HL365-arrangement: Træer – nøglen til fremtidens byer
TRÆER! Emnet for første HL365-arrangement er lige så enkelt, som det er kompliceret. Det handler
nemlig om træer. Til arrangementet på P. Kortegaards Planteskole får du både præsenteret den
seneste forskning, viden og eksempler, men ikke mindst kommer du på markvandring og får
håndgribelig indsigt i emnerne.

PROGRAM for 6.oktober 2022
08.30

Ankomst – Indtjekning & kaffe

08:50

Velkomst ved Joel Klerk - Have & Landskab

09.00

Under jorden …. hvordan skaber vi det bedste udgangspunkt?
Foredrag ved direktør hos Mattle, Christian Mattle

09:45

Plantekvalitet fra ende til anden
Foredrag ved studielektor ved Skovskolen, Oliver Bühler

10.30

Kaffepause

10:45

Meget går godt… men rigtig meget kan gå gruelig galt!
Foredrag ved beplantningsudvikler hos Københavns Kommune, Lars Christensen

11:00

FISHBOWL - Dialog fagfolk og publikum imellem.
Fagfolk: Joel Klerk, fagkonsulent hos Danske Anlægsgartnere Kim Tang og Lars
Christensen.
Ordstyrer: Landskabsarkitekt Niels Lützen

11:45

Network og frokostsandwich

12:30

Markvandring og konkrete "hands on” aktiviteter

14:30

Kaffepause med eftermiddagskage

14:45

GÅR KLIMAET AMOK
Foredrag ved metrolog Peter Tanev

15:45

Tak for i dag ved Joel Klerk - Have & Landskab

Pris pr. deltager dkk 965,- eks. moms
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
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Foredrag ved Christian Mattle - Under jorden …. hvordan skaber vi det bedste udgangspunkt?
Christian vil præsentere de essentielle parametre for træets vækst og udvikling, herunder jord, luft,
vand og næring. Med udgangspunkt i Skovfogedens bytræer, vil cases, resultater og tilvækst
målinger, vise hvad skal der til, og hvad kan gå galt.
Oplægget vil gennemgå essentielle behov og behovsforhold for træers vækst. Behov som skabes i
et urbant miljø, hvor der skal tages hensyn til infrastruktur. Dilemmaet bliver hvordan vi forener de
mange behov, når vi samtidig ønsker sunde træer og bæredygtige løsninger.
Afslutningsvis vil oplægget lægge op til en debat om betydningen af træers sundhed og
tilvæksthastighed. F.eks., hvad betyder forskellen på henholdsvis 2 og 5 cm stammeomfangstilvækst
om året, om 50 år.

Christian Mattle, Skov- og Landskabsingeniør. Har stor praktisk erfaring i plantninger generelt
gennem egne plantninger såsom, skovrejsning, læhegn, alléer, haveplantninger og ikke mindst
Bytræer. Har siden 2011 primært arbejdet med Bytræer, og løsninger til Bytræer.
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Foredrag ved Oliver Bühler - Plantekvalitet fra ende til anden
Plantekvalitet er en vigtig faktor for at grønne anlæg lykkes. Plantekvalitet er også en vanskelig
størrelse. Plantestandarderne søger at gøre kvaliteten målbar og håndterbar, når der handles
planter. Men det er også en kvalitet at vælge den rette art til rette sted, og at sikre at denne art kan
overleve ændringer i vækstbetingelser. Og det er ligeledes helt afgørende, at plantekvaliteten
bevares under og efter plantning, ellers er det vanskeligt at opnå den tilfredsstillende vækst, vi ofte
anfører som minimumsmålet.
Oplægget vil drøfte kvalitetsbegrebet tage fat i emner som plantevalg, nutidens og fremtidens
sortiment, plantestandarder, etableringsbeskæring og generel etableringsdrift.

Oliver Bühler er studielektor på Skovskolen. I sin forskning fokuserer han på bytræers udfordrende
vækstvilkår og søger at udvikle værktøjer som forbedrer deres trivsel. Som uddannet
planteskolegartner har Oliver Bühler også stor erfaring med den praktiske side af produktion,
plantning og pleje af træer og buske. Den akademiske uddannelse omfatter en grad som DiplomIngenieur i havebrug fra University of Applied Sciences i Berlin med speciale i urbant havebrug,
suppleret med en grad som cand.hort. fra det tidligere KVL.
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Foredrag ved Lars Christensen - Meget går godt… men rigtig meget kan gå gruelig galt!
Fik du det du bestilte? Hvis ikke kan der være mange grunde til at det gik galt. De gode ideer og
intentioner, bliver til regulære bestillinger som ender med egentlige leverancer. Rejsen er lang, og
det kræver stor faglighed og klar kommunikation, at nå i mål.
Lars Christensen vil i sit oplæg præsentere os for ”kvalitetsbestillingstrappen” og gennemgå hvilke
redskaber man kan tage i anvendelse for at opnå mest mulig kvalitet i bestillingen. Derudover vil
han belyse, hvor vigtig det er at anvende allerede kendte standarder til at sikre den gode leverance.
Oplægget vil anskueliggøre de mange faldgruber som er undervejs fra bestilling til modtagelse.
Lars vil lægge op til en videre dialog med deltagerne om hvordan vi sikre den optimale bestilling og
får den gode modtagelse.

Lars Christensen Ansat i Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, på 20. år. Han er
beplantningsudvikler af titel og arbejder med GIS, driftsunderstøttelse indenfor vanding og
beskæring mm, tilsyn med anlæg og aflevering. Derudover er han formand for Dansk
Træplejeforening og Syn & Skønsmand for Voldgiftsnævnet.
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FISHBOWL – Dialog

I vores åben FISHBOWL kan enhver deltager til enhver tid indtage en af de tomme stole og slutte sig
til dialogen. Når dette sker, skal en eksisterende gæst af FISHBOWLEN frivilligt forlade dialogen og
frigøre en stol. I FISHBOWLEN har vi 3 fagfolk, som er faste medlemmer. Afhængigt af hvor stort
publikum er, kan der bruges lidt eller meget tid i fiskebowlen. Afslutningsvis lukker ordstyreren
fiskebowlen og opsummerer diskussionen

Kim Tang er landskabsarkitekt og fagkonsulent hos DAG. Kim Tang har i
flere år medvirket til at udvikle kvalitetsbeskrivelser, herunder normer
og pleje af græsområder. Kim har stor praktisk erfaring med
plantekvalitet og etablering af træer fra syn og skøn.

Joel Klerk ejer af Joel Klerk Planteskole som er en specialplanteskole med
produktion af løvfældende træer samt syrener i flere sorter til have, by
og landskab. Joel er udpeget af Danske Planteskoler til at sidde i
bestyrelsen for Have & Landskab.

Niels Lützen Landskabsarkitekt med egen tegnestue, beskæftiger sig
bredt med faget i både teori og praksis, herunder træer, træplantninger
i byen og træers vækstvilkår.
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GÅR KLIMAET AMOK – ved Metrolog Peter Tanev
Kom bag om klimaet med Peter Tanev - hvad er der sket med klimaet og hvad kommer der til at ske
(skybrud, tørke, hede osv.). I oplægget kommer Peter Tanev ind på nogle af de konsekvenser
klimaforandringerne har for Danmark. Han kigger både ind i fremtiden men også på de
klimaparametre som allerede har ændret sig. Der vil også blive kigget på løsninger, og her vil træer
være i fokus bl.a. fordi de er en løsning som kan løse flere udfordringer.

Eftermiddags markvandring og workshop
HL365 konceptet tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og faglige kompetencer der udfoldes
som klassiske foredrag og som ”hands-on” aktiviteter. Formiddagens foredrag vil i praksis kunne
ses, røres og smages på under eftermiddagens workshop. Der vil være fire spændende og relevante
stationer rundt på Kortegaards arealer, med emner som plantevalg, kvaliteter, beskæring,
håndtering af klump og visning af rødder og rodtilvækst.

Lokaliteterne: P. Kortegaards Planteskole A/S
P. Kortegaards Planteskole A/S – planteskole I mere end 100 år og ejes i dag af Jørn Jørgensen.
Fokusområdet er produktion af allétræer og Solitærbuske i markproduktion fordelt på ca. 110 ha, i
dag Danmarks største producent af allétræer.

Værter: Have & Landskab
Have & Landskab samler alle væsentlige aktører der arbejder med planlægning, etablering og
vedligehold af by- og grønne arealer, åbnerum, legepladser, sports- og golfbaner samt naturarealer.
Have & Landskab afholder udstillingen Have & Landskab, som er det førende møde- og
forretningssted, hvor indkøbere og planlæggere mødes med professionelle udbydere på tværs af
den grønne branche.
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