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Strukturreformen 
på natur- og miljøområdet 

Danmark er på vej til at gennemføre den største politiske og administrative 

reform i mere end 30 år. Reformen får betydelige konsekvenser for natur- og 

miljøområdet og dermed også for læserne af Vækst og for Hedeselskabet.

Debatten om strukturreformens konsekvenser for natur og miljø har dog 

indtil videre begrænset sig til ganske få temaer, eksempelvis kommunernes 

kompetencer i forhold til de nye miljøopgaver og spørgsmålet om den politiske 

afvejning af miljøhensyn over for erhvervsinteresser. Med denne udgave af 

Vækst forsøger vi at grave et spadestik dybere end den hidtidige debat. 

Bornholmerne er de eneste, der har konkrete erfaringer med en kommune-

sammenlægning. Derfor tog Vækst en tur til klippeøen for at se på, hvad sam-

menlægningen af de fem bornholmske kommuner indtil videre har betydet for 

natur- og miljøområdet. På det mere tekniske plan beskriver vi arbejdet med at 

få de fem uafhængige spildevandsplaner til at blive til én sammenhængende 

plan for hele Bornholm - et arbejde, som Hedeselskabet Miljø og Energi A/S 

har bidraget til.

Men vi ser også på den aktuelle strukturreform, hvor vi bestræber os på at 

give et overblik over de aktuelle planer for reformen. Vi giver også et nærmere 

indblik i det allerede meget konkrete arbejde med sammenlægningen af fi re 

kommuner til dét, der fra 1. januar 2007 kommer til at hedde Ringkøbing-

Skjern Kommune. 

Vi håber, at vi med denne udgave af Vækst giver vore læsere en lidt dybere 

indsigt i de hidtidige erfaringer på området, og hvad der aktuelt foregår af 

betydning for natur- og miljøområdet.

Strukturreformen er et stort og komplekst projekt, der kommer til at kræve en 

stor indsats af det danske samfund. På den baggrund er Hedeselskabets for-

retningsmæssige enheder - Hedeselskabet Skov og Landskab A/S og Hedesel-

skabet Miljø og Energi A/S - naturligvis klar til at yde deres bidrag til at løse 

nogle af de mange opgaver, den offentlige sektor står over for i forbindelse med 

reformen.

Venlig hilsen

Ove Kloch

Koncernchef, adm direktør
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Vækst udkommer fi re gange om året, hvilket naturligvis 

begrænser vore muligheder for at behandle eksempelvis 

aktuelle eller sæsonrelaterede emner.

Derfor tilbyder vi nu muligheden for at læse nye 

spændende artikler om natur- og miljøområdet på 

www.hedeselskabet.dk/vaekst. 

Vækst på internettet er yderligere et tilbud til alle, der 

læser Vækst, og som har lyst til - og ofte også brug for - at 

fordybe sig i en række emner inden for natur- og miljøområ-

det. Vi vil lægge vægt på, at hjemmesiden bliver meget infor-

mativ, men samtidig overskuelig og let at bruge. Derfor vil vi 

også sætte stor pris på at få jeres tilbagemeldinger på, hvad 

I synes om hjemmesiden! Send en mail til webredaktør Poul 

Erik Pedersen på pop@hedeselskabet.dk og sig jeres mening, 

når I har været forbi siden!

I en prøveperiode vil hjemmesiden være åben for alle, 

men det er hensigten, at den på sigt vil blive delvist forbe-

holdt Hedeselskabets medlemmer. Da medlemmerne via 

kontingentet bidrager økonomisk til udgivelsen af bladet og 

produktionen af artikler til hjemmesiden, er det jo kun rime-

ligt, at de opnår nogle ekstra fordele ved medlemskabet.

Poul Erik Pedersen, redaktør

DDH Contractors A/S 
skifter navn til Xergi A/S 
Med virkning fra den 1. januar 2005 skiftede DDH Contrac-

tors A/S navn til Xergi A/S. Navnet er et sprogligt synonym 

med begrebet eksergi. Det stammer fra fysikkens verden og 

betyder energiens kvalitet eller arbejdsevne. Xergi signalerer 

dermed virksomhedens hovedkompetence: at sikre kunderne 

effektiv energiudnyttelse.

Navneændringen er et led i en fortsat strategisk og mar-

kedsmæssig udvikling af selskabet, der i snart 20 år har 

haft fokus på optimal udnyttelse af energiens kvalitet, idet 

selskabets kerneforretning er levering af kombinerede el- og 

varmeproduktionsanlæg baseret på biogas, lossepladsgas, 

naturgas og andre brændsler.

Virksomheden ejes fortsat af Det danske Hedeselskab og 

Aktieselskabet Schouw & Co. med hver 50 procent.

Rådgivning om vandløb
Hedeselskabet Miljø og Energi A/S har fået til opgave at råd-

give otte nordjyske kommuner i forbindelse med den dag-

lige administration af vandløbene i kommunerne.

Selskabet skal bl.a. løse opgaver, der omfatter vandløbs-

retslig bistand i henhold til vandløbsloven og gældende 

regulativer samt tilsyn med 850 km vandløb i forbindelse 

med vandløbsvedligeholdelsen. Ved tilsynet registreres des-

uden mangler eller ulovligheder, og Hedeselskabet bistår 

ved den efterfølgende sagsbehandling i kommunerne.

Tre af kommunerne har valgt at få alle deres vandløb 

registreret i selskabets administrationsprogram for vandløb, 

VandløbsGis, og selskabet skal herefter afrapportere alle 

tilsyn og observationer i dette program. Endelig omfatter 

opgaven regulativrevision i fi re af kommunerne.
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KOLD

Mange landmænd og skovejere lagde vejen forbi Hedeselska-

bet Skov og Landskabs stand ved Agromek 2005 for at få den 

sidst nye viden om de nye love for det åbne land og skovene.

De nye love samt EU’s landbrugsreform har skabt en række 

nye muligheder for de danske land- og skovbrugere. Samtidig 

pålægges lodsejerne nye opgaver, blandt andet i forhold til 

pleje af særligt værdifulde natur- og landskabstyper. 

Det var baggrunden for landmændenes store interesse 

for at besøge Hedeselskabets stand, hvor der blandt andet 

var mulighed for at gå på Hedeselskabets hjemmeside - 

www.hedeselskabet.dk - og fi nde relevant information om 

mulighederne.

De nye love har blandt andet øget mulighederne for at 

etablere og udstykke frit omsættelige skovejendomme med 

Ved hjælp af internetadgang og store plancher fortæller landskabs-
konsulent Sten Andersen om de nye muligheder for at udvikle både 
skovejendomme og ejendomme i det åbne land.

Foto: Claus Haagensen/Chili

Diskussionerne går livligt for sig på Hedeselskabets stand.

Foto: Claus Haagensen/Chili

de muligheder det giver for at udvikle ejendommene. Yderli-

gere oplysninger kan hentes på www.hedeselskabet.dk under 

menupunkterne Skovbrug og Ny lovgivning.

Love for landskabet på Agromek
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Et nyt Danmark 
tager form
Virkeliggørelsen af strukturreformen nærmer sig med 

hastige skridt. Kun få kommuner mangler endnu at 

melde ud, hvem de vil lægge sig sammen med, og nu 

hvor valget er overstået, skal den politiske behandling 

tegne det nye Danmarkskort færdig. Vækst gør status 

over processen og sætter fokus på natur- og miljøom-

rådet.

Denne udgave af Vækst gik i trykken 

to dage efter folketingsvalget, og det 

stod klart, at folketingets kommende 

behandling af de 46 lovforslag, som skal 

udmønte reformen i praksis, kommer 

til at ske under ledelse af den borgerlige 

regering, der også fremsatte lovforsla-

gene i december 2004.

Forårets forhandlinger i folketinget 

vil vise, i hvilket omfang den borgerlige 

regering vil være imødekommende over 

for de kritikpunkter, der er kommet 

mod reformen, især fra venstre side i 

folketinget.

Den foreløbige status på reformen 

er, at af de 271 kommuner, som skal 

sammenlægges til godt 100 nye stor-

kommuner, mangler kun to at fi nde ud 

af, hvem de vil »gifte« sig med. Det er 

Farum og Hvorslev, mens Holmsland 

og Værløse begge har under 20.000 

indbyggere, men ønsker at bevare deres 

selvstændighed.

Fastlæggelsen af de fem storregioner, 

der skal afl øse de nuværende 13-14 

amter, er også gået glat. De var fastlagt 

allerede fra starten i regeringens aftale 

med Dansk Folkeparti og har ikke mødt 

den store politiske modstand eller dis-

kussion. 

Forringes miljøet?
Det bliver den største omvæltning i 

Danmarks forvaltning siden den forrige 

kommunalreform for godt 35 år siden, 

der gav os 275 kommuner, 14 amter 

samt Københavns og Frederiksberg 

Kommuner. Dengang var målet også, 

at man ville rationalisere væk i de små 

sogneråd og kommuner, som havde 

vist sig utidssvarende. Den nuværende 

reform har samme formål. Danmark er 

for lille et land til så mange administra-

tive enheder. 

Oveni kommer et længe næret ønske 

om at komme af med det ene af de 

tre led - nemlig amterne - som fl ere, 

især på den borgerlige side, mener er 

Foto: Per Morten Abrahamsen/Scanpix
Tem

a: Stru
k

tu
rrefo

rm
en

6 / Vækst 1•2005

Af Gert Lynge Sørensen, journalist



Fire faser

Ifølge den overordnede tidsplan for 

reformen skal vi igennem fi re faser, 

før den  nye forvaltningsstruktur kan 

træde i kraft den 1. januar 2007.

De fi re faser er:

- Afklaringsfasen

- Planlægningsfasen

- Beslutningsfasen, og endelig

- Gennemførelsesfasen.

Afklaringsfasen er den fase, vi er 

midt i, og som forventes at blive 

færdig til sommer. Det er her, det 

endelige lovgrundlag skal fastlæg-

ges efter behandling i folketinget. 

Det vil sige, hvilke opgaver der skal 

fl yttes til enten staten, de nye regio-

ner eller de nye storkommuner. Det 

er også her, de nye sammenlagte 

storkommuner skal have godkendt 

deres »giftermål« af indenrigsmini-

steriet.

Derefter kommer planlægnings-

fasen i andet halvår af  2005. Her 

skal der dannes såkaldte forbe-

redelsesudvalg til regionerne og 

sammenlægningsudvalg til kom-

munerne. Det bliver en slags fore-

løbige regions- og kommunalråd, 

der dog ikke kan træffe politisk 

bindende beslutninger på deres 

kompetenceområder. I november 

2005 skal der derfor afholdes valg 

til både de nye og gamle politiske 

organer. 

Efter dette valg kan man så gå i 

gang med beslutningsfasen. Den 

begynder 1. januar 2006, og her kan 

de nyvalgte sammenlægnings- og 

forberedelsesudvalg træffe bin-

dende beslutninger, som herefter 

kan føres ud i livet fra 1. januar 2007 

- den såkaldte gennemførelsesfase. 

Denne dag skal også opgaver og 

medarbejdere overføres formelt.

overfl ødige, dyre og i visse tilfælde dob-

beltadministration.

Den anden side af det politiske spek-

trum frygter derimod, at reformen vil 

give mere centralisering af magten på 

Christiansborg, at nærdemokratiet lider 

skade med storkommunerne. Og ikke 

mindst på miljø- og naturområdet er 

bekymringen, at der vil blive mere tale 

om tilbageskridt end fremskridt, at den 

store miljøekspertise i amterne forsvin-

der, at storkommunerne vil prioritere 

erhvervs- og økonominteresser højere 

end miljø, og at det såkaldte armslæng-

deprincip vil forsvinde, så man i stedet 

lader ræven om at vogte gæs.

En bekymring, som også støttes 

af folketingets ombudsmand Hans 

Gammeltoft Hansen. Han advarer i 

et brev til folketinget om, at det i vid 

udstrækning bliver kommunerne, 

der kommer til at føre tilsyn med sig 

selv, og at borgerne vil få indskrænket 

deres mulighed for at klage over kom-

munernes afgørelser.

Få opgaver i regionerne
I miljøministeriet slog afdelingschef 

Marianne Thyrring dog koldt vand i 

blodet, da hun i december 2004 præ-

senterede de overordnede ændringer 

på et pressemøde. Hun så tre hovedli-

nier i udmøntningsplanen:

1.   De borgerrettede opgaver samles i 

kommunerne. 

2.  De internationale aftaler vil staten 

sætte rammer for.

3.  Der vil kun være få miljøopgaver i 

regionerne på 3 specifi kke områder, 

nemlig planområdet, jordforure-

nings- og råstofområdet.

Hun kom derefter med fi re eksempler 

på ændringerne i arbejdsfordelingen:

Planloven 
Planloven omfatter den største foran-

dring ved reformen. Der skal laves nye 

kommuneplaner, som bliver en sam-

menføjning af de hidtidige lokalplaner 

og regionplaner til én plan. Herudover 

skal der i regionerne laves en regio-

nal udviklingsplan, der vil beskrive 

en ønsket udvikling - for eksempel 

erhverv/turisme, uddannelse/

beskæftigelse. 

Miljømålsloven 
Miljømålsloven kom for et par år siden 

og skal implementere EU’s vandram-

medirektiv og habitatdirektiv. Her 

fastsætter staten den egentlige planlæg-

ning. Noget som amterne er i gang med 

at lave frem mod 2009. Men det frem-

rykkes pga. reformen. Da kun amterne 

har ekspertisen til at lave dem, skal de 

være klar i juli 2005 - hvorefter staten 

fremover administrerer dem.

Naturbeskyttelsesloven
Her skal de opgaver, amterne har haft 

med naturbeskyttelse, friluftsliv mv. 

overtages af kommunerne - bortset fra 

strandbeskyttelseslinierne, der overgår 

til staten. Fredningssager vil fremover 

blive varetaget af 2-3 fredningsnævn pr 

region - ca. det samme antal nævn som 

nu, hvor der fi ndes et i hvert amt.

Miljøbeskyttelsesloven
Her vil bl.a. tilsyn med virksomheder 

overgå til kommunerne. Af de 1400 

Det nye folketing, der blev valgt 
den 8. februar foretager i løbet af 
foråret den endelige vedtagelse af 
lovene omkring strukturreformen. 
En række beslutninger er dermed 
ikke endeligt truffet endnu.
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Kommunekort

Holmsland og Værløse kommuner 

har begge under 20.000 indbyggere, men ønsker 

at bevare deres selvstændighed. De to kommuner har endnu ikke indgået 

aftaler om forpligtende samarbejde med andre kommuner. 

Hvorslev og og Farum har under 20.000 indbyggere og ønsker sammenlæg-

ning, men har endnu ikke fundet ud af, hvilke kommuner de skal lægges 

sammen med.

Det nye kort over kommuner og regioner som det så ud 

med tilbagemelding til Indenrigsministeriet fra 

kommunerne pr. 18. januar 2005. 

Bemærk, at kommunernes tilhørsforhold 

til de fem regioner er markeret 

med henholdsvis brune eller 

grønne farvenuancer.

Kilde: Indenrigsministeriet, januar 2005
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Amterne har i dag cirka 2000 miljømedarbejdere, hvoraf 500 forventes at skulle overgå til 
staten, 1200 til de nye kommuner samt 450 til regionerne. Forårets forhandlinger om de kon-
krete lovforslag vil vise, om disse forventninger kommer til at holde stik.

Foto: Claus Haagensen/Chili

særligt forurenende og store virk-

somheder overgår ca. 250 til staten 

- disse kan bl.a. være virksomheder 

med afdelinger over hele landet inden 

for en veldefi neret type virksomhed 

- f.eks. Arla - slagterier o. lign. Staten 

vil også føre tilsyn med kommunernes 

egne virksomheder.

I den interne opgave- og arbejds-

fordeling skønnes det, at 500 med-

arbejdere fra amternes i alt 2000 

miljømedarbejdere skal overgå til 

staten - dvs. ministerier, styrelser og 

de nye såkaldte landsdelscentre, som 

placeres i Roskilde, Odense og Århus. 

1200 skal til storkommunerne og ca. 

450 til regionerne, fortæller Marianne 

Thyrring. 

Faglighed eller opsplitning
Om denne nye arbejdsfordeling vil 

skade miljøet, er der delte meninger 

om. Nogle mener, at det vil styrke 

den faglige ekspertise i kommunerne, 

når de bliver større og samler fl ere 

miljømedarbejdere under samme tag. 

På Bornholm, hvor man nu i to år har 

gjort sig erfaringer med en sammen-

lægning, mener miljø- og naturchef 

Poul Veise, der kommer fra det tidli-

gere Bornholms Amt, at fagligheden 

er blevet klart styrket. (se artiklen side 

10-14).

- Men Bornholms erfaringer kan 

ikke umiddelbart overføres til resten 

af landet. Nu hvor for eksempel Fyns 

amt nedlægges, og medarbejderne 

fordeles på 10 storkommuner, med-

bringer man ingen samlet kompe-

tence. Det bliver et stort problem, 

hvordan man sikrer, at amtets eksper-

tise ikke splittes op, siger han.

- Hvor det på et overordnet område 

kunne lade sig gøre at samle 14 

amters miljømedarbejdere fra hele 

landet til et erfa-møde - vil det med 

100 kommuner blive sværere. Der 

sidder for eksempel i dag ca. 50 med-

arbejdere i amterne og arbejder med 

husdyrbekendtgørelsen. De skal nu 

fordeles på ca. 100 kommuner - det 

betyder, at der ikke bliver én medar-

bejder til hver, siger han.

Med dannelsen af Bornholms Regi-

onskommune i stedet for de fem tid-

ligere kommuner har man dog kunne 

bibeholde armslængdeprincippet, der 

sikrer miljøafgørelser til fordel for 

hele Bornholms bedste i stedet for 

lokale særinteresser. Og i Bornholms 

Familielandbrug har man ikke set 

mindre striks miljøregulering

- Lige efter regionskommunens 

oprettelse følte vi, at der snarere var 

mere fokus på miljø end erhverv. 

Miljøreguleringen blev mere restriktiv, 

fortæller centerleder Mette Duedahl 

Høyer fra Bornholms Familieland-

brug.

 

Uoprettelige skader?
Men Danmarks Naturfredningsfor-

enings præsident Poul Henrik Harritz 

tror dog ikke på, at det vil ske efter 

den kommende strukturreform.

- Størstedelen af miljøet skal 

varetages af kommunerne, og det 

har vi dårlige erfaringer med. Der 

var frikommuneforsøg for 12-13 år 

siden, hvor kommunerne fi k lov til at 

eksperimentere, dog med den sikker-

hedsventil at amterne kunne ændre 

på kommunernes afgørelser. Det viste 

sig, at kommunerne sagde ja i 90 pro-

cent af tilfældene til nogle ansøgnin-

ger, der ellers ville have været i strid 

med miljølovgivningen. En del af disse 

blev omgjort senere af amtet efter 

frikommuneforsøget.

- Vores generelle frygt er, at politi-

kerne i kommunerne stadig i høj grad 

vil træffe beslutninger, der skader 

naturen og landskaberne. Derfor fore-

slår vi i Danmarks Naturfredningsfor-

ening også en overgangsperiode på 2 

år, hvor vi kan se, hvordan kommu-

nerne forvalter deres nye natur- og 

miljøansvar i praksis - for eksempel 

gennem en årlig afrapportering, siger 

Poul Henrik Harritz.

- Med hensyn til VVM-vurderin-

ger, der nu skal overtages af kom-

munerne, har regeringen foreslået 

en sådan 2-årig periode. Og det er 

godt, fordi amterne i dag skal pege på 

andre alternative placeringer, hvis der 

for eksempel skal ske udvidelser af 

landbrugsproduktionen.

I en storkommune vil man dog 

næppe pege på andre placeringer end 

hos sig selv af hensyn til erhvervet, og 

hvis det er en forurenede virksomhed, 

vil man nok pege på placeringer i 

nabokommunerne - så man skal ikke 

forvente en objektiv og overordnet 

planlægning til fordel for miljøet.

- Men vi må håbe på, at politikerne 

i storkommunerne ser længere og 

bredere. Hvis ikke - kan de udrette en 

skade på natur og miljø, der ikke kan 

rettes op igen.

Forfatteroplysninger:
Gert Lynge Sørensen er freelancejournalist 
med miljø- og naturstof som speciale.
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Det er koldt og blæsende denne janu-

armorgen på Bornholm. Byerne Gud-

hjem, Nexø og Tejn, der i sommerpe-

rioden vrimler med liv, er øde nu. Der 

er ingen mennesker på gaden med den 

specielle dialekt og ikke så meget som 

en røget sild til salg i de nu lukkede 

røgerier. Kort sagt ligner Bornholm ikke 

det billede, vi normalt har af Danmarks 

største ferieø.

Også bag facaden er Bornholm totalt 

forandret. Nu består øen ikke længere 

af fem små kommuner og et amt. For 

to år siden kom den reform til Born-

holm, som resten af landet nu skal i 

gang med. Kommunerne og amtet blev 

lagt sammen til én stor regionskom-

mune med én borgmester og ét byråd 

- det såkaldte regionsråd.

Bornholm har altså med et fi skerud-

tryk fået omkalfatret hele sin forvalt-

ning, og Vækst er taget til klippeøen 

for at få en pejling af, hvad sammen-

lægningen har givet af både fordele, 

ulemper og andre erfaringer, som det 

øvrige Danmark kan drage nytte af i 

forbindelse med den strukturreform, 

som skal være bragt til ende i 2007. 

Faglig opkvalifi cering
Sammenlægningen på Bornholm blev 

en realitet 1. januar 2003 og gik ikke 

helt stille af. Der blev lukket mindre 

skoler for at samle børnene på de 

større. Der har været store indkørings-

vanskeligheder i form af, at den nye 

forvaltnings telefonnet ikke har funge-

ret i perioder. Kommunale betalinger 

til entreprenører har i visse tilfælde 

ladet vente på sig, og med omrokerin-

ger i såvel personale som struktur har 

bornholmerne haft svært ved at fi nde 

ud af, hvem de skulle henvende sig til 

om hvad.

Men nu har vinteren og freden 

sænket sig så småt over øen. Og mel-

dingen fra fl ere embedsmænd, interes-

seorganisationer og politikere er, at 

sammenlægningen var en rigtig beslut-

ning med større fordele end ulemper.

Nogle af de store gevinster fi nder 

man i øens nye teknik- og miljøforvalt-

ning. Her er de tidligere fem tekniske 

forvaltninger i de gamle kommuner 

samt miljø- og naturforvaltningen i 

amtet blevet lagt sammen til én forvalt-

Sammenlægningen på Bornholm 

- fra kaos til 

Den kommunesammenlægning, som hele Danmark 

skal i gang med, har været virkelighed i godt to år 

på Bornholm, hvor fem kommuner og et amt blev til 

én stor regionskommune fra 2003. Vækst har besøgt 

klippeøen for at se på erfaringerne med fusionen. Det 

har været kaotisk, men vil give mere effektivitet på 

længere sigt, er hovedkonklusionen.

Af Gert Lynge Sørensen, journalist

Foto: Jesper Madsen/Biofoto
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ning opdelt i 7 virksomheder med hver 

sit fagområde.

Poul Veise, chefen for hele området, 

der nu hedder Natur og Miljø i regions-

kommunen, fortæller at sammenlæg-

ningen først og fremmest har betydet 

opkvalifi cering af opgaveløsningerne.

- Kommunerne havde for lille 

bemanding til at varetage visse sags-

områder. Før havde en medarbejder 

i hver kommune måske 1-2 sager om 

året inden for ét område og derudover 

mange andre opgaver. Det betød, at 

nogle opgaver ikke blev varetaget sær-

ligt godt. Nu kan vi sætte en medarbej-

der af til 20 ensartede sager. Det giver 

mere ekspertise og mere kvalitet i sags-

behandlingen og betyder bl.a., at vi har 

fået opkvalifi ceret de miljøgodkendel-

ser, der gives på Bornholm, siger han.

Mere for de samme penge
Den samme tendens kan Jan Fjorder, 

chef for øens forsyningsvirksomhed i 

Nexø tale med om. Han var tidligere 

afdelingsleder i Rønne Kommune, hvor 

der bl.a. med hjælp fra Hedeselskabet 

blev udformet og gennemført en kloak-

renoveringsplan, der skulle sikre, at 

kloak nettet løbende blev vedligeholdt. 

- Den plan vi udarbejdede i Rønne, 

er vi nu i færd med at udvide til hele 

øen, fortæller Jan Fjorder. Og med de 

fem kommuners samlede økonomiske 

ressourcer kan vi altså lave mere for de 

samme penge. På samme måde udar-

bejder vi en samlet spildevandsplan.

- På driftssiden er effektiviseringerne 

også begyndt at vise sig. De gamle kom-

muner havde for eksempel hver sin 

vagtordning for vandforsyning og kloak 

– altså i alt fem vagtordninger. Nu har 

vi én vagtordning til at overvåge hele 

øens kommunale varme- og vandforsy-

ning og tilsvarende én til øens rensean-

læg og kloaknet.  

- Vi forventer yderligere rationalise-

ringer. Vi har seks større tidssvarende 

renseanlæg på øen med effektiv rens-

ning samt ni mindre anlæg, som er 

utidssvarende. Disse ni anlæg forventer 

vi i løbet af en årrække at nedlægge.  

Bl.a. i Arnager, hvor renseanlægget 

ligger tæt på et større og effektivt ren-

seanlæg i Rønne. Anlægget i Arnager er 

ikke tidssvarende og fungerer dårligt. 

Men fordi det før lå i en anden kom-

mune, måtte man her ofre ressourcer 

på drift og tilsyn. Nu nøjes vi med at 

have en pumpestation i Arnager og 

lede spildevandet til Rønnes rensean-

læg, fortæller Jan Fjorder.

Vandafl edningsafgiften er fra 2004 

blevet harmoniseret, så forbrugerne 

betaler det samme på hele øen. Den 

blev beregnet som et gennemsnit af de 

tidligere gældende afgifter minus 50 

øre pr. m³. Der var ret stor variation i 

vandafl edningsafgifterne i de tidligere 

kommuner, så nogen er kommet til at 

betale mere og andre mindre. Besparel-

sen på 50 øre skal indikere, at der kan 

opnås besparelser på driften ved sam-

menlægningen, fortæller han. 

- Desuden er  vi nu gået i gang med 

visse lovbundne tiltag, som vi ikke 

havde ressourcer til før. Bl.a. en tøm-

ningsordning for septiktanke og indfø-

relse af særbidrag for særligt forurenet 

spildevand fra industrien. Det var svært 

at afsætte en mand i kommunerne til 

udelukkende at sætte sådanne syste-

mer i værk. Nu kan vi gøre det centralt 

og afsætte en mand i en periode til 

sådanne opgaver, siger Jan Fjorder.

Samkøring af IT og gadenavne
Et af de store praktiske problemer, som 

fl ere forudser vil gøre overgangen til en 

ny struktur både dyr og besværlig, er 

sammenkøringen af IT-systemer. Den 

er for Jan Fjorders område dog gået 

nogenlunde smertefrit - se artiklen side 

15-17. 

For andre områder inden for den 

tekniske sektor har IT-sammenkørin-

gen dog været mere kompliceret. Når 

fem kommuner og et amt bliver til en 

enhed skal alle registreringssystemer 

harmoniseres. Det betyder bl.a., at 

papirarkiver, der før lå i de tidligere 

rådhuse, skal ind i et fælles journalise-

ringssystem og helst placeres elektro-

nisk, så man ikke skal køre efter dem, 

når en medarbejder i en anden by skal 

bruge dem osv.

Samkøringen af datasystemer er nu 

ved at være på plads, og den proces 

kan andre kommuner i landet få gavn 

af i forbindelse med de kommende 

sammenlægninger, idet Bornholm har 

bidraget til KL’s nye journalsystemer.

- Hele fl ytningen og datasamkørin-

gen har i perioder betydet, at vi har 

måttet stille fl ere opgaver i bero. På et 

effektivitet
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tidspunkt måtte forvaltningen sætte en 

annonce i avisen for at forberede bor-

gerne på, at de i visse sager ikke kunne 

forvente svar fra kommunen. Det er 

især gået ud over tilsynet med virk-

somhederne. Der er ikke blevet lavet 

ret mange tilsyn i sammenlægnings-

perioden, fortæller miljøchef Jørgen 

Jespersen.

En tilsyneladende banal ting som 

f.eks. enslydende vejnavne i forskel-

lige byer - bl.a. det meget almindelige 

Nørregade - har også givet problemer. 

En kommune må ikke have fl ere ens-

lydende gadenavne. En ændring man 

midlertidigt kun har gennemført admi-

nistrativt. På skiltene rundt omkrig på 

øen hedder veje og gader stadig det, de 

hed før.

- Det kom også som en overraskelse, 

at de kommunale og amtslige biler i 

den ny forvaltning skulle omregistres til 

én ny ejer, nemlig regionskommunen. 

Det kostede et større beløb og blev en 

dyr detalje, ingen havde taget højde for, 

siger Jørgen Jespersen.

Mere ensartet miljøregulering
Hos fl ere af øens interesseorganisa-

tioner - som for eksempel Danmarks 

Naturfredningsforenings lokalkomité 

og Bornholms Familielandbrug - møder 

sammenlægningen ikke den store 

kritik. Jørgen Butzbach, formand for 

DNs lokalkomité, kalder det ligefrem 

inspirerende for det frivillige arbejde.

- Danmarks Naturfredningsforening 

har som princip, at der skal være en 

lokalkomité pr. kommune. Men på en 

velafgrænset ø som Bornholm giver det 

ingen mening at have fem komiteer, så 

vi har hidtil kun haft én, der tager sig 

af hele øen.

- Der er nok ofte for få sager i en lille 

kommune til, at lokalkomiteen bliver 

holdt i omdrejninger. Derfor tror jeg, 

det bliver en fordel med større kommu-

ner og enheder, som vil kunne medføre 

mere engagement, fordi der simpelthen 

bliver mere at lave. Så når DN på lands-

plan går helt i panik over reformen, 

mener jeg, man skal slå koldt vand i 

blodet, siger Jørgen Butzbach. 

Han ser også en bedre og mere ens-

artet administration i naturforvaltnin-

gen efter sammenlægningen. 

- Vi har haft tilfælde, hvor forskel-

lige kommuner havde forskellig praksis 

med hensyn til slåning af ukrudt langs 

veje. I én kommune medførte det en 

massakre på løvfrøer, fordi man gjorde 

det på det forkerte tidspunkt. Nu har vi 

fået ensartede regler og en bedre koor-

dinering, så man ikke slår rabatterne 

på tidspunkter, hvor der er en stor fore-

komst af sjældne padder, fortæller han.

En bekymring har Jørgen Butzbach 

dog. Ifølge miljøministeriets udspil skal 

de såkaldte fredningsnævn, der før var 

i hvert amt, nu fordeles på de fem nye 

storregioner. Derfor kan det medføre 

at fredningsnævnet for Bornholm 

kommer til at ligge i den storkøben-

havnske region, hvor Bornholm hører 

under ifølge strukturreformplanerne.

- Det vil være en katastrofe, fordi vi 

så skal have en dommer uden lokal-

kendskab herover i tide og utide for 

at tage stilling til fredningsspørgsmål. 

Nu har vi måske to besigtigelser om 

måneden og gør det hurtigt og i godt 

samarbejde med fredningsnævn og 

dommeren, som vi har jævnlig kontakt 

til, selv om vi ikke altid er enige.

Hos Bornholms Familielandbrug 

fortæller centerleder Mette Duedahl 

Høyer om bedre kvalitet i afgørelserne, 

men også om længere sagsbehandlings-

tid. 

- I en periode har der været meget 

forvirring om, hvem man skulle ringe 

til og tale med i en bestemt sag. Og for 

en landmand, der skulle gennem en 

Foto: Poul-Erik Rath Holm

Aakirkebys renseanlæg ved Arnager skal nu 
nedlægges, hvorefter spildevandet ledes til 

Rønne tæt derpå. Før hindrede kommune-
grænserne en fælles og mere effektiv drift. 
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VVM-screening i forbindelse med en 

udvidelse af en bedrift, har det taget 

syv lange og syv brede at komme igen-

nem. For den landmand, der gerne 

vil udvide her og nu, er det en stor 

belastning. Men det er forhåbentlig 

overgangsproblemer, siger hun. 

- På den anden side er der kommet 

mere ensartethed i sagsbehandlingen. 

Før var nogle kommuner mere skrappe 

end andre og kom hurtigere med poli-

tianmeldelser over for landmænd, siger 

hun. 

 

Venter på fordelene
Rationaliseringerne og den ændrede 

struktur i miljøforvaltningen forventes 

på Bornholm såvel som på landsplan 

at medføre en større udlicitering af 

opgaver til private virksomheder. På 

Bornholm er dele af den kommunale 

drift nu udskilt i de selvstændige kom-

munale virksomheder Vej og Park samt 

Plan og Byg. De skal fremover afgive 

tilbud på lige vilkår med de private 

entreprenører.

Men direktør Hans Bech fra en af 

øens store entreprenørvirksomheder, 

Jens Møller Gudhjem A/S, venter stadig 

på, at udliciteringen skal slå igennem, 

og at det sker på lige vilkår..

- Vi er en blandet landhandel, der 

laver alt fra havnereparationer til veje 

og erhvervsbyggeri. Vi har altid haft et 

godt samarbejde med kommunerne, 

så for os har den nye forvaltning ikke 

betydet fl ere opgaver end før, og vi har 

ikke indtryk af, at man har fået en 

større pose penge at gøre godt med.

Der er ikke kommet fl ere opgaver 

– tværtimod færre men større licitatio-

ner. Til gengæld er en masse småpro-

jekter faldet væk. Vi beskæftiger 100 

mand og kan sagtens klare både små og 

store opgaver. Men for de entreprenø-

rer, der ikke kan klare de store opgaver, 

har det formentlig været svært, fortæl-

ler han.

- Vi har til alt held fået mere arbejde 

for de private – bl.a. i byggeri pga. det 

lave renteniveau. Det har afbødet nogle 

af konsekvenserne i perioden, hvor 

regionskommunen har skullet fi nde 

sine ben.

- Sammenlægningen var dog nød-

vendig – det er jo den første siden 1970. 

Men efter min opfattelse er det et pro-

blem med alle de kommunale virksom-

heder, man har lokaliseret lidt forkert. 

Det er en byrde, at tingene skal sendes 

forskellige steder hen, og det forsinker 

sagsbehandlingen. Opdelingen kunne 

være meget fornuftigere. 

- Vi har haft et eksempel med et 

byggeri for Netto. Vi søgte i sommer 

- men fi k først byggetilladelse et halvt 

år efter, bl.a. fordi den skal godkendes 

to forskellige steder i to forskellige byer. 

Med en ny struktur skal politikerne 

altså have modet til at erkende fejl og 

rette op på dem. Det samme håber jeg 

sker i forbindelse med den nationale 

strukturreform. Politikerne må lave det 

om, hvis det ikke fungerer. Strukturer 

skal være samfundets tjenere og ikke 

omvendt. 

- Sammenlægningen på Bornholm 

har dog betydet, at hele økonomisitua-

tionen bliver nivelleret ud. Vi har haft 

en stop and go effekt: Nu var der penge 

- og nu var der ikke, siger Hans Bech. 

Det er også positivt, at lokalpatriotisme 

er rykket i baggrunden til fordel for 

viljen til at planlæge og igangsætte 

mere langsigtede projekter til fordel for 

hele Bornholm.

Slut med uformelle aftaler
Og det er godt, mener formanden for 

regionsrådets miljø- og teknikudvalg, 

Leif Olsen fra SF.

- Det har været en kaotisk proces. 

I fi re måneder har man ikke kunnet 

komme igennem til kommunen på 

telefonen eller er blevet stillet et forkert 

sted hen. Nogle har ikke fået deres 

penge fra kommunen i otte måneder. 

Den praktiske indkøringsproces tager 

altså længere tid end ventet.

- Og fremover bliver det måske ikke 

nemmere at løse de små dagligdags 

problemer med en telefonopringning. 

Men i gamle dage var der også en vis 

grad af tilfældighed. Jeg har været over-

Foto: Poul-Erik Rath Holm

De tidligere fem rådhuse på øen rummer i dag lokale Borgerservice-centre, 
hvor man kan komme i kontakt med regionskommunen. 
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Økonomien går lige 
op efter to år 

To år efter sammenlægningen 

går besparelserne økonomisk set 

næsten lige op med ekstraudgif-

terne. Det fortæller økonomidi-

rektør i Bornholms Regionskom-

mune Orla Kristiansen og budget-

chef Klaus Pedersen.

Besparelser
Kommunen har beskåret den sam-

lede administration med ca. 38 

stillinger, herunder mange stillin-

ger på ledelsesniveau. Alt i alt 7,5 

procent på den samlede lønsum 

over tre år – ca. 12,3 mio. kr.

Vederlaget til politikerne, der 

er gået ned fra 98 byrådsmedlem-

mer til 27 i regionsrådet, giver en 

besparelse på 8 mio. kr. 

Revisionsudgifter, hvor der nu 

ikke er 6 regnskaber – men ét 

samlet, giver en besparelse på 

0,5 mio. kr. Dertil kommer større 

rabatter via større og samlede 

indkøbsaftaler, herunder også på 

IT-området, hvor kommunerne har 

samlet fl ere opgaver og foretaget 

større udbud.

Det giver i alt ca. 30 mio. kr., 

der vil være permanente besparel-

ser fremover.

Ekstraudgifter
På udgiftssiden har netop omlæg-

ningen af IT været en af de store 

poster – pris ca. 10 mio. kr. Det 

har også kostet penge at reducere 

antallet af politikere – nemlig 1,5 

mio. kr. i vederlag mm til politi-

kerne.

Endelig kommer omstillingspul-

jen – bl.a. til kurser, efteruddan-

nelse, udskiftning af skilte, ekstra 

kørsel for medarbejdere i den nye 

struktur samt omregistreringen 

af de ca. 1000 kommunale og 

amtslige biler til ny ejer (regions-

kommunen).

Dermed løber de samlede 

ekstraudgifter ved kommunesam-

menlægningen op i ca. 34,5 mio. 

kr.

rasket over antallet af uformelle aftaler 

- det som nogle vil kalde lokumsaftaler, 

siger Leif Olsen.

En af de store og mere indlysende 

besparelser er reduktionen i antallet af 

politikere. Fra 97 i de fem kommuners 

byråd og amtet til nu 27.

- Vi har tabt lidt på nærheden. 

Derfor skal vi oprette fl ere brugerråd og 

bestyrelser, og vi forsøger i dag en tæt 

dialog med foreningerne i lokalområ-

det. Udvalgsformænd og embedsmænd 

tager for eksempel rundt og holder 

to møder om måneden i lokalsam-

fundene. Vi har 22 lokalsamfund, og 

det vil altså tage 1 ½ år minus ferier 

o. lign. for at sikre den lokale kontakt. 

På det sidste møde fortalte vi bl.a. om 

nye tilskudsregler i forhold til folkeop-

lysningsloven, om praktisk hastigheds-

dæmpning og om en lokalplan. Men 

også om helt banale og praktiske pro-

blemer. Nogle unge manglede et sted at 

være osv.

Møderne er altså et forsøg på at 

sætte navn og ansigter på, hvem der 

sidder med hvilke sager i regionskom-

munen, fortæller han. Derudover forsø-

ger Bornholms politikere at beholde så 

meget kompetence på øen som muligt i 

forhold til de nye storregioner. 

- Vi har fået en række undtagelser, 

hvoraf nogle er nævnt i lovteksten. Vi 

beholder de fl este af de regionale kom-

petencer - bl.a. den fysiske og erhvervs-

mæssige planlægning. Vi mister ansva-

ret for grundvandsressourcen, men 

laver al planlægning alligevel.

- Vi har dog ikke noget imod en 

overdommer et andet sted, så lokale 

særinteresser ikke kommer til at domi-

nere. Det er ikke nemt at holde det 

lokale pres nede fra bl.a. erhvervslivet 

- heller ikke som regionskommune 

- men det er lykkedes nogenlunde. De 

gamle kommuner kunne slet ikke holde 

til presset, siger Leif Olsen.

- Mange politikere skal nu tænke 

mere til hele Bornholms bedste frem 

for lokale særinteresser. Det er dog 

en proces, der vil tage tid. For valget 

før sammenlægningen gav ingen nye 

politikere - alle var der også før, og de 

fl este føler stadig en lokal forpligtelse. 

For mange politikere er det ikke sjovt at 

skifte fra kaptajn til matros. Men efter 

næste valg er vi ovre det. 

Leif Olsens råd til de næste kom-

munalbestyrelsesvalg er, at det vil være 

sundt, hvis partierne tænker på at 

opstille en blanding af nye og gamle 

kandidater til den nye struktur - og 

ikke sætter de nye alt for langt ned på 

listen. 

- Fremtidens politikere i den nye 

struktur skal være mere politikere end 

som nu, hvor mange er sagsbehandlere. 

Og jeg tror på sigt at de nye politiske 

organer vil komme til at ligne Christi-

ansborg, siger Leif Olsen.

Forfatteroplysninger:
Gert Lynge Sørensen er freelancejournalist 
med miljø- og naturstof som speciale.

Fælles navn, skiltning og harmonisering 
af vejnavne, arkivering og omregistrering 
af biler udgør store poster på budgettet 
ved en sammenlægning.

Foto: Poul-Erik Rath Holm
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Digital 
spildevands håndtering 
på Bornholm
Før 1. januar 2003 blev spildevandet håndteret i 

de 5 bornholmske kommuner. Læs her, hvordan 

Bornholm har taget fat på opgaverne med spilde-

vandsplanlægning og kloakfornyelse efter kom-

munesammenlægningen for 2 år siden.

Af Jan Fjorder, Bornholms Regionskommune, 

Jacob P. Larsen og Poul Erik Pedersen, Hedeselskabet

Det var en større opgave, da Bornholms 

5 spildevandsplaner skulle integreres 

efter kommunesammenlægningen 

den 1. januar 2003. Lejligheden blev 

benyttet til at fremme digitaliseringen, 

således at samtlige data og kort nem-

mere kan opdateres løbende. Samtidig 

arbejdes der med at indføre et digitalt 

værktøj til projektstyring af kloakforny-

elsen, hvilket blandt andet vil forbedre 

effektiviteten og skabe muligheder for 

videndeling med entreprenører, rådgi-

vere og andre aktører.

Sammenlægning og harmonise-
ring af data
Før kommunesammenlægningen 

havde Bornholm 5 forskellige spilde-

vandsplaner. Planerne var mellem 2 

og 21 år gamle og dermed også meget 

forskellige. De fysiske data om spil-

devandssystemerne var registreret i 

programmerne MapInfo, Medina og 

DasGraf, og de fem kommuner havde 

hver deres uafhængige database. De 

koordinatsystemer, der blev brugt 

til at registrere geografi sk relaterede 

data – f.eks. den konkrete placering af 

brønde – var også forskellige. Desuden 

var der mange steder ens numre på 

eksempelvis ledninger, brønde og udløb 

i de 5 databaser.

Sammenlægning af de 5 afl øbsdata-

baser blev gennemført i et samarbejde 

mellem Bornholms Regionskommune 

og Hedeselskabet Miljø og Energi A/S, 

DDH-data, over en periode på 3 måne-

der i 2003.

Ens numre på brønde mm. blev 

ændret, og alle data blev samlet i en 

Access-database. Hedeselskabets regi-

streringsprogram DasGraf blev valgt 

som det system, der skulle anvendes til 

ledningsregistreringen, og der blev valgt 

et fælles koordinatsystem til fastlæg-

gelse af koordinater for registreringen 

af geografi sk relaterede data.

Data er nu fl yttet over på en SQL-

server på grund af bedre håndtering 

af fl ere brugere. Serveren er geografi sk 

placeret i Rønne, og alle brugere af 

systemet kan koble sig på databasen.

Erfaringerne fra sammenlægningen 

af afl øbsdatabaserne peger på, at man 

især skal være opmærksom på tre 

områder:

· Registreringssystem

· Navngivning 

· Koordinatsystemer 

Det er vigtigt, at man ikke undervur-

derer det tidsforbrug, der er forbundet 

med valg af registreringssystem og kon-

vertering af data til det samme system. 

Der gik desuden tid med navngivnin-

gen af brønde, ligesom det er vigtigt at 

være opmærksom på, om koordinatsy-

stemerne er forskellige, da det kræver 

ændringer i registreringen af de geogra-

fi sk relaterede data.

De tidligere kommuner havde hver sin vagtordning til vandforsyning og kloak – i alt fem med-
arbejdere. I dag varetages overvågning af henholdsvis varme-/vandforsyning og kloakker af kun 
to mand.

Foto: Poul-Erik Rath Holm
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Fra 15 til 6 renseanlæg
De 5 kommunale spildevandsplaner 

blev gennemgået med henblik på at 

opnå så rationel en spildevandsstruktur 

som muligt. Det skete på baggrund af 

en detaljeret gennemgang og analyse af 

den eksisterende spildevandsstruktur 

med afl øb, ledningsnet, brønde, rense-

anlæg og udløb.

Gennemgangen førte til en beslut-

ning om at dele Bornholms afl øbssy-

stem i tre distrikter. Samtidig arbejdes 

der i den nye spildevandsplan med et 

forslag om at nedlægge 9 af 15 ren-

seanlæg. Hovedopgaven er i denne 

sammenhæng at kortlægge, hvordan 

ledningsnettet skal lægges om, så det 

spildevand, der løber til de 9 rense-

anlæg kan omdirigeres til de 6 anlæg, 

der bliver bevaret. Det fører til en ny 

afgrænsning af de spildevandsoplande, 

hvorfra spildevandet løber til rensean-

læggene. 

For at omdirigere spildevandet er det 

i nogle områder nødvendigt at etablere 

nye ledninger, mens det eksisterende 

ledningsnet kan benyttes i andre 

områder. Det betyder naturligvis inve-

steringer i etablering af nye ledninger 

samt modernisering af de 6 fremtidige 

renseanlæg, men samtidig rationalise-

res driften betydeligt, når antallet af 

renseanlæg reduceres.

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S 

gennemførte en betydelig del af det 

konkrete registreringsarbejde i forbin-

delse med omlægningen. Det bidrog til, 

at medarbejderne i Forsyningvirksom-

heden fi k bedre tid til at koncentrere 

sig om den daglige drift og i øvrigt del-

tage aktivt i den betydelige omorganise-

ring, der ligeledes var en konsekvens af 

kommunesammenlægningen. 

Dynamisk 
spildevandsplanlægning
Den nye spildevandsplan for Bornholm 

er udarbejdet i databaseværktøjet 

OPUS, der sikrer overblik over sam-

menhængen mellem oplande og de 

store mængder data for de tilhørende 

afl øbssystemer og udløb.

OPUS udnytter de digitale data fra 

afl øbsdatabasen. Disse data kan let 

opdateres, og OPUS gør det muligt at 

udskrive oversigtsskemaer, hvor man 

eksempelvis kan få overblik over klo-

aktyper, oplandsstørrelser, spildevands-

mængder i tørvejr, regnvandsbetingede 

udløb eller andre relevante data.

Kommunen kan let foretage ændrin-

ger og tilføjelser i afl øbsdatabasen og 

efterfølgende trække oplysningerne ud 

i oversigtsskemaer ved hjælp af OPUS. 

Dermed kan spildevandsplanen holdes 

opdateret i forhold til de faktiske for-

hold i oplande og afl øbssystemer.

Renovering af kloaksystemerne
Samtidig med omlægningerne som 

følge af den overordnede spildevands-

planlægning for Bornholm skal der 

løses en stor opgave med renovering af 

kommunens afl øbssystemer. Bornholm 

har 265 km fællesledninger, der fører 

både spildevand og regnvand, 210 km 

separate spildevandsledninger og 125 

km separate regnvandsledninger. 

En betydelig del af i alt 600 km 

ledningsnet skal renoveres i løbet af 

de kommende år, og på den baggrund 

arbejdes der med at indføre projektsty-

ring i forbindelse med udarbejdelsen 

af handlingsplaner for kloakfornyelsen. 

I Rønne og Allinge-Gudhjem er der i 

forvejen udarbejdet handlingsplaner 

med bistand fra Hedeselskabet Miljø og 

Energi, og den videre planlægning tager 

derfor udgangspunkt i disse.

Den digitale projektstyring foregår i 

systemet DAKAR projekt, der hjælper 

med at holde styr på store mængder 

data, eksempelvis tilstandsvurderinger, 

kapacitetsberegninger, planlægning og 

udbud af fornyelsesprojekter. Systemet 

giver overblik over de mange konkrete 

fornyelsesopgaver, der er registreret og 

løbende planlægges. Det skaber sam-

menhæng mellem den overordnede 

fornyelsesplanlægning og aktuelle 

detailplaner, ligesom det giver mulig-

hed for at få et overblik over både 

kort- og langsigtet investeringsbehov 

beregnet på grundlag af værdien af 

de fornyelsesopgaver, der er lagt ind i 

systemet.

Grundlaget er en database over 

planlagte og udførte fornyelsesopgaver. 

Denne database er kædet til afl øbsda-

tabasen DasGraf med de grundlæg-

gende ledningsregistreringer. Dermed 

Overblik over kloakfornyelsen
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Bornholm taget 
systemet DAKAR projekt i anvendelse til at håndtere planlægning og 
udførelse af kloakfornyelsen. 

DAKAR projekt giver et 
overblik over projekter 
og økonomi i kloakforny-
elsen. På skærmbilledet 
ses aktuelle projekter og 
opgaver fordelt på spil-
devands-, fælles- og regn-
vandsledninger.

I DAKAR projekt fastlæg-
ges de forskellige planer 
og de opgaver, der skal 
løses inden for den 
enkelte plan. Herefter er 
det muligt at udvælge 
en række opgaver og 
samle dem i et projekt 
med oversigt over øko-
nomien.
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er forbindelsen til den overordnede 

spildevandsplan også sikret. 

Den løbende opdatering af data-

grundlaget sikrer, at overblikket bevares 

i takt med, at kloakfornyelsesopgaverne 

gennemføres.

Med hensyn til økonomien kan der 

hurtigt skabes overblik over både plan-

lagte og afholdte fornyelsesomkostnin-

ger, ligesom der kan genereres nøgletal 

for kloaksystemets tilstand og værdian-

sættelsen af systemet.

Udbud i en samlet entreprise
De registrerede fornyelsesopgaver kan 

samles i kloakfornyelsesprojekter og 

udbydes til rådgivere og entreprenører. 

DAKAR projekt giver mulighed for 

løbende at foretage en prioritering af 

de enkelte opgaver, ligesom systemet 

sikrer, at kommunen kan dele viden fra 

databasen med rådgiver og de entre-

prenører, der måtte deltage i kloakfor-

nyelsen på Bornholm, således at der 

opnås en mere effektiv gennemførelse 

af projekterne. Endelig fremmes mulig-

hederne for at koordinere kloakforsy-

ningens arbejder med andre anlægsar-

bejder, f.eks. inden for vandforsyning 

eller vejområdet.

Samtidig har kommunen udbudt 

dele af kloakfornyelsen i en samlet 

entreprise. Det har givet en række 

fordele for både kommune og entre-

prenør, idet entreprenøren bedre kan 

disponere over medarbejdere og maski-

ner med en større samlet opgave og 

dermed give kommunen en bedre pris 

på kloakfornyelsen.

Fremtidsperspektiver
På en række måder har kommunesam-

menlægningen været en stor udfor-

dring på spildevandsområdet på Born-

holm, primært fordi en række meget 

forskellige data og systemer skulle ens-

rettes og lægges sammen i ét system. 

Men samtidig har kommunesammen-

lægningen givet en række muligheder 

for at fremme digitaliseringen og 

komme til at styre spildevandsplanlæg-

ning og kloakfornyelse med de nyeste 

og mest rationelle teknologier. Det 

skaber både en mere rationel daglig 

drift, effektiviserer kloakfornyelsen og 

- ikke mindst - forbedrer mulighederne 

for at skabe overblik og dermed give 

politikerne et solidt beslutningsgrund-

lag, når der skal træffes vigtige afgørel-

ser for fremtidens spildevandshåndte-

ring på Bornholm.

Forfatteroplysninger:
Jan Fjorder er forsyningschef for Forsynings-
virksomheden i Bornholms Regionskommune.
Jacob P. Larsen er afdelingschef for Forsy-
nings- og Anlægsteknik, Hedeselskabet Miljø 
og Energi A/S i Roskilde. 
Poul Erik Pedersen er informationschef i 
Hedeselskabet og redaktør af Vækst.

Udskrift af skemaer for oplande, udløb og renseanlæg med data, der er dynamisk koblede til et geografi sk informations-
system (GIS), som indeholder data vedr. de fysiske anlæg på spildevandsområdet.

Dynamisk spildevandsplan
Ved sammenlægningen af de fem spildevandsplaner gik Bornholm samtidig over til en dynamisk spilde-
vandsplanlægning. Alle data er registreret digitalt, og kommunen kan let foretage ændringer og tilføjelser, 
så spildevandsplanen stemmer med de faktuelle forhold i afl øbssystemer og på renseanlæg.

Tem
a: Stru

k
tu

rrefo
rm

en
17 / Vækst 1•2005



Vestjyderne 
tog fat om nældens rod
Ringkøbing, Videbæk, Skjern og Egvad kommuner 

er på vej mod at blive samlet i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Vigtige beslutninger blev truffet fra 

begyndelsen, men et stort arbejde venter stadig 

forude. Vækst giver et øjebliksbillede af en kom-

munesammenlægning.

Hvad skal kommunen hedde? Hvor 

skal rådhuset ligge? Hvordan skal opga-

ver og medarbejdere fordeles? I mange 

kommuner tøver politikere og embeds-

mænd en ekstra gang før en række 

vanskelige beslutninger bliver truffet 

forud for kommunesammenlægningen. 

De fi re kommuner, der går sammen i 

den nye Ringkøbing-Skjern Kommune, 

tog i stedet fat om nældens rod med 

det samme og traf de grundlæggende 

beslutninger fra begyndelsen. 

Skjern og Egvad havde længe for-

handlet om en sammenlægning, men 

undervejs i forløbet kom Ringkøbing og 

Videbæk ind i forhandlingerne om at 

danne en langt større kommune.

- Vi havde fået nogle erfaringer fra 

forhandlingerne mellem Skjern og 

Egvad, der gjorde os bevidste om forde-

lene ved at få truffet nogle grundlæg-

gende beslutninger fra begyndelsen. 

Derfor tog vi allerede fat på de væsent-

ligste spørgsmål, da forhandlingerne 

mellem de fi re kommuner begyndte 

efter sommerferien i 2004. Dermed var 

kommunens navn, placeringen af råd-

huset og fordelingen af de overordnede 

opgaveområder afklaret, da byrådene 

skulle tage endelig stilling til kommu-

nesammenlægningen sidst i september 

måned, forklarer Viggo Nielsen, der er 

borgmester i Skjern. 

I oktober og november 2004 udpe-

gede de fi re kommunalbestyrelser en 

politisk styregruppe, der består af fem 

kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 

hver kommune. Desuden blev der 

udpeget en administrativ styregruppe 

med kommunaldirektørerne fra de fi re 

kommuner, og endelig blev Niels Erik 

Kjærgaard fra Skjern Kommune udpe-

get som tovholder i den administrative 

styregruppe, der skal koordinere sam-

menlægningen af de fi re vestjyske kom-

muner. 

Afklaringsfase i projektgrupper
Allerede den 10. november havde kom-

munerne beskrevet, hvordan de vil 

organisere projektet. 

Ved et møde i den administrative 

styregruppe den 5. januar 2005 god-

kendte styregruppen sammensætnin-
Grafi k: Troels Marstrand
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gen af 16 projektgrupper med hver 5 

medlemmer - hvoraf en del af medlem-

merne dog går igen i fl ere grupper. 

En række projektgrupper dækker de 

fi re sektorer 

· ældre

· teknik og miljø

· social og arbejdsmarked 

· børn, skole og fritid

De sektororienterede projektgrupper 

har til opgave at kortlægge, forberede 

og gennemføre implementeringen af de 

forskellige arbejdsgange inden for hvert 

sektorområde. 

Desuden er der etableret en række 

projektgrupper, der varetager tværgå-

ende opgaver såsom økonomi, IT og 

personale samt opgaveændringer og 

overtagelse af opgaver fra amtet.

På de tværgående områder har 

arbejdsgrupperne til opgave at sikre, at 

vitale tværgående opgaver kortlægges 

og løses. Disse opgaver udgør i mange 

tilfælde forudsætningen for, at den nye 

organisation grundlæggende fungerer, 

og et tæt samarbejde mellem sektor-

grupperne og de tværgående grupper 

bliver nødvendigt.

Formændene for de enkelte projekt-

grupper skal sikre en systematisk kom-

munikation og koordinering på tværs 

af arbejdsgrupperne.

Alle ledere og medarbejdere i pro-

jektgrupperne var samlet til et stort 

kick-off møde onsdag den 19. januar, 

hvor de blev præsenteret for grupper-

nes sammensætning, kommissorier og 

opgaver. 

Gruppernes første opgave bliver at 

kortlægge alle relevante problemstil-

linger og arbejdsopgaver, der skal løses 

i forbindelse med kommunesammen-

lægningen. Den 2. marts skal projekt-

gruppernes formænd og koordinatorer 

afl evere en status til den administrative 

styregruppe, og 20. april skal grupperne 

afl evere deres analyser af de respektive 

områder.

Herefter skal arbejdsgrupperne i 

gang med planlægningsfasen, hvor man 

i løbet af andet halvår 2005 vil udar-

bejde det beslutningsgrundlag, som de 

nyvalgte sammenlægningsudvalg skal 

tage stilling til i 2006 med hensyn til 

serviceniveau, organisationsstruktur 

samt placering af medarbejdere og 

chefer. 

Indsatsen på 
natur- og miljøområdet 
”Ringkøbing-Skjern Kommune skal 

have faglig og politisk gennemslags-

kraft til at kunne markere sig i den 

midtjyske region som en aktiv part 

i den regionale udvikling af erhverv, 

arbejdsmarked, miljø og infrastruktur,” 

fremgår det af visionsformuleringen 

for den kommende Ringkøbing-Skjern 

Kommune.

Endvidere fremhæver kommunerne 

den vestjyske natur og Ringkøbing 

Fjord som en af de grundpiller, der 

binder dem sammen. Kommunerne 

peger endelig på vedvarende energi 

som et væsentligt element i områdets 

erhvervsudvikling, hvilket ikke er over-

raskende med den markante tilstede-

værelse af vindmøllefabrikken Vestas i 

området.

Allerede i de indledende dokumen-

ter har natur- og miljøområdet således 

fået en placering blandt de væsentlige 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune
De fi re kommuners indbyggertal i 
2004.

Ringkøbing 17.857

Skjern 13.046

Videbæk 12.148

Egvad 9.509

Kilde: Netborger.dk
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emner, som den nye kommune vil 

fokusere på. 

I projektarbejdet har kommu-

nerne etableret to projektgrupper til 

henholdsvis fysisk planlægning og 

teknik- og miljøområdet. Adskillelsen 

af de to områder i projektgrupperne 

kan lægge op til, at den fysiske plan-

lægning og teknik- og miljøafdelingen 

holdes adskilt i den nye kommune. 

Det er naturligvis ikke afgjort endnu 

og kommer til at bero på de analyser, 

der vil blive lavet her i foråret, samt de 

efterfølgende politiske forhandlinger. 

- Jeg tror, at de to områder kan blive 

adskilt, fordi den fysiske planlægning er 

en opgave for økonomiudvalget i kom-

munen, siger Niels Erik Kjærgaard. 

Synspunktet understreges i et referat 

fra styregruppen vedr. overdragelse af 

opgaver fra Ringkøbing Amt til kom-

munerne, hvor der peges på, at fysisk 

planlægning omfatter mere end blot 

miljømæssige og tekniske spørgsmål. 

Omvendt kan der argumenteres for, at 

mange af de faglige kompetencer, der 

anvendes i den fysiske planlægning, er 

tilstede på teknik- og miljøområdet.

Tilpasning af serviceniveauer
I forbindelse med kick-off mødet den 

19. januar fi k projektgrupperne mulig-

hed for at mødes i halvanden time, 

hvor medlemmerne hilste på hinanden 

og tog en første diskussion om deres 

mål og opgaver. 

Hans Holt Poulsen, områdechef på 

teknik- og miljøområdet i Skjern Kom-

mune og formand for projektgruppen 

vedrørende teknik og miljø, konstaterer, 

at der endnu ikke er meget at sige om, 

hvad der kommer til at ske på teknik- 

og miljøområdet, da udgangspunktet 

jo bliver projektgruppens kommende 

analyse.

- Den primære opgave bliver at 

skabe et overblik med udgangspunkt i 

den viden, vi hver især har over arbej-

det i vore egne kommuner. Herudover 

bliver det vigtigt at se på den daglige 

udførelse af opgaverne. Vi kan ikke 

blive ved med at køre med forskellige 

serviceniveauer i de forskellige områ-

der. Jeg tror på, at der vil komme et 

politisk krav om, at vi skal fi nde ud af, 

hvordan vi på sigt kan skabe et ensartet 

serviceniveau over hele kommunen, 

forklarer Hans Holt Poulsen.

Overdragelse 
af opgaver fra amtet
Sideløbende med den interne sam-

menlægningsproces blandt de fi re 

kommuner deltager kommunerne i et 

samarbejde med Ringkøbing Amt om 

at kortlægge problemstillingerne i for-

bindelse med overførslen af opgaver fra 

amtet til kommunen.

Kommunerne og amtet har etableret 

en fælles styregruppe, der har taget 

initiativ til oprettelsen af en række 

projektgrupper med repræsentanter 

fra både amtet og kommunerne. Disse 

grupper skal kortlægge opgaven med at 

overfl ytte opgaverne fra amtet til kom-

munerne. Samtidig har  styregruppen 

arbejdet med at planlægge en række 

orienteringsmøder, hvor de kommu-

nale politikere og chefer kan få indblik 

i de opgaver, de overtager fra amtet.

På teknik- og miljøområdet er 

hovedreglen, at undersøgelses-, ana-

lyse- og målsætningsopgaver overgår til 

staten - primært de regionale statslige 

miljøcentre, mens myndighedsopga-

verne og den fysiske udførelse overfø-

res til kommunerne, dog med en del 

undtagelser.

”Hvordan fastholder 
vi det faglige niveau?”
”Hvorledes bevares fagligheden, når 

Ringkøbing Amts Teknik- og Miljøaf-

deling nedlægges i 2007?” Sådan lyder 

det direkte spørgsmål i et brev fra 

bestyrelsen i Kommuneforeningen i 

Ringkøbing Amt til den administrative 

styregruppe vedr. samarbejde mellem 

kommunerne og amtet. 

- Der foregår stadig en kamp mellem 

Amtsrådsforeningen og KL, der går på 

fordelingen af miljøopgaverne mellem 

kommunerne, regionen og staten. Den 

politiske dagsorden for strukturrefor-

men går ud på, at borgerne skal have 

én indgang til det offentlige, og det er 

kommunerne. Derfor mener vi, det er 

vigtigt at holde fast i beslutningen om, 

at kommunerne skal løse den opgave, 

også på miljøområdet. Formålet med 

at fremsende det pågældende brev er 

naturligvis at fastholde fokus på emnet, 

så vi ikke bliver ”taget på sengen”, siger 

Viggo Nielsen, der er borgmester i 

Skjern og formand for Kommunefor-

eningen i Ringkøbing Amt.

Hvad der konkret kommer til at ske, 

afhænger af de kommende måneders 

afklaringsfase. Flere steder i medierne 

har fælleskommunale miljøcentre 

været nævnt som en mulighed for at 

holde amternes miljømedarbejdere 

samlet et sted og dermed bevare det 

faglige miljø. I Ringkøbing amt har 

17 ud af 19 kommuner i forvejen et 

fælles miljøcenter Holstebro, men indtil 

Ringkøbing Fjord og den rige vestjyske natur betegnes som en af de grundpiller, der binder 
Ringkøbing, Videbæk, Skjern og Egvad kommuner sammen i den nye Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Området omkring fjorden er bl.a. en vigtig foderplads for trækkende gæs, giver 
mulighed for lystfi skeri og for at opleve fugle som kobbersneppen.

Fotos: Lars Geil, Johnny Madsen og Bo L. Christiansen, alle Scanpix.
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videre er fremtiden for dette miljøcen-

ter uafklaret.

- Miljøcentret har fungeret fi nt. De 

små kommuner har afl everet alle deres 

opgaver - f.eks. landbrugstilsyn - til 

miljøcentret, og formålet har netop 

været at opbygge et fagligt miljø. Men 

nu får vi større og stærkere kommuner 

i området, og spørgsmålet er, om de 

bliver så store og stærke, at de kan og 

vil klare sig selv. Hvis det er tilfældet, er 

det ikke sikkert, at der er grundlag for 

et fælleskommunalt miljøcenter, men 

det er endnu for tidligt at sige noget om 

udfaldet, siger Viggo Nielsen.

Brevet fra kommuneforeningen blev 

den 24. januar diskuteret på et møde 

i den administrative styregruppe vedr. 

samarbejde mellem kommunerne og 

amtet. Formanden for styregruppen, 

kommunaldirektør Lars Møller fra Tre-

høje Kommune, oplyser, at styregrup-

pen vil bede den arbejdsgruppe, der 

har ansvar for teknik- og miljøområdet, 

om at være opmærksom på spørgsmå-

let om fagligheden. Her bliver det så 

opgaven for en gruppe medarbejdere 

fra amtet og kommunerne at skitsere 

mulighederne for at håndtere et af de 

spørgsmål, der har givet mest debat om 

strukturreformen.

Forfatteroplysninger
Poul Erik Pedersen er informationschef i 
Hedeselskabet og redaktør af Vækst.

Overordnet tidsplan Ringkøbing-Skjern Kommune

Tid Aktivitet

Oktober 2004 • Politisk beslutning om sammenlægning i byråd

  • Nedsætte politisk styregruppe og vedtage kommis-

sorium

  • Nedsætte administrativ styregruppe og vedtage 

kom missorium

  • Nedsætte evt. ”sekretariat” og vedtage kommis-

sorium

Ca. hver 3. måned  • Fællesmøder i byråd, chefer, HSU

Løbende i hele processen • Information og dialog m. medarbejdere, borgere mv.

November 2004 • Startseminar for den politiske styregruppe

  - Formulere kommunikationsstrategi

  - Detaljering af køreplan

  - Formulere økonomiske retningslinier

  - Fastlægge spilleregler for sammenlægningsprocessen 

  - Udpege arbejdsgrupper og kommissorier

1. halvår 2005 • Arbejdsgrupper kortlægger status og forbereder beslut-

ningsgrundlag

  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til pro-

cessen

  • Nedsætte arbejdsgrupper vedr. opgavefl ytninger

2. halvår 2005 • Forberede beslutningsgrundlag vedr. den nye kommune 

(ny organisation chefplacering, medarbejderplacering, 

serviceniveau mv.).

1. halvår 2006 • Revidere arbejdsgrupper + kommissorier

  • Arbejdsgrupper udfører opgaver og indstiller til Sam-

menlægningsudvalg

  • Træffe beslutninger vedr. den nye kommune (ny organi-

sation, chefplacering, medarbejderplacering, serviceni-

veau mv.).

  • Formulere politikker

2. halvår 2006 • Budgetproces 2007

  • Praktiske forberedelser (rokering af medarbejdere mv.)

Relevante hjemmesider

www.ringkobing-skjern.dk

Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside med beslutningsgrundlag, kommissorier, 

mødereferater, arbejdsgrupper mv. 

www.ringamt.dk/internet/overdragelse.nsf

Ringkøbing Amts hjemmeside med emner om overdragelse af opgaver til kommu-

ner, region og stat.

www.regionmidtjylland.dk

Den nye midtjyske regions hjemmeside.

Tem
a: Stru

k
tu

rrefo
rm

en
21 / Vækst 1•2005



CJC Gruppen A/S har hovedsæde i Esbjerg og afdelinger i Silkeborg, Kolding, Aabenraa, Odense,
Svendborg, Slagelse og Maribo. Vi bestræber os på, gennem lokal repræsentation, at være 
markedets foretrukne leverandør indenfor kontorartikler, kontorindretning, skoleartikler,
dokumentrelateret informationsteknologi, EDB, emballage og tryksager.

[lidt mere ti l  kontoret]

Vi indrømmer gerne, at der ikke er den store forskel fra den ene kontorforsyning til den 

anden. Til gengæld er der mange små forskelle, som kommer til at betyde noget for dig og 

din arbejdsplads. Det vil du mærke hos CJC Gruppen. Måske er det den lokale afdeling, 

som du har lige ved siden af. Eller sammenhængen i produktprogrammet, hvor der er tænkt lidt

længere. Eller vores anbefalinger til indretningen af det nye kontor. Eller også er det noget helt fjerde,

der gør, at du og dine kolleger får en partner i CJC Gruppen, der er lidt mere anderledes...

Hos CJC Gruppen finder du alt inden for:

• Kontorartikler
• Kontormaskiner
• Kontormøbler
• IT-løsninger
• Emballage
• Skole- & hobbyartikler
• Tryksager

CJC Gruppen A/S
Lillehøjvej 2 · 8600 Silkeborg · Tlf. 86854500 · Fax 86854507 · www.cjcgruppen.dk

Der kan nu gives tilskud til tre hovedområder inden for 

udvikling af skovbrugsprodukter. Det er produktudvikling i 

skovbruget, tilskud til produktudvikling i forarbejdning og 

forædling af skovbrugsprodukter samt tilskud til fælles mar-

kedsføring af skovbrugs- og træindustriprodukter. Det sker 

ifl g. en ny bekendtgørelse, hvorefter Skov- og Naturstyrelsen 

kan yde tilskud til ejere eller forpagtere af skovbrugsejen-

domme, grupper af sammenslutninger af ejere eller forpag-

tere, men også til virksomheder, hvis resultaterne af projekter 

med tilskud kan anvendes umiddelbart.

Der ydes generelt kun tilskud til 40 procent af omkostnin-

gerne. Man kan max søge om 400.000 kr i tilskud. Projekter 

under 40.000 kr i omkostninger kan ikke få tilskud. Kilde: Tids-

skrift for Miljø 12/2004. 

GLS

Tilskud til udvikling af skovbrugsprodukter
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Ved årsskiftet er EU’s landbrugsreform trådt i kraft. Reformen 

omlægger landbrugsstøtte for ca. 7 mia. kroner. Et centralt 

element i reformen er en sammenkobling mellem miljøregler 

og udbetaling af landbrugsstøtte 

Ligesom forældre kan skære i lommepengene, hvis der ikke 

er ryddet op på værelset, kan en landmand også fra 1. januar 

2005 blive trukket i landbrugsstøtte, hvis han f.eks. udbrin-

ger for store mængder slam på markerne. Myndighederne 

skal fra 1. januar krydstjekke oplysninger om landmandens 

ret til at modtage støtte med oplysninger om, hvorvidt han 

opfylder en række regler om miljø, plantesundhed og dyre-

velfærd. I tilfælde af gentagne eller forsætlige overtrædelser 

af reglerne risikerer landmanden, at støtten bortfalder helt. 

Direktoratet for FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen, Plante-

direktoratet, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i 

fællesskab udarbejdet en liste over de konkrete krav inden for 

hvert regelsæt, som krydsoverensstemmelsen skal omfatte. 

Birgitte Kjær fra Miljøstyrelsen har været med til at udpege 

kravene om slam. - Vi er selvfølgelig gået efter de ting, som 

den enkelte landmand er direkte ansvarlig for. F.eks. de helt 

præcise regler for, hvornår landmændene må bringe slam ud, 

hvor meget de må bringe ud, og hvordan det skal omfattes 

af deres gødningsplaner, siger Birgitte Kjær. Dansk Landbrug 

er ikke uden bekymringer for det nye krydstjek. – Selvfølgelig 

skal reglerne overholdes, det er ikke til diskussion. Men det 

er vigtigt for os, at krydsoverensstemmelsen fortolkes ens af 

myndighederne i de forskellige lande – ellers kan vi stå i en 

situation, hvor danske landmænd  bliver underlagt skrappere 

krav end deres kolleger i resten af EU. På samme måde er det 

vigtigt, at kontrolmyndighederne i de enkelte dele af Dan-

mark fortolker reglerne ens, siger Anne Marie Zinck, erhvervs-

politisk konsulent i Dansk Landbrug.  Kilde: MiljøNyt.dk

GLS

God miljøopførsel 
til gengæld for 
landbrugsstøtte fra EU 

Med den nye landbrugsreform er det blevet sådan, at landmændene 
kan trækkes i landbrugsstøtte, hvis de ikke overholder miljøregler. 

Danmark bagud i forhold 
til Kyoto-målene
En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur giver Dan-

mark dumpekarakter for sin indsats med at nedbringe 

CO
2
-udslippet. Danmark står for den største overskridelse af 

Kyoto-målene og vil ifølge rapporten udlede 31,3 procent 

mere drivhusgas i 2010, end vi har forpligtet os til. Rappor-

ten kom før valget den 8. februar, og miljøminister Connie 

Hedegaard (K) satte spørgsmåltegn ved rapportens beregnin-

ger i dagbladet Børsen:

»Fremskrivningerne giver ikke det helt rette billede af den 

danske klimaindsats. Flere vedtagne tiltag, der endnu ikke 

har givet effekt, indgår bl.a. ikke i beregningerne«, sagde 

hun til avisen.
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Vi har en plan 
- men hvad bliver konsekvenserne for miljøet?

Vi har haft de såkaldte VVM-vurderinger af 

projekter i mange år. Nu skal offentlige myn-

digheder tænke miljøet ind i deres overord-

nede planlægning. 

Af Lone Kørnøv, Kørnøv Consulting ApS og 

Joy Alrøe Andersen, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S

Når en motorvej eller et andet større 

trafi kanlæg skal projekteres, eller når 

en landmand vil udvide sit husdyrhold, 

skal der ske en vurdering af projektets 

konsekvenser for miljøet - den såkaldte 

VVM-vurdering. Men nu skal myndig-

heder, som er ansvarlige for  lovbunden 

planlægning, såsom lokal-, kommune- 

eller regionplanlægning, også vurdere 

miljøkonsekvenserne. Det skal ske i 

henhold til Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer, som trådte i 

kraft den 21. juli 2004. 

Lovkravet om miljøvurderinger bety-

der, at en planmyndighed bla. skal vur-

dere de mulige miljøkonsekvenser samt 

integrere hensyn til miljøet i en konkret 

plan. Følgende plantyper kan bl.a. 

være omfattet af loven: Regionplaner, 

kommuneplaner, lokalplaner, vandfor-

syningsplaner, spildevandsplaner og 

affaldsplaner. Men det er ikke muligt at 

sige noget generelt om, hvilke plantyper 

der altid skal miljøvurderes.

VVM-vurderinger fi nder sted på 

et tidspunkt, hvor mulighederne for 

væsentlige ændringer i projektet ofte er 

begrænsede. Beslutningerne om projek-

tets placering eller valg af alternativer 

er muligvis allerede truffet tidligere i 

processen, eksempelvis i en regionplan. 

Nu skal miljøvurderingerne - også 

kaldet SMV (Strategisk MiljøVurdering) 

- lukke dette hul, idet en bred vifte af 

planer skal miljøvurderes, således at 

der tages miljøhensyn, mens planerne 

rent faktisk udarbejdes. Og det skulle 

gerne frembringe beslutninger, hvor 

blandt andre politikere og befolkningen 

er bedre informerede om planens kon-

sekvenser for miljøet.

Miljøvurderingens 
relevans og afgrænsning
En miljøvurdering af en plan skal ind-

ledes med en såkaldt screening. Scree-

ningsbegrebet er også kendt fra VVM. 

Screeningen er en indledende vurde-

ring af, om det overhovedet er relevant 

at foretage en miljøvurdering.  

Hvis en plan skal miljøvurderes, 

rettes fokus mod de sandsynlige 

væsentlige miljøkonsekvenser. Denne 

afgrænsning kaldes for en scoping. 

De forhold, der tages stilling til i 

en miljøvurdering, er den biologiske 

mangfoldighed, befolkningen, menne-

skers sundhed, fauna, fl ora, jordbund, 

vand, luft, klimatiske faktorer, materi-

elle goder, landskab, kulturarv (herun-

der kirker og deres omgivelser) samt 

arkitektonisk og arkæologisk arv.

Den planansvarlige myndighed fast-

lægger, hvordan miljøvurderingen af en 

plan vil blive afgrænset. Men inden den 

ansvarlige myndighed træffer endelig 

beslutning herom, skal de berørte myn-

digheder høres, om de er enige i den 

planlagte afgrænsning. 

Fordelen ved høringen er, at de 

berørte myndigheder kan have vigtige 

oplysninger om miljøforhold, som 

den planansvarlige myndighed ikke 

kender til. Det kan for eksempel være, 

at planmyndigheden ikke er opmærk-

som på sjældne biotoper eller dyreliv. 

Måske kender andre myndigheder til, 

at planområdet er et muligt levested 

for fredede dyrearter, eksempelvis 

butsnudede frøer eller grønbrogede 

tudser. Sådanne oplysninger kan ændre 

afgrænsningen og dermed også udfal-

det af en miljøvurdering.

De berørte myndigheder kan være 

både statslige, amtslige og kommunale 

myndigheder. Eksempler på statslige 

myndigheder, som kan være berørte, 

er Skov- og Naturstyrelsen, Kystdirek-

toratet, Beredskabsstyrelsen og Kultur-

Miljøvurderingerne giver mulighed for at inddrage 
befolkningen i debatten om afvejningen af hensyn til 
natur og miljø og eksempelvis hensyn til indkøbsmulig-
heder, transport eller andre forhold af samfundsøkono-
misk betydning. Luftfoto af Aalborg og Nørre Sundby.

Foto: Jørgen Schütte/Scanpix
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arvstyrelsen. Amter og nabokommuner 

er eksempler på henholdsvis amtslige 

og kommunale myndigheder, som kan 

være høringsberettigede. Lokale museer 

kan også være høringsberettigede.

Grønne organisationer og andre 

græsrødder er ikke blandt de hørings-

berettigede - de får først mulighed for 

at ytre sig i den senere offentligheds-

fase.

Hvis en planproces ønskes gennem-

ført efter en stram tidsplan, vil det være 

en stor fordel, hvis den planansvarlige 

myndighed får identifi ceret alle berørte 

myndigheder så tidligt i processen som 

muligt. Den planansvarlige myndig-

hed skal nemlig have svar fra alle de 

høringsberettigede, før den endelige 

afgørelse om henholdsvis screening og 

scoping kan træffes.

Planforslag må ikke 
vedtages uden miljørapport
Den planansvarlige myndighed skal 

være opmærksom på, at et planfor-

slag, som skal miljøvurderes, ikke må 

vedtages, før miljørapporten foreligger. 

Miljørapporten kan først udarbejdes 

og færdiggøres, når den planansvarlige 

myndighed har fået svar fra alle berørte 

myndigheder om, hvorvidt de er enige i 

afgrænsningen af miljøvurderingen.

Når miljørapporten skal udarbej-

des, er den ansvarlige planmyndighed 

ikke forpligtet til at rette sig efter 

høringssvarene. Dog skal det såkaldte 

nul-alternativ altid vurderes. Det vil 

sige en vurdering af, hvad der kan ske 

miljømæssigt, hvis planen ikke vedta-

ges. Miljøvurderingen har altså også en 

væsentlig informativ effekt, som gør, 

at en ansvarlig planmyndighed ikke 

senere kan sige, at man var uvidende 

om de konsekvenser, en plan kunne få.

Loven om miljøvurdering foreskriver 

også, at den planansvarlige myndighed 

skal offentliggøre planforslaget og den 

tilhørende miljørapport i minimum 8 

uger. Her vil andre myndigheder, orga-

nisationer, frivillige græsrodsforeninger, 

beboerforeninger, borgere og andre 

kunne komme med deres bemærknin-

ger til planforslaget og miljørapporten.

For visse plantyper, som eksempelvis 

spildevandsplaner, er det nyt, at offent-

ligheden skal inddrages i planproces-

sen. Men offentligheden kan naturligvis 

også inddrages i selve miljøvurderingen. 

Det er ikke et lovkrav, men det kan 

være hensigtsmæssigt i de vurderinger, 

hvor fokus er rettet på for eksempel 

menneskers sundhed og materielle 

goder. Hvis en plan giver mulighed for, 

at der kan bygges et stort indkøbscen-

ter eller en større industrivirksomhed, 

kan den berørte offentlighed således 

være med til at afveje miljø- og natur-

interesser op mod andre forhold som 

eksempelvis beskæftigelse, nemmere 

indkøbsmuligheder osv. 

To dokumenter
I loven er det anført, hvordan miljøvur-

deringen skal dokumenteres. Det skal 

ske i en såkaldt miljørapport.  Miljørap-

porten kan udarbejdes som en særskilt 

rapport, der ledsager den konkrete 

plan. Men miljørapporten kan også 

indarbejdes i selve planen. For nogle 

plantyper, som f.eks. kommune- og 

lokalplaner, kan miljørapportens ind-

hold indarbejdes i planens lovpligtige 

redegørelse. 

Miljørapporten er altså det ene af 

de to dokumenter, som den ansvarlige 

planmyndighed skal udarbejde i forbin-

delse med miljøvurderingen. Det andet 

lovpligtige dokument er den sammen-

fattende redegørelse.

Den sammenfattende redegørelse 

skal være offentlig tilgængelig efter, at 

planen er endeligt vedtaget. I denne 

skal den planansvarlige myndighed bl.a. 

redegøre for, hvordan der i planforsla-

get er taget hensyn til miljøvurderingen 

og offentlighedens bemærkninger. 

Nogle gange vil det ikke kræve 

store ændringer og omkostninger at 

integrere miljøhensyn i en plan. Andre 

gange kan det blive svært at forene 

planens intentioner med de miljøhen-

syn, som det vil være hensigtsmæssigt 

at tage.

Det kræver dels politisk vilje og 

dels faglig indsigt at inddrage miljøet 

i planlægningen. Dér ligger en stor 

udfordring. Lad os tage dén udfordring 

seriøst.

Forfatteroplysninger:
Lone Kørnøv, Ph.D. civilingeniør, Kørnøv 
Consulting ApS, er bl.a. konsulent for Køben-
havns Kommune i forbindelse med miljøvur-
deringen af den nye kommuneplan. 
Joy Alrøe Andersen, civilingeniør i Hedesel-
skabet Miljø og Energi A/S, har gennemført 
miljøvurdering af kommuneplantillæg, ram-
melokalplan og lokalplan. 

 

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S har i 

samarbejde med Kørnøv Consulting ApS 

udviklet den metode til miljøvurdering af 

planer og programmer, som indgår i Miljø-

ministeriets vejledning til miljøvurdering. 

Vejledningen offentliggøres i 2005.

Miljøvurderingen betyder, at samfundet allerede tidligt i 
planlægningsprocessen får mulighed for at tage hensyn til 
tilstedeværelsen af eksempelvis butsnudet frø i et område. 

Foto: Lars Gejl/Scanpix
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Tynding og svampe 
giver større stormfalds-
risiko i skoven
Svampeangreb - og tyndinger, som forøger risi-

koen for svampeangreb - er nogle af de faktorer, 

som bestemmer, hvilke træer der falder under 

storm. Både stødsmøring og tyndingsfri drift kan 

dog nedsætte risikoen. 

Af Iben M. Thomsen, Skov & Landskab, KVL

Fotos: J. Koch

Knap var der ryddet op efter orkanen 

i 1999, da en ny orkan i januar i år 

ramte Danmark. Også denne gang 

væltede træer i bl.a. Rold skov i et stort 

omfang, selv om det langt fra blev den 

katastrofe, vi så i 1999.

Orkaner er ekstreme, som selv sta-

bile træer ikke kan modstå. Men ved 

især mindre storme, er det ikke kun 

tilfældige vindforhold, der afgør, hvilke 

træer der vælter, og hvilke der bliver 

stående. Træernes stabilitet mod storm 

afhænger også af svampe, som giver råd 

i rødder og stammer. Rodfordærver er 

kun én af disse svampe. Hvis en stabil 

skov er målet, skal risikoen for svampe-

angreb altså inddrages.

Ved kraftige storme/orkaner vil der 

ofte ske fl adefald, hvor både sunde og 

rådangrebne træer vælter eller knæk-

ker. I sådanne ekstreme tilfælde er 

omfanget af råd i en bevoksning for-

mentlig af mindre betydning. Men ved 

”almindelige” storme vil der ofte kun 

ske spredt fald. I den sammenhæng 

er der ingen tvivl om, at træer med 

rådangreb i rødder vil være langt mere 

udsat for at vælte. Her kan antallet af 

rådangrebne træer være afgørende for 

omfanget af stormfald.

Hvis træerne vælter med rodkagen, 

er det tegn på svampeangreb. Og har 

man ikke smurt stødene efter tynding 

eller renafdrift, er risikoen for nye 

svampeangreb forøget. 

Hugst - ikke hugst
Ved tynding/hugst fjernes en del af 

bevoksningens forankring på arealet. 

Uden tynding vil der være en stor 

effekt af ”sociale stabiliseringsmekanis-

mer”, herunder rodsammenvoksninger. 

De levende, sunde træer holder fast på 

hinanden og på de døde eller rådne 

individer i bevoksningen. Antallet af 

rodsammenvoksninger vil i øvrigt være 

mindre i blandingsbevoksninger, da 

træerne nemmest vokser sammen med 

deres egen art.

En væsentlig grund til den gode 

stormfasthed i utyndede granbevoks-

Hvis stød infi ceres med rodfordærver, er der betyde-
lige risiko for at de omkringstående træer infi ceres.

Når træer vælter med rodkagen, kan det være et tegn på, at de er svampeinfi cerede. 
På billedet ses frugtlegemer af rodfordærver på rodkagen. Det skal bemærkes, at 
svampeinfi ceret træ ikke kan lægges på vandlager efter stormfald.
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2. Derimod bliver 90-100 procent af de 

ubehandlede stød infi ceret under de 

samme forhold. Efter 5 år kan over 40 

procent af nabotræerne til ubehand-

lede stød være rådangrebne, mens kun 

ca. 10 procent af naboerne til behand-

lede stød får infektion af rodfordærver.

Derfor er stødsmøring en god inve-

stering - og i relation til en senere opar-

bejdning af stormfældet træ som for 

eksempel efter 1999-orkanen, skal det 

bemærkes, at svampeinfi ceret træ ikke 

kan bringes på vandlager, hvilket yderli-

gere forøger de økonomiske tab.

2. Undgå beskadigelser 
af de stående træer 
Stil krav til entreprenører og egne 

ansatte om påpasselighed ved skov-

ning og transport. Undgå færdsel i 

ninger er, at angreb af rodfordærver 

(Heterobasidion annosum) ikke opstår. 

Rodfordærverens primære indfaldsveje 

er nemlig friske stødfl ader, og dem er 

der jo ingen af i utyndede bevoksnin-

ger. Fra ét stød kan svampen nemlig 

angribe yderligere to eller tre nærtstå-

ende træer via rodnettet. 

Dog kan der i bevoksninger anlagt 

efter rådangrebet nåletræ, der er fjer-

net ved renafdrift, også være råd i utyn-

dede bevoksninger, men på et bety-

deligt lavere niveau end i de tyndede. 

Faktisk kan der generelt ses en stigende 

rådfrekvens med stigende hugststyrke, 

se fi g. 1.

Men også ved tyndingsfri drift i for 

eksempel sitkagran skal renafdriftens 

stød stadig stødsmøres mod rodfordær-

verangreb, hvis en efterfølgende nåle-

træsbevoksning også skal være sund.

Tre forholdsregler
Svampe, som angriber rødder og stam-

mer, er en væsentlig faktor ikke kun 

for nåleskovens stabilitet, men også for 

løvtræ bevoksninger. Det er ikke muligt 

at undgå alle svampeangreb, men  tre 

forholdsregler kan øge chancen for at få 

en sundere og mere stabil skov:

1. Brug stødsmøring 
mod rodfordærver 
I starten brugte man stenkulstjære til 

stødsmøring. Det har senere vist sig, at 

dette middel ikke var velegnet og fak-

tisk værre end ingen stødbehandling, 

fordi den tjærebehandlede overfl ade 

med tiden sprækkede. 

I dag er stødsmøring med urea eller 

Rotstop næsten 100 procent effektiv. 

Dog viser forsøg, at op til 10 procent af 

de behandlede stød kan blive infi ceret, 

hvis smittetrykket er højt nok og infek-

tionsbetingelserne er optimale, se fi g. 

Grafi k: Troels Marstrand

Grafi k: Troels Marstrand
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bevoksninger, hvor jorden er våd, idet 

det medfører komprimering og rod-

skader. Skovning kan også skade de 

stående træer, hvis de bliver beskadiget 

af brugen af maskiner. Hvis skaden er 

nær eller på rodudløb er der risiko for 

at rodfordærveren kan infi cere træerne 

gennem disse sår. Dermed bliver virk-

ningen af stødsmøring formindsket. 

Også andre rådsvampe end rod-

fordærver kan angribe gennem sår. 

En typisk sårparasit i højtsiddende 

stamme skader (f.eks. lavet af kranen på 

en skovningsmaskine eller en udkør-

selstraktor) er blødende lædersvamp 

(Stereum sanguinolentum). Sådanne 

skadede træer vil ofte knække i storm 

omkring det oprindelige sår, hvor råd-

dets udbredelse er størst, se foto her-

under.

3. Dyrk skoven, så træerne generelt 
har den bedst mulige vitalitet 
Et vitalt træ i god vækst har større 

mulighed for at modstå svampeangreb. 

Af mulige tiltag (udover de ovennævnte 

punkter) kan nævnes: At tynde bevoks-

ninger (især eg) i tide og i et omfang, så 

træerne udvikler en god kronestørrelse. 

At vælge den rette træart og proveniens 

til voksestedet, specielt på vandlidende 

arealer. I eksisterende bevoksninger 

kan man vedligeholde grøfter, så træ-

ernes rødder ikke ”drukner” i våde 

perioder, idet døde rødder også kan 

være indfaldsveje for svampe. Dette 

kan dog være i konfl ikt med ønsket om 

at genoprette den naturlige vandstand 

i skovene.

Forfatteroplysninger:
Iben M. Thomsen er forstkandidat (ph.d) og 
seniorrådgiver ved Center for Skov, Landskab 
og Planlægning, KVL.

 

Frugtlegemer af blødende lædersvamp 
på sår efter maskinel tynding i rødgran.

Træ knækket to et halvt år efter maskinel udtynding på grund af sår 
fra en maskine og efterfølgende angreb af blødende lædersvamp.

Grafi k: Troels Marstrand
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Rolig 
oprydning 
efter 
stormfaldet
Bevar roen og overblikket og vær omhyg-

gelig i valget af den rigtige metode til 

oparbejdning af træet, lyder Hedeselska-

bets opfordring til skovejerne.

Af Gert Lynge Sørensen

Stormen den 8. januar i år gjorde 

igen stor skade på skovene. Skadernes 

omfang er ifølge nyhedsbrevet Skov 

og Natur, udgivet af Skov- og Natur-

styrelsen, anslået til ca. 300 millioner 

kroner. Beløbet er baseret på foreløbige 

indberetninger, hvor det anslås, at der 

er væltet ca. 1,5 mio. m3 træ. 

Skovrådet - som Hedeselskabet er 

medlem af sammen med en række 

organisationer inden for skovbrug og 

miljø - anbefaler, at de danske skove 

hjælpes efter orkanen. Rådet vurderer, 

at det danske og svenske stormfald må 

frygtes at forværre skovejernes økono-

miske situation. 

Regeringen besluttede den 17. januar 

at nedsætte et udvalg, som sigter mod 

at forbedre rammerne for privat skov-

drift, og et enigt Skovråd har bl.a. anbe-

falet miljøministeren:

•at skovlovsmyndighederne ser med 

velvilje på at dispensere for gentil-

plantning, hvor der er sket stormfald 

på naturmæssigt særligt interessante 

områder

•at fl ytte uforbrugte midler fra etab-

lering af ny skov til reetablering af 

stormfaldsarealer afhængigt af beho-

vet

•en række konkrete anbefalinger til 

forbedring af vejledningen til storm-

faldsordningen fra 1999. 

Hedeselskabet maner til 
besindighed
Hos Hedeselskabets kunder viser et 

skøn, at der er væltet ca. 600.000 m3 

nåletræ. Heraf er ca. to tredjedele regu-

lært fl adefald og en tredjedel spredt 

stormfald, oplyser regionschef Michael 

Glud, Hedeselskabet Skov og Landskab 

A/S.

- I den nuværende situation er det 

vigtig at mane til besindighed. Spredt 

fald i bevoksninger kan sagtens holde 

sig i minimum halvandet år, og det vil 

i den nuværende situation være helt 

forkert at begynde at skove stående træ, 

siger Michael Glud.

Hedeselskabet har stor erfaring fra 

stormfaldet i 1999, hvor der med stor 

succes blev oparbejdet og afsat mere 

end 1 million m3.

- Selvom de 600.000 m3 er en stor 

mængde, og for den enkelte skovejer 

kan være en katastrofe, så er det langt 

fra en uoverkommelig opgave at få 

træet hos vore kunder oparbejdet og 

afsat. Vore erfaringer fra stormen i 

1999 kommer os alle til nytte nu, og vi 

er allerede i kontakt med vores interna-

tionale netværk, der kan bistå med at 

løse opgaven. Samtidig vil skovfogeder, 

der deltog i oparbejdningen efter 99-

orkanen, hjælpe til med at vælge de 

rigtige metoder for at sikre den økono-

misk bedste løsning. Erfaringerne efter 

99-orkanen viste nemlig, at forkert 

valg af oparbejdningsmetode kan være 

stærkt fordyrende for gentilplantnin-

gen, siger Michael Glud.

Forfatteroplysninger:
Gert Lynge Sørensen er freelance journalist 
med speciale i natur- og miljøstof.

På baggrund af erfaringerne efter orkanen i 
december 1999 maner Hedeselskabet Skov og 
Landskab til besindighed. Det vigtigste lige nu er 
at bevare overblikket og være opmærksom på, 
at valget af den rigtige oparbejdningsmetode er 
afgørende set i forhold til økonomien i den efter-
følgende gentilplantning.
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SKOVBRANDFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

Årlig præmie 4,80 kr. pr. ha. Maks. erstatning 28.000 kr. pr. ha.
Indskud ved nytegning 10 kr. pr. ha., dog minimum 100 kr.

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 6 kr. pr. ha.

Maks. erstatning 25.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.

Bemærk. Efter år med kun små brandskader reduceres præmierne (excl. 
grundpræmien) for både genplantnings- og træværdiforsikring

med en årsrabat på indtil 75%.

Tillæg til træværdiforsikring
Med udvidet erstatning for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt.

Dansk Plantageforsikring
Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg

Tlf. & Fax 8667 1444  mandag – fredag kl. 10 – 14.
www.skovbrand.dk

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagerne.
Selskabet styres af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.

Skov & Landskab - KVL - skal lede to 

nordiske centre for avanceret forskning 

inden for områderne forskning i bynære 

skove, bytræer og parker (Urban fore-

stry) og forskning i miljøgoder fra skove 

(Environmental services). Det er Sam-

Nordisk Skogsforskning, under Nordisk 

Ministerråd, der har udnævnt Skov & 

Landskab.

Det første område handler om alt det 

grønne i og omkring byerne. Forsknin-

gen består i, hvordan bytræer, parker og 

skov i og ved byer forbedrer kvaliteten 

af bylivet og miljøet. 

Miljøgoder fra skove omhandler 

beskyttelse af grundvand, binding af 

CO
2
 og bevarelse af levesteder for dyr 

og planter for at sikre biodiversiteten. 

Skov & Landskab undersøger i samar-

bejde med forskere fra nordiske og bal-

tiske lande, hvordan man får mest ud af 

disse goder bl.a. gennem skovrejsning.

Udnævnelsen som leder af to nor-

diske centre for avanceret forskning 

er en anerkendelse af dansk forskning 

og forskningsledelse af international 

klasse. Med udnævnelsen følger også 

penge med til netværksaktiviteter og 

forskning. 

- Det vil komme danskerne til gode. 

For jo mere koordineret og målrettet 

forskning – jo fl ere anvendelige resul-

tater kan vi komme med. Og forskning 

på netop disse områder er vigtig, når vi 

taler om en bæredygtig udvikling af de 

8 nordiske og baltiske lande , fortæller 

direktør Niels Elers Koch.

GLS

Kend Danmarks 
hjortevildt
En omfattende gennemgang af Dan-

marks hjortevildtarter udgives nu i 

serien Natur og Museum fra Naturhisto-

risk Museum i Århus.

Hæftet »Danmarks Hjortevildt« gen-

nemgår de fi re arter: Krondyr, sika, 

dådyr og rådyr og skønner, at for alle 

arter er der tale om fremgang. Ikke 

mindst rådyret, som i dag anslås at være 

på ca. 300.000 individer, hvoraf 100.000 

dyr jages.

I hæftet gennemgår de to forfattere 

Tommy Asferg og Carsten Riis Olesen 

fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, 

den aktuelle viden om hjortevildtet - 

biologi, gevirudvikling, udbredelse mv. 

for at få det bedst mulige grundlag for 

forvaltningen af dyrene. De senere år er 

der lavet en række undersøgelser til at 

belyse den jagtlige udnyttelse og for at 

få mere viden om, hvordan jagten påvir-

ker de enkelte artes adfærd. 

Landbrug, skovbrug og jægere har 

haft modstridende interesser i forhold 

til hjortevildtet - ligesom skovgæster 

har rekreative interesser. Især for det 

økonomisk hårdt ramte skovbrug er der 

stigende interesse for at udnytte det 

jagtbare vildt.

GLS

Fællesnordisk forskning i skoves 
miljøværdier placeres i Danmark
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E. M. Dalgas’ Mindelegat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000-20.000 kr 
til støtte eller præmiering af personer, institutioner eller 
sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, 
opdyrkning og kultivering eller på anden måde har ydet 
en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfat-
tes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landbo-
forening/regionale Familielandbrugsforening.

Ansøgninger og indstillinger for år 2005 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 110
8800 Viborg
Tlf. 87 28 10 12

P.b.v.
Ove Kloch

Edvard og Ane 
Agerholms legat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr. til 
fl ittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig 
fremad.

Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale 
Landbo forening/regionale Familielandbrugsforening.

Ansøgninger og indstillinger for år 2005 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 110
8800 Viborg
Tlf 87 28 10 12

P.b.v.
Ove Kloch

Små vandforsyninger kan 
være forurenede 
Miljøstyrelsen har fået undersøgt mere end 600 små vand-

forsyninger (dvs. boringer eller brønde) over hele Danmark 

for bakterier, nitrat og pesticider. En stor del af vandforsynin-

gerne er så forurenede med bakterier, nitrat og pesticider, at 

de ikke overholder grænseværdierne til rent drikkevand. - Der 

er dog ingen grund til at gå i panik, for grænseværdierne 

kan godt være overskredet, uden at det er usundt at drikke 

vandet, siger cand. scient. Martin Skriver fra Miljøstyrelsen. ’

Styrelsen skrev den 14. januar ud til samtlige 82.000 ejere 

af små, private vandforsyninger om, hvad de bør gøre. – Først 

må man gøre op med sig selv, om man vil få tjekket, om ens 

vandforsyning er forurenet med pesticider. 

Samtidig bør man sikre sig, at vandforsyningen ikke 

lækker. Utætte boringer og brønde er ofte en af årsagerne 

til, at de små vandforsyninger er forurenede, siger Martin 

Skriver. Styrelsen henviser til deltidslandmand Jan Tygsen 

fra Rødekro, der har oplevet, hvad en forurenet brønd bety-

der. – I fi re måneder hentede vi rent vand hos naboen. For i 

en familie som vores med små børn skal vandet bare være 

i orden. I 2001 blev der fundet pesticidrester ca. 70 gange 

over grænseværdien i familien Tygsens brønd. Derfor var der 

ingen tvivl om, at der skulle en ny vandboring til. Han mener, 

årsagen er, at den forrige ejer har givet gårdspladsen en 

ekstra sjat ukrudtsmiddel for at holde den pæn. 

Nu har familien fået en ny vandboring til en pris af 

110.000 kroner, så rent vand er en dyr affære. For at undgå 

forurening i fremtiden er boringen nu 62 meter dyb mod før 

ca. 10-12 meter. På miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 

fi ndes en lang række informationer om forurenet drikkevand. 

Kilde: MiljøNyt.dk

GLS

Xergi A/S 
gennemfører farmtest 
på gylleseparation

Xergi A/S har gennemført en farmtest, der dokumenterer, at 

selskabets højteknologiske separationsanlæg lever op til kra-

vene i husdyrbekendtgørelsen. Det betyder, at anlægget giver 

landmændene mulighed for at få reduceret arealkravene med 

op til 50 procent.

Gylle, der separeres i anlægget, koncentreres samtidig 

med mere end 10 gange, hvorved udgifter til transport og 

udbringning af gyllen bliver billigere for landmanden.

- Vi er naturligvis tilfredse med at have gennemført farm-

testen med et meget positivt resultat. I lyset af de mange 

vanskeligheder, der gennem en årrække har været med at få 

gylleseparation til at fungere tilfredsstillende, er det et gen-

nembrud for os, at vi nu kan dokumentere, at vi har et anlæg, 

der lever op til kravene for højteknologiske anlæg i husdyrbe-

kendtgørelsen, siger salgschef Henrik Laursen fra Xergi A/S, 

der ejes ligeligt af Schou & Co. og Hedeselskabet.

Farmtesten er forestået af Dansk Landbrugsrådgivning i 

Skejby på et anlæg hos gårdejer Kent Skaaning på ejendom-

men Hegndal ved Hemmet i Vestjylland. Dansk Landbrugs-

rådgivning fulgte anlægget i perioden fra den 8. december 

2003 til den 8. juli 2004. Anlægget behandlede i alt 620 tons 

råmateriale, og der var en samlet driftstid på 1410 timer i 

testperioden.

- Vi har naturligvis noteret os med tilfredshed, at rapporten 

fra farmtesten slår fast, at driften af anlægget ikke har givet 

anledning til grundlæggende driftstekniske problemer, kon-

staterer Henrik Laursen.
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 110
8800 Viborg

Tlf. 87 28 10 00
www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Bestil Vækst og få 
årgang 2004 gratis
Som medlem af Hedeselskabet 

får du Vækst fi re gange om året.

Hvis du bestiller et medlemskab nu, 
sender vi dig årgang 2004 helt gratis!

Temaerne i 2004

1-2004 - En pesticidfri fremtid
2-2004 - Teknologi, natur og miljø
3-2004 - Vandmiljøplan III
4-2004 - Efter stormfaldet

Derudover indeholdt 
2004-årgangen en række andre 
spændende artikler inden for 
natur- og miljøområdet.

Årligt medlemskab 200 kr.

Livsvarigt medlemskab 2000 kr. 

Ring 87 28 10 00 eller bestil på 
www.hedeselskabet.dk/vaekst

Tilbudet gælder så længe 
lager haves !
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