
Onsdag den 30. august
Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

09:30 - 10:00 Udviklingsplaner i praksis – fokus på kirkegårde Skovkonsulenterne ApS

10:00 - 10:30 Planteanvendelse i LAR-anlæg

10:15 - 10:45 Udviklingsplan for kirkegården: Kom godt i gang

10:45 - 11:15 Brug buske bedre

11:00 - 11:30
Tilpasning af kirkegården med succes! – vilkår og

inspiration

11:00 - 11:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger Fokdal Springvand AS

11:00 - 12:00
Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran,

kørsel i området
René Larsen - Hestekørsel.dk

11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter” THAT.WOOD.DO

11:30 - 12:00 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet Danske Planteskoler

11:30 - 12:00
Kan grønne entrepriser med fokus på beplantning og

terræn give mere værdi i byggeriet?

11:45 - 12:15 Guide i junglen af kloner med ”Q-plant”

12:00 - 12:30
Slagelses borgmester Sten Knuth uddeler

Maskinleverandørernes Innovationspris

13:00 - 13:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

12:45 - 13:15 Udviklingsplan for kirkegården: Kom godt i gang

13:00 - 13:30 Værdisætning af træer på 30 minutter

Programmet fra HL’17
Fagligt Forum og Udstillernes aktiviteter

http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/udviklingsplaner-i-praksis-fokus-paa-kirkegaarde/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/udviklingsplan-for-kirkegaarden-kom-godt-i-gang/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/tilpasning-af-kirkegaarden-med-succes-vilkaar-og-inspiration/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/taenk-kreativt-klimatilpasning-lar-loesninger/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=1042
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-hestetrukken-skovvogn-med-kran-koersel-i-omraadet/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/goer-det-selv-ter/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2845
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/marie-schnell-fremviser-og-fortaeller-om-buskeprojektet/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2282
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/laer-at-vaerdisaette-traeer-med-vat03/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/nye-bedre-buske-og-traeer-med-q-planter/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/borgmester-sten-knuth-uddeler-innovationsprisen/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/udviklingsplan-for-kirkegaarden-kom-godt-i-gang-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg-2/


Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

13:00 - 14:00
Demonstration: Hvor innovation møder renlighed –

Glutton® 2411 Electric – kørsel i området
KJ Supply ApS

13:30 - 14:00
TIlpasning af kirkegården med succes! – vilkår og

inspiration

13:45 - 14:15 Brug buske bedre

14:00 - 15:00
Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov,

med hest.
René Larsen - Hestekørsel.dk

14:15 - 14:45 Guide i junglen af kloner med ”Q-plant”

14:30 - 15:00
Kan grønne entrepriser med fokus på beplantning og

terræn give mere værdi i byggeriet?

14:30 - 15:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort Skovkonsulenterne ApS

15:00 - 15:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

16:00 - 16:00
Første udstillingsdag slutter vi siger tak for i dag og på

gensyn i morgen

 

 

Torsdag den 31. august
Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

09:30 - 10:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort Skovkonsulenterne ApS

10:00 - 10:30 Værdisætning af træer på 30 minutter

10:15 - 10:45 Brug brolægningsnormerne til bedre belægninger

10:45 - 11:15 Planteanvendelse i LAR-anlæg

11:00 - 12:00
Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran,

kørsel i området
René Larsen - Hestekørsel.dk

11:00 - 11:30 Byens Gulv – Klimatilpasning og Bynatur

11:00 - 11:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger Fokdal Springvand AS

11:00 - 11:30 Parkudviklingsplaner – fokus på kommuner Skovkonsulenterne ApS

11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter” THAT.WOOD.DO

http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-hvor-innovation-moeder-renlighed-glutton-2411-electric-koersel-i-omraadet/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=5383
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/tilpasning-af-kirkegaarden-med-succes-vilkaar-og-inspiration-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-udslaebning-af-traestammer-fra-skov-med-hest/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/nye-bedre-buske-og-traeer-med-q-planter-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/kan-groenne-entrepriser-med-fokus-paa-beplantning-og-terraen-give-mere-vaerdi-i-byggeriet-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/arealregistrering-i-felten-vejen-til-gode-driftskort/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/foerste-udstillingsdag-slutter-vi-siger-tak-for-i-dag-og-paa-gensyn-i-morgen/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/arealregistrering-i-felten-vejen-til-gode-driftskort-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/laer-at-vaerdisaette-traeer-med-vat03-3/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-brolaegningsnormerne-til-bedre-belaegninger/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg-3/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-hestetrukken-skovvogn-med-kran-koersel-i-omraadet-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/byens-gulv-som-ressource/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-4/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/taenk-kreativt-klimatilpasning-lar-loesninger-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=1042
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/parkudviklingsplaner-fokus-paa-kommuner/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/goer-det-selv-ter-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2845


Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

11:30 - 12:00 Brug buske bedre

11:45 - 12:15 Vand som ressource, bio-LAR, m.v.

12:00 - 14:00 Lone Selmer Trio HL17

12:15 - 12:45 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet Danske Planteskoler

12:45 - 13:15 Brug Brolægningsnormerne til bedre belægninger

13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

13:00 - 13:30 Værdisætning af træer på 30 minutter

13:00 - 13:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

13:30 - 14:00 Byens Gulv – Klimatilpasning og Bynatur

13:45 - 14:15 Planteanvendelse i LAR-anlæg

14:00 - 15:00
Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov,

med hest.
René Larsen - Hestekørsel.dk

14:15 - 14:45 Vand som ressource, bio-LAR, m.v.

14:30 - 15:00 Brug buske bedre

15:00 - 15:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

17:00 - 17:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

18:00 - 18:01
Anden udstillingsdag slutter vi siger tak for i dag og på

gensyn i morgen

 

 

Fredag den 1. september
Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

09:30 - 10:00 Parkudviklingsplaner – fokus på kommuner Skovkonsulenterne ApS

10:00 - 10:30 Brug buske bedre

http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre-3/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/vand-som-ressource-bio-lar-m-v/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/lone-selmer-trio/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/marie-schnell-fremviser-og-fortaeller-om-buskeprojektet-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2282
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-brolaegningsnormerne-til-bedre-belaegninger-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet-4/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/laer-at-vaerdisaette-traeer-med-vat03-4/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-5/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/byens-gulv-som-ressource-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg-4/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-udslaebning-af-traestammer-fra-skov-med-hest-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/vand-som-ressource-bio-lar-m-v-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre-4/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-6/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-7/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/anden-udstillingsdag-slutter-vi-siger-tak-for-i-dag-og-paa-gensyn-i-morgen/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/parkudviklingsplaner-fokus-paa-kommuner-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre-5/


Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

10:15 - 10:45
Kan grønne entrepriser med fokus på beplantning og

terræn give mere værdi i byggeriet?

10:45 - 11:15 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet Danske Planteskoler

10:45 - 11:15 Værdisætning af træer på 30 minutter

11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter” THAT.WOOD.DO

11:00 - 11:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger. Fokdal Springvand AS

11:00 - 12:00
Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran,

kørsel i området
René Larsen - Hestekørsel.dk

11:00 - 11:30
Stævning af træer og buske i bede. En ny, interessant

driftsform året rundt

11:30 - 12:00 Planteanvendelse i LAR-anlæg

11:45 - 12:15 Træbiologiske aspekter ved beskæring af tykke grene

12:45 - 13:15
Kan grønne entrepriser med fokus på beplantning og

terræn give mere værdi i byggeriet?

13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Inst. for Geovidenskab og

Naturforvaltning

13:00 - 13:30 Brug buske bedre

13:00 - 13:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

13:00 - 14:00
Demonstration: Hvor innovation møder renlighed –

Glutton® 2411 Electric – kørsel i området
KJ Supply ApS

13:30 - 14:00
Stævning af træer og buske i bede. En ny, interessant

driftsform året rundt

13:45 - 14:15 Værdisætning af træer på 30 minutter

14:00 - 15:00
Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov,

med hest.
René Larsen - Hestekørsel.dk

14:15 - 14:45 Træbiologiske aspekter ved beskæring af tykke grene

14:30 - 15:00 Planteanvendelse i LAR-anlæg

14:30 - 15:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort Skovkonsulenterne ApS

http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/vaerdiskabelse-gennem-hoej-kvalitet-i-udearealer/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/marie-schnell-fremviser-og-fortaeller-om-buskeprojektet-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2282
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/laer-at-vaerdisaette-traeer-med-vat03-5/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet-5/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/goer-det-selv-ter-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2845
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-8/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/taenk-kreativt-klimatilpasning-lar-loesninger-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=1042
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-hestetrukken-skovvogn-med-kran-koersel-i-omraadet-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/traebiologiske-aspekter-ved-beskaering-af-tykke-grene-og-indkapsling-af-patogener-i-aegte-og-uaegte-kernedannere/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg-5/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/traebiologiske-aspekter-ved-beskaering-af-tykke-grene/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/kan-groenne-entrepriser-med-fokus-paa-beplantning-og-terraen-give-mere-vaerdi-i-byggeriet/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/veterantraeer-og-biodiversitet-6/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2319
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/brug-buske-bedre-6/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-9/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-hvor-innovation-moeder-renlighed-glutton-2411-electric-koersel-i-omraadet-2/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=5383
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/traebiologiske-aspekter-ved-beskaering-af-tykke-grene-og-indkapsling-af-patogener-i-aegte-og-uaegte-kernedannere-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/laer-at-vaerdisaette-traeer-med-vat03-6/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-udslaebning-af-traestammer-fra-skov-med-hest-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=2443
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/vaerdiskabelse-gennem-hoej-kvalitet-i-udearealer-2/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/planteanvendelse-i-lar-anlaeg-6/
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/arealregistrering-i-felten-vejen-til-gode-driftskort-3/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=4382


Tidspunkt Beskrivelse Udstiller

15:00 - 15:30
Demonstration af STIGAs mest innovative

robotplæneklipper til store plæner
STIGA A/S

16:00 - 16:01 Tak for denne gang – vi ses igen i 2019

http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/demonstration-af-stigas-mest-innovative-robotplaeneklipper-til-store-plaener-10/
http://www.haveoglandskab.dk/?post_type=udstillere&p=227
http://www.haveoglandskab.dk/aktiviteter/tak-for-denne-gang-vi-ses-igen-i-2019/

