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Forsidefoto: Remiseparken – en grøn lomme i 
København af BOGL, vinder af Dansk Landskabs-
pris 2021. Fotograf: COAST STUDIO. 
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 Danske 
Landskabsarkitekters 

generalforsamling 
25. marts 2022

12.00 Rundvisning på Arkitektskolen Aarhus, 

skolens udearealer og Godsbanearealerne /

mødested Audoritoriet // 14.00 Masterclass 

med landskab- og havedesigner Piet Oudolf

// 15.30 Pause / kaffe & kage // 16.00 General-

forsamling starter // 17.30 Pause / vin & snack 

// 18.00 Generalforsamling genoptages  

// 19.15 Generalforsamling slutter  // 19.30 Mid-

dag på restaurant Spiselauget v/Godsbanen // 

22.00 Tak for i dag
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GENERALFORSAMLING 2022

Som meddelt i indkaldelsen afholder Danske 
Landskabsarkitekter ordinær generalforsamling:

HVORNÅR
Fredag den 25. marts 2022

HVAD TID
kl. 16.00 – 19.15. Generalforsamling 

HVOR
Arkitektskolen Aarhus, Auditoriet, Exners Plads 7, Aarhus  

TILMELDING
Du skal tilmelde dig generalforsamling via LOGIN på 

Danske Landskabsarkitekters hjemmeside

TIDSFRIST
Tilmelding senest den 16. marts 2022

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til 
generalforsamlingen. Fuldmagten udstedes i 2 eksem-

plarer. Det ene skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23. 
marts, det andet eksemplar medbringes af fuldmagtinde-

haveren. Ingen kan disponere over mere end 2 fuldmagter. 
Fuldmagten kan kun omfatte de punkter, der er opført på 

dagsordenen.

Danske Landskabsarkitekters vedtægter kan downloades 
fra foreningens hjemmeside under faneblad ”OM OS” – 

Om foreningen
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2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2021/2022

Af Martin Hedevang Andersen, Formand Danske Landskabsarkitekter

INTRO
Som jeg skriver dette, er vi i bestyrelsen i fuld gang med at afslutte foreningsåret. Et år, 
der på trods af den stadig verserende corona-epidemi, har budt på mange gode oplevels-
er. Vi har oplevet at epidemiens greb har løsnet sig, og vi stille og roligt har kunne mødes 
igen.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at foreningen dette år har fået en ny formand og 
for undertegnede har det været et særligt spændende år at træde ind i denne rolle. Jeg 
har påtaget mig hvervet efter Susanne Grunkins mangeårige og store indsats i forenin-
gen. Jeg nærer derfor en stor optimisme for, at vi kan flytte landskabsarkitekturen til et 
endnu mere centralt sted i samfundets bevidsthed.

Det er derfor med stor glæde, vi kan se tilbage på et år, hvor vi igen trodsede coronaen 
og fandt anledning til at mødes om faget. Vi har afholdt, indenfor mulighederne, en lang 
række arrangementer, deltaget i den offentlige debat, udgivet et flot magasin og ikke 
mindst fejret foreningens 90års fødselsdag. Alt dette og meget mere kan man læse om i 
det følgende.

BERETNINGEN
Som altid giver Danske Landskabsarkitekters årsberetning et overblik over, hvad der 
er sket gennem året og hvordan vi har realiseret årets Virksomhedsplan. Rammerne vi 
arbejder indenfor er vores vedtægter, som findes på foreningens hjemmeside. På vores 
Årshjul kan du også få overblikket over vores aktiviteter - brug endelig også Årshjulet til 
fremadrettet at finde datoer på de aktiviteter og begivenheder, I finder vigtige at deltage i.

Energilandskaber i det åbne land
I de to forgangne bestyrelsesår har vi haft et særligt fokus på omstillingen af energiprod-
uktionen. Den nødvendige udbygning af landets vedvarende energikilder kommer især 
til at sætte sit spor i landskabet. Her tænkes særligt på de mange solcelleparker, som i 
disse år installeres på bl.a., tidligere landbrugsjorde. Det er derfor nødvendigt at tage 
diskussionen nu, om hvordan disse anlæg skal indpasses i det danske landskab og måske 
stille det vigtigste spørgsmål: Hvordan kan solcelleanlæggene bidrage positivt til land-
skabet, floraen og faunaen?

For at kunne svare på dette spørgsmål har vi konkret diskutere med eksperter og 
praktikere på området, samt deltaget i et netværk bestående af Arkitektforeningen, 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Solar City Denmark. Endvidere 
har vi forhørt om vores udenlandske kollegaers udfordringer med energiproduktion i 
landskabet ved både vores årlige Nordiske Møde, samt ved IFLA Europe Generalfor-
samling. Resultatet af dette arbejde har været udarbejdelse af 10 dogmer til udvikling 
af kommende solcelleparker. En guide til både selskaberne og planlæggerne, så solcel-
lemarkerne placeres mest hensigtsmæssigt i landskabet. Vi er dog ikke færdige med dette 
arbejde, og det er bestyrelsens ambition at bruge det kommende bestyrelsesår på at få 
kommunikeret de 10 dogmer bredt ud og fortsætte arbejdet for landskabelige indpas-
ninger af Solcelleanlæg
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Bestyrelsens arbejde med solcelleanlæg afstedkom først på året fælles debatindlæg i Altinget.dk i samarbejde med Arkitektforeningen, 
Solar City Denmark, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Derudover har bl.a. debatindlæg i Byrumsmonitor og artikel i 
Landskab nr. 6/2021 sat yderligere fokus på solcelleanlæg i det åbne land, hvor også bestyrelsens 10 solcelledogmer indgik. Sammen 
med andre vigtige emner som fx bynatur og planlov har DL ramt presse ganske flot. Fotocollage: Emilia Hauge
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Danske Landskabsarkitekters bestyrelse. Foto fra venstre: Julie Linke Bank, Tine Gils, Martin Hedevang Andersen, 
Emilie Kjeldsen Kjær, Louise Helmbo Bækgaard & Catrine Hancke. Ikke til stede: Maria Boe-Whitehorn, Signe Moos, 
Rikke Thiirmann Thomsen og Sidsel Genee. Fotograf: Astrid Maria Rasmussen 

Foreningens 10 dogmer til fremtidens solcelleanlæg er:

1.      Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier eksempelvis ved at indskrive  
          solcelleanlæggene i planloven.
2.      Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk stillingtagen til skala,
          holistiske kvaliteter og kulturarv.
3.      Afsøg mulighed for bynær placering, inden det åbne land tages i brug.
4.      Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og lokalbefolkning inddrages.
5.      Stil krav om naturindhold og drift, som fremmer biodiversitet.
6.      Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis rekreative forbindelser 
          og adgang til naturen.
7.      Placer anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.
8.      Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.
9.      Sørg for regional/tværkommunal koordinering af ovenstående krav til
          energiselskaberne.
10.   Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.
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Sponsorerne
Vi er taknemmelige for trofast støtte og fortsætter med at tænke i nye måder at få bragt 
vores sponsorer i spil. Vi har i 2021 afholdt et succesfuldt onlinearrangement ”Hvordan 
kan byrummets udformning tilskynde til sunde og bæredygtige madvaner?” i samarbe-
jde med Gehl Architects og DL sponsor Out-sider. Vi har også haft glæde af, at kunne 
trække på deres viden i flere sponsortips udgivet i vores nyhedsbrev.

ÅRET DER GIK

Generalforsamling på Zoom
Generalforsamling 2021 blev afholdt med pænt fremmøde. I år for første gang i et helt 
specielt format nemlig på mødeplatformen Zoom, hvor kun lille skare fra bestyrelse og 
sekretariat var samlet fysisk på Peter Bangs Vej. Det blev her et farvel til foreningens 
dedikerede formand gennem 6 år Susanne Renée Grunkin. På dagen kunne vi præsen-
tere to videoer, som blev vist eksklusivt og for første gang for medlemmerne på gener-
alforsamlingen; En teaser til DL 90års jubilæum præsenteret af bestyrelsesmedlem 
Maria Boe-Whitehorn og et eftertænksom interview om ”Planlægning af fremtiden” med 
DL æresmedlem Stig L. Andersson. Video kan ses eller genses på DL YouTube kanal 
sammen med formandens beretning og Julie Linke Bangs præsentation af virksomhed-
splanen.
Tak til alle deltagere for en vellykket generalforsamling. Referatet kan læses på DLs 
hjemmeside. 

Bortgået MDL’ere
En af de triste ting som skal nævnes er, at vi i 2021 har mistet to betydningsfulde 
medlemmer. I juni gik æresmedlem Lars Østerbye bort. Lars blev 75 år. Og i august for-
lod Lise Bendix Madsen os. Lise blev 78 år. Æret være deres minde. Mindeord kan læses 
i hhv. Landskab nr. 6 & 8/2021.

Bestyrelsens Strategiseminar
Det årlige strategiseminar blev afholdt i slutningen af juni i en baggård i Indre Køben-
havn. På dagsordenen var fokusområder i årets virksomhedsplan, medlems- og sponsor-
pleje.
Vi havde i den forbindelse inviteret Bo Riis Duun, afdelingschef Plan & Udvikling hos 
Aabenraa Kommune, til at perspektivere og diskutere sin kommunes konkrete erfaring-
er med solcelleanlæg i det åbne landskab. Stor tak til Bo for at lade os få et værdifulde 
indblik i maskinrummet og for en ærlig samtale om udfordringerne ved placering af 
store solcelleanlæg. Efterfølgende har disse erfaringer, blevet en del af vidensgrundlaget 
for udviklingen af de 10 dogmer for solcelleanlæg i det åbne land.

Fagdommerpanelet
DL fik i 2021 en fornem invitation fra Akademisk Arkitektforeningen om at vores 
fagdommerpanel fremover også bliver en del af Arkitektforeningens fagdommerpanel. 
Dette har vi takket ja til og systemet forventes implementeret i 2022.

Flot optag af nye studentermedlemmer
I efteråret tog bestyrelsesmedlem Emilie Kjeldsen Kjær og studenterrepræsentant Lou-

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2021/2022
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2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2021/22

ise Helmbo Bækgaard ud og præsenterede de studerende på overbygningen på KADK 
– institut Bygningskunst, By og Landskab for foreningen, dens virke og fællesskab.
Vi har budt over 50 studentermedlemmer fra KADK, KU og AARCH velkomne. Alle 
tilbydes et gratis medlemskab af foreningen det første år.

DL involveret i UIA World Congress 2023 i København 
DL deltager aktivt i kongressens stakeholdermøder og er repræsenteret ved Julie Linke 
Bank. 

Green Cities
Læs beretning andetsteds i Kureren.

Tidsskriftet Landskab
Læs beretning fra Redaktionsudvalget andetsteds i Kureren om foreningens flotte blad.

Nordiske og internationale relationer
Nordisk møde
For første gang siden coronaens indtog lykkedes det at os at samles fysisk. Delegater og 
formænd fra hhv. Finland og Norge var rejst til København, mens de Svenske og Island-
ske repræsentanter deltog via videolink.
Det blev til en god samtale om de enkelte landes udfordringer, hvortil erfaringer blev 
udvekslet og initiativer til at støtte hverandre diskuteret. 
Vi havde som vært, udvalgt et tema til fælles diskussion, som i tråd med virksomhed-
splanen drejede som om udfordringerne ved etablering af energiproduktion i landska-
bet. Det blev til en bred diskussion om alt fra CO2 lagring i undergrunden, til solceller 
på tidligere landbrugsmarker til påvirkningen af landskabet som følge af vandkraft.
Det hele afsluttedes ved 90års jubilæet, hvor vi naturligvis havde inviteret vores nord-
iske kollegaer til at deltage.

IFLA World Council og Congress
Kongressen i 2021 blev igen aflyst pga. af pandemien. Vores internationale delegat 
Elzélina Van Melle deltog i et online World Council møde over to eftermiddage. Se beret-
ning andetsteds i Kureren. 

IFLA Europe generalforsamling
Til IFLA Europe generalforsamling i Granada deltog delegat Elzelina Van Melle og for-
mand Martin Hedevang Andersen. Ved den traditionsrige Pecha Kucha, som indleder 
generalforsamlingen, fortalte vi om foreningens arbejde med cirkulær økonomi. Hereft-
er fortsatte generalforsamlingen i skønne solrige omgivelser. Vigtigst at rapportere er at 
IFLA Europe har fået en nye forperson, da Katerina Gkoltsiou overtog positionen fra 
Karin Helms.

Jeg er medlem af DL fordi

… det er givende at være del 
af et stærkt fællesskab
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Et af årets otte smukke udgivelser af foreningens tidsskrift, der skabte særlig opmærksomhed, var Landskab nr. 3/2021. 
Temanummeret om slotshaver er som redaktøren skriver i sin leder ”en tidsrejse gennem 400 års slotshavekunst og 
dens seneste udvikling”. Redaktør Christina Capetillo sætter tonen an med imponerende standard for bladets indhold. 
Forsidefoto: Fredensborg Slotshave 2018. Fotograf: Carsten Ingemann. 
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Generalforsamling

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2021/22

Arrangementer

HVAD VED JEG arrangementer – fortsatte i 2021. DL æresmedlem Sonja Poll åbnede 
i juni havelågen til sit barndomshjem og den unikke villahave i Holte tegnet af C. Th. 
Sørensen. Derudover viste tegnestuen MBYland rundt til nogle af deres fine projekter i 
Aarhus.
Vi vil gerne fortsætte dette format, hvor det er jer medlemmer der byder ind, med lige 
det der netop nu optager jer. I får selv ansvaret for arrangementet, så sørger Danske 
Landskabsarkitekters sekretariat for annoncering og tilmelding.

Danske Landskabsarkitekter på CAFx 2021
I oktober inviterede DL i samarbejde med FAOD til filmvisning og debat på årets 
Copenhagen Architecture Festival med temaet omsorgens landskaber. Med fokus på 
landskabet som ramme for sorgbearbejdning og minders tilknytninger til steder, mødtes 
landskabsarkitekt Marianne Levinsen, filminstruktør Jon Bang Carlsen og sognepræst 
Le Klint i en samtale modereret af Susanne Grunkin.
Samtalen tog afsæt i Jon Bang Carlsens film ’The Banality of Grief’, som er Jons person-
lige skildring af sorgen efter tabet af hans kone, i en rejse gennem steder de sammen har 
oplevet. 
Arrangementet var velbesøgt og foregik i Cinemateket, hvor DL efterfølgende inviterede 
på et glas mens samtalen fortsatte.

Derudover var vi på besøg på Bispebjerg Kirkegård, hvor landskabsarkitekter fra Køben-
havns Kommune og VEGA landskab fortalte om deres arbejde med byrum og kirkegård.

14

Generalforsamling 2021 blev forenin-
gens første online version. Corona-
restriktioner betød at en lille skare fra 
bestyrelse og sekretariat var samlet 
fysisk på Peter Bangs Vej, hvor vi sagde 
farvel til foreningens formand gennem 
6 år Susanne Renée Grunkin. På dagen 
præsenteres to videoer; En teaser til 
DL 90års jubilæum og et eftertænk-
som interview om ”Planlægning af 
fremtiden” med DL æresmedlem Stig L. 
Andersson. Video kan ses eller genses 
på DL YouTube kanal sammen med 
præsentation af bestyrelsens beretning 
og virksomhedsplan. Fotograf: Nina 
Trock-Jansen.
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Have og Landskab i Slagelse
Ved messen var DL blevet inviteret til at arrangere faglige indslag. Under overskriften 
‘Naturen i boligområderne – drift og dilemma’ havde MDL Niels Lützen tilrettelagt tre 
debatarrangementer, som bragte betragtninger fra både landskabsarkitekter, biologer 
samt driftschefer fra hhv. Glostrup Boligselskab, Høje Taastrup Kommune og Kilde-
parken i Gladsaxe. Arrangementerne var en stor succes og trak fulde huse. En stor tak 
skal lyde til Niels for kyndige tilrettelæggelse og facilitering. 

Kommunerne på landkortet 
I 2021 introducerede vi ’Postkort fra kommunerne’ i nyhedsbrevet. 
Målet var at synliggøre nogle af alle de spændende projekter, tiltag og dagsordener, som 
de kommunale DL’ere er optagede af og arbejder med. 
Formatet var håndholdt og enkelt i form af en lille videooptagelse på mobiltelefonen på 
en lokation i kommunen med speak indover – og vi kom vidt omkring både geografisk 
og i aktuelle emner indenfor faget.

Der var postkort fra Havnefronten i Aalborg, hvor der sker store omdannelser i disse år 
og en videohilsen fra Herning Kommune, der arbejder med indfaldsveje, bæredygtighed 
og biodiversitet. 
Postkortene blev rigtig godt modtaget blandt læserne – så vi håber at flere kommunale 
DL’ere har lyst til at fortsætte succesen med at sende videopostkort i 2022. Video kan ses 
eller genses på DL’s YouTube Kanal.

DL Plantearrangementer
En mørk novemberaften i 2021 mødte knapt 100 medlemmer op i Akademikertårnet til 
fyraftensarrangementet ’Biodiversitet – hvilke planter skal man vælge’. Fem eksperter 
fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og tegnestuen SLA, der hver især 
arbejder med biodiversitet til hverdag, havde lagt vejen forbi for at øse af deres viden og 
hjælpe med at kaste lys over, hvad der skal til for at lave beplantninger, der understøtter 
biodiversitet. 
Alle oplægsholdere var enige om en ting: Vil man arbejde seriøst med biodiversitet, må 
man have et højt indhold hjemmehørende arter i sine beplantninger. Plantearter, der er 
indvandret efter sidste istid og har tilpasset sig det nordeuropæiske klima, har udviklet 
et unikt samspil med lokale insekter og svampe. Som Hans Henrik Bruun, biolog og 
lektor ved KU sagde: Rødeg har masser af insekter tilknyttet … i Nordamerika, hvor den 
stammer fra! 
Tak til de engagerede og veloplagte oplægsholdere Hans Henrik Bruun, KU; Beate 
Strandberg, Aarhus Universitet; Marian Ørgaard, KU; Mona Chor Bjørn, KU og Kristine 
Kjørup Rasmussen SLA - og til Tine Gils for at arrangere dette vigtige seminar.

Danske Landskabsarkitekter’s 90års jubilæum
I år rundede foreningen et flot skarpt hjørne. Jubilæet blev fejret en solrig sensommerd-
ag med bustur rundt i København, efterfølgende middag og fest. Arrangementet blev 
afholdt i forlængelse af Nordisk Kongres og fejrede dansk landskabsarkitektur gennem 
de seneste 90 år med tilbageblik, nutidige tendenser og forudsigelser om fremtiden for 
faget. 
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Turen startede ved C.Th. Sørensens Skrammellegeplads fra 1943 i Emdrup. DL’s for-
mand Martin Hedevang Andersen fortalte om hvordan stedet i dag fortsat fungerer efter 
samme principper om børnenes frie leg og udvikling.
Andet stop på turen var Bispebjerg Hospital hvor billedkunstner Camilla Nørgård for-
talte om hendes tilgang til kulturhistorie og arbejde med integrerede værker til renover-
ingen af de fredede pavilloner ved hovedankomsten.
Herfra gik turen videre til Tingbjerg hvor bestyrelsesmedlem Julie Linke Bank fortalte 
om SLA og Vandkunstens arbejde med byudviklingsplanen ”Tingbjerg 2.02.
Frokosten blev indtaget i Nørrebroparken hvor socialgeograf Christine Benna Skytt-
Larsen gav et indblik i parkens historie og funktioner ud fra et socialt perspektiv.
Efterfølgende var der besøg i gårdhaven ved Blågårdsgade/Wesselgade hvor Jesper 
Langebæk (beboer, ildsjæl og tidligere ansat hos KK Grønne Gårdhaver) gav en guidet 
tur rundt i anlægget.
På Islands Brygge mødtes vi af Stadsarkitekt Camilla van Deurs som fortalte om 
Havneparkens historie, havnens udvikling og de fremadrettede bystrategiske greb. 
Herfra gik selskabet langs Islands Brygge til Havnevigen som var dagens sidste projekt-
besøg. 

Turen sluttede på det gamle godsbaneterræn, hvor Københavns nye bydel Jernbanebyen 
er ved at blive udviklet. Her gav to af vores nordiske kollegaer, Emily Wade og Yngvar 
Hegrenes, deres bud på fremtiden for landskabsarkitekturen i Norden.

Punktum for dagen og jubilæet blev sat med en forrygende middag med fællessang og 
dansefest på restaurant Banegaarden.

Strategiseminar

16

Bestyrelsens årlige strategiseminar blev 
afholdt i juni i en baggård i Indre Køben-
havn. Her var sat spot på energilandskaber, 
hvor vi også havde inviteret Bo Riis Duun, 
afdelingschef Plan & Udvikling hos Aaben-
raa Kommune, til at perspektivere og dis-
kutere sin kommunes konkrete erfaringer 
med solcelleanlæg i det åbne landskab. 
Efterfølgende har disse erfaringer, blevet 
en del af vidensgrundlaget for udviklingen 
af de 10 dogmer for solcelleanlæg i det 
åbne land. 
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Udgivelse af Ny Agenda III
Sidst på året kunne Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og DL 
endelig fejre udgivelse af Ny Agenda III efter måneders benspænd grundet corona-
situationen - især ift. jurymøder på tværs af skandinaviske landegrænser. 

Annemarie Lund, tidligere redaktør af tidsskriftet Landskab gennem 36 år og forfatter 
til en lang række udgivelser om havekunst og nordisk landskabsarkitektur, har med Ny 
Agenda III begået endnu en kraftpræstation som primus motor og hovedforfatter bag 
værket, der præsenterer og dokumenterer nogle af de ypperste danske værker indenfor 
nyere dansk landskabsarkitektur. En jury af nordiske landskabsarkitekter har bistået 
i den svære udvælgelse af de mange indsendte projekter: Knud W.Ø. Larsen, landskab-
sarkitekt MDL MAA som repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder, Kirsten Lund 
Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune, landskabsarkitekt MDL som repræsentant 
for Park- og Naturforvalterne, Thorbjörn Andersson, landskabsarkitekt LAR/MSA, pro-
fessor SLU, Ultuna, ekstern medlem af bedømmelseskomitéen, Rainer Stange, landska-
bsarkitekt NLA, professor AHO, Oslo, ekstern medlem af bedømmelseskomitéen samt 
Tine Gils, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Danske Landskabsarkitekter. 

Ny Agenda III er udgivet med økonomisk støtte af Park- og Naturforvalterne, Danske 
Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter samt fondsmidler fra Bergia-
fonden, Havekulturfonden, Karin og Georg Boyes Fond, Margot og Thorvald Dreyers 
Fond og Statens Kunstfond. Ny Agenda III kan bl.a. erhverves gennem Arkitektens 
Butik, forlaget Bogværket og Saxo.com.

Dansk Landskabspris
I 2021 uddelte DL i samarbejde med Park- og Naturforvalterne og Danske Arkitektvirk-
somheder prisen for 10. gang ved et festligt arrangement på Valencia i København. En 
pris der glædeligt får stadig større opmærksomhed og prestige. DL er fast sekretariat for 
prisen som uddeles hvert 2. år. Der lægges et stort arbejde i projektet i godt samarbejde 
med kommunikationsrådgiver Pawel Lange og juryen.  
Remiseparken af BOGL vandt velfortjent jubilæumsudgaven. Beretning fra DL ju-
ryrepræsentant kan læses andetsteds i Kureren.  

Kommunikation og Debat
Foreningen har stadig stor fokus med kommunikationen og forsøger hele tiden at få 
medlemmernes og fagets dagsorden frem på dagsorden i offentligheden.

Bestyrelsens arbejde med solcelleanlæg afstedkom først på året et fælles debatindlæg i 
Altinget.dk. Et samarbejde med Arkitektforeningen, Solar City Denmark, Landsforenin-
gen for Bygnings- og Landskabskultur. Derudover et debatindlæg i Byrumsmonitor og 
efterfølgende artikel i Landskab nr. 6/2021.

Vi har haft to debatindlæg i Altinget.dk adresseret til planloven under overskrifterne 
”Genindfør regional planlægningspraksis og giv plads til innovation” og ”Naturen man-
gler muligheder i planloven”. Og der har været interview med formanden i netmediet 
Rumsans og portræt i Byggeri+Arkitektur. Senest har vi bidraget til en flot særudgivelse 
i Byggeri + Arkitektur om Biodiversitet og Klimatilpasning.



18

Medlemsportrætter på www.landskabsarkitekter.dk 
Tine Gils har i 2021 lavet 2 flotte interviews og vores dygtige studentermedhjælp Katrine 
Lundemark har bragt 5 portrætter hvor nyuddannede fra både KU og de to arkitektskol-
er fortæller om deres speciale. Portrætterne er meget populære, og vi fortsætter i 2022 
med nye medlemsportrætter af nyuddannede såvel som gamle (i faget!) MDL’er.

Nyhedsbreve 
Vi har i 2021 udgivet 45 nyhedsbreve med nyt fra foreningen og hvad som rør sig inden 
for faget. Hvert nyhedsbrev indeholder 5-8 nyheder, så vi kommer vidt omkring. Ugebre-
vet er nu oppe og rammer over 2100 abonnementer. 

SoMe
Sekretariatet bruger stadig mange kræfter i regelmæssig og vedvarende opdateringer på 
SoMe, hvilket mærkes på tilgangen af følgere. På Facebook har vi over 3200 følgere, og 
følgere på foreningens profil på LinkedIn er nu oppe over 2500. På Instagram fortsætter 
tilgangen, og vi har i skrivende stund rundet 11.000 følgere. Én gang om måneden er der 
insta-medlems-take-over hvilket skaber god interesse og merværdi for medlemmerne.

YouTube
Vi har produceret video ifm. generalforsamling 2021, foreningens 90års jubilæum, kom-
munale video-postkort samt Landskabsprisen. Alle videos er offentliggjort på forenin-
gens YouTube kanal.
De vedvarende og regelmæssige aktivitet skaber alt sammen fokus på foreningen og 
faget til gavn for vores medlemmer.

Høringssvar 
Vores grundige og arbejdsomme Tænketank har i samarbejde med DL indsendt 
høringssvar på fredning af villaen med have på Kastanievej i Holte og Nyholm på Hol-
men i København.

Internt foreningsarbejde og økonomi
Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 7 møder – 2 udelukkende online. Men heldigvis blev også mulighed for 
at mødes fysisk bl.a. til årets strategiseminar i København og bestyrelsesmøde i De Geo-
grafiske Haver i Kolding. Vi fortsætter med både fysiske og online møder, så det bliver 
mindre tidskrævende at rejse til møderne fra fx Jylland. 

Antal medlemmer
Status på medlemstal er pr. 1. januar 2022 i alt 817 medlemmer: Ordinære: 434 - Ledige: 
33 – Sambo: 22 – Nyuddannede: 20 - Pensionister: 47 – Studerende: 258 – Æresmedlem-
mer: 3. Medlemstallet er samlet set steget med 38 siden 1. januar 2021, hvilket er super 
glædeligt. Igen i år har det været en større bevægelse i ind og udmeldelser, og samlet set 
er 57 meldt ud af foreningen, hvilket dog var færre end sidste år. Og så er der heldigvis 
kommet endnu flere nye til, men balancen mellem ind- og udmeldinger er vi stadig 
opmærksomme på.
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Økonomi
Aftale med Arkitektforeningen omkring udgivelse af tidsskriftet Landskab genererer 
stadig flot indtjening. Dette afspejler sig positivt i årsregnskabet for 2021. Bladet giver et 
2020-overskud på ca. 138.000 kr., efter at selskabsskatten er betalt. Regnskabet på bladet 
for 2021 foreligger først til april. 

Sponsorindtægter og salg af jobannoncer i nyhedsbrevet har givet en markant højere 
indtægt end budgetteret, og på bl.a. DLs 90års jubilæum er udgift mindre end budget, da 
sponsorer også her bidrog positivt til regnskabet. Regnskabet for 2021 udviser samlet 
et overskud på 140.846 kr., mod et budgetteret merforbrug på 115.000 kr. Med revisors 
anbefaling på en nødvendig reserve på 640.000 kr. giver foreningens egenkapital på 
1.033.839 kr. os stadig en solid polstring til udvikling af foreningen med nye aktiviteter.

DL har pt. 22 medlemmer i sponsornetværket, som spiller en vigtig rolle for foreningens 
økonomi. Derfor skal vi fortsat arbejde på gøre det attraktivt at være DLs sponsor. 

Sekretariatet
Der har været udskiftning af foreningens dygtige studentermedhjælper. Vi har sagt 
farvel til Nina Trock-Jansen, hvor Emilia Hauge har overtaget opgaver på SoMe og 
layout samt Katrine Lundemark, hvor Caroline Toftild bl.a. skriver nyhedsbrevet og 
referater.  Både Nina og Katrine er færdiguddannet til landskabsarkitekt. Anna Bové er 
afløst af Maria Sørensen på medlemsservice. Alle tre læser landskabsarkitektur på KU. 
Det ville ikke være muligt for sekretariatet at opretholde det høje informationsniveau 
uden en samlet indsats fra teamet.

For første gang siden coronaens ind-
tog lykkedes det os at samles fysisk til 
Nordisk møde. Delegater og formænd 
fra hhv. Finland og Norge var rejst til 
København, mens de Svenske og Island-
ske repræsentanter deltog via videolink. 
Mødet afsluttes med champagne i Lil-
lans have. Foto fra venstre: Christina 
Capetillo, Matin Hedevang Andersen, 
Pia Kuusiniemi, Anna Levonmaa, Yngvar 
Hegrenes, Lillan Thomsen, Elzélina Van 
Melle, Gertjan Jobse, og Else Dybkjær.

Nordisk møde
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OUTRO

Som jeg indledte med har jeg påtaget mig hvervet, som formand af en veldrevet foren-
ing, som har en central plads i udviklingen af vores byer og landskaber. Vi bliver spurgt, 
hørt og lyttet til i denne debat. Med vores position i offentlighedens søgelys, en arbe-
jdsom bestyrelse, samt et hobetal af kompetente medlemmer, er vi godt polstret til at 
deltage i de store samfundsmæssige diskussioner.

Derfor er det glædeligt at vi både selv og sammen med relevante samarbejdspartnere, 
har gennemført initiativer og arrangementer, som netop tager udgangspunkt i de foran-
dringer vi oplever i disse år. Med corona krisen har vi set, hvordan vi i krisetider trækker 
mod naturen. I forhold til klimarelaterede ekstremvejrs-hændelser, har vi vist at landsk-
abet kan rumme løsningerne. Endda løsninger som også kan afhjælpe en igangværende 
biodiversitetskrise og som også er relevante andre steder end blot herhjemme. 

Dette skal vi sammenholde med, at året har budt på en række vigtige hændelser på det 
politiske plan. Herhjemme har vi haft kommunalvalg, som om noget kom til at han-
dle om bæredygtighed og beskyttelse af vort lands natur. Samtidig venter vi stadig på 
afslutningen af den igangværende planlovsrevision. Internationalt har det været et år, 
hvor FN’s klimapanel IPCC endelig fjernede enhver tvivl om at klimaforandringerne 
er menneskeskabte og hvor EU har indført en taksonomiforordning, som skal forøge 
bæredygtige investeringer.

Vi står derfor et vigtigt sted i historien i forhold til at tale om landskabet betydning og 
vigtighed – for klimaet, for naturen, for byerne og for menneskene. Vi skal gribe denne 
chance for både fagets og samfundets skyld, hvilket vi, som forening, er klar til.   

Danmark var repræsenteret ved 
IFLA Europe generalforsamling i 
Granada af delegat Elzelina Van 
Melle og formand Martin Hede-
vang Andersen. Her blev de 34 
medlemslande bl.a. enige om at 
arbejde for deklarationen ”Hverd-
agens Landskaber”. Læs mani-
festet på foreningens hjemme-
side. Foto: Gruppebillede IFLA 
Europe Generalforsamling 2021. 
Foto: Lena Athanasiadou 

IFLA Europe
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DL 90 års jubilæum

I år rundede foreningen et flot 
skarpt hjørne. Jubilæet blev 
fejret en solrig sensommerd-
ag med bustur rundt i Køben-
havn, efterfølgende middag 
og fest. Arrangementet blev 
afholdt i forlængelse af 
Nordisk Kongres og fejrede 
dansk landskabsarkitektur 
gennem de seneste 90 år 
med tilbageblik, nutidige ten-
denser og forudsigelser om 
fremtiden for faget. Fotos af 
Emilia Hauge, Lillan Thomsen 
og Emilie Kjeldsen Kjær. 
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3.0  VIRKSOMHEDSPLAN 2022-2023

Intro 
Fagets stadigt mere centrale rolle i forhold til udviklingen af byer, bomiljøer og landsk-
aber stiller krav til vores faglighed og viden om helhed og sammenhæng, fællesskaber og 
gode livsmiljøer, tryghed og sikkerhed, biodiversitet, bæredygtige og cirkulære klimaløs-
ninger. Derfor har vi brug for stadigt at udvikle og konsolidere vores faglighed - og fortsat 
formidle den. DL skal derfor:

• udnytte vores fælles viden og styrke den interne videndeling  
• håndtere omverdenens interesse for os - netværk, samarbejder, formidling 
• levere rammer for, at vi sammen kan videreudvikle vores faglighed og kvalificere 
   hinanden 
• stille skarpt på strategisk formidling til omverdenen  

Dette danner grundlag for Virksomhedsplanen 2022-23. 

Formål med virksomhedsplanen 
DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s Virksomhedsplan er et principprogram for 
foreningens arbejde. Virksomhedsplanen skal fungere som fundament for bestyrelsens 
og sekretariatets arbejdsindsats i det kommende år. Virksomhedsplanen er udarbejdet 
af den siddende bestyrelse og beskriver de indsatsområder, der vil være i fokus det 
kommende år. Formålet med virksomhedsplanen er at have et strategisk og dynamisk 
redskab, der kan sætte rammen for bestyrelsen arbejde.

Bestyrelsen 
DL’s bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på foreningens 
generalforsamling. Derudover vælger studentermedlemmerne én fælles repræsentant. 
DL’s bestyrelse varetager den overordnede fagpolitik, og har ansvar for foreningens 
samlede økonomi. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Formanden modtager dog 
et mindre vederlag, og bestyrelsens medlemmer er fritaget for kontingent.

Sekretariatet 
DL’s sekretariat består af en daglig leder samt studentermedhjælpere, der er ansat af 
foreningen. DL financierer desuden aflønningen af redaktøren for tidsskriftet Land-
skab.

Foreningens formål  
Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER er den faglige forening for landskab-
sarkitekter i Danmark. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af
landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø.

Med venlig hilsen 

Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s bestyrelse / marts 2022
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3.0  INDSATSOMRÅDER 2022-2023 

Indsatsområde 1 – KOMMUNIKATION
Udadtil vil DL arbejde for at  dække behovet for at formidle landskabsarkitekturens 
samfundsnyttige værdi og landskabsarkitektens stadigt stigende indflydelse. Indadtil vil 
DL arbejde for at dække medlemmernes interesse for faglige begivenheder og behov for 
faglig videndeling. Det vil ske ved at:

1.

2.

3.

Indsatsområde 2 – NETVÆRK OG PARTNERSKABER 
Udadtil vil DL fortsætte samarbejdet relevante foreninger og andre aktører, der under-
støtter vores interesser og faglighed. DL vil samtidig søge opmærksomhed hos beslut-
ningstagere som politikere og bygherrer.  Indadtil skal DL sikre attraktive muligheder 
for, at medlemmerne kan netværke på tværs af alder, arbejdsplads og specialisering. Det 
gør vi ved at: 

1.

2.

3.

4.

være synlige i den offentlige debat henvendt til almenheden, samarbejdspartnere, 
politikere og øvrige beslutningstagere, bygherrer og brugere.   

at kommunikere både til/ med medlemmer og til/ med fagfæller inkl. de nordiske 
kollegaer med formidling af nyheder om dansk landskabsarkitektur, dansk by- og 
landskabsudvikling samt aktuel fagpolitik.  

afdække mulighederne for bedre kursustilbud til gavn for foreningens medlemmer.

indgå tværfaglige samarbejder om fælles mål, fælles arrangementer, om formidling 
af faglige holdninger i offentligheden og til beslutningstagere, så vi sammen bringer 
faget, uddannelsen og selve landskabsarkitekturen på dagsordenen.  

aktiviteter for medlemmerne som henvender sig så bredt som muligt både geografisk 
og tematisk, til yngre medlemmer som studerende og nyuddannede fra alle relevante 
uddannelsesinstitutioner og til erfarne medlemmer.  

fortsætte arbejdet med medlemspleje - både fastholdelse og tiltrækning af nye 
medlemmer inklusiv de studerende samt fortsætte arbejdet med sponsorpleje.  

arbejde målrette mod aktiv deltagelse i Arkitekturåret 2023, herunder at forestå en 
række arrangementer og tiltag, som sikrer at landskabsarkitekturen fremstår som en 
centralt del af året.

Jeg er medlem af DL fordi

… som nyuddannet landskabs-
arkitekt giver DL muligheden 

for adgang til et stort netværk
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Indsatsområde 3 – ØGET OPMÆRKSOMHED PÅ LANDSPLANLÆGNING 
Ud over temaet byudvikling vil DL også øge opmærksomheden på landsplanlægning. 
Vi vil arbejde for helhedstænkning og bedre sammenhæng hen over administrative 
grænser og arbejde for at bring landskabsarkitektfaglige kompetencer tydeligere i spil.  
Det gør vi udadtil ved både at bidrage til den offentlige debat og søge at påvirke den 
politiske bevidsthed samt indadtil gennem arrangementer og kompetenceudviklende 
dialog og samarbejde - også med vores nordiske kollegaer.

1.

2.

3.

4.

3.0  INDSATSOMRÅDER 2022-2023 

følge op på temaerne fra Planlovens høringssvar gennem debatter, artikler og ar-
rangementer samt søge at påvirke beslutningstagere. 

invitere til samarbejde med relevante foreninger og specialister både i foreningen og 
tværfagligt for at kompetenceudvikle samt planlægge og udføre indsatser. 

både udadtil og indadtil fremme viden om, hvordan landskabsarkitektektfa-
gligheden kan bidrage til skabe positive forandringer i det åbne land samt langs 
kyster – i forhold til klima og biodiversitet, fredning og kulturarv, tilgængelighed, 
friluftsliv og sundhed; og kan bidrage til en bæredygtig udvikling også udenfor om-
råder med by og byudvikling.  

fortsætte med at sætte det øgede pres på naturen og det åbne land, fra eksempelvis 
nye energilandskaber, på dagsorden ved beslutningstagere i stat og kommuner. 

Medlemsportræt

26

Den populære portrætrunde af foreningens medlemmer 
er blevet en fast del af årshjulet. Hele 5 portrætter af 
nyuddannede fra Københavns Universitet og de to 
arkitektskoler samt portrætinterviews med Grønt Miljøs 
redaktør Søren Holgersen og DL fhv. formand Susanne 
Renée Grunkin blev det til i årets løb. Find dem alle på 
DL hjemmeside. Foto: Anne Sofie Sørensen & Katrine 
Lundemark der dimitterede i sommeren 2021 med 
specialet ‘The language of Danish welfare landscapes’.
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Sidst på året kunne vi med stolthed endelig fejre udgivelse af Ny Agenda III efter måneders benspænd grundet corona-
situationen. Annemarie Lund, tidligere redaktør af tidsskriftet Landskab og forfatter til en lang række udgivelser om 
havekunst og nordisk landskabsarkitektur, har med Ny Agenda III begået endnu en kraftpræstation som primus motor og 
hovedforfatter bag værket, der præsenterer og dokumenterer nogle af de ypperste danske værker indenfor nyere dansk 
landskabsarkitektur.  
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4.0  INDKOMNE FORSLAG

I henhold til vedtægternes § 9 skal forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse, være 
sekretariatet i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. 

Sekretariatet har modtaget forslag fra Retsudvalget medlemmer:  

VEDTÆGTSÆNDRING § 14 Vedtægt for Retsudvalget
Formål: Generel ændring af vedtægt for retsudvalget. Dets sammensætning og funktion. 

I det efterfølgende bringes nuværende formulering, sat overfor forslag til vedtægtsæn-
dringen, samt en kort begrundelse for ændringen.

Forslag om ændring af Stk.1. Udvalgets opgave

1.

2.

3.

4.

Ændringsforslag:

1.

2.

3.

Ændringen foreslås, da ABR18 og AB18 systemerne arbejder på en anden måde. Der 
kan ikke henvises til formuleringer som tidligere under ABR89. 

At behandle sager og afsige kendelser i tvistigheder af faglig, kollegial eller økono-
misk art mellem medlemmer indbyrdes eller mellem landskabsarkitekter indbyrdes, 
selv om den ene part ikke er medlem. 

At behandle sager og afsige kendelser i tvistigheder af faglig eller økonomisk art 
mellem medlem og bygherre, herunder honorar tvister, jf. ABR 89, stk. 9.o.3., samt 
mellem medlem og anden i anlægsvirksomhed impliceret part. 

At udtale sig i tvivlsspørgsmål vedrørende faglige problemer, der indbringes for 
udvalget. 

At stille forslag til udmeldelse af syns- og skønsmænd i retssager og lignende. 

At behandle sager om tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art, herunder hono-
rartvister mellem medlemmer indbyrdes, eller mellem landskabsarkitekter indby-
rdes, selv om den ene eller begge parter ikke er medlemmer, eller mellem landskab-
sarkitekt og klient, entreprenør eller andre i byggeriet implicerede parter. 

At udtale sig i tvivlsspørgsmål vedrørende faglige eller kollegiale problemer, der 
indbringes for udvalget af foreningens medlemmer, bestyrelse eller faste udvalg eller 
af udenforstående personer, institutioner, offentlig myndighed eller andre. 

At på Danske Landskabsarkitekters vegne at stille forslag til udmeldelse af syns- og 
skønsmænd i retssager og lignende. Udvalget kan, hvor sagens indhold tilsiger det, 
og hvor parternes enighed herom er tilvejebragt, påtage sig syns- og skønsmandsop-
gaver. 



4.0  INDKOMNE FORSLAG

Forslag om ændring af Stk. 2. Udvalgets sammensætning 

Udvalget består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Mindst 2 medlem-
mer skal vælges blandt praktiserende landskabsarkitekter, mindst 2 medlemmer skal 
vælges blandt ansatte i privat landskabsarkitekt virksomhed og mindst 2 medlemmer 
skal vælges blandt offentligt ansatte landskabsarkitekter. Udvalget konstituerer sig med 
en formand blandt de valgte medlemmer.

Ændringsforslag:

Udvalget består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 

Det skal tilstræbes, at medlemmerne er spredt ud over landet, og have medlemmer der 
er privat praktiserende landskabsarkitekter og medlemmer, der er offentlig ansatte 
landskabsarkitekter. 

Udvalget konstituerer sig med en formand blandt de valgte medlemmer.

Ændringen foreslås, da der ønskes mulighed for en bedre og bredere geografisk spredn-
ing, og at det til tider er svært at besætte udvalgets poster inden for den nuværende 
opdeling.

Forslag om ændring af Stk. 3. Forretningsgang 
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutning træffes 
om fornødent ved afstemning.  

Kendelser og erklæringer skal underskrives af udvalgets formand. Det skal angives, 
dersom et mindretal inden for udvalget ikke har kunnet tiltræde kendelsen.  

Alle beslutninger tilføres en protokol, hvoraf genpart efter mødet tilstiles udvalgets 
medlemmer. Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

Ændringsforslag:

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutning træffes 
om fornødent ved afstemning.  

Udtalelser og erklæringer skal underskrives af udvalgets formand. Det skal angives, 
dersom et mindretal inden for udvalget ikke har kunnet tiltræde udtalelsen.  

Alle beslutninger tilføres en protokol, hvoraf genpart efter mødet tilstiles udvalgets 
medlemmer. Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

Kendelser foreslås erstattet med udtalelser, jf. Tidligere kommentar om kendelser/ud-
talelser.
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4.0  INDKOMNE FORSLAG

Forslag om ændring af Stk. 4. Virksomhed 

Ved løsning af sin opgave skal udvalget iagttage: 

1.

2.

3.

4.

Udvalget kan dog over for bedømmelsesudvalget give oplysninger om sager, hvori land-
skabsarkitekter, der søger optagelse, har været impliceret. Udvalget handler under ans-
var over for generalforsamlingen. Udvalgets formand aflægger beretning om udvalgets 
virksomhed på generalforsamlingen.

Ændringsforslag:

Stk. 4. Sagernes behandling

Ved løsning af sin opgave skal udvalget være særligt opmærksom på:
1.

2.

3.

Udvalget kan afgive responsum/udtalelse efter begæring af én eller flere parter i en sag. 
Hvis parterne er enige, kan udvalget også indgå direkte i løsning af sagen, således at 
udvalget på grundlag af parternes oplysninger tilkendegiver sit syn på sagen og en mulig 
løsning. Udvalget beslutter om en sag behandles på et møde, eventuelt digitalt, eller som 
skriftlig sag. 
Sagens parter kan på forhånd anmode om, at udvalget afgiver udtalelse i sagen, og 
parterne kan endvidere aftale, at udvalgets udtalelse skal være endelig og bindende for 
parterne. En bindende udtalelse skal opfyldes inden for en bestemt frist, der i mangel af 
anden bestemmelse fra udvalget skal være femten dage fra afgivelse af udtalelsen.

Der er tale om en generel revision af stk. 4. hvori teksten gøres mere tidssvarende.

At sagerne afgøres på en sådan måde, at standens anseelse hævdes. 

At sager, der vedrører et medlem, forelægges dette medlem, forinden afgørelse 
træffes. 

At der ved afgørelse af stridsspørgsmål altid gives begge parter lejlighed til at udtale 
sig. 

At der påhviler udvalgets medlemmer tavshedspligt med hensyn til de sager, der 
indbringes for udvalget.  

At der altid gives alle involverede parter i en sag lejlighed til at udtale sig. 

At der påhviler udvalgets medlemmer tavshedspligt med hensyn til de sager, der 
indbringes for udvalget. Intern underretning til bestyrelsen, jf. § 8, er ikke omfattet 
af tavshedspligten. 

At der ikke foreligger inhabilitet for udvalgsmedlemmer ved behandling af en 
konkret sag. Udtalelser og erklæringer skal underskrives af formanden. Det skal 
angives, hvis et mindretal inden for udvalget ikke har kunnet tiltræde udtalelsen 
eller erklæringen. 
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4.0  INDKOMNE FORSLAG

Forslag om ændring af Stk. 5. Forlig  

Retsudvalget kan på ethvert punkt af sagen søge tilvejebragt forlig mellem parterne. 
Opnås dette, slutter sagen, efter at forligets ordlyd er tilført protokollen og underskrevet 
af parterne. 

Ændringsforslag:

Stk. 5. Forlig

Stk. 5. foreslås slettet af vedtægterne, da den er behandlet under stk. 4 Sagernes behan-
dling.

Forslag om ændring af Stk. 6. Kendelser  

Udvalget kan ud over selve afgørelsen af den foreliggende tvist, lade kendelsen omfatte: 

1.

 
2.

Retsudvalgets kendelser i honorar tvister, jf. ABR 89, stk. 9.o.3., kan appelleres til den i 
AB 92, § 47 hjemlede voldgiftsret, inden for 4 uger fra kendelsen er blevet bekendtgjort 
for sagens parter. 

Retsudvalgets kendelser kan ikke appelleres til andre instanser inden for Danske Land-
skabsarkitekter. 

Ændringsforslag:

Stk. 6. Kendelser

Stk. 6 foreslås fjernet fra vedtægterne, dels grundet henvisningen til ABR89 og dels at 
udvalget finder punkt 1 og 2 utidssvarende. 

Påtale af en begået forseelse, eventuelt i forbindelse med offentliggørelse i 
KUREREN med eller uden navns nævnelse. 

Indstilling til generalforsamlingen om eksklusion af foreningen. 
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5.1 Årsregnskab

5.0 ØKONOMI

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING

Til generalforsamlingen i Danske Landskabsarkitekter 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Landskabsarkitekter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 
foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 
er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

4.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

5.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
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for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

5.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, d. 10. februar 2022

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision
CVR-nr. 17 16 94 83

Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 12470

6.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
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med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, d. 10. februar 2022

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision
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Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 12470

6.



Kr. Budget 2021 2020

 Kontingenter:
DL kontingentindtægt 983.102 961.915 948.682

Kontingenter i alt 983.102 961.915 948.682

Landskab:
Salg via kontingent 602.856 736.931 589.344

Redaktør, løn og pension - 0 -430.090

ATP - 0 -12.544

Lønsumsafgift - 0 -34.267

Regulering af feriepenge - 0 5.292

Honorarer og oversættelser -54.235 -50.000 -54.248

Studietur indtægt 51.370 0 50.000

Studietur udgift -51.197 0 -45.287

Studietur ubrugte fondsmidler retur 0 0 -4.449

Udviklingspulje -7.720 -10.000 -10.000

Landskab i alt 541.074 676.931 53.751

Sponsorer
Indtægter 199.167 159.000 177.000

I alt 199.167 159.000 177.000

Salg af ydelser:
Salg af diverse ydelser (herunder annoncer) 83.000 40.000 42.382

I alt 83.000 40.000 42.382

Kursusvirksomhed:
Udgift, veje i landskabet 0 0 2.800

I alt 0 0 2.800

Projekter:
Dansk Landskabspris indtægter 241.963 0 0

Dansk Landskabspris udgifter -157.299 -30.000 -30.000

Dansk Landskabspris, hensættelse -31.656 0 0

Jubilæumsaktiviteter DL udgift -138.861 -60.000 0

Jubilæumsaktiviteter DL indtægt 98.440 0 0

Arrangementer -13.609 -40.000 -42.123

Høstarrangement 0 -35.000 -19.863

Tilskud bogprojekt 316.000 0 0

Bogprojekt bidrag -315.097 0 -50.000

transport -119 -165.000 -141.986

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN:
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

9.
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transport -119 -165.000 -141.986

Layout DL Nyhedsbrev 0 0 -10.000

DL bidrag til Green Cities -10.000 -10.000 -10.000

Indtægt lanskab 100 jub. 0 0 205.000

Fondsmidler / Landskab 0 0 -236.750

I alt -10.119 -175.000 -193.736

IFLA:
Medlemskontingent 52.594 48.911 51.549

Rejser og repræsentation 0 -10.000 0

Kontingent -29.109 -29.000 -31.461

I alt 23.485 9.911 20.088

IFLA EUROPE:
Medlemskontingent 35.120 32.607 34.596

Rejser og repræsentation -8.094 -5.000 0

Kontingent -29.109 -29.000 -25.000

I alt -2.083 -1.393 9.596

Nordisk Styrelsesmøde:
Rejser og repræsentation -6.808 -6.000 0

Nordisk sekretariat 0 -2.000 0

I alt -6.808 -8.000 0

Øvrige kontingenter:
Fonden for Træer og Miljø 0 -350 0

Nordisk Vejteknisk Forbund -1.650 -1.650 -1.650

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse -1.700 -1.700 -1.700

Dansk Legeplads Selskab 0 -475 0

Medlemskab Havehistorisk Selskab -2.750 -750 -750

I alt -6.100 -4.925 -4.100

Lønninger:
Udbetalt løn (budgettal er incl pension) -1.032.550 -1.121.406 -564.448

Udbetalt B-indkomst (honorar) -56.000 0 0

Pension -133.316 0 -63.410

Frokostordning, beskatning 4.800 0 0

ATP og sociale sikringer -7.289 -9.300 -1.949

Financieringsbidrag, AER, AES mv. -10.538 -7.000 0

Regulering feriepenge 0 -7.300 27.882

I alt -1.234.893 -1.145.006 -601.925

10.

Sekretariat:
Frokostordning, egenbetaling -14.557 -15.600 -22.832

Forsikring -18.192 -15.000 -23.826

Markedsføring -38.423 -40.000 -21.487

Efteruddannelse 0 -10.000 -4.800

Revision og bogføring -30.406 -35.000 -24.997

Dataløn-gebyr -5.587 -8.000 -4.893

Kontingentopkrævninger -19.853 -25.000 -19.429

Porto og gebyr -1.937 -5.000 -2.345

Lønsumsafgift -73.937 -69.237 -22.689

Kompetencefonde -3.011 0 0

Kopiering 0 -1.000 0

Computer og software -16.154 -15.000 -12.446

Kontorhold -11.087 -8.000 -5.193

Nyanskaffelser -1.310 -5.000 -3.634

Gebyr bank og giro -534 -1.500 -1.062

Medlemsinformation tryk -5.956 -9.500 -8.046

Generalforsamling, udgifter -19.002 -40.000 -19.266

Generalforsamling, indtægter 0 0 3.000

Husleje, varme og el opkrævet -62.304 -64.700 -61.415

Lokaleleje -17.775 -28.000 -21.235

Kørsel og udgifter -726 -2.000 0

Fællesudgifter -19.637 -17.600 -16.490

Telefon og internet -13.400 -11.000 -11.707

Rengøring -10.813 -10.400 -9.850

Konsulent honorar (fotograf) -4.305 0 0

Fælles debatindlæg 3.834 0 0

Serviceaftale -14.556 -7.500 -4.662

IT support, licens, backup mv. -12.023 -18.400 -21.524

Diverse udgifter -8.776 -4.000 -1.317

Korrektion debitorer 0 -5.000 0

I alt -420.427 -471.437 -342.145

11.
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11.

Bestyrelse og udvalg:
Bestyrelse -28.953 -40.000 -24.744

Bestyrelsesformand, honorar -60.000 -60.000 -50.000

Debatudvalg m.v. -10.439 -7.000 -5.810

Redaktionsudvalg -2.557 -7.000 -1.776

Øvrige mødeudgifter -6.474 -4.000 -868

Repræsentation -15.557 -7.000 -10.888

Transport -7.148 -10.000 -3.149

I alt -131.128 -135.000 -97.235

Tilskud studenterrejser:
Studenterrejser -19.060 0 0

DL - stipendiat 0 -20.000 -20.000

I alt -19.060 -20.000 -20.000

Renter:
Restskattetillæg -2.543 0 0

Udgifter -8.932 -2.000 -4.320

Told og SKAT -296 0 -50

Rykkergebyr vedr. kontingentopkrævning 15.200 0 7.100

I alt 3.429 -2.000 2.730

Årets resultat excl. tidsskriftet Landskab 2.639 -115.004 -2.112

Resultat med indregning af 
overskudsandel på Landskab
Overskudsandel 177.188 0 372.947

Afsat skat af dette års overskudsandel -38.981 0 -82.048

Skat af tidligere års overskudsandel 0 0 -59.611

ÅRETS RESULTAT I ALT (overskud) 140.846 -115.004 229.176

12.
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Note:
Kr. 2020

Finansielle anlægsaktiver:
Depositum husleje 20.857 20.857

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.857 20.857

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:
Kontingent tilgodehavende restance 12.987 8.358

Andre tilgodehavender 67.000 61.304

TILGODEHAVENDER I ALT 79.987 69.662

Likvide midler:
1. Lån & Spar Bank, frie midler 1.356.336 1.455.810

2. Lån & Spar Bank, bundne midler 98.246 202.064

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.454.582 1.657.874

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.534.569 1.727.536

AKTIVER I ALT 1.555.426 1.748.393

AKTIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2022

13.
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Note: Kr. 2020

Egenkapital:
Saldo primo 891.284 651.724
Korrektion primo 1.709 10.384
Nettoresultat 140.846 229.176

EGENKAPITAL I ALT 1.033.839 891.284

Langfristet gæld:
Feriepenge - indefrysning 90.288 90.288

LANGFRISTER GÆLD I ALT 90.288 90.288

Hensættelser:
3. Digitalisering Landskab 39.694 39.694

Modtaget legat: Layout 10.000 10.000
Modtaget legat: Rejse 0 20.000
Dansk Landskabspris 0 30.000
Modtaget til bogprojekt 0 210.000
Udviklingspulje 10.000 10.000

HENSÆTTELSER I ALT 59.694 319.694

Kortfristede gældsforpligtelser:
Forud modtagne sponsorindtægter 94.167 123.333
Kreditorer 53.935 55.557
Dansk Landskabspris 58.342 26.687

4. Anden gæld 165.161 241.550

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 371.605 447.127

GÆLDSFORPLIGTELSER OG HENSÆTTELSER I ALT 521.587 857.109

PASSIVER I ALT 1.555.426 1.748.393

5. Eventualforpligtelser

PASSIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2022

14.
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Kr. 2020

Note 1, Pengeinstitut (frie midler):
Lån & Spar Bank, 1072 144048 Foreningskonto 1.036.418 1.133.940

Lån & Spar Bank, 1072 144021 Opsparing 319.918 321.870

I alt 1.356.336 1.455.810

Note 2, Pengeinstitut (bundne midler):
Lån & Spar Bank, 4015 122450 Landskabspris 58.342 26.687

Lån & Spar Bank, 4016 641893 Digitalisering 39.453 39.694

Lån & Spar Bank, 4016 641869 Nordisk Kongres 2 2

Lån & Spar Bank, 4014 477948 Bogprojekt -127 135.102

Lån & Spar Bank, 4015 867898 Nordisk Samarbejde 576 579

I alt 98.246 202.064

Note 3, Digitalisering landskab:
Hensættelse pr. 1. januar 39.694 39.694

Legat bevilget i året 0 0

Anvendt i året 0 0

I alt 39.694 39.694

Note 4, Anden gæld:
Skyldig lønsumsafgift 18.487 14.239

Skyldig A-skat og AM-bidrag 99.378 136.767

Skyldig pensioner 1.574 0

Skyldig skattekonto 297 1

Skyldige feriepenge timelønnede 645 791

Skyldig ATP 1.799 1.704

Skyldige omkostninger 30.000 30.000

Skyldig selskabsskat 12.981 58.048

I alt 165.161 241.550

Note 5, Eventualforpligtelser:

Foreningen har indgået lejekontrakt med Dansk Magisterforening om kontor på 

Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg med opsigelsesvarsel på 6 mdr. svarende til tkr. 20.

SPECIFIKATIONER

15.
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I 2021 uddelte DL i samarbejde med 
Park- og Naturforvalterne og Danske 
Arkitektvirksomheder prisen for 10. 
gang ved et festligt arrangement på 
Valencia i København. En pris der 
glædeligt får stadig større opmærk-
somhed og prestige. Remiseparken af 
BOGL vandt velfortjent jubilæumsud-
gaven i skarp konkurrence af Gellerup 
Ny Naturpark i Aarhus af landskab-
sarkitekterne SLA & EFEKT samt For-
pladsen til K.B. Hallen i København af 
landskabsarkitekt Marianne Levinsen. 
Fotograf: Astrid Maria Rasmussen 

Dansk Landskabs-  
 pris 2021

40
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5.2 Budget for 20225.2 Budget for 2022  
 
DL’s budget kan i sin helhed rekvireres hos sekretariatet forud for generalforsamlingen.  

   Indtægter   Udgifter  

DL kontingent i alt kr.        1.004.500  kr.                       -  

Landskab i alt kr.           762.915  kr.             60.000  

Sponsorer i alt kr.           180.000  kr.                1.000  

Salg af ydelser i alt kr.             50.000  kr.                       -  

Lønninger i alt kr.                     -                        1.194.958 

Projekter i alt (herunder arrangementer) kr.                     - kr.            155.000  

IFLA i alt kr.             51.076  kr.              39.000  

IFLA Europe i alt kr.             34.051  kr.              32.000  

Nordisk Styrelsesmøde i alt kr.                     - kr.              12.000  

Øvrige kontingenter i alt kr.                     - kr.                4.450 

Lokaleleje møder & arrangementer kr.                     - kr.              28.000 

Lejemål i alt kr.                    - kr.            128.700 

Sekretariat i alt (herunder lønsumafg.) kr.             16.200  kr.            365.712  

Bestyrelse og faste udvalg i alt kr.                     -  kr.            138.000  

Tilskud studenterrejser i alt kr.                     -  kr.              20.000  

Renter i alt kr.                     -  kr.                6.000  

I alt kr.       2.098.742 kr.         2.184.820 

Resultat  kr.           - 86.078  
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Medlemsudvikling 2015-2022                                                                     Budgettal 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ordinære medlemmer 369 392 422 422 416 402 403 407 

Ordinære / udland 21 17 15 18 16 20 20 27 

Nyuddannet 1. år 4 17 27 16 16 24 20 20 

Ledige 55 47 40 32 29 33 31 33 

Æresmedlemmer 2 2 3 3 4 4 4 3 

Samboende 26 25 29 30 29 25 23 22 

Pensionister 36 39 39 39 40 41 45 47 

Studentermedlemmer 194 225 205 234 255 235 233 258 

Medlemmer i alt 707 764 780 794 805 784 779 817 

         
 
 

Årligt medlemskontingent 2015-2022                                                      Budgettal 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DL kontingent 1788 1788 1868 1868 1906 1906 1944 1944 

Landskab 1092 1092 1141 1141 1163 1163 1186 1186 

IFLA World 91 91 95 95 97 97 99 99 

IFLA Europe 61 61 64 64 65 65 66 66 

I alt 3032 3032 3168 3168 3231 3231 3295 3295 

         

         

DL kontingent for 
ledige / udland 
/nyuddannet 

817 894 894 934 934 954 973 973 

Studentermedlemmer 408 447 447 468 468 477 487 487 
 
Kontingentet for 2022 er sammensat af fire dele.  
De enkelte dele er fastsat således, at de i videst muligt omfang opvejer udgifterne indenfor området.  
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5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse:

• Fremlagte regnskab for 2021
• Fremlagte budget for 2022
• Medlemskontingent uændret i 2022

I henhold til vedtægternes §10, §13, §14, §19 og §20 afholdes valg til den årlige general-
forsamling. Kandidater, der opstiller til diverse poster i foreningen, bør fremkomme med 
en erklæring, således at medlemmerne har et valggrundlag at træffe beslutning på.

6.1 Bestyrelsen
   Valgperiode  Bemærkninger

Martin Hedevang Andersen 2020-22 På valg  Genopstiller
Signe Moos   2020-22 På valg  Genopstiller
Catrine Hancke  2020-22 På valg  Genopstiller
Tine Gils   2020-22 På valg  Genopstiller   
Emilie Kjeldsen Kjær  2021-23 Ikke på valg    
Julie Linke Bank  2021-23 Ikke på valg   
Maria Boe-Whitehorn  2021-23 Ikke på valg  Udtræder  
   
Suppleanter:   
Sidsel Genee  2021-22 På valg  Genopstiller
Rikke Thiirmann Thomsen 2021-22 På valg  Genopstiller ikke
   
Studenterobservatør:   
Louise Helmbo Bækgaard 2021-23 Ikke på valg   

Studentermedlemmer kan stille op til posten i DL’s bestyrelse.
Kun studerende kan stemme på de opstillede.

6.2 Parlamentariske revisorer
   Valgperiode  Bemærkninger

Poul Børge Pedersen   2021-22 På valg  Genopstiller
Erik Termansen (sup.)  2021-22 På valg  Genopstiller

6.0  VALG
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6.3 LANDSKABs redaktionsudvalg

Margrethe Holmberg  2021-23 Ikke på valg
Anja Boserup Qvist   2021-23 Ikke på valg    
Ulrik Kuggas   2020-22 -  Genopstiller ikke 

Suppleant:   
Line Stybe Vestergaard  2021-22 På valg  Genopstiller
   
6.4 Retsudvalget
Bo Hune (formand/offentligt) 2020-22 På valg  Genopstiller
Mogens Bundgaard (privat) 2020-22 På valg  Genopstiller
Chanette I.  Nielsen (privat) 2021-22? På valg  Genopstiller
Anne Fischer Stausholm (prakt.) 2020-22 På valg  Genopstiller
Stephan Gustin (prakt.)  2020-22 På valg  Genopstiller
Thomas M. Thinghuus (offentligt) 2020-22 På valg  Genopstiller
Jeremy Dennis (tidl. offentligt) 2020-22 På valg  Genopstiller

6.5 Bedømmelsesudvalget

Chanette I. Nielsen (privat) 2021-23 Ikke på valg  
Rune Bugge Jensen (offentligt) 2020-22 På valg  Genopstiller
   
6.5 IFLA/IFLA Europe  

Elzelina Van Melle  2019-22 På valg  Genopstiller
IFLA/IFLA Europe delegat

HVAD VED JEG arrangementer – fortsatte i 
2021. I strålende solskin åbnede DLs æresm-
edlem Sonja Poll havelågen til sit barndom-
shjem og den unikke villahave i Holte tegnet af 
C. Th. Sørensen.  
Vi vil gerne fortsætte dette format, hvor det er 
jer medlemmer der byder ind, med lige det der 
netop nu optager jer. Fotograf: Anna Bové

45

HVAD VED JEG - 
 om C. TH. Sørensens have
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7.0  BERETNINGER

Beretningen skal indeholde følgende:

• En generel beskrivelse af udvalgets/organisationens arbejde og formål.
• En generel beskrivelse af hvem der deltager i udvalget.
• En beskrivelse af arbejdet i udvalget for 2021

For at gennemgå generalforsamlingens mange punkter på den mest smide måde vil 
beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået på selve generalforsamlingen. 
Spørgsmål og kommentarer er naturligvis velkomne. 

Permanente udvalg

7.1 Bedømmelsesudvalget  v/Martin Hedevand Andersen
Udvalget behandler ansøgninger om optagelse i foreningen fra personer, som ikke har 
afgang fra København Universitet/landskabsarkitektuddannelsen eller har afgang fra 
landskabslinjen på én af Statens arkitektskoler.

DL bedømmelsesudvalg har følgende medlemmer:
Camilla Hedegaard Møller (Arkitektskolen i København) 
Chanette Ingemann Nielsen (Privatpraktiserende)
Rune Bugge Jensen (Offentlig praksis)
Torben Dam (Københavns Universitet) 
Martin Hedevang Andersen (DLs formand)

Bedømmelsesudvalget har i 2021/22 behandlet flg. ansøgninger:
• 2 ansøgninger med udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund – begge optaget
• 1 ansøgning med gartnermæssig baggrund – ikke godkendt
• 1 ansøgning med udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund – bedt om yderligere
   dokumentation – afventer svar

7.2 LANDSKABs Redaktionsudvalg  v/Magrethe Holmberg
I 2021 har der været afholdt fem møder i redaktionsudvalget samt en studietur og en 
workshop med efterfølgende middag. 

I årets løb er udgivet i alt otte numre, heraf et temanummer om slotshaver og et om Fyn.
Årets sidste nummer var et nummer med fokus på at gå, den langsomme bevægelse gen-
nem landskaberne.

Årets start var præget af corona-pandemien med flere virtuelle redaktionsudvalgsmø-
der. Pandemien satte også rammen om årets studietur, der som sidste år gik til en lands-
del i Danmark, denne gang til Fyn. Artikler fra studieturen blev samlet i Landskab nr. 5.

Redaktionsudvalget har på møderne bidraget med idéudvikling omkring faglige emner, 
valg af temaer og fokusnumre og de enkelte medlemmer har hjulpet med at finde 
skri-benter eller selv leveret artikler, interviews og anmeldelser. På årets workshop fik 
re-daktionsudvalget et lynkursus i faglig journalistik.
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Perma-
   nente 
udvalg

Medlemmer af Landskabs redaktionsudvalg 2021
Margrethe Holmberg (forps.), Steen Bisgaard, Tine Gils, Anja Boserup, Ulrik Kuggas, 
Lulu Salto Stephensen, Line Stybe Vestergaard, Mette Juhl Jessen. Nordisk repræsenta-
tion: Jussi Luomanen og Veera Tolvanen (Finland), Sabina Richter (Sverige), Ulla R. 
Pedersen (Island), Maja Kozak Dehlin og Annesofie Milner (Norge).

Redaktionsudvalgets opgave
Ifølge vedtægterne har udvalget følgende opgave:
”Redaktionsudvalget skal varetage, at Landskabs form og indhold er af høj kvalitet, og at 
tidsskriftet afspejler alsidighed. Landskab skal kunne virke som fagets ansigt udadtil og 
indadtil fungere som inspiration for fagets udøvere”.

Opfordring fra redaktionsudvalget
Landskab er medlemmernes blad og alle opfordres til at bidrage med indhold til bladet. 
Har man en ide til en artikel eller en boganmeldelse kan det anbefales, at tage kontakt 
til redaktør Christina Capetillo landskab@landskabsarkitekter.dk.

7.3 Retsudvalget v/Bo Hune
Retsudvalgets kommissorium og forretningsgang fremgår af DLs vedtægter.

Udvalget er til rådighed i sager af faglig, kollegial eller økonomisk art, hvor begge eller 
den ene part er medlem af DL. Sager indbringes for udvalget ved henvendelse til DLs 
sekretariat, som videresender sagen til udvalgets formand. 

Retsudvalget stiller desuden forslag til syns- og skønsmænd, når der er henvendelser til 
DL.
Når et medlem bliver antaget som syns- og skønsmand agerer vedkommende på egne 
vegne. 
Skønsmanden får udleveret et eller flere skønstemaer, hver bestående af en række 
spørgsmål, som parterne er enige om. Det er alene disse spørgsmål, der skal besvares. 
Skønssagerne afsluttes med en skønserklæring til retten.

I de fleste tilfælde indkaldes skønsmanden til en opfølgende afhjemling i retten, hvor 
man under vidneansvar svarer på spørgsmål, uddyber eller på anden måde hjælper 
retten med at afsige en kendelse. 

Udvalgets medlemmer har i 2021 fået 7 nye skønssager. Sekretariatet er i år begyndt at 
tage et honorar på 2.000 kr. for at udpege en skønsmand. Det er rimeligt, da der er et 
arbejde forbundet med at skrive til advokater mv.

Retsudvalget har i 2021 udarbejdet et forslag til en opdatering af DL´s vedtægter for 
Retsudvalget. Dette fremlægges på generalforsamlingen.

Udvalget arbejder ikke med løbende opgaver på samme måde som DLs øvrige udvalg og 
har dermed ikke en fast møderække.
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7.0  BERETNINGER

Alle udvalgets medlemmer vælges hvert andet år, og alle medlemmer er på valg ved 
denne generalforsamling.

Bo Hune (formand)  Offentlig ansat  Genopstiller
Mogens Bundgaard  Privat ansat  Genopstiller
Jeremy Dennis   Privat ansat  Genopstiller
Anne Fischer Stausholm   Praktiserende  Genopstiller
Stephan Gustin   Praktiserende  Genopstiller
Thomas Misbach Thinghuus Offentlig ansat  Genopstiller
Chanette Ingemann Nielsen  Privat ansat  Genopstiller

Ad hoc udvalg

7.4 Arrangement/debatudvalgt - Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg
Fynske Planlæggere henvender sig til de fynske afdelinger af: 

Akademiske Arkitekter 
Danske Landskabsarkitekter 
Den Danske Landinspektørforening 
Foreningen af Byplanlæggere 
Ingeniørforeningen i Danmark 
Teknisk Landsforbund

Formålet er, at stimulere et tværfagligt debatforum hovedsageligt om aktuelle planlægn-
ingsprojekter, konkurrencer, ”det grønne” eller færdige byrum eller bygninger primært 
placeret på Fyn. 

Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra hver faggruppe, og vi mødes to gange 
årligt for at planlægge den kommende sæsons arrangementer.
I 2021 var Fynske Planlæggere som så mange andre selvfølgelig fortsat påvirket af 
COVID-19. Det betød, at i 2021 blev det til tre arrangementer. 
I starten af året afholdt vi et webinar med Gehl Architects om brugen af byens rum 
under Corona. Her fortalte Birgitte Svarre om de resultater, de havde fået ud af deres 
undersøgelser, hvor bl.a. Svendborg, var en af de byer de havde undersøgt. 
I sensommeren blev det til to arrangementer i henholdsvis Faaborg og Svendborg. I 
Faaborg bød bl.a. Øhavsmuseet på et arrangement, der satte fokus på, hvordan arkitek-
tur kan skabe nye forbindelser til naturen, mens Svendborg Kommune havde en guidet 
tur, hvor der blev vist og fortalt om den kommende udviklingsplan for havneområdet 
”Fremtidens Havn”.

Forårets program for 2022 er allerede planlagt, og vi satser på, at der nu med genåbnin-
gen kan komme lidt gang i arrangementerne igen. 
De nye arrangementer kan ses på www.fynskeplanlaeggere.wordpress.com, på facebook-
gruppen “Fynske Planlæggere” eller under arrangementer på www.IDA.dk, hvor man 
også kan tilmelde sig. 
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Bestyrelsen i Fynske Planlæggere glæder sig til igen at afholde nye spændende og faglige 
arrangementer på Fyn. 

Følg med på vores facebookgruppe ”Fynske Planlæggere” eller hold øje med vores 
hjemmeside www.fynskeplanlaeggere.wordpress.com for nyt på fronten!

7.5 Dansk Landskabspris v/Eva Sara Rasmussen
Udvalgets arbejde og formål
I 2021 uddeltes Dansk Landskabspris for 10. gang. Vinderen belønnes med 50.000 kro-
ner. Formålet med prisen er at fejre og anerkende landskabsarkitekturens betydning. 

Prisen uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske 
Landskabsarkitekter, som hver stiller med et medlem af styregruppen (foreningernes 
formænd) og en repræsentant hver til juryen. Desuden vælges for hver prisuddeling to 
eksterne jurymedlemmer, som honoreres med et mindre vederlag. 

Der er en ekstern kommunikationsrådgiver tilknyttet (Pawel Antoni Lange), som stod 
for pressearbejdet. Danske Landskabsarkitekter er sekretariat for prisen. 

Status for arbejdet i 2021
Dansk Landskabspris 2021 blev uddelt ved et festligt prisarrangement i ”Valencia” på 
Vesterbro i København i 18. november 2021. 

I år bestod styregruppen af Jon Pape (Park- og Naturforvalterne), Lene Espersen 
(Danske Arkitektvirksomheder) og Martin Hedevang (Danske Landskabsarkitekter). 
Juryen bestod af landskabsarkitekt MPN Steen Himmer (repræsentant for Park- og 
Naturforvalterne), landskabsarkitekt MDL & MAA Eva Sara Rasmussen (repræsent-
ant for Danske Landskabsarkitekter) og landskabsarkitekt MDL Anne Stausholm 
(repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder). Eksterne jurymedlemmer var Anne 
Pind, ph.d. Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK og Kent Martinussen, direktør 
Dansk Arkitektur Center.
I år havde styregruppe og juryen valgt at sætte fokus på smukke landskabsprojekter, der 
skaber samfundsmæssig merværdi og med en helhedsorienteret tilgang formår at inte-
grere bæredygtighed uden at give køb på de robuste og æstetiske løsninger, eksempelvis 
ved at arbejde med FN’s Verdensmål, cirkulære principper, minimering af CO2-udslip, 
eller nye tilgange til drift. 

Det blev besluttet at gøre indstillingen så enkelt som muligt, ved at der kun blev stillet 
krav om at projektet ikke må være ældre end 5 år, og at dokumenteres med 1 A4-side 
med data, kortfattet tekst og 3 fotos og en plantegning.

Ved udløbet af indstillingsfristen i midten af august var der indsendt 23 projekter, hvoraf 
juryen short listede et begrænset antal til besigtigelse af juryen, som blev gennemført 
som en blanding af fælles og bilaterale besøg.   



50

Juryarbejdet blev på grundlag af det indsendte værker præget af faglige drøftelser om 
især transformation, natursyn og kunstnerisk kvalitet, og blev på grund af de mange 
gode projekter og en god dynamik i juryen afsæt for gode og tillidsfulde drøftelser om 
landskabsfaget, dets særlige egenskaber og bidrag til samfundet. Teamet blev internt 
sammenfattet til ”Transformation & (social)bæredygtighed”.

På jurymødet i oktober blev udvalgt de 3 nominerede værker og den endelige vinder, 
Remiseparken.  

Tak til alle forslagsstillere, sekretariat, pressemedarbejder, styregruppe og jurymedlem-
mer for et positivt forløb. 

7.6 Tænketank v/Sonja Poll med flere
Ideen er, at have et forum for løbende diskussioner med mulighed for at byde ind med 
faglige vurderinger så vel i den offentlige, som i den interne debat. 
Tænketankens medlemmer udpeges eller godkendes af bestyrelsen. 
Medlemmerne repræsenterer bredden i faget og blandt foreningens medlemmer.  
I øjeblikket er vi: Lea Nørgård, Stine Bærentzen, Sonja Poll, Henning Looft, Jeremy Den-
nis, John Norrie, Knud W. Ø. Larsen og Torben Dam.

Kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og Det Særlige Bygningssyn (DSB) 
TT har afgivet en række fredningshøringer, bl.a. om Sonja Polls have, Kildeskovshallen 
og Nyholm og er pt. i gang med en række høringer om fredninger af haver til frednings-
foreslåede privathuse fra perioden 1920 – 1940. TT har fået sat et møde op i slutningen 
af marts 2022 med Slots og Kulturstyrelsen, hvor et gennemgående emne vil være 
mangelfulde landskabsbeskrivelser af fredningsforslag til bygninger og deres nære 
omgivelser.

Niveaufri adgang til vore kirker
Begrundelsen for at tage emnet op er et nyt rampeanlæg til en gammel kirke, der 
mildt sagt ser besynderligt ud. Normalt er der knyttet kirkegårdskonsulenter til større 
ændringer på kirkegårde, som fældning af større træer eller ændring af kirkegårdens 
hegning, men adgange og stier, herunder etablering af niveaufrie adgange og kvaliteten 
heraf, er alene menighedsrådenes ansvar. Vi har taget en uformel kontakt til Foreningen 
for Kirkegårdskultur for evt. at tage emnet op i fællesskab. Det vil være på dagsordenen i 
2022 med plan om at kontakte relevante myndigheder for at sikre en høj kvalitet af disse 
meget ofte, meget sårbare elementer.

7.0  BERETNINGER

Jeg er medlem af DL fordi

…for at støtte op om, og tage 
del i, det faglige fællesskab, 

som foreningen rummer
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Sekretariatet kastet mange kræfter i regelmæssig og vedvarende opdateringer på SoMe og i starten af det nye år rundede 
vi 11000 følgere på foreningens Instagram profil – godt hjulpet på vej af de månedlige medlems-take-over. Samlet bliver 
det et stort internationalt vindue for vores medlemmer og deres flotte projekter. 
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Nye plantninger og deres vækst
Emnet har været drøftet, fordi vi mener, det er en kerneopgave for landskabsarkitek-
ter. Men realiteten er, at man alt for ofte ser plantninger, der ikke kommer i god vækst 
og ikke udvikler sig som forventeligt. Henning Looft, som er medlem af tænketanken 
skriver om emnet i Grønt Miljø og har planer om en bogudgivelse af artiklerne med 
titlen. ”Planteanvendelse i praksis.” Tænketanken følger artiklerne, debatterer indholdet 
og kommer med ideer.

Biodiversitet – er det altid det eneste ene?
Emnet har været belastet af endnu et corona-år. Vi søger kontakt til DGNB og Green 
Citys og søger at nå frem til en konklusion og et oplæg til handling.

Måneporten
Sidste år ved denne tid afsatte Naturstyrelsen, bl.a. på vores kraftige opfordring, et beløb 
til renovering af Måneporten. Vi har haft møder på stedet med Styrelsens ansvarlige 
medarbejdere og aftalt arbejdsgangen. Det afsatte beløb er nu brugt til genopbygning af 
tørmurene, og katastrofen er afværget.
Foreningen BY og Land overvejer at rejse fredningssag og derefter søge fondsmidler til 
den genopretning, der stadig resterer.

Landskabsprojekter i Søværnets regis
I forbindelse med forskellige fredningsprojekter er vi blevet opmærksomme på, at på 
adskillige projekter fra landskabsarkitekter, udarbejdet for Søværnet, er tegningshove-
det udskiftet til Søværnets eget og ophavsmanden dermed glemt. I en tid, hvor militæret 
afgiver mange af sine arealer, forekommer emnet os aktuelt af mange faglige grunde, og 
vi tænker at dykke dybere ned i arkiverne.

Kontakt til bestyrelsen
For at koordinere arbejdet bedst muligt, har vi senest aftalt med bestyrelsen, at for-
manden er med til et af årets tænketank-møder, og at bestyrelsen modtager vores 
mødekalender, så de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan melde sig til vores møder, når 
det kan passe dem.

7.7 Udvalget for Cirkulær Økonomi v/Martin Hedevang Andersen
I indeværende bestyrelsesår har udvalget for cirkulær økonomi fortsat sit arbejde med 
at udbrede kendskabet til de nye strømninger indenfor bæredygtighed. Arbejdet har 
primært omhandlet at en opdatering af publikationen “Cirkulær Økonomi i Landskab-
sarkitekturen”. Anden udgave af publikationen indeholder en opdateret og præciseret 
vejledning til de cirkulærer principper. Herudover er det optaget fire nye projekter, så 
publikationen rummer i alt otte forskellige projekter. Endelig er hele publikationen 
blevet oversat til engelsk og det er aftalt et europæisk open call udvalget vil gennemføre 
sammen med IFLA Europe.

Dette blev annonceret ved IFLA Europe Generalforsamling i Granada, hvor også en 
række af eksemplerne blev fremvist. Præsentationen af vores arbejde mødte stor bege-
jstring og modtog ros for det visionære arbejde.
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DL inviterede i samarbejde med FAOD 
og Arkitektforeningen Østjylland på 
rundgang med den århusianske land-
skabsarkitekttegnestue MBYland til tre af 
tegnestuens nyere projekter i forskellige 
boligområder i Aarhus. Foto: MDL Mette 
Bruun Yde fortæller om projektet i Æblø-
gade. Fotograf: Lillan Thomsen.

Rundvisning i Aarhus 
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Som det sidste i dette år er udvalget blevet inviteret til at komme med forslag til enkel-
tydelser omhandlende cirkulær økonomi og landskabsarkitektur til Ydelsesbeskrivelsen 
Byggeri & Landskab, der udgives af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelses-
beskrivelse.

Repræsentationer

7.8 IFLA World/IFLA Europe v/Elzélina Van Melle
IFLA delegatens hovedrolle er at deltage i IFLA Europe og IFLA World generalforsam-
lingerne samt at afrapportere til DL og drøfte med bestyrelsen de emner og områder 
som kan interessere vores medlemmer og vores forening.

I 2021 rejste jeg sammen med formand Martin Hedevang Andersen til Granada og 
deltog i Det europæiske årsmøde d. 23-24. oktober 2021. Jeg deltog online til verdensmø-
det i d. 16-17. august 2021. Du kan læse øvrige afrapportering om IFLA World i DL NYT 
artikel i Landskab 7/2021.

Arbejdet som delegat vedrører mest spørgsmål og interesse som fælles med IFLA 
Europe. Ud over at koordinere kommunikation imellem de to foreninger har året ellers 
budt på de følgende opgaver:

• At overveje med de andre Nordiske IFLA-delegater eventuelt mulighed for at få støtte
   af IFLA Europe for Nordiske samarbejdsprojekter da IFLA Europe budgettere med 
   projekter hver år.
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• At fortsat følge koordinering mellem UIA-sekretariat i Danmark og den svenske
   forening v/Akademin för landskapsarkitektur, der begge skal begge organisere verdens
   kongres og generalforsamling i 

• Skandinavien med få måneder mellem i 2023 (IFLA World i Sverige og UIA i 
   København).

• At forsat støtte og guide de danske landskabsarkitekturuddannelser der skal forny
   akkreditering hos IFLA Europe. Som delegat følger jeg tæt på akkrediterings 
   processens som skal bringes til revision i løbet af 2022.

• At fortsat koordinere DLs formands indsatser i at dele erfaring om Cirkulær økonomi
   fra Denmark med IFLA Europe. En ”call for best practices” i landskabsarkitektur-
   projekter med CØ på Europæiske niveau skal lanceres i 2022 ud af det samarbejde.

• At deltage i det Nordiske møde i forbindelse med den Nordisk kongres der blev holdt i 
   København i september 2021. 

7.9 Dansk Byplanlaboratorium v/Jakob Sandell Sørensen
I Dansk Byplanlaboratorium har det seneste år i høj grad været præget af et fokus 
på udvikling af viden om bæredygtighed i planlægningen. I et nyt samarbejde med 
bl.a. Green Building Council Denmark har Dansk Byplanlaboratorium undersøgt 
bæredygtighedens vilkår i dansk lokalplanlægning, med udgangspunkt i en spørgeun-
dersøgelse centreret omkring Planlovens §15. Undersøgelsens rapport kan downloades 
fra Byplanlaboratoriets hjemmeside her www.byplan.dk_Denbæredygtigelokalplan. 
Undersøgelsen peger på flere udfordringer: både uklar eller manglende lovhjemmel til 
at stille konkrete krav om bæredygtighed i lokalplaner, men også manglende viden om 
hvad der reelt er bæredygtigt. Dette har bl.a. ført til udviklingen af kurset Bæredygtig 
Planlægger, som ny udbydes i samarbejde mellem de to ovenstående organisationer. 

I samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium er DL medarrangør af den årlige fag-
konference Byens Gulv, som sidste år desværre måtte aflyses pga. covid. I år afholdes 
konferencen d. 20. april (flyttet fra d. 2. februar) som sædvanlig på Hotel Nyborg Strand. 
Programmet byder på en lang række oplæg fra både udenlandske og danske oplægshold-
ere, udstilling af de nyeste produkter, og rig mulighed for at netværke med kolleger og 
samarbejdspartnere i branchen. Se det fulde program og info om tilmelding her: https://
www.byplanlab.dk/byensgulv2022

7.10 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/DIna Ingerslev Heldt
Der er ikke været nogen aktivitet i DLS i 2021.
 
7.11 Nordisk Vejforum (NVF) /Miljøudvalget
Pt. ingen repræsentant.
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7.12 Fonden for Træer og Miljø v/Elzélina Van Melle
Fondens formål er at støtte, bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, 
der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk hen-
seende. Pleje og udvikling af Gerlevparken er derudover Fondens helt dominerende 
aktivitet (http://www.gerlevparken.dk). 

Bevilling
Fondens formue har i 2020 har givet et afkast på ca. 300.000 kr. Fonden har udelt i alt 
96.000 kr. af projektstøtte. Blandt andet til det fortsatte arbejde med at udvikle Dansk 
Dendrologisk Forenings Træregister, og til at plante træer i Sønderjylland. Fonden har 
ellers brugt som sædvanligt ressourcer til udvikling og drift af Gerlevparken, som i år 
har også indsamlet indtægter på 50.000 kr. af frivillig donation fra besøger af parken.

Fondens situation
Fonden er i stadig i en situation, hvor det er vanskeligt at få samlet kræfter om arbe-
jdet i Fonden, det gælder både repræsentantskabet og forretningsudvalget. Fondens 
formand Peter Hofmann peger på behov for flere beslutningsdygtige mennesker i både 
repræsentantskabet og forretningsudvalget.

Aktiviteter
Udgifterne til Gerlevparken er stadigvæk den største økonomipost og ansvar for fonden. 
75.000 kr. blev brugt til anlæg af en ny bro. Foreningen Gerlev Parkens Venner ser dog 
ud til at trives med en dynamisk vennekreds. I øjeblikket er der overvejet muligheder 
for at tiltrækker flere besøger til Parken. Læs mere på hjemmesiden www. gerlevparken.
dk. 

Årsmødet
Årsmødet blev afholdt i Charlottenlund d. 19. juni, i Café Bomhuset i Charlottenlund 
med efterfølgende besøg i Forstbotanisk Have også i Charlottenlund.

7.13 Frøkildeudvalget v/John Norrie
Der er ikke sket så meget i frøkildeudvalgets regi i 2021, når det gælder om at bedømme 
og udpege nye frøkilder. Arbejdet har ligget stille hen pga. Corona restriktioner m.m. Til 
gengæld er vi i den lykkelige situation at vi har fået mulighed for at etablere et afprøvn-
ingsfelt til nogle af de udpegede frøkilder. Kun en lille del af vores mange frøkilder, der 
har været igennem en afkomsafprøvning. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har været så venlige at vi i en kombination med en planlagt 
plantning kan bidrage med design af plantningen, samtidig med af plantningen op-
fylder kommunens mål med plantningen. Det bliver til et 10 rækket hegn mod Lyngby-
motorvejen. Vi vil i frøkildeudvalget særdeles gerne høre fra andre kommuner om der er 
mulighed for forsøgsplantninger, der kan indgå i ønsket/eksisterende plantning. 

Planterne er bestilt, og der skal plantes i denne måned marts 2022. Det er kun hjem-
mehørende arter der plantes. Af nogle frøkilder bliver der plantet op til 4 forskellige 
provenienser. Alle frøkilderne indgår med 3 gentagelser randomniseret i hegnet. Det 
giver os mulighed for at se, hvordan planterne udvikler sig over årene ud fra de kriterier 
vi nu har lyst og økonomi til at se på. 
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DL´s partnerskab med brancheor-
ganisationerne Danske Anlægsgart-
nere, Danske Planteskoler, Landska-
bsrådet og Park- og Naturforvalterne 
gennem det EU-støttede projekt 
Green Cities fortsætter. Det er efter-
hånden ganske mærkbart, hvordan 
de mange aktiviteter både i Dan-
mark og i de øvrige deltagerlande 
har bidraget til et større fokus på be-
tydningen af grønnere byer. Foto: En 
af de fælles indsatser var European 
Green Cities Award, hvor Danmark 
deltog med Budolfi Plads i Aalborg 
af SLA.  
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Green Cities

Da plantningen er offentlig, kan alle forskningsinstitutioner byde ind med hvad man 
ønsker at undersøge. 

Mulighederne er mange fx løvspring, blomstring, frugtsætning, bier, mider, sommerfugle 
(tørst og vrietorn vedr. citronsommerfuglen), sundhed m.m.

Når projektet er i gang vil der blive skrevet mere om det. 

Listen over udpegede frøkilder finder I under www.ign.ku.dk, søg på frøkildeudvalget og 
efter liste over udpegede frøkilder. 

På http://plantevalg.dk/  finder du oversigten over anbefalede arter og frøkilder til dit 
område, samt hvor frøkilden bliver produceret. 

Er du i tvivl vedr. valg af frøkilder eller hvad du kan få, så ring til mig på 4088 2036.

7.14 Vejregelrådet/Vejdirektoratet v/Chanette Ingemann Nielsen
Der har været afholdt 2 møder i 2021, hvor at der forud for møderne udsendes en eller 
flere udkast til høringer. Nogle af disse udkast drøftes på møderne – andre høringerne 
skal/kan man blot give skriftligt input til. 

Der har i det forgangene år været høringer om følgende: Håndbog for Projekterings-
grundlag FRP-broer, håndbog i Grundlæggende trafikantadfærd, Vejledning for Varm-
blandet asfalt, AAB/SAB-P for Varmblandet asfalt samt Dimensionering af befæstelser.
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7.15 Dansk Center for Lys/ jury for Den Danske Lyspris v/Rune Bugge Jensen
Dansk Center for Lys uddeler hvert år Den Danske Lyspris. Formålet med Den Danske 
Lyspris er at sætte fokus på godt lys for mennesker. I bedømmelsen af de enkelte projek-
ter indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter 
og energiforbrug. Der lægges desuden vægt på nytænkning og kreativitet. Prisen kan 
gives til belysningsprojekter ude såvel som inde. 

Juryen bestod i 2021 af repræsentanter for Akademisk Arkitektforening, Bygherrefore-
ningen, Danske Landskabsarkitekter, Lysdesignuddannelserne, Foreningen af Rådg-
ivende Ingeniører, International Association of Lighting Designers, Tekniq og Dansk 
Center for Lys (juryformand). Rune Bugge Jensen er DLs repræsentant i juryen. 

I 2021 valgte vi i juryen at nominere 5 projekter til lysprisen: Alchemist, Budolfi Plads, 
Den Brune Kødby, Københavns Museum og Silkeborg Bibliotek. 

Belysningen på restaurant Alchemist fører gæsterne ind i et mystisk univers, hvor alle 
detaljer er iscenesat og giver gæsterne en tankevækkende spiseoplevelse.

Budolfi Plads er forvandlet fra parkering til grønt byrum med varieret bynatur og 
oplevelsesrig belysning. Samtidig har Budolfi Kirke og gaderne omkring pladsen fået ny 
belysning.

Belysningen i Den Brune Kødby fremhæver bygninger og byrum, er en rolig oase i byens 
larm af lys og et eksempel på, hvordan belysning af vertikale flader kan øge oplevelsen 
af rumlighed og tryghed.

Belysningen i Københavns Museum fremhæver den historiske arkitektur, herunder de 
smukke lofter. Belysningen fungerer som wayfinding og lyssætter de udstillede gen-
stande.

Silkeborg Bibliotek har fået ny belysning, hvor spots sætter fokus på bøgerne og sparer 
på energien.

Vinderen af Den Danske Lyspris 2021 bliver offentliggjort 24. marts 2022.
Du kan læse mere om Den Danske Lyspris på: https://centerforlys.dk/den-danske-
lyspris-2/den-danske-lyspris/

7.16 Udvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie
Kåringsudvalget for Skovfrø og – Planter er et rådgivende udvalg for Miljø- og Fødevar-
eministeriet ved Landbrugs- og fiskeristyrelsen i spørgsmål om produktion af skovfrø og 
–planter til skovbrugsformål, herunder pyntegrøntproduktion og til værn- og læplant-
ning og biomasseproduktion. Udvalget har 16 medlemmer. Udvalget er lovpligtigt pga. 
at skovfrø og planter henhører under EU- og OECD-lovgivningen. 
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En novemberaften i 2021 mødte knapt 
100 medlemmer op i Akademikertårnet 
til fyraftensarrangementet ’Biodiversitet 
– hvilke planter skal man vælge’. Fem 
eksperter fra Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet og tegnestuen SLA, 
der hver i sær arbejder med biodiver-
sitet til hverdag, havde lagt vejen forbi 
for at øse af deres viden. Foto: Én af de 
engagerede oplægsholdere var Hans 
Henrik Bruun, biolog, ph.d. og lektor ved 
KU. Fotograf: Katrine Lundemark 

Biodiversitets-
    seminar
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Formålet er at sikre det bedst plantemateriale til udplantning i Danmark. Dvs. planter 
der er artsrene og sunde, fra identificerbare kilder, at de overholder kriterierne i 
kåringsbestemmelserne for arten. Sådanne planter skal altid følges af officielle papirer, 
som dokumentation for varens ægthed og herkomst. For indførte frø og planter skal der 
medfølge et plantepas. 

Der har været stor aktivitet i 2021. Man har været på 2 ordinære kåringsture, dertil 4 
stk. 2 mands besigtigelsesture af frøplantager. Der har været 21 anmeldelser, hvoraf 1 
er udskudt, en afvist og 19 godkendt. Det blev til 11 frøkilder godkendt til pyntegrønt, 
og 8 frøkilder til vedproduktion. Samtidig er der efter distrikternes ønske afmeldt 23 
kåringer.
Status bliver at der bliver flere og flere frøplantager fremfor frøavlsbevoksninger. Årsa-
gen er simpel. Det er lettere at styre og høste produktionen af frø.
Der er udarbejdet reviderede anmeldelsesskemaer i løbet af året. Skemaerne træder i 
kraft fra 2022. 
Bekendtgørelsen om forstligt formeringsmateriale er pt. i høring. Det bliver ikke til revi-
deringer der betyder noget for vores brug af landskabsplanter. Det bliver til justeringer, 
så bekendtgørelsen kommer i samspil med andre bekendtgørelser på planteområdet. 

Det blev oplyst på årsmødet at en ny skadegører har haft sit indtog i Danmark. Den har 
det mundrette navn Cedar Blight – Sirococcus tsugae – Symptomerne er at cederne får 
lyserøde nåle, hvilket er ret iøjnefaldende. Der er udarbejdet et videnblad på sygdom-
men (forøgelse af biodiversiteten i Danmark). Skadegøreren er fundet på Thisted 
kirkegård. Ser du disse nåle så anmeld det til, dokumenter det og saner plantningen. 
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Som DL medlem prioriterer vi ofte form, struktur og plantens arkitektur højere end 
en forstmand, der klart prioritere rethed, tilvækst og produktivitet højere. Sundhed og 
identificerbarhed er alle fælles om. Det skal bemærkes at skovbrugsformål prioriteres 
højest, for at komme igennem nåleøjet for en kåring. 
Fortegnelsen over kårede frøkilder finder ud www.ign.ku.dk . 

Brug siden www.plantevalg.dk når du skal vælge træer som er omfattet af kåringskriteri-
erne. Her kan du få oplyst hvilke frøkilder, der er bedst egnet til dit område af landet, og 
om du kan få planter af den pågældende frøkilde.

7.17 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Jens Hendeliowitz
Det Særlige Bygningssyn har i 2021 afholdt 8 møder, hvoraf møderne i februar, marts og 
april blev afholdt som digitale møder. 

I det forgangne år har Kulturstyrelsen haft engageret og intensiveret fokus på omgiv-
elser og haver ved fredning af bygningsværker. Således er det nu en fast procedure i 
fredningskendelserne, at det i hver enkel sag ved fredninger af nære omgivelser, haver 
og landskabsarkitektoniske værker understreges, at fredningerne bør følges op at pleje-
planer. Når det endnu ikke er lykkedes, at få plejeplaner indarbejdet som krav, hænger 
det sammen med, at Bygningssynet kun er et rådgivende organ og ikke har mulighed for 
at stille krav. Jeg arbejder imidlertid hårdt på at få udarbejdelse af plejeplaner indført 
som et krav. 

D. 26.-27. august var Bygningssynet og Kulturstyrelsen på ekskursion til Århus, hvor 
formålet var at se på fredning af nyere tids byggeri. Her havde vi særligt fokus på byg-
ningernes placering i og sammenhæng med landskabet. Bl.a. besøgte vi Århus Univer-
sitet og havde lange drøftelser om, hvordan C.Th. Sørensens fine friarealer kan fredes, 
idet omgivelserne ikke kan karakteriseres som et selvstændigt landskabsarkitektonisk 
værk, ej heller som bygningsnære områder, i det friarealer er alt for omfattende. Den 
problematik arbejder vi videre på. 

Herudover har jeg været medlem af en redaktionsgruppe med medlemmer fra Kul-
turstyrelsen og Bygningssynet, der har udarbejdet en strategi for bygningsfredning, som 
udkommer i løbet af foråret. I strategien er indarbejdet en lang række tiltag og forslag 
til, hvordan bygningsnære omgivelser, selvstændige landskabsarkitektoniske værker og 
ikke mindst hvordan kulturmiljøer kan håndteres og indarbejdes i en fredning. 
 
Fredning af kulturmiljøer behandles i dag af kommunerne. Jeg har i flere sammen-
hænge haft møde med folketingets kulturordfører og kulturministeriet for at få ændret 
bygningsfredningsloven til også at omfatte kulturmiljøer. Det er en kompliceret sag, idet 
både plan- og miljølovgivningen samt kommunerne skal inddrages.

Jeg er medlem af DL fordi

… jeg sætter stort pris på 
at modtage tidsskriftet 

LANDSKAB
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7.18 Green Cities/EU samarbejde v/Susanne Renée Grunkin
Green Cities indsatsen har fået fodfæste
I januar 2021 fortsatte indsatsen for grønnere byer i en ny kampagne ”More Green Cit-
ies for Europe”, hvori 13 EU-lande deltager. Den nye kampagne kører foreløbig til udgan-
gen af 2023. Indsatsen har været i gang siden 2018 og Danske Landskabsarkitekter har 
været med hele vejen. De første tre år arbejdede kampagnen under navnet ”Green Cities 
for a Sustainable Europe”, hvori syv EU-lande deltog. 

Og det er efterhånden ganske mærkbart, hvordan Green Cities’ mange aktiviteter både 
i Danmark og i de øvrige deltagerlande har bidraget til et større fokus på betydningen af 
grønnere byer. 
I styregruppen for Green Cities har vi fulgt, hvordan vi er blevet kendt i såvel kom-
munerne som blandt grønne fagprofessionelle som blandt andet inviterer os til at give 
oplæg og deltage i paneldebatter. Herudover er der også et samarbejde med de øvrige 
deltagerlande i kampagnen. Blandt andet er det danske oplæg til en grøn norm – ”Grøn 
Norm 2.0 ” - blevet oversat til engelsk og indgår nu i arbejdet for grønnere byer i de 
øvrige 12 deltagerlande. 

I 2021 blev der også produceret en fælles kampagnevideo, hvori alle 13 lande er 
repræsenteret. Videoen argumenterer for og demonstrerer i billeder, hvordan grønnere 
byer gør en forskel på trivsel, klima, biodiversitet og social sammenhængskraft. 

En anden fælles indsats er European Green Cities Award. Danmark deltog i 2021 med 
Budolfi Plads i Aalborg – projektet var udvalgt af en national jury. Det blev dog Frankrig, 
der vandt med den fantastiske Le Jardin extraordinaire i Nantes. Konkurrencen vil også 
blive gennemført i 2022. 

Eksempler på invitationer Green Cities DK fik i 2021 er en række faglige events som 
Park- og Naturforvalternes vintermøde, Dansk Arkitektur Akademi og Arkitekturens 
Dag. Derudover var Green Cities at finde i en række andre aktiviteter – eksempelvis 
et webinar som blev gennemført sammen med fagbevægelsen under titlen: Bynatur 
betaler sig. Formålet var her at klæde lokalpolitikerne på op til kommunalvalget med 
indsigt og argumenter for betydningen af bynatur. 

Green Cities var også med til Build for Biodiversity konferencen med et oplæg ”Livs-
kvalitet, bybiotoper og bynatur – hvordan får vi plads til mere af det? ”, præsenteret af 
Susanne Grunkin, der også var moderator på den efterfølgende debat: ”Plads til biodi-
versitet”.
Året sluttede med deltagelse i Build for Water konferencen i København, hvor Green 
Cities præsenterede en spritny publikation ”Klimakamp – 12 løsninger på regnvand-
shåndtering”. 

VIP-møder om værdien af grønne kvadratmeter
Green Cities indsatsen fortsætter i 2022 med en række målrettede aktiviteter – blandt 
andet med VIP-møder med fokus på den værdi grønne kvadratmeter giver. Målet med 
VIP-møderne er at komme i tæt dialog med lokalpolitikere og beslutningstagerne i 



61

kommunerne. Green Cities vil også være at finde til Build for Biodiversity i april – hvor 
vi præsenterer et dialog-foredrag. På aktivitetslisten er også Naturmødet i Hirtshals og 
Danske Parkdage. 

Derudover vil vi som vanligt skrive debatindlæg til medierne og kommunikere de gode 
budskaber og pointer om værdien af grønnere byer på de sociale medier, hvor vi efter-
hånden har en del følgere. 

7.19 Københavns Kommunes Bypanel v/Marianne Levinsen
Opsummerende beretning fra Bypanelet 2021. 

Bypanelets rolle 
• Evaluerer byggerier og byområder i København og rådgiver på den baggrund 
   forvaltning og stadsarkitekt via anbefalinger som lægges op til TMU.
• Stadsarkitektens mulighed for at indgå i direkte dialog med rådgivere, forskere og 
   byudviklere for at understøtte samarbejdet mellem forvaltningen og branchen.
• Panelets anbefalinger kommer bredt ud i KK, og bruges i konkrete projekter samt som 
   kompetenceudvikling af medarbejdere.

Bypanelet understøtter implementering af Arkitekturpolitik København ved at:
• Styrke dialogen om hvordan der skabes en sammenhængende by med mennesker i 
   centrum.
• Øge fokus på betydning og kvaliteten af det byggede miljø.
• Skabe grundlag for øget omverdensinddragelse i byudviklingen.

Der har i 2021 været afholdt 2 møder.
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DL inviterede i samarbejde med FAOD til filmvisn-
ing og debat på årets Copenhagen Architecture 
Festival med temaet omsorgens landskaber. Med 
fokus på landskabet som ramme for sorgbearbe-
jdning og minders tilknytninger til steder, mødtes 
landskabsarkitekt Marianne Levinsen, filminstruk-
tør Jon Bang Carlsen og sognepræst Le Klint i en 
samtale modereret af Susanne Grunkin. Foto: Alex-
andra Wedderkopp Emelianov 

 CAFx arrangement
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Møde 1: 26.08.21 / Emnet var ”Den blandede by”

Med følgende spørgsmål/diskussionspunkter:
Københavns Kommune understøtter en mere blandet by, bl.a. gennem placeringen af 
skoler, institutioner, offentlige tilbud og grønne arealer. Med udgangspunkt i et by-
område omkring Urbanplanen diskuteres:  
• Hvordan kan der skabes kvaliteter og attraktioner, som inviterer københavnerne til at 
   benytte byen på tværs af byområderne.
• Forbindelser og infrastruktur – tilkoblinger til byen for bløde trafikanter.
• Almene boliger og boligsammensætningen – hvordan kan nye boliger understøtte de 
   eksisterende byområder, og hvordan bør almene boliger placeres i nye 
   lokalplanområder.

Mødet indledtes med rundvisning i området omkring Sundbyøsterplads v/Ali Avarnaghi, 
specialkonsulent Københavns Kommune.
Gennemgang af kommunens planer vedr. almen boliger v/Cecilie Brøndum Boesen, 
teamleder Almen boliger TMF.
Herefter gennemgang af Remiseparken v/rådgiver, landskabsarkitekt Jens Linnet.
Rundvisning på Dyvekeskolen v/skoleleder Marck Gylling Tønnesen.

Møde 2: 06.10.21 / Emnet var ”Biodiversitet”

Mødet indledtes med gåtur på Refshaleøen m. Peter Juul Nielsen, byplanlægger, Byplan 
Øst, TMF
Derefter gennemgang af Københavns arbejde med det grønne v/Camilla van Deurs, 
Kommunens arbejde med biodiversitet v/Lea Brinkkjær Estø, samt konkrete eksempler 
på hvordan 
Kommunen støtter op om mere grønt v/Jacob Hartmann.
Diskussionspunkter:
• Hvordan kan Københavns Kommune understøtte mere biodiversitet i byen? 
• Hvad er arkitekturens rolle i arbejdet med mere biodiversitet? 
• Hvordan kan man nytænke storbyen, så den kan rumme mere biodiversitet og
   samtidig være en velfungerende by? 
• Kan man styre biodiversiteten gennem byplanlægningen og hvis ja hvordan?

Begge møder var præget af interessante input og væsentlige diskussioner som udmønt-
ede sig i panelets konkrete anbefalinger til Stadsarkitekt Camilla Van Deurs og Køben-
havns Kommune.

Arrangementerne tog udgangspunkt i konkrete steder, interessante miljøer og inspir-
erende gennemgange.
Mødeformen er særdeles velegnet som afsæt til tværfaglige diskussioner.
Det at se og opleve konkrete steder, at lytte til iværksættere, ildsjæle og rådgivere som af-
sæt for en generel diskussion med ovenstående problematikker, virker som en særdeles 
frugtbar mødeform, der synes at være både skærpende og samlende for de tværfaglige 
diskussioner som opstår og der som formål har at komme med konkrete anbefalinger til 
stadsarkitekten og Kommunen.
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7.20 Odense Kommunes Arkitekturråd v/ Susanne Renée Grunkin
Den 3. juni 2021 var datoen for sidste møde i Odense Arkitekturråd inden for den 
2-årige periode, dette Arkitekturråd har været nedsat i. 

Her blev konkrete bebyggelser i Odense bymidte drøftet med et overordnet spørgsmål 
om, hvordan man indpasser nyt byggeri i et af byens historiske miljøer. Hvilke træk er 
vigtige at bygge videre på – både hvad angår integritet i arkitektur og det landskabelige, 
så den særlige atmosfære i kvarteret ikke bliver udfordret, men understøttet? 

Vi havde også en evaluering af byudviklingen og endelig havde vi drøftelser af den 
igangværende planlægning for anlæg i det åbne land til understøttelse af den grønne 
omstilling. Afslutningsvis kan det siges, at Odense Kommune har fortsat stor opmærk-
somhed på arkitektonisk kvalitet i byudviklingen.

7. 21 Hillerød Kommunes Arkitekturråd v/Peter Juhl
Arkitekturrådet består af Helle Juul, Arkitekt Ph.D fra Juul & Frost Arkitekter A/S og 
Ene Cordt Andersen, Arkitekt maa fra ANDERSEN & SIGURDSSON ARCHITECTS, og 
Peter Juhl, Landskabsarkitekt mdl, Danske Ark. fra OPLAND Landskabsarkitekter.
Hillerød har i 2020 vedtaget Arkitekturpolitik for Hillerød Kommune og ønsker at sikre 
Hillerøds kulturmiljøer og udvikle innovative, livskraftige boliger og byrum.

Arkitekturrådets arbejde
Projekterne som bliver præsenteret for Arkitekturrådet er både tidlige forespørgsler om 
muligheder for udvikling af områder, bygninger og byrum, startredegørelser og loka-
lplaner. I nogle af opgaverne har vi fået en præsentation af udviklere og arkitekter, haft 
mulighed for at stille spørgsmål til projekterne og efterfølgende udarbejdet en udtalelse 
til Hillerød Kommunes embedsmænd. 

Siden sidste beretning har Arkitekturrådet udtalt sig om 7 projekter hvoraf nogle var 
anden udtalelse på samme område.

Jeg er medlem af DL fordi

… DL har altid gjort en stærk indsats 
for at holde landskabsarkitetfæl-

lesskabet opdateret med relevante 
emner inden for faget med de for-

skellige arrangementer
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Rådets kommentering er en screening af projekterne og anbefalinger til, hvad der bør 
arbejdes videre med. Fundamentet for udtalelserne er Hillerød Kommunes Arkitek-
turpolitik. Rådet har fokus på bylivskvaliteter, kantzoner, skala og indpasning i kul-
turmiljøet. Vi bidrager også med tekniske anbefalinger f.eks. bevaring af eksisterende 
træer, pladsbehov, renovation, parkering mm. For hvis man kun forholder sig til skala og 
bebyggelsesprocent vil vi opleve, at pladskrævende funktioner - parkering, renovation, 
cykler – kan fortrænger friarealer og umuliggøre byrumskvaliteter.

I rådet har vi nogle gode faglige samtaler om skala, volumener, sammenhænge og 
arkitektoniske kvaliteter. Det er netop i den tværfaglige sammenhæng, vi udvikler 
og kvalificerer vores synspunkter, skaber fælles forståelse og kan give en konstruktiv 
tilbagemelding. Vi kender dynamikkerne imellem rådgivere og udviklere, og skal forsøge 
at balancere ønskerne om udvikling af Hillerød Kommune uden at gå på kompromis 
med Hillerød Kommunes særlige kulturmiljø.

7.22 Have & Landskab udstilling / Advisory Board v/Niels Lützen
Natur i boligområderne er på kort tid blevet populære hos borgere og politikere, og faget 
har i den grad taget udfordringen op. På Fagligt Forum på Have og Landskab 21 stod 
Danske Landskabsarkitekter for at belyse emnet over tre dage med forskellige foredrag-
sholdere. 

Hvad kan og vil landskabsarkitekterne var den første dags tema. DL’s formand Martin 
Hedevang Andersen mener, vi bør øge naturindholdet og hilser hele biodiversitets-agen-
daen velkommen. Grønne områder bliver vildere; årsagen er ikke bare et nyt natursyn, 
men en klima- og biodiversitetskrise. Det gør vores arbejde mere komplekst, og handler 
ikke kun om æstetik og teknik, men også om etiske valg, slog Martin fast. 

Den biologiske synsvinkel blev repræsenteret af Rikke Milbak. Anbefalingerne om mere 
natur gælder også i byerne selv om der her er selvfølgelige begrænsninger. Alligevel kan 
man opnå noget med f.eks. en klippet plæne der får lov at gro og vildere staudebeplant-
ninger. I det offentlige rum gælder om at vælge holdbare og bæredygtige løsninger, for 
det er nu der er vilje og økonomiske midler, og fejler vi, får vi ikke midlerne igen, advare-
de Milbak der i øvrigt fastslog, at der ’heller ikke skal være biodiversitet alle steder’.

Driftsleder i Glostrup Boligselskab Pernille Frederiksen viste, at der absolut både er 
vilje og muligheder, og at det ofte er at prøve sig frem med ændrede driftsformer, som 
man har gjort på afdelingens store græsplæner. I fremtiden vil boligselskabet etablere 
tydelige grænser mellem vild og trimmet natur og inddrage beboerne mere. Et fremtid-
sprojekt er at fremme natur og biodiversitet ved at udnytte tagvand som ressource til at 
etablere vandhuller til glæde for frøer, padder og planteliv samtidig med at afløbssys-
temet aflastes. Projektet udføres i samarbejde med Glostrup Forsyning.

Parkchef Claus Dahl fortalte om Høje Taastrup Kommunens initiativer for at få na-
turen ind i kommunens mange almene afdelinger. „Når vi før prøvede med mere natur i 
grønne områder fik vi den besked at det kunne vi godt fjerne igen. I dag beder borgerne 
os om det. Agendaen skifter, og vi skal tilpasse os,“ lød det fra Claus Dahl. Biodiversitet 
skal ind i plejen, og vi skal tænke naturen ind i en større sammenhæng og koordinere 
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driften på tværs af matrikelgrænser. I Høje-Taastrup har man udgivet folderen ‘Vildere 
sammen’ der uddeles lokalt. Den kommer ind på hvor vildt det kan blive, hvad kom-
munen kan gøre i de større grønne områder og hvad den enkelte borger kan gøre i sin 
egen have. Fra salen blev der spurgt til rotter og andre skadevoldere. Ifølge Dahl er 
problemer skadevoldere udtryk for en ubalance. Naturen skal gå i nul.

Det er dét den skal, men så enkelt er det heller ikke sagde Christian Jensen fra Kilde-
parken Gladsaxe, hvor der i forbindelse med et omfattende LAR-projekt bla. blev anlagt 
en sø. Under tørken i 2018 tørrede søen ud og insekterne forsvandt. Begge dele kom 
igen, selv om søen nu fyldes af dunhammer. Samtidig fik græsset lov at gro idet veg-
etationen blev skårlagt sidst på sæsonen og opsamlet 14 dage efter så det lignede en 
græsmark. Første år var der mange blomster, men jorden indeholdt for meget næring, og 
så kom græsset alligevel til at dominere. Samlet set bruges der nu mere tid til at klippe 
end før på grund af de flere kanter og sving, men driftspersonalet havde forstået ideen 
om natur og gik aktivt ind i arbejdet. 

De tre indslag viste mange lyspunkter og gode initiativer. Naturen i boligområderne 
er kommet for at blive, men der er en del erfaringer at høste, og vejen er ofte lang og 
kringlet. 
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8.0 EVENTUELT



Årsberetningen ‘Kureren’
udgives af Danske Landskabsarkitekter.

Ansvarlig for indhold er foreningens 
bestyrelse og sekretariat

Spørgsmål bedes rettet til sekretariatet.

v/daglig leder Lillan Thomsen
Akademikerhuset
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 33 32 23 54 

dl@landskabsarkitekter.dk 
www.landskabsarkitekter.dk

Danske Landskabsarkitekters sekretariat har fået nye 
kræfter med ombord. 

Foto fra venstre: studentermedhjælper Maria Henriette 
Sørensen, daglig leder Lillan Thomsen samt stu-

dentermedhjælpere Emilia Hauge og Caroline Thorup 
Toftild. 
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Citaterne er taget fra portræt-
serien på DL’s hjemmeside



Tak til Danske Landskabsarkitekters sponsornetværk!


