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Værdisætning af bytræer, en opdatering af VAT03

Læs mere i Grønt Miljø 4/2015
De følgende slides er fra et seminar
på KU afholdt foråret 2015.

Enhedens navn

Hvor ser du den største udfordring i den
nuværende udgave af VAT03?
A. Manglende
anvendelse
B. Misvisende værdier
C. ‚Personlige værdier‘
– forskelligartede
resultater
D. Manglende juridisk
anerkendelse
E. Vurdering af
delskader
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Kræver VAT03 en justering/revidering?

A. Ja, en
omfattende
redigering
B. Ja, en mindre
justering
C. Nej
D. Ved ikke
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Sikring af sundt plantemateriale

Indtil for knap 10 år siden har producenter og
aftagere af planter haft glæde af velafprøvet
plantemateriale på ’klon’ niveau (DAFO).
Systemet findes ikke mere, men behovet er der
stadigt da markedet til stadighed oversvømmes
af nye sorter og kloner, hvis sundhed og
vækstpotentiale kun kendes i lille omfang.
Projektets formål er at skabe en målrettet
indsats for at genetablere en form for
afprøvning og mærkning af plantemateriale.
Projektet kunne munde ud i en strategi for
forankring, finansieringsmodel og ansøgning
om midler.

Sikring af sundt plantemateriale
Status
Forsøgsstationer der forestår videnskabelig og kontrolleret prøvedyrkning af (pryd) træer og buske er nedlagt.
Nye arter, frøkilder, kloner er allerede i anvendelse og indføres løbende
Mulighed
Open source database, hvor planteproducenter og brugere via nettet kan indrapportere eksisterende og nye
plantninger med træer og buske i forhold til:
• Art og klon/frøkilde
• Lokalitet (adresse eller GPS koordinat), beplantingstype (j.f. kvalitetsbeskrivelsen for drift af grønne
områder),
• Jordbundsforhold,
• År for etablering af plantningen,
• Oplysninger om hvilken plantekvalitet og størrelse som blev udplantet (jf. Dansk plantestandard).
Perspektiv…med tiden
Empirisk grundlag for vidensopbygning og udpegning via synsarbejde suppleret med modellering og statistiske
analyser
Referenceplantninger for praktikere – søgefunktion
Ved at engagere planteproducenter og brugere vil databasen kunne bidrage til at øge bevidstheden og
erfaringsgrundlaget for valg af sundt plantemateriale i hele erhvervet.
Eksempel
’Det Store NaturTjek’ udviklet i projektet Biodiversitet Nu
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2015/naturtjek/

Oplevelsesrige etablering af plantninger med dækafgrøder
Status
Folk og fæ vil have blomster og tegnestuerne begynder at genopdage dækafgrøder
som et redskab
Manglende vidensgrundlag i forhold til:
•
Påvirkning på vedplanters etablering og vækst
•
Dækafgrøders evne til at holde ‘ukrudt’ væk i forhold til jordbundstyper
•
Dækafgrøder til forskellige jnordbundstyper
•
Dækafgrøder i relation til forskellige (ved)plantestørrelser
•
Timing for såning af dækafgrøder (fra start, efter første vækstsæson osv)
•
Strategier for brug af dækafgrøder
Mulighed
• SLA vil bruge dækafgrøder til etablering af skov i Ringkøbing K (sandjord og
muldet sandjord)
• Schønherr vil bruge dækafgrøder ved etablering af beplantninger i Odense
Supersygehus (lerjord og forstyrret jord)
• Københavns kommune interesseret i dækafgrøder i forbindelse med foryngelse
af plantinger i deres parker (gammel parkjord)
• Hunsballe (DVS) og Prodana meget positive for at bidrage til et projekt:
udvikling og test af forskellige blandinger. Prodana åbne for at medfinansiere
med forsøgsplantinger på deres forsøgsstation.
Perspektiv
Måske oplevelses- og naturværdier allerede i etableringsfasen uden at forringe
vedplanters etablering eller driftsbudgettet?

Positiv reaktion på
dækafgrøder ved Rinkøbing
K, forår 2015
(Anders B Nielsen, KU)

Mechanical weed
control

Phacelia
tanacetifolia

Trifolium incarnatum

Lotus corniculatus

Dækafgrøde
• sået ind efter ved afslutningen på 2. vækstsæson
• Blomsterhav – fra negativ til positiv kommunikation med beboerne

Træers respons på forskellige typer opbinding
En undersøgelse af træernes respons på
forskellige typer af opbinding.
Man kunne måske foretage nogle fysiske
målinger af de kræfter der påvirker et træ når
det udsættes for "vindpåvirkning", men omsat i
målbare trækkræfter.
Hvis det udføres på træer med forskellige typer
af opbinding kunne man måske efter 2-3 år
måle en effekt på stammen og samtidig
undersøge røddernes udvikling (?)
Der er sikker tale om et større forsøg, men der
hersker også mange forskellige opfattelser af
hvorledes træer bør opbindes og hvor længe.
Så længe jeg (Tage K) kan huske tilbage, og
det er fra midt i 1970-erne, har denne
diskussion fundet sted og sikkert også længere
tilbage i tiden.
(Projektet kan evt. kombineres med projekt om
stabilitet ved udplantning af eg og poppel –
næste slide)

Ustabile træer i ungdomsfasen

Unge planteskoletræer der plantes ud på blivende voksested kan i
nogen tilfælde have svajende stamme og opleves som ustabile. Det
gælder bl.a. pil og eg. Den traditionelle løsning er opbinding af
stammen på stok.
Projektet undersøger om træet gennem gødning eller andre tiltag i
planteskolen og ved udplantning på blivestedet kan sikres en bedre
start. Projektet kan evt. kombineres med projekt om opbinding.

Helkropsviberationer

Projektidé medbragt til mødet af Kim Tang, DAG.
Hvad er op og ned på de vibrationer som man som maskinfører
udsættes for når man dagligt i mange timer sidder på maskine. I
nogle tilfælde er der restriktioner på max. antal timer/dagligt, men
de overholdes sjældent.
Kan vi lave et projekt der kan belyse emnet og munde ud i
anbefalinger og oplysning?

Niveaufri adgang

Projektidé medbragt til mødet af Kim Tang, DAG.
Det er i dag krævet at sikre niveaufri adgang ved alle nybygninger
og ombygninger og forskellige løsninger har fundet sin form og nogle
er mere fremherskende end andre. Fx risten over en lav grøft rundt
om husets sokkel. Men har vi ved at løse dette problem, blot skabt et
nyt? Fx. i forbindelse med de stigende mængde nedbør vi skal
håndtere lokalt?
Projektet kunne samle op på hidtidige erfaringer og måske anvise
nye (og bedre) løsninger?

