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Landskabsarkitekt
  Speciale 2013
  Undersøgelse af buskplantning i Ballerup
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Underviser på KU i 3 år
  Beplantningsdesign
  Planter og teknologi i landskabsarkitektur
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Haveejer i Ballerup 
 

Haveejer i Ballerup
  Eksperimentarium
  Træer, buske, stauder, klatreplanter, løg, knolde, ukrudt, sommerblomster ...
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Buske kan tilbyde blomster
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Farver
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Årstidsvariation
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Volumen og læ også om vinteren
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Levesteder for fugle og andre dyr
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45 % af de anvendte planter  i DK 
er buske og småtræer

Kilde: Jensen & Olrik (2002) Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område, videnblad nr. 8.1-12, Skov & Landskab
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Men vi ved meget lidt om dem
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Det kan vi godt se
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... behøver det være sådan?
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Hvad er problemet?

  Ukrudt

  Mistrivsel, visne eller misfarvede blade, knækkede grene

  De bliver for store, ranglede, ikke tætte og frodige

	 	 De	filtrer	sammen,	man	kan	ikke	se	arternes	karakterer

  Beskæring? - foryngelse? mange forskellige beskæringskrav

  De holder ikke så længe - efter få år må man foryngelsesbeskære eller rydde

  De vælter ved snetryk

  osv ...
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Det starter med ukrudtet

  Mareridtet!
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3-4 år efter plantning

Buskplantning i Ballerup

 

1 x 1 m ved plantning

0,5 m til kanten

Letbuske
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 ◦ Dækning af jorden 
 
 
 
 
 
 

 ◦ Overlap 
 

Dækningsgrad 3-4 år efter plantning
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 ◦ Ranglede, stressede planter
 ◦ Døende planter

Høj plantetæthed - mål: mindre ukrudt
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Mål: mindre ukrudt?
 
       

 ◦ Ét år efter aflevering:
 

Gift
 ◦ Nyplantninger
 ◦ Intensiv renholdelse
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 ◦ Langstrakte

 ◦ svækkede

Og i det kraftige snetryk i 2015 væltede beplantningen



22Ballerup Idrætsanlæg

 ◦ 0,5 x 0,5 m

 ◦ Hjælper det?

 ◦ Svage planter

 ◦ Ukrudt

Vi planter tættere og kraftigere
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Hvor tæt kan vi plante
  Konkurrence mod ukrudt
  Konkurrence mod sig selv

Monokultur

År 1 År 2 År 3 År 4

2 x 2 m

1 x 1 m
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Buskene er pressede
  

  Planterne bliver ranglede
  Svækkes af mangeltilstande
  Får sygdomme

Monokultur

År 4

2 x 2 m

1 x 1 m
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Vi tynder plantningen?
  

  Hvad tror I?
  
	 	 De	fleste	buske	er	lavet	til	at	klare	at
  blive spist, brændt, overdækket osv

  De kommer stærkt igen
  

Monokultur

År 4

1 x 1 m

1 x 1 m
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Når de mobile er lavest
  Tæppedannende - de stationære fastholder struktur
  Begge karakterer står frem

Lonicera tatarica skaåret ned til til basis

Den kommer stærkt igen!
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Tæt og kraftigt
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”Varmemesterbeskæring”

Tæt og kraftigt
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”Varmemesterbeskæring”

Tæt og kraftigt



30Lundegården og Baltorpvej, Ballerup

 ◦ Sygdom 

 ◦ Uharmonisk vækst 

 ◦ Ukrudt 
 
 
 
 
 

 ◦ ”Varmemesterens” skyld?

”Varmemesterbeskæring”
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 ◦ Konkurrence på samme niveau 

 ◦ Svage individer 

 ◦ Sygdom 

 ◦ Misvækst 

 ◦ Mindre tætte – svækkede, ranglede 

 ◦ Kortere levetid 

 ◦ Visuelt udtryk forringes

Plantetæthed

Kilde:  Thoday, Peter (2004), Thoday, Peter (2004) Ground Cover, i Hitchmough & Fieldhouse: Plant User Handbook, Blackwell Science Ltd, Oxford, UK (s. 180 Plate 14a-b)
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Det er da nemt nok!
  

  Vi laver nogle testplantninger!
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Men
  
  Buske er ikke bare buske

  

Kerria japonica

Potentilla fruticosa
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Mobile             Stationære
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Mobile - stationære
  

Mobil - (fx. Prunus spinosa) Stationær - (fx. Malus sargentii)
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Mobile kan ommøblere beplantningerne
  Syringa vulgaris
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Men de kan også gøre dem tætte
  Ribes alpinum med Hedera hebernica
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Stationære har ofte svært ved at fylde hullerne ud
  Ribes alpinum hvor grove vildgræsser har etableret sig
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Når de mobile er lavest
  Tæppedannende - de stationære fastholder struktur
  Begge karakterer står frem
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Når de mobile er lavest
  Tæppedannende - de stationære fastholder struktur
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Når de mobile er højest
  De mobile dominerer, den statilnæres karakter dæmpes eller forsvinder
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Når de mobile er højest
  Rhus typhina dominerer men lysgennemfaldet er stort
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Når de mobile er højest
  De mobile dominerer, den statilnæres karakter dæmpes eller forsvinder
  MEN - stationære stedsegrønne kan give vinterstruktur
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Hvis vi bevidst anvender viden om planternes vækst
er der større mulighed for at få det ønskede resultat
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Hvordan kan vi blive klogere på de strukturer og 
processer, som har indflydelse på buskplantningers 
udtryk og trivsel?
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Det vil jeg undersøge 

i samarbejde med

Danske Planteskoler 
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PhD
  Forskningsuddannelse

  

  Projekt arbejdstitel:

  Buskplantninger - tæt på naturen
  bæredygtige strategier til design og drift
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For rodet?

For meget ukrudt?

For tæt?

For spredt?
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For rodet?

For meget ukrudt?

For tæt?

For spredt?

Intet rigtigt svar

Hvis vi får det ønskede udtryk har vi en succes
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For rodet?

For meget ukrudt?

For tæt?

For spredt?

Intet rigtigt svar

Hvis vi får det ønskede udtryk har vi en succes

Derfor shar vi brug for viden om hvordan planterne vokser og påvirker 
hinanden og hvilke udtryk der opstår som følge af de måder vi anvender 
planterne
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For rodet?

For meget ukrudt?

For tæt?

For spredt?

Intet rigtigt svar

Hvis vi får det ønskede udtryk har vi en succes

Derfor shar vi brug for viden om hvordan planterne vokser og påvirker 
hinanden og hvilke udtryk der opstår som følge af de måder vi anvender 
planterne

Og vi har brug for at skabe viden i en form som kan anvendes af 
planteproducenter, planlæggere, anlæggere og driftere
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For NYSSELIGT??

For LIDT ukrudt?

For LIDT svækket?

For ORDENTLIGT?

Moden skifter
 Og de spørgsmål vi er optagede af
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Skiftende trends, problemstillinger og interesser
  
  
  Klima

  Biodiversitet

  Minimalisme

  Cottage gardens

  Piet Oudolf

  Terapeutiske haver

  Hjemmehørende arter

  Blomsterengen 

  Den hvide have

  Bynatur            osv ...  
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Skiftende trends, problemstillinger og interesser
  
  
 Derfor skal vi kende vores byggemateriale
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Testplantninger på Have & Landskab
  Have & Landskab 2017 ->
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Testplantninger på Have & Landskab
   Have & Landskab 2017 ->
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Testplantninger på Have & Landskab
   Have & Landskab 2017 

16 bede

4 grader af bunddække pr. bed
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Vi ønsker at teste
   

Mobil - stationær

Plantetæthed

Lagdeling og konkurrence

Bunddækkede urtelag
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Vi ønsker at teste
   

Mobil - stationær

Plantetæthed

Lagdeling og konkurrence

Bunddækkede urtelag

Hvordan påvirker det:
   

Jorddække

Ukrudtsmængde

Vækstform 

Årstilvækst

Trivsel

Udtryk

Overlevelse
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Og så ønsker vi:
   

At bringe buske på dagsordenen

At vise forskellige måder at anvende buske på

At inspirere

At sætte fokus på planteløsninger generelt
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4 planteprincipper testes 
  

Standard - 1x1 m alle størrelser (almindelig praksis)

Forskudte lag med buskoverstandere - tydelige lag, store buske som spredte overstandere

”Usynlig” lagdeling - ”Dunnet-afstande” (afstande afhængig af udvokset størrelse)

Store kvaliteter tæt - >2 pr. m2 (tættere end ”Dunnet” men afhængig af udvokset størrelse)

Standard Forskudte lag ”Usynlig” lagdeling Store kvaliteter tæt
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”Dunnet-afstande”
  
  Planteafstand afhængig af individers udvoksede højde

  <1 meter: 1 pr. m2 hele bedet

  1-3 meter: 1,5-2 meters indbyrdes planteafstand

  >3 meter: >3 meters indbyrdes planteafstand

  Der anbefales desuden et bunddækkende urtelag - stauder

Kilde: Dunnet, Nigel (2004) Shrub Mosaics and Woodland Edge - ’Natural’ Models for Shrub Planting, (i Hitchmough & Fieldhouse: Plant User Handbook), Blackwell Science Ltd, Oxford, UK
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Bund
  

  Alle 16 bede 

Bar jord 12 pr. m2

9 pr. m2 5 pr. m2
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Temaer

For at vise forskellige muligheder for udtryk - det kunne være alle mulige andre temaer

Strand - grå/blå bladfarver, 

Solnedgang - røde/orange (udspring/høst/bære/blomster)

Natur -  hjemmehørende arter

Klima - robuste i forhold til klimaforandringerne

Strand Strand Strand StrandSol Sol Sol SolNatur Natur Natur NaturKlima Klima Klima Klima

Standard Forskudte lag ”Usynlig” Stor og tæt
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Fx strand
   som inspirationskilde for udtryk

  

Foto: http://www.rejseavisen.dk/danmark-klitsoeerne-ved-gammelgab-vestjylland.html
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Fx strand
   

Fordeling
 

Foto: http://www.rejseavisen.dk/danmark-klitsoeerne-ved-gammelgab-vestjylland.html
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Fx strand
   

  

Foto: http://www.rejseavisen.dk/danmark-klitsoeerne-ved-gammelgab-vestjylland.html
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Eksempel
  XXX
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Når de mobile er lavest
  Tæppedannende - de stationære fastholder struktur
  Begge karakterer står frem



Spørgsmål?


