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Læs nyhedsbrevet online

Skov & Landskab har forsket i bytræer i mange år. Senest er
der blevet udpeget både kendte og (næsten) ukendte træarter
og sorter, som er særligt egnede til det svære bymiljø. Listen
består af gamle kendinge som kejserlind men også mindre
anvendte træer som frynseeg og en ny sort af ask. Se hele
listen i ”Anbefaling af gade- og vejtræer”. Venlig hilsen Karen
Sejr – redaktør

•

Om Videntjenesten

•

Rådgivning

•

Abonner på Videnblade

•

Tilmeld/afmeld
nyhedsbrev

•

Kontakt

•

Skov & Landskab

Nye Videnblade
Anbefaling af gade- og vejtræer
Det seneste år har der været gennemført et initiativ for at sikre bedre vilkår
for producenter af træer og for at hjælpe landskabsarkitekter og andre, der
bruger træer i byen og landskabet. Baggrunden for initiativet er de specielle
vilkår, der er inden for produktion af større planteskoletræer.

Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder
I forvaltningen og udviklingen af byens grønne områder er gode politikker,
åbne netværk, partnerskaber, alternative finansieringskilder og evaluering
vigtige nøgleord. Et EU projekt har undersøgt, hvordan nøgleordene kan
nytænkes og kommer med en række anbefalinger der kan sikre både
kvaliteten og økonomien i vores grønne områder og byrum.
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system
En plejeplan kan være med til at fastholde kirkegårdens kvaliteter og gøre
driften mere effektiv. Ideen er at skabe overblik, planlægge og undgå
tilfældige løsninger og på den måde få det bedst mulige ud af de arealer,
penge og medarbejdere, kirkegården har.

1. Kvalitetsstandard for planteskoletræer
En ny »Kvalitetsstandard for planteskoletræer« beskriver højstammede gadeog vejtræer, stambuske, flerstammede træer og søjleformede
træer. Standardens generelle del beskriver og definerer størrelsesangivelser,
stamme og krone samt rødder.
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2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer
En ny »Kvalitetsstandard for planteskoletræer« beskriver højstammede gadeog vejtræer, stambuske, flerstammede træer og søjleformede træer.
Standarden udspringer af behovet for mere præcise beskrivelser af træer for
at opkvalificere brugen af forskellige typer træer og for at styre produktionen
i planteskolen.

Kort Nyt
Hedeselskabet skaber et grønt frirum ved Københavns
Universitet
Hedeselskabet har foræret Skov & Landskab en ny forplads, tegnet
af Schønherr Landskab, og som snart indvies med træer og buske,
mosaikbelægning og lange bænke.
Besøg terapihaven Nacadia i Hørsholm
Terapihaven Nacadia tilbyder guidede besøg i haven med
introduktion til design af terapihaver og haveterapi. Det koster fra
5.500 - 7.500 kr. alt efter, hvor mange deltagere der er.

Kurser og arrangementer
Workshop om innovationsledelse
11. oktober / Frederiksberg
Workshop om innovationsledelse med oplæg om og diskussion af
ledelse af innovationsprocesser og samarbejdsdrevet innovation.
Identitet og stedbundne ressourcer – mere end modeord?
29. oktober / Middelfart
Identitet og stedbundne ressourcer er vigtige nøgleord i
landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling. Hør om den seneste
forskning på feltet.
Kvalitetsdag – drift af veje og grønne områder
14. november / Nyborg
Temadag for alle, der arbejder med drift af veje og grønne
områder. Få inspiration til at løfte kvalitetsarbejdet.
Bytræseminar 2012
15. november / Frederiksberg
Årets Bytræseminar handler bl.a. om etablering og bytræers
vækstvilkår, om asketræet der måske alligevel har en fremtid og
diversitet af bytræer.
Vand på golfbanen – benyttelse og beskyttelse
20. november / Frederiksberg
Kan golfbaner fungere som arealer, hvor overskydende vand kan
ledes hen? Få svar og bud på, hvordan golfbaner kan ”holde” og
spare på vandet.

Spørgsmål og svar

Kommunekontaktråd - hvad er det?
En abonnent på Videntjenesten for Planlægning og Friluftliv er
interesseret i at vide, hvad et ”Kommunekontaktråd” er.
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Har du spørgsmål eller ændringer til dit abonnement, så skriv til sl-vt-abonnement@life.ku.dk.
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