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Nye frihedsgrader og udfordringer 
for danske arealforvaltere

Ny landbrugslovgivning, ændringer i skovloven samt EU’s landbrugsreform 

betyder, at landmænd og skovejere har fået fl ere muligheder for at gennemføre 

skovrejsningsprojekter, ligesom det er blevet lettere at ophæve landbrugsplig-

ten på fredskov og udstykke skovejendomme.

Det øger mulighederne for at etablere landejendomme med mere skov og 

større naturværdier til glæde for den store del af den danske befolkning, der 

lever i eller tager ud og oplever naturen.

Samtidig stiller både EU og den danske stat nye krav om, at lodsejerne skal 

bevare arealer med særlige naturværdier, eksempelvis heder, bestemte typer 

overdrev, klitter, enge og moser. Disse krav vanskeliggøres af, at udledningen af 

næringsstoffer - især kvælstof - fra både landbrug, trafi k, energiproduktion og 

industri gør det vanskeligt for en række næringsfattige naturtyper at overleve. 

Konsekvensen er en dobbeltrettet udvikling, hvor vi på den ene side må 

forvente et stigende areal, hvor natur og rekreative værdier prioriteres højest, 

og på den anden side skal arbejde for at reducere udledningerne af kvælstof til 

luften, hvis vi på længere sigt vil bevare de næringsfattige naturtyper, der ofte 

også har stor rekreativ værdi for samfundet.

Indtil det lykkes for landbrug og industri at reducere udledningen af kvæl-

stof til atmosfæren yderligere, kan det oven i købet blive nødvendigt at gøre en 

ekstra indsats for at pleje og bevare de næringsfattige naturtyper.

Hedeselskabet deltager engageret i mange af de opgaver, der har betydning 

for udviklingen i landskabet. Det gælder både skovrejsning, naturpleje, natur-

beskyttelse og håndtering af landbrugets næringsstoffer. 

Derfor belyser vi den seneste udvikling i denne udgave af Vækst ved at se 

på en række af de konkrete lovændringer og nye regler, der har betydning for 

både de lodsejere, der forvalter landskabet, og for de myndigheder, der har 

ansvaret for at beskytte vores natur. 

Vi håber, at vi har bidraget konstruktivt til forståelsen af de opgaver og 

udfordringer, der ligger forude for alle os, der arbejder med det danske land-

skab, og ønsker hermed god læselyst!

Ove Kloch

Koncernchef, adm direktør
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Opstiller 
kildepladsmodel 
i Århus
Hedeselskabet Miljø og Energi A/S 

har fået til opgave at opstille en kil-

depladsmodel for Århus Kommunale 

Værker på Ristrup kildeplads, hvor 

kildepladsmodellen især skal benyttes 

til at planlægge indvindingen under 

hensyn til påvirkningen af grundvands-

standen i nærområdet.

- Vi skal også til at opstille kilde-

pladsmodel for kildepladserne i Nykø-

bing Falster Kommune. Denne opgave 

er interessant, fordi der er 22 boringer 

og et udstrakt råvandsledningsnet på 

cirka 40 km. På baggrund af analyser 

foretaget med kildepladsmodellen, 

skal der udarbejdes en handlingsplan 

for ombygning af deres 6 kildeplad-

ser, fortæller Thomas A. Jørgensen fra 

afdelingen for Forsynings- og Anlægs-

teknik, Hedeselskabet Miljø og Energi 

A/S i Roskilde.

Indere fi sker igen 
10 lokale fi skerfamilier i den lille kystby 

Karikattu Kuppam nær Madras i Indien 

er igen i gang med fi skeriet, efter at 

tsunamien ramte den indiske kyst og 

ødelagde fi skerbåde, udstyr og fi sker-

familiernes hjem den 26. december 

2004. Genetableringen af fi skeriet er 

sket med bistand fra Hedeselskabet, der 

via bistandsorganisationen Terre des 

Hommes donerede et beløb til indkøb 

af tæpper, mad og tøj samt både og 

fi skeudstyr til fi skerne.

Den lokale institution Chennai 

Cheshire Home, der arbejder med at 

forbedre situationen for familier, der 

har handicappede familiemedlemmer, 

forestod det konkrete hjælpearbejde 

umiddelbart efter katastrofen. Desuden 

har Chennai Cheshire Home anvendt en 

del af donationen fra Hedeselskabet til 

at indkøbe tre nye fi skerbåde, der kan 

forsørge 10 familier, og sørget for at få 

repareret fi skernes ødelagte motorer 

hos en lokal mekaniker.

Midlerne fra Hedeselskabet rakte 

endvidere til at hjælpe de lokale kvin-

der i gang med at etablere virksomhed 

med at væve kurve, så familierne kunne 

opretholde en indkomst, indtil fi skeriet 

kom igang igen. 

- Udover at vi naturligvis er glade for 

at have ydet et beskedent bidrag til den 

gigantiske nødhjælpsoperation efter 

katastrofen, er det også meget tilfreds-

stillende for os, at vi i samarbejde med 

Terre des Hommes og Chennai Cheshire 

Home har bidraget til at hjælpe en 

gruppe familier til at sikre deres fremti-

dige eksistensgrundlag og måske oven 

i købet til at forbedre deres situation, 

fastslår adm. direktør Ove Kloch fra 

Hedeselskabet.

Udover mad, tæpper og tøj blev donationen fra Hedeselskabet blandt andet brugt til at ind-
købe tre fi skerbåde, der forsørger 10 familier i en indisk kystlandsby.
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Xergi A/S indvier 
det første af 
5 biogasanlæg 
i USA 
Xergi A/S har indviet det første af 5 

biogasanlæg, der skal etableres i USA 

i år.

- Indvielsen af anlægget i Wisconsin 

den 22. juni markerer den foreløbige 

kulmination på fl ere års indsats for at 

komme igennem på det amerikanske 

marked, og det er en stor tilfredsstil-

lelse for os, at tålmodighed og vedhol-

denhed nu begynder at bære frugt, 

siger Frank Rosager, adm. direktør i 

Xergi A/S, der er Danmarks største pro-

ducent af biogasanlæg.

De fem biogasprojekter gennem-

føres på grundlag af en samarbejds-

aftale med det børsnoterede ameri-

kanske selskab Microgy. Aftalen er en 

samlet pakke, hvor Xergi bidrager med 

licenser, know-how og løbende drifts-

support på anlæggene, mens Microgy 

forestår projektudviklingen og den 

konkrete etablering af anlæggene.

- USA har oplevet mange fejlslagne 

biogasprojekter. Derfor har vi været 

igennem en omfattende due diligence 

procedure. Både banker og rådgi-

vende ingeniører har  været i Danmark 

for at analysere og vurdere driften af 

en række af de biogasanlæg, vi igen-

nem årene har etableret i Danmark, 

fortæller Frank Rosager. Han betragter 

derfor amerikanernes store interesse 

for anlæggene som en klar blåstemp-

ling af Xergis biogasløsning.

Oprydningen efter stormfaldet den 8. 

januar 2005 forløber tilfredsstillende. 

Alt fl adefald i rødgran skulle være opar-

bejdet senest 30. juni, og det mål har 

vi i store træk nået, fortæller råtræchef 

Niels Jørgen Pedersen fra Hedeselskabet 

Skov og Landskab A/S.

Selskabet skal oparbejde cirka 

600.000 kubikmeter træ som følge af 

stormfaldet, og de øvrige træarter samt 

mere spredt stormfald vil blive ryddet 

op i det kommende efterår og foråret 

2006.

- Indtil videre er det gået planmæs-

sigt, og vi er i besiddelse af den nød-

vendige kapacitet til at klare resten 

af opgaven. At arbejdet er forløbet så 

godt skyldes især, at vi kunne samle en 

gruppe mennesker, der havde erfaringer 

fra stormfaldet i december 1999, så vi 

fi k projektet planlagt rigtigt fra begyn-

delsen, fortæller Niels Jørgen Pedersen.

Efter stormfaldet skete der et nega-

tivt prisfald på stort set alle produkter 

fra skovene, men sammenlignet med 

markedssituationen efter stormfaldet i 

1999 har prisfaldet været moderat, kon-

staterer råtræchefen. Han oplyser samti-

dig, at det i årets første halvår lykkedes 

at afsætte produkter fra skoven.

- De danske savværker har købt noget 

af træet, men har ikke kapacitet til at 

aftage det hele. Derfor har det været 

nødvendigt at eksportere til de skandi-

naviske lande samt Tyskland og Østrig.

Hver uge sender Hedeselskabet et godstog med 
1400 kubikmeter træ til Østrig. På billedet bliver 
træet læsset på et tog på banegården i Skive.

Oprydning efter stormfald forløber 
tilfredsstillende

Foto: Claus Haagensen/Chili
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Den valgte hydrostatisk gearkasse
transmission gør Zally`s motorbør let
og smidig at håndterer selv i ujævnt
terræn. Zallys motorbør er bygget
med henblik på stabilitet og let
betjening. Forholdet mellem
lastkapaciteten og de trækkende hjul

Zally’s motorbør

kr. 28.500,-

gør Zallys motorbør anvendelig under
alle forhold. Med valget af Zallys
motorbør med el. motor er der tænkt
på miljøet og minimering af støjen,
uden at gå på kompromis med
ydeevne og kapacitet.

Intropriserne gælder fra den 01.08.05 - 30.09.05, eller så længe lager haves. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. Alle priser er i dkr. excl. moms og afgifter.

www.4a.dk • www.severinsen–4a.dkwww.4a.dk • www.severinsen–4a.dk

Nyhed

Have & Landskab 31. aug.-2. sep. 2005.
Område 1 - Stand 2.

kr. 24.500,-

Esbjerg tlf. 75 15 11 22 - Kolding tlf. 75 54 15 44 - Århus tlf. 86 26 47 70 - Aalborg tlf. 9813 1388 - Odense tlf. 66 15 64 00 - Hillerød tlf. 43 22 80 80 - Brøndby tlf. 43 45 94 30 - Nykøbing F. tlf. 54 85 77 44



De nye lovændringer fi ndes blandt 

andet i den nye skovlov, den nye 

landbrugslov, lov om drift af land-

brugsjorder og den reviderede naturbe-

skyttelseslov. Herudover er EU´s land-

brugsreform trådt i kraft den 1. januar 

2005, hvilket har medført en omlæg-

ning af landbrugets hektarstøtte.

Samlet set har ændringerne medført, 

at man som ejer af landbrugs- og skov-

ejendomme har fået en række nye for-

udsætninger for driften og udviklingen 

af ens ejendom. 

I det følgende beskrives nogle af de 

ændringer og nye muligheder, som 

lovændringerne har medført - først 

med hensyn til landbrug, derefter for 

skovdriften. Beskrivelsen er ikke ment 

som en detaljeret gennemgang af de 

nye love og regler. Der sættes især 

fokus på de områder, der er relevante i 

forhold til plantningsprojekter og skov-

ejendomme.

Landbrugspligt på 
fredskovsarealer kan ophæves
Ifølge den nye landbrugslov er det nu 

muligt at ophæve landbrugspligten 

på sammenhængende fredskovsplig-

tige arealer over 20 ha. Tidligere var 

grænsen 35 ha. Ændringen betyder, at 

man kan ophæve landbrugspligten og 

dermed bopælspligten på en ejendom 

ned til 20 ha. Ligeledes kan et sammen-

hængende fredskovsareal, der udgør en 

del af en landbrugsejendom, få ophæ-

vet landbrugspligten og blive udstykket 

som en frit omsættelig skovejendom. 

Det giver blandt andet mulighed for, at 

Landmænd og skovejere 
får friere hænder 
I 2004 kom en ny skovlov, en ny landbrugslov og en 

række lovændringer med betydning for driften af og 

udviklingsmulighederne for landbrugsarealer, skove 

og det øvrige åbne land. Dermed har ejerne fået 

større handlefrihed med hensyn til udstykninger, 

bebyggelse i skoven mv. Samtidig er hektarstøtte- og 

braklægningsordningerne lagt om, og skovrejsnings-

mulighederne er blevet bedre.

Foto: Heine Pedersen/Scanpix
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Af Allan Bechsgaard, Hedeselskabet, og Gert Lynge Sørensen, journalist



ejendommen eller dele af denne kan 

sælges til nye ejere, uden at der stil-

les krav om hverken bopælspligt eller 

landmandsuddannelse– det såkaldte 

grønne bevis.

Tidligere var det et krav, at arealet, 

der fi k ophævet landbrugspligten, 

skulle være tilplantet fuldt ud. Det er 

nu tilladt at arealet kan indeholde op 

til 10 procent lysåbne arealer med for-

skellige, varierende naturtyper. 

I forbindelse med tilplantning af 

landbrugsarealer med skovrejsnings-

tilskud har tilskudsmodtageren hidtil 

været pligtig til at opretholde land-

brugspligten i 8 år efter tilplantning. 

Denne binding fjernes, og tilsagn om 

skovrejsningstilskud, der er modtaget 

efter 1. oktober 2004, vil således ikke 

være bundet til landbrugspligten i 8 år.  

Dette medfører, at det vil være 

muligt at ophæve landbrugs- og 

bopælspligten umiddelbart efter at en 

ejendom er tilplantet og har fået pålagt 

fredskovspligt og i øvrigt opfylder de 

krav, som er nævnt ovenfor.

Rydningspligt og anmeldepligt
I lov om drift af landbrugsjorder fi ndes 

en række nye bestemmelser for, hvor-

ledes landbrugsjorderne skal drives. 

Loven omfatter både landbrugspligtige 

jorder og frijorder, og gælder uanset om 

arealerne er i omdrift, henligger som 

brak eller udgøres af lysåbne naturare-

aler, så som hede, eng, overdrev, mose 

el. lign. (Lysåbne naturarealer i fredskov 

er dog undtaget). 

For at sikre, at udyrkede arealer ikke 

skifter varig karakter, er der nu pligt til 

rydning af træer og buske på arealerne. 

Opvæksten må ikke være mere end 5 

år gammel. Det er således ikke tilladt 

uden videre at lade et udyrket areal 

springe i skov. Rydningspligten gælder 

ikke for eksisterende skov, plantage, 

læhegn, remiser eller arealer, der alle-

rede var tilgroet den 1. september 2004, 

samt for arealer hvorpå man ikke kan 

færdes (moser o. lign).

Etablering af nye skovarealer skal 

endvidere anmeldes til og godkendes af 

amtet. Anmeldepligten gælder dog ikke 

tilplantning med juletræer og pynte-

grønt i kort omdrift samt småplantnin-

ger (vildtremiser mv.) til og med 0,5 ha.

EU´s landbrugsreform
Den 1. januar trådte EU´s landbrugsre-

form i kraft. Landmænd, der i 2005 og 

fremover ønsker at modtage landbrugs-

støtte fra EU, skulle senest den 21. april 

2005 søge om tildeling af betalingsret-

tigheder (hektarstøtte). Herefter udbe-

tales støtten fremover på baggrund af 

de tildelte betalingsrettigheder og det 

støtteberettigede areal, som den enkelte 

landmand råder over. Populært sagt 

kan det siges, at støtten nu fremover 

følger landmanden og ikke jorden. 

Den nye støtteordning er kompleks, 

og det anbefales, at man som land-

mand tager kontakt til en landbrugs-

konsulent og får afklaret ens situation i 

forhold til støtteordningen. I forhold til 

mindre plantningsprojekter, skovrejs-

ning og skovejendomme fi ndes der dog 

specielle forhold, der tåler lidt opmærk-

somhed.   

Skovrejsningsarealer 
kan anvendes som brakjord
For skovrejsningsarealer gælder lidt 

specielle regler. I forbindelse med 

ansøgning om tildelingen af betalings-

rettighederne (den tidligere hektar-

støtte) i foråret 2005, kunne man ikke 

få tildelt hverken almindelige betalings-

rettigheder eller udtagningsrettigheder/

braklægningsstøtte til landbrugsarealer, 

der den 21. april 2005 var tilplantet 

med skov. 

Skovrejsningsarealer vil derimod 

kunne medregnes i arealet, der skal 

opfylde reglerne for udtagning under 

støtteordningen. Har man derfor fået 

tildelt udtagningsrettigheder, enten 

på grundlag af andre arealer eller på 

grundlag af, at arealet på tildelings-

tidspunktet opfyldte betingelserne for 

braklægning, vil ens udtagningsret-

tigheder kunne anvendes på skov-

rejsningsarealer. Det vil således være 

muligt at få braklægningsstøtte til 

skovrejsningsarealer, både eksisterende 

og kommende.

Har man ved tildelingen af støtteret-

tigheder i 2005 ikke fået tildelt udtag-

Foto tv.: For at sikre, at udyrkede lysåbne arealer ikke skifter varig karakter, har lodsejeren nu pligt til at rydde træer og buske fra area-
lerne. Der er dog visse undtagelser fra hovedreglen. Foto th.: Hvis man har udtagningsrettigheder, vil de kunne anvendes på skovrejs-
ningsarealer. Det har øget lodsejernes muligheder for at gennemføre skovrejsningsprojekter.

Fotos: Hedeselskabet
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ningsrettigheder, vil det være muligt at 

købe sig til disse rettigheder. Betingel-

serne for, at der kan udbetales braklæg-

ningsstøtte til skovrejsningsarealet, er 

følgende :

•Skovrejsningsarealerne skal være 

tilplantet med tilskud fra Skov- og 

Naturstyrelsen.

•Der skal være søgt støtte til skovrejs-

ningsarealet den 28. juni 1995 eller 

senere.

•Tilplantes skovrejsningen om foråret 

skal arealet opfylde de almindelige 

betingelser for brakarealer fra 15. 

januar og frem til arealet tilplantes. 

Dvs. arealet må ikke være tilsået eller 

beplantet med afgrøder denne dato.

•Der kan ikke samtidig modtages 

indtægtskompensation for arealet fra 

Skov- og Naturstyrelsen.

Denne mulighed kan specielt være 

interessant i forbindelse med skov-

rejsning i områder, hvor der ikke kan 

modtages indtægtskompensation fra 

Skov- og Naturstyrelse (Neutralområder 

for skovrejsning). Altså områder, hvor 

skovrejsning hverken er ønsket eller 

uønsket. Til disse arealer vil man have 

mulighed for at modtage tilskud til 

plantning af skov fra Skov- og Natur-

styrelsen og samtidig bibeholde land-

brugsstøtten på arealet.   

Den nye skovlov
Den 1. oktober 2004 trådte den nye 

skovlov i kraft, der gælder for alle fred-

skovsarealer i Danmark. Med den nye 

lov er rammerne for hvorledes skoven 

skal drives blevet væsentligt friere, 

udstykningsreglerne er blevet forenklet 

og byggereglerne er blevet lempet. Her-

udover er der i skovloven blevet indført 

et regelsæt for beskyttelse af Natura 

2000-områderne (EU habitat- og fugle-

beskyttelsesområder), der er beliggende 

i fredskov - se artiklen side 14-15.

Den nye skovlov sikrer skovejeren 

væsentlig friere rammer for skovdrif-

ten. 

Ud over hvad der den 1. oktober 

2004 lovligt lå hen som åbent areal, 

kan op til 10 procent af det fredskovs-

pligtige areal udlægges som ubevokset 

naturareal. Dette åbner blandt andet 

mulighed for, at der nu - til gavn for 

skovens variation, herlighed og jagt 

- kan etableres skovenge, hedearealer 

mv. i skoven. Og at man ikke som tidli-

gere - bl.a. efter stormfald - er forpligtet 

til at skulle tilplante hele arealet.

Op til 10 procent af det fredskovs-

pligtige areal kan desuden drives som 

stævningsskov- og/eller græsningsskov, 

hvilket ikke var tilladt tidligere.

Et afdrevet areal skal først være 

gentilplantet eller genkultiveret 10 år 

efter, at bevoksningen er afviklet. Dette 

medfører blandt andet, at det nu vil 

være muligt at genkultivere ved hjælp 
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af naturlig tilgroning. Dermed kan der 

spares plantnings- og kultiveringsom-

kostninger.

Alt i alt kan man altså overgå til 

anden driftsform på en langt større del 

af fredskovsarealet, hvor der før var 

krav om, at skovarealet i overvejende 

grad skulle være bevokset med træer, 

der kan danne højstammet skov samt 

krav om umiddelbar gentilplantning 

ved afdrift og/eller stormfald. 

Byggeri i skoven bliver nemmere
Udgangspunktet for byggeri i skoven er, 

at der kan opnås tilladelse til at bygge, 

hvad der er nødvendigt for skovdriften. 

Med den nye skovlov har man - i skove 

med et skovbevokset areal på min. 20 

ha, og hvor der i forvejen ikke er bebyg-

gelse - automatisk tilladelse til at bygge 

et arbejdsskur på op til 10 m2. Placering 

og udformning af skuret skal dog god-

kendes af det lokale statsskovdistrikt.

Tilladelse til byggeri af yderligere 

og større driftsbygninger samt boliger 

i skoven kan opnås på baggrund af 

en konkret vurdering og alt afhængig 

af skovens størrelse og anvendelse.  

Herudover er det muligt at opføre 

spejderhytter, skovbørnehaver o. lign., 

der tilgodeser børn og unges friluftsliv. 

Placering og udformning af byggeriet 

skal dog godkendes af det lokale stats-

skovdistrikt. Men det er fortsat ikke til-

ladt at bygge jagthytter - og det vil være 

svært at få dispensation hertil.

Selv om et byggeri er tilladt i forhold 

til skovloven, kan der være anden lov-

givning, der har betydning for, om et 

byggeri er tilladt. Heriblandt planloven 

og naturbeskyttelsesloven. Før et byg-

geri iværksættes, bør man derfor altid 

kontakte den lokale kommune og 

amtet for at sikre sig, at byggeriet ikke 

strider mod anden lovgivning.

Udstykning af skovejendomme
Skovlovens udstykningsregler er lempet 

væsentligt, således at fysisk adskilte 

fredskovarealer på samme ejendom, 

der ikke bindes sammen af anden fred-

skov, kan udstykkes uden tilladelse i 

forhold til skovloven. Fredskovspligtige 

Den nye danske lovgivning giver både øgede muligheder for og stiller krav om at beskytte og fremme naturværdierne i skov og land-
skab. Eksempelvis må fredskov nu omfatte op til 10 procent lysåbne naturarealer og op til 10 procent græsnings- eller stævningsskov.

Fotos: Bert Wiklund 
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arealer, der gennemskæres af en vej, 

som kan krydses, et enkelt jernbane-

spor, et vandløb eller andre mindre 

topografi ske skel, betragtes dog stadig 

som fysisk sammenhængende.

Med baggrund i en konkret vurde-

ring er det muligt at opnå tilladelse til 

udstykning af sammenhængende fred-

skovspligtige arealer, hvis de enkelte 

skovejendomme efter udstykning udgør 

mindst 50 ha på gode jorde stigende til 

300 ha på magre jorde.

Findes der helårsbeboelse på både 

den udstykkede ejendom og restejen-

dommen, kan der efter en konkret vur-

dering opnås tilladelse til at udstykke 

ned til 50 ha uanset bonitet.

Fleksibel ejendomsstruktur
De lempede udstykningsregler giver 

mulighed for at skabe en mere fl eksibel 

ejendomsstruktur, der blandt andet kan 

have følgende fordele :  

•Mulighed for frasalg af dele af ejen-

dommen til bl.a. lyst- og fritidsejen-

domme og dermed også mulighed 

for at sikre sig indtægter til brug for 

driften på den øvrige ejendom.

•Mulighed for at optimere ejendoms-

værdien ved at ejendommen opdeles 

i mindre enheder, der hver især er 

lettere omsættelige end ejendommen 

som helhed.

•Større handlefrihed i forbindelse med 

et generationsskifte. Er der for eksem-

pel fl ere arvinger til en ejendom, kan 

hver især arve en selvstændig del af 

ejendommen frem for, at en ejendom 

nu skal ejes i sameje.

•Mulighed for at dele ejerskabet af  

den samlede ejendom mellem fl ere 

juridiske ejere (personer eller selska-

ber).

•Reduceret ejendomsavancebeskatning 

i forbindelse med et senere salg af 

den samlede ejendom.

Samlet betyder de nye lovændringer 

altså større handlefrihed til at ophæve 

landbrugs- og bopælspligten på land-

brugsjord, forbedrede muligheder for at 

udstykke skove i mindre enheder samt 

større adgang til at sælge skov fra til 

fritidsbrug mv.

Hertil kommer, at en række af bin-

dingerne i den gamle skovlov er lempet, 

så driften, handlefriheden og dermed 

økonomien i det danske skovbrug får 

en tiltrængt håndsrækning. 

 

Forfatteroplysninger:
Allan Bechsgaard er forstkandidat og ansat 
i Hedeselskabet Skov og Landskab A/S og 
arbejder med ejendomsudvikling, samt vur-
dering og formidling af ejendomme gennem 
Hedeselskabets datterselskab CBRE-Hedesel-
skabet
Gert Lynge Sørensen er freelancejournalist 
med speciale i natur- og miljøforhold og til-
knyttet Hedeselskabet. 

Ved skovrejsningsprojekter med tilskud er de 8 års dobbeltbinding med både landbrugspligt og 
fredskovspligt ophævet. På skovrejsningsarealer over 20 ha kan landbrugspligten straks ophæves.

Ændringer i skovloven giver lodsejeren større 
fl eksibilitet og nye muligheder for at optimere 
ejendommens værdi.
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Udstykker og beholder 
barndomshjemmet

De nye ændringer i skovloven og landbrugsloven 

betyder for Villy og Bente Pedersen i Nordjylland, 

at en landbrugsejendom på samlet ca. 60 hektar 

nu kan udstykkes i 2 fritidsejendomme og en 

skov ejendom uden bopælspligt. For Villy Pedersen 

betyder det samtidig, at han kan beholde sit barn-

domshjem og lade det gå i arv til sine børn.

Af Gert Lynge Sørensen, journalist

Foto: Tao Lytzen
Villy og Bente Pedersen holder et par 

fridage i deres fritidshus nær Hjørring i 

Vendsyssel. Huset ligger et par minutter 

nede ad en grusvej, der svinger fra den 

travle hovedvej mellem Frederikshavn 

og Hjørring. Man kører forbi et par 

gamle landejendomme, og pludselig 

befi nder man sig i en skov i et smukt 

bakket landskab, før man når huset 

Lerhøj på en lille bakketop oven for en 

idyllisk ådal.

For 100 år siden var der ikke et træ 

i området. Og dengang var der marker 

hele vejen rundt. For godt 80 år siden 

blev Villy født her, ligesom hans mor 

også havde det lille landbohus som 

fødested.

I dag er Villy og hans kone Bente på 

vej mod pension efter et langt liv som 

ejendomshandlere og parate til at nyde 

deres otium i skiftevis hjemmet i Bag-

sværd og i dette fritidshus. 

Villy købte barndomshjemmet 

Lerhøj i 1965 af sin onkel med henblik 

på at bruge det som fritidshus. De godt 

8-10 tdr. land, der hørte til dengang, 

blev drevet som landbrug af onklen 

indtil 1950´erne og derefter forpagtet 

ud til andre landmænd i området

I dag er Villys samlede ejendom på 

ca. 60 hektar, og da han ikke selv er 

landmand og ikke bor på ejendom-

men, har hans fortsatte ejerskab af 

barndomshjemmet været i fare. Nu har 

de nye lovændringer i såvel skovloven 

som landbrugsloven dog gjort, at han 

kan udstykke den samlede ejendom 

med to huse til to fritidsejendomme. 

De omkringliggende marker, som i dag 

overvejende er blevet beplantet med 

skov - kan desuden udstykkes som en 

skovejendom uden bopælspligt. Det 

sker med hjælp fra Hedeselskabet, som 

Villy Pedersen vandrer over noget af
den græseng, der nu skal tilplantes 

for at få landbrugsjorden 
gjort til skov.
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har hjulpet med at få den samlede 

ejendom målt op, foretage udstykning 

og få lavet de nødvendige ansøgninger. 

Blot mangler der nu at plante ca. 8 ha 

brakjord til med skovplanter. Herefter 

kan skovejendommen pålægges fred-

skovspligt, bopælspligten ophæves, og 

ejendommen kan evt. omsættes i fri 

handel.

Fra utidssvarende 
landbrug til liebhaveri
- Det er mager sandjord herude, og de 

små markstykker på de skrå bakker er 

uegnet til at drive et rentabelt landbrug 

på, siger Villy Pedersen.

- Da jeg samtidig købte naboejen-

dommen »Lysmosegaard« i 2002, fi k 

jeg at vide af Jordbrugskommissionen, 

at nu var jeg nødt til at sælge det 

hele, hvis jeg ikke havde fast bopæl på 

ejendommen og ville drive den som 

landbrug.

- Men for mig er det en fritidsejen-

dom af stor personlig værdi. Huset på 

Lysmosegaard har jeg siden gjort til 

attraktivt sommerhus, der kan udlejes 

til større arrangementer og familier. 

Derfor ønsker jeg mulighed for at 

beholde det hele. Dels så vi selv kan 

bruge fødegården som sommerhus 

med mulighed for helårsbeboelse. Dels 

ønsker jeg mulighed for enten at kunne 

sælge noget fra eller lade de forskellige 

ejendomme gå i arv til mine børn, som 

med de gamle regler ikke havde mulig-

hed for at overtage ejendommen, men 

ville være tvunget til at sælge, hvis de 

ikke ville bo der.

Villy viser rundt på ejendommen, 

og det står hurtigt klart, at ejendom-

men mere minder om et naturskønt 

skovområde end et landbrug. Fra 

Villy rydder op og har istandsat en naboejendom, han købte for nogle år siden. 
Den skal nu omdannes til luksussommerhus.

En idyllisk beliggende sø neden for en grøn bakke 
minder mere om ødegårdsnatur end et moderne 
dansk landbrug.
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hovedejendommen kan man se ned 

over en meget smuk ådal med alt, 

hvad dertil hører af rådyr, som jævnligt 

kommer forbi Villys og Bentes have.

Et andet sted på ejendommen står 

en gammel staklade, som tidligere har 

været brugt til kreaturer, men som nu 

mere ligner en rest af de ødegårde, vi 

kender fra Sverige. Neden for bakken 

med laden ligger en lille skovsø, og for 

enden af stakladen står en platform 

beregnet til jægere. Jagten er dog ikke 

lejet ud. 

- Naturen, dyrelivet, landskabet og 

freden her på ejendommen er for mig 

det vigtigste, fortæller Villy.

Lysmosegaard, som han købte i 2002 

– en trelænget stråtækt gård - ligner 

ligeledes mere et luksussommerhus end 

et landbrug. Til denne ejendom hører 

en lille sø med bænke omkring, og en 

lille sti fører på et par minutter hen til 

en golfbane.

Øget værdi og 
større handlefrihed
- Ved udstykning i tre forskellige ejen-

domme kan et eventuelt salg bedre 

målrettes mod mennesker med for-

skellige interesser. Det øger antallet af 

potentielle købere, og dermed bliver 

ejendommens værdi højere, end hvis 

man forsøgte at sælge den samlet, 

siger driftschef Peder Gregersen fra 

Hedeselskabet Skov og Landskab, som 

har hjulpet Villy og Bente med alt det 

administrative og nu skal forestå skov-

rejsningsprojektet

- Plantningen sker med tilskud fra 

skovrejsningsordningen, og det ventes 

kun at tage et par måneder, før til-

ladelsen fra Skov- og Naturstyrelsen 

kommer. Tidligere tog det 8 år at 

ophæve den såkaldte dobbeltbinding, 

hvor skovrejsningsarealer med tilskud 

både var omfattet af landbrugspligt og 

fredskovspligt, men nu kan landbrugs-

pligten ophæves samtidig med, at area-

let tilplantes og pålægges fredskovspligt. 

Kravet for at få tilskud og omdanne 

markerne til fredskov er dog, at 8 

hektar markjord tilplantes overvejende 

med løvtræer. Ved planlægningen af 

skovrejsningsprojektet har vi haft fokus 

på at fremme herlighedsværdierne og 

den varierede natur ved at bevare åbne 

arealer omkring de to søer, etablere 

smukke skovbryn og en god blanding 

af løvskov, nåletræ, lysninger og enge, 

hvor skoven i dag primært fremstår 

som en højstammet nåleskov.

Derudover har januarstormen skabt 

en del stormfald, som nu skal ryddes 

op. Det vil ske med henblik på at give 

barndomshjemmet en endnu bedre 

udsigt over ådalen.

- Når det er sket, vil den attraktive 

skovejendom senere kunne sælges 

videre som en selvstændig enhed til 

liebhavere uden hverken bopælspligt 

eller pligt til at drive landbrug, siger 

Peder Gregersen. 

- Det vil derfor sikre, at Villy og 

Bente kan blive boende her og give 

dem større råderum til enten at sælge 

eller lade ejendommene gå videre til 

børnene.

I første omgang har Villy dog ikke 

besluttet sig for at sælge noget som 

helst fra. Som murermester og som 

sælger/udlejer af de ejendomme, han 

selv har bygget, er det lige så meget 

glæden over at beholde sine ejen-

domme, der driver værket. 

- Desuden kan børnene senere over-

tage ejendommene  som fritidshuse, 

sælge noget fra eller fl ytte herop, når vi 

gamle engang er væk. Så derfor er jeg 

glad for, at de nye lovændringer giver 

mig fl ere muligheder at spille på, siger 

Villy Pedersen.

Forfatteroplysninger :
Gert Lynge Sørensen er freelancejournalist 
med natur- og miljøstof som speciale og til-
knyttet redaktionen af Vækst.

Stormfaldet i januar i år giver Villy en enestående chance for at få den monotone 
nåleskov gjort mere varieret. Her diskuterer han mulighederne med driftschef Peter 
Gregersen fra Hedeselskabet Skov og Landskab A/S.
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De nye bestemmelser kommer til at 

gælde for de arealer, der er udlagt som 

habitat- og fuglebeskyttelsesområde 

- såkaldte Natura 2000-områder. For-

målet er at sikre en beskyttelse af en 

række specielle naturtyper og leveste-

der for en række dyre- og plantearter. 

Inden for habitatområderne skal der 

udarbejdes en samlet plan for beskyt-

telse af naturtyperne (Natura 2000-

plan). 

Når det gælder fredskovsarealer, 

udarbejdes planerne af Skov- og Natur-

styrelsen, mens det for de øvrige arealer 

er amtet, der udarbejder planerne. 

Udarbejdelsen sker i et samarbejde 

med lodsejerne. I planen kortlægges 

naturtyperne, og der fastlægges, hvilket 

mål der skal være med naturbeskyt-

telsen, samt hvilke pleje- og driftstiltag 

der skal gennemføres. 

Pleje- og driftstiltag skal om muligt 

gennemføres gennem konkrete aftaler 

med lodsejeren. Der kan betales tilskud 

til plejeforanstaltningerne, og lodseje-

ren vil få erstatning for de tab, som 

beskyttelsen medfører. Såfremt der ikke 

kan opnås enighed mellem lodsejeren 

og Skov- og Naturstyrelsen/amtet, kan 

tiltagene kræves gennemført mod, at 

lodsejeren erstattes for det påførte tab.

Myndighederne har fl ere steder alle-

rede iværksat udarbejdelsen af Natura 

2000-planerne, men det varer fl ere år, 

før de når hele vejen rundt i landet.

Anmeldelsespligt
Lodsejere, der har jord inden for 

Natura 2000-områderne, er med de 

nye bestemmelser samtidig blevet plig-

tige til at anmelde en række aktiviteter 

inden de gennemføres. Denne anmel-

delsespligt er gældende fra 1. oktober 

2004, og anmeldelsen skal ske til hhv. 

Skov- og Naturstyrelsen (skovbevoksede 

fredskovsarealer) eller amtet (øvrige 

arealer). Anmeldepligtige aktiviteter 

kan ses i boksen side 15).

Myndighederne har 4 uger til at 

reagere på anmeldelsen. Reagerer 

myndighederne ikke, kan aktiviteten 

gennemføres efter de 4 uger. Reagerer 

myndighederne, har de yderligere op 

Hvad betyder 
Natura 2000 for skoven 
og det åbne land?

EU´s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv 

er blevet indarbejdet i naturbeskyttelsesloven og 

den nye skovlov. I artiklen gennemgås de forhold, 

lodsejeren skal være opmærksom på, hvis man har 

jord i områder, der er udpeget som habitat- eller 

fuglebeskyttelsesområde.

Hvad er habitat- og fuglebeskyttelsesområder?

De udpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder kan bl.a. fi ndes på: 

www.skovognatur.dk/natura2000/database. Her følger en kort oversigt:

254 habitatområder
I Danmark fi ndes der 254 habitatområder med et samlet areal på ca. 11.100 

km2. Det samlede areal er fordelt med ca. 7.950 km2 som marine områder 

og ca. 3.150 km2 på land. Natur er bevaringsværdig, hvis den er i fare for at 

forsvinde, har en begrænset naturlig udbredelse eller er karakteristisk for 

bestemte områder i Europa. Bevaringsværdige dyr og planter er truede og sår-

bare, sjældne, eller lever inden for små områder.

113 fuglebeskyttelsesområder
I Danmark fi ndes der 113 områder, hvoraf mange fi ndes på havet, ofte tæt 

på kysten, hvor de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert 

område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. De 113 fuglebeskyttel-

sesområder har et samlet areal på ca. 14.700 km2 - fordelt med ca. 12.100 km2 

som marine områder og ca. 2.600 km2 på land. Ca. 9.200 km2 af fuglebeskyt-

telsesområderne er samtidig udpeget som habitatområde. Af fuglene på liste l i 

fuglebeskyttelsesdirektivet er der 16 arter, som yngler her i landet. Det er bl.a.:

• Hvepsevåge og sortspætte, der lever i skove

• Rørhøg, hedehøg, hjejle og tinksmed, der lever i moser og heder

• Klyde, der lever på strandenge

• Flere arter af terner, der lever på øer og holme

Desuden er der udpeget områder for 36 fuglearter, som er regelmæssigt til-

bagevendende trækfuglearter. Det er arter af: svaner (f.eks. knopsvane), gæs 

(f.eks. grågås), ænder (f.eks. edderfugl). 

Væsentlige ændringer i f.eks. 
græsningsintensitet i Natura 2000-

områder skal meddeles amterne.
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Af Allan Bechsgaard, Hedeselskabet, og Gert Lynge Sørensen, journalist

Vignetfoto: Michael Jensen/Scanpix



til 6 måneder til at vurdere aktiviteten 

nærmere. Såfremt det vurderes, at 

aktiviteten vil være til skade for den 

beskyttede natur, kan aktiviteten for-

bydes gennemført, mod at lodsejeren 

erstattes for tabet herved. 

Anmeldte aktiviteter, der kan gen-

nemføres, skal igangsættes, inden der 

er gået 3 år. Ellers skal aktiviteten 

anmeldes på ny.

Betydningen af Natura 2000 
for ejere og brugere
I Natura 2000-områder kan man fort-

sætte med at drive landbrug og skov-

brug, bruge ejendomme i området til 

det samme som tidligere, jage og fi ske 

som før og færdes på samme måde som 

før. Ud over ovennævnte bestemmelser 

om udarbejdelse af Natura 2000-planer 

og anmeldepligt af visse aktiviteter, 

sker der ingen ændringer på kort sigt, 

når et område er blevet udpeget som 

Natura 2000-område. Derfor ydes der 

heller ingen erstatning, fordi en ejen-

dom indgår i et område. Erstatningen 

gives først, når man pålægges specifi kke 

pleje- og driftstiltag. 

Herudover kan det i andre sam-

menhænge have betydning, om man 

har arealer i eller i nærheden af et 

Natura 2000-område. Skal man som 

lodsejer foretage sig noget i eller i 

nærheden af et Natura 2000-område, 

der kræver en tilladelse, en godken-

delse eller en dispensation fra f.eks. 

planloven, miljø- eller naturbeskyt-

telsesloven, gælder der dog særlige 

regler. Man skal søge amtet eller kom-

munen som hidtil, og myndighederne 

skal vurdere, om det, der søges om, 

kan påvirke de arter og naturtyper, 

et område er udpeget for, dvs. den 

såkaldte konsekvensvurdering. Det 

samme skal de gøre, når man ansøger 

om aktiviteter i nærheden af områ-

det, fordi en aktivitet her måske kan 

påvirke naturen og arterne inde i 

selve området.

Forfatteroplysninger :
Allan Bechsgaard er forstkandidat ved 
Hedeselskabet Skov og Landskab A/S.
Gert Lynge Sørensen er freelancejournalist 
med speciale i natur- og miljøforhold.

Anmeldelsespligtige 
 aktiviteter

De anmeldelsespligtige aktiviteter 

på skovbevoksede fredskovsarealer 

er følgende:

• Renafdrift af løvskov. 

• Plantning i løvskov. 

• Fremme af nåletræer i løvskov. 

• Nyetablering af intensiv produk-

tion af pyntegrønt, juletræer mv., 

som forudsætter brug af hjælpe-

stoffer (gødning og pesticider). 

• Opførelse af anlæg, der er nød-

vendige for erhvervet, f.eks. 

driftsbygninger (herunder boliger, 

skovveje, læggepladser mv.). 

• Ændringer i afvandingsforholdene.

De anmeldelsespligtige aktiviteter på andre 

arealer end skovbevoksede fredskovsarealer 

er følgende:

• Tilplantning med juletræer og skov, fl er-

årige energiafgrøder, levende hegn og 

lignende i fuglebeskyttelsesområder.

• Rydning af samt træartsskifte og plant-

ning i løvskov. 

• Ændring i tilstanden af søer, heder, 

moser og lignende, strandenge, strand-

sumpe, ferske enge og overdrev, der ikke 

opfylder størrelseskravet i naturbeskyt-

telseslovens § 3.

• Ændring i tilstanden af indlandssalt-

enge, kilder og væld samt vandløb, der 

ikke er udpeget efter § 3 i naturbeskyt-

telsesloven.

• Opdyrkning af vedvarende græsarealer i 

fuglebeskyttelsesområder.

• Opdyrkning, tilplantning og sandfl ugts-

dæmpning på klitter.

• Rydning af krat af havtorn, gråris og 

enebær samt skov af skovfyr på klitter.

• Rydning af krat af enebær på overdrev, 

der ikke er omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3.

• Væsentlig ændring inden for kort tid i 

græsningsintensitet, herunder ophør med 

græsning eller høslet.

• Væsentlig ændring i anvendelsen af hus-

dyrgødning, herunder ændret gødskning 

fra handelsgødning til husdyrgødning.

• Etablering af anlæg, der er nødvendige for 

erhvervet, herunder veje.

• Etablering af ikke-godkendelsespligtige 

virksomheder i områderne, der kan med-

føre betydelige forstyrrelser (eksempel-

vis støj).

Foto: Niels Fabæk/Scanpix

Foto: Bert Wiklund
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Heder, højmoser, forstrande, klitarealer, 

kalk- og næringsfattige søer er blot 

nogle af de næringsfattige naturtyper, 

der er truet af et højt indhold af kvæl-

stof i luften. Hvis det ikke lykkes at 

reducere koncentrationerne af luftbåret 

kvælstof, bliver det nødvendigt at pleje 

naturtyperne aktivt for at leve op til 

kravene i EU’s habitatdirektiv om, at de 

næringsfattige naturtyper skal sikres en 

gunstig bevaringsstatus.

Arealerne er ikke endeligt gjort 

op, men foreløbige tal fra Danmarks 

Miljøundersøgelser peger på, at op 

mod 330.000 hektar danske naturom-

råder, vådområder og landbrugsjord 

bliver berørt af bestemmelserne i EU’s 

habitatdirektiv. Heraf er cirka 160.000 

hektar landbrugs- og skovarealer.

Selv om dansk landbrug har reduce-

ret udledningen af ammoniak til luften 

betydeligt siden 1990, så er indholdet 

af kvælstof i luften fortsat for højt i 

forhold til det niveau, som de nærings-

fattige naturtyper kan tåle. Det skyldes 

dog langt fra dansk landbrug alene. En 

betydelig del af det luftbårne kvælstof 

blæses nemlig til Danmark fra andre 

lande, ligesom en del af kvælstoffet fra 

dansk landbrug bæres af vinden til de 

omkringliggende havområder og vore 

nabolande. 

Kvælstoffets veje i luften
Vicedirektør Torben Moth Iversen, 

DMU, belyste problemstillingen ved 

høringen »Husdyrbrug og miljøgodken-

delser« i Folketinget den 25. maj, hvor 

Vækst var mødt op for at lytte med. 

Høringen var arrangeret af Teknolo-

girådet i samarbejde med Folketingets 

miljø- og planlægningsudvalg.

Torben Moth Iversen oplyste, at 

kvælstofdepositionen (luftbåret kvæl-

stof, der lander på jorden) gennemsnit-

lig er 20 kg pr. hektar pr. år i Danmark. 

Heraf stammer gennemsnitlig 13 kg 

pr. hektar fra udenlandske kilder. Han 

påpegede dog samtidig, at der lokalt er 

registreret målinger helt op til 50-100 

kg pr. hektar nær kilder - f.eks. husdyr-

brug - med en høj udledning af kvæl-

stof. Det skyldes strukturudviklingen 

i retning af færre og større landbrugs-

ejendomme, der medfører, at udled-

EU’s habitatdirektiv skal beskytte næringsfattige 

naturtyper i Danmark, men de samme naturtyper 

er truet af et højt kvælstofi ndhold i luften.

Luftbåret kvælstof 
truer nærings-
fattige naturtyper

Kvælstoffets luftveje

Det luftbårne kvælstof, der 

deponeres i Danmark, deles i to 

grupper, henholdsvis reduceret 

og oxideret kvælstof. Reduceret 

kvælstof, hovedsageligt ammo-

niak, stammer primært fra land-

bruget, mens oxideret kvælstof, 

hovedsageligt kvælstofi lter, stam-

mer fra trafi k, energiproduktion 

og industri.

Det reducerede kvælstof når 

typisk ikke langt, før det tørde-

ponerer. Derfor udgør det redu-

cerede kvælstof fra danske kilder 

en stor del af det kvælstof, der 

afsættes i Danmark. Det oxide-

rede kvælstof kan transporteres 

længere i atmosfæren, og derfor 

udgør det oxiderede kvælstof 

fra danske kilder kun en lille del 

af det kvælstof, som afsættes i 

Danmark.

Kilder til reduceret kvælstof 

deponeret i Danmark år 2000

Oprindelsesland %

Danmark 50

Tyskland  22

Frankrig 8

Holland 5

Øvrige 14

Kilder til oxideret kvælstof 

deponeret i Danmark år 2000

Oprindelsesland %

Storbritannien 12

Tyskland 11

Frankrig 7

Holland 5

Danmark 2

Øvrige 63
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ningen af ammoniakkvælstof ligeledes 

koncentreres på færre lokaliteter.

Kvælstof, der kommer fra udlandet 

til Danmark, kommer i hovedtræk 

med vind fra landene syd og vest for 

Danmark. Kilderne er primært trafi k, 

industri, energiproduktion og landbrug. 

Til gengæld afgiver Danmark kvælstof 

til farvandene omkring Danmark og 

landene nord og øst for Danmark. 

I perioden 1990 - 2003 reducerede 

dansk landbrug udledningen af ammo-

niakkvælstof med 29 procent, selv om 

der samtidig skete en vækst i svinepro-

duktionen fra 16 til knap 24 millioner 

svin om året. Baggrunden er bl.a. virke-

midlerne i vandmiljøplanerne, der har 

fokuseret på at forbedre udnyttelsen af 

kvælstoffet i husdyrgødningen, fremgik 

det af Torben Moth Iversens skriftlige 

oplæg til høringen i Folketinget. 

Tålegrænser
for næringsfattig natur
Selv om reduktionen i udledningen af 

ammoniakkvælstof fra dansk landbrug 

er gået i den rigtige retning, er der lang 

vej endnu, fastslog Torben Moth Iver-

sen. Årsagen er, at indholdet af kvæl-

stof i luften skal længere ned, før det 

ikke længere skader de næringsfattige 

naturtyper.

DMU har på baggrund af interna-

tionale anbefalinger udarbejdet en liste 

over de naturtyper, der er omfattet af 

EU’s habitatdirektiv, og hvor meget 

kvælstof i luften disse naturtyper kan 

tåle, uden at det medfører ændringer 

i naturtyperne på sigt. Listen viser, at 

bl.a. højmoser samt kalk- og nærings-

fattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 

kun kan tåle en årlig deposition på 

5-10 kg kvælstof pr. hektar, mens heder 

og en lang række klitarealer kan tåle 

10-20 kg kvælstof pr. hektar hvert år. 

En mere præcis vurdering af, hvad et 

konkret naturområde kan tåle, kan 

kun gennemføres ved at undersøge 

områdets konkrete jordbundsforhold, 

Husdyrproduktion og trafi k er blandt de vigtigste kilder til, at kvælstofi ndholdet 
i luften er for højt for en række næringsfattige naturtyper.

Fotos: Henning Bagger og Frank Leonhardt/Scanpix

Lobeliesøer (her Hampen sø) er blandt de 
næringsfattige naturtyper, der normalt 

kan tåle en kvælstofdeposition på under 
10 kg kvælstof pr. ha om året. Det skal ses 
i forhold til et årligt dansk gennemsnit på 

20 kg kvælstof pr. ha.
Foto: Bert Wiklund
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lokale klimaforhold og områdets vand-

kredsløb.

Konsekvensen af det høje indhold 

af kvælstof i luften er, at der sker en 

ophobning af kvælstoffet i jordbun-

den og eventuelt i vegetationen. På et 

tidspunkt vil ophobningen af kvælstof 

medføre, at de plantearter, der er 

karakteristiske for den næringsfattige 

naturtype, vil blive udkonkurreret af 

mere kvælstofelskende og aggressive 

plantearter.

I naturområder, der er er beskyt-

tet af habitatdirektivet på grund af 

en bestand af f.eks. lyng eller sjældne 

orkidéer, vil de beskyttede plantearter 

forsvinde, mens områderne dækkes 

af populært sagt mere almindelige og 

aggressive græsser, buske eller andre 

plantearter.

Forandringen kommer pludseligt
Torben Moth Iversen henviste til under-

søgelser fra Idom Hede i Vestjylland, 

hvor man efter anden verdenskrig 

ophørte med afgræsning af heden og 

med at skrælle tørv af jordoverfl aden. 

Samtidig blev kvælstofdepositionen 

øget som følge af stigende brug af 

gødning samt øget trafi k og industripro-

duktion i området. 

Vegetationen på Idom Hede var 

uændret indtil 1990, hvorefter der på få 

år skete en kraftig indvandring af gede-

rams samt af græsarterne bølget bunke 

og blåtop, der typisk udkonkurrerer 

lyngen i hedearealerne. Udviklingen 

i Idom Hede indikerer, at kvælstofop-

hobningen kan ske over længere tid, 

hvorefter konsekvenserne pludselig vil 

slå igennem over en forholdsvis kort 

periode.

- Vi har imidlertid for lidt viden til 

at kunne forudsige, hvordan udviklin-

gen i de næringsfattige naturtyper vil 

komme til at gå, hvis kvælstofi ndholdet 

i luften fortsat er højt, sagde Torben 

Moth Iversen i paneldebatten ved 

høringen.

Dansk og international indsats
Det var en generel konklusion ved 

høringen, at det bliver nødvendigt med 

en indsats på fl ere områder, både inter-

nationalt og i Danmark, hvis det skal 

lykkes at opfylde habitatdirektivets krav 

om at beskytte de næringsfattige natur-

typer i Danmark. 

Torben Moth Iversen påpegede, at 

naturpleje er et af de værktøjer, der 

kan benyttes til at fastholde tilstanden 

i de næringsfattige naturtyper. Det 

kunne eksempelvis være slåning af 

lyng, afbrænding af hedearealer eller 

græsning med får med det formål at 

fastholde lyngvegetationen i hederne. 

En mere hårdhændet mulighed er at 

skrælle det øverste, kvælstofholdige 

jordlag af, hvorved deponeret kvælstof 

fjernes og den kvælstoffattige tilstand 

gendannes.

- Det er ganske vist symptombe-

handling, men kan være nødvendigt, 

indtil arbejdet med at få reduceret 

kvælstofi ndholdet i luften kommer 

igang, fastslog Torben Moth Iversen.

Udvikling af nye teknologier, der 

reducerer udledningen af ammoniak-

kvælstof - eksempelvis fra staldene og 

fra arbejdet med at håndtere husdyr-

gødningen - var et område, der blev 

behandlet grundigt ved høringen.

Desuden pegede fl ere af eksper-

terne på mulighederne for at udnytte 

strukturudviklingen i dansk landbrug, 

således at nye store husdyrbrug ikke 

placeres tæt på kvælstoffølsomme 

naturområder, hvorved det bliver 

muligt at reducere den lokale belast-

ning af den næringsfattige natur.

Referencer
Husdyrbrug og Miljøgodkendelser, hørings-
mappe til høring i Folketinget 25. maj 2005, 
Teknologirådet 2005.
Høring i Folketinget: Fremtidens mil-
jøløsninger for landbruget, Poul Erik 
Pedersen, Hedeselskabet, 10. juni 2005, se 
www.hedeselskabet.dk/vaekst. 
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Landbrugets rolle i landskabet er 

under kraftig forandring, og det får 

konsekvenser for udviklingen i det 

danske landskab. EU’s landbrugsreform 

ændres fra at yde støtte til landbruget 

- primært den landbrugsmæssige pro-

duktion - til nu også at omfatte landdi-

strikterne som helhed, herunder miljø 

og erhverv. Natura 2000 stiller krav om 

beskyttelse af levesteder for bestemte 

naturtyper, planter og fugle, og samti-

dig har vi især de sidste 10-15 år ople-

vet et generelt samfundsmæssigt ønske 

om at tilgodese natur- og miljøhensyn i 

arealanvendelsen. Men hvad er konse-

kvenserne af denne udvikling? 

En politisk beslutning om at beskytte 

grundvandet under nogle konkrete 

marker et sted i Danmark har betyd-

ning for, hvad man kan dyrke på disse 

marker - og hvordan. Beslutningen vil 

medføre ændringer i det vilde plante- 

og dyreliv, der har tilpasset sig den 

landbrugsmæssige dyrkning på mar-

kerne. Men det vil også få konsekvenser 

for driften og økonomien på den land-

brugsejendom, der ejer markerne. 

Vi har ikke hidtil haft et samlet 

modelværktøj til at belyse konse-

kvenserne af en ændring for naturen, 

miljøet og økonomien. Det tværfaglige 

forskningsprojekt ARLAS blev derfor 

iværksat for at råde bod herpå. For-

målet var at udvikle et beregnings- og 

kortlægningsværktøj, der kan bruges 

til at styrke vores viden om konsekven-

serne af de aktuelle ændringer i land-

skabet og dermed understøtte politiske 

beslutninger for fremtidens landskab.

Drikkevand, 
marginaljord og småbiotoper
ARLAS-projektet tog udgangspunkt i 

et værkstedsområde på 100 km2 ved 

Bjerringbro i Midtjylland. Som udgangs-

punkt gennemførte projektgruppen 

en minutiøs kortlægning af områdets 

udvikling gennem de sidste 100 år samt 

den aktuelle status for området med 

hensyn til naturforhold, landbrug, jord-

bundsforhold, miljø mm.

Vi ændrer areal anven delsen, 
men hvad bliver konsekvenserne?

Ændringer i arealanvendelsen 

har konsekvenser for både natur, 

miljø og økonomi, men vi ved for lidt 

om sammenhængene. En gruppe 

forskningsinstitutioner har udviklet et 

modelværktøj til at belyse konsekvenserne 

af de aktuelle ændringer i arealanvendelsen.

Af Jørgen F. Hansen, Danmarks JordbrugsForskning

De tre scenarier

ARLAS-projektet belyste en række scenarier for fremtidens landskabsbenyt-

telse med udgangspunkt i ændringer i den landbrugsmæssige drift.

Marginaljordsscenarie 
Arealanvendelsen blev ekstensiveret på marginaljord (sandjord, JB1 og jord 

med hældning over 6 grader) og landskabets indhold af lysåbne, ekstensivt 

afgræssede arealer øgedes.

Drikkevandsscenarie 
Der anvendtes to strategier for drikkevandsbeskyttelse, dels braklægning med 

græs og dels skovrejsning i områder, der af Viborg Amt i 2002 blev udpeget 

med henblik på særlig drikkevandsbeskyttelse.

Småbiotopscenarie
Der blev udtaget små marker (under 1 ha) fra landbrugsdriften, og disse 

omdannedes til nye småbiotoper til gavn for den vilde fl ora og fauna.

Ved alle tre scenarier blev der opstillet beslutningsregler for tilpasning til de 

ændrede betingelser for landbrugsdrift, og konsekvenserne heraf blev bear-

bejdet i en række modelberegnings- og kortlægningsværktøjer.

Foto: Bert Wiklund
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Dernæst udviklede vi tre scena-

rier, der skulle bruges til at afprøve 

modelværktøjets evne til at belyse kon-

sekvenserne af en række dynamiske 

forandringer i landskabet. Vi valgte de 

tre scenarier drikkevandsscenariet, mar-
ginaljordsscenariet og småbiotopscenariet 
med udgangspunkt i projektgruppens 

viden om tendenserne i den aktuelle 

udvikling i landskabet. 

Mange vil kunne forholde sig til 

drikkevandsscenariet, der allerede i 

dag gør sig gældende i landskabet, hvor 

kommuner, amter og vandforsyninger 

arbejder aktivt for at ændre den land-

brugsmæssige drift på arealer, der er 

særligt følsomme i forhold til beskyt-

telse af grundvandet. Dette scenarie 

omfatter typisk skovrejsning eller brak-

lægning af jorden.

Marginaljordsscenariet er rettet mod 

en situation, hvor økonomien stram-

mer til i landbruget. Her bliver det 

vanskeligere at fastholde dyrkningen 

af marginaljorden, fordi udbytterne af 

dyrkningen ikke modsvarer omkost-

ningerne - et scenarie, der fi gurerer i 

debatten om landbrugets udvikling i 

Danmark. Derfor handler marginal-

jordsscenariet om, at man ekstensiverer 

driften af de marginale jorder, f.eks. i 

form af afgræsning.

Småbiotopscenariet fokuserer først 

og fremmest på ønsket om at fremme 

biodiversiteten i landskabet, sådan som 

det eksempelvis er udtrykt i Natura 

2000. Udover Natura 2000 har vi alle-

rede i fl ere år set tendenser i denne 

retning, f.eks. med braklægning af små 

arealer som foragre eller arealer med 

dårlig beliggenhed. Småbiotopscena-

riet handler således om etablering af 

mindre biotoper med henblik på at 

undersøge især udviklingsmulighe-

derne for faunaen.

Efter udvælgelsen af de tre scenarier 

fastlagde projektgruppen nogle kon-

krete kriterier for tilpasninger af driften 

til den ændrede arealanvendelse i de 

tre scenarier. Med udgangspunkt heri 

udførte vi en række modelberegninger 

og kortlægninger, der samlet set belyste 

konsekvenserne for miljø, natur og 

økonomi, hvis hvert af de tre scenarier 

blev gennemført i værkstedsområdet.

Både positive 
og negative virkninger
Kvælstoftabet til vandmiljøet blev 

reduceret som følge af den ændrede 

arealanvendelse i både marginaljords- 

og drikkevandsscenariet. I grundvandet 

faldt nitratkoncentrationen til under 50 

mg/l, og både i en drikkevandsboring 

og i et vandløb blev koncentrationerne 

af nitrat reduceret.

Plantesamfundene blev ændret i 

retning af mindre kulturpåvirkning, 

og samtidig øgedes sammenhængen 

imellem arealerne med ændret fl ora 

betydeligt. Ekstensivering i vandindvin-

dingsområder førte mest til kulturgræs-

land samt en del middel-næringsrige 

kær, hvorimod småbiotopscenariet ikke 

havde større effekt på fl oraens sam-

mensætning i området.

Konsekvenserne for den vilde fauna 

blev illustreret ved modelberegninger 

for fi re dyrearter med forskellig levevis 

og adfærd. Bestandene af især rådyr 

havde fremgang, men også markmus og 

sanglærke blev alt i alt positivt påvirket 

af arealændringerne i drikkevands-

scenariet. Småbiotopscenariet havde 

ligeledes gunstig indfl ydelse på bestan-

den af rådyr, men kun svag til ingen 

virkning på bestanden af sanglærker. 

Edderkopper synes derimod at reagere 

negativt på ændringerne i arealan-

vendelse i de opstillede scenarier, viste 

modelberegningerne. 

Under de opstillede forudsætninger 

blev der fundet negative velfærds- og 

driftsøkonomiske konsekvenser af både 

ARLAS-projektet - scenariestudier 
som værktøj i landskabsforvaltningen

Projektet »Arealanvendelse og landskabsudvikling belyst ved scenariestudier 

– Vekselvirkninger mellem natur, jordbrug, miljø og arealforvaltning« (ARLAS) 

under forskningsprogrammet: Arealanvendelse - jordbrugeren som land-

skabsforvalter blev præsenteret i en rapport i december 2004.

Målene med projektet var at tilvejebringe ny viden om vekselvirkningerne 

mellem arealforvaltning, jordbrug, natur og miljø i det åbne land samt at 

udvikle grundlaget for beslutningsstøttesystemer til en helhedsmæssig for-

valtning af det danske landskab.

Projektet blev gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Danmarks 

JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelse, Aarhus Universitet, Viborg Amt, Dansk Landbrugs-

rådgivning og Fødevareøkonomisk Institut.

Braklægning var en af de driftstilpasninger, der 
indgik i drikkevandsscenariet 

Foto: Bert Wiklund
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marginaljords- og drikkevandsscenariet, 

idet den beregnede jordrente blev redu-

ceret i begge scenarier.

Scenarieanalyserne viste således, at 

givne ændringer i arealanvendelsen 

kan have både positive og negative 

virkninger afhængig af, om der ses på 

økonomi, miljø eller fl ora og fauna. 

Bestandspåvirkningen af faunaen kan 

endda være forskellig for de enkelte 

arter - varierende fra positiv til negativ 

inden for samme scenarie. Beslutnin-

ger om ændringer i arealanvendelsen 

vil således være afhængig af, hvilke 

målsætninger der vælges for et givet 

landskab, og hvilke konsekvenser der 

accepteres.

Grundlag for 
helhedsorienteret analyse
I ARLAS-projektet blev der opbygget 

et scenariesystem, som kan simulere 

økonomiske, miljømæssige og natur-

mæssige konsekvenser af ændringer i 

arealanvendelsen og landbrugsproduk-

tionen. Systemet kan vise disse konse-

kvenser på kort og kan anvendes til at 

analysere vekselvirkninger i landskabet 

mellem disse temaer. Herved blev der 

skabt grundlag for en helhedsorienteret 

analyse af forskellige valgmuligheder 

ved ændringer i arealanvendelsen.

Systemet er i sin nuværende form 

meget datatungt og arbejdskrævende, 

hvilket under praktiske forhold udgør 

et ressourceproblem. Udvikling af et 

forenklet system (færre inputdata og 

»light-udgaver« af simulerings-model-

lerne) til anvendelse i en praktisk 

sammenhæng er således et oplagt mål 

for fremtiden. Evalueringen af ARLAS-

projektet viste, at systemet nok især har 

et potentiale for amtslig eller regional 

planlægning af arealanvendelsen, og 

en videre udvikling, test og operatio-

nalisering af systemet må således tage 

udgangspunkt i den fremtidige anven-

delse, ligesom udviklingen skal ske i 

samarbejde med potentielle »brugere« 

af systemet.

Referencer
Hansen, J.F. (red.) (2004): Arealanvendelse og 
landskabsudvikling. Fremtidsperspektiver for 
natur, jordbrug, miljø og arealforvaltning. DJF 
rapport. Markbrug nr. 110, 139 sider. ISSN 
1397-9884.
Hutchings, N.J., Dalgaard, T., Rasmussen, B.M., 
Hansen, J.F., Dahl, M., Rasmussen, P., Jørgensen, 
L.F., Ernstsen, V., von Platen-Hallermund, F. & 
Pedersen, S.S., 2004. Watershed nitrogen model-
ling. In: Hatch, D.J. et al. (eds). Controlling 
nitrogen fl ows and losses, p. 47-53. Wageningen 
Academic Publishers. ISBN 90769998434. 
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Erfaringer med 
rødgranskærm i plan  
Hvis skovejeren vil se sin rødgranplantage blive til 

en blandet skov, så er skærmforyngelse en rele-

vant metode især på frostudsat og mager jord. 

Men hvordan sikres nok lys til underplantningen, 

samtidig med at risikoen for stormfald reduceres 

mest muligt? 

Af Finn A. Jensen, Hedeselskabet

Skærmforyngelse af ensaldrende 

bevoksninger af nåletræ, ikke mindst 

rødgran, er en risikofyldt sag – både 

økonomisk og med hensyn til risi-

koen for stormfald. Men det kan være 

næsten den eneste relevante foryngel-

sesform, når man i frostudsatte egne vil 

indføre f.eks. douglasgran og bøg over 

et kort åremål.

Risikoen ved skærmforyngelse er 

en yderst velkendt problemstilling for 

skovbrugets praktikere, men hvilke 

muligheder har skovbrugeren for at 

mindske risikoen, nu når alternativerne 

til denne foryngelsesform i mange til-

fælde ikke reelt set er anvendelige?

Målinger og iagttagelser i 13 bevoks-

ninger med skærmforyngelse indikerer, 

at skovejeren rent faktisk kan gøre en 

konkret indsats for at reducere risikoen 

ved skærmforyngelsen. Det er klart, at 

13 bevoksninger ikke udgør et statistisk 

eller videnskabeligt sikkert grundlag, 

men indikationerne fra undersøgelsen 

understøttes af andre undersøgelsesre-

sultater, og på den baggrund gives her 

et bud på, hvordan skovejeren sikrer 

både den nødvendige lysintensitet til 

underplantningen og en passende 

vindstabilitet i skærmen.

Tilskud til skærmforyngelse
Brug af skærmstillinger blev i stigende 

grad aktuelt, da skovbruget i 1988-89 

konstaterede det meget omfattende 

fænomen »røde rødgraner«, hvor rød-

granerne visnede og døde. Der var i vir-

keligheden tale om afslutningen på et 

langvarigt skadesforløb med en række 

stormfald, udtørring, saltsvidning og 

billeangreb. 

Det var en alvorlig situation for især 

Foto taget 7. maj 1999, Utoft Plantage. Skærm af rødgran med stamtal på 125-150 stk. pr. ha. 
Underplantninen af douglasgran og rødgran har passende lystilgang.

Hvad er 
skærmforyngelse?

Foryngelse er etablering af en ny 

skovgeneration til afl øsning af 

den eksisterende, idet den nye 

generation kan etableres i form 

af plantning, såning eller naturlig 

foryngelse.

En skærmforyngelse har over 

en periode både den gamle og 

den nye generation til stede i to 

eller fl ere etager. Formålet er at 

udnytte den gamle bevoksnings 

skærmvirkning, således at den 

nye generation beskyttes mod 

frost og opnår passende skygge- 

og fugtighedsforhold. Lysintensi-

teten til underetagen opnås ved 

en kraftig starthugst i den gamle 

bevoksning, og senere tilpasses 

bevoksningen ved jævnlige hugst-

indgreb.

Udtrykket skærm benyttes også 

i bevoksninger med lav højde, 

blot der er tale om en skærm, 

der dæmper frost, udtørring og 

ukrudtsvegetation.
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tager
de store plantageområder, og det gav 

anledning til mange foranstaltninger 

til hurtig konvertering fra »plantage 

til skov«, det vil sige fra vind-ustabilt 

fl adeskovbrug domineret af rødgran til 

mere vindstabil og varieret skov med 

løvtræindblanding. Der var politisk vilje 

til at forcere en konvertering støttet af 

tilskud, og tilskud er en nødvendighed 

for den private ejer, da skærmstilling 

typisk er en driftsøkonomisk tvivlsom 

affære og øger risikoen for stormfald. 

I august 1995 blev det muligt at søge 

tilskud til skærmforyngelse i nåleskov 

under den såkaldte »skovforbedrings-

ordning«. Denne tilskudsordning blev 

i juni 1998 afl øst af ordningen »god 

og fl ersidig skovdrift«, hvor man via 

tilskudssatserne prioriterede løvtræan-

vendelse meget højt.

Erfaringer med lys 
under rødgranskærm
Tilskyndet af disse ordninger blev der 

iværksat foryngelse under skærm i 

en del rødgranbevoksninger især på 

magre jorde. I 1999 gennemførte jeg en 

besigtigelsesrunde i 13 skærmstillede 

bevoksninger beliggende fortrinsvist 

i Syd- og Sønderjylland. Det drejede 

sig om skærmstillinger, hvor enten 

douglasgran, 10 stk., eller bøg, 3 stk., var 

den vigtigste fremtidige træart i under-

plantningen. 

Under besøgene gennemførte jeg 

retningsgivende målinger af skærmen 

med hensyn til højde, diameter og 

stamtal. I underplantningen registre-

rede jeg træartssammensætning og 

højde. Det vigtigste var dog, at jeg ved 

at iagttage underplantningens vækst 

fokuserede på, hvordan underplantnin-

gen reagerede på den lysmængde, som 

skærmen aktuelt lod slippe igennem 

kronetaget. Tanken var om muligt at 

fi nde en sammenhæng mellem skær-

mens tæthed og underplantningens 

optimale vækst.

Der er altså tale om en personlig, 

erfaringsmæssig vurdering og ikke en 

objektiv måling. Vurderingen af lysin-

tensiteten er registreret som et lysindex 

varierende fra 10 til 50, jvf. fi g. 1.

Foto taget 2. juni 1999, Gludsted Plantage. Skærm af rødgran med stamtal 150-200 stk. pr. ha. 
Underplantningen af douglasgran og rødgran har passende lystilgang. Personerne er fra venstre 
J.Neckelmann fra Forsøgsvæsenet samt Morten Gaarde og Tine Eggertsen, der begge dengang 
var 3. dels studerende på skovbrugsstudiet og med Hedeselskabet som studievært.

Foto taget 6. maj 1999, Fæsted Plantage. 
Skærm af rødgran med stamtal på 500-550 stk. pr. ha. Underplantningen af bøg har endnu 
passende lystilgang. Det er ikke manglende lys, der er årsag til den noget svage tilvækst.
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Etablerer skærm i forceret tempo
Den grundlæggende opfattelse bag 

min undersøgelse var, at skovbrugerne 

med de mest lyskrævende, lider under 

for svag lystilgang. Det er velkendt, at 

kun bøg og ædelgran tåler stærk skygge 

over en lang periode, mens douglas-

gran, grandis, sitkagran og rødgran 

svækkes stærkt eller dør. 

Som det fremgår af fi gur 1, blev min 

opfattelse af skærmstilling i praksis 

bekræftet ved undersøgelsen af de 13 

skærmstillede bevoksninger. Under-

søgelsen indikerede en sammenhæng 

mellem stamtallet i skærmen og under-

plantningens tilstand, sådan at stamtal-

let i skærmen skal være meget lavt for 

at give tilstrækkeligt lys til underplant-

ningen, når denne primært består af en 

lyskrævende art som douglasgran.

  

Stamtal og stabilitet 
i en rødgranskærm
Mine registreringer i de 13 skærmstil-

lede bevoksninger fandt sted i 1999, og 

den 3. december samme år ødelagde 

»århundredets orkan« desværre både 

skærmene og mine drømme om at 

måle på dem igen senere. Ved den 

lejlighed blev det demonstreret, at selv 

den mest stabile træart og driftsform 

ikke sikrer mod stormskade. 

Men veldokumenterede forsøg viser, 

at bevoksninger behandlet med stærk 

hugst - og især den såkaldte »læbælte-

hugst« - er mere vindstabile end svagt-

huggede bevoksninger. Dette kommer 

til udtryk i artikler i Vækst nr. 4 og 

5/1986, hvor J.Neckelmann, Statens 

forstlige Forsøgsvæsen, som stormfalds-

forebyggende foranstaltning anbefaler 

følgende: »Til formålet kan man vælge 

enten at etablere 20-30 m brede bælter 

i selve bevoksningen, hvor der føres 

en kraftig hugst, såkaldt læbæltehugst, 

eller man kan på kulturtidspunktet 

indlægge 15-20 m brede bælter, som 

Skærmforyngelse øger risikoen for stormfald. 
For at minimere denne risiko er det vigtigt at 
iværksætte en tidlig og kraftig hugst i skærmen.

normalt anlægger rødgranskærmene 

i et forceret tempo uden tilstrækkelig 

respekt eller mulighed for at opbygge 

en åben og stabil skærm. 

Årsagen er de økonomiske og sta-

bilitetsmæssige problemer, der kan 

være ved at foretage den nødvendige 

hugst i en mellemaldrende bevoks-

ning med henblik på underplantning. 

I en periode efter hugsten er bevoks-

ningen ikke vindstabil, ligesom salget 

af træ fra hugsten måske dårligt kan 

dække omkostningerne.

Når underplantningen allerede et 

par år efter plantning råber på mere 

lys, ja så venter man derfor med hug-

sten for at vinde tid til lidt hårdt til-

trængt stabilitet i skærmen, og i løbet 

af de ekstra år, der går, fylder trækro-

nerne hurtigt hele kronerummet ud.

Den tætte skærm gør, at træarter, 

hvis lyskrav som underplantning 

ligger fra midten af spektret til og 
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tilplantes med lærk, der i yderrækkerne 

suppleres med sitka for også i vinter-

halvåret at give beskyttelse mod udtør-

ring«. Andre forskere har siden hen 

agiteret for samme fremgangsmåde.  

I fi gur 2 har jeg sammenlignet 

stamtallet i de 13 undersøgte skærme 

med stamtal fra meget stærk hugst (D-

hugst) og læbæltehugst. Tallene viser, 

at skærmstillingerne har stamtal på 

niveau med læbæltehugst. En skærm-

stilling må derfor kunne opnå samme 

vindstabilitet som læbæltehugst under 

forudsætning af, at skærmen ligesom 

læbæltehugsten etableres på et relativt 

tidligt tidspunkt i forhold til bevoksnin-

gens højdeudvikling.

Mine iagttagelser omkring skærm-

stillinger og vindstabilitet bekræftes i 

øvrigt i en artikel i tidsskriftet Skoven 

nr. 05/05 om »Konvertering til natur-

nær skovdrift«, der påpeger, at skærme 

af rødgran skal »klargøres« tidligt i 

højdeudviklingen for at blive vindsta-

bile. Baggrunden er, at en tidlig påbe-

gyndelse af hugsten i skærmen giver 

bevoksningen tid til at tilpasse sig den 

større afstand mellem træerne, således 

at skærmen også vil kunne klare den 

vedvarende hugst i det videre arbejde 

for at bevare åbenheden i kronetaget.

Perspektivering og anbefaling
Når vi taler om foryngelse af skoven og 

eventuelt konvertering fra nål til blan-

det skov, er der forskellige opfattelser 

af den til rådighed værende tidshori-

sont. På den ene side statens drøm om 

naturnær skovdrift – hvilket indebærer 

to-tre trægenerationer, måske 100-300 

år. På den anden side den private sko-

vejers ønske om at se sine egne behov 

og visioner blive til virkelighed, både 

med hensyn til økonomien og skovens 

udseende – og i den sammenhæng 

er selv 20-50 år ganske lang tid. I for-

længelse heraf er skærmstillingen en 

relevant løsning for den private skov-

ejer, der ønsker at se sin ensaldrende 

rødgranplantage udvikle sig til en blan-

dingsskov, selv om den ligger på mager 

og frostudsat jord.

På grundlag af min undersøgelse 

af de 13 skærmstillinger samt øvrig 

viden fra forsøg med blandt andet 

læbæltehugst må anbefalingen være 

følgende: Hvis ejeren ønsker at etablere 

en vindstabil skærm i rødgran, skal 

stamtalsafviklingen (det vil sige hugsten 

i skærmen) startes allerede ved 10 m 

træhøjde, og stamtallet skal nedbringes 

til 500-600 træer pr. ha inden 15 m 

højde er nået, således at kronedybden 

kan udgøre en tredjedel af træhøjden. 

Det er altså en ret kraftig hugst set i 

forhold til, at man normalt planter 

3000-4000 planter pr. ha ved skovtil-

plantning.

Under en skærm, der er etableret 

på den måde, er der fysisk rum til 

underplantning, og skærmen kan tåle 

en fortsat gradvis hugst i overensstem-

melse med underplantningens krav til 

lysintensitet. Når talen er om douglas-

gran og træarter med samme lyskrav, 

vil det sige hugst ned til 250-300 træer 

pr. ha for at få en optimal højdeudvik-

ling af undervæksten.

Det kan i virkeligheden siges med 

ganske få ord: Tidlig start samt kraftig 

og vedholdende hugst er vigtige forud-

sætninger for vindstabilitet i skærmen 

og god vækst i underplantningen, når 

det handler om skærmforyngelse i 

rødgran.

Forfatteroplysninger :
Finn A. Jensen er skovrider og ansat i Hede-
selskabet Skov og Landskab A/S.
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Forskellige typer af støv og gasser kan 

være årsag til en eksplosion. I Danmark 

føres der ikke statistik over eksplo-

sioner i virksomheder, men hvis man 

overfører statistiske data fra Tyskland 

og Sverige til danske forhold, så må 

man forvente, at der sker en eksplosion 

i en dansk virksomhed cirka en gang 

om ugen i gennemsnit.

Eksplosionerne skyldes ofte en høj 

koncentration af støv kombineret med 

luft og en tændkilde og hyppigt i ven-

tilationsanlæg, hvor støvet ophobes i 

fi ltre. Men der kan også være eksplo-

sionsfare andre steder, f.eks. på rense-

anlæg med rådnetanke, hvor gassen 

fra spildevandsslammet udnyttes til 

produktion af el og varme.

Ved vore besøg rundt omkring på 

de danske arbejdspladser i forbindelse 

med gennemførelsen af arbejdsplads-

vurderinger (APV) har vi konstateret, at 

virksomhederne ikke altid er opmærk-

somme på risikoen for eksplosionsfare, 

netop fordi denne risiko i visse tilfælde 

kan opstå i situationer, hvor det ikke 

nødvendigvis er helt indlysende. 

Et eksempel er, at metalstøv under 

bestemte omstændigheder kan udgøre 

en stor eksplosionsrisiko, hvilket man 

måske ikke lige regner med, fordi man 

normalt ikke anser metal for brænd-

bart materiale. Men det kan det være, 

afhængig af metallets fysisk-kemiske 

sammensætning.

For at minimere risikoen for eks-

plosioner har EU vedtaget de to 

ATEX-direktiver, der betyder, at virk-

somhederne i EU-landene skal vurdere 

eksplosionsfaren på deres virksomhed 

og gennemføre en række foranstalt-

ninger for at sikre medarbejderne mod 

denne risiko. Direktiverne er i Dan-

mark implementeret i de danske regler 

om den særlige arbejdspladsvurdering.

Sådan gennemføres 
vurderingen af virksomheden
ATEX-direktiverne pålægger alle 

arbejdsgivere at gennemgå deres virk-

somhed med henblik på at identifi cere, 

risikovurdere, klassifi cere og afmærke 

de eksplosionsfarlige områder på virk-

somheden, det vil sige områder, hvor 

Eksplosionsfare 
på arbejdspladsen ?

Arbejdstilsynet regner med, at der sker en 

eksplosion på en dansk virksomhed cirka en 

gang om ugen i gennemsnit. Støv, gas og 

kemikalier er blandt de store syndere. EU’s 

ATEX-direktiver kræver risikovurdering af 

alle virksomheder.

Af Dennis Nielsen og Ole Aslak Mortensen, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S
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Ny afdeling i Hedeselskabet Miljø og Energi A/S

Baggrunden for indholdet i denne artikel er 

Hedeselskabet Miljø og Energis arbejde med at 

udføre arbejdspladsvurderinger og vurderinger 

af eksplosionsfare på danske arbejdspladser.

Center for Arbejdsmiljø Udvikling (CAMU) er 

en ny afdeling i Hedeselskabet Miljø og Energi, 

der med baggrund i det tidligere BST-Sjælland, 

har mange års erfaring i at rådgive om og gen-

nemføre arbejdspladsvurdering (APV) i offent-

lige og private virksomheder. 



der vil kunne forekomme eksplosiv 

atmosfære i større eller mindre omfang. 

Det kan på virksomheden være 

områder, hvor der forekommer:

•Organiske opløsningsmidler 

•Brandfarlige gasser 

•Udstyr, der frembringer støv  

•Støvskyer der kan eksplodere, hvis de 

antændes.

De eksplosionsfarlige områder skal 

opdeles i zoner, der klassifi ceres på 

grundlag af, hvor ofte og hvor længe 

ad gangen der forekommer eksplosiv 

atmosfære. I den danske implemen-

tering af direktiverne suppleres dette 

med en særlig arbejdspladsvurdering, 

også kaldet den særlige APV.

Den særlige APV skal indeholde en 

kortlægning og vurdering af de risici, 

der hidrører fra eksplosiv atmosfære 

med særlig hensyntagen til følgende: 

•sandsynligheden for, at eksplosiv 

atmosfære kan forekomme samt 

varigheden heraf. 

•sandsynligheden for, at antændel-

seskilder, herunder elektrostatiske 

udladninger, vil være til stede og vil 

kunne blive aktive og fungere som 

tændkilde. 

•anlæggene, de anvendte stoffer, pro-

cesserne og deres mulige vekselvirk-

ning. 

•de forventede konsekvensers omfang, 

hvis der forekommer en eksplosion.

Vurderingen skal desuden indeholde 

angivelse af hvilke områder, der er 

klassifi ceret i zoner, jvf. Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets regler om klassifi -

kation af eksplosionsfarlige områder.

Endvidere skal det fremgå af vurde-

ringen, hvordan virksomheden vil imø-

degå de særlige risici fra den eksplosive 

atmosfære. Det kan eksempelvis være 

i form af skiltning af zonerne med 

eksplosionsfare, særlige instrukser for, 

hvordan medarbejderne skal agere i 

Elektrisk
boremaskine

Almindeligt
lysrørsarmatur

Elektrisk
radio

Kar med en
150 liters 
spritblan-
ding, med 
pålagt låg

•

•
•

••
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En boremaskine kan antænde sprit

Hvem kender ikke situationen, hvor man mangler optændingsblokke til grillen 

og i stedet anvender sprit som optænding? Der sker ting og sager . . .

Kan støv eksplodere?

I forbindelse med vurdering af eksplosionsfare på virksomheder er der stor 

fokus på risikoen ved støv, og selv om det måske ikke er helt indlysende – især 

når det gælder metalstøv – så er det med god grund.

Grundlæggende kan eksplosionsfaren ved støv forklares med, at støv har et 

stort overfl adeareal og derfor er let antændeligt. Det kan illustreres således: 

Hvis man forsøger at sætte en tændstik til en træstamme, er der stor sandsyn-

lighed for, at den ikke brænder. Hvis man hugger træstammen op i små pinde 

er der større sandsynlighed for, at træet brænder. Hvis træstammen er blevet 

til fi nt støv, vil det med sikkerhed kunne brænde – naturligvis under forud-

sætning af, at træet er tørt.

Forskellige typer letmetal er brændbare ved høj temperatur som følge af 

metallernes kemiske sammensætning, hvor ilt indgår som en af de moleky-

lære byggesten i metallet. Ved opvarmning til en høj temperatur – f.eks. når 

en kraftig gnist udløses i en tæt sky af aluminiumsstøv – opstår en oxidations-

proces, hvor ilten frigøres, og der udvikles yderligere varme. Forbrændingsre-

aktionen sker ved høj temperatur, hvorved luften udvider sig hurtigt med en 

kraftig trykstigning til følge. Som følge af den høje forbrændingstemperatur 

og dermed trykstigningen er eksplosioner i metalstøv oftest meget kraftigere 

end i f.eks. træstøv. Andre eksplosionsfarlige støvtyper stammer fra fødeva-

rer, f.eks. majs- eller kartoffelmel, samt fra plastforarbejdning.

For alle typer af støv gælder, at støvkornene typisk skal være under 0,5 mm, 

før der er eksplosionsfare. Koncentrationen skal være minimum 30-60 gram 

pr. m3, hvilket svarer til en sigtbarhed på 1-2 meter i støvskyen. For træstøv 

gælder desuden, at fugtigheden i støvet skal være under 25-30 procent, da 

fugtigheden ellers vil have en kølende effekt.

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

I dette eksempel har en virksomhed 

ca. 150 liter sprit i 2 kar. I spritten 

ophældes et pulver, og der omrøres. 

Derpå dyppes emner i spritopløsnin-

gen. Emnerne får derved en belæg-

ning af opløsningen. 

På en hylde over karet står en elek-

trisk radio. Hvad ville der ske, hvis 

radioen faldt ned i karet med 150 

liter sprit?

Pulveret omrøres i spritten med en 

elektrisk boremaskine. En boremaski-

nes elmotor slår gnister og der opstår 

en stor risiko for eksplosion. 

Det er nok tydeligt for enhver, at 

der bør ses på, hvorledes risikoen 

for eksplosion minimeres på denne 

arbejdsplads. 



de eksplosionsfarlige zoner, når der er 

eksplosionsfarlig atmosfære. Det kan 

også være installation af såkaldt ATEX-

klassifi ceret udstyr, f.eks. pumper eller 

ventilationsudstyr, der er sikret mod at 

afgive gnister.

Den almindelige 
arbejdspladsvurdering
Den særlige APV udføres som sup-

plement til den almindelige APV, som 

alle virksomheder skal gennemføre 

minimum hvert tredje år. Almindelig 

APV anvendes i dag af mange virksom-

heder som »omdrejningspunkt« for at 

sikre systematik, struktur og fremgang 

i arbejdet med at sørge for de ansattes 

sikkerhed.  

Den almindelige APV indeholder en 

kortlægning af virksomheden, en vur-

dering af problemerne og endelig en 

prioriteret tids- og handleplan. 

Hvornår skal virksomheden 
være risikovurderet?
Virksomheder, der er taget i brug inden 

den 30. juni 2003, er omfattet af en 

overgangsordning. Disse virksomheder 

er først forpligtet til at foretage den 

påbudte klassifi kation og afmærkning 

af eksplosionsfarlige områder og have 

udarbejdet den udvidede arbejdsplads-

vurdering inden den 30. juni 2006, 

medmindre de inden denne dato 

foretager udvidelser, ombygninger eller 

ændringer på virksomheden. Virk-

somheder, der er taget i brug efter 30. 

juni 2003, skal allerede nu have udført 

ovenstående. 

Forfatteroplysninger :
Dennis Nielsen er ingeniør og ansat i Hede-
selskabet Miljø og Energi A/S, Center for 
Arbejdsmiljø Udvikling (CAMU).
Ole Aslak Mortensen er ingeniør i Hedesel-
skabet Miljø og Energi A/S, afdelingen for 
Forsynings- og Anlægsteknik.
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Er der eksplosionsfare på renseanlægget ?

Kriterierne for, om der er eksplosionsfare, går ud på, at der på samme tid 

skal være en eksplosiv atmosfære og en tændkilde til stede.

På renseanlæg fi ndes der eksempelvis kemikalier og fi ltre, der under visse 

forhold kan bidrage til, at der opstår eksplosionsfare, hvis der forekommer 

en uheldig kombination med elinstallationer, pumper, lamper, eltavleanlæg 

eller andet, der kan afgive gnister.

Renseanlæg med rådnetanke, hvor der fra spildevandsslam udvindes 

biogas til el- og varmeproduktion, er i høj grad relevante med hensyn til 

vurdering af eksplosionsfaren. Udsivning af gas fra tanke eller rør kan skabe 

en eksplosionsfarlig atmosfære, og tændkilder kan også her være forskel-

lige typer elinstallationer, men det kan også være gnister fra for eksempel 

gasmotoranlæg.

Når renseanlægget er opdelt i zoner, der er klassifi ceret efter graden af 

eksplosionsfare, kan renseanlægget gennemføre de tiltag, der er nødven-

dige for at beskytte medarbejderne mod eksplosionsfaren.  

Et moderne renseanlæg er normalt indrettet således, at det kører med en 

automatisk styring, der har indbygget sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

Det indebærer, at når anlægget kører i automatik, vil risikoen for eksplosi-

onsfare normalt være begrænset. Hvis man – eksempelvis i forbindelse med 

reparationer eller test af anlægget – overgår delvist eller helt til manuel 

styring, øges eksplosionsrisikoen, fordi de automatiske sikkerhedsregler i 

styresystemet sættes ud af kraft. Derfor er det især vigtigt at instruere med-

arbejderne i, hvordan de skal forholde sig, når anlægget styres manuelt.

Andre eksempler kan være dublering af komponenter, der er kritiske i for-

hold til eksplosionsfare, f.eks. ventilationsmotorer, pumper, ventiler el.lign, 

således at man umiddelbart kan skifte over på en anden komponent, hvis 

der opstår en defekt i den komponent, der normalt bruges.

Her bør det overvejes at udskifte kritiske komponenter til ATEX-klassifi ce-

rede komponenter, der er sikret mod at afgive gnister gennem udnyttelse af 

f.eks. isolationsmaterialer eller andet.

Renseanlæg med rådnetanke er relevante med hensyn til vurde-
ring af eksplosionsfare. Udsivning af gas fra tanke eller rør kan 
skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, og tændkilder kan være 
forskellige elinstallationer såsom eltavleanlæg, pumper og lamper, 
men det kan også være gnister fra gasmotoranlæg.



Læs fl ere artikler på www.hedeselskabet.dk/vaekst
På www.hedeselskabet.dk/vaekst kan du løbende læse nye artikler om natur- og miljøområdet.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du 1 gang om måneden får en 
e-mail med adgang til de nye artikler, der er kommet på siden sidst.

Klik dig ind på www.hedeselskabet.dk/vaekst og se, hvad vi har at byde på!!

Høring i Folketinget: 
Fremtidens miljøløsninger 
for landbruget
En fortsat udvikling af biogasteknologi og separering af 

næringsstofferne i gylle er en central forudsætning for, at 

landbruget kan håndtere de kommende års miljøkrav. Det 

var der bred enighed om, da en række eksperter deltog i en 

paneldebat med politikerne i Folketingets miljø- og plan-

lægningsudvalg ved høringen ”Husdyrbrug og miljøgodken-

delser” i Folketinget den 25. maj.

- Vi kan udnytte gødningen som en ressource i form af 

både energi og næringsstoffer, sagde Kristian Borch ved 

høringen, der var arrangeret af Teknologirådet i samarbejde 

med Folketingets miljø- og planlægningsudvalg.

Kristian Borch fra Risø pegede blandt andet på, at de nye 

teknologier vil kunne blive eksportvarer på længere sigt.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Positiv dialog om fremti-
dens læplantning
Som det har været tilfældet fl ere år i træk, blev der også i år 

rettet kritik mod den aktuelle læplantningsordning ved års-

mødet i Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, 

der fandt sted den 25. maj i Thisted. Men samtidig henviste 

både plantningsforeningernes formand, Arne Frandsen, og 

kontorchef Steen Bonde fra Direktoratet for FødevareEr-

hverv til, at der foregår en positiv dialog om den aktuelle 

læplantningsordning. 

- Landsforeningen har et klart indtryk af, at fødevaremi-

nisteren prioriterer plantning i det åbne land og dermed 

læplantningsordningen meget højt. Det er vi selvfølgelig 

glade for, og vi håber, at den positive holdning snart vil vise 

sig i bedre forhold for ordningen, sagde Arne Frandsen i sin 

beretning ved årsmødet.

Kontorchef Steen Bonde konstaterede, at man i Direktora-

tet for FødevareErhverv havde noteret sig den gode kontakt 

mellem fødevareministeren og plantningsforeningerne.

- Vi er opmærksomme på plantningsforeningernes ønsker 

til læplantningsordningen, men jeg kan ikke på nuværende 

tidspunkt sige, hvad vore overvejelser vil resultere i, fastslog 

Steen Bonde.

Plantningsforeningernes formand kritiserede læplant-

ningsordningen på især to punkter, nemlig tilskudssatsen 

og den såkaldte ”ligestilling” af kollektive og individuelle 

plantningsprojekter.  Tilskudssatsen på 40 procent gør ord-

ningen for lidt attraktiv for landmændene. Desuden betyder 

en ændring af den individuelle ordning, at der bliver plan-

tet færre træer pr. tilskudskrone end tidligere, sagde Arne 

Frandsen.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst
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Tlf.: 96 32 81 11 www.desmi.com•

DESMI er leveringsdygtige i bl.a.
•   ORIGINALE reservedele
•   Rådgivning
•   Service
• Teknisk bistand

på        og                  produkter

Top Rejser A/S er et af Danmarks største full-

service rejsebureauer med egne afdelinger i

Haderslev, Sønderborg, Kolding og Esbjerg.

Via vort samarbejde i Rejsepartnerne og ITP, er vi

med i en af de største rejseindkøbskæder i ver-

den. De fordele, det giver, kommer Dem tilgode.

STOREGADE 59-61 · 6100 HADERSLEV · TLF. 74 52 62 75

VINGAARDEN 3, 1. TV. · 6400 SØNDERBORG · TLF. 73 42 85 00

HADERSLEVVEJ 14 B, 1. SAL · 6000 KOLDING · TLF. 75 52 53 99

JOHN TRANUMSVEJ 22 · 6705 ESBJERG Ø · TLF. 75 17 14 77



Kursus i at formidle 
skovens aktiviteter
Dansk Skovforening og Bidstrup Gods tilbyder den 12. sep-

tember et 1-dages kursus i aktivitetsbaseret formidling af 

skov og skovbrug.

Kurset er rettet mod både skovejere og skovens perso-

nale, og formålet er at styrke skovbrugserhvervets evne til at 

øge danskernes kendskab til, hvad der foregår i skoven. 

- Skovbruget er så heldigt stillet, at man kan formidle 

viden om skov og skovbrug gennem aktiviteter i skoven. 

Næsten alle danskere elsker at være i skoven, og viden 

opnået gennem aktiviteter og oplevelser bliver husket 

særlig godt. Oplevelserne kan således være en nøgle til 

viden og forståelse, som nedbryder fordomme og fremmer 

et konstruktivt samarbejde mellem skovbruget og omverde-

nen, hedder det i skovforeningens oplæg til kurset.

Kurset vil sætte skovejere og deres personale i stand til 

selv at gennemføre aktivitetsbaseret formidling. Kurset 

omfatter teori (baseret på bogen ”Tips og Tricks – formid-

ling af landbrug, skovbrug og jagt”, udarbejdet af Skovfor-

eningen, Landbrugsraadet og Jægerforbundet), erfaringer 

fra praksis samt praktiske øvelser med deltagerne. Tilmel-

ding skal ske hurtigst muligt til Skovforeningen.

200-året for 
fredskovsforordningen
Tirsdag den 27. september er det 200 år siden, fredskovsfor-

ordningen af 1805 trådte i kraft.

Det var et vendepunkt for Danmarks skove. Skovarealet 

steg fra 3 procent til de nuværende omkring 11 procent, 

blandt andet på grund af fredskovsforordningen.

Skovforeningen markerer blandt andet jubilæet med 

åben skov arrangementer i private skove samt med 

undervisningsmaterialer til folkeskolen på www.skoven-i-

skolen.dk.

Skovforeningen opfordrer private skovejere til at lave 

åben skov arrangementer i efteråret for at markere 200-året 

for fredskovsforordningen.

- Fredskovsforordningens 200 års fødselsdag bliver over-

skriften på arrangementerne, men indholdet kan rettes 

nøje ind efter den enkelte ejendoms ønsker og behov. Et 

arrangement kan for eksempel bruges til markedsføring af 

skovens produkter, fortæller naturvejleder Eva Skytte fra 

Skovforeningen, der gerne tager imod henvendelser fra pri-

vate skove, som ønsker at lave et arrangement.
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Gensidigt forsikringsselskab.  CVR nr. 27095615

Resultatopgørelse for tiden 01.01 – 31.12.2004

                                                                                                         2003                2004

FORSIKRINGSVIRKSOMHED                                                         
kr.                    kr.

Præmieindtægter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.038.548       1.031.816
Afgivne præmierabatter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          (563.987)         (486.714)
Forsikringsteknisk rente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           126.126          121.199
Erstatningsudgifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          (305.653)           (11.796)
Forsikringsmæssige driftsomkostninger  . . . . . . . . . . . .          (740.187)         (823.306)
Ændring i udjævningshensættelser  . . . . . . . . . . . . . . . .          (141.366)             (8.644)
forsikringsTEKNISK RESULTAT  . . . . . . . . . . . . . . . .          (586.519)         (177.445)

INVESTERINGSVIRKSOMHED
Indtægter af investeringsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.884.742       1.621.317
Urealiserede gevinster på investeringsaktiver  . . . . . . . .           166.958                 631
Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver  . . . . . . . . .                      0                     0
Realiserede gevinster på investeringsaktiver  . . . . . . . . .                      0          179.461
Realiserede tab på investeringsaktiver . . . . . . . . . . . . . .          (262.406)                     0
Overført til forsikringsteknisk rente  . . . . . . . . . . . . . . .          (126.126)         (121.199)
RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED  . . .        1.663.168       1.680.210

RESULTAT FØR SKAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.076.649       1.502.765
SKAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              (6.793)         (142.415)
ÅRETS RESULTAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.069.856       1.360.350

                                                                Balance pr.           31.12.2003      31.12.2004
                                                                                                             kr.                    kr.

AKTIVER
Kapitalandele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           194.206          248.584
Obligationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      39.896.366     39.350.197
Indlån i kreditinstitutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           439.955       2.457.367
Tilgodehavender hos forsikringstagere  . . . . . . . . . . . . .                      0                     0
Selskabsskat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.600.416          991.201
Forudbetalte forsikringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               1.436                     0
Tilgodehavende renter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           495.000          753.875
Andre tilgodehavender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             11.255              3.645
Aktiver i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      42.638.634     43.804.869

PASSIVER
Grundfond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2.000.000       2.000.000
Overført overskud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35.430.387     36.797.429
Egenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      37.430.387     38.797.429
Præmiehensættelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           117.111          143.083
Erstatningshensættelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           193.200            12.880
Udjævningshensættelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        4.669.395       4.678.039
Skattehensættelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      0                     0
Selskabsskat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      0                     0
Bankgæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      0                     0
Tilskud til løvtræbælter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           135.500            72.600
Anden gæld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             93.041          100.838
Passiver i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      42.638.634     43.804.869

Bestyrelsen for DANSK PLANTAGEFORSIKRING

                Poul A. Madsen         Elisabeth Mourier-Petersen        Steffen Westergaard
                      formand
              Niels Terp-Hansen                     Peter Friis                        Bente Hansen
                                                                   direktør                         forretningsfører
Den udførte revision:
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revi-
sionene omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregn-
skabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den 
af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, 
samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at 
den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion: 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og fi nansielle stilling pr. 31.12.2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 01.01. - 31.12.2004 i overensstemmelse med Lov om forsikringsvirk-
somhed.

Viborg, den 31. januar 2005.

DELOITTE
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab                                                                                             Gert Stampe                   
                                                                                     statsautoriseret revisor           

Udbredt misfor-
ståelse om 
biogas- og sepa-
rationsteknologi
Der hersker en udbredt misforstå-

else i den danske offentlighed om, 

at biogas- og separationsteknologi 

endnu ikke er teknisk velfungerende. 

Men det er ikke korrekt, siger admini-

strerende direktør Frank Rosager fra 

selskabet Xergi A/S, der er landets stør-

ste producent af biogasanlæg.

- På grund af en række fejlbehæf-

tede anlæg, der ikke har fungeret efter 

hensigten, har både danske medier, 

forskere og politikere fået den fejlag-

tige opfattelse, at såvel biogasanlæg 

som gylleseparationsanlæg endnu 

ikke fungerer tilfredsstillende. Men 

både vore biogasanlæg og gyllesepa-

rationsanlæg er i dag velafprøvede og 

velfungerende teknologier, siger Frank 

Rosager.

- Misforståelsen kom senest til 

udtryk ved en høring i Folketinget om 

”Husdyrbrug og miljøgodkendelser”, 

hvor det af fl ere eksperter blev nævnt, 

at husdyrgødningsteknologien endnu 

ikke er helt klar, omend det snart vil 

være tilfældet. 

- Men vi har i dag mere end 20 bio-

gasanlæg, der har været i god drift i 

en årrække. I tilknytning til tre af disse 

anlæg har vi endvidere etableret sepa-

rationsanlæg, der også har været i fuld 

drift i fl ere år. Det ene separationsan-

læg har oven i købet gennemgået en 

farmtest udført af Dansk Landbrugs-

rådgivning, siger Frank Rosager.

Under farmtesten blev anlæggets 

drift nøje overvåget i en periode på 7 

måneder, hvor der blev behandlet i alt 

620 tons råmateriale.

Frank Rosager erkender dog, at øko-

nomien omkring anlæggene endnu 

er presset. Biogasanlæggene hænger 

sammen økonomisk, men kan ikke 

fi nansiere separationen af nærings-

stofferne i gyllen. Separationen skal 

derfor betragtes som en omkostning, 

landbruget afholder f.eks. for at kunne 

opfylde harmonikravene.
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Hedeselskabet

Klostermarken 12

Postboks 110

8800 Viborg

Tlf. 87 28 10 00

www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Op mod 90.000 ejen-

domme i det åbne land 

skal forbedre deres spil-

devandsforhold.

Med »Spildevand i det åbne land«, 

tillæg til Vækst 3-2002, tilbydes kom-

munerne at give deres borgere et let 

tilgængeligt overblik over renseløsnin-

ger, regler og økonomi.

Spildevand i 
det åbne land
Har borgerne fået den nødvendige 
information?

Hæftet er på 20 farvelagte sider med illustrationer.

Pris pr. stk: kr. 12,50 incl.moms ved køb af minimum 25 stk.

Kan downloades gratis fra 

http://www.hedeselskabet.dk/vaekst/butik/spildevandshaefte
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