Dansk Landskabspris 2009

Den Danske Landskabspris 2009 blev uddelt 13. november – årets tema var bæredygtighed. Den nystiftede pris
blev uddelt i Arkitekternes Hus i forbindelse med Danske Landskabsarkitekters debatarrangement om det åbne land.
Prisen blev overrakt af vicedirektør fra By- og Landskabsstyrelsen Sven Kofoed

Den store Danske Landskabspris 2009 er tildelt bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S. Landskabsarkitekt og
sekretariatsleder 1998-2008 var Lise Bendix Madsen
• The large Danske Landskabspris 2009 was awarded
to the management of Tarup-Davinde I/S. The landscape architect and secretariat director in 1998-2008
was Lise Bendix Madsen

En smuk historie. Ganske vist ikke helt sand,
men pointen er, at træerne blev sået, ikke for
at projektet skulle være bæredygtigt, et begreb
der næppe fandtes på det tidspunkt, men fordi det var det billigste. På det tidspunkt var der
også krise.
Bæredygtighed går hånd i hånd med prisen,
den billige løsning er ofte den mest bæredygtige.
Det mest bæredygtige er slet ikke at gøre noget
– lad naturen gro og lad den være. Det er også
bæredygtigt at gøre så lidt som muligt, men tænke sig godt om. Og være tålmodig.
I sommer udkom bogen Ny Agenda, der beskriver det ypperste, som dansk landskabsarkitektur har skabt i de seneste fem år. Her forsøger man ikke at gøre så lidt som muligt, snarere
så meget som muligt, for det skal jo helst kunne
ses, at man som landskabsarkitekt har været der
– og gerne hvem landskabsarkitekten er. Der er

ikke sparet på den spektakulære hittepåsomhed,
og der er da også kun to af bogens 40 projekter, der har ansøgt om at blive tildelt årets Danske Landskabspris 2009. Det er tankevækkende,
at begrebet bæredygtighed ikke er et emne, der
vægtes seriøst, når der skabes nye landskaber.
Måske netop fordi det ligger så lige for, prøver
man faktisk at sprænge disse rammer frem for at
følge dem. De tider er forbi, hvor man kunne
forestille sig, at træerne bliver plantet ved agern.
På side 38 i bogen er der et projekt, der adskiller sig fra mængden. Projektet har været lang
tid undervejs, og på forbilledlig vis formår det at
få en hel masse ud af næsten ingenting. Det kræver tålmodighed at være bæredygtig. Det er dette projekt, vi har tildelt årets store landskabspris.
Dansk Landskabspris er en ny pris i Danmark, der har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landska-

Jacob Fischer

For 70 år siden gik C.Th. Sørensen rundt i det,
der skulle blive Aarhus Universitetspark, med en
pose agern i den ene hånd og sin lille datter i
den anden. Istiden havde for længe siden formet
landskabet til en slugt med en rislende bæk, og
ude langs kanterne var de første universitetsbygninger begyndt at rejse sig fra slugtens skrænter.
Nu manglede blot træerne. Sørensen, der ikke
var bange for det helt enkle og brugen af monokulturer, kastede agern på jorden og trådte dem
ned med hælen. ”Inden du er fyldt 18 år”, sagde han til Sonja, ”kan du vandre under træernes
grene, det kræver blot tålmodighed”. Sonja behøvede nu ikke så meget tålmodighed, for allerede da hun var 14, kunne hun med sin far gå under
egetræerne og opleve, hvordan de i deres udvikling fra agern til fuldkronede træer, formåede at binde anlægget sammen til en helhed. En
egeskov med lysninger og bygninger.
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Den lille Danske Landskabspris 2009 er tildelt landskabsarkitekt mdl Signe Rabølle Nielsen for
afgangsprojektet Bæredygtige infrastrukturer – en sammentænkning af byens og naturens systemer
Th. Byudviklingen har skabt globale økologiske og sociale problemer, sammenflettet i et kompliceret
netværk, der får den globale krise til at accelerere dag for dag. Illustrationer Signe Rabølle Nielsen
Herunder. Byens systemer er i projektet kortlagt i form af trafikale infrastrukturer og tekniske infrastrukturer. Disse fungerer som selvstændige og stort set uafhængige systemer. Naturens systemer er
derimod langt mere indbyrdes afhængige, og de er kortlagt og repræsenteret i form af grøn og blå infrastruktur
• The small Danske Landskabspris 2009 was awarded to landscape architect mdl Signe Rabølle Nielsen
for her degree project, Sustainable infrastructures – a synthesizing of the city and nature’s systems.
Left: Urban development has created global ecological and social problems, interwoven in a complex
network that causes the global crisis to accelerate day by day. Illustrations Signe Rabølle Nielsen
Below: The city’s systems are in this project mapped as a traffic and technical infrastructures. These
function primarily as independent systems. On the other hand, Nature’s systems are far more mutually dependent and they are mapped and represented as green and blue infrastructures

bet både i by og på land. Dansk Landskabspris
2009 er blevet til i et samarbejde mellem Danske
Landskabsarkitekter (DL), Kommunale Park- og
Naturforvaltere (KPN) samt Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR). Juryen har i år bestået af landskabsarkitekterne Lars Poulsen (DL),
Charlotte Horn (KPN) og Jacob Fischer (PLR).
Juryen blev bistået af arkitekt Signe Cold og
journalist Poul Henrik Harritz.
Dansk Landskabspris skal hvert år sætte fokus på et nyt tema, og i 2009 er temaet bæredygtighed. Det er et meget bredt emne, hvilket også
har givet sig udslag i de indkomne projekter. Der
er regulære forskningsprojekter, der er byudviklingsprojekter, naturgenopretning, idékataloger,
konkrete byrumsprojekter og meget mere. Projekterne er delt imellem teoretiske projekter og
udførte projekter. Indgangsvinklen til begrebet
bæredygtighed er meget forskellig, men det viser
samtidig den store bredde, der er inden for faget
landskabsarkitektur og forvaltning.
Tilbage til side 38 i Ny Agenda hvor vi finder projektet, der er blevet tildelt årets store pris.
Natur- og fritidslandskabet ”Over Sø og Land” i
Tarup–Davinde på Fyn.
Det er et projekt, hvor man har gjort lidt,
men tænkt meget. Projektet bæres af en klar og
styrende strategi hjulpet af 10 dogmer. Opgaven
har været at omdanne et råstofområde, der lignede en tæppebombet slagmark, til et rekreativt
landskab. Med dogmer som; tilstræb enkelthed,
brug lokale materialer, flyt kun jorden én gang,
brug egnens træarter og lad køer stå for plejen,
er der med få midler opstået en særegen kollage
af 60 jadeblå grundvandssøer. Det er ydmygt i
sit udtryk og med stor bredde i sin brugsværdi.
Juryen vægter resultatet af bestyrelsens store og vedvarende arbejde for at styre omskabelsen af et stort landskabsområde højt. Området
kunne uden indgriben henligge som en landskabelig ruin efter endt udvinding af råstoffer.
Ved samarbejde på tværs af kommunegrænser
har der i stedet forløbet en lang frugtbar proces og med et visionært sigte er det lykkedes at
styre en vanskelig proces med iboende interessekonflikter mellem erhverv, ejerforhold og natur og rekreation.

Omskabelsen er sket efter en række klare principper, der fremmer det lokale, bruger design
til at fremme smukke, holdbare løsninger og
en egen identitet i kontrast til det rå, udgravede landskab. Projektet virker folkeligt forankret,
hvilket må skyldes den store indsats, der er gjort
med at formidle de mange interesser og værdier,
der gør området værd at gæste. Det handler om
natur, sten og geologi, fortidsminder samt om de
tiltag, der åbner for bred rekreativ anvendelse af
det store og afvekslende landskab, der er beliggende 10-12 km fra Odenses centrum.
Juryen påskønner, at området har udviklet
sig ud fra principper om bæredygtighed i planlægning, ved design af anlæg og ved naturpleje
af området. Den samlede naturforvaltning bærer
præg af enkelhed, godt design og en dygtig formidling af områdets varierede naturforhold og
oplevelse af tidsfylde, i forhold til geologi, fortidsminder, landskabets udvikling og den rigere
natur i nutidslandskabet.
Juryen finder, at der er skabt et landskab, der
i bogstaveligste forstand kan ’bære sig selv’. Den
mest simple forklaring på at noget er bæredygtigt.
En yderligere motivation i forhold til bæredygtighed er forankringen i det lokale, samt
genbrug af materialer og valg af kvalitetsdesign,
der sikrer holdbarhed, og at der tilføres ny værdi
og funktion til et område, der ikke længere tjener et landbrugsformål.
Juryen mener, at bestyrelsen på ansvarsfuld
måde har løst de udfordringer, der ligger i at udvikle et udgravet, tømt landskab til et velbesøgt
udflugtsmål med sociale og miljømæssige gevinster for et stort opland både nutidigt og forstærket i fremtiden, hvor naturen vil have genvundet
sin egen balance.
Juryen tildeler Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S den store Danske Landskabspris 2009 på
40.000 kr. Og som en bonus får den en pose
agern fra Aarhus Universitetspark. C. Th. Sørensen har næsten rørt ved dem. Brug dem, der skal
kun lidt tålmodighed til…!
Foruden den store pris er der i år også tildelt en lille pris. Den lille Danske Landskabspris tildeles et projekt, der prøver at skabe en

sammentænkning af byens og naturens systemer.
Projektets målsætning er at kortlægge de problematikker, den eksisterende praksis ved infrastrukturplanlægning og samtidig give et bud på,
hvordan man kan etablere nye infrastruktursystemer, der indgår i symbiose med naturen. Projektet peget i retning af mere lavteknologiske og
selvkørende løsninger frem for meget teknisk
tunge løsninger, som har meget store konsekvenser, når systemet bryder sammen. Projektet
peger ligeledes på nødvendigheden af en tværfaglig kommunikation på tværs af de kommunale instanser.
Det er et projekt, der indeholder et forfriskende alternativ vedrørende vedvarende energi
samt ressource- og energioptimering. Det er et
projekt, der er fornyende og inspirerende både
fagligt og politisk. Det er et projekt, der fortjener bredere kendskab for derved at kunne inspirerer for en bedre fremtid.
Den lille Danske Landskabspris 2009 på
10.000 kr. tildeles Signe Rabølle for hendes afgangsprojekt på Aarhus Arkitektskole med titlen
’Bæredygtige infrastrukturer – en sammentænkning af byens og naturens systemer’.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt maa, mdl
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