
1

Årsberetning  
‘ Kureren’  

2022-23



2

Forsidefoto: Arenakvarteret – et nyt bykvarter i 
Ørestaden. Tegnestuen Vandkunsten har udarbejdet 
masterplan for Arenakvarteret, hvor der lægges særlig 
vægt på mødet mellem by og fælled. Billedet viser 
kanaler der slynger sig ind i byområdet og fungerer som 
lokal håndtering af regnvand, der optræder som en 
integreret del af landskabsdesignet for byfælleden.
Fotograf: Kirstine Autzen
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 Danske 
Landskabsarkitekters 

generalforsamling 
24. marts 2023

 

14.00 Dialog med Aarhus stadsarkitekt Anne 

Mette Boye og urbanist Niels Bjørn // 15.30  

Pause / kaffe & kage // 16.00 Generalforsamlin-

gen starter // 17.30 Pause / vin & snack  // 

18.00 Generalforsamling genoptages //

 19.45 Generalforsamling slutter // 

20.00 Middag på restaurant Ristorante 

Sale e Pepe // 23.00 Tak for i dag 
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GENERALFORSAMLING 2023

Som meddelt i indkaldelsen afholder Danske 
Landskabsarkitekter ordinær generalforsamling 

HVORNÅR
Fredag den 24. marts 2023

HVAD TID
kl. 16.00 – 19.45. Generalforsamling

HVOR
Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg  

TILMELDING
Du skal tilmelde dig generalforsamling via LOGIN på 

Danske Landskabsarkitekters hjemmeside

TIDSFRIST
Tilmelding til middagen senest d. 10. marts og til GF d. 17. 

marts 2023

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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Af Martin Hedevang Andersen, Formand Danske Landskabsarkitekter

INTRO 
Klimaåret 2022 viste, at landskabsarkitekternes kompetencer er nødvendige som aldrig 
før.
Landskabsarkitekturen står centralt i den grønne omstilling. Det er i landskabet vi skal 
finde plads til fremtidens energiforsyning. Det er imellem husene i byerne og i byerne 
i landskabet, at biodiversiteten skal trives. Endeligt er det på tværs af administrative 
grænser, at havvandstigninger skal tøjles og regnvandet afledes. Blot for at give et par 
udvalgte eksempler.

Alt dette ved vi allerede. Ikke desto mindre skal vi huske hinanden på, at vi, som 
landskabsarkitekter, har en vigtig rolle at spille. For problematikken bliver ikke mindre 
og kurverne er endnu ikke knækkede. 2022 blev et rekordår, hvor der globalt blev udledt 
mest CO2 nogensinde. Desværre en rekord som bliver overgået igen og igen – den 
seneste rekord blev sat i 2021.

Samtidig står vi som samfund i en svær og kompleks tid. Der er mange opbrud og nye 
tendenser, at forholde sig til. Der er ingen tvivl om at krigen i Ukraine skubber til den 
verdensorden, vi har befundet os i. Energikrisen er en anden problematik, som om 
muligt kan påvirke vores fag.

Vi kender endnu ikke konsekvenserne for vores fag, men uanset hvad, må vi forvente at 
den virkelighed vi befinder os i nu, vil se anderledes ud i fremtiden. Udvikling er ikke 
kun nødvendigvis en dårlig ting og som fag har vi heldigvis gode forudsætninger for, at 
omstilles os til nye udfordringer.
Det kræver sammenhold og fællesskab – hvilket netop er Danske Landskabsarkitekters 
formål.

Derfor er det en fornøjelse at kunne præsentere de mange gode initiativer og arrange-
menter som dette år har budt på. God læsning.

BERETNINGEN / ÅRET DER GIK

Energilandskaber i det åbne land
Central for foreningens arbejde står behøvet for, at sikre Danmarks landskabelige 
kvaliteter og gode arbejdsforhold for vores medlemmer i en tid med store forandringer. 
Den grønne omstilling af vores energisektor stiller store krav til planlægning af det åbne 
land. 

Sidste år udarbejdede bestyrelsen 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg. Disse 
dogmer har vundet stort indpas og der bliver flittigt refereret til dem. Derudover oplever 
vi som forening en stor interesse fra medlemmer, myndigheder, medier og lokalbe-
folkninger for vores dogmer. Foreningen har derfor flere gange haft mulighed for at 
udtale sig offentligt om emnet og bliver inviteret til at holde oplæg på diverse relevante 
konferencer. 

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23
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Bestyrelsens har fortsat arbejdet med energilandskaber og et fællesnordisk samarbejde om de 10 dogmer for fremtidens 
solcelleparker har skabt opmærksomhed. Sammen med andre vigtige emner som fx biodiversitet og cirkulær økonomi har 
DL ramt presse ganske flot. Fotocollage: Emilia Hauge
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International opmærksomhed
Arbejdet med fremtidens energilandskaber er heller ikke gået ubemærket hen fra vores 
europæiske kollegaer. I efteråret lykkedes det, at samle alle de nordiske lande til et 
fælles erklæring, som i sin essens var at arbejde ud fra samme udgangspunkt i udvikling 
af en vedvarende energisektor.

Høstdebat om solceller i landskabet
For at grave et spadestik dybere i emnet, var fremtidens solcellelandskaber også temaet 
for årets høstdebat. Dygtigt styret af Hanne Bat Finke blev de deltagende ledt igennem 
inspirerende og tankevækkende oplæg. Thomas Juel Clemmensen kridtede de store 
linjer op, om forståelsen af vores landskab, som et kulturland under stadig forandring. 
Hanne Brendstrup gav indblik i landskabsforvalterens værktøjskasse, mens biolog 
Lars Maltha fortalte om praktiske erfaringer med at fremme biodiversitet i et konkret 
solcelleanlæg. Til slut gav Rikke Juul Gram en venlig påmindelse om vores ansvar for at 
passe på det skønne i en tid med store omvæltninger.

Som noget nyt streamede vi hele høstdebatten med publikum i Akademikerhuset. Det 
betød at man ikke behøvedes at rejse til København for at deltage.  

Hos Gustin Landskab i Aarhus var der online opkobling til Høstdebatten, tapas og god 
vin. Cirka 25 deltog med god stemning, og med en række gode diskussioner og eventen 
var en stor succes med deltagere fra bl.a. private tegnestuer, fra DL’s bestyrelse, fra flere 
Kommuner, fra Aarhus Arkitektskole, fra et større arkitektfirma og fra en entreprenør 

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23

Bestyrelsen

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse. Øverst fra venstre: Tine Gils, Lise Thorsen, Martin Hedevang Andersen, Louise 
Helmbo Bækgaard, Freja Løgager Kynde & Stephan Gustin / Nederst fra venstre: Emilie Kjeldsen Kjær, Julie Linke Bank & 
Catrine Hancke. Fotograf: Henriette Dan Bonde
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med speciale i netop etablering og drift af energilandskaber. Hermed fik vi det bedste 
fra både dialogen og oplæggene i København – og en lokal, god snak og udbygning af et 
godt netværk. 

Der var enighed om at denne type af arrangement godt kan gentages i det Jyske.

Sponsorerne
Vi sætter stor pris på trofast støtte og fortsætter med at bringe invitationer fra 
vores sponsorer i spil. I 2022-23 har bl.a. SCALGO inviteret til webinar om design 
af Landskabsbaseret Regnvandshåndtering, Sandstone Natursten til CPH Garden 
Afterparty, GRAPHISOFT til BIM for landskabsarkitekter og out-sider til gå-hjem-møde 
om Bæredygtighed i Det Urbane Rum. Alle gratis for medlemmer af DL. Vi har også haft 
glæde af at kunne trække på deres viden i flere sponsortips udgivet i vores nyhedsbrev.

Generalforsamlingen 2022
Generalforsamling 2022 blev afholdt med et stort fremmøde efter en inspirerende 
festforelæsning af den hollandske landskabsdesigner Piet Oudolf. Vi var samlet på den 
nye arkitektskole i Aarhus, hvor dagen var startet med en rundtur af Stefan Darlan Boris 
og Kristine Leth Juul.
Ved generalforsamlingen sagde vi farvel til afgående bestyrelsesmedlemmer Marie Boe-
Whitehorn, Sidsel Genee og Rikke Thiirmann Thomsen. Tak for jeres store arbejde.
Nye i bestyrelsen var Freja Kynde, Stefan Gustin og Lise Thorsen.
Tak til alle deltagere for en vellykket generalforsamling. Referatet kan læses på DL’s 
hjemmeside. 

Bortgået MDL´ere
En af de triste ting som skal nævnes er, at vi i 2022 har mistet et af vores trofaste 
medlemmer. I august gik Inger Agnete Ravn bort. Inger blev 78 år.   

CAFx 2022
Igen i år har DL været repræsenteret på 
Copenhagen Architecture Filmfestival 
som denne gang havde temaet Stedsans. 
Det blev til en velbesøgt filmvisning 
og samtale om sensorisk læsning og 
forståelse af steder i Vester Vov Vov 
samt en rundvisning med tegnestuen 
BOGL i Remiseparken som ses på fotoet. 
Fotograf: Emilia Hauge
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Bestyrelsens Strategiseminar
Det var en veloplagt bestyrelse der i juni mødte op på Admiral Gjeddes Gård i hjertet af 
København for at sætte retningen for årets bestyrelsesarbejde. Det var aftalt på forhånd 
der i dagens program skulle være plads til gode samtaler om konkrete initiativer. I tråd 
med virksomhedsplanen var et af temaerne Arkitekturåret 2023 og UIA-kongressen. 
Til at give en indflyvning var Kristian Sørensen UIA 2023 sekretariatet blevet inviteret. 
Herefter blev der i grupper diskuteret konkrete initiativer bestyrelsen kunne facilitere, 
hvilket udmøntede sig i et open call om ideer fra medlemmerne og de tidlige skitser til 
en studenterkonkurrence.
Herudover diskuterede en anden gruppe, hvilke “Rockstar”-landskabsarkitekter, DL 
skulle invitere til Danmark. Inspireret af Piet Oudolf’s oplæg blev mulighederne for at 
tiltrække flere internationalt anerkendte landskabsarkitekter vendt og undersøgt.

Strategiseminaret er efterhånden et stærkt forankret element i bestyrelsesarbejde, der 
udstikker retningen for årets temaer i bestyrelsen.

Fagdommerpanelet
DL har i det forgange år udbygget vores samarbejde med Arkitektforeningen, 
således at fagdommere udpeget af Danske Landskabsarkitekter også fremgår af 
Arkitektforeningens fagdommerliste. I forbindelse med Arkitektforeningens digitali-
sering af fagdommerlisten, er denne nu offentlig tilgængelig på Arkitektforeningens 
hjemmeside. De af DL´s fagdommere som endnu ikke har været på Arkitektforeningens 
fagdommerkursus fremgår ikke af listen, ligesom ikke alle af DL´s fagdommere har 
ønsket at være på Arkitektforeningens offentlige liste, og listen er derfor ikke fuldstæn-
dig enslydende med DL´s samlede fagdommerliste.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbejder på at samle et arkitekturråd, hvor DL 
har stillet med en kandidat til at varetage landskabsarkitekturen. Det endelige arkitek-
turråd har i skrivende stund endnu ikke fundet de endelige kandidater, hold øje med 
nyhedsbrevet.
Herudover blev DL spurgt om at stille med en fagdommer til projektkonkurrencen 
vedr. Musikhusparken i Aarhus. Her endte konkurrencesekretariatet med at vælge en 
landskabsarkitekt fra Arkitektforeningens liste.

Der er således stadig bud efter fagdommere fra DL, både til konkurrencer men i stigen-
de grad også til andre opgaver.

Nyt optag af studentermedlemmer
I efteråret 2022 tog bestyrelsesmedlem Emilie Kjeldsen Kjær og studenterrepræsen-
tant Louise Helmbo Bækgaard ud og præsenterede de studerende på Københavns 
Universitet. Vi har budt 20 af de 1. års studenterende fra KU velkomne. Alle tilbydes et 
gratis medlemskab af foreningen det første år. Vi håber at ordet spreder sig og hele det 
nye hold kommer til på et senere tidspunkt.

I bestyrelsen ønsker vi at styrke kontakten til uddannelserne og har et særligt fokus på 
hvordan vi kan hjælpe nyuddannede godt ind i arbejdslivet, b.la. ved at tilbyde kurser og 
arrangementer som henvender sig til studerende og nyuddannede. 

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23
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Søtorvet - Silkeborgs nye boligområde
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En ny grøn oase er på vej i Silkeborg med boliger, park og et slynget stiforløb langs vandet. Om-
rådet er kendt for at huse den fredede odder, så Louis Poulsen har skabt en særlig belysning, der 
giver odderen nattero. Belysningen er designet med to LED boards i stedet for ét, så blændingen 
opleves mindre, og der opstår en større lyskomfort. Samtidig bliver belysningen reduceret med 
50% om natten for at spare på energien.

let light
create
environments

R23395_LP_LANDSKAB_230x300_Søtorvet.indd   1R23395_LP_LANDSKAB_230x300_Søtorvet.indd   1 06-09-2022   12:32:5006-09-2022   12:32:50
Foreningens tidsskrift Landskab står igen i år stærkt, som en af foreningens flagskibe med redaktør Christina Capetillo 
fast ved roret. Her forsidefoto af et af årets otte udgivelser - Landskab nr. 7/2022: Pulsparken i Odense af Juul Frost 
Arkitekter. Fotograf: Astrid Maria Rasmussen 
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DL involveret i UIA World Congress 2023 i København 
Architecture in Common – Leave No One Behind; 
Danske Landskabsarkitekter igangsat en tværdisciplinær designworkshop og kon-
kurrence for studerende med afsæt i København som UNESCO arkitekturhovedstad 
(2023) og UIA World Congress of Architects Copenhagen i Bellacenteret (2. – 6. juli 
2023). 

I den forbindelse har vi igangsat en konkurrence sammen med Københavns Universitet 
og følgende øvrige parter: NEXT, Ørestad Innovation City Copenhagen, Arkitektskolen 
på Det Kongelige Akademi, UIA World Congress of Architects og Københavns 
Kommune om en tværfaglig konkurrence, hvor 90 studerende inden for arkitektur, 
etnologi, landskabsarkitektur og tømrer/snedker elever i tværfaglige teams arbejder 
sammen om udarbejde en wayfindingstrategi og som en del af denne -  designe installati-
oner i Ørestad City omkring Bella Centeret. Strategi og installationer skal lette oriente-
ringen, guide konferencegæster fra Metro st. til Bellacenterets hovedindgang med fokus 
inklusion og universel design.  

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23

Generalforsamling 2022 blev afholdt med et stort fremmøde 
efter en inspirerende festforelæsning af den verdensberømte 
hollandske landskabsdesigner Piet Oudolf. Vi var samlet på 
den nye arkitektskole i Aarhus, hvor dagen blev afsluttet med en 
hyggelig middag. Forelæsningen kan genses på DL YouTube kanal.
Fotograf øverst: Lillan Thomsen, nederst: Emilia Hauge

General-
 forsamling
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Workshop finder sted i løbet af marts måned, hvorefter projektet vil blive yderligere 
detaljeret og finansieret via fondsmidler og materialer til realisering slut juni.

Tidsskriftet Landskab
Foreningens tidsskrift Landskab står igen i år stærkt, som en af foreningens flagskibe. 
En nærmere beretning fra Redaktionsudvalget kan findes andetsteds. 

Fra Bestyrelsens side skal der blot nævnes, at vi nyder det gode arbejde både redaktør 
og redaktionsudvalget ligger. Vi glædes over det flotte resultat og det velsmurte “maski-
nerum”.

Nordiske og internationale relationer
Nordisk møde
Efter flere år i coronaens tegn blev 2022 året, hvor alle de nordiske foreninger igen 
kunne samles fysisk. Denne gang lagde Finland rammerne for inspirerende dage i den 
finske hovedstad. Udover det nordiske møde, blev der også tid til en workshop om ener-
gilandskaber. En af de konkrete ting vi fik med hjem fra Helsinki, var et fælles nordisk 
statement og opbakning til vores 10 solcelle dogmer. 

IFLA World Council & Congress 
Kongressen i 2022 blev afholdt i Gwangju, Korea. Af forskellige årsager sendte DL 
denne gang ikke nogen repræsentant afsted til mødet. Se i øvrigt beretning andetsteds i 
Kureren. 

IFLA Europe generalforsamling
Se i beretning andetsteds i Kureren.

Arrangementer

Empathic Enviroments
I 2022 blev DL inviteret til at sidde med i det nystartede netværk for tværfaglige 
samtaler og samarbejder om kunstneriske projekter i bygninger, byer og landskab. 
Netværket er startet af kunsthistoriker Stenka Hellfach og arkitekt og journalist 
Tyra Dokkedahl, som begge arbejder med kuratering af kunst i det offentlige rum. I 
2022 afholdt Empathic Environment et seminar og fire samtalearrangementer, hvor 
DL var medarrangør for Samtale: Terra Incognita og Stedet Tæller X – tværfaglige 
samarbejder i konkurrencer og realisering, der blev afholdt 30. november.  I netværket 
sidder i øvrigt Akademisk Arkitektforening, Billedkunstnernes Forbund og Danske 
Kunsthåndværkere & Designere.

HVAD VED JEG arrangementer
– fortsatte i 2022. Erik Brandt Dam viste rundt i Bispebjergs Helende Haver, Henning 
Looft inviterede til dialog om planteanvendelse i Nordre Kirkegård og Mindeparken 
samt i Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og De Geometriske Haver i 
Herning. I sommervarmen gav kunsthistoriker Svava Riesto indsigtsfuld rundvisning i 
udstillingen ”Kvinder skaber rum” på Dansk Arkitekturcenter.
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Vi fortsætter gerne 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 2022
I oktober inviterede DL i samarbejde med FAOD til filmvisning og samtale om sensorisk 
læsning og forståelse af steder. Arrangementet var en del af Copenhagen Architecture 
Festival under temaet Stedsans, som blev belyst i et krydsfelt mellem kulturhistorie, 
kulturgeografi og landskabsarkitektur.
Med afsæt i Andrea Segres dokumentar Molecule inviterede landskabsarkitekt MDL 
Rikke Munck Petersen, kulturgeograf Emmy Laura Pérez Fjalland og kunsthistoriker 
Rikke Stenbro publikum med ind i en samtale om Venedig som kulturarv, om cykliske 
relationer og forbundethed mellem beboere og steder. Derudover inviterede vi sammen 
med tegnestuen BOGL på rundvisning i Remiseparken.

Udvikling af Kurser og studietur
I årets løb har bestyrelsen arbejdet forskellige muligheder for udvikling af kurser 
specielt rettet mod vores medlemmer:

Biodiversitet i praksis
2022 blev året, hvor bestyrelsen søsatte udviklingen af DL’s første efteruddannelseskur-
sus, ’Biodiversitet i praksis’. 

Med tidens helt store fokus på natur og biodiversitet som visioner fra bygherrer, krav 
i konkurrenceopdrag eller kriterier ifm. DGNB-screeninger og -certificeringer, er det 
blevet en nødvendig kernekompetence for landskabsarkitekter at kunne arbejde seriøst 
med at skabe bedre vilkår for alt liv i projekter.

Der er brug for vidensdeling og efteruddannelse på området så bygge- og anlægsbran-
chens aktører kan få et solidt og grundigt vidensfundament om natur og biodiversitet at 
træffe beslutninger ud fra. Det vil DL gerne være med til at facilitere.

Den 21.-22. august udbyder vi et eksklusivt to-dages efteruddannelseskursus for DL-
medlemmer på Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Aarhus’ hyggelige feltstation 
midt i Nationalpark Mols Bjerge. Et top-hold af undervisere, heriblandt Morten DD 
Hansen, en af Danmarks bedste naturformidlere, vil give deltagerne en grundig 
introduktion til at arbejde med biodiversitet i praksis og gennemgå de virkemidler, der 
kan skabe levesteder og tiltrække liv til vores projekter. 

Gennem stærke faglige oplæg, biologitimer og 1:1-oplevelser i Molslabs smukke, varie-
rede natur, er målet, at deltagerne skal fortrylles, inspireres og dygtiggøres ift. at arbejde 
med biodiversitet og rådgive samarbejdspartnere og bygherrer om at skabe bedre vilkår 
for dyr og planter - også i byerne. Vi tør også godt love, at man må forberede sig på også 
at komme hjem med masser af ny inspiration! 

Vi glæder os til at se DL-medlemmer på Molslaboratoriet!

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23
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Gellerup Ny Naturpark af SLA var nomineret til Green Cities 
Award. Parken er designet til at give både mennesker, dyr 
og planter et godt sted at leve og bo – målinger viser at 
biodiversiteten i parken er steget med mere end 500 procent 
på bare tre år. Som medlem i Green Cities repræsentantskab 
bliver landskabsarkitekturen bidrag til grønnere og sundere 
byer bragt på dagsordenen i offentligheden. Foto: SLA

ArchiCAD kursus i samarbejde med Graphisoft Center Danmark
Som led i bestyrelsens ønske om at styrke kontakten til uddannelserne og hjælpe ny-
uddannede godt ind i arbejdslivet påbegyndte vi i 2022 planlægningen af et ArchiCAD 
kursus i samarbejde med Graphisoft Center Danmark for studerende, nyuddannede og 
ledige, som for første gang vil blive afholdt i foråret 2023. 

Studietur 2023: Venedig
Ønsket om en tilbagevendende faglig studietur for foreningens medlemmer har i en 
årrække ulmet i bestyrelsen. Vi har derfor brugt det forgangne år på at afsøge forskellige 
muligheder og destinationer. Valget for 2023 er faldet på Venedig, primært på foranled-
ning af den kommende biennale, hvor det danske bidrag skal handle om vores kyster.

Vi har allieret os med de erfarne arkitektur-rejsearrangører Arkitours, som planlægger 
og afholder turen for os. Information om program, pris, dato mv. annonceres i DL’s 
nyhedsbrev.

Kommunikation og Debat
I 2022 har igen været et år, som har vist en voksende interesse fra både nichemedier 
og de bredere platforme. Det er både blevet til en række debatindlæg, radiointerviews 
og et enkelt interview til Danmarks Radio. Det er bestyrelsens oplevelse at interessen 
er stigende og samtidig at dette momentum skal benyttes til at fremme foreningens 
interesser. Det stærke samarbejde med kommunikationskonsulent Pawel Lange, samt 
samarbejdet med beslægtede foreninger, har været en af nøglerne til at bringe forenin-
gens interesser frem i offentlighedens bevidsthed.

Medlemskampagne 
Hen over vinteren 2022-23 har vi i nyhedsbrev og specielt på de sociale medier kørt en 
kampagne for at rekrutterer nye medlemmer til foreningen. Vi har gjort opmærksom 
på de mange fordele ved at være medlem af DL, og at vi faktisk har en enkelt optagel-
sesprocedure. Samtidig har vi bragt en række citater fra nuværende medlemmer som 
fortæller om hvorfor de er medlem, dette ledsaget af fotos. Det er der kommet en fin lille 
serie ud af. Det er altid svært at måle resultatet af sådanne tiltag, men vi kan mærke at 
der er tilgang og interesse.  

Green 
 Cities



18

Fælles Nordisk statement om 10 solcelle dogmer
I kølvandet på det fælles nordisk statement, hvor alle nordiske foreninger har under-
skrevet de 10 solcelle dogmer, har vi udsendt en pressemeddelelse. Det har skabt ekstra 
opmærksomhed og flere medier er efterfølgende begynde at refererer til dogmerne 
- også internationalt, da nordisk statement er oversat til engelsk og med hjælp fra 
IFLA Europe er budskabet bredt ud over de nordiske landegrænser. I samarbejde med 
Finland, Island og Estland er vi i skrivende stund ved at søge om IFLA fondsmidler til at 
fortsætte arbejdet med anbefalinger til planlægning af de vedvarende energikilder der 
skal placeres i de nordiske landskaber. 

Medlemsportrætter på www.landskabsarkitekter.dk 
Tine Gils har i 2022/23 lavet 3 interviews og vores studentermedhjælp Caroline Toftild 
har stået for 6 portrætter, hvor nyuddannede fra både KU og de to arkitektskoler 
præsenterer deres speciale. Portrætterne er meget populære, og vi fortsætter i 2023 med 
nye medlemsportrætter af nyuddannede såvel som gamle (i faget!) MDL’er.

Nyhedsbreve 
2022 fik vi lavet et redesign af foreningens nyhedsbrev, så det nu fremstå i et moderne 
udtryk med flot og varierede layout.

Vi har i 2022 udgivet 48 nyhedsbreve med nyt fra foreningen og hvad som rør sig inden 
for faget. Ugebrevet har over 2100 abonnementer og kommer dermed bredt ud – også 
udenfor medlemskredsen. 

SoMe
Sekretariatet bruger mange kræfter i regelmæssig og vedvarende opdateringer på SoMe. 
På Facebook har vi 3500 følgere, og følgere på foreningens LinkedIn profil er nu oppe 
på næsten 3200. En tilgang på 700 følgere på blot et enkelt år. På Instagram fortsætter 
tilgangen, og vi har i skrivende stund rundet 11.500 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. landskabsdesigner Piet Oudolf´s masterclass på generalfor-
samling 2022 og alle oplæggene fra Høstdebatten. Som noget nyt blev også produceret 
video med dronefilm og interviews som blev vist på Høstdebatten. Alle videos er 
offentliggjort på foreningens YouTube kanal.
De vedvarende og regelmæssige aktivitet skaber alt sammen fokus på foreningen og 
faget til gavn for vores medlemmer.

Høringssvar 
Landskabsarkitekternes Tænketank har i samarbejde med DL indsendt 4 høringssvar. 
Fredning af matriklen Tuborgvej 99 samt forslag til Lokalplan 428, Kildeskovshallen, 
begge i Gentofte Kommune. Derudover fredning af villaen og tilhørende have af C.Th. 
Sørensen i Randbølvej 13, Københavns Kommune og i slutningen af året kom så et 
høringssvar på fredningen af Aarhus Universitets selvstændige landskabsarkitektoni-
ske værker ved Universitetsparken og Vennelystparken. Der bliver lagt et stort arbejde i 
de vigtige høringssvar, og vi er taknemlige for Tænketankens indsats.

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23
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Internt foreningsarbejde og økonomi
Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 7 møder – 2 udelukkende online. Vi mødes fysisk bl.a. til årets strategise-
minar i København og i sensommeren rykkede vi mødelokalet udenfor i de inspireren-
de rammer på Molslaboratoriet i Mols Bjerge. 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 2023 i alt 779 medlemmer: Ordinære: 438 
- Ledige: 21 – Sambo: 21 – Nyuddannede: 29 - Pensionister: 56 – Studerende: 211 – 
Æresmedlemmer: 3. Medlemstallet er samlet set faldet med 38 siden 1. januar 2022, 
hvilket primært kan aflæses i et fald på nye studentermedlemmer. Igen i år har der 
været stor bevægelse i ind og udmeldelser, og samlet set er 97 meldt ud af foreningen, 
hvilket er en stigning fra sidste år. Balancen mellem ind- og udmeldinger er vi som altid 
opmærksomme på.

Økonomi
Aftale med Arkitektforeningen omkring udgivelse af tidsskriftet Landskab genererer 
stadig overskud. Dette afspejler sig positivt i årsregnskabet for 2022. Bladet giver et 
2021-overskud på ca. 67.000 kr., efter at selskabsskatten er betalt. Regnskabet på bladet 
for 2022 foreligger først til april. En del er allokeret tilbage med fast hjælp til grafisk 
opsætning af bladet.
Sponsorindtægter og salg af jobannoncer i nyhedsbrevet har givet en højere indtægt end 
budgetteret. Derudover har vi ikke brugt budgetteret udgift ifm. omlægning til Microsoft 
365, IT-support og teknisk opdatering af DL web. De projekter iværksættes i 2023. 
Regnskabet for 2022 udviser samlet et overskud på 70.531 kr., mod et budgetteret mer-
forbrug på 86.077 kr. Med revisors anbefaling på en nødvendig reserve på 640.000 kr. 
giver foreningens egenkapital på 1.104.370 kr. os stadig en solid polstring til udvikling af 
foreningen med nye aktiviteter.

DL har pt. 23 medlemmer i sponsornetværket, som spiller en vigtig rolle for foreningens 
økonomi. Derfor skal vi fortsat arbejde på gøre det attraktivt at være DL’s sponsor. 

Afgangs-
  udstilling

I år var det fjerde gang, at Landskabsarkitekternes afgangsud-
stilling afholdes, og efter 2 års Corona-lukning glæder de sid-
ste tre års kandidater sig til at vise deres afgangsprojekter 
frem. Udstillingen er et samarbejde mellem Københavns Uni-
versitet, Frederiksberg Fonden, JA, LAF (Landskabsarkitek-
ternes forening), FLS (Foreningen af Landskabsarkitektstu-
derende) og Danske Landskabsarkitekter. 
Fotograf: Kristian Langæble Pedersen
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DL NYT
Vi har fået lavet et redesign af 
foreningens nyhedsbrev, så det nu 
fremstå i et moderne udtryk med 
flot og varierede layout. I 2022 har 
vi udgivet 48 nyhedsbreve med nyt 
fra foreningen og hvad som rør sig 
inden for faget. Ugebrevet har over 
2100 abonnementer og kommer 
dermed bredt ud – også udenfor 
medlemskredsen. Fotokollage: Emilia 
Hauge
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Sekretariatet
Udover Lillan Thomsen ved roret som daglig leder, har vi stadig 3 uundværlige studen-
termedhjælper ansat. Caroline Toftild bl.a. på nyhedsbrev og referater. Emilia Hauge på 
SoMe og Maria Sørensen på medlemsservice. 

OUTRO 
Ved udgangen af dette bestyrelsesår kan man godt tillade sig at være mere fortrøstnings-
fuld end nogensinde. Der er på mange måder langt i kakkelovnen til et spændende 
(arkitektur)år med stort fokus på debat, fordybelse og fællesskab.  

Høringssvar
Landskabsarkitekternes Tænketank 
har i samarbejde med DL indsendt 
fire vigtige høringssvar det seneste 
år. Bl.a. høringssvar på fredningen 
af Aarhus Universitets selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker 
ved Universitetsparken og 
Vennelystparken. Stor tak til 
Tænketanken for deres indsats.

Foto: Aarhus Universitet. Fotograf: 
Thomas Rahbek

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2022/23
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Intro
Fagets stadigt mere centrale rolle i forhold til udviklingen af byer, bomiljøer og 
landskaber stiller krav til vores faglighed og viden om helhed og sammenhæng, 
fællesskaber og gode livsmiljøer, tryghed og sikkerhed, biodiversitet, bæredygtige og 
cirkulære klimaløsninger. 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 2023-24.  

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 
Landskab.

Foreningens formål 
Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER er den faglige forening for 
landskabsarkitekter i Danmark. Forenin-gens 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 2023

3.0  VIRKSOMHEDSPLAN 2023-2024
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3.0  INDSATSOMRÅDER 2023-2024

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.

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

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

afdække mulighederne for oprettelse af kursustilbud om aktuelle og fagrelevante 
emner.

Strategiseminar

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse ved afslutning på en travl dag foran baghuset i Admiral Gjeddes Gaard i indre København. 
Fra venstre: Martin Hedevang Andersen, Louise Helmbo Bækgaard, Tine Gils, Julie Linke Bank, Catrine Hancke, Freja Løgager 
Kynde, Caroline Thorup Toftild (studentermedhjælp), Stephan Gustin og Lillan Thomsen (sekretariatsleder). Emilie Kjeldsen 
Kjær var lige gået. Ikke til stede: Signe Moos og Lise Thorsen.
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Indsatsområde 2 – NETVÆRK OG PARTNERSKABER 
Udadtil vil DL fortsætte samarbejdet relevante foreninger og andre aktører, der 
understøtter vores interesser og faglighed. DL vil samtidig søge opmærksomhed 
hos beslutningstagere 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.

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. 

fastholde fokus på medlemspleje - både i forhold til fastholdelse af nuværende 
medlemmer og tiltrækning af nye, herunder et særligt fokus på studerende og 
dimittender fra alle uddannelsesretninger. 

fastholde en aktiv deltagelse i Arkitekturåret 2023, herunder at forestå en række 
arrangementer og tiltag, som sikrer at landskabsarkitekturen fremstår som en 
central del af året.

Indsatsområde 3 – ØGET OPMÆRKSOMHED PÅ LANDSPLANLÆGNING
Danske Landskabsarkitekter har igennem en årrække haft et særligt fokus på 
planlægning i den store skala. Dette har udmøntet sig konkret i arbejde med 
planlægning af energilandskaber. Erfaringerne fra dette arbejde har vist at der er behov 
for at fastholde indsatsen. Den grønne omstilling stiller store krav til vores landskaber 
- imellem bygningerne i byerne og mellem byerne i det åbne land. Vi vil arbejde for 
helhedstænkning og bedre sammenhæng hen over administrative grænser og arbejde 
for at bringe landskabsarkitektfaglige kompetencer tydeligere i spil. 

3.0  INDSATSOMRÅDER 2023-2024

1.

2.

3.

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.

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 landskabsarkitektekt-
fagligheden kan bidrage til at skabe positive forandringer i de danske byer, i det åbne 
land, langs kyster og på det åbne hav – i forhold til klima og biodiversitet, fredning 
og kulturarv, tilgængelighed, friluftsliv og sundhed; og kan bidrage til en bæredygtig 
udvikling også udenfor områder med by og byudvikling. 

Hvad ved jeg?



25

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 om kontingentstigning fra Bestyrelsen. Se pkt. 5.3

Hvad ved jeg?

HVAD VED JEG arrangementer – fortsatte i 2022. Blandt andet med et medlemsbesøg i Bispebjerg Hospitals Helende Have. Erik 
Brandt Dam viste rundt blandt den store planterigdom, som var genskabt på baggrund af Edvard Glæsels originale omfattende 
plantelister. Fotograf Maria Henriette Sørensen



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING

Til generalforsamlingen i Danske Landskabsarkitekter 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Landskabsarkitekter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 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.

5.

5.1 Årsregnskab
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5.

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

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, den 2. marts 2023

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

Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 12470

6.
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Kr. Budget 2022 2021

 Kontingenter:
DL kontingentindtægt 999.852 1.004.500 983.102
Kontingenter i alt 999.852 1.004.500 983.102

Landskab:
Salg via kontingent 630.952 762.915 602.856
Redaktør, løn og pension 0 0 -
ATP 0 0 -
Lønsumsafgift 0 0 -
Regulering af feriepenge 0 0 -
Honorarer og oversættelser -50.000 -50.000 -54.235
Studietur indtægt 50.000 0 51.370
Studietur udgift -50.000 0 -51.197
Studietur ubrugte fondsmidler retur 0 0 0
Udviklingspulje -4.200 -10.000 -7.720
Landskab i alt 576.752 702.915 541.074

Sponsorer
Indtægter 221.667 179.000 199.167
I alt 221.667 179.000 199.167

Salg af ydelser:
Salg af diverse ydelser (herunder annoncer) 79.500 50.000 83.000
I alt 79.500 50.000 83.000

Kursusvirksomhed:
Udgift -2.812 0 0
I alt -2.812 0

Projekter:
Dansk Landskabspris indtægter 0 0 241.963
Dansk Landskabspris udgifter 0 -30.000 -157.299
Dansk Landskabspris, hensættelse 0 0 -31.656
Jubilæumsaktiviteter DL udgift 0 0 -138.861
Jubilæumsaktiviteter DL indtægt 0 0 98.440
Arrangementer -8.344 -40.000 -13.609
Høstarrangement, udgifter -76.240 -35.000 0
Høstarrangement, indtægt 2.749 0 0
Tilskud bogprojekt 0 0 316.000
Bogprojekt bidrag 0 0 -315.097

transport -81.835 -105.000 -119

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN:
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

9.

Kr. Budget 2022 2021

transport -81.835 -105.000 -119

Layout DL Nyhedsbrev -2.500 0 0
DL bidrag til Green Cities -10.000 -10.000 -10.000
Indtægt lanskab 100 jub. 0 0 0
Opdatering hjemmeside 0 -20.000 0
Udvikling kompetencer 0 -20.000 0
I alt -94.335 -155.000 -10.119

IFLA:
Medlemskontingent(ind) 54.870 51.076 52.594
Rejser og repræsentation 0 -10.000 0
Kontingent -29.844 -29.000 -29.109
I alt 25.026 12.076 23.485

IFLA EUROPE:
Medlemskontingent 36.581 34.051 35.120
Rejser og repræsentation -9.528 -3.000 -8.094
IFLA Europe udlæg retur 3.604 0 0
Kontingent -29.844 -29.000 -29.109
I alt 812 2.051 -2.083

Nordisk Styrelsesmøde:
Rejser og repræsentation -24.969 -10.000 -6.808
Nordisk sekretariat 0 -2.000 0
I alt -24.969 -12.000 -6.808

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 0 0
Medlemskab Havehistorisk Selskab -800 -750 -2.750
I alt -4.150 -4.450 -6.100

Lønninger:
Udbetalt løn (budgettal er incl pension) -996.574 -1.178.658 -1.032.550
Udbetalt B-indkomst (honorar) -37.500 0 -56.000
Pension -136.075 0 -133.316
Frokostordning, beskatning 4.800 7.200 4.800
ATP og sociale sikringer -6.059 -9.300 -7.289
Financieringsbidrag, AER, AES mv. -10.490 -7.000 -10.538
Regulering feriepenge 0 -7.300 0
I alt -1.181.898 -1.195.058 -1.234.893

10.
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Sekretariat:
Frokostordning, egenbetaling -21.447 -22.800 -14.557
Forsikring -21.469 -15.000 -18.192
Pensionsbidrag -2.437 0
Markedsføring -15.510 -40.000 -38.423
Efteruddannelse 0 -10.000 0
Revision og bogføring -32.734 -35.000 -30.406
Dataløn-gebyr -9.146 -8.000 -5.587
Kontingentopkrævninger -26.176 -25.000 -19.853
Porto og gebyr -2.604 -3.000 -1.937
Lønsumsafgift -71.535 -73.611 -73.937
Kompetencefonde -2.024 0 -3.011
Kopiering 0 -1.000 0
Computer og software -18.398 -20.000 -16.154
Kontorhold -4.934 -8.000 -11.087
Nyanskaffelser -6.708 -25.000 -1.310
Gebyr bank og giro 0 -1.500 -534
Medlemsinformation tryk -7.936 -9.500 -5.956
Medlemsinformation, porto 0 0 0
Generalforsamling, udgifter -65.037 -50.000 -19.002
Generalforsamling, indtægter 6.600 9.000 0
Husleje, varme og el opkrævet -63.862 -65.800 -62.304
Lokaleleje -21.495 -28.000 -17.775
Kørsel og udgifter 0 -2.000 -726
Fællesudgifter -16.000 -16.000 -19.637
Telefon og internet -12.430 -11.000 -13.400
Rengøring -10.000 -10.000 -10.813
Konsulent honorar (fotograf) 0 0 -4.305
Fælles debatindlæg 0 0 3.834
Serviceaftale -15.952 -7.500 -14.556
IT support, licens, backup mv. 0 -18.400 -12.023
Diverse udgifter -14.778 -4.000 -8.776
Diverse indtægter 132 0 0
Regulering kreditorer sidste år 41.513 0 0
Tab debitorer -5.000 -5.000 0
I alt -419.366 -506.111 -420.427
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Kr. Budget 2022 2021

Bestyrelse -37.519 -50.000 -28.953
Bestyrelsesformand, honorar -60.000 -60.000 -60.000
Bedømmelsesudvalg 0 0 0
Debatudvalg m.v. -14.834 -7.000 -10.439
Retsudvalg -2.667 0 0
Redaktionsudvalg -8.420 -7.000 -2.557
Øvrige mødeudgifter -3.788 -4.000 -6.474
Repræsentation -10.838 -10.000 -15.557
Transport -15.667 0 -7.148
I alt -153.734 -138.000 -131.128

Tilskud studenterrejser:
Studenterrejser -17.600 -20.000 -19.060
DL - stipendiat 0 0 0
I alt -17.600 -20.000 -19.060

Renter:
Restskattetillæg 0 -2.543
Udgifter -6.933 -6.000 -8.932
Told og SKAT -577 0 -296
Rykkergebyr vedr. kontingentopkrævning 6.300 0 15.200
I alt -1.210 -6.000 3.429

Årets resultat excl. tidsskriftet Landskab 3.536 -86.077 2.639

Resultat med indregning af 
overskudsandel på Landskab
Overskudsandel 86.580 177.188
Afsat skat af dette års overskudsandel -19.047 -38.981
Skat af tidligere års overskudsandel -538 0

ÅRETS RESULTAT I ALT (overskud) 70.531 -86.077 140.846

12.
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Note:
Kr. 2021

Finansielle anlægsaktiver:
Depositum husleje 22.452 20.857

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 22.452 20.857

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:
Kontingent tilgodehavende restance 14.159 12.987
Andre tilgodehavender 51.000 67.000
Tilgodehavender ultimo 0 0
Selskabsskat 10.953 0
Forudbetalte omkostninger 30.000 0

TILGODEHAVENDER I ALT 106.112 79.987

Likvide midler:
1. Lån & Spar Bank, frie midler 1.391.047 1.356.336
2. Lån & Spar Bank, bundne midler 120.705 98.246

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.511.752 1.454.582

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.617.865 1.534.569

AKTIVER I ALT 1.640.317 1.555.426

AKTIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2023

13.
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Note: Kr. 2021

Egenkapital:
Saldo primo 1.033.839 891.284
Korrektion primo - 1.709
Nettoresultat 70.531 140.846

EGENKAPITAL I ALT 1.104.370 1.033.839

Langfristet gæld:
Feriepenge - indefrysning 91.303 90.288

LANGFRISTER GÆLD I ALT 91.303 90.288

Hensættelser:
3. Digitalisering Landskab 39.694 39.694

Modtaget legat: Layout 0 10.000
Modtaget til bogprojekt 0 0
Udviklingspulje 10.000 10.000

HENSÆTTELSER I ALT 49.694 59.694

Kortfristede gældsforpligtelser:
Forud modtagne sponsorindtægter 152.500 94.167
Kreditorer ultimo 59.484 53.935
Dansk Landskabspris 80.861 58.342

4. Anden gæld 102.105 165.161

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 394.950 371.605

GÆLDSFORPLIGTELSER OG HENSÆTTELSER I ALT 535.947 521.587

PASSIVER I ALT 1.640.317 1.555.426

5. Eventualforpligtelser

PASSIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2023

14.
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Kr. 2021

Note 1, Pengeinstitut (frie midler):
Lån & Spar Bank, 1072 144048 Foreningskonto 1.072.612 1.036.418
Lån & Spar Bank, 1072 144021 Opsparing 318.436 319.918

I alt 1.391.047 1.356.336

Note 2, Pengeinstitut (bundne midler):
Lån & Spar Bank, 4015 122450 Landskabspris 80.861 58.342
Lån & Spar Bank, 4016 641893 Digitalisering 39.270 39.453
Lån & Spar Bank, 4016 641869 Nordisk Kongres 2 2
Lån & Spar Bank, 4014 477948 Bogprojekt 0 -127
Lån & Spar Bank, 4015 867898 Nordisk Samarbejde 573 576

I alt 120.705 98.246

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 17.915 18.487
Skyldig A-skat og AM-bidrag 43.322 99.378
Skyldig pensioner 4.011 1.574
Skyldig skattekonto 4.812 297
Skyldige feriepenge timelønnede 530 645
Skyldig ATP 1.514 1.799
Skyldige omkostninger 30.000 30.000
Skyldig selskabsskat 0 12.981

I alt 102.105 165.161

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. 22.

SPECIFIKATIONER

15.
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Høstdebat
Fremtidens energilandskaber var temaet for årets høstdebat. Dygtigt styret af Hanne Bat Finke blev de deltagende ledt 
igennem inspirerende og tankevækkende oplæg af Thomas Juel Clemmensen, Hanne Brendstrup, Lars Maltha og Rikke Juul 
Gram.  Som noget nyt streamede vi hele høstdebatten med publikum i Akademikerhuset, og hos Gustin Landskab i Aarhus var 
der online opkobling til Høstdebatten 

Fotos: Emilia Hauge, Caroline Toftild, Marianne Henriette Sørensen og Stephan Gustin.

Danmarks fremtidige energilandskaber
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5.2 Budget for 2023  
 
DL’s budget kan i sin helhed rekvireres hos sekretariatet forud for generalforsamlingen.  

   Indtægter   Udgifter  

DL kontingent i alt kr.        1.012.222  kr.                       -  

Landskab i alt kr.           637.627  kr.             65.800  

Sponsorer i alt kr.           200.000  kr.                1.000  

Salg af ydelser i alt kr.             60.000  kr.                       -  

Lønninger i alt (herunder pension) kr.                     -                        1.235.869 

Projekter i alt (herunder arrangementer) kr.             30.000 kr.            205.000  

IFLA i alt kr.             51.469  kr.              34.000  

IFLA Europe i alt kr.             34.313  kr.              34.000  

Nordisk Styrelsesmøde i alt kr.                     - kr.              12.000  

Øvrige kontingenter i alt kr.                     - kr.                4.450 

Lokaleleje møder & arrangementer kr.                     - kr.              23.500 

Lejemål i alt kr.                    - kr.            179.410 

Sekretariat i alt (herunder lønsumafg.) kr.             9.800  kr.            379.315  

Bestyrelse og faste udvalg i alt kr.           10.000  kr.            143.000  

Tilskud studenterrejser i alt kr.                     -  kr.              20.000  

Renter i alt kr.                     -  kr.                6.000  

I alt kr.       2.045.431 kr.         2.343.344 

Resultat  kr.           -297.913  

   
 
 

5.2 Budget for 2023
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Medlemsudvikling 2016-2023                                                                     Budgettal 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ordinære medlemmer 392 422 422 416 402 403 407 416 

Ordinære / udland 17 15 18 16 20 20 27 22 

Nyuddannet 1. år 17 27 16 16 24 20 20 29 

Ledige 47 40 32 29 33 31 33 21 

Æresmedlemmer 2 3 3 4 4 4 3 3 

Samboende 25 29 30 29 25 23 22 21 

Pensionister 39 39 39 40 41 45 47 56 

Studentermedlemmer 225 205 234 255 235 233 258 211 

Medlemmer i alt 764 780 794 805 784 779 817 779 

         
 
 

Årligt medlemskontingent 2016-2023                                                      Budgettal 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

DL kontingent 1788 1868 1868 1906 1906 1944 1944 1944 

Landskab 1092 1141 1141 1163 1163 1186 1186 1186 

IFLA World 91 95 95 97 97 99 99 99 

IFLA Europe 61 64 64 65 65 66 66 66 

I alt 3032 3168 3168 3231 3231 3295 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 2023 er sammensat af fire dele.  
De enkelte dele er fastsat således, at de i videst muligt omfang opvejer udgifterne indenfor området.  
 



5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse:

- fremlagte regnskab for 2022
- fremlagte budget for 2023
- medlemskontingent – forslået forhøjet med 2% i 2023

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 2022-24 Ikke på valg    
Signe Moos   2022-24 Ikke på valg  Er udtrådt
Catrine Hancke  2022-24 Ikke på valg
Tine Gils   2022-24 Ikke på valg
Emilie Kjeldsen Kjær  2021-23 På valg  Genopstiller
Julie Linke Bank  2021-23 På valg  Genopstiller ikke
Lise Hansen Thorsen  2022-23 På valg  Genopstiller

Suppleanter:
Stephan Gustin   2022-23 På valg  Genopstiller
Freja L. Kynde  2022-23 På valg  Genopstiller 

Studenterobservatør:
Louise Helmbo Bækgaard 2021-23   Genopstiller ikke

Studentermedlemmer kan stille op til studenterrepræsentant posten i DLs bestyrelse. 
Kun studerende kan stemme på de opstillede. 

6.2 Parlamentariske revisorer og suppleant
   Valgperiode  Bemærkninger 

Poul Børge Pedersen   2022-23 På valg  Genopstiller
Erik Termansen (sup.)  2022-23 På valg  Genopstiller

6.0  VALG
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6.0  VALG

6.3 LANDSKABs redaktionsudvalg
   Valgperiode  Bemærkninger 
Margrethe Holmberg  2021-23 På valg  Genopstiller  
Anja Boserup Qvist   2021-23 På valg  Genopstiller ikke
Line Stybe Vestergaard   2022-24 Ikke på valg      

Suppleant:      
Bente Ulrikke Weinreich  2022-23 På valg  Genopstiller 
 
6.4 Retsudvalget
Bo Hune (formand/offentligt) 2022-24 Ikke på valg  
Mogens Bundgaard (privat) 2022-24 Ikke på valg  
Chanette I. Nielsen (privat) 2022-24 Ikke på valg
Anne F. Stausholm (prakt.) 2022-24 Ikke på valg
Stephan Gustin (prakt.)  2022-24 Ikke på valg
Thomas Thinghuus (offentligt) 2022-24 Ikke på valg   
Jeremy Dennis (privat)  2022-24 Ikke på valg 

6.5 Bedømmelsesudvalget 
Chanette I. Nielsen (privat) 2021-23 På valg   Genopstiller
Rune Bugge Jensen (offentligt) 2022-24 Ikke på valg 
 
6.6 IFLA/IFLA Europe delegat   
Elzelina Van Melle   2022-25 Ikke på valg  
IFLA/IFLA Europe delegat    

Følgende kandidater opstiller desuden til valget:
Stud.hort.arch.MDL Ruben Utke Acs som studenterrepræsentant

En gang om året sætter Danske 
Landskabsarkitekter kursen stik 
vest for at møde vores jyske besty-
relsesmedlemmer på hjemmebane. 
Ved dette møde greb vi chancen og 
rykkede mødelokalet udenfor i de 
inspirerende rammer på Molslabora-
toriet. Foto: Lillan Thomsen

Bestyrelsen i    
   Mols Bjerge
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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 2022

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 Hedevang 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 2022/23 behandlet flg. ansøgninger:
• 2 ansøgninger med udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund – optaget
• 2 ansøgninger med arkitektuddannelse – godkendt på sine erhvervsfaglige meritter
• 1 ansøgning med uddannelse fra Aalborg Universitet, Arkitektur og Design - 

godkendt på sine erhvervsfaglige meritter
• 1 ansøgning med baggrund som mesterlære – godkendt på sine erhvervsfaglige 

meritter
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7.2 LANDSKABs Redaktionsudvalg  v/Margrethe Holmberg
I 2022 har der været afholdt fire møder i redaktionsudvalget samt en studietur og et 
seminar med efterfølgende middag.

I årets løb er udgivet i alt otte numre, heraf et temanummer om havet, et om detaljer i 
landskabsfaget og et temanummer om Lolland, Falster og Møn. Biodiversitet, mangfol-
dighed og cirkulær økonomi har været relevante og velbelyste emner. Formatet: Spørg 
biologen, er i 2022 blevet en fast del af bladet.

Alle redaktionsudvalgsmøder har været både fysiske og virtuelle, så redaktionsmedlem-
mer fra de øvrige Nordiske lande kan deltage sammen med medlemmer fra Århus, 
Vordingborg og København. 

Årets studietur, gik som sidste år gik til landsdele i Danmark, denne gang til Lolland, 
Falster og Møn. 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. I år blev der arrangeret et 
skov-seminar, som fandt sted i 5. juni-fondens skolestue på Arboretet. Her holdt udval-
get en workshop og tre oplæg om skov belyst fra forskellige vinkler. Seminaret dannede 
inspiration og input til indholdet i de to første numre af Landskab i 2023.

Medlemmer af Landskabs redaktionsudvalget 2022 (marts 2022-marts 2023)
Margrethe Holmberg (forps.), Line Stybe Vestergaard, Mette Juhl Jessen, Christian 
Kamp Iversen, Bente Ulrikke Weinreich, Lise H. Thorsen, Anja Boserup. Nordisk 
repræsentati-on: Nita Miinalainen (Finland), Sabina Richter (Sverige), Ulla R. 
Pedersen (Island) og Maja Kozak Dehlin (Norge). Studenterrepræsentant Caroline 
Thorup Toftild.

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
Beretning for 2022. Retsudvalgets opgaver står i DLs vedtægter.

Udvalget står til rådighed i sager, hvor der er tvister 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. Der har 
heller ikke i år været sager af denne karakter.
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Retsudvalget stiller desuden forslag til syns- og skønsmænd, når der er henvendelser til 
DL.
Når et medlem fra Retsudvalget bliver antaget som syns- og skønsmand agerer 
vedkommende på egne vegne. Skønsmanden svarer typisk på en række faglige 
spørgsmål som afleveres som 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. 

Retsudvalget har i 2022 fået 7 nye skønssager. Sekretariatet tager et honorar på 2.000 kr. 
for at udpege en skønsmand. 

Udvalget arbejder ikke med løbende opgaver og har derfor ikke en fast møderække. 
I 2022 har udvalget holdt ét dagsmøde i Odense, hvor man drøftede de spørgsmål og 
udfordringer, man møder i opgaven som skønsmand.

Alle udvalgets medlemmer vælges hvert andet år, da udvalget blev valgt på 
generalforsamlingen i 2022, er der ingen på valg i år.

Retsudvalget består:
Anne Fischer Stausholm 
Bo Hune / Formand
Chanette Ingemann Nielsen
Jeremy Dennis
Mogens Bundgaard 
Stephan Gustin
Thomas Misbach Thinghuus

Ad hoc udvalg

7.4 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 
planlægningsprojekter, 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. 

7.0  BERETNINGER
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I 2022 var Fynske Planlæggere fortsat præget af eftervirkningerne fra COVID-19, hvilket 
betød at i 2022 blev det til fire gennemførte arrangementer. Vi oplevede nemlig, at 
tilslutningen var på et lavere blus efter COVID-19 – det er som om, at folk måske har 
fået nye vaner? 

I starten af året afholdt vi et arrangement i Ringe, hvor Lisbeth Feldskou fra Odense 
Kommune fortalte om, hvordan de bl.a. arbejder med at skabe en grøn storby 
gennem byplanlægningen. Og hun blev suppleret af et oplæg fra Nature Impact, der 
præsenterede deres arbejde med at udvikle mulighederne for grønne tage. I sommeren 
blev det til tre arrangementer i henholdsvis Odense og Kerteminde. I Kerteminde bød 
godsejeren af Lundsgaard Gods på en fortælling om renoveringen af staldbygningerne 
til spise- og kulturhuse samt godsets historie og omstillingen af landbruget gennem 
tiderne. I Odense blev det både til en rundvisning i det nye H.C. Andersen Museum og i 
Hesbjerg Skov. I museet blev der fortalt om den japanske stjernearkitekt Kengo Kumas 
tanker bag hele huset, og der blev også vist rundt i den meget fine have. I Hesbjerg Skov 
(som i foråret 2022 blev opkøbt af Den Danske Naturfond) blev der fortalt om skoven, 
den sjældne engperlemorsommerfugl og hvad planerne for skovens fremtid er.

Forårets program for 2023 er endnu ikke helt på plads, og vi satser på, at der vil komme 
en større opbakning til arrangementerne igen. 
De nye arrangementer kan ses på www.fynskeplanlaeggere.wordpress.com, på 
facebookgruppen “Fynske Planlæggere” eller under arrangementer på www.IDA.dk, 
hvor man også kan tilmelde sig. 

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
Prisen uddeles hvert 2. år og er ikke uddelt i 2022.

7.6 Tænketank v/Sonja Poll m.fl.
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 
Dennis, John Norrie, Knud W. Ø. Larsen og Torben Dam.

Fredninger / Høringssvar
I 2022 har Tænketanken skrevet høringssvar vedrørende haver til tre private 
huse fra perioden 1920 – 40, og til den meget betydningsfulde fredning af Aarhus 
Universitetspark, hvor der sandsynligvis vil foreligge kendelse i foråret 2023. I øjeblikket 
forbereder vi et høringssvar vedr. en landskabsfredning af Måneporten.

Vi finder udvidelsen af bygningsfredningsloven med landskabsarkitektoniske værker 
meget nødvendig, og det er tydeligt, at bestemmelserne bruges for at indhente et 
efterslæb, hvor betydende værker ellers vil blive mistet.

Ad hoc 
        udvalg
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IFLA Europe 
Danske Landskabsarkitekter 
var repræsenteret med sin 
stemme i Finland og deltog 
i en kongres om landskaber 
og General Assembly for IFLA 
Europe. Hele 28 medlemslande 
var samlet på Aalto Universitet 
i Helsinki.

Fredningsforslagene for de valgte anlæg beskrives som regel med stor veneration og 
forståelse for helheden, men det er ofte bekymrende, at den landskabsfaglige ekspertise 
mangler med den risiko, at der let opstår uhensigtsmæssige beslutninger. Vi oplever ofte 
at vores høringssvar bliver det, der kommer til at præcisere de landskabsfaglige vilkår 
for fredningen. Det er naturligvis tilfredsstillende, men langt bedre var det, om den 
landskabsarkitektoniske faglighed var indarbejdet, inden forslagene sendes i høring.

I 2019 afgav Tænketanken et høringssvar om omgivelsesfredning af Kildeskovshallen. 
Denne fredning blev i første omgang udskudt, grundet en klage fra Gentofte Kommune, 
som havde udbygningsplaner for svømmehallen. Disse planer mundede i sommeren 
2022 ud i et lokalplansforslag der muliggjorde udvidelsesprojektet og som DL/TT i 
lighed med andre foreninger, akademiråd, borgergrupper mv., indsendte indsigelse til. 
Lokalplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, som samtidig opgav deres klage, 
hvorefter fredningen blev gennemført på trods af, at udvidelsen indebar inddragelse af 
et grønt areal med fældning af ca. 60 takstræer og 10 store løvtræer.

Kontakt til Slots og Kulturstyrelsen (SLKS)
Tænketanken afholdt i marts 2022 et opfølgende møde med lederen af SLKS’, Center 
for Kulturarv. Her gjorde vi endnu engang opmærksom på centerets manglende 
landskabsfaglige ekspertise. Vi drøftede også SLKS’ pjece om ”LANDSKABSPLEJE. 
Faglige retningslinjer for byggesager om fredede bygningsomgivelser og selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker”, som Tænketanken mener rammer skævt i forhold til 
en række landskabsfaglige begreber. Vi blev opfordret til at kommentere pjecen. Dette 
arbejde pågår.
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Biodiversitet
Tænketanken har i hele 2022 drøftet, hvordan biodiversitet kan fremmes, samtidig med 
at nødvendige hensyn til landskabsæstetiske, rekreative og oplevelsesmæssige forhold 
tilgodeses. 
Især i byerne er der tilsyneladende en tendens til, at hensyn til enkeltarter af dyr og 
planter får afgørende indflydelse på plantebestande, udformning og drift, uden at der i 
øvrigt er foretaget en samlet afvejning. 
Tænketanken er opmærksom på, at det er et følsomt emne med mange interessenter, og 
drøfter derfor grundigt, hvordan man bedst fremmer en helhedsorienteret udvikling, 
hvor hensyn til biodiversitet indgår som et vigtigt tema, men ikke det eneste.

Niveaufri adgang til vore kirker
Det kan være meget vanskelige opgaver på meget sårbare steder, og det kræver både 
æstetisk omhu og teknisk formåen.
Vi har søgt og fået en mulighed for at løfte emnet ind et på et synligt sted. Det bliver med 
et indlæg på Kirkegårdskonferencen på Nyborg Strand den 9. marts 2023. Jeremy står 
for indlægget, og titlen er: ”Gør adgangsforholdene bedre på en smuk måde.” 
Kirkegårdskonferencen afholdes af Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet 
af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd. (Max 750 
deltagere)

Landskabsprojekter i Søværnets regi
Emnet har hvilet, fordi det kræver sammenhængende tid til at dykke ned i arkiverne. 
Men vi fortsætter.

Kontakt til bestyrelsen
For at koordinere arbejdet bedst muligt, har vi formanden med til et af årets møder, og 
bestyrelsens medlemmer kan melde sig til, når det kan passe dem.
På den måde havde vi glæde af Catrine Hancke som lokalkendt vejviser på vores dejlig 
tur til Aarhus i august.

7.7 Cirkulær Økonomi v/Martin Hedevang Andersen
Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi fik i 2022 mulighed for 
at give indspark til opdatering af ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeri og 
landskab. Ydelsesbeskrivelsen er et vigtigt værktøj i, at fremme bæredygtige metoder 
i landskabsarkitekturen og det overordnede mål med indsparkene har være at skabe 
et klart aftalegrundlag for rådgivningsydelser om socialt, miljømæssigt og økonomisk 
bæredygtigt anlæg af landskabsprojekter.
Det generelle formål med ydelsesbeskrivelserne er, at branchen har et fælles 
grundlag for aftaler om rådgivning i forbindelse med byggeri og landskabsarbejder. 
Ydelsesbeskrivelsen indeholder retningslinjer til alle faser af et byggeprojekt, hvorfor 
det også er vigtigt at bæredygtighedstiltag er defineret i denne.

Bæredygtighed er i høj grad blevet en designparameter og det er derfor vigtigt at vi har 
de rigtige værktøjer til at analysere og belyse vores andel af klimaaftrykket i et givent 
projekt. Fra de indledende faser og frem til udførelse og drift. 
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Finland lagde rammerne for inspirerende 
dage i den finske hovedstad. En af de konkrete 
ting vi fik med hjem fra Helsinki, var et fælles 
nordisk statement med opbakning til vores 
10 solcelle dogmer. Foto: Delegationen af 
Nordiske repræsentanter fra venstre: Nita 
Miinalainen, Varpu Mikola, Gertjan Jobse 
(FIN), Elzélina Van Melle & Iris (DK), Anna 
Levonmaa, Pia Kuusiniemi (FIN), Ómar 
Ingpórsson (IS), Lillan Thomsen, Lise Thorsen 
(DK), Linus Frederiksson, Johan Folkesson 
(S), Frida Edvardsdóttir (IS), Kathrine Strøm 
(N) og Christina Capetillo (DK). Fotograf: 
Henrik Edelbo

Nordisk møde
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Udvalget for Cirkulær Økonomi foreslå en følgende nye tillægsydelser, som efter en 
bearbejdning blev optaget i ydelsesbeskrivelsen:

Resiliens
Arealvurdering
Biodiversitet
Kulstoflagring

Repræsentationer

7.8 IFLA World/IFLA Europe  v/Elzélina Van Melle
Det internationale arbejde handler hovedsageligt om at deltage til nordiske-, 
europæiske- og verdensmøder for at pleje eller organisere samarbejdet mellem DL, 
IFLA og de nordiske foreninger. Vi fokuserer typisk om emner som kan interessere 
vores medlemmer og vores forening.
 
I 2022 var den nuværende IFLA delegat Elzelina van Melle på barsel. Jeremy Dennis, 
tidligere IFLA-delegat har derfor repræsenteret Danmark i både IFLA møder i Syd 
Korea i august og sammen med bestyrelsesmedlem Lise Thorsen i Helsinki i oktober. 
Meget af teksten nedenunder er opsamlet fra de mere detaljerige rapporter som de har 
skrevet til DL’s nyhedsbreve fra d. 31.08.2022, d. 06.09.2022, og d. 14.11.2022. 

IFLA Europe
IFLA Europes bestyrelse består af:  Katerina Gkoltsiou, President, Diana Culescu, 
Secretary General, John Boon, Treasurer, Darija Perkovic-Bosnjak, Vice President 
Communications, Margarida Cancela d’Abreu, Vice President Education, og Didier 
Vancutsem, Vice President Professional Practice



Under emnet Boldness and Beauty blev IFLA Europe kongres og generalforsamling 
holdt i Finland 13. -16. oktober 2022. Årets tema udpeger især landskabsarkitekten som 
nøgleperson i den grønne omstilling, da vi besidder en unik egenskab i at kombinere 
teknik og skønhed.

Samarbejdet med Council of Europe samt søgning af EU-finansiering for projekter 
har været IFLA Europes hovedfokus i år. Derudover arbejder IFLA bestyrelsen på 
nødvendige ændringer af sine ”Statutes and regulations” da det blev godkendt til 
generalforsamlingen i Helsinki. Rettelserne endeligt skal verificeres og endnu engang 
godkendes af generalforsamlingen i Napoli i 2023.

UDDANNELSE: Brochuren ”Hvorfor IFLA-anerkendelse af uddannelser er en god idé” 
findes online på hjemmesiden. I Danmark er ingen af vores uddannelser på nuværende 
tidspunkt godkendt af IFLA og dette kan betyde noget for de danske studerendes fri 
bevægelse mellem landene, arbejde i øvrige EU-lande mm. DL og IFLA-delegaten skal 
arbejde videre næste år for at støtte de danske landskabsarkitekturuddannelser om at 
søge IFLAs akkreditering.

PROFESSIONELT PRAKSIS: I 2022 har Climate Change, Agricultural Landscapes, 
New European Bauhaus, og Professionen Landskabsarkitekt grupper været i gang med 
forskellige aktiviteter. Blandt andet arbejdes der med en Europæisk udgave af Cirkulær 
Økonomi eksempelsamling mens dens nye fokus er biodiversitet. New European 
Bauhaus gruppen er især stærkt aktivt i at sikre at faget er betydeligvis repræsenteret 
indenfor ”the European Green Deal”.

KOMMUNICATION: Der er meget værdsat at DL sekretariat og medlemmer deler viden 
med IFLA Europe. Disse deles i IFLA Europes egen nyhedsbrev. IFLA-kommunikations 
arbejde deles i mellem ”DIGITAL”, ”PUBLICATIONS” og ”EVENTS” og arbejder blandet 
med udgivelse af brochurer, IFLA Europes Yearbook, udstillinger, scapeworld og Youth 
Competition. Grupperne leder efter medlemmer der ønsker at hjælpe med disse ting.

ØKONOMI:  IFLA Europe arbejder med realistiske budgetter og det er rart at se at 
midlerne bruges i arbejdsgrupperne og at der er produktion i disse grupper. 

IFLA World
IFLA Europes bestyrelse består af:  Bruno Marques, President, Hermann Georg 
Gunnlaugsson, treasurer, Kharbal Kaltho, chair of Communications and External 
Relations, Julian Raxworthy, chair of Education and Academic Affairs og  Indra Purs, 
chair of Professional Policy and Practice.

Det ville være rart hvis IFLA Europe arbejdede mere med interaktion på møderne 
som IFLA World kan nå at organiseret. På dette års World Council i Gwangju Sydkorea 
August 2022 var delgaterene blandt andet involveret i at deltage på en undersøgelse 
af landskabsarkitektfaget som de skulle bagefter dele ud til medlemmerne. Det blev 
gjort igennem et ”postkort” sendt af Jeremy Dennis fra Gwangju d. 31. august 2022 
via DLs nyhedsbrev. Undersøgelsen hedder ”Global survey” og henvendte sig til alle 
praktiserende landskabsarkitekter i verden med formålet i at give et billede af vores 
profession på globalt niveau. Resultaterne skal nu analyseres og opdateres hvert 5. år.
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Ifølge den nyvalgte præsident Bruno Marques’ udsagn, er IFLA en meget aktiv og 
engageret organisation. Regionernes højner fagets profil og bidrager til en stærk samlet 
stemme. Delegaterne involveres i at diskutere fremtiden for IFLA og bidrage til at 
levere de vigtigste opgaver og handlinger, der indgår i forretningsplanen. Derudover 
er der gjort stort fremskridt igennem det arbejde som hver udvalg udfører med 
hensyn til uddannelsesstandarder, professionel anerkendelse, kongresser, økonomi 
og sponsorering. Sammentidligt virker IFLA velforberedte til at håndtere globale 
spørgsmål som biodiversitetskrisen og derigennem repræsentere professionen i vigtige 
globale partnerskaber. 

Hvert år uddeler IFLA en række priser der er med til at formidle nogle af fagets 
fremragende repræsentanter. I Sydkorea modtog arkitekt Gloria Aponte IFLA 
President’s Award som er uddelt for andet år. Dette for at anerkende hendes indsats for 
IFLA med fundamental betydning for faget på globalt niveau. 

Landskabsarkitekt Adriaan Geuze er modtager af Sir Geoffrey Jellicoe Award 2022. 

Og for første gang har IFLA tildelt stipendier til 6 studerende for at deltage i IFLAs 
verdenskongres. IFLA modtog et stort antal ansøgninger og præsenterede første års 
prismodtagere ved generalforsamlingen i Gwangju.

Nordisk møde
Det Nordiske årsmøde blev holdt i Helsinki i august 2022. På grund af pladsmangel 
henviser vi her til at læse mere om det nordiske samarbejdet på DLs hjemmeside og 
nyhedsbrevet fra d 6. september 2022.

Et vigtigt dansk initiativ blev taget i Helsinki, da DL inviterede alle 5 nordiske forening 
til at underskrive et fælles nordisk udsagn på basis af et dokument udviklet af DL 
i 2022: 10 Dogmas for Solar Panels of the Future. Dette fælles udsagn er nu på vej 
til IFLA Europe, som ønsker at overtage stafetten til at skabe et sammenlignende 
europæisk udsagn omkring energi planlægning.

7.9 Dansk Byplanlaboratorium  v/Jakob Sandell Sørensen
På Byplanmødet 2022 uddeltes året Byplanpris, som denne gang gik til Bydelen Nye, 
nord for Aarhus, som er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og 
Tækker Group. Projektet tildeltes Byplanprisen for et innovativt samarbejde med fokus 
på natur, fællesskab og biodiversitet.
Byplanmødet 2023 afholdes i Aarhus, d. 5.-6. oktober, program og tilmelding udsendes i 
maj.

I det forgangne år har DL igen været medarrangør af konferencen Byens Gulv i Nyborg. 
Årets tema var Dilemmaer og Konflikter på Byens Gulv, og en stor del af indlæggene 
på konferencen kredsede – måske naturligt nok – om nogle af tidens helt store 
udfordringer med klimaforandringer og tab af biodiversitet, og fokuserede på, hvordan 
vi i rummet mellem husene også har ansvar for at finde løsninger, der kan modvirke 
eller nedsætte de negative påvirkninger af naturen, som anlægsbranchen også har 
væsentlig andel i.
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DL har også været repræsenteret i følgegruppen til et projekt Omdannelse af ældre 
erhvervsområder – fra vision til virkelighed. Projektet har undersøgt, gennem 
casestudier af tre konkrete udviklingsområder i Københavns omegn, hvilke problemer 
og potentialer der ligger i den type omdannelsesopgaver. Rapporten er udgivet i 
to versioner, en fuld udgave og en pixi-bogs version med uddrag af de væsentligste 
konklusioner. Rapporten er frit tilgængelig på Byplanlaboratoriets hjemmeside via 
følgende link: https://www.byplanlab.dk/omdannelse_af_aeldre_erhvervsomraader

Endelig har Byplanlaboratoriets direktør gennem de sidste 17 år, Ellen Højgaard 
Jensen, i år valgt af afgive stafetten. Der skal herfra lyde en stor tak for en kæmpe 
indsats og for mange års godt samarbejde. Den nye direktør bliver tidligere stadsarkitekt 
i Københavns og Gladsaxe kommuner, Tina Saaby, som tiltræder d. 1. april i år. DL 
byder den nye direktør velkommen, og ser frem til fortsat godt samarbejde med 
Byplanlaboratoriet.

7.10 Dansk Legeplads Selskab (DLS)
Der er ikke været nogen aktivitet i DLS i 2022 og foreningen opkræver ikke kontingent 
mere.
Da DLS ikke har været aktiv siden 2017, har Danske Landskabsarkitekter valgt at fjerne 
DLS fra oversigten over foreningens repræsentanter i Råd og nævn.

7.11 Nordisk Vejforum (NVF)/Miljøudvalget  
Pt. ingen repræsentant. 

7.12 Fonden for Træer og Miljø v/Elzélina van Melle
Fondens formål er at støtte, bevare eller skabe ny træplantninger, enkelttræer og 
buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk 
henseende. Pleje og udvikling af Gerlevparken er derudover Fondens helt dominerende 
aktivitet (http://www.gerlevparken.dk/).

Fondens nye struktur
Under årsmødet blev der stemt for afskaffelsen af forretningsudvalget som har været en 
del af fondens struktur og virke i lang tid. Forretningsudvalget fremlagte ved årsmødet 
2022 et forslag for at revideret fundats for Fonden for Træer og Miljø således, at 
repræsentantskabet nedlægges, og at forretningsudvalget afløses af en bestyrelse med 
formand udpeget af Den Dendrologiske Forening. 

Dette begrundes blandt andet af en konstatering at Fondens apparat stammer fra ca. 50 
år siden og ses i dag som for tungt. I dag er deltagelsen og muligheder for inddragelse af 
medlemmerne af forretningsudvalget meget lav og en del foreninger har svært at finde 
en der kan repræsentere dem i fondens forretningsudvalget. 
Derudover ønsker den nuværende Forretningsudvalget om at fondens ressourcer 
hovedsagelige reserveres til den fortsatte udvikling og drift af Fondens ejendom, Gerlev 
Parken. Uddeling af midler inden for Fondens formål bliver derved en mere sekundære 
aktivitet.
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Hvis Civilstyrelsen godkender ændringerne i løbet af 2023, vil Danske 
Landskabsarkitekter ikke længere inviteres i at deltage i Fondens årsmødet, og have 
mulighed for at deltage i udviklingen af Fondens aktiviteter, medmindre DL bliver 
medlem af den Dendrologiske Forening.  

Bevilling og aktiviteter
Desværre ingen relevante ansøgninger blev modtaget af forretningsudvalget i 2022. 
Alt bevilling i år går til udviklingen af Gerlev Parken, bort fra 10.000 kr. uddelt til Træ 
registeret og til et bedre internet side for den Dendrologiske Forening.

Sidste år siden (2021) støttede Fonden udvikling af den smukke bog Eg, om egetræet 
med 30.000 kr. samt 35.000 kr. til projektet Live Tree af EVM landskab der udvikler 
et digitalt redskab til bedre forståelse af træernes økosystems tjenester. Der blev også 
plantet træer for 68.000 kr. i Gerlev Parken. 

Flere og flere besøger Gerlev Parken og betaler donation via Mobilepay. 47.000 kr.  blev 
indsamlet i 2021. Parken starter at være godt kendt og der ydes stor indsats af frivillige 
til at drifte den og dens rosesamling. I 2022 blev plantet blandt andet syv nye historiske 
roser samt et bed med ti danske vilde roser.

Den Grønne Pris
Jette Dahl Møller, som er forfatter af bogen Træer og Buske i Landskabet modtog prisen 
i år og et Tetracentron træ der skulle plantes d. 25. juni 2022.

7.13 Frøkildeudvalget v/John Norrie
Der sker mange spændende ting i disse år. Ikke mindst til holdningen, hvad vores 
grønne arealer skal kunne og servicere.

Biodiversitet er blevet et nøgleord. Vi skal passe på alle de levende skabninger, der hører 
naturligt til i Danmark – hjemmehørende arter.
Her hører Frøkileudvalget og det arbejde vi udfører naturligt til.

Siden oprettelsen i 1967, er der udpeget frøkilder af de ”bedste frøkilder” der bør 
høstet frø på til udplantning landskabet. I perioden er vi blevet meget klogere, når nye 
frøkilder skal udpeges. Genetikken skal være på plads. 

I dag skal en udpegning af nye frøkilder af hjemmehørende arter mindst indeholde 30 
forskellige individer af en konkret population, og helst flere individer. Det sikrer at hvis 
verden skulle bryde sammen, så vil frøkilden kunne føre arten videre. Det er en god og 
langsigtet sikkerhed.  
Dette hjemmehørende artsmateriale er samtidig med til at understøtte meget af den 
mangfoldighed af liv vi gerne vil bevare. Fra dyr, fugle, insekter til vira. 
Der er ikke en af vores hjemmehørende arter der ikke har insekter, der specifikt er 
tilknyttet planterne. Egen ved vi har 6-800 arter knyttet til sig på forskellig måde. 
Enten som direkte fødekilde, men også som spisebord for musvit, snyltehvepse og 
sommerfugle.
Fx er tørst (Frangula alnus) og vrietorn (Rhamnus cathartica) de eneste planter 
citronsommerfuglen lægger sine æg på og larverne æder. Lige de to arter er ikke særlig 
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prangende. Men der bør altid være plads i en plantning til nogle af disse buske. Tørsten 
inde plantningen da den tåler skygge og vrietorn ude i kanten, da den er lyskrævende.

Så vil man gøre noget for bynaturen, bør der altid være nogle planter med fra de 
udpegede frøkilder.

Listen over udpegede frøkilder finder man: søg på frøkilder kommer man til siden   
https://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-biomasse/skov-genetik-diversitet/ her klikkes på 
Frøkilder.
På hjemmesiden http://plantevalg.dk/  kan man finde hvilke frøkilder, der er egnet til 
hvilke dele af Danmark. 

Frøkilderne forhandles oftest som småplanter 30-50 – 50-80 eller 80-100. 

Som større planter buske eller træer glemmer planteskolerne og os brugerne alt om 
frøkilder. Det bør vi ikke. Det er ikke lige meget hvorfra (proveniens) plantematerialet 
stammer. Det er en lang og spændende historie I må få en anden gang. Når du vælger/
køber planter bør du altid forlange frøkilde angivet.

 7.14 Vejregelrådet/Vejdirektoratet  v/Chanette Ingemann Nielsen 
Vejregelrådet er nedsat af Vejdirektoratet med henblik på at bistå Transportministeren 
med udarbejdelse af regler, vejledninger og best practice i henhold til gældende 
lovgivning.

Der har været afholdt 2 møder i 2022, møderne er heldagsmøder med mange emner, 
hvor at der orienteres bredt om status på projekter, drøftes indholdet i vejregler som 
løbende udarbejdes eller opdateres.  

Vejreglerne sendes også i offentlige høringer, så alle har mulighed for at komme med 
inputs til dem. 
Der har i det forgangne år været høringer om følgende: 
• Håndbog Beplantning, som blev endelige vedtaget i slut 2022.

Udover dette har der på møderne være drøftet emner som:
• Indarbejdelse af krav til nedbringelse af CO2 i projekter
• Vejdirektoratets arbejde med udrulning af el-ladestandere på statsvejnettet
• Drøftelser om parkeringsarealer for varebiler/store handicapbiler – samt større 

p-arealer generelt

Lige nu er der fokus på prioriteringen af projekter både inde for Planlægning og 
udformning samt for Udbud og entreprise.

7.15 Den Danske Lyspris 2022 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 
projekter 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 2022 af repræsentanter for Akademisk Arkitektforening, 
Bygherreforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Lysdesignuddannelserne, 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, International Association of Lighting 
Designers, Tekniq og Dansk Center for Lys (juryformand). Rune Bugge Jensen er DLs 
repræsentant i juryen.

I 2022 valgte juryen at nominere 4 projekter til lysprisen: Amagerværkets Blok 4, 
DTU´s auditoriebygning 116, Himmelhaven Ordrupgaard og Ny indgang til Bispebjerg 
Kirkegård.

Facaden på Amagerværkets Blok 4 fortæller med behængte træstammer historien om, 
hvorfra varmen stammer. Belysningen er en integreret del af facadens arkitektur, og 
tilføjer et nyt fortællende lag, der giver sig til kende om natten.

DTU´s auditoriebygning 116 har fået nyt liv efter en omfattende transformation, hvor 
dagslys og kunstlys tilsammen skaber et imødekommende studiemiljø, med respekt for 
bygningens arkitektur.

Himmelhaven er en ny underjordisk tilbygning til Ordrupgaard Museum, hvor 
belysningen iscenesætter kunstværkerne effektfuldt og skaber en behagelig atmosfære.

En ny indgang til Bispebjerg Kirkegård har skabt et byrum, der binder bydelen sammen 
med kirkegården og skaber en stemning af pejsestue gennem tryghedsskabende og 
omfavnende belysning.

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 er et rådgivende udvalg for Miljø- og Fødevareministeriet ved 
Landbrugs- og fiskeristyrelsen i spørgsmål om produktion af skovfrø og –planter til 
skovbrugsformål, herunder pyntegrøntproduktion og til værn- og læplantning og 
biomasseproduktion. Udvalget har 16 medlemmer. Udvalget er lovpligtigt pga. at 
skovfrø og planter henhører under EU- og OECD-lovgivningen.

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.

I dag har arbejdet med at finde og udvikle de bedste frøavlsbestande fået en ekstra 
betydning mere. At støtte biodiversiteten med sin tilstedeværelse i nye og kommende 
plantninger.
Det er godt, det er kommet til som en ekstra facet, som vores skovplanter kan 
understøtte.
Vi ved også at det er de hjemmehørende arter af frøkilder, der er bedst at bruge. Årsagen 
er den simple, at flora og fauna har udviklet sig sammen gennem årtusinder, så brug 

7.0  BERETNINGER

54



gerne hjemmehørende arter og frøkilder. Det fremgår bl.a. af frøkildens navn, hvorfra 
den stammer. Fx F 276 Tilia cordata - småbladet lind, fra 2010 bestående af 52 kloner 
fra Danmark. Lokalitet SNS Storstrøm, Udby Skov afd. 558b, Møn østdansk oprindelse.
Så brug endelig løs af de kårede frøkilder. Husk at få oplyst planternes proveniens. Det 
kan være svært at få at vide når det gælder træerne i planteskolen. Kun I der forlanger 
at få proveniensen at vide kan ændre på situationen i dag, hvor alt af samme art rodes 
sammen i en klump. 
Vi ved ikke om en småbladet lind fra Holland, servicerer vores natur lige så godt 
som en småbladet lind med herkomst i Danmark. Indtil videre lad tvivlen komme 
mangfoldigheden til gode.

Der har været stor aktivitet i 2022. 9 nye kåringer er det blevet til. Kun to bevoksninger 
blev afvist.
Status bliver at der bliver flere og flere frøplantager fremfor frøavlsbevoksninger. 
Årsagen er simpel. Det er lettere at styre og høste produktionen af frø.
Som DL medlem prioriterer vi ofte form, struktur og plantens arkitektur højere end en 
forstmand, der klart prioriterer 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 du på www. https://ign.ku.dk/forskning/skov-
natur-biomasse/skov-genetik-diversitet/ og klik på kårede frøkilder.

Brug siden www.plantevalg.dk når du skal vælge træer som er omfattet af 
kåringskriterierne. 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.
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Medlems-
                 portræt

Hele tre interviews samt seks afgangsportrætter, 
hvor nyuddannede fra både KU og de to arkitektskoler 
præsenterer deres speciale er det blevet til i året løb. 
Portrætterne er meget populære, og vi fortsætter 
i 2023 med nye portrætter af nyuddannede såvel 
som gamle (i faget!) MDL’er. Find dem alle på DL 
hjemmeside. 
Foto: Medlemsportræt af Kirsten Lund-Andersen, 
landskabsarkitekt MDL og indehaver af tegnestuen 
Kirsten Lund-Andersens Tegnestue. Foto: Karen 
Rosetzsky 



7.17 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/ Jens Hendeliowitz
Det Særlige Bygningssyn har i 2022 afholdt 8 møder, hvor mødet d.31. august -1. 
september blev afholdt i Nordjylland. 

Ekskursionen 31.08-01.09 havde særlig fokus på nødlidende fredede ejendomme, som 
trods fredninger ikke bliver vedligeholdt eller omgivelser ikke bliver plejet hvor jeg 
igen igen måtte gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at det altid bliver udarbejdet en 
plejeplan ved fredning af haver og omgivelser. 

I det forgangne år har kulturstyrelsen på samtlige møder bl.a. behandlet sager med 
fokus på haver og omgivelser.

Bygningssynet og Kulturstyrelsen har haft særligt fokus på sagen om fredning af 
Aahus Universitet. Efter drøftelser på mange møder og besøg på universitetet, 
har Kulturstyrelsen indstillet Aarhus Universitetet til frednings som selvstændigt 
arkitektonisk værk. Forslaget er nu i høring frem til 20. marts og bliver derefter 
forhåbentlig fredet.  
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MDL kampagne
Hen over vinteren 2022-23 har vi i nyhedsbrev og specielt på de sociale medier kørt en kampagne for at rekruttere nye 
medlemmer til foreningen. Her er gjort opmærksom på de mange fordele ved at være medlem af DL, og at vi faktisk har en 
enkel optagelsesprocedure. Samtidig har vi bragt en række citater fra nuværende medlemmer som fortæller om hvorfor de 
er medlem. Foto: DL på tegnestuebesøg hos LYTT Urban & Landscape Architecture. Fotograf: Jacob Fischer



Med indstilling fra Bygningssynet har Kulturstyrelsen indgået aftale om opfølgning af 
Planloven bl.a. med henblik på sikring af kulturmiljøer.

Bygningssynet har herudover udarbejdet pjecen/bogen `De fredede bygninger skal 
fortælle Danmarks historie. Strategi for prioritering af bygningsfredningen 2022´. 
Pjecen/bogen kan erhverves ved henvendelse til Kulturstyrelsen og kan fås både i trykt 
og digital udgave, (ISBN 978-87-94241-02-1 (trykt udgave), 978-87-94241-03-8 8 digital 
udgave)).

7.18 Green Cities/EU samarbejde v/Susanne Renée Grunkin
Gennem vores repræsentantskab i Green Cities får Danske Landskabsarkitekters 
medlemmer sine interesser varetaget - landskabsarkitekturen bidrag til grønnere og 
sundere byer bliver bragt på dagsordenen i offentligheden. Vi er nu i anden del af 
kampagnen med titlen: ‘More Green Cities for Europe 2020 – 2023’, hvor 13 EU-lande 
deltager. Hvert år afrapporterer vores projektleder Birte Kennedy omhyggeligt alle vores 
aktiviteter i Green Cities til EU - og her er en opsummering af afrapporteringen:  

DEBATINDLÆG OG ARTIKLER:
Patchwork solutions don’t work - greener cities do / Fyens Stiftstidende, 25. august 2022

The big cities are boiling under heat waves / Berlingske Tidende, 21. august 2022

The BIO magazine ,19. oktober 2022
Op til folketingsvalget 2022 spurgte BIO Magasinet politikere, hvordan vi kan gøre 
vores byer og bygninger grønnere. Green Cities deltog i spørgeskemaet og svarene blev 
offentliggjort i BIO-magasinet.

The message about the value of greener cities is getting through / Teknik & Miljø, 
oktober 2022
BLUE+GREEN = valuable urban environments / Momentum, marts 2022

MØDER OG PUBLIC AFFAIR:
Møde om bæredygtig byudvikling, Kolding, 23. november 

Green Cities blev inviteret af Dansk Arkitektur Center til at holde et oplæg I 
Kolding, hvor vi også fik vi mulighed for direkte dialog med lokale politikere og 
beslutningstagere, hvilket er et af målene med vores lobbyarbejde. Deltagerne var 
medlemmer af et ekstraordinært udvalg med fokus på bæredygtighed - som består af 
byrådsmedlemmer samt ledelsen fra Kolding Kommune.

Culture Meeting, Mors, 25. august 2022
Vi var inviteret af Arkitektforeningen til at deltage i “Kulturmødet 2022”. I et debatpanel 
bidrog vi i diskussionen om den kommende nationale arkitekturpolitik. Vi nævnte 
vores forslag til Grøn Norm 2.0 og at der skal indføres lovgivning for en grøn norm for 
bymæssig bebyggelse på samme måde som der er en norm for parkeringspladser. 
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KONFERENCER:
Titel: “Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?” / Svendborg, 29. august 2022

Program - The whole conference was streamed live – here
Formålet med konferencen var, med fagfolk og beslutningstagere, at drøfte hvordan 
vi sikrer, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden 
arealanvendelse i byen.

Titel: Build for Biodiversity, København, 27.-28. april, 2022

For andet år I træk bidrog vi ved konferencen, denne gang med oplæg om 18 
visionsplaner for bynatur i Høje-Taastrup Kommune med fokus på grønne værdier og 
sociale værdier.
Presentation Green Cities – “Dialogue lecture on 18 vision plans in Høje-Taastrup 
Municipality on suburban urban nature”.

WORKSHOPS:
Besøg hos Danske Landskabsarkitekters Tænketank, Frederiksberg, 8. juni 2022

Formålet var at give Tænketanken et indgående indblik i Green Cities-kampagnen, 
hvordan vi arbejder, og hvad målet er.

Titel: Bæredygtig byudvikling, København, 5. maj 2022

Danmarks Naturfredningsforening og PensionDanmark inviterede Green Cities til 
at deltage i en konference om bæredygtig byudvikling. Formålet var at få en række 
udvalgte aktører til at diskutere dilemmaet mellem hensynet til biodiversitet og behovet 
for boligbyggeri samt byudvikling generelt. Målet var, om man i fællesskab kan finde 
løsninger, hvor begge hensyn respekteres.

Link til hjemmesiden: https://dk.thegreencities.eu/

7.19 Københavns Kommunes Bypanel v/ Marianne Levinsen 
Der er ikke indgået beretning for 2022.

7.20 Odense Arkitekturråd v/Susanne Renée Grunkin
Det overordnede formål med Odense Arkitekturråd er at bidrage til at styrke arkitektonisk 
kvalitet og byudvikling i Odense samt at sætte fokus på helheder og kvalitet i det byggede 
miljø. Rådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger 
og understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen samt bidrage til en merværdi i byens 
udvikling til glæde for byens borgere.

I links nedenfor kan man læse mere samt se en video, hvor vi alle seks medlemmer, fortæller 
om arbejdet og hver vores faglige perspektiver.
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Nyt arkitekturråd har afløst det forrige fra 2020-2022. Rådet består nu af følgende 6 eksterne 
fageksperter:

De seks eksterne fageksperter er:
Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten.
Susanne Renée Grunkin, Kreativ leder og Kompetenceleder for bæredygtighed hos Arkitema
Claus Bech-Danielsen, arkitekt MAA, professor ved BUILD Aalborg Universitet. Ny
Christian Tilma, arkitekt MAA, associeret partner i Praksis Arkitekter. Ny
Nicolai Carlberg, etnolog og indehaver af Carlberg
Signe Cold, arkitekt MAA, partner i Entasis.

Arkitekturrådet (odense.dk)
Nyt arkitekturråd skal bidrage til at styrke arkitektonisk kvalitet og byudvikling i Odense - 
MitOdense

 
7.21 Hillerød Kommunes Arkitekturråd v/Peter Juhl
Arkitekturrådet består af Helle Juul, Arkitekt Ph.D fra Juul & Frost Arkitekter A/S og Sara 
Ettrup, Arkitekt MAA fra Vandkunsten, og Peter Juhl, Landskabsarkitekt MDL, Danske Ark. 
fra OPLAND.
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 lokalplaner. 
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 14 projekter. Projekterne har 
omhandlet erhverv, boliger, byområder og landområder.

Rådets kommentering er en screening af projekterne og anbefalinger til, hvad der bør 
arbejdes videre med. Fundamentet for udtalelserne er Hillerød Kommunes Arkitekturpolitik. 
Rådet har fokus på bylivskvaliteter, kantzoner, skala og indpasning i kulturmiljøet. 

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
Der er ikke indgået beretning for 2022.
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Årsberetningen ‘Kureren’
udgives af Danske Landskabsarkitekter.

Ansvarlig for indhold er foreningens 
bestyrelse og sekretariat.

Spørgsmål bedes rettet til sekretariatet.

Danske Landskabsarkitekters sekretariat. Foto fra 
venstre: studentermedhjælper Caroline Thorup 

Toftild, daglig leder Lillan Thomsen og studenter-
medhjælp Emilia Hauge. Ikke til stede: student-

ermedhjælp Maria Henriette Sørensen. Fotograf: 
Henriette Bonde
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v/daglig leder Lillan Thomsen
Akademikerhuset
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 33 32 23 54 

dl@landskabsarkitekter.dk 
www.landskabsarkitekter.dk
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Tak til Danske Landskabsarkitekters sponsornetværk

SANDSTONE 
NATURSTEN


