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PLANLÆGNING

LANDSKABSARKITEKTUR

DANSKE LANDSKABS- 
ARKITEKTER LANCERER 
FAGDOMMERPANEL

TEKST /   
LOUISE IRMINGER  
AXHOLM 
 Direktør, partner 
i Danielsen Urban 
Landscape, be-
styrelsesmedlem 
i Danske Land-
skabsarkitekter.

Konkurrenceforløb i store udviklingsprojekter kræver kompetente fagdommere. 
Også inden for landskabsarkitektur. Danske Landskabsarkitekter imødekommer nu 
den stigende efterspørgsel med deres eget fagdommerpanel.

Faget landskabsarkitektur er gen-
nem de seneste to årtier blevet 
en mere tydelig og kendt spiller 
på landkortet, når der tales om 
by-og landskabsudvikling. Det 
ses tydeligt i det politiske billede, 
og det er efterhånden blevet en 
efterspurgt vare hos kommunerne 
rundt omkring i landet. Vil du som 
projektudvikler, kommune eller 
anden offentlig instans være med 
til at præge udviklingen, stilles 
der i flere og flere tilfælde krav 
om en egentlig stillingtagen til de 
rekreative arealer. Mange af de 
udviklingsprojekter, der er på dags-
ordenen, skal dog i første omgang 
igennem et konkurrenceforløb. 
Her oplever Danske Landskabsar-

kitekter en stigende efterspørgsel 
på fagdommere med en egentlig 
landskabsarkitektonisk baggrund, 
der kan gå ind og agere ligevær-
dig medspiller i vurderingen af 
de projekter, der skal udvælges. 
Udfordringen har hidtil været, at 
der ikke har været det store udvalg 
af fagdommere med en landskabs-
arkitektonisk baggrund. Det har vi 
fået nu.

PROCESSEN FOR UDVÆLGELSE 
Oplægget fra Danske Landskabs-
arkitekter er, at det én gang årligt 
skal være muligt at søge om opta-
gelse i fagdommerpanelet. For at 
komme i betragtning som fagdom-
mer skal en række kriterier være 

opfyldt. Det første og primære 
punkt handler naturligvis om, at 
man skal have en landskabsfag-
lig baggrund og i den forbindelse 
være medlem af Danske Land-
skabsarkitekter. For at sikre at de 
fagdommere, der sendes ud, har 
lidt erfaring at trække på, skal 
ansøgerne have minimum fem 
års erhvervserfaring. Sidst men 
ikke mindst skal den kommende 
fagdommer være aktivt udøvende 
inden for faget.

Når disse kriterier er opfyldt, 
har man mulighed for at komme i 
betragtning. I den forbindelse har 
bestyrelsen i Danske Landskabsar-
kitekter udpeget en arbejdsgruppe, 
der vurderer de fremsendte an-
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Klimavejen  med  LAR-Regulator

Skybrudssikrede veje og offentlige arealer
Konstant afstrømning fra 0,05 til 0,7 l/s 

Kapilærvanding af træer med regnvand
Saltbelastning minimeres i rodzonen

søgninger. Her bliver der taget stilling til 
blandt andet formidlingsevnerne, både 
de skriftlige og de mundtlige. Det er vig-
tigt, at fagdommerne kan begå sig og ty-
deligt formidle, hvad der danner grund-
lag for en fagligt kvalificeret udvælgelse 
af et vinderprojekt. Har den pågældende 
fagdommerkandidat endvidere indsigt 
i organisatoriske, politiske eller økono-
miske emner, er dette klart en fordel, 
da disse parametre ofte også spiller en 
vigtig rolle i de konkurrenceprogrammer, 
der ser dagens lys. 

FEM FAGKATEGORIER
Faget landskabsarkitektur rummer 
en bred spændvidde, og du kan som 
landskabsarkitekt arbejde med mange 
sider af faget. Nogle landskabsarkitek-
ter er generalister og kan derfor dække 
en stor række fagligt relevante emner. 
En gruppe af landskabsarkitekter er 
specialister forstået på den måde, at de 
via deres faglige virke har tilegnet sig 
særligt specialiseret viden inden for et 
egentligt område. I Danske Landskabsar-
kitekters fagdommerpanel er der plads 
til begge grupper, og det er derfor arten 
af konkurrenceprogrammet, der afgør, 
hvilken fagdommer der vil være bedst 
kvalificeret til at indgå i dommerpanelet. 
For at danne sig et bedre overblik over de 
udvalgte fagdommeres kvalifikationer, 
har bestyrelsens arbejdsgruppe inddelt 
fagdommerne i fem fagkategorier. Kate-
gorierne giver arbejdsgruppen mulighed 
for at udvælge den rette fagdommer, 
såvel som det giver konkurrenceudbyde-

ren mulighed for at se, hvilke fagområder 
dommerpanelet dækker. Det er fra besty-
relsens side et klart ønske, at det ikke skal 
være muligt at vælge en specifik fagdom-
mer. Alle fagdommere skal have mulighed 
for at komme ud og agere, i stedet for at 
det er de samme fagdommere, der bliver 
sendt afsted gang på gang.

DEN GODE FAGDOMMER
De første parametre for udvælgelse af 
en fagdommerkandidat er forholdsvist 
målbare, i det ansøgningsmaterialet, 
der fremsendes i forbindelse med en an-
søgning, både skal indeholde et fyldest-
gørende cv og en motiveret ansøgning. 
Det er derimod sværere at vurdere den 
enkelte fagdommers evne til at forholde 
sig objektivt til et projekt og til at kunne 
møde et projekt med en faglig åbenhed 
og bredde. Kan en fagdommer fastholde 
sine egne faglige og arkitektoniske 
synspunkter og samtidig være villig til 
at forholde sig troværdigt og uvildigt til 
et projekt, der formår at gå nye og andre 
veje, har man opskriften på en god fag-
dommer. Den kompetence skal udvises 
i praksis, førend det kan vurderes, hvor 
langt den enkelte fagdommers evner 
rækker. Der vil derfor blive fulgt op på 
alle konkurrenceforløb, hvor en fagdom-
mer fra Danske Landskabsarkitekter har 
været involveret. Det er et ønske, at den 
enkelte konkurrenceudbyder giver en 
kvalificeret og konstruktiv tilbagemel-
ding på den enkelte fagdommers ageren 
under det samlede konkurrenceforløb. 

Vil du som projektudvikler, 
kommune eller anden offentlig 
instans være med til at præge 
udviklingen, stilles der i flere 
og flere tilfælde krav om en 
egentlig stillingtagen til de
rekreative arealer.  
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