
HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Vi er vilde med grønne klimaløsninger 



Høstslæt kan understøtte  
biodiversiteten

OKNygaards indsats for at 
reducere CO2 udledningen:

Når der udlægges flere og større arealer til en mere biodivers og naturlig be-
plantning, er det vigtigt at tænke på driften helt fra starten. Hvordan kan drif-
ten udføres og hvilke principper skal gælde for området, samtidig med at det 
også skal være økonomisk bæredygtigt ?. Målet med høslet er udvikling af en 
eksisterende divers urtebeplantning på den pågældende lokalitet. Eller vedli-
geholde og udvikle en udsået urteblanding.

Hos OK Nygaard arbejder vi hele tiden på at optimere processer og maskiner til 
den konkrete driftsopgave. For at kunne udbyde den bedste og mest bæredyg-
tige høsletsdrift kigger vi  både danske traditionelle maskiner og nye trends 
og maskineri fra udlandet til skæring og opsamling af hø . Målet er at der i OK 
Nygaards maskinpark skal indgå effektive og CO2 venlige maskiner, som kan 
håndtere høstslæt i naturområder og urbane miljøer.

Vi involverer og investerer i at sikre, at viden deles, udvikles og implementeres 
hos vores driftsmedarbejdere. Vi er med i udviklingsprojekter og med til at ud-
vikle nye standarder for drift. Vi samarbejder bl.a. med forsyningsselskaber, 
vidensinstitutioner og rådgivere i branchen. 

OKNygaard har som mål 
at recycle 100% af alt 
grønt overskudsmateriale, 
afklip mv. Når det er muligt tilbyder 
vi kunderne upcyclede materialer, evt. 
som alternativ til de foreskrevne materialer.

OKNygaard har udviklet et system til pesticidfri ukrudts-
bekæmpelse af store arealer. I samarbejde med KENT har 
vi produceret en løsning med kogende vand, som kan an-
vendes på torve, pladser, stier – ja, endda på kunstgræs-
baner.

I OKNygaard er mere end 1000 håndholdte maskiner  
konverteret til el-drift. El-cykler er blevet en fast del af 
”vognparken” i København sammen med en lang række 
andre mindre eldrevne maskiner.

OKNygaard gennemfører workshops om biodiversitet 
for både kunder og medarbejdere. Workshops afholdes i 
samtlige afdelinger over hele landet.

”Vi arbejder strategisk 
med afsæt i 11 af 

FN´s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling.”



Drift af ekstensive LAR-anlæg

Når ekstensive LAR–anlæg skal driftes, skal både det ønskede 
udtryk og biodiversiteten bevares, samtidig med at det vand- 
tekniske skal fungere.

Her er OKNygaards mangeårige faglige viden om anlæg og drift af alle typer 
grønne arealer vigtig at bringe i spil. Nutidens mange nye typer anlæg skaber 
nye sammenhænge, nye kombinationer og stiller dermed krav til en alsidig 
grøn faglighed. 

For OKNygaard er det vigtigt at tilrettelægge en drift, som fastholder de tan-
ker og elementer, der lå bag designet af det ekstensive LAR-anlæg.

Vi understøtter den praktiske viden ved at opsamle og udnytte den viden, der  
allerede er investeret igennem forskellige udviklingsprojekter. Hermed opnår 
vi en dokumenteret viden, som efterfølgende kan klæde branchen på til frem- 
tidens klimatilpasningsløsninger.

• Hvordan tilrettelægger man plejen af ekstensive LAR-anlæg, så både  
udtryk, biodiversitet og vandtekniske egenskaber opretholdes?

• Hvilken læring er der gjort fra andre opgaver, og hvordan udnytter vi   
erfaringer fra driftspersonalet?

• Hvilke fordele og udfordringer oplever driftspersonalet  i deres dagligdag?

• Nye elementer kræver nye driftsmetoder, eller gør de?  Hvordan har det 
udførende personale tacklet omstillingen og brugt eksisterende viden?

• Hvordan opnår vi gode driftsudbud, der sikrer, at alle elementer kommer 
til at bevares på den lange bane? 

Vi har erfaringer med at omsætte det abstrakte til praktisk udførsel. Gør brug 
af os til at få input fra driftspersonalet til projekterings- og anlægsfasen. 

Nogle af de overvejelser, du skal 
gøre dig og som vi kan hjælpe med:
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Hul til vandet

LAR-anlæg spiller godt sammen med tanker om øget biodiver-
sitet.

Konventionel drift handler, om at mennesker arbejder med at tøjle og have kon-
trol over naturen. Naturen er facilitator for at udleve menneskeskabte designs. 

Biodiversitet handler om at give naturen kontrollen tilbage. Naturen skal selv 
skabe de mikromiljøer, der er naturlige på det pågældende sted. Naturen har 
kontrollen og mennesker faciliterer den del af naturen, den ikke selv er i stand 
til at varetage.

Det er vigtigt når biodiversitet og LAR skal spille sammen, at vi ikke ”bare” 
etablerer et LAR-anlæg som et hul i jorden. Vi bygger et landskab. 

Det er vigtigt at skabe landskaber, hvor naturen kan klare de fleste opgaver, så 
driften bliver enkel og har fokus på at sikre LAR-anlæggets funktion. 

Det er fx vigtigt at kende sammenhængene mellem hvor meget og hvor længe 
der er vand tilgængeligt i anlægget. Det er afgørende for at sikre, at det passer 
til den biodiversitet, vi gerne vil understøtte i området.

Det er vigtigt, at det sikres, at der altid er vand til stede i 
anlæggene. Det kan gøres med små indløbsbed eller -ren-
der, som kan holde på vandet og samtidig virke som sand-
fang, hvor det er let og økonomisk bæredygtigt at rense 
op. 

I OKNygaard har vi erfaring med at drifte LAR-anlæg 
samt erfaring og praktisk viden om, hvordan det udføres, 
så der tænkes holistisk om alle de elementer, der er ind-
tænkt fra starten. 

Vi lærer altid sammen med vores kunder, og vi kan derfor  
bidrage til nye standarder inden for området.

Klimatilpasning i det urbane miljø

Klimatilpasning i det urbane miljø, her er det vigtigt at sikre multifunktio-
nalitet, løsningerne skal bruges af borgerne i hverdage. Samtidig med at der 
er plads til store mængder regnvand under skybrudssituationer.

Hos OKNygaard har vi stor erfaring med mange forskellige kombinationer, 
leg og læring, motion, veje og rekreation. Det er vigtigt at anlæggene udfø-
res så de lægger op til at blive bruget i hverdagen.



Tlf. 70 21 54 00
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk 

”MÅLET ER ENKELT. 
VI VIL VÆRE DE BEDSTE 
ANLÆGSGARTNERE I DANMARK.”

– Vil du med på holdet?

FØLG OS PÅ:

Denne tryksag er trykt 
med omtanke for miljøet.

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er total- 
leverandør af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger over 500 medarbej-
dere, som anlægger og drifter udearealer for kunder, der værdsætter godt 
arbejde.

Du skal have viljen til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, der 
skaber det bedste produkt for kunden. Du skal kunne dit kram, du skal være 
serviceminded og stolt af dit fag.

Se ledige stillinger her: www.oknygaard.dk/kontakt/job
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Vi samarbejder 
om at anlægge 

og drifte 
fremtidens 

grønne byrum.

Tryksag
5041 0826
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