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SIDE 2 AF 6  
Dagsorden: 

1. Projektøkonomi 
2. Bordet rundt, erfaringer med tilfredsstillende/utilfredsstillende vækst 

jf. projektets fokus, se nedenfor (alle) 
3. Tilfredsstillende vækst som oplevet på KU; tidl. opmålinger på plan-

teskoler, bytræaboretet og målinger på bytræer i Kbh (Oliver) 
4. Diskussion om projektets fokus og ambition (Oliver + Jan) 
5. Beslutning om konkrete aktiviteter  
6. Tidsplan 

 
Ad. 1) Projektøkonomi 
Med bidrag fra alle parterne har vi kr. 85.000,- til projektet. Projektets 
igangsættende formåls 
 
Ad. 2) Bordet rundt, erfaringer med tilfredsstillende/utilfredsstillende 
vækst (Alle) 
 
Bent: Er syns- og skønmand, men det er nogle år siden der har været en sag 
om ’tilfredsstillende vækst’. Måske kan resultatet fra projektet her danne 
grundlag for en ’standard’ på området. Ved ’sagerne’ er de tilbagevendende 
emner; Har plantematerialet levet op til gældende krav ved levering? Syg-
domme, har de været der ved levering, eller er de kommet efter? Desuden, 
for dyb plantning og for dårligt jordarbejde. 
 
Jørgen: Vi bør fokusere på entydige definitioner på tilfredsstillende vækst. 
Problemer har noget med økonomi at gøre. Når problemerne opstår skal an-
svaret placeres og så er man ikke samarbejdspartnerne, men modstandere. 
Guidelines skal hjælpe processen, men årsagen skal vi jo også kigge på.  
 
Kim: DAG har problemet inde på livet ofte. For 20 år siden talte vi også om 
emnet og svaret var Kvalitetssikring. 1. års gennemgang er faktisk ikke så 
brugbar, vi skal hellere gennemgå plantninger efter 1. udspring: Springer de 
ud? Og så skal vi kigge igen efter 2. vækstsæson. Og her er det nemt, for der 
SKAL der være en vækst, målt som skudtilvækst. Når problemerne opstår 
går det ud på at ’finde en fejl’. Kan man ikke finde en fejl, er konklusionen 
at bygherre må betale, antagelsen er at manglende vækst skyldes dårlig drift 
eller vejlig. Mål med dette projekt: Konklusionen må være at vi skal kunne 
måle tilvækst efter 2. vækstsæson. Men vi skal også acceptere et vist udfald.  
Mange problemer burde tages i opløbet. Anlægsgartneren skal sige fra ved 
projektgranskningen. Hvorfor projekterede man med gartnermakedam i bed 
ved Vartorv? Og hvorfor var anlægsgartnerens viden fraværende i projekt-
gennemgangen? 
 



 

SIDE 3 AF 6 Knud: Vi bør meget tydeligere kunne forklare bygherren hvad han kan for-
vente. Plejeplanen er vigtigt. Forankringen af denne ligeså. Vi vil helst have 
5 års pleje med i projektet. Hvorfor ikke tage problemerne i opløbet i dialog 
mellem den projekterende og planteskolen, i stedet for ved bestillingen? 
 
Anders: Oplever diskussionen som mindre end problemet – diskussionen er 
fraværende. Vi har styr på det faglige, formentlig ved vi alt om emnet alle-
rede. Vi ser ny brug af planter i meget urbane miljøer. Superkilen er et ek-
sempel på en plantning der nu graves op og plantehuller laves om to år efter 
anlæg. Både eksisterende og nyplantede træer er gået ud. Den nye plantean-
vendelse ser vi også i LAR-projekter. Planterne skal kunne meget, fra det 
knastørre til stående vand. 
 
Ove: Tilfredsstillende vækst, misvækst og tilvækst. Tilvækst i forhold til 
hvad?  Vi skal også kigge på klimaet. I gamle dage havde vi ’Godt vejr ud-
valget’, men det blev nedlagt. Måske skulle det genoplives. Vi har ikke brug 
for cm-mål. Vi rådgiver dagligt, og kan, desværre, nogle gange efterfølgen-
de sige; ”hvad sagde jeg”.  
 
Flemming: Verden er meget andet end det fagligt bedste. Ofte er både den 
projekterende og den udførende ikke fagligt dygtige nok. Kan vi få etableret 
reference plantninger så vi har noget at støtte os op ad? 
 
Jan: Har været med på besigtigelse ved udgåede Robinier. På trods af både 
opgravninger og målemetoder blev konklusionen; ’en kombination af flere 
forskellige faktorer’ – og bygherren betalte for nye træer. Men også enkelte 
ting i projektet blev ændret. Træerne er (vist nok) nu i vækst.  
 
Ad. 3) Tilfredsstillende vækst som oplevet på KU (Oliver) 
Oliver gennemgik målinger fra Bytræaboretet og opmålinger fra Kbh K. 
Opmålingerne viser at våde og tørre somre slår tydeligt igennem. De mange 
målinger kunne måske udgøre data for en beskrivelse af hhv. god-, accepta-
belt og dårlig vækst?    
Oliver har også målinger fra Kortegård. Skal der følges op på disse hvor de 
nu er plantet? 
 
Ad. 4) Diskussion om projektets fokus og ambition (Oliver + Jan) 
Ove: målinger af planter på planteskoler og efterfølgende vækst på det bli-
vende sted kunne være interessant.   
Jørgen: Som underleverandør er det vigtigste: hvornår slipper man sit an-
svar? Vi skal ikke måle på cm, men på simpeltvis have placeret et entydigt 
ansvar.  



 

SIDE 4 AF 6 Kim: Man har kun ansvaret hvis man kan bevise at det er gjort forkert, hvis 
ikke, så er det bygherrens ansvar. Kan vi måske også kigge på plejen? I sa-
ger hvor vores medlemmer er involveret er 1. års pleje med i mindre en 
halvdelen af tilfældene.   
Oliver: Er det en idé med et fagligt arrangement?  
Kim + Anders: Kan vi lave 10 tjekpunkter? 
Bent: Forventningsafstemning. Endekoppen er vigtig for evnen til afslutten-
de endeknopdannelse er beviset for vækst. Ove: vi skal ind før skaden er 
sket.  
Flemming: Vi skal snævre projektet ind for at resultatet af projektet bliver 
konkret og brugbart. Er det hele plantes vækst vi skal behandle og er det bå-
de skovplanter og bytræer? 
Knud: For mig er det interessant at se på systembeplantningen hvor et enkelt 
individ skiller sig ud og dermed afslører hvad der gør en forskel. Det kan 
være et særligt eller tilført vækstmedie et lokalt sted ved allé beplantningen.  
 
Ad. 5) Beslutning om konkrete aktiviteter  
Konklusionen på projektets formål blev følgende; Budskabet om løvspring 
ved første vækstsæson og vækst efter 2. er det vigtigste. Budskabet ledsages 
af ’10 gode råd’ med klar modtager i projektets enkelte faser fra dispositi-
onsplan til drift. Hvad er den enkeltes handlemuligheder for at sikre tilfreds-
stillende vækst? Og ansvar?.  
 
Vi koncentrerer os om træer i urbane miljøer. 
 
Målet er at lave et materiale der kan tjene som information og forhåbentlig 
være medvirkende til at ændre på nuværende praksis. Materialet kunne i 
første omgang finde anvendelse som et 4 siders ’indstik’ i Grønt Miljø, men 
som siden kan følges op på i faglige sammenhæng; Det årlige bytræseminar, 
faglige dage i de respektive foreninger, organisationer og virksomheder, 
Have & Landskab-udstillingen (2017) mm.  
 
Hovedbudskabet samt de 10 gode råd ledsages og illustreres af et udvalg af 
cases der forklarer den vellykkede beplantning. Gerne cases som på den ene 
eller anden måde viser at projekter kan optimeres så tilfredsstillende vækst 
sikres. Det kan fx være projekter der lykkes efter en omplantning eller en 
ekstra omgang i projekteringen ved input fra planteskolen, eller ved projekt-
granskningen. Eller i det hele taget bare er velfungerende fordi det er et godt 
projekt. På mødet ledte en brainstorm frem til følgende (forslagsstiller i pa-
rantes);  
  



 

SIDE 5 AF 6 • Leifsgade (Kortegård) 
• Holmen (KWØ) 
• Usserød Kongevej (KWØ) 
• Øster Allé (Kortegård) Og Jørn har også en anden i tankerne, han 

finder frem. 
• Nørre Allé – Tagensvej (KWØ) 

 
Vi ved endnu ikke hvor mange projekter der skal indgå i fremstillingen, men 
det skønnes formålstjenligt at vi i første omgang laver en liste med ca. 10 
projekter hvorfra vi indsamler materiale og finder ud af om de er dækkende 
for det ønskede budskab. Så her en opfordring til alle om at tænke efter og 
sende forslag til Jan pr. mail. Der koncentreres om nyplantninger foretaget 
indenfor de sidste 5-10 år.   
 
Projektet indeholder desuden en beskrivelse af hvorledes udspring 1. år og 
vækst 2. år kontrolleres (hvor enkelt det dog lyder). Desuden indeholder den 
faglige del også en beskrivelse af andre visuelle metoder til vurdering af 
vækst, fx løv/nåle farve. 
 
Ad. 6) Tidsplan    
Vi går efter et næste projektmøde i marts 2015, evt. i forbindelse med et 
’halvårligt’ partnermøde, dvs. før/efter dette. Jan koordinerer internt og 
melder en-to mulige datoer ud så hurtigt som muligt.  
 
Alle projektdeltagere bedes sende forslag til mulige cases til Jan inden 
d. 31. jan.2015. Medsend gerne evt. fotos, relevant mail korrespondance, 
tegningsmateriale eller navne og kontaktoplysninger på relevante faglige 
personer. Herefter går Jan i gang med at kontakte og samle materiale. I peri-
oden sparer Jan med Oliver om det plantefaglige. Oliver vil desuden stå for 
udarbejdelse af den faglige del om beskrivelse og vurdering af vækst efter 1. 
og 2. vækstsæson. Anders Dam inddrages og bidrager hvor det er hensigts-
mæssigt.  
 
Det er erfaringsvist et stor arbejde at samle materiale sammen fra cases, så 
vi har brug for jeres aktive hjælp. Har du materiale og viden der nemt kan 
bringes i anvendelse, så kom frem med det! Vi skal selvfølgelig nok under-
vejs i processen få clearet med nødvendige at det kan bruges i denne sam-
menhæng.  
 
Ved mødet i marts fremlægges status på arbejdet fra KU og vi vil herefter i 
projektgruppen tage beslutning om projektet kan arbejdes færdigt i løbet af 
foråret, eller om det er formålstjenligt at inddrage baglande i projektet mens 
det er på et skitseniveau og der stadig er timer til justering og ændring af fo-



 

SIDE 6 AF 6 kus. Det er også muligt at vi på mødet kan se at vi mangler flere cases, hvil-
ket også kan påvirke om projektet gøres færdig til omkring sommeren 2015, 
eller det skal løbe endnu et halvt/helt år.  
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