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indlæg v. Eigil 
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Kort præsentation 

 Eigil Brinch Andersen Anlægsgartner Mester 

Har siden 1967 beskæftiget sig med anlægs- og entreprenøropgaver med speciale 

i grønne anlæg, have-design, pleje og vedligeholdelse af de grønne udemiljøer og 

autoriseret kloak arbejde.  

Driver i dag anlægsgartner firmaet Team EBA A/S, der er beliggende i Varde. 



Hvad blev der af vedligeholdelsen… 

 Jeg er rigtig glad for at I tager emnet op. 

 Image ud ad til. 

 Der bygges nyt, men tingene vedligeholdes 

ikke, det holder så længe det kan. 

 Masser af tomme stalde og bygninger der 

bare står og går i forfald (ikke kun i 

landbruget, men generelt).  

 Nogen steder i landet kan der drages 

sammenligning til det gamle øst Tyskland i 

1990-erne. 

 Hvor er den landlige idyl blevet af… 



Eksempler fra vores egen nabo farm. 

 
 Produktions anlæg. 

 Ingen beboelse. 

 Læbeplantning er ikke beskåret. 

 Amme træer er ikke fældet, så de 

blivende læ træer kan komme 

ordentlig til. 













Love og regler… 

 Fra 1 januar 2017 blev kravet om 3 rækkers 
læhegn, ændret til et ”beplantningsbælte af 
træer og buske”. 

 Kravet gælder kun for minkfarme med åbne 
pelsdyrhaller. 

 Såfremt der ikke er synlig indsigt til en 
minkfarm, kan kommunen helt eller delvist 
dispensere for kravet om beplantning. 

 Problemet med krav er at det bliver et 
minimum. 

 Der er ingen krav eller regler for 
vedligeholdelse af beplantningerne. 



Forslag til forskønnelse og fornyelse af 

beplantninger 

 Problemet kan være at I 
ikke vil afgive noget 
mere jord til 
beplantningerne. 

 Blød op for 
stramhederne. 

 Sørg for beskæring og 
vedligehold af 
eksisterende 
beplantninger. 

 Sætte en ære i at 
tingene fremstår pænt 
og nydeligt (image ud af 
til). 



Store Træer 

Egetræ Bøgetræ Asketræ 

Ahorntræ Lindetræ 



Små/mindre træer 

Tjørn Alm. Røn Naur 

Ildløn Avnbøg 



Store buske 

Syren Sargents æble Hyld 

Bærmispel 



Mindre buske 

Gedeblad Liguster Aronia 

Multiflora rose 



Urteplanter/bunddække 



Man kan også 
gøre 
ingenting…. 


