred forstand, byudvikling, klimatilpasning og
borgerinddragelse. Men selvfølgelig også på den basale
grønne faglighed, fra drift af grønne områder til plantekendskab. Et ”opgør” med navnet er forsøgt, men det
hænger ved, så måske er det et lidt nørdet brand.
I de sidste år har Danske Parkdage været afholdt med:
•
•
•
•
•
•
•
•

2019: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
2018: Høje-Taastrup
2017: Aarhus
2016: Frederikshavn
2015: Esbjerg
2014: Roskilde
2013: Varde
2012: Aalborg

Frem til 2017 blev Parkdage afholdt sammen med
Københavns Universitet, men derefter har Park- og
Naturforvalterne overtaget det fulde ejerskab og
ansvar for arrangementet. Samarbejdet med Københavns Universitet og andre vidensinstitutioner er stadig
vigtigt og afgørende for, at konferencen kan have ny og
spændende viden på programmet.
Målgruppen for arrangementet er foreningens medlemmer - forvaltere, ledere og forskere, der arbejder
med park- og naturforvaltning. Værtskommunerne – og
andre samarbejdspartnere – lægger mange kræfter i at
skabe gode konferencer og det rykind, der følger med

konferencen sætter fokus på prioriteringer og kvalitet
i byrum og grønne områder og kvalificerer dialogen
mellem politikere, og grønne fagfolk lokalt. Eksternt er
konferencen et godt udstillingsvindue, hvor branchen/
målgruppen ofte får et billede af en attraktiv, dynamisk
og spændende arbejdsplads og en grøn kommune, som
medarbejderne er stolte af.
Det tilstræbes, at Danske Parkdage skal løbe rundt
økonomisk set over årene, så det det er muligt at holde
parkdage både i små og store kommuner.
I 2019 blev Danske Parkdage afholdt i samarbejde med
styrelsen for Slotte og Kulturejendomme med centrum
i Frederiksberg Have. En stor del af programmet tog
afsæt i arbejdet med parker og slotshaver som drives
af Slots- og Kulturstyrelsen, bl.a. Frederiksberg Have og
Søndermarken.
Der var bl.a. fokus på drift og kvalitetsstyring. I forbindelse med konference besøgte deltagerne bl.a. også en
række slotshaver i Nordsjælland.
Frederiksberg Kommune bidrog også til konferencen
bl.a. med faglig tur om klimatilpasning, hvor kommunen har haft fokus på at integrere anlæg til at håndtere
regnvand i de grønne områder, så de bidrager til de
rekreative muligheder.
Vi har et godt samarbejde med bladet ”Grønt Miljø”,
der igen i 2019 lavede en super-flot reportage fra Danske Parkdage.
Danske Parkdage 2020 er som bekendt aflyst på grund
af corona-situationen. Eller nærmere sprunget over og
udskudt, for værtskommunen Faaborg-Midtfyn er med
i 2021.

Omtale af Danske Parkdage 2019 i
fagbladet Grønt Miljø
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Fotos: Danske Parkdage 2019
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Foto: Vintermøde 2020
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VINTERMØDE 2020:
PARTNERSKABER

GREEN CITIES

I 2016 blev foreningens Vintermøde relanceret som en
én-dages begivenhed. Ved møderne i København har
der været + 100 deltagere; de sidste par år i Odense
færre. Temaer har bl.a. være ”Vandets veje”, ”kampen
om pladsen” og i 2020 ”Partnerskaber: Fra forvalter
til grøn facilitator”. Fokus i 2020 var på partnerskaber,
hvor dialog og frivillighed kan skabe værdi og succes for
naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder
på private ejendomme!
Hovedspørgsmål på årets vintermøde var:
– Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter,
og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?
– Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt
grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.

Park- og Naturforvalterne deltager i Green Citiessamarbejdet sammen med organisationerne
Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter,
Danske Planteskoler og Landskabsrådet.
Målet med projektet er bl.a. at sætte fokus på
udviklingen af mere bynatur som en del af indsatsen
mod klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet
og at der træffes politiske beslutninger, som
øremærker ressourcer til at anlægge, udvikle og
vedligeholde bynatur ved eksisterende byggeri,
nybyggeri og ved større renoveringer.
Green Cities har fået bragt en lang række af kronikker
og debatindlæg – bl.a. også af PNs formand og har
ligeledes afholdt konferencer og debatmøder, hvor
politikere og beslutningstagere, har været med.
Planteskolerne står stærkt i samarbejdet, der er
EU-finansieret, men der er lykkedes at finde en god
fælles dagsorden mellem danske samarbejdspartnere.
PNs formand sidder i styregruppen for Green Cities.

Vintermødet havde også et længere og mere
undervisningspræget indslag om metoden
”Styrket Borgerkontakt”, der tager udgangspunkt i
veldokumenteret viden om god kommunikation og god
konflikthåndtering. Metoden udfordrer de offentlige
myndigheders traditionelle måder at arbejde på og
giver dokumenteret færre klagesager.

Som det nyeste initiativ har Green Cities udarbejdet en
Grøn Norm som et bud på, hvordan man i praksis kan
arbejde med at få mere og bedre natur ind i alle større
byer i Danmark. Normen henvender sig særligt til
politikere, embedsmænd, fagfolk og øvrige ansvarlige
for byudvikling.
Læs mere på https://dk.thegreencity.eu/
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Foto: GHB

DANSK LANDSKABSPRIS 2019
Dansk Landskabspris 2019 gik i 2019 til Christiansborg
Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter. Vinderprojektet er udviklet i samarbejde med Sweco, ÅF Consult
og professor Steen Høyer med Folketinget og Slots- og
Kulturstyrelsen som bygherrer.
Juryen motiverer vinderprojektet, der vender fremtidens udfordringer til morgendagens potentialer på følgende vis: ”Christiansborg Områdesikring er et projekt,
som udspringer af et af vor tids største frygtscenarier:
terroranslag på folkestyrets vigtigste og mest symbolladede areal, selve demokratiets højborg: Folketinget
på Christiansborg Slot. Den kollektive angst kunne have
fundet fysisk form i et projekt, hvor alle truslerne blev
accentueret. Men i stedet har man valgt det modsatte og har skabt et rum, som har høje og skulpturelle
værdier. For ganske nylig lagde pladsen brosten til
tusindvis af skoleelevers klimamobilisering, og deres
tilstedeværelse manifesterede, at de fortsat har håb og
drømme for fremtiden. Så til trods for, at vi er borgere
i en verden, hvor angst og frygt for terror – begrundet – eksisterer – så er det også en verden, hvor håb
og drømme spirer. Derudover er store dele af pladsens
belægning genanvendte brosten fra pladsens tidligere
belægning, og ved at genbruge sten skabes en forbindelse til pladsens historie, som er både bæredygtig og
vidner om en historiebevidsthed. Det er på flere plan
respektfuldt.”

Dansk Landskabspris uddeles i samarbejde mellem Parkog Naturforvalterne, Danske Landskabsarkitekter og
Danske Arkitektvirksomheder. Med Dansk Landskabspris
hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter som tjener som inspiration for udvikling
af branchen. Prisen uddeles som en anerkendelse af
projekter, der har udmærket sig ved at være specielt
nyskabende eller har øget merværdien for et sted. Prisen
har nu været uddelt 9 gange og uddeles hvert andet år.

Kickstart Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten, Arkil og Jesper
Kongshaug med Aalborg Kommune og Realdania som
bygherrer modtog hædrende omtale.
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NORDIC GREEN SPACE AWARD

EKSTERNE SAMARBEJDER

Ordningen kører på vågeblus pga. manglende ansøgninger. I 2019 er der ansøgning om fornyelse af tidligere tildelinger af Awards i Danmark.

Park- og naturforvalterne samarbejder i forskellige
sammenhænge med forskellige organisationer, bl.a.:

Omdrejningspunktet i Nordic Green Space Award, er,
at man søger og forholder sig til, hvordan man arbejder
med en række kvalitetskriterier. Ansøgningen bedømmes af et hold af fagdommere. Ordningen er et skandinavisk samarbejde, og indtil dato har i alt 20 parker og
grønne områder modtaget udmærkelsen.

World Urban Parks
De nordiske søsterforeninger – bl.a. om Nordisk Parkkonggres
KTC – Kommunalteknisk Chefforening
DL – Danske Landskabsarkitekter

NETVÆRKSGRUPPER OG MØDER
Park- og Naturforvalterne støtter fortsat netværksarrangementerne med markedsføring og et lille traktement. Det er gratis for medlemmer af foreningen at
deltage i netværksmøderne. Kontakt gerne bestyrelsen
med ideer og forslag.
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FAKTA OM FORENINGEN
BESTYRELSEN 2019-2020
VALGT
2018
2019
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2019

PÅ VALG
2020		
2021 		
2020 		
2021 		
2021 		
2020 		
2021 		
2020 		
2020 		

Kirsten Lund Andersen
Henriette Lund Vonsbæk
Mette Esbjerg Jørgensen
Steen Himmer 		
Kirsten Høi 			
Hans Ove Pedersen 		
Karsten Linding 		
Benedicte Isabella Dyekjær
Kent Alex Larsen 		

formand
næstfmd.
medlem
medlem
medlem
medlem
kasserer
suppleant
suppleant

Aalborg Kommune
Københavns Kommune
Esbjerg Kommune
Gentofte Kommune
Herlev Kommune
Pens., tidl. LTK
Ballerup Kommune
Furesø Kommune
Skive Kommune

ØKONOMI OG SEKRETARIAT

KONTINGENT

Fyns Erhvervsrevision (v. Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter,
herunder regnskabet. Bestyrelsesmedlem Hans Ove
Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlemsadministration. Dansk Byplanlaboratorium løser forskellige sekretariatsopgaver for foreningen og bidrager
til at arrangere Danske Parkdage.

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). Priserne er
uændrede.

INFORMATION OG ERFARINGSUDVEKSLING

MEDLEMSSTATUS

Hjemmeside og nyhedsbreve har i perioden været
blandt de vigtigste kommunikationskanaler. Der er i
perioden udsendt mailnyhedsbreve ved brug af Mailchimp. Ligeledes er publiceret forskellige holdningsudspil og artikler. Grønt Miljø dækker både Vintermødet
og Danske Parkdage og skriver fyldige og dækkende
indlæg fra disse arrangementer. Der efterlyses løbende
indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside og alle er velkomne til at indsende bidrag og indlæg
nyhedsbreve.

Foreningen har ved udgangen af beretningsåret ca.
200 medlemmer, så niveauet er uændret. De rabatter
medlemmerne får i forbindelse med Vintermøde og
Parkdage modsvarer stort set kontingentet.

Hjemmesiden er i perioden opdateret med ny platform
og strukturen har fået en opstramning.
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BERETNINGER FRA UDVALG,
OG REPRÆSENTATIONER M.V.

DANSK BYPLANLABORATORIUM

V/ PIA HERTZ

Erhvervsministeren igangsatte i 2019 en evaluering af
planloven bl.a. med henblik på at kunne bidrage aktivt
til at nå regeringens klimamål på 70 % reduktion af CO2.
Dansk Byplanlaboratorium stod bl.a. for 2 debatmøder
i december 2019, og havde her lejlighed til at komme
med deres anbefalinger:
• Klimamålet skal indskrives i formålsparagraffen
• Byarealer skal genbruges
• Flere arealer skal føres tilbage til naturen (jordreform)
• Der skal udvikles grønne lokalplaner
• Der skal planlægges for social balance (blandede
boligformer)
• Der skal planlægges på tværs af kommunerne (knudepunkter)

Der har gennem 2019 været afholdt en del af de traditionelle kurser, men også nye som ”En bære-dygtig
fremtid for Østjylland”, ”Merværdi i byudviklingen”,
”Kysterne – sikring og udvikling” samt ”Landsbyernes
fremtid”. Derudover har der været afholdt5 gratis debatmøder om følende: ”Midler-tidige boliger”, Giv Fingerplanen en hånd”, Jordstrategier som planlægningsinstrument”, ”Debat om ni nye holme” samt ”Privat og
Offentlige samarbejder”.
På grund af corona måtte repræsentantskabsmødet
i første omgang aflyses, men det lykkedes at få det
afholdt den 18.juni 2020.

I forhold til vores arbejdsområde kan man håbe, at
forslagene bliver indarbejdet, så der lovgiv-ningsmæssigt bliver bedre muligheder for at styrke de grønne og
blå strukturer i kommunerne.
Det årlige Byplanmøde blev afholdt i Køge den 3 -4
oktober, en kommune, hvor der på en spændende
måde arbejdes med nye forbindelser og et nyt boligområde Køge Kyst”. Byplanprisen gik til Ålborgkommune og Himmerland boligforening for et overbevisende
løft af et af Nordjyllands mest udsatte boligområder.
Eksemplet kan være til stor inspiration for andre.
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FONDEN FOR TRÆER OG MILJØ

KARIN OG GEORG BOYE´S FOND

V/ HANS OVE PEDERSEN

V/ PETER BJØRNO JENSEN

Fonden for Træer og Miljø afholder i år repræsentantskabsmøde på Gerlev Kro, hvor der i repræsentantskabet ikke er nogen der er på valg. Mødet indeholder
også en beretning fra Gerlevparkens venner og der kan
stilles spørgsmål til beretningen.
Om eftermiddagen mødes man i Gerlevparken for at
gennemgå parken med dens mange træer af forskellig herkomst og den omfattende rosensamling som
HM Dronning Ingrid anbefalede at lader overdrage
til Gerlevparken. Der anvendes fortsat en del midler
til vedligeholdelse af Rosenhaven i Gerlevparken, og
foreningen er forsynet med frokoststue og havetraktor
til rosenknopperne. Den mangeårige sekretær i fonden
er også foregangsperson i havens venner.
I repræsentantskabet sidder en lang række faglige organisationer med hver sin stemme, og den daglige drift af
fond og have er præget af forstfolk.

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. Næste år vil således være sidste år fonden
tildeler støtte.
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 2 har modtaget
støtte efter fondets formål. Der er i alt ydet støtte for
40.000 kr.
Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på
www.boyesfond.dk.
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BRANDTS HAVE VENNER

V/ HANS OVE PEDERSEN

Den frivillige forening med det formål at vedligeholde
og udvikle haven for at skabe tidsånd 1930, har det
sidste år arbejdet på flere forskellige tiltag.
Der skulle udvikles et staudebed ved Leda med svanen,
idet vi samtidig bibeholdt de kendte kransliljer som er
opretholdt siden Brandt, udbedring af bestanden af
bænke og restaurering af gaslygterne i adgangshaven.
Det sidste lykkedes ikke, men det lykkedes at få (gen-)
opsat en klokkebænk, hvor motivet i ryggen er det
samme som borgmesterkædens design; 3 kirkeklokker
repræsenterende de 3 sognekirker der fandtes i 1930.
Bænkens arkitekt er Erik Erstad-Jørgensen på foranledning af Brandt og til placering i Hellerup Strandpark.
Havens venner har restaureret og nu pryder den kridhvide bænk haven.
Forårets corona-udbrud resulterede ellers i, at liljer
blev trampet ned af skolens elever, der gik på kryds og
tværs i bedene, medens kommunens lærere fortvivlet
stod ved indgangen og holdt orden på eleverne. Men
haven blev da brugt i denne svære tid, kirkegården
ligeså.

Fotos: Brandts Have Venner
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På foto orienterer Benedicte om træplantninger til medlemmer af park- og naturforvalterne fra 10 forskellige
kommuner i hovedstadsområdet.

Træplantninger i vejarealet ved Enebærvej i Furesø
Kommune. I vejbed er anvendt pimpsten, og der er
gummimembran i bunden.

NETVÆRK FOR MEDLEMMER I
HOVEDSTADSOMRÅDET

V/ KIRSTEN HØI

Vi har i hovedstadsområdet besluttet at afvikle to årlige
netværksmøder, hvor vi på skift besøger en kommune i
området, og ser på de grønne områder og anlæg, som
værtskommunen gerne vil vise frem og få feed-back på
fra andre medlemmer.
Møderne er også brugt til at vi på skift fortæller, hvad
der sker i hver enkelt kommune. Herved får vi en fælles
forståelse af de udfordringer og opgaver, vi er optaget af, og hvordan opgaverne bliver håndteret i andre
kommuner. Det sociale har også høj værdi ved netværksmødet. Det er altid rart at mødes og dele såvel
frustrationer som gode idéer.

Fortove er fjernet til fordel for render til regnvandshåndtering.

Siden Danske Parkdage på Frederiksberg i 2019, har vi
den 27. november afviklet et meget velbesøgt møde
om træplantning og regnvandshåndtering på vejarealer i Furesø Kommune. Benedicte Isabelle Dyekjær var
vært ved møde i Furesø Kommune. Ud over medlemmer af park- og naturforvalterne deltog også repræsentanter fra Milford og Byggros, som har været med til at
udvikle projekterne.
På mødet aftalte vi at mødes igen næste gang i Gladsaxe Kommune i foråret 2020. Dette møde har vi udsat
pga. nedlukningen i forbindelse med Corona-virus.

Planche af nye vejbede
med pimpsten
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KÅRINGSUDVALGET FOR SKOVFRØ OG -PLANTER

STAUDEGRUPPEN

V/ STEEN HIMMER

Handel med forstligt materiale forudsætter, at det er
kåret. Kåringsudvalget har ansvaret for at indstille særlig gode frøkilder fra skovbevoksninger og frøplantager
til kåring til forstlig formål. Udvalget består af sagkyndige, der bedømmer og indstiller frøkilder fra skovtræer
til brug på danske skovarealer, det åbne land, parker
o.l.
Udvalgets medlemmer repræsenterer Naturstyrelsen,
Københavns Universitet (IGN), Aarhus Universitet
(DCA), privatskovbruget og Park- og Naturforvalterne.
Der afholdtes en kåringstur til 3 lokaliteter i august
2020. Udvalget voterede af Thuja, Nordmannsgran,
Europæisk Lærk og Douglesgran.

V/ HANS OVE PEDERSEN
Der har ikke været afholdt samling med stauder som
emnet siden vores besøg i Rudersdal Kommune i april
2019, hvor hortonom og havearkitekt Ellen Bundgaard
meget klogt havde anlagt de bedste vejløgbede jeg
hidtil har oplevet.
Der blev afholdt kredsmøde i Furesø Kommune hvor
generelle emner blev drøftet, men hvor der også blev
set på værdifulde staudeplantninger i nærheden af
rådhuset.
I 2020 gik det hele i stå og der blev hverken kredsmøder eller staudemøder, idet alle kommunalt ansatte fik
andre opgaver i forbindelse med coronaepidemien.

Mere information kan findes på https://ign.ku.dk/
samarbejde-med-ign/forskningsbaseret-raadgivning/
kaaring-skovtraer/
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