
 

 

HLU Årsberetning 2020  

I beretningsåret efterfulgte Margrethe Floryan Kirsten Lund-Andersen som 

udvalgsformand.  

 

Udvalget har i 2020 haft følgende medlemmer:  

Flemming Aalund, restaureringsarkitekt MAA 

Lisbeth Brorsen, arkitekt MAA 

Jacob Fischer, landskabsarkitekt, MAA MDL 

Margrethe Floryan, museumsinspektør – formand fra 1.10.2020 

Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL  

Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL – formand 1995 til 1.10.2020 

Jesper Munk-Andersen, museumsinspektør 

Karen Margrethe Olsen, cand.polit., Landsforeningens formand 

 

Udvalget har i årets løb afholdt fem møder. Rikke Stenbro deltog med oplæg i et HLU-

møde. Desuden har HLU foretaget en række besigtigelser og gennemført en todages 

studietur til Sydsjælland og Lolland. 

Visse opgaver (herunder besigtigelser og møder) varetages i mindre grupper 

bestående af 2-3 udvalgsmedlemmer, med efterfølgende status på udvalgsmøderne. 

Mellem møderne kommunikerer udvalgets medlemmer indbyrdes via mail og telefon. 

Flere af udvalgets medlemmer deltog i Landsforeningens møde om projektet ’En 

fælles sag’. Dette samme for så vidt Landsforeningens årsmøde og generalforsamling. 

Møderne blev afholdt digitalt.  

 

Fredningsemner og -strategi: 

HLU erfarede med glæde, at forslaget om fredning af Sonja Polls have blev sendt i 

høring (i april 2010 blev der truffet beslutning om fredning). Via Landsforeningens 

formand har udvalget søgt viden om status på tidligere fremsendte, men endnu ikke 

behandlede fredningsforslag. Udvalget har i 2020 påbegyndt arbejdet med at skrive 

fredningsforslag for Måneporten/Stokkerup.  

Sammen med medlemmer af NTA foretog medlemmer af HLU en besigtigelse af DTU 

mhp. vurdering af evt. udarbejdelse af fredningsforslag; for så vidt HLU blev det 

besluttet at igangsætte en nærmere analyse af DTU som landskabeligt anlæg. HLU 

arbejder fortsat med flere mulige fredningsemner. HLU overvejer på sigt at tage 

initiativ til en workshop om praksis i f.t. udarbejdelse af fredningsforslag.  



 

 

HLU bidrog med SLAV-emner til SLKSs arbejde med en fremtidig fredningsstrategi. 

Endvidere har HLU udarbejdet en liste over betydende kvindelige landskabsarkitekter 

født f.1970. Listen er formidlet til forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur’ 

(2020-2023), KU, med hvem der i øvrigt er etableret løbende kontakt.  

 

Besigtigelser og løbende sager:  

HLU har i 2020 beskæftiget sig med en række haveemner, der er blevet indbragt for 

Landsforeningen. Bl.a. Søibergs Gaard/Skagen, Farumgaard, Damparken/Haderslev. 

Der er foretaget besigtigelse af Farumgaard; sagen er afsluttet. Endvidere besigtigelse 

og indsats for at bevare egetræerne på Lundtoftegårdsvej ved DTU/Lyngby og 

kulturmiljøet beliggende mellem bebyggelsen Lundtofteparken og 

Helsingørmotorvejen. Endvidere besigtigelse af en meget velbevaret have tegnet af 

C.Th. Sørensen på Vestagervej/Hellerup; sagen er ikke afsluttet. HLU foretog ultimo 

juni 2020 en todages studietur til Sydsjælland og Lolland; et af fokuspunkterne var 

mulige emner til projektet ’Danmarks betydningsfulde haver’. Studieturen omfattede 

bl.a. besøg i en landbohave i Strøby og på Boesdal Kalkbrud, i haverne til 

Petersgaard, Christiansæde og Kjærstrup, samt Pederstrup; alle steder blev udvalget 

vist rundt af ejerne eller den for haveprojektet ansvarlige landskabsarkitekt.  

 

Bidrag til Landsforeningens tidsskrift By&Land: 

HLU bidrog i 2020 med to artikler til By&Land. Der blev truffet aftale med redaktør 

Helge Torm om flere bidrag fra HLU i 2021. 

 

HLU og fredningsarbejdet i SLKS:  

På opfordring fra et medlem af DSB bidrog HLU til afklaring af kriterier for vurdering 

af selvstændige landskabsarkitektoniske værker, herunder til spørgsmålet om 

nødvendigheden af at udarbejde en plejeplan.  

 

Projektet ’Danmarks betydningsfulde haver’ 

HLU har fortsat arbejdet målrettet på at finde relevante emner til optagelse på listen 

over ’Danmarks betydningsfulde haver’. Men indsatsen har pga. presserende 

arbejdsopgaver været mindre intens end først planlagt. Med sigte på at realisere et 

flerårigt registrerings-, kvalificerings- og formidlingsarbejde blev der i årets løb 

udarbejdet projektbeskrivelse, budget, etc. til behandling i Landsforeningens 

bestyrelse. Efterfølgende blev der udarbejdet og afsendt fondsansøgninger. Projektet 

planlægges iværksat efteråret 2021.  

 

5. maj 2021 – Kirsten Lund-Andersen & Margrethe Floryan 


