
Tem
a: V

an
d

fo
rsyn

in
g

Væksthedeselskabets tidsskrift   2•2006 jun



Vilje til udvikling

Fremskridtstroen har fået flere alvorlige knæk op gennem verdens-

historien. Gentagne gange har videnskaben været kilde til ufattelige, 

destruktive kræfter. Hvordan kan det gå til, når videnskaben er tænkt 

som et middel til at forbedre menneskets livsvilkår? Spørgsmålet er 

berettiget, og svaret må være, at videnskab og teknik ikke nødvendigvis 

skaber forbedringer for menneskeheden. En positiv udvikling kræver, 

at der både hos politikere, forskere og erhvervsliv er vilje til at bruge 

videnskaben i menneskets tjeneste.

Og det kan lade sig gøre! Et godt eksempel er, at stor viden og stær-

ke viljer for omkring 140 år siden førte til hedeopdyrkning og udvikling 

af industri og velfærd baseret på landbruget i Danmark.

Da Dalgas ved oprettelsen af Hedeselskabet blev spurgt, hvorfor man 

overhovedet skulle interessere sig for den golde jord på de jyske heder, 

lød svaret: »Det er ikke alene for de døde Jorders Skyld, vi ere op-

standne, men for de levende Mennesker, der også have noget at fordre.« 

Dalgas’ tankegang gik ud på, at videnskabelig viden og teknik kunne 

bruges til at gøre hederne frugtbare, men det vigtigste var formålet: At 

forbedre levevilkårene for den fattige befolkning i hedeegnene.

Hedeselskabet var baseret på en nyttefilosofi, der går ud på at skabe 

økonomisk udvikling på grundlag af naturværdier og naturressourcer. 

Det gælder forsåvidt stadig i dag, men nyttefilosofien er blevet beriget 

med tanken om bæredygtighed. 

I Hedeselskabet stræber vi derfor efter at yde vort bidrag til en ud-

vikling, der sikrer, at de fremtidige generationer har samme muligheder 

som os selv. Via ejerskabet af Dalgasgroup stiller Hedeselskabet kapital 

til rådighed for virksomheder, der arbejder for dette mål. Hedeselska-

bet støtter forskning og udvikling inden for natur og miljø, og gennem 

Vækst formidler vi ny viden og metoder, der kan fremme en bæredygtig 

udvikling. Vi har fremskridtstroen i behold, og vi har vilje til at skabe 

udvikling til gavn for mennesker...

Ove Kloch

Adm. direktør, koncernchef
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Hedeselskabet adskiller  
forening og forretning med nye navne.

Det Danske Hedeselskab ændrede navnene på selskabets for-

retningsmæssige del pr. 1. maj 2006. Ændringerne er et led 

i gennemførelsen af en ny brandingstrategi, der skal styrke 

profileringen af Hedeselskabets forretningsmæssige investe-

ringer i datterselskaber og associerede virksomheder.

Hedeselskabet vil fortsat være navnet på den erhvervsdri-

vende fond, der består af en medlemskreds, et repræsentant-

skab, en bestyrelse og en direktion. Udover skovejendomme 

ejer Hedeselskabet et holdingselskab, der fra 1. maj hedder 

Dalgasgroup A/S. 

På vegne af Hedeselskabet varetager Dalgasgroup inve-

steringer af fondens kapital samt ejerskabet af datterselska-

berne. 

Som et led i brandingstrategien skiftede de to 100 procent 

ejede datterselskaber i Dalgasgroup ligeledes navn den 1. 

maj. Hedeselskabet Skov og Landskab A/S fik navnet Hede-

Danmark a/s, mens Hedeselskabet Miljø og Energi A/S blev 

ændret til Orbicon A/S. Læs mere om HedeDanmark og Orbi-

con på de følgende sider.

Hedeselskabet
Hedeselskabet er en forening, der har status som erhvervs-

drivende fond. Selskabets formål er at medvirke til at løse 

opgaver vedrørende naturværdier og naturressourcer, både i 

Danmark og internationalt. 

Udover at fremme sit formål gennem ejerskabet af sko-

vejendomme samt af Dalgasgroup arbejder Hedeselskabet 

med formidling af viden og metoder inden for natur- og mil-

jøområdet. Det foregår primært i Vækst, Hedeselskabets tids-

skrift, der udkommer både i den nærværende trykte udgave 

samt i en internetversion på www.hedeselskabet.dk/vaekst. 

Endvidere støtter Hedeselskabet forskning og udvikling 

inden for natur- og miljøområdet.

Dalgasgroup A/S
Dalgasgroup har til opgave at sikre den bedst mulige for-

valtning af Hedeselskabets kapital i overensstemmelse med 

selskabets formål.

Visionen for Dalgasgroup er at yde et vigtigt bidrag til 

udviklingen inden for natur og miljø i Danmark og internatio-

nalt. Det sker ved at investere i og støtte de forretningsmæs-

sige aktiviteter i datterselskaberne. Dalgasgroup investerer 

desuden i virksomheder og arbejder med udvikling af nye for-

retningsområder, der understøtter koncernens vision.

Udover datterselskaberne HedeDanmark og Orbicon ejer 

Dalgasgroup 50 procent af aktierne i Xergi, der er Danmarks 

førende producent af biogasanlæg. Koncernen ejer 20 pro-

cent af aktierne i Silvatec-selskaberne, der arbejder med salg, 

produktion og service af maskiner til skovbruget. Dalgasgroup 

ejer 75 procent af aktierne i tre store polske lossepladsgasan-

læg, der drives af gruppens polske datterselskab. Hedeselska-

bets portefølje af skovejendomme samt medejerskab af Skov-

Sam selskaberne administreres endvidere af Dalgasgroup.

Læs mere om Hedeselskabet på www.hedeselskabet.dk

Nye navne  
og strategi styrker  
Hedeselskabets profil

Dalgasgroup-logoet er skabt omkring navnet. Derfor har vi 
lagt stor vægt på at få et harmonisk design, der signalerer 
moderne forretningsudvikling. Dalgas har en mørkere farve 
for at fremhæve den vigtigste del af navnet – Dalgas.

Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Dalgasgroup A/S

Foto: Bert Wiklund
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Det nye navn signalerer landets største service- og 
handelsvirksomhed inden for det grønne område.

- Hedeselskabet Skov og Landskab har i de senere år udviklet 

sig til en milliardforretning, der konstant udvikler nye service-

metoder og forretningsområder. Væksten og de nye aktivite-

ter har givet behov for et nyt navn, der kan rumme bredden 

af de opgaver, vi løser på det grønne område. Formålet med 

navneskiftet til HedeDanmark den 1. maj var således at signa-

lere, at vi i dag er landets største service- og handelsvirksom-

hed inden for det grønne område, forklarer HedeDanmarks 

administrerende direktør Carsten With Thygesen.

HedeDanmark bygger på Hedeselskabets historiske aktivi-

teter, der gik ud på at frugtbargøre de danske heder i 1800 

tallet. HedeDanmark forvalter og udfører aktiviteter på til-

sammen mere end 100.000 ha skov og natur i Danmark. Virk-

somheden har plantet over 7000 km læhegn og rejst mere 

end 10.000 ha ny skov i Danmark de seneste 10 år. Desuden 

plejer HedeDanmark grønne områder og udenomsarealer for 

virksomheder og offentlige kunder over 1000 steder i hele 

landet. Endelig har virksomheden en omfattende internatio-

nal handel med blandt andet råtræ, juletræer og skovudstyr.

Udviklingen af forretningsområderne har ført til en bety-

delig vækst i de seneste to år, og i 2005 nåede virksomheden 

over den magiske grænse på 1 mia. kr. i omsætning. 

En nytænkende og kundeorienteret virksomhed
For at styrke væksten har HedeDanmark samtidig udviklet sig 

til en moderne og kundeorienteret virksomhed. 

- For eksempel har vi inden for de seneste år været 

nytænkende og førende inden for partnerskaber med det 

offentlige. Vi arbejder løbende med udvikling af nye service-

koncepter, så vore mere end 800 servicemindede medar-

bejdere kan løse vore opgaver i en kvalificeret dialog med 

kunderne. Og med ca. 60 driftscentre og hjemmekontorer 

fordelt over hele landet har vi en stærk lokal forankring. Vi er 

stolte af, at vi hos danske virksomheder og kommuner er den 

primære partner, når det gælder pasning af grønne arealer 

og skove, fastslår HedeDanmarks administrerende direktør.

- I 1800-tallet havde E.M. Dalgas en mission om at frugt-

bargøre hederne. Nu er det blevet en mission for os at få Dan-

mark til at blive grønnere. Vi har stor respekt for vores histo-

riske baggrund, men vi synes, at udviklingen til en moderne 

virksomhed inden for det grønne område nødvendiggør nav-

neskiftet til HedeDanmark. Det nye navn signalerer vores til-

hørsforhold til historien, men viser også, at vi er en moderne 

virksomhed i udvikling, forklarer Carsten With Thygesen.

Læs mere om HedeDanmark på www.hededanmark.dk

Hedeselskabet Skov og 
Landskab har skiftet navn 
til HedeDanmark

HedeDanmarks nye logo er en forkortelse af navnet. Det er 
designet således, at stregen i H’et symboliserer et landskab, og 
sammen med den grønne farve viser det en moderne virksom-
hed, der arbejder med det grønne område.

HedeDanmark a/s

Foto: Søren Holm, Chili
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Det nye navn skal give selskabet en skarpere profil 
som helhedsorienteret rådgiver.

- Med navnet Hedeselskabet Miljø og Energi havde mange 

svært ved at adskille os fra resten af Hedeselskabet. De troede 

eksempelvis, at vi plantede juletræer eller solgte motorsave. 

Men vi er en moderne rådgivningsvirksomhed, der konstant 

udvikler nye metoder og forretningsområder, og det vil vi 

gerne fortælle til omverdenen med navneskiftet til Orbicon, 

fortæller administrerende direktør Jesper Nybo Andersen, 

Orbicon.

Hedeselskabet Miljø og Energi skiftede navn til Orbicon 

1. maj, og virksomheden arbejder med rådgivning og kon-

sulentbistand – hovedsageligt inden for miljøområdet. Det 

gælder blandt andet natur, kloakering og vandforsyning, jord-

forurening, havmiljø og vejområdet. På det seneste har virk-

somheden udvidet med rådgivning inden for arbejdsmiljø, 

organisationsudvikling og samfundsøkonomiske analyser og 

evalueringer.

Hvorfor Orbicon?
Orbicon er sammensat af ordene orbit og consulting. Orbit 

signalerer, at selskabet tænker i helheder, og con fortæller, at 

det er et konsulentfirma.

- Vi inddrager, hvad der er relevant for at løse problemet 

bedst muligt. Når det gælder økonomi, teknik, miljø, borger-

inddragelse, arbejdsliv og meget mere, er vi rådgiveren, der 

både kan tænke overordnet og have styr på detaljerne. Det 

er dét, vi mener, når vi siger, at vi tænker i helheder, fortæller 

Jesper Nybo Andersen.

Rødderne er intakte
Selvom virksomheden fornyer sig, er de historiske rødder 

stadig intakte. Orbicon står ved sine rødder og udspringer 

af Hedeselskabets 140 års virke for det danske samfund. Da 

Hedeselskabet blev oprettet, var det vigtigt at få mere land-

brugsjord for at sikre fødevareforsyningen. 

Verden ser i dag anderledes ud, og virksomheden har 

ændret sig. Nu arbejder Orbicon med at genoprette naturen 

og forebygge negative påvirkninger af miljøet. Der satses på 

stadig at udvide firmaet til at beskæftige sig med nye områ-

der, ligesom virksomheden løbende udvikler ny viden og nye 

metoder – sådan som det altid har ligget i selskabets ånd.

Læs mere om Orbicon på www.orbicon.dk.

Hedeselskabet Miljø og 
Energi har skiftet navn 
til Orbicon  

Orbicons logo indeholder to trekanter i bevægelse. I bevægel-
sen danner trekanterne en cirkel, der symboliserer, at Orbicon 
kommer hele vejen rundt inden for professionel rådgivning.

Orbicon A/S

Foto: Orbicon
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Af Ove Kloch, Hedeselskabet

Med navneændringen i den forretnings-

mæssige del af Hedeselskabet tog vi 

den 1. maj 2006 hul på et nyt kapitel i 

selskabets 140-årige historie. Navneæn-

dringen er et led i en ny brandingstra-

tegi, der skal sikre et solidt grundlag for 

en forstærket udvikling af vore aktivite-

ter på natur- og miljøområdet.

Hedeselskabets navn har i 140 år 

været det brand, der dannede grundlag 

for selskabets aktiviteter. I de senere 

år har Hedeselskabet udviklet sig så 

meget, at navnet har haft svært ved at 

bære spændvidden i aktiviteterne. 

Uanset om opgaverne har været skov-

drift, pleje af grønne områder, rådgiv-

ning om spildevand eller arbejdsmiljø, 

så er de alle blevet løst i Hedeselskabets 

navn, idet aktiviteterne i en årrække har 

været organiseret i datterselskaberne 

Hedeselskabet Skov og Landskab A/S 

samt Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

Trods fordelingen af opgaverne på 

datterselskaberne har en kundeunder-

søgelse vist, at kunderne havde svært 

ved at gennemskue, hvordan Hedesel-

skabet var organiseret, og hvem der 

egentlig gjorde hvad. Samtidig havde 

kunderne svært ved at se sammenhæn-

gen omkring Hedeselskabet som en 

forening og en erhvervsdrivende fond, 

der stod som ejer af to datterselskaber 

med samme navn. En sammenhæng, der 

absolut ikke har været lettere at forklare 

i udlandet, hvor folk ikke kan udtale 

Hedeselskabets navn eller forstå selska-

bets historiske baggrund.

Kundeundersøgelsen dokumenterer, 

at det i de seneste år har været en van-

skelig opgave at skabe en klar og tydelig 

kommunikation og markedsføring af 

de meget forskelligartede produkter og 

ydelser i selskabet, når det hele skulle 

foregå i tilknytning til ét navn. Undersø-

gelsen viser endvidere, at Hedeselskabet 

og datterselskaberne generelt opfattes 

som mere progressive og moderne, end 

Hedeselskabets navn og brand har givet 

udtryk for. Samtidig har vi dog opbyg-

get en troværdighed og en stabilitet, 

som vi med fordel kan bygge videre på.

En klar og 
entydig kommunikation
Formålet med den nye brandingstra-

tegi er derfor at skabe grundlag for 

Nu er vi klar til et nyt kapitel 
i Hedeselskabets historie

Ny klar rollefordeling og kommunikation skaber 
grundlag for at forstærke udviklingen i selskabets 
forretningsmæssige del.

en klar og entydig kommunikation for 

henholdsvis den erhvervsdrivende fond, 

ejerskabet af virksomhederne samt dat-

terselskaber og associerede selskaber. 

Grundlæggende udtrykker en virk-

somhed sig ved hjælp af det virksom-

heden skaber, det virksomheden siger, 

og den måde virksomheden ser ud på. 

I strategiprocessen har vi derfor haft 

fokus på, at der skulle være en tæt sam-

menhæng mellem den grundlæggende 

identitet i den enkelte virksomhed, 

virksomhedens kommunikation og mar-

Den nye selskabsstruktur

Erhvervsdrivende fond
Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Investeringer, forretningsudvikling

Grøn service og handel Rådgivning

Øvrige aktiviteter
Miljø, energi, skove
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kedsføring samt virksomhedens navn og 

grafiske udtryk. 

En ny og tydelig rollefordeling
Resultatet af brandingprocessen er en 

ny og tydelig rollefordeling, der vil være 

betydeligt lettere at gennemskue for 

omverdenen.

Den nye rollefordeling betyder, at 

Hedeselskabet nu kan koncentrere sig 

om sin rolle som en erhvervsdrivende 

fond, der har til formål at medvirke til 

at løse opgaver vedrørende naturvær-

dier og naturressourcer på et højt etisk 

niveau, både i Danmark og i udlandet. 

Det indbefatter blandt andet formid-

ling af ny viden og metoder inden 

for natur- og miljøområdet, støtte til 

forskning og udvikling og sidst, men 

ikke mindst, at fonden stiller kapital til 

rådighed for virksomheder, der fremmer 

selskabets formål. Den konkrete, aktive 

kapitalforvaltning varetages af selskabet 

Dalgasgroup A/S, der ejes 100 procent 

af Hedeselskabet.

Dalgasgroup skal tænke forretning 

og koncentrere sig om at skabe et godt 

afkast af den erhvervsdrivende fonds 

kapital. Herunder skal Dalgasgroup inve-

stere i og støtte datterselskaberne, følge 

udviklingen i de øvrige investeringer 

samt udvikle nye forretningsaktivite-

ter. Det skal altsammen ske i overens-

stemmelse med fondens formål samt 

visionen for Dalgasgroup om at yde 

et vigtigt bidrag til udviklingen inden 

for natur og miljø i Danmark såvel som 

internationalt.

Følgelig har datterselskaberne og de 

associerede virksomheder til opgave 

at drive forretning og at nå de økono-

miske og forretningsmæssige mål, der 

bliver opstillet i et samspil mellem den 

enkelte virksomhed og ejerskabet i Dal-

gasgroup. 

Udsigt til betydelig udvikling
Nu har vi skabt en brandingstrategi, 

der gør, at vi allesammen kan komme 

videre. Den forretningsmæssige del af 

Hedeselskabet har fået nye navne, der 

gør det muligt for de enkelte selskaber 

at profilere og markedsføre sig i over-

ensstemmelse med deres egen identitet. 

Dalgasgroup har fået skabt en 

ramme, der gør det muligt at arbejde 

både målrettet og fleksibelt med sin 

investeringsportefølje, således at kapi-

talen vil kunne generere et større afkast 

og samtidig kommer til at arbejde 

bedre til gavn for Hedeselskabets 

formål.

Samtidig er der ingen tvivl om, at 

både HedeDanmark og Orbicon har fået 

grundlag for at positionere sig endnu 

stærkere på deres markeder, så de kan 

styrke deres forretningsmæssige og øko-

nomiske udvikling i de kommende år.

Alt i alt er der udsigt til, at det næste 

kapitel i Hedeselskabets historie bliver 

præget af en betydelig udvikling til 

gavn for såvel samfundet som selskabet.

Forfatteroplysninger:
Ove Kloch er adm. direktør og koncernchef i 
Hedeselskabet.

Adresseændring til Vækst

Send dit medlemsnummer og din nye adresse 

til os på e-mailadressen:

vaekst@hedeselskabet.dk

Eller klik ind på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Eller udfyld kuponen og send den til:

Vækst, Hedeselskabets tidsskrift

Klostermarken 12

Postboks 91

8800 Viborg

Medlemsnr

Evt. firmanavn

Evt. afdelingsnavn

Navn

Adresse

Postnr.   By

Dit medlemsnummer kan du se på bagsiden af det senest udsendte blad. Nummeret står i linien oven over den printede adresse.

Foto: Bert Wiklund

8 / Vækst 2•2006K
o

rt N
yt



Hedeselskabets 
årsmøde med 
mange nyheder
Nye navne til selskabets forretningsmæssige enheder 

og god fremdrift i den strategiske udvikling gav masser 

af nyt ved Hedeselskabets årsmøde.

Der var masser af nyheder på dagsor-
denen, da Hedeselskabets repræsen-
tantskab var samlet til det 140. årsmøde 
den 25. april i Viborg.

Bestyrelsesformand Peter Skak 
Olufsen indledte med at orientere om 
Hedeselskabets indsats for at adskille 
forening og forretning. Den 1. maj fik 
de forretningsmæssige enheder nye 
navne, og dermed tog selskabet hul på 
en ny brandingstrategi, der skal skabe 
grundlag for en forstærket udvikling 
på forretningsområderne. Se i øvrigt 

artiklerne side 4-8, hvor der bliver ori-
enteret om den nye strategi.

- Den fremadrettede strategiske 
udvikling i Hedeselskabet betyder, 
at selskabets navn ikke længere kan 
bære spændvidden i vore aktiviteter. 
Hos kunder, samarbejdspartnere og 
potentielle medarbejdere er der et klart 
behov for at kunne adskille ejerskabet 
i den erhvervsdrivende fond fra den 
forretningsorienterede koncernorga-
nisation. Ligeledes er der behov for 
selvstændige profiler hos vore to hoved-
forretningsområder, der arbejder med 
vidt forskellige forretningskoncepter, 
produkter og ydelser, forklarede besty-

relsesformand Peter Skak Olufsen ved 
årsmødet.

Han påpegede endvidere, at målet 
med ændringerne er at skabe en solid 
platform for koncernens internationale 
strategi, der får stadig større vægt i et 
globaliseret marked.

Bedre end budgettet
Peter Skak Olufsen oplyste, at Hedesel-
skabet i 2005 - samtidig med viderefø-
relsen af fokuseringsstrategien - realise-
rede en omsætningsvækst på 220 mio. 
kr. til godt 1,4 mia. kr. Resultatet blev 
11,4 mio. kr. før skat og minoritetsin-
teresser mod 4,0 mio. kr. året før. Såvel 
omsætning som resultat var bedre end 
budgettet for 2005.

Resultatfremgangen kunne primært 

Adm. direktør og koncernchef Ove Kloch ved årsmøde-
udflugten til Kongenshus Mindepark.

Bestyrelsesformand Peter Skak Olufsen.

Foto: Hedeselskabet
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henføres til et overskud i Hedeselskabet 
Skov og Landskab A/S på 24,3 mio. kr. 
før skat samt et overskud på 7,0 mio. kr 
før skat i Hedeselskabet Miljø og Energi 
A/S. Hedeselskabets investeringer i 
skovejendomme påvirkede resultatet 
positivt med 7,6 mio. kr. før skat. 

Selskabets aktiviteter i Polen, Silva-
tec-selskaberne samt Hedeselskabets 
ejerandel på 50% i Xergi A/S påvirkede 
resultatet negativt. 

Resultatet blev af bestyrelsesfor-
manden betegnet som tilfredsstillende, 
når Hedeselskabets fokuseringsstrategi 
tages i betragtning.

I forlængelse heraf oplyste admini-
strerende direktør og koncernchef Ove 
Kloch, at fokuseringsstrategien har haft 

som formål at sikre de forretningsmæs-
sige kerneaktiviteter. 

- Fokuseringsstrategien blev fulgt i 
2005 og vil blive videreført og fastholdt 
i 2006, fastslog Ove Kloch.

Frasalg af 
ikke-kerneaktiviteter
På baggrund af fokuseringsstrategien 
afhændede Hedeselskabet 80% af 
aktierne i Silvatec-selskaberne til Agro-
mashHolding, Holland, med virkning 
fra 31. december 2005.

AgromashHolding er et datterselskab 
i den russiske PromTractor gruppe, og 
Ove Kloch oplyste, at aktiesalget vil 
medføre investeringer i udvikling af 
produktionen hos Silvatec i Farsø samt 
gode muligheder for at forsyne det 
store russiske marked med skovmaski-
ner. 

I Polen videreførte Hedeselskabet i 
2005 indsatsen for at trimme tre polske 
lossepladsgasanlæg med henblik på 
at gøre dem attraktive for investorer. 
Anlæggene ejes med 75% af Hedesel-
skabet og 25% af IØ-Fonden.

- På baggrund af fremadrettede orga-
nisationsændringer, ny brandingstrategi 
og den markedsmæssige udvikling for-
venter vi, at de to hovedforretningsom-
råder i de kommende år vil videreføre 
den positive udvikling, ikke mindst 
gennem vækst på de internationale 
markeder. Samlet forventer vi et resul-
tat for 2006, der er bedre end 2005, 
sagde Ove Kloch.

100 år i Viborg

Til efteråret er det 100 år siden, Hedeselskabet besluttede at fl ytte sit hoved-

kontor fra Århus til Viborg. 100-års dagen herfor var anledningen til, at årsmø-

det var placeret i Viborg.

Hedeselskabets store frontfi gur og første direktør, Enrico Mylius Dalgas, 

boede i Århus, da selskabet blev stiftet i 1866. Derfor kom hovedkontoret 

naturligt også til at ligge der. I efteråret 1906 blev det besluttet at fl ytte 

hovedkontoret til Viborg, og fl ytningen fandt sted i foråret 1907. 

Begrundelsen var at få hovedkontoret tættere på hedeområderne, hvor 

hovedparten af selskabets aktiviteter foregik. Beslutningen skyldtes blandt 

andet, at to af selskabets medstiftere, Georg Morville og C.D. von Luttichau til 

Tjele, arbejdede meget hårdt på at få Hedeselskabet ”hjem til Viborg”. Det var 

jo her de idéer, som senere førte til Hedeselskabets dannelse, oprindeligt blev 

formuleret af Georg Morville og Enrico Dalgas. Men også, at Viborg Kommune 

bidrog økonomisk til at købe og istandsætte den bygning, der skulle blive sel-

skabets nye hovedkontor.

De første 73 år boede selskabet i en stor bygning på Hjultorvet i Viborg 

midtby, hvor Viborg Stiftsmuseum i dag har til huse. I 1980 fl yttede selskabet 

ind i den nyopførte bygning på Klostermarken, hvor selskabets hovedkontor 

ligger i dag.

Nyt medlem i Hedeselskabets bestyrelse

Direktør Peter Høstgaard-Jensen blev ved Hedeselskabets årsmøde valgt som 

nyt medlem af bestyrelsen for Hedeselskabet. Han afl øste Henning Uth, der var 

faldet for selskabets 70 års-grænse for medlemskab af bestyrelse og repræsen-

tantskab.

Peter Høstgaard-Jensen har arbejdet 34 år i el- og energibranchen, heraf de 

sidste 15 som administrerende direktør for blandt andet Elsam A/S. Han har 

varetaget bestyrelses- og forretningsudvalgsposter i Dansk Industri og Dansk 

Arbejdsgiverforening, ligesom han har haft en lang række tillidsposter inden 

for el- og energibranchen.

Peter Høstgaard-Jensen beskæf-

tiger sig i dag med erhvervsråd-

givning samt bestyrelsesarbejde, 

blandt andet i Xergi A/S, der ejes 

ligeligt af Hedeselskabet 

og Schouw & Co.

Peter Høstgaard-Jensen ses 
i midten af billedet, der er 

taget under udfl ugten til 
Kongenshus Mindepark ved 

Hedeselskabets årsmøde.

Foto: Hedeselskabet
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Nyt system til 
mobil tidsregistrering
Mange virksomheder har medarbejdere, der er på farten en 

stor del af deres arbejdstid. Nu har Orbicon udviklet systemet 

WebTimer, der gør det muligt at registrere tidsforbruget på 

en opgave umiddelbart efter, at den er udført. 

Selskabet HedeDanmark har haft systemet i fuld drift siden 

årsskiftet, hvor op mod 500 timelønnede medarbejdere kan 

bruge det. De arbejder ofte i skove eller parkområder uden 

at komme i nærheden af et kontor, hvor de kan komme til at 

registrere deres tidsforbrug elektronisk.

- Hidtil har vore timelønnede medarbejdere registreret 

deres timeforbrug på papir, hvorefter medarbejderne i øko-

nomiafdelingen har indtastet oplysningerne i økonomisyste-

met. Nu registrerer medarbejderne selv deres tid på mobil-

telefonen, hvilket har fjernet dobbeltarbejdet og medført, at 

timeregistreringen både er blevet hurtigere og mere præcis, 

forklarer projektleder Martin Briand Petersen fra HedeDan-

mark.

Som navnet antyder, er WebTimer internetbaseret og er 

dermed tilgængeligt, når den enkelte medarbejder har brug 

for det. Personalelederen kan let overskue og godkende med-

arbejdernes registreringer. Der kan udtrækkes rapporter over 

det samlede tidsforbrug på enkeltsager, og det er muligt at 

følge op på den enkelte medarbejders tidsforbrug.

Plantningsselskabet
Steen Blicher Aps

Der indkaldes til generalforsamling på
Højmark Forsamlingshus 

torsdag den 29. juni 2006 kl. 11.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der er fremsendt forslag om at vedtægternes §10 
vedr. indkaldelse ændres, således at indkaldelse i 

fremtiden sker ved brev.
Bestyrelsen

Af hensyn til efterfølgende frokost bedes man  
tilmelde sig på telefon 87 28 11 69.

Efter generalforsamlingen vil der blive arrangeret 
udflugt til Mourier Petersens Plantage.

Orbicon åbner 
kontor i Litauen  

 

Rådgivningsvirksomheden Orbicon har åbnet kontor i 

Litauen, hvor der blandt andet skal arbejdes med land-

distriktsudvikling, naturplanlægning, naturbeskyttelse, 

evalueringer, økonomiske analyser samt kommunikation og 

borgerinddragelse.

Der er i dag ansat én person til at lede kontoret, og det er 

meningen, at kontoret hurtigst muligt skal op på omkring 

fem medarbejdere.

- Der er store forventninger til markedet i de nye EU-lande, 

og i Litauen har vi fundet den helt rigtige person til at starte 

et kontor op. Derfor forventer vi, at kontoret vil vokse, og på 

sigt vil vi også gerne åbne kontorer i andre nye EU-lande, for-

tæller afdelingschef Per Møller-Jensen fra Orbicon.

Orbicon har allerede projekter i nye EU-lande som Polen, 

Tjekkiet, Litauen, Estland, Slovakiet, Slovenien, Rumænien og 

Bulgarien. Derudover er virksomheden involveret i en lang 

række andre internationale projekter uden for Europa. Den 

store internationale erfaring - og især et indgående kendskab 

til de nye EU-lande - giver et godt grundlag for at etablere 

afdelinger i de enkelte lande

Det første projekt i Litauen omhandler landdistriktsud-

vikling og udføres for det litauiske Landbrugsministerium. 

Førhen blev mange projekter udbudt internationalt, men 

efter optagelsen i EU, bliver flere og flere projekter udbudt 

nationalt og på det nationale sprog. Derfor er det en nødven-

dighed at være repræsenteret i de nye EU-lande.

Orbicons første projekt i Litauen handler om landdistriktsudvikling 
og udføres for det litauiske landbrugsministerium.

Foto: Orbicon
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Xergi oplever ordreboom 
på biogas og kraftvarme
Xergi, der udvikler og sælger biogas- og kraftvarmeanlæg, har 

på få måneder modtaget ordrer på i alt 205 millioner kroner, 

hvilket er mere end det dobbelte af selskabets samlede 

omsætning i 2005.

Seneste ordre er et biogasanlæg i Holland til 45 mio. 

kroner. Det er Xergis hidtil største ordre inden for biogas og 

samtidig den første ordre på et perspektivrigt marked.

- Vi ser gode vækstmuligheder i Holland, hvor biogasmar-

kedet er præget af developere, som ønsker at investere i store 

anlæg. Ordren kommer samtidig med en kraftig vækst på 

det tyske marked for biogasanlæg. Tidligere i år fi k vi ordre 

på levering af et nøglefærdigt anlæg baseret på energiafgrø-

der til Gut Quarnbek ved Kiel til 20 millioner kroner, oplyser 

Xergis administrerende direktør Frank Rosager.

Xergi forventer, at der i Tyskland vil blive opført mere end 

1.000 anlæg over de kommende år. Derfor investerer selska-

bet betydeligt i markedsføring af sine biogaskoncepter. 

AgromashHolding har overtaget 80 procent af aktierne i 

Silvatec-selskaberne med det formål at forsyne det store rus-

siske marked med skovmaskiner og selvkørende fl ishuggere 

samt styrke Silvatecs position på de eksisterende markeder.

- Potentialet for salg af skovmaskiner i Rusland er særdeles 

stort, og samtidig har vi vurderet, at Silvatecs maskiner har en 

høj kvalitet. På den baggrund har vi valgt at investere betyde-

lige midler i udviklingen af Silvatecs produktion, siger Mikhail 

Bolotin, der ejer AgromashHolding.

AgromashHolding er en del af den russiske koncern Tractor 

Plants, som har et omfattende produktprogram med blandt 

andet traktorer, høstmaskiner, gummihjulslæssere og andet 

entreprenørmateriel. Produktionen foregår på 14 store fabrik-

ker fordelt over Rusland, Kazakhstan og Ukraine. Selskabet 

har omkring 60.000 medarbejdere og en omsætning på en 

milliard dollars om året. Dermed bliver Silvatec en del af en 

koncern, der har både ressourcer og markedsmuligheder til 

at udvikle selskabet. Silvatec har cirka 70 medarbejdere på 

fabrikken i Farsø i Nordjylland.

- Manglen på tilstrækkeligt volumen i produktionen i 

Silvatec har længe været en stor udfordring for os. Aftalen 

med AgromashHolding betyder, at Silvatec nu langt bedre 

kan udnytte potentialet i det kvalitetsprogram af maskiner, 

selskabet producerer. Samtidig beholder vi 20 procent af akti-

erne for at sikre, at Hedeselskabet fortsat kan tilføre viden og 

knowhow til udviklingen af Silvatecs produktprogram, siger 

Hedeselskabets administrerende direktør og koncernchef Ove 

Kloch, der er bestyrelsesformand i Silvatec.

Aftalen betyder, at der i den kommende tid vil blive inve-

steret over 10 millioner kr. i udvikling af Silvatecs produktion 

og service i Farsø. Det betyder, at aktiviteterne i Farsø vide-

reføres, at antallet af arbejdspladser på fabrikken vil blive 

øget, samt at selskabet skal oprette servicecentre i Rusland. 

Samtidig vil AgromashHolding på sigt igangsætte produktion 

af Silvatec-maskiner på Onezhisky Tractor Plant i byen Petro-

zavodsk i Rusland med henblik på at dække behovet for skov-

maskiner på det russiske marked.

Kontakten og forhandlingen mellem de to selskaber 

er blevet formidlet af vice president Garen Ghazaryan og 

ledende partner Alexander Idrisov fra selskabet Strategica, 

Moskva. Endvidere har Eksport Kredit Fonden og HSH Nord-

bank bidraget til at stille nødvendige garantier i relation til 

aftalen, oplyser Ove Kloch.

- Vi har i en periode arbejdet på at åbne det russiske 

marked, blandt andet gennem salg af en del brugte skov-

ningsmaskiner til Rusland. Det er naturligvis en stor tilfreds-

stillelse, at det i samarbejde med AgromashHolding, Strate-

gica og Eksport Kredit Fonden er lykkedes at opnå en aftale, 

som vi forventer vil få stor, positiv betydning for alle parter, 

og som oven i købet har opbakning hos medarbejderne på 

fabrikken i Farsø, fastslår Ove Kloch.

Vækst forsinket
Af produktionsmæssige årsager er denne udgave af Vækst 

blevet forsinket. Redaktionen beklager den ulejlighed, det 

måtte have haft for vore læsere!

Ny kronik i Vækst
Vækst har taget et nyt redaktionelt initiativ, nemlig en 

kronik, hvor beslutningstagere eller folk med en særlig ind-

sigt kan få lov at give deres bud på udviklingen på natur- og 

miljøområdet. I dette Vækst lægger vi på side 30 ud med 

den første af tre kronikker over emnet »Landskabets fremti-

dige udvikling.« De tre kronikører er professor Jørgen Prim-

dahl, KVL, Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke og 

miljøminister Connie Hedegaard.

Silvatec-selskaberne får nu adgang til salg af skovmaskiner 
på det store russiske marked..

Russisk industrigigant vil 
producere danske skovmaskiner

Foto: Silvatec
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Greenkeeping godt 
fra start
Golf er mere populært end nogensinde, og nye golfbaner er i 

de senere år skudt op over hele landet. Opgaven med at pleje 

en golfbane kræver en omfattende grøn viden og erfaring. 

Det har virksomheden HedeDanmark, der er i fuld gang med 

at etablere greenkeeping som et nyt forretningsområde.

Sidste år indledte virksomheden et samarbejde med GK 

Lillebælt for at højne spillekvaliteten og sikre, at golfklub-

bens baner bliver plejet optimalt og rigtigt. Det gode arbejde 

har ført til, at der er indgået aftaler med tre nye klubber for 

2006: Birkemose Golfcenter, Dragør GK og Kalundborg GK. 

På baggrund af den positive udvikling har selskabet pr. 1. 

april udvidet staben med Søren Bo Johansen som key account 

manager.

- Der har vist sig at være en stor interesse for vores ser-

viceydelser hos mange golfklubber landet rundt. Med ansæt-

telsen af Søren Bo Johansen kan vi i fremtiden sikre en endnu 

bedre servicering af vores kunder og muliggøre en fortsat 

udvikling af HedeDanmarks greenkeeping-koncept, fortæller 

Jens Christian Zøfting-Larsen, der er chef for HedeDanmark 

Greenkeeping.

Søren Bo Johansen er uddannet skov- og landskabsinge-

niør. Siden april 2005 har han fungeret som driftsleder ved 

HedeDanmarks driftscenter i Randers med ansvar for nyan-

læg. 

Biogasanlæg
Biogasanlægget producerer “grøn” el og varme
med følgende positive miljøeffekter:

Reduceret udledning af drivhusgasser
Forbedret gødningsværdi i gyllen
Mindsket vand- og luftforurening

Biogas- og gylleseparationsanlæg
Xergi er i dag Danmarks stærkeste aktør på markedet for biogas- 
og gylleseparationsanlæg

Gylleseparationsanlæg
Anlægget til gylleseparation opdeler gyllen i et 
N-koncentrat og en fosforholdig humusdel.
Herved opnås:

Mængden reduceres med op til 75%
Fuldgødskning med produktet
Mulighed for udvidelse af landbrugsdriften 
uden køb af ekstra jord

Xergi A/S ejes af:

Sofiendalsvej 7 · 9200 Aalborg SV 
Tlf. 99 35 16 00 · Fax 99 35 16 99
mail@xergi.com · www.xergi.com

2299/Xergi/annonce 111hx161b 2  18/01/06  11:21  Side 1

Søren Bo Johansens primære ansvarsområder bliver pro-

jekt- og økonomistyring af HedeDanmark Greenkeepings 

entrepriser i samarbejde med chef-greenkeepergruppen. Stil-

lingen vil desuden omfatte opgaver vedrørende konceptud-

vikling, salg og kundepleje.

Foto: Jonas Ahlstrøm / Jonas Fotografi 
1� / Vækst 2•2006 K

o
rt N

yt



af de fysiske aktiver vil for alvor fjerne mulig-
heden for at sikre efterfølgende konkurrence, 
blandt andet fordi kredsen af købere vil være 
begrænset til få store europæiske vand- eller 
energiselskaber.

Selskabsgørelse af vandsektoren er i sig selv 
ikke problematisk, hvis blot det sikres, at det 
offentlige beholder ejendomsretten til de 
fysiske aktiver og til ressourcen. Sker dette, 
kan en selskabsgørelse godt betyde, at der er 
en klarere fokusering på optimering og gen-
nemskuelighed, samt at man kan minimere 
det habilitetsproblem, der kan opstå, hvis den 
samme organisation både er myndighed og 
driftsenhed.

Til gengæld er det ikke nødvendigvis det 
billigste, at driftsopgaverne for de etablerede 
forsyningsselskaber skal udføres i offentligt 
regi. Der er utallige eksempler på, at en relativt 
enkel driftsopgave som forsyningsdriften kan 
udføres billigere og bedre, hvis det sker i kon-
kurrence. 

Driftsopgaverne på forsyningsområdet kan 
outsources uden tab af politisk indflydelse 
på indsatser og mål - ikke til et nyt offentligt 
vandselskab, men i fri konkurrence mellem de 
mange nationale og internationale operatører 
på området. Risikoen for forringet vandkvalitet 
kan håndteres med økonomiske incitamenter 
til de leverandører, der sikrer en dokumenteret 
forbedring af den leverede vandkvalitet.

Jesper Nybo Andersen
Administrerende direktør

Orbicon A/S

Foto: Teresa Hunter, iStockphoto
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Vandsektoren på dagsordenen
Vandsektoren er gennem det seneste år for 
alvor kommet på dagsordenen, dels som en 
naturlig forlængelse af, at strukturreformen 
også på dette område giver anledning til over-
vejelser om en kommende organisering i de 
nye kommuner, dels i forlængelse af det netop 
gennemførte »Serviceeftersyn af vandsekto-
ren«.

I konsekvens af serviceeftersynet forhandler 
Folketingets partier i skrivende stund om rege-
ringens forslag til ny struktur på vandområdet. 
Forslaget omfatter blandt andet et opgør med 
det hidtidige »hvile-i-sig-selv« princip samt et 
ønske om »selskabsgørelse« af sektoren - altså 
at udskille vandforsyninger og kloakforsynin-
ger i selvstændige selskaber.

Hvis politikerne beslutter sig for at vedtage 
forslagene, rejser det en række problemstillin-
ger, som nøje bør overvejes. Det gælder først 
og fremmest to forhold:
·  At en selskabsgørelse koblet med en opgi-

velse af hvile-i-sig-selv princippet kan med-
føre en risiko for, at de nuværende offentlige 
forsyninger erstattes af store offentlige vand-
monopoler, som stort set er fri af politisk 
indflydelse, hvilket er i direkte modstrid med 
intentionen i den nye struktur på miljøom-
rådet.
·  At en selskabsgørelse kan være første skridt 

til at frasælge aktiver og aktiviteter til private 
leverandører. Dette vil naturligvis tilføre de 
kommunale kasser store midler, men et salg 



Vand- og kloakforsyningerne i Dan-
mark skal reorganiseres og effektivi-
seres. Derfor har regeringen og Folke-
tingets partier hele foråret forhandlet 
om en omfattende reform af den 
danske vandsektor. 

Det seneste møde i forhandlin-
gerne fandt sted den 24. maj, hvor 
miljøminister Connie Hedegaard 
mødtes med partiernes miljøordfø-
rere. Ifølge Vækst’s oplysninger var 
status efter mødet, at der var mulig-
hed for et bredt forlig om reformen 
mellem størsteparten af Folketingets 
partier. Når en aftale er i hus, vil der 
blive orienteret herom på Vækst-
hjemmesiden www.hedeselskabet.
dk/vaekst.

Baggrunden for reformen af vand-
sektoren er, at der er udsigt til øgede 
omkostninger i vandsektoren, samt at 
strukturreformen har ændret kom-
munernes rolle som myndighed på 
vandområdet.

Omsætning på  
11 milliarder kroner om året

Danske vand- og kloakforsyningsan-
læg har en samlet værdi af flere hun-
drede milliarder kroner, og de årlige 
omkostninger ligger på op mod 11 mil-
liarder kroner. 

Embedsmandsrapporten »Serviceef-
tersyn af vandsektoren« fra oktober 
2005 udgør regeringens grundlag for 
reformen af vandsektoren. Her fremgår 
det, at ud af de 11 milliarder kroner 
udgør omkostningerne til vandforsy-
ning cirka 3 milliarder kroner årligt. 
Antallet af vandværker i Danmark er 
omkring 2700, hvoraf de 166 er kom-
munale, mens de resterende er private. 
De kommunale vandforsyninger er 
langt de største og står for to tredjedele 
af den samlede produktion. 

Der er cirka 1000 kommunale kloak-
forsyninger og 200 private, og de kom-
munale kloakforsyninger står for langt 
den største del af spildevandet. 

Økonomisk er vand- og kloakfor-
syninger reguleret af det såkaldte 
hvile-i-sig-selv princip, der skal sikre, at 

forsyningerne hverken giver over- eller 
underskud. Serviceeftersynet kritiserer 
hvile-i-sig-selv princippet for ikke at 
skabe tilstrækkelige incitamenter til at 
effektivisere forsyningsområdet.

Og effektiviseringer er nødvendige, 
hvis ikke vandpriserne skal stige bety-
deligt i de kommende år.

Såvel regeringen som vandsektoren 
og kommunerne forventer nemlig sti-
gende omkostninger på vandområdet. 
Det skyldes dels skærpede EU-krav til 
drikkevandets kvalitet og til beskyttelse 
af vandressourcerne, dels et stort efter-
slæb på renovering af kloakkerne i de 
danske byer.

De fleste vand- og kloakforsyninger 
er i dag organiseret som kommunale 
afdelinger, hvor man koordinerer hen-
holdsvis myndigheds- og driftsopgaver 
på området. Strukturreformen med-
fører en række ændringer, der tilfører 
kommunerne nye myndighedsopgaver 
inden for vandområdet. I den forbin-
delse mener regeringen, at det ikke er 
hensigtsmæssigt, at ansvaret for myn-
dighedsudøvelsen ligger i den samme 
organisation, som varetager driften.

Hvem skal betale for EU-krav?
Nye krav i EU’s vandrammedirektiv og 
drikkevandsdirektiv forventes at presse 
vandprisen op, men den konkrete 
finansiering af miljøforbedringerne i 
vandrammedirektivet er ikke afklaret 
endnu. Et udvalg under regeringen 
ventes at komme med forslag hertil i 
efteråret 2006.

- I vandrammedirektivet ligger der 
en forventning om, at vandkvaliteten 
skal forbedres lidt. Det kræver en mil-
jøindsats og nogle restriktioner, men 
hvem skal betale? Det kan være kom-

Milliarder på spil  
i forhandlinger om den 
danske vandsektor
Regeringen vil reorganisere og effektivisere vand-

sektoren. Det skal forberede sektoren på struktur-

reformen og imødegå stigende omkostninger som 

følge af krav i EU-direktiver.

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Zbigniew Majerczyk, iStockphoto
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munerne via deres skatteindtægter 
eller vandforbrugerne via vandprisen. 
Men det kan også være landbruget, 
der øger deres del af byrden, forklarer 
Carl-Emil Larsen til Vækst. Han er 
direktør i Dansk Vand- og Spilde-
vandsforening, der er branchefor-
ening for vand- og kloakforsyninger.

I en tale ved Sydbanks landbrugs-
konference den 16. januar 2006 sagde 
miljøminister Connie Hedegaard, 
at vandmiljøplanerne er væsentlige 
bidrag til at nå målene i vandramme-
direktivet. I vandmiljøplanerne ligger 
der ikke mindst krav til landbruget 
og til dem, der udleder spildevand 
til miljøet, primært kommunerne og 
industrien. Miljøministerens udta-
lelse indikerer således, at disse grup-
per kommer til at dække en del af 
omkostningerne.

Desuden foregår der aktuelt en 
debat om, hvorvidt midler til land-
distriktsudvikling kan bruges til initia-
tiver, der også understøtter målene i 
vandrammedirektivet.

Regeringen forventer endelig, at 
forbrugerne kommer til at betale en 
del af de omkostninger, der følger af 
vandrammedirektivet. Vandprisen 
kommer nemlig til at stige som følge 
af kravene i EU-direktiverne, fremgår 
det af »Serviceeftersyn for vandsek-
toren.« 

Økonomi og opgavefordeling
Ifølge serviceeftersynet har regeringen 
to overordnede mål med at reorgani-
sere vandsektoren.

Regeringen ønsker for det første 
at sætte turbo på effektiviseringen 
af vandsektoren. Embedsmændene 
bag serviceeftersynet vurderer, at der 
er et effektiviseringspotentiale på 1 
milliard kroner om året for vand- og 
kloakforsyning tilsammen. En reali-
sering af dette potentiale skal ifølge 
regeringen bidrage til at begrænse de 
ventede stigninger i vandprisen.

For det andet ønsker regeringen 
at adskille de kommunale myndig-
hedsopgaver fra driftsopgaverne i 

vandforsyningen. Det skal sikre, at de 
skattefinansierede myndighedsopga-
ver holdes adskilt fra de opgaver, der 
betales af forbrugerne via vandprisen. 
Altså et spørgsmål om at få et mere 
klart billede af, hvordan man bruger 
henholdsvis skattekronerne og de 
penge, der kommer ind fra vandfor-
brugerne. Desuden er det regeringens 
mål at sikre, at kommunernes ansvar 
for myndighedsudøvelsen på vand-
området ikke blandes sammen med 
ansvaret for driften af vand- og kloak-
forsyningerne.

De aktuelle forhandlinger mellem 
regeringen og de politiske partier 
handler om, hvordan disse overord-
nede mål konkret kan udmøntes i en 
reorganisering af vandsektoren. 

Regeringens forslag
Forslagene, som man forhandler om i 
skrivende stund, går blandt andet ud 
på, at de kommunale forsyningvirk-
somheder skal lægges over i selvstæn-
dige selskaber. Det skal fremme begge 

EU’s vandrammedirektiv og drikkevandsdirektiv vil medføre øgede omkostninger til vandforsyning. Der forhandles på flere fronter om, 
hvem der skal dække omkostningerne. I sidste ende bliver det sandsynligvis både forbrugerne, kommunerne, landbruget og industrien.
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regeringens overordnede mål, nemlig 
at øge incitamenterne til effektivise-
ring og at adskille myndigheds- og 
driftsopgaver. 

Incitamenterne til effektivisering 
skal forøges ved at give selskaberne 
mulighed for at lave overskud. Des-
uden skal standardiserede regnskaber 
gøre det muligt at benchmarke - altså 
sammenligne - vandforsyningernes 
præstationer. Det skal sikre en offent-
lig debat om, hvordan vandforsynin-
gerne løser deres opgaver bedst og 
billigst.

Ved at udskille forsyningerne i selv-
stændige selskaber placeres ansvaret 
for driften i disse selskaber, mens 
myndighedsudøvelsen forbliver i 
kommunerne. Dermed nås målet om 
at adskille de to ansvarsområder.

Ifølge regeringen skal forslagene 
endelig ledsages af en regulering af 
vandpriser og overskud i forsynings-
selskaberne, således at forbrugerne 
sikres mod stigende vandpriser.

Da redaktionen af Vækst sluttede, 
var forhandlingerne om regeringens 
forslag endnu uafklarede, og den 
endelige lovgivning vil dermed først 
blive vedtaget til efteråret.

Benchmarking skal  
fremme effektivisering
Alt tyder dog på, at der vil komme en 
højere grad af gennemsigtighed og 
sammenlignelighed i vandforsynin-
gernes økonomi. 

Dansk Vand- og Spildevandsfor-
ening har i flere år arbejdet med et 
benchmarking-projekt, hvor en række 
vandforsyninger på frivillig basis har 
fået mulighed for at sammenligne 
sig med hinanden. Ifølge forenin-
gens hjemmeside har regeringen i et 
aftaleudkast peget på benchmarking-
projektet som et bærende element i 
effektiviseringen af vandsektoren.

Systemet har da også vist sig at 
være effektivt, påpeger foreningens 
direktør Carl-Emil Larsen.

- Inden for de sidste tre år har vi 
set fald i omkostningerne til drift og 
vedligeholdelse på henholdsvis 9 pro-
cent for vandforsyningerne og 3 pro-
cent for kloakforsyningerne. Vi kan 

altså konstatere, at det går den rigtige 
vej, konstaterer Carl-Emil Larsen.

Den konkrete implementering af 
standardiserede regnskaber og bench-
marking afhænger dog af de aktuelle 
politiske forhandlinger.

Vandforsyninger  
i selskabsform?
Ifølge Væksts oplysninger var der 
efter den 24. maj udsigt til, at aftalen 
mellem de politiske partier kommer 
til at indeholde et krav om, at de 
kommunale forsyninger skal udskilles 
i selvstændige selskaber. 

Både Dansk Vand- og Spildevands-
forening samt en række politikere 
har argumenteret imod regeringens 
forslag. Det primære argument har 
været, at selskabsgørelsen var et første 
skridt til en egentlig privatisering af 
vandsektoren, hvor ejerskabet overgår 
til private virksomheder, og at en til-
svarende privatisering i England har 
kostet forbrugerne dyrt.

Enkelte kommuner har imidlertid 
allerede taget skridtet til at udskille 
forsyningerne i selskaber. En af dem 
er Københavns Kommune, hvor 
Københavns Energi ved udgangen af 
2004 placerede sine fire forsynings-
områder for henholdsvis gas, varme, 
vand og afløb i kommunalt ejede 
selskaber. 

Som repræsentanter for ejerska-
bet har politikerne i Københavns 
Kommune opstillet servicemål for 
forsyningerne. Desuden har kom-
munen beholdt retten til at fastsætte 
taksterne på forsyningsområdet. 

Ansvaret for driften er imidlertid 
overdraget til Københavns Energi. Her 
har en bestyrelse ansvaret for den 
overordnede strategiske udvikling af 
virksomheden, mens direktionen har 
det operationelle ansvar.

I København har politikerne altså 
ikke opgivet hverken ejerskabet til 
eller den overordnede politiske indfly-
delse på forsyningsområdet. I forhold 
til forsyning i en kommunal struktur 
er den største forskel ifølge admini-
strerende direktør Jes Bertelsen fra 
Københavns Energi, at politikerne 
overlader det overordnede tilsyn med 
driften til bestyrelse og direktion i for-
syningsselskabet.

- Det betyder, at vi har fået nogle 
bedre rammer for at drive en profes-
sionel og moderne virksomhed, som 
på sigt giver kunderne bedre service, 
mere kvalitet og konkurrencedygtige 
priser. Samtidig har vi bevaret den 
politiske indflydelse, som sikrer, at 
Københavns Energi udvikler sig i 
overensstemmelse med hovedstadens 
og borgernes ønsker, fastslår Jes Ber-
telsen.

Om det bliver fremtiden for alle 
kloak- og vandforsyninger i Danmark 
vil vise sig, når resultatet af de politi-
ske forhandlinger foreligger. 

Referencer:
Serviceeftersyn af vandsektoren, Miljøstyrel-
sen og Finansministeriet, oktober 2005.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Foto: Harry Bischaft, Scanpix
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Vandværker  
i mere aktiv 
rolle

Efter kommunalreformen bliver der behov for, at 

vandværkerne påtager sig en mere aktiv rolle for 

at sikre grundvandsbeskyttelsen.

Både vandforsyningerne, kommunerne 
og staten får nye opgaver på vandforsy-
ningsområdet, når kommunalreformen 
træder i kraft i 2007. I denne artikel 
beskrives de ændringer på vand-for-
syningsområdet, der er et resultat af 
kommunalreformen.

Amternes nuværende miljøopgaver 
- og de mere end 2.000 miljø-, natur- og 
planmedarbejdere på vandområdet 
- fordeles mellem staten, regionerne og 
kommunerne. Staten får ansvaret for 
at varetage nationale og internationale 
natur- og miljøinteresser, mens kom-
munerne skal varetage de konkrete 
myndighedsopgaver, herunder tilladel-
ser og påbud, samt borgerrelaterede 

Foto: Lise Gagne, iStockphoto

Grafik: Troels Marstrand
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opgaver. Regionerne får ansvaret for 
jordforureningsområdet og råstofkort-
lægningen. 

På planlægningsområdet skal staten 
varetage den overordnede landsplan-

lægning. Som vanddistriktsmyndighed 
skal staten desuden udarbejde vand-
planer jf. miljømålsloven. Regionerne 
får ansvaret for at udarbejde regionale 
udviklingsplaner. Kommuneplanen 

bliver det samlende dokument med de 
begrænsninger i arealanvendelsen, der 
følger af kommunernes egne beslut-
ninger og af statslige og regionale 
beslutninger. 

Fordeling af opgaver i vandforsy-
ningsloven
I tabellen på denne side er hovedopga-
verne i den reviderede vandforsynings-
lov gennemgået med angivelse af den 
ansvarlige myndighed. 

Som led i en klagereform overgår alle 
klagesager fra Miljøstyrelsen til Miljø-
klagenævnet. Der bliver således kun én 
klageinstans, hvor der i dag er to i sager 
om vandindvinding til erhvervsformål.

Opgaver i miljømålsloven
Miljømålsloven udgør det overordnede 
lovgrundlag for Danmarks implemen-
tering af vandrammedirektivet og 
inddeler Danmark i 4 vanddistrikter jf. 
figuren.

Staten skal som vanddistriktsmyn-
dighed i vandplanerne fastlægge de 
miljømål der før 22. december 2015 
skal opnås for grundvandsforekomst-
erne inden for distrikterne. Udgangs-
punktet er, at der skal opnås en endnu 
ikke endeligt fastlagt »god tilstand«.

Redskaberne til at nå målene findes i 
de kommunale handleplaner, der første 
gang skal vedtages i 2010. Den kom-
munale handleplan skal indeholde en 
plan og prioritering for anvendelsen af 
virkemidler med henblik på at gennem-
føre vandplanen. I vandplanen fastsæt-
tes således de overordnede rammer 
og mål, mens der i handleplanen skal 

Grafik: Troels Marstrand
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prioriteres mellem de forskellige mulige 
lokale virkemidler. Også de kommunale 
indsatsplaner i medfør af vandforsy-
ningsloven skal ses i den sammenhæng, 
da indsatsen i forhold til drikkevandet 
alt andet lige også vil komme grund-
vandet til gode.

Ingen knivskarp grænse
Grænsedragningen mellem vandpla-
ner, handleplaner og indsatsplaner er 
ikke knivskarp, og der er endnu ikke 
en afklaring af i hvor høj grad statens 
vandplan vil blive styrende for de kom-
munale planer. 

Man kan forestille sig en situation, 
hvor det i vandplanen - ud fra en vur-
dering af miljømålene for grundvands-
forekomsterne i et område - fastlægges, 
at der er behov for en reduktion i ud-
ledningen af nitrat. Snittet kunne her 
være, at det i den kommunale handle-
plan fastlægges, om reduktionen skal 
opnås ved skovrejsning eller ved anden 
reduktion af nitrattilførslen, for ek-
sempel ved etablering af efterafgrøder. 

Snittet mellem den statslige og den 
kommunale planlægning fastlægges i 
en bekendtgørelse om indsatsplanlæg-
ning, som forventes at foreligge med 
udgangen af 2006.

Kom i gang med en dialog  
om grundvandsbeskyttelse!
I forhold til grundvandsbeskyttelsen er 
der behov for, at vandværkerne påta-
ger sig en langt mere aktiv rolle end i 
dag. Der vil ikke længere være nogen 
myndighed der, som amterne i dag, 
har grundvandsbeskyttelse og beskyt-
telse af vandområderne som selvstæn-
digt kompetenceområde, og som kan 
fungere som ”vagthund” på området. 
Denne rolle bør vandværkerne derfor 
overtage.

Da det fremover vil være kommu-
nen, som er grundvandsmyndighed, vil 
vandværkerne kunne få mulighed for 
en løbende dialog om og påvirkning af 
den politik, der lokalt føres for at be-
skytte grundvandet. 

For de private vandværker vil det 
tilsvarende være gennem de samar-
bejdsudvalg - også kaldet kontaktudvalg 
eller vandråd - der i disse år oprettes i 
kommunerne, at hensynet til grund-
vandsbeskyttelsen kan varetages. 

Jo tidligere vandværkerne kommer 
i dialog med kommunerne om grund-
vandsbeskyttelsen, jo større mulighed 
vil der formentlig være for at gøre sine 
synspunkter gældende. Så vandvær-
kerne bør snarest, og i videst muligt 
omfang, gå i dialog med de kommende 
grundvandsmyndigheder. 

Referencer:
Miljøministeriet, juni 2005. L 92: Lov om 
ændring af lov om miljømål m.v. for vand-
forekomster og internationale naturbeskyt-
telsesområder (miljømålsloven) og lov om 
vandforsyning m.v.

Forfatteroplysninger:
Martin Skriver er cand. scient i geologi og tek-
niker i Miljøstyrelsens Vandenhed.

Her finder du lovændringerne!

Ændringerne i vandforsyningsloven blev, sammen med ændringer af miljø-

målsloven, vedtaget af Folketinget i juni 2005 og kan ses på følgende link: 

http://folketinget.dk/Samling/20042/lovforslag/L92/som_vedtaget.htm

Kommuneplanen bliver det 
samlende dokument med de 

begrænsninger i arealanvendelsen, 
der følger af kommunernes egne 

beslutninger og af statslige og 
regionale beslutninger.

Foto: Bert Wiklund
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Organisation  
og økonomi i  
vandsektoren

Kommunerne er i fuld gang med at 

overveje, hvordan de skal reorganisere 

vand- og kloakforsyningerne i forbin-

delse med kommunalreformen.  

Artiklens forfattere giver et overblik 

over organisationsformer, lovgivning 

og økonomi.

I mange kommuner - særligt i de nye 
kommuner, der opstår som følge af 
kommunesammenlægningerne - er der 
overvejelser om den fremtidige orga-
nisation af vand- og kloakforsyningen. 
Kommunalreformen kræver, at der i 
de nye sammenlagte kommuner som 
udgangspunkt er et ensartet serviceni-
veau og gebyrniveau, hvilket forudsæt-
ter en ensartet organisation af vandfor-
syningen og kloakforsyningen i den nye 
kommune. 

På baggrund af regeringens ser-
viceeftersyn af vandsektoren har et 
embedsmandsudvalg blandt andet 
foreslået en selskabsgørelse af de kom-
munale vand- og kloakforsyninger. 
Som det fremgår af artiklen side 15-17 
er det i skrivende stund uafklaret, om 
selskabsgørelse bliver et krav - og i givet 
fald, om kommunerne så får mulighed 

for frit at vælge selskabsformen, eller 
om vandforsyningerne kræves organi-
seret i en bestemt selskabsform.

Formålet med denne artikel er at 
give læseren et overblik over, hvilke lov-
givningsmæssige og økonomiske aspek-
ter, kommunerne bør tage højde for i 
deres overvejelser om organiseringen af 
den fremtidige vand- og kloakforsyning 
- uanset udfaldet af de politiske for-
handlinger om vandsektorens fremtid.

Enkeltkommunemodel  
og samarbejdsmodel
Den mest almindelige organisations-
form i vandsektoren er i dag enkelt-
kommunemodellen, hvor kommunen 
inden for den samme juridiske enhed 
varetager både drifts- og myndigheds-
opgaver på vand- og spildevandsom-
rådet. 

Organisationsformen sikrer en koor-
dinering af drifts- og myndighedsopga-
verne samt en koordinering i forhold til 
andre forsyningsopgaver, som kommu-
nen varetager. 

Kommuner kan også vælge at sam-
arbejde med andre kommuner eller 
forbrugerejede vandværker om drifts-
opgaven. Et eksempel herpå kunne 
være et grundvandssamarbejde, hvor 
man er fælles om undersøgelse og 
kortlægning af fremtidige drikkevands-
områder. 

Fælles for såvel samarbejdsmodel-
len som enkeltkommunemodellen er, 
at kommunalbestyrelsens indflydelse 
er bevaret, og at opgavevaretagelsen 
udøves inden for de retssikkerhedsga-
rantier, der følger af forvaltningslov, 
offentlighedslov og kommunestyrel-
seslov.

Foto: Tina Rencelj, iStockphoto
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Udskillelse af  
vand- og kloakforsyningen 
Alternativet til enkeltkommunemodel-
len og samarbejdsmodellen er selskabs-
modellen, hvor en kommune udskiller 
vand- og kloakforsyningen fra den 
kommunale forvaltning i et selvstæn-
digt selskab. Som lovgivningen er i dag, 
kan følgende selskabsformer anvendes:
· Forbrugerejet a.m.b.a. 
· Selvejende institution
· Selskabsdannelse med kommunen 

som eneejer

Ved udskillelse i et forbrugerejet 
a.m.b.a. forsvinder den kommunale 
indflydelse på vandforsyningen, idet det 
fremover er de tilknyttede forbrugere, 
der ejer og styrer vandforsyningen. 

Ved udskillelse i et aktieselskab 
bevarer kommunen ejerskabet over 
aktiverne, men kommunens indflydelse 
på opgavevaretagelsen bliver begræn-

set. Kommunens indflydelse vil her 
blive udøvet på generalforsamlingen, 
hvor kommunen som eneejer kan 
udpege bestyrelsen i selskabet. Kom-
munalbestyrelsen, har derimod ingen 
instruktionsbeføjelse over bestyrelsen i 
vandselskabet. Kommunes økonomiske 
risiko bliver begrænset til den ind-

skudte kapital, hvilket vil sige værdien 
af de indskudte nettoaktiver. 

Kommunens indflydelse ved udskil-
lelse i en selvejende institution vil 
afhænge af vedtægterne.  Ifølge rege-
ringens forslag til ændring af elforsy-
ningsloven vil man fjerne muligheden 
for at organisere elforsyningsvirksom-
heden i en selvejende institution. Om 
denne ændring får en afsmittende 
effekt på regulering i vandsektoren er 
uklart.

Konsekvenser  
af selskabsgørelsen
Ved udskillelse af vandforsyningen i 
en af ovenstående selskabsformer vil 
adskillelsen mellem henholdsvis den 
brugerfinansierede og den skattefinan-
sierede del af kommunens økonomi 
blive tydeliggjort.  

Kommunen vil fortsat efter udskil-
lelsen af forsyningsvirksomheden være 
bundet af kommunalfuldmagten for så 
vidt angår opgavevaretagelsen. Dette 
medfører, at det nye selskab kun må 
varetage de opgaver, som kommunen 
tidligere har varetaget. Endvidere 
betyder det, at det nuværende tilsyns-

De ansvarlige i vandsektoren skal ikke blot holde øje med vandkvaliteten, men følger for tiden 
også forhandlingerne om reorganisering af vandsektoren. Skue-beholder med drikkevand der 
bliver iltet, Bøgild Vandværk ved Ikast.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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retlige hvile-i-sig-selv princip eller en 
eventuel ny prisregulering vil gælde for 
opgavevaretagelsen. Offentlighedsloven 
og forvaltningsloven vil ikke længere 
finde anvendelse inden for de områder, 
der er udskilt, og forsyningen vil være 
underlagt den lovgivning, der gælder 
for selskabet, eksempelvis aktiesel-
skabsloven.

Den økonomiske regulering
Drives vand- og kloakforsyningsvirk-
somheden i kommunalt regi, er regn-
skabsaflæggelsen baseret på kommu-
nernes retningslinjer og principper. Det 
indebærer, at der udover et traditionelt 
udgiftsbaseret regnskab skal udarbejdes 
et omkostningsbaseret regnskab.

Udskillelse af den kommunale vand- 
og kloakforsyning vil oftest medføre, 
at der skal aflægges regnskab efter 
årsregnskabslovens bestemmelser. 
Overgang til aflæggelse af en revideret 
årsrapport efter årsregnskabsloven kan 
tage udgangspunkt i det omkostnings-
baserede regnskab. 

For at kunne aflægge en revideret 
årsrapport efter årsregnskabsloven er 
det en forudsætning, at der udarbejdes 
en åbningsbalance, hvor det nye for-
syningsselskabs værdier fastlægges og 
sandsynliggøres. 

Som led i værdiansættelsen af akti-
ver i forbindelse med åbningsbalancen 
og af hensyn til planlægningen af drif-
ten for perioden efter omstrukturerin-
gen, skal der udarbejdes måneds- eller 
kvartalsopdelte budgetter for det kom-
mende år. Budgetterne opbygges efter 
årsregnskabslovens principper. Lang-
tidsbudgetter bør eventuelt ligeledes 
omarbejdes i overensstemmelse med de 
nye principper.

Overgang til regnskabsaflæggelse 

efter årsregnskabsloven kan medføre, 
at vandsektorens omkostningsstruktu-
rer, kapitalforhold og effektivitet bliver 
mere gennemsigtige og sammenlig-
nelige. Med årsregnskabsloven som 
grundlag, kan der udarbejdes ensartede 
og branchespecifikke krav og instrukser 
for regnskabsaflæggelsen, herunder 
eksempelvis en fælles standardkonto-
plan. Dette forbedrer mulighederne for 
benchmarking, som kan bruges til at 
gennemføre effektivitetsforbedringer i 
det enkelte selskab. 

Skattemæssige konsekvenser
Kommunale forsyningsvirksomheder 
omfattes af den generelle kommunale 
skattefritagelse, som også vil gælde, hvis 
forsyningsvirksomheden eksempelvis 
drives i et fælleskommunalt interes-
sentskab.

Udskillelse af forsyningsvirksom-
heden i et forbrugerejet a.m.b.a., en 
selvejende institution eller ved sel-
skabsdannelse indebærer som udgangs-
punkt, at selskabet er skattepligtigt 
efter reglerne i selskabsskatteloven. 

Vandforsyninger er dog skattefri-
tagne, såfremt en række betingelser er 
opfyldt. Det indebærer blandt andet, 

at selskabet alene må drive vandfor-
syningsvirksomhed, og at adgangen 
til leverancer fra vandværket skal stå 
åben for alle inden for værkets forsy-
ningsområde. Herudover må indtægter 
fra vandforsyningen alene anvendes 
til opfyldelse af selskabets vandværks-
formål.

Kloakforsyningsvirksomheder er ikke 
omfattet af skattefritagelsesbestem-
melsen og vil derfor være skattepligtige 
efter de almindelige regler.

Forfatteroplysninger:
Søren P. Nielsen er statsautoriseret revisor og 
ansat i Energibranchegruppen, KPMG.
Pernille Aagaard Truelsen er advokat hos 
advokatfirmaet Bech-Bruun. 
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Strategi  
for skovrejsning som  
grundvandsbeskyttelse
Løvskov giver bedre grundvandsbeskyttelse end 

nåleskov, og forskellige skovrejsningsmetoder giver 

forskellig udvaskning. Viborg Vand A/S benytter 

indhøstede erfaringer i strategien for skovrejsning 

som grundvandsbeskyttelse.

Viborg Vand A/S opkøber landbrugs-
jord og planter skov for at beskytte 
grundvandet. To ud af vandforsynin-
gens tre vandindvindingsområder kan 
nemlig ikke udvides. Derfor er det nød-
vendigt at tage ekstraordinære skridt, 
der sikrer den fremtidige vandforsyning 
i Viborg Kommune. 

Viborg Vand A/S har valgt skovrejs-
ning, fordi undersøgelser og hidtidige 
erfaringer viser, at en korrekt gennem-
ført skovrejsning er et effektivt værktøj 
til at beskytte grundvandet. Samtidig 
giver skovrejsningen en række positive 
sidegevinster, der bidrager til at sikre 
vandforbrugernes accept af, at en del af 
vandtaksterne går til formålet.

HedeDanmark har været behjælpe-
lig med projektering og etablering af 
ny skov på de erhvervede ejendomme 
samt kontakten til involverede lods-
ejere og myndigheder.

Beskytter mod  
pesticider og næringsstoffer
Det er især sprøjtning med pesticider 
og andre giftstoffer samt den generelle 
påvirkning fra landbruget, der udgør en 
risiko for vandindvindingen. Skove kan 
beskytte grundvandet, idet forbruget af 
pesticider og gødning i skovene er mini-
malt i forhold til landbruget. Løvskov er 

bedre end nåleskov, fordi grundvandet 
næsten udelukkende dannes i vinter-
halvåret, hvor løvtræerne er bladløse. 

Desuden forsures jorden væsentligt 
mere under nåleskov end løvskov, hvil-
ket kan give problemer med kemiske 
processer, der fører til frigivelse af cad-
mium, især på de magre lokaliteter. 

Rekreative og  
miljømæssige fordele
For vandværkerne er anvendelsen af 
skovrejsning en eminent mulighed for 
at give borgerne mere end blot rent 
vand, men også rekreative områder tæt 
ved byerne. 

Borgerne får mulighed for at nyde 
naturen, og for eksempel kan skovbør-
nehaver få stor nytte af bynære skove. 

For samfundet er lagring af CO2 
samt produktion af træ ligeledes gevin-
ster ved skovrejsningen. Derudover 
kan de nye skove forbedre dyrenes 
spredningskorridorer, hvis de placeres 
strategisk korrekt i forhold til dyrenes 
bevægelsesmønstre. 

Skovrejsningsmetode  
påvirker udvaskning
Skov kan på landbrugsjord etableres  
på flere måder. Det største problem  
er ukrudt i de første 3-4 år, hvor plan-

terne er sårbare. Den vel nok mest 
anvendte og effektive metode - særligt 
på de lettere jorde - er reolpløjning, 
eventuelt med såning af rug som 
dækafgrøde. Ellers en almindelig pløj-
ning kombineret med en mekanisk 
renholdelse igennem 2-3 år. På egnede 
lokaliteter kan man også plante i stub, 
hvor den forseglede overflade vil kunne 
modstå ukrudtstrykket i en tid. Det er 
dog en god idé at anvende pionertræ-
arter, som kan tåle et vist ukrudtstryk.

I Ålborg Kommune har undersø-
gelser i forbindelse med et projekt 
i Drastrup vist, at udvaskningen af 
kvælstof varierer meget med den valgte 
skovrejsningsmetode. Særlig reolpløj-
ningen giver en stor udvaskning de 
første år. Dog skal det bemærkes, at 
udvaskningen falder til under 5-10 kg. 
N/ha/år i løbet af 3-5 år. Plantning 
i stub vil med den ubrudte overflade 
gøre udvaskningen minimal og derfor 
være at foretrække, hvor det er muligt.

Plantningen foregår med 2- eller 3-
rækket plantemaskine, og der plantes 

Foto: Bert Wiklund
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ca. 4.000 planter pr. hektar. Efter plant-
ningen hegnes langt de fleste arealer 
ind for at hindre bidskader fra råvildt 
og harer. 

Prisen pr. hektar løvskov ligge nor-
malt på i alt ca. 35.000 kr., og der vil 
som regel være mulighed for tilskud, 
uanset om vandforsyningen er i offent-
ligt eller privat ejerskab.

Skovrejsningsprojektet i Viborg
Viborg Vand A/S har i samarbejde 
med HedeDanmark brugt de hidtil 
indhøstede erfaringer som grundlag for 
at komme i gang med at opkøbe land-
brugsjord og plante den til med skov. 

Viborg Vand A/S har aktuelt et 
samlet indvindingsområde på 450 ha, 
hvoraf 100 ha er bevokset med skov 
i forvejen. De resterende 350 ha er 
primært landbrugsjord og har derfor 
en større risiko for at blive udsat for 
belastning med pesticider og nærings-
stoffer. 

På baggrund af de eksisterende 
erfaringer med at beskytte grund-
vandet ved hjælp af skovrejsning, har 
Viborg Vand A/S truffet en strategisk 
beslutning om stort set udelukkende 

at plante løvskov. Dog plantes der indi-
mellem små grupper af nåletræer for 
at skabe bedre muligheder for skjul og 
føde til dyrelivet. 

Desuden benyttes de mest hensigts-
mæssige skovrejsningsmetoder ud fra 
en konkret vurdering af lokaliteterne. 
Strategien er at plante i stub, hvis 
jorden har været dyrket, idet ukrudts-
trykket er overkommeligt. Har jorden 
været braklagt, benyttes en almindelig 
pløjning med efterfølgende mekanisk 
renholdelse, fordi ukrudstrykket vil 
være for højt fra begyndelsen.

Viborg Vand har samtidig lagt vægt 

på flersidig fremtidsudnyttelse af sko-
vene. Udover at beskytte grundvandet 
bliver skovene rekreative åndehuller 
for byens borgere. Skovene skal være 
spændende med snoede stisystemer, 
lysninger og med mange forskellige 
træarter, der kan skabe smuk skov året 
rundt. Der bliver med tiden tale om et 
stort sammenhængende skovområde 
nord for byen.  

Viborg Vand finansierer sit skov-
rejsningsprojekt via taksten for vand i 
byen. Hvis alle 350 ha. i indvindings-
området opkøbes og tilplantes, vil 
det for en gennemsnitlig husstand i 
parcelhus betyde en stigning på 0,95 kr. 
pr. m3 eller 104 kr. pr. år over de næste 
30 år. Det virker jo ikke afskrækkende, 
når man ser på, hvad pengene går til: 
For det første at sikre forbrugerne mod 
risikoen for forurening af indvindings-
områderne, hvilket kan føre betydelige 
omkostninger med sig. For det andet 
et nyt, stort rekreativt skovområde til 
varig glæde for byens borgere.

Litteratur:
Hvilken skovdrift giver bedst grundvandsbe-
skyttelse? Ole Neerup-Jensen, Peder Møller, 
Vækst 1-2004.  
Vegetationsudvikling og nitratudvaskning ved 
ændret arealanvendelse – Drastrupprojektet 
1998 - 2005, Per Gundersen og Rita M. But-
tenschøn, KVL, 2005. 

Forfatteroplysninger:
Palle Holm er direktør i Viborg Vand A/S.
Peter Kjøngerskov er skov- og landskabsinge-
niør og skovfoged i HedeDanmark a/s.

Flere muligheder for tilskud til skovrejsning

Vandforsyningerne har flere muligheder for at få finansieret skovrejsning til 

grundvandsbeskyttelse. Udover muligheden for at finansiere initiativer til 

grundvandsbeskyttelse kan vandforsyningerne opnå forskellige former for 

tilskud, afhængig af om vandforsyningen er i offentligt eller privat ejerskab. 

Endelig kan vandforsyningerne indgå aftaler med private lodsejere i indvin-

dingsområdet om, at lodsejerne planter skov med tilskud til privat skovrejs-

ning. 

Læs mere om emnet på www.hedeselskabet.dk/vaekst
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Jordforberedelse og efterfølgende renholdelse afhænger af, om 
jorden har været dyrket eller braklagt før plantningen.



Mennesker og teknik i 
en forandringsproces
Kommunesammenlægningen sætter væsentlige 

krav til den igangværende organisatoriske proces 

og forandring hos de kommunale forvaltninger. 

Det gælder også forsyningsområdet. 

Af Dennis Ohlsen og Omar Christian Thomsen, Orbicon A/S

Strukturreformen betyder, at medarbej-
derne i kommunerne i mange tilfælde 
vil få nye kolleger både fra nabokom-
muner og fra amtet.

Internt i de fremtidige kommuner 
stiller det væsentlige krav til de orga-
nisatoriske og medarbejderrelaterede 
processer. Der skal tages afsked med 
de kendte spilleregler fra den tidligere 
kommune samtidig med, at der skal 
udarbejdes et nyt grundlag sammen 
med de nye aktører i den nye storkom-
mune.

Den menneskelig faktor
I forsyningssektoren ligger der et stort 
arbejde i at samkøre forskellige admi-
nistrative og tekniske systemer sidelø-

bende med de betydelige organisatori-
ske ændringer.

Hvor de tekniske og administrative 
områder kan angribes med en vis form 
for logik i forhold til både opbygning 
og forventet resultat, vil man i de fleste 
tilfælde blive overrasket over, at samme 
form for logik ikke kan anvendes over 
for personer og organisationer. Eksem-
pelvis er kravene til datatyper og deres 
anvendelse rimelig entydig i forhold til 
viljen til samarbejde og kommunika-
tion samt forståelse for egen og andres 
situation.

Når kulturer mødes
Ved en sammenlægning mødes forskel-
lige kulturer, og der opstår kulturerne 

imellem et krydsfelt med en voldsom 
energi, der kan fremme en forståelse 
for egen kultur og en nysgerrighed og 
accept af andre. Modsat kan energien 
også standse udvikling og skabe kon-
flikt. På den ene side åbnes der for nye 
muligheder i jobbet og nye samarbejds-
relationer. På den anden bliver det fulgt 
op med nye krav og forventninger til 
såvel drift som samarbejde.

I et sådan krydsfelt kan der ske en 
polarisering med de medarbejdere, 
der ser udviklingen som spændende 
og positiv, på den ene side - og på den 
anden side dem, der ser udviklingen 
som truende såvel fagligt som person-
ligt, og som måske endog er ængstelige 
for ikke at kunne matche de nye krav.

Den positive forestilling
Ved sammenlægning af afdelinger 
inden for vandforsyningsområdet er 
det vigtigt, at ledelsen ikke blot tænker 
på sammenlægningen af de tekniske 
systemer, men fokuserer meget på at 
skabe en forandringsproces, der klæder 
de enkelte medarbejdere på til at skabe 

Tekniske og administrative områder kan angribes med en vis form for logik i en forandringsproces. 
Den samme form for logik kan ikke bruges over for personer og organisationer.

Foto: Orbicon
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det nye samarbejde, der skal til for at 
håndtere systemerne.

I en organisation har medarbejder-
nes handlinger en tendens til automa-
tisk at bevæge sig i den retning, som 
deres forestillinger om fremtiden peger 
imod. En væsentlig opgave for ledelsen 
er derfor at skabe positive forestillinger 
om fremtiden og dermed skabe en 
bevægelse, der peger imod visionen for 
den nye organisation. 

I den proces skal ledelsen skabe 
nogle rammer, hvor det er muligt at 
værdsætte og anerkende medarbej-
derne – også de svære følelser. Et vigtigt 
element er at forholde sig realistisk 
til såvel den tid, det tager at få en ny 
organisation til at fungere optimalt, 
men også at forholde sig til, at krav 
om nye arbejdsmetoder afføder en 
læringsproces med de fejl, der naturligt 
vil komme.

Det er samtidig vigtigt for ledelsen at 
hjælpe medarbejderne til at turde give 
slip på gamle kvalifikationer og kompe-
tencer – med alt, hvad det medfører af 
tab af rutiner og privilegier.

Forstå forandringsprocessen
Et vigtigt værktøj for ledelsen er at 
forstå, hvordan en forandringsproces 
indvirker på medarbejderne, og hvad 
man kan gøre for at støtte processen.

Den første del af forandringsproces-
sen vil typisk gå fra ”det sker nok ikke” 

over følelsen af frygt og vrede, ”hvad 
med mig” og ”vi er blevet svigtet” til en 
sorg over det mistede – ”det der var”, 
kolleger, kutymer og samarbejde. Hvis 
forandringsprocessen er vellykket, vil 
næste fase være en bevægelse, der 
kommer frem til en spirende erken-
delse af det nye og en lettelse af, at 
det alligevel nok ikke er så slemt, som 
det frygtes. Interessen vil stige, de nye 
muligheder vil øjnes, og glæden vil 
vende tilbage.

Hos den enkelte medarbejder vil 
forandringsprocessen naturligvis blive 
oplevet forskelligt afhængigt af, om der 
eksempelvis er tale om en person, der 
elsker forandringer og er i starten af sit 
karriereforløb, eller om det er en med-
arbejder, der er tæt på pensionen og 
sætter pris på tryghed i ansættelsen.

Planlægning af ændringerne
For at sikre en vellykket forandrings-
proces bør ledelsen afsætte tid til 
planlægning, udvikling, refleksion og 
implementering af ændringerne. Det 
langsigtede mål skal være rimelig fast, 
men fleksible og tydelige delmål giver 
mulighed for oplevelsen af, at der sker 
noget, og hvilken retning organisatio-
nen bevæger sig i.

Herudover er det vigtigt, at ledelsen 
er opmærksom på, at organisationen 
selv kan bidrage til forandringsproces-
sen. Ofte findes der medarbejdere, som 

har en ”skjult viden”, som ikke tidligere 
har været kendt og brugt, men som 
nu kan vise sig anvendelig. Ved aktivt 
at støtte opbygningen af netværk, kan 
ledelsen endvidere stimulere medar-
bejdernes muligheder for at lære af 
hinanden.

I og med, at medarbejderne skal lære 
nye systemer og metoder og arbejde sig 
ind på en ny organisation er det vigtigt 
at afsætte ekstra ressourcer, eventuelt i 
form af ressourcepersoner eller ildsjæle. 
Med hensyn til ildsjæle, så er de gode 
til at trække en proces, men man skal 
sikre, at de ikke mister jordforbindel-
sen.

Kommunikation 
Det vi ikke ved, finder vi selv på. Sådan 
er vi nu engang indrettet som men-
nesker, og derfor er et højt informa-
tionsniveau et centralt element i en 
vellykket forandringsproces. Et konkret 
og effektivt kommunikationsværktøj er 
at sætte ændringerne ind i en historisk 
ramme, hvor man beskriver fortiden, 
den aktuelle situation og de fremtidige 
perspektiver. Det kan give medarbej-
derne en oplevelse af sammenhæng og 
retning i deres arbejdsindsats.

Samtidig er det under alle omstæn-
digheder vigtigt med en tydelig ledelse, 
der leverer kontinuerlig støtte for 
udviklingen af samarbejdsrelationer i 
organisationen. Det kan være vanske-
ligt, fordi ledelsen har travlt med selve 
driftssammenlægningen, men det bør 
betragtes som en tidsmæssig investe-
ring for at få en velfungerende organi-
sation senere.

Forfatteroplysninger:
Dennis Ohlsen er seniorkonsulent i Orbicon 
Arbejdsmiljø Øst.
Omar Christian Thomsen er afdelingschef for 
vandforsyningsafdelingen hos Orbicon A/S 
i Århus.
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Vil kombinere skovboliger 
og grundvandsbeskyttelse
Tørring-Uldum Kommune arbejder med planer om at bruge 

skovrejsning som grundvandsbeskyttelse og samtidig etab-

lere et attraktivt boligområde i tilknytning til den nye skov.

Baggrunden for projektet er, at der ifølge Vejle Amt er 

behov for at gøre en ekstra indsats for at beskytte grund-

vandsforekomster under Lindved by og omegn. På grundlag 

af amtets arbejde med regionplan 2005 har kommunen i 

samarbejde med HedeDanmark undersøgt mulighederne for 

at få finansieret skovrejsning på 25-30 ha. Skovrejsningen 

bliver finansieret med 50 procent tilskud fra EU og kombine-

res med planerne om at udstykke grunde til 55 nye boliger i 

det nye område Lindved Skovby. 

De første 22 grunde forventes udstykket i 2006, mens skov-

rejsningsprojektet først forventes gennemført i 2007.

Internetportal  
om arbejdsmiljø
Arbejder du med arbejdsmiljø eller har behov for at tjekke 

dine egne arbejdsmiljøforhold, så kan du nu gå på internettet 

og få et overblik over den tilgængelige viden om arbejdsmil-

jøet. 

Videnscenter for Arbejdsmiljø, der blev oprettet i 2005, 

har lanceret internetportalen www.arbejdsmiljoviden.dk, der 

giver adgang til en nyheder, viden og en lang række organisa-

tioner inden for arbejdsmiljøområdet.

Portalen har forskellige indgange, hvor man dels kan søge 

på emner og brancher, dels kan finde viden, der er rettet spe-

cielt imod ledere, medarbejdere eller personer, der sidder i 

sikkerhedsorganisationen i en virksomhed. 

Portalen giver desuden adgang til branchearbejdsmiljørå-

dene og har mere end 250 links til organisationer og virksom-

heder, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Læs mere på www.arbejdsmiljoviden.dk.

Masteruddannelse i  
landdistriktsudvikling og 
landskabsforvaltning
KVL udbyder nu en masteruddannelse for personer, der arbej-

der med planlægning, rådgivning eller udførende opgaver 

inden for landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. 

Uddannelsens omfang svarer til et års fuldtidsstudie. Den 

er delt i moduler og kan gennemføres på deltid over tre 

til seks år. Det er ligeledes muligt at tage modulerne som 

enkeltkurser, hvis man ikke ønsker at tage hele masteruddan-

nelsen.

Uddannelsen er målrettet personer med natur- eller sam-

fundsvidenskabelige uddannelser, og dertil kræves tre-fem 

års relevant erhvervserfaring, alt efter hvor lang uddannelses-

baggrund man har.

Uddannelsens første modul begynder den 30. august, og 

der er tilmeldingsfrist hertil ved udgangen af juni.

»Kurset skal bibringe den studerende en grundlæggende 

analytisk forståelse for de strukturer og processer, der indgår 

i et typisk landdistrikt. Det vil sige forhold knyttet til arealan-

vendelse, landskab, naturgrundlag, erhverv og mennesker - 

og deres indbyrdes forskelligheder samspil og konflikttyper,« 

hedder det i beskrivelsen af det første modul.

Læs mere på www.kvl.dk/landmaster

www.texas.dk
Park
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KOMATSU EHT602D
Motor: 21,7 cc 2-takt Komatsu
Dobbeltskær: 60 cm
180° drejbart håndtag
Afstand mellem 
knivtænder: 28 mm
Vægt: 4,4 kg
Best. nr. EHT602D

Kr. 3.836,-

KOMATSU G500
Motor: 49,3 cc 2-takt Komatsu
Sværdlængde: 40 cm
Automatisk smøresystem
Vægt: 5,5 kg
Best. nr. G500AVS16

Kr. 4.396,-

KOMATSU BCZ5000
Motor: 50,5 cc / 3,3 HK 
2-takt Komatsu
Super e-start
3-tandsklinge
2-snøret tap n go 
trimmerhoved
Super lav vibration
Lav forurening
Luksussele
Vægt: 9 kg
Best. nr. BCZ5000

Kr. 4.796,-

Komatsu
Texas har mere end 30 års erfaring med pro-
fessionelle produkter fra Komatsu. Seneste nyt 

er den Patenteret Komatsu Strato Charged 
teknologi med følgende fordele: 

Opfylder 2007 miljøkrav i EU trin 2 
regulavtivet • Op til 30 % besparelse 

på benzinforbrug • Mindre vibrationer 
i håndtag Super høj ydeevne

Se fuldt program eller rekvirer 
brochure på www.texas.dk

Garanteret service 
gennem landsdæk-

kende forhandlernet
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Fremtidens jordbrugs-
landskaber – der er 
behov for visioner og 
konkrete planer
Vi mangler fælles forestillinger og visioner for udviklin-

gen af vore landskaber, mener kronikøren, der bygger 

sine budskaber på erfaringer med konkrete projekter.

Forestillinger knyttet til tryghed, barn-
dom og gamle dage er ofte forbundet 
med landet, mens vi knytter forestillin-
ger om investeringer, fremtid, mulighe-
der og risici til byen. 

Dette påviste den engelske litteratur-
historiker Raymond Williams i en bog 
om 500 års engelsk litteratur, hvor han 
også viser, at de forskellige forestillinger 
har det med at dominere forskellige 
perioder og med at dominere forskel-
lige befolkningsgrupper. I nutidens 
England, skriver Williams (i et senere 
skrift fra 1982), vil en typisk svineavler 
være et godt eksempel på én som i 
særlig grad bærer rundt på traditionelt 
bymæssige forestillinger, mens gymna-
sielæreren i parcelhuskvarteret er opta-
get af ”landlige” forestillinger. Problemet 
med sådanne forskellige sæt af forestil-
linger, er ifølge Williams, at de ikke er 
integrerede – de lever hver deres liv 

(både i tid og rum) og den adskillelse 
gør, at vi lever i en u-defineret nutid.  

Når vi taler fremtidens jordbrugs-
landskaber er det efter min mening et 
hovedproblem, at vi ikke kan forholde 
os til fremtiden på en sammenhæn-
gende og visionær måde – og en af 
grundene hertil er, at den moderne 
landmand netop er moderne – han 
vil udvikling og forandring, og det vil 
byboeren helst være fri for – når vi 
taler om landet vel at mærke. Derfor 
bliver en meget stor del af de ændrin-
ger, der i disse år sker i jordbrugsland-
skabet, af den almindelige opinion 
anset for forringelser, som det gælder 
om at reducere mest muligt. 

Der er også andre grunde end 
forskellige forestillinger til, at mange 
er kritiske overfor et moderne jord-
brugslandskab – grunde der har med 
miljø, natur og æstetik at gøre. Disse 

grunde handler om forskellige interesser, 
værdier og konflikter. De senere år er 
der taget mange initiativer for at imø-
degå problemerne med moderne land-
brugsproduktion og for at bevare eller 
forbedre naturværdier. Og vi vil givetvis 
se mange flere tiltag de kommende år 
– nogle i form af restriktioner – andre 
med gulerod som middel. Derimod har 
vi – måske med få undtagelser – ikke set 
eksempler på nye jordbrugslandskaber, 
det vil sige landskaber med nye jord-
brugsbedrifter, hvor der er bred enighed 
om, at her er tingene forbedret. Hvor 
man synes, at her er landskabet i bred 
forstand blevet et bedre og rigere land-
skab – bedre til at sikre gode fødevarer, 
bedre at bo i og besøge samt med en 
rigere natur. 

Naturværdier  
forsvandt og er på vej tilbage
Ser vi tilbage på efterkrigstidens land-
skabsudvikling kom det vel som en 
overraskelse for mange – både bybo-
ere og landboere – da undersøgelser i 
1980’erne viste, at naturindholdet i de 
østdanske landbrugslandskaber var gået 
voldsomt tilbage. Åbne vandløb, vand-
huller, hegn, småplantninger og andre 
udyrkede arealer var igennem 1960’erne 
og 1970’erne fjernet i langt større 
omfang, end de var kommet til. I Vestjyl-
land og andre steder med lette jorder var 
det ligeledes gået hårdt ud over de små 
vådområder, men her var hegnstæthe-
den stadig voksende de fleste steder. 

Omkring 1990 vender billedet imid-
lertid. Nu begynder der overalt i landet 
at komme flere vådområder, plantninger 

Foto: KVL

Foto: KVL
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og udyrkede arealer. Jordbrugslandska-
bet bliver langsomt mere vådt, mere 
uldent og mere lukket. Parallelt hermed 
vokser den gennemsnitlige markstør-
relse, og et industrialiseret landbrugs-
byggeri knyttet til nye, store svine- og 
kvægbrug vokser frem i mange egne, 
ligesom der kommer et stigende antal 
hobbylandbrug til. Landskaberne foran-
drer sig mere i disse år, end de har gjort 
i lange perioder. 

En del af disse forandringer skyldes 
udviklingen i markeder og teknologi, 
nogle har med lovgivning og støt-
teordninger at gøre, og atter andre 
skal forklares med nye tendenser i 
landmandens og skovejerens syn på 
natur- og landskabsværdierne på deres 
ejendomme. Når vi spørger landmæn-
dene, hvorfor de for eksempel har 
plantet hegn, nævnes mange forskellige 
motiver. Nogle af dem handler om læ 
på markerne, om bedre vandbalance og 
klima – velkendte motiver, der har med 
erosionsbeskyttelse og planteproduktion 
at gøre. Andre begrundelser handler om 
naturhensyn, herlighedsværdier, bedre 
forhold for vildtet og læ ved boligen. 

De fi re sidstnævnte eksempler var i 
øvrigt de fi re hyppigst nævnte begrun-
delser, som omkring 100 landmænd i 
Østjylland gav for at plante hegn – og 
netop disse handler mere om ejendom-
mens landskabsforvaltning end om 
bedriftens produktion. 

Her har vi nogle af de nye tendenser 
i landskabsudviklingen – andre hensyn 
end rene produktionsbeslutninger spil-
ler en stigende rolle for landskabsudvik-
lingen. 

Indførelse af nye ordninger og for-
bedring af gamle om støtte til gravning 
af vandhuller, restaurering af vandløb, 
skovplantning, hegnsplantninger, vildt-
plantninger og meget mere spiller også 
en rolle for de nye ændringer, ligesom 
udbredelsen af alskens slags entrepenør-
maskiner har gjort det meget nemmere 
end tidligere at oprense vandhuller 
og grave nye grøfter. Endelig er selve 
udviklingen i priserne på korn og andre 

vigtige afgrøder også medvirkende til, 
at den udyrkede andel af det samlede 
landbrugsareal vokser.

Visioner fra køkkenbordet 
og forsamlingshuset
Spørgsmålet er nu, hvordan sådanne 
nye landskaber bedst indrettes, så de 
kan fungere som moderne produkti-
onslandskaber, indeholde en varieret 
natur med beskyttelse af vigtige leveste-
der og være gode og attraktive steder at 
bo eller besøge. Et fundamentalt krav 
til planlægning og forvaltning af frem-
tidige jordbrugslandskaber må være, 
at de ejere og brugere i de landskaber, 
som det handler om, er tilfredse. Derfor 
bør de lokale som minimum med i 
processen eller endnu bedre: De bør 
kontrollere den. 

Selv har jeg haft fornøjelsen af at 
være med i tre projekter, som alle peger 
fremad mod udvikling af modeller 
for fremtidens landskaber – på lokale 
ejeres og brugeres betingelser. De to 

første projekter startede nogenlunde 
på samme måde: En sogneforening var 
interesseret i af få lavet en landskabs-
plan, som man efterfølgende kunne 
bruge som en fælles ramme for de 
landskabsinitiativer, der ville blive taget 
på den enkelte ejendom og i fællesskab. 

I Nees sogn ved Nissum Fjord i 
Vestjylland var man sidst i 1980’erne 
bekymret for fremtiden – dels var 
sognet præget af frafl ytning, dels var 
man bange for udviklingen, hvis korn-
priserne fortsatte med at falde, og der 
kom en egentlig marginalisering af de 
sandede jorder. Et lille samarbejdspro-
jekt mellem amtet, Lemvig kommune 
og KVL blev igangsat og vi startede med 
at besøge alle landmænd for at høre 
om deres egne planer. Mange gik med 
overvejelser om at plante skov, og som 
en del af det gennemførte pilotprojekt 
blev der som diskussionsoplæg lavet to 
meget forskellige forslag til fremtidig 
skovplantning. Sogneforeningen bad 
amtet om en udvidelse af det udpegede 

På fotoet side 30 ses 

Kvols-området, som 

det er i dag. 

Illustrationerne 

viser to eksempler 

på fremtidsscena-

rier for området, 

hvor fremtidens 

landskab blev 

diskuteret ved køk-

kenbordssamtaler 

med alle borgere i 

sognet samt ved et 

par fællesmøder i 

forsamlingshuset. 

Illustrationer: Lis Park
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skovrejsningsområde i sognet, og der 
blev udpeget et større område. Nogle 
landmænd gik sammen og tilbød et 
større sammenhængende område til 
statslig skovrejsning, andre fi k plantet 
hele eller dele af deres ejendom til de 
følgende år. Den ene af de to planskit-
ser har været anvendt som inspiration 
– både til skovrejsning og til etablering 
eller genetablering af vådområder. 

Det andet eksempel er Kvols sogn 
ved Hjarbæk Fjord. Også her ønskede 
man en fælles plan, og ligesom i Nees 
blev der iværksat et lille pilotprojekt, 
der indebar køkkenbordssamtaler med 
alle i sognet samt et par fællesmøder 
i forsamlingshuset. Resultatet var en 
form for rammeplan, der dels indeholdt 
beskrivelser af sognets landskabelige 
herligheder, dels foreslog forskel-
lige konkrete tiltag, blandt andet et 
muligt skovområde og fremtidige stier. 
Efterfølgende har sogneforeningen 
blandt andet etableret en sti-rundtur 
omkring Kvols landsby og et pilotpro-
jekt omkring miljøbrak. Foreningen 
har været interesseret i meget mere, 
men har følt, at det har været svært 
at få støtte fra amtet til opfølgning af 
planen.

Det tredje eksempel, en kollektiv 
naturplan for Odderbækkens Vand-
løbsopland, er mere omfattende end 
de to øvrige og blev iværksat efter ini-
tiativ fra Landsforeningen De Danske 
Plantningsforeninger. Med ordningen 
om kollektive læhegn som forbillede 
ønskede foreningen at undersøge 
mulighederne for at udvikle en ”kol-
lektiv naturplanlægning”. Visionen 
var og er, at en sådan planlægning 
skulle resultere i en plan, der i princip-
pet kan anvendes både som en fælles 
ansøgning om støtte efter forskellige 
ordninger og i et udbudsmateriale om 
tilbud på samlet udførelse af alle de 
ønskede plantninger, vandhuller, ind-
hegninger og andre lignende projekter. 
Plantningsforeningerne efterlyste inte-
resserede lokalsamfund, og Odderbæk-
kens Vandløbslaug blev udvalgt til for-

søgsprojektet. Foreningen havde gode 
erfaringer med at arbejde sammen 
med Vejle amt om miljø- og naturfor-
bedringer langs Odderbækken. Igen 
blev alle landmænd og skovejere samt 
forskellige øvrige nøglepersoner opsøgt; 
der blev arrangeret møde, lavet oplæg 
og en samlet plan. Vejle amt deltog som 
en engageret part i arbejdet, og mange 
initiativer er siden taget, blandt andet 
etablering af græsning og rydninger, 
ligesom der er taget initiativ til etable-
ring af vandrestier i området. 

For alle tre eksempler gælder, at der 
blev udviklet forskellige forslag til, hvor-
dan fremtidens landskab kunne udvikle 
sig i lokalområderne – forslag der både 
tilgodeser beskyttelsen af eksisterende 
værdier og forbedringer. Disse forslag 
er blevet diskuteret, og dele af dem er 
blevet til virkelighed. Konturerne til, 
hvordan fremtidens jordbrugslandska-
ber kunne indrettes i de tre områder, er 
skitseret med de lokale ejere og brugere 
som de udfarende, med eksperter som 
rådgivere og med offentlige myndig-
heder – og dermed offentlige mål og 
midler – koblet på processen.  Men der 
er et stykke vej endnu, når det handler 
om konkrete modeller for, hvordan 
fremtidens jordbrugslandskaber kan 
indrettes med afsæt i nutiden, det vil 
sige med fuld integration af beskyt-
telseshensyn og kommende ændringer 
herunder ændringer i selve jordbrugs-
produktionen. Der er efter min mening 
et stort behov for at udvikle sådanne 
modeller.

Mangler ubureaukratisk 
adgang til offentlige ordninger
Samtidig har de tre eksempler vist, at 
der blandt landmænd, skovejere og 
lokale beboere i øvrigt er stor interesse 
for at deltage i samarbejde om landska-
bets fremtid – ligesom der er et stort og 
udækket behov for at få det offentlige 
med på vognen. Som jeg ser det, er 
den største barriere for, at man kan få 
sådanne kollektive natur- og landskabs-
planer til at sprede sig til hele landet, 
at der bliver lavet en ordning, som 
kan bringe planprocesserne i direkte 
og ubureaukratisk forbindelse med de 
offentlige ordninger til hegnsplantning, 
vildtplantning, skovrejsning, natur- og 
landskabspleje mv. 

Plantningsforeningernes erfaringer 
med kollektive hegnsplantninger kunne 
tjene til inspiration. Og de nye kom-
muner kunne bruge sådanne initiativer 
i deres nye forvaltning, ligesom det nye 
landdistriktsprogram under EU’s land-
brugspolitik rummer mange mulighe-
der – dels i form af midler, dels fordi de 
også opererer med lokale, selvstyrende 
aktionsgrupper – der må kunne bruges 
i denne sammenhæng. 

Kunne vi få sat sådanne ideer i 
system, er vi kommet et stort skridt 
videre i retning mod fælles visioner for 
fremtidens landskaber.

Forfatteroplysninger:
Jørgen Primdahl er professor ved Center for 
Skov og Landskab, KVL

Årets øvrige 
kronikører
Landbrugsrådets præ-

sident Peter Gæmelke 

og miljøminister Connie 

Hedegaard giver deres 

bud på landskabets frem-

tidige udvikling i Vækst 

3-2006 og 4-2006. Peter Gæmelke Connie Hedegaard

Foto: Dansk Landbrug Foto: Jakob Dall
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Fyrrevednematoder  
i træ fra USA

 

Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af fyrre-

vednematoden ved importkontrol af en amerikansk bjælke-

hytte. Nematoden blev ikke fundet i selve bjælkehytten, men i 

de bjælker, der understøttede hytten under transporten.

Fyrrevednematoden er en såkaldt rundorm, der forårsager 

omfattende visnedød i nåletræer ved at tilstoppe træets 

karstrenge og derved forhindre træet i at optage vand. De er 

udbredt i Nordamerika og Østasien. Store arealer med fyrre-

træer i Japan og Kina er uddøde, så der er grund til at frygte 

en tilsvarende skadelig effekt i Europa. I Europa er nemato-

derne hidtil kun forekommet i Portugal, hvor myndighederne 

i de sidste 6 år har kæmpet med at udrydde den.

EU har derfor et særligt overvågningsprogram for skade-

volderen, der typisk spredes ved hjælp af handel med smittet 

træ. Selvom Danmark har overvåget for fyrrevednemato-

der i flere år, er det første gang, at Plantedirektoratet har 

fundet skadegøreren. Bjælkerne med fyrrevednematoder 

blev afbrændt på stedet, oplyser direktoratet, der fortsat vil 

overvåge træimporten for at sikre danske træer mod at blive 

angrebet af skadevolderen.

Kommuner kan sætte pris 
på olieforureningen

 

Et nyt priskatalog fra Miljøstyrelsen skal give bedre overblik 

over omkostningerne ved at fjerne olieforurening under 

huse. Kommunale sagsbehandlere kan nu få et hurtigt over-

blik over prisen for en oprensning ved at konsultere det nye 

priskatalog på Miljøstyrelsens hjemmeside. Priskataloget 

skal optimere beslutningsprocessen i forureningssager.

Priskataloget består blandt andet af et nyudviklet regne-

ark, der dækker de mest almindelige bygningstyper samt  

forskellige jordbundsforhold. Alt i alt kan regnearket bruges 

i 10 typiske forureningstilfælde. Læs mere på www.mst.dk.

Når en olietank springer læk under et hus, 
gælder det om hurtigt at finde ud af, hvad en 
oprensning vil koste. Det kan Miljøstyrelsens 
nye priskatalog nu hjælpe med.

Foto: Søren Holm/Chili
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Af Poul Erik Pedersen

Bynær natur har positiv indflydelse på folke-

sundheden. Derfor vil miljøminister Connie 

Hedegaard bruge miljøkroner på at fremme 

byboernes muligheder for naturoplevelser.

Miljøministeren  
vil fremme den  
bynære natur

Regeringen har afsat penge til at skabe 
mere natur tæt på befolkningen i 
byerne.

I en tale ved Danmarks Naturfred-
ningsforenings repræsentantskabsmøde 
i Faaborg den 22. april oplyste miljømi-
nister Connie Hedegaard, at regeringen 
frem til 2008 har afsat 200 mio. kr. 
ekstra til en særlig indsats omkring 
vandløb, ådale, søer, strandenge og høj-
moser samt til nye bynære naturområ-
der og sammenhængende stisystemer.

Dertil kommer, at regeringen i årene 
2006-2009 vil bruge en ekstra milliard 
kroner på natur og miljø. Heraf vil 700 
mio. kr. i de kommende tre år blive 
brugt på at skabe mere natur og et 
renere vandmiljø. En del af pengene vil 

gå til grønne partnerskaber om natur-
projekter.

Om baggrunden for beslutningen 
om at fremme den bynære natur har 
miljøministeren henvist til en række 
undersøgelser, der viser, at bynær natur 
fremmer befolkningens sundhed.

Connie Hedegaard siger til Vækst, at 
det eksempelvis kan være naturprojek-
ter i udkanten af byerne, men det kan 
også være projekter, der skaber mere 
natur inde i byerne.

- Vi sidder og arbejder med mulig-
heden for at etablere grønne partner-
skaber, hvor vi eksempelvis bringer en 
kommune sammen med andre part-
nere, for eksempel Danmarks Natur-
fredningsforening, om en helt særlig 
idé, siger Connie Hedegaard.

Udover at formidle lokale grønne 

partnerskaber er miljøministeren ind-
stillet på direkte at støtte lokale projek-
ter. Men hun understreger, at et projekt 
skal have en helt særlig karakter for at 
komme i betragtning.

- Vi vil holde kommunerne fast på 
deres ansvar, så vi vil ikke støtte noget, 
som kommunerne alligevel ville gøre, 
fastslår hun.

Connie Hedegaard oplyser, at mil-
jøministeriet i øjeblikket er i gang med 
at analysere mulighederne i de grønne 
partnerskaber, og at resultatet af dette 
arbejde vil foreligge til august-septem-
ber.

Behov for flere grønne områder
Frederiksberg Have er et af de grønne 
åndehuller for bybefolkningen midt i 
København. Den statsejede have admi-
nistreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen, 
og her siger landskabsarkitekt Jens 
Balsby Nielsen, at det ville være en god 
idé med flere grønne områder i byen. 

Slots- og Ejendomsstyrelsen har 
vurderet, at omkring 3 millioner men-
nesker besøger haven hvert år. 

- Man kan sige, at de mange besø-
gende i Frederiksberg Have afspejler 
det stigende behov for flere grønne 
områder i byen, konstaterer Jens Balsby 
Nielsen.

Oprindeligt er Frederiksberg Have 
anlagt som en romantisk have - et sted 
for oplevelse og som et socialt møde-
sted. I dag bruges haven på mange flere 
måder. De besøgende i haven kommer 
både for at slappe af og dyrke motion 

Foto: Søren Holm/Chili
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som eksempelvis yoga, tai-chi, løb og 
stavgang. 

Dialog med brugere og interes-
seorganisationer
For at imødekomme den stigende inte-
resse for at bruge de grønne områder 
har Slots- og Ejendomsstyrelsen taget 
initiativ til en løbende dialog med 
brugere og interesseorganisationer om 
udviklingen i Frederiksberg Have og 
Søndermarken lige ved siden af. 

Styrelsen holder blandt andet koor-
dinerende møder med de organiserede 
brugere, ligesom man samarbejder 
med eksempelvis Danmarks Naturfred-
ningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening om at gøre naturindholdet så 
mangfoldigt som muligt.

Dette samarbejde har blandt andet 
ført til, at tidligere klippede græsarealer 
er omlagt til naturgræs og fælledgræs, 

som giver flere vilde urter og en større 
variation i de oplevelser, man kan få i 
de to haver. Samarbejdet har ligeledes 
omfattet en helt unik koloni af fiskehej-
rer, der giver publikum i Frederiksberg 
Have mulighed for at komme tæt på 
den ellers meget sky fugl. 

Christian Søborg fra HedeDanmark 
har som driftsleder været ansvarlig for 
arbejdet. Han fortæller, at HedeDan-
mark sidste år udførte en omlægning 
af Andebakkeøen, hvor fiskehejrerne 
holder til. 

- Vi stod for rydningen af en del tæt 
træbevoksning, og i stedet såede vi græs 
og plantede nye buske og træer. Selve 
arbejdet blev tilrettelagt, så der blev 
taget hensyn til fiskehejrerne på øen, 
fortæller Christian Søborg. 

Et led i projektet var desuden etab-
leringen af en trækfærge, der giver 
publikum adgang til øen i de perioder, 

hvor det ikke forstyrrer øens koloni af 
fiskehejrer.

Daglig kontakt med brugerne
Gennem den daglige pleje og vedlige-
holdelse samt udførelsen af projekter 
er HedeDanmark med til at gennem-
føre de udviklingsplaner, der bliver til i 
dialogen med brugere og interesseorga-
nisationer.

Desuden har HedeDanmarks med-
arbejdere en vigtig rolle i kontakten 
med brugerne, da medarbejderne jo 
har deres daglige gang i haven.

- Det er vigtigt, at medarbejderne i 
HedeDanmark forstår udviklingspla-
nerne, så de kan informere brugerne 
om, hvad der foregår. Desuden har 
medarbejderne en logbog, hvor de 
løbende registrerer brugernes bemærk-
ninger, ønsker, idéer og nye anvendel-
sesmåder, forklarer Jens Balsby Nielsen.

Grønne partnerskaber i praksis
Gennem samarbejdet med brugere, 
interessegrupper og entreprenører 
afprøver Slots- og Ejendomsstyrelsen 
allerede i dag nogle arbejdsmetoder, 
der ligger tæt på miljøministerens idé 
om at udvikle bynær natur gennem 
partnerskaber.

- Det er vigtigt, at vi kan agere som 
en helhed, hvor der skabes fælles for-
ståelse for målsætningerne hos alle 
parter. I dialogen får vi værdifulde 
tilbagemeldninger om ønsker til havens 
rammer, men vi får også mulighed for 
at forklare de afvejninger, vi nødven-
digvis må tage i forhold til brugen, når 
haven er en historisk romantisk have 
med et værdifuldt naturliv, forklarer 
Jens Balsby Nielsen.

Links:
Links til udviklingsplanerne for Frederiksberg 
Have og Søndermarken:
http://www.ses.dk/db/files/udviklingsplan_fre-
deriksberg_have.pdf
http://www.ses.dk/db/files/udviklingsplan_
soendermarken_skaerm.pdf

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

HedeDanmarks medarbejdere har ansvaret for at gennemføre de udviklingsplaner, som Slots- 
og Ejendomsstyrelsen udvikler i samarbejde med brugere og organisationer. Billedet er taget før 
den 1. maj, hvor Hedeselskabet Skov og Landskab A/S skiftede navn til HedeDanmark.

Foto: Søren Holm/Chili
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Nyt forskningsanlæg til biogas-
produktion og gylleseparation

Alle led i biogassens forsynings- og afsætnings-

kæde kan testes og dokumenteres, når Danmarks 

JordbrugsForskning får sit nye anlæg i Foulum

Af Gunnar Mikkelsen, Danmarks JordbrugsForskning, og Henrik V. Laursen, Xergi A/S

Et nyt dansk forsøgsbiogasanlæg giver 
såvel forskere som anlægsproducenter 
en unik mulighed for videnskabeligt 
at teste nye metoder og teknologier til 
biogasproduktion. 

Det nye anlæg, der i den kommende 
tid opføres hos Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Foulum ved Viborg, vil gøre 
det muligt at observere hvert enkelt led 
i biogassens forsyningskæde. 

De led i biogassens forsyningskæde, 
der kan overvåges videnskabeligt, er: 
· produktion af energiafgrøder eller 

andre afgrøder på marken
· produktion af biomasse fra landbru-

gets stalde
· nye metoder og teknologier til biofor-

gasning
· separation af næringsstofferne i det 

afgassede restprodukt
· lugtgener, udvaskning af næringsstof-

fer og andre miljøforhold

Placeringen på Forsøgscenter Foulum 
gør det muligt at udnytte mulighederne 
i forbindelse med Danmarks Jordbrugs-
forsknings produktionsdyr, forsøgs-
marker og forskere, der kan producere 
kvalitetssikrede data. Forskningen i 
biogassens forsynings- og afsætnings-
kæde vil ligeledes blive understøttet af, 
at Danmarks JordbrugsForskning har 
en årelang tradition for at samarbejde 
med og trække på ekspertise fra andre 
forskningsmiljøer. 

Kyoto-aftale, drivhuseffekt  
og næringsstoffer
Perspektiverne for biogas- og separati-
onsanlægget er, at biogasproduktion på 
internationalt plan kan styrke grund-
laget for at nå målene i Kyoto-aftalen. 
I Danmark vil bioforgasning af al hus-
dyrgødning potentielt kunne reducere 
udledningen af CO2 med ca. 10 procent, 
svarende til 3 mio. tons CO2. 

På miljøområdet skal anlægget end-
videre dokumentere, at fordampningen 
af lattergas og metan nedbringes, og at 
biogasproduktionen dermed reducerer 
drivhuseffekten. 

Debatten om omfanget af svine-
produktionen i Danmark har gjort det 
klart, at belastning af omgivelserne fra 
lugt og næringsstoffer skal reduceres. 
Anlægget skal bidrage til at udvikle 
og dokumentere systemer, der kan 
forbedre håndtering og udnyttelse af 
husdyrgødning og næringsstoffer i 
landbruget. Anlægget skal blandt andet 
dokumentere, at udnyttelsen af kvæl-

stof forbedres gennem bioforgasning, 
og at det reducerer udvaskningen af 
kvælstof. 

Endelig er det målet at styrke udvik-
lingen i biogasindustrien ved at lave 
forpligtende aftaler med industripart-
nere, der arbejder på at udvikle biogas-
teknologien.

Producerer data frem for land-
brugsprodukter
Forskningscenter Foulum har både 
forsøgsmarker og store produktionsbe-
sætninger inden for alle typer produkti-
onsdyr. Det karakteristiske ved forsøgs-
centret er, at produktet er data frem for 
traditionelle landbrugsprodukter som 
kød, mælk og korn. 

Stalde og marker er indrettet som 
laboratorier i stor skala. Det betyder, 
at der kan laves intensive studier af 
enkelte dyr eller planter såvel som store 
produktionsforsøg, der involverer hele 
marker eller mange dyr. 

Markerne som  
grundlag for biogas
Forsøgsmarkerne omfatter ca. 1200 ha, 
hvor der kan etableres forskningspro-
jekter eller egentlig produktion, f.eks. af 
energiafgrøder. 

Det er vigtigt, at projekter kan gen-
nemføres ”fra jord til bord”, så netop 

Placeringen af forsøgsbiogasanlægget hos 
Danmarks JordbrugsForskning i Foulum 

ved Viborg gør det muligt at teste  
anlægget i sammenhæng med eksempelvis 

forsøgsstaldene på stedet.

Foto: Kvægbrugets Forsøgscenter, Foulum
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en miljøgevinst ved en bestemt strategi 
kan kvantificeres og vurderes. 

Biogas fra besætningerne
Produktionsbesætningerne omfat-
ter alle typer produktionsdyr. Der er 
ca. 225 malkekøer med opdræt, og 
staldene kan sektionsopdeles, så for 
eksempel en fodringsstrategi, der vari-
erer gødningen med nogle bestemte 
næringsstoffer, kan indgå i et forsk-
ningsprojekt på biogasanlægget. 

Der er en svinebesætning på 300 
søer med opdræt, og svineproduktio-
nen kan ligeledes undersøges i forhold 
til biogasproduktion, herunder både 
delelementer og hele produktioner.

Endelig er der en produktion med 
2000 minktæver, og dermed vil mink-
erhvervet også kunne få gavn af de 
kommende forskningsfaciliteter. Mink-
gødning har et stort indhold af fosfor, 
og separationen vil betyde, at fosforen 
kan separeres ud af gødningen og gen-
anvendes i andre sammenhænge.

Spydspids for bioenergi
Danmarks JordbrugsForskning har 
en stor viden om fodring og fodrings-
strategier. Den viden kan bruges til at 
forbedre fodringen af biogasanlægget 
med biomasse, så gasproduktion og 
miljøforhold optimeres. 

Anlægget opbygges som et egentligt 
forskningsanlæg, hvor en proces kan 
følges og dokumenteres, ligesom et pro-
jekt kan gennemføres med gentagelser. 
Dermed fås en større sikkerhed for, at 
forskningsresultaterne er pålidelige og 
kan bruges som grundlag for udvikling 
af biogasteknologien.

Anlægget giver samtidig Danmarks 
JordbrugsForskning mulighed for at 
udbygge sit samarbejde med både 
landbruget og biogasbranchen. Dermed 
styrkes forskningscentrets rolle som 
spydspids for en regional udvikling af 
miljøvenlig bioenergi baseret på land-
brugets produktion, ligesom udnyttel-
sen af husdyrgødningen optimeres.

Med det nye forsøgsanlæg får Xergis 

udviklingsafdeling i Agro Business Park 
i Foulum adgang til en prøvestation, 
der kan bidrage til at styrke selskabets 
position på de kraftigt voksende inter-
nationale markeder for biogasanlæg. 
En mulighed, der naturligvis gør sig 
gældende for alle branchens aktører, 
så anlægget kan komme til at spille 
samme vigtige rolle som vindmøllein-
dustriens forsøgsanlæg. 

Alle, som har en interesse i energi- 
og landbrugsproduktion, er hermed 
inviteret til at deltage i forsknings- og 
udviklingsarbejdet på det nye forsøgs-
biogasanlæg. Anlægget, der leveres af 
Xergi, forventes at være i drift omkring 
årsskiftet 2006-2007.

Forfatteroplysninger:
Gunnar Mikkelsen er driftschef ved Dan-
marks JordbrugsForskning med ansvar for 
forskningsaktiviteterne på Foulum.
Henrik V. Laursen er salgschef ved Xergi A/S 
og arbejder primært med salg og konceptud-
vikling af biogas- og separationsanlæg..

Grafik: Troels Marstrand
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jens@ranfelt.dk * www.ranfelt.dk 
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Nu kan kommunerne 
udpege stilleområder
Kommunerne får nu mulighed for at udpege stilleområder 

både i byer og det åbne land, hvilket giver mulighed for 

at sikre en særlig beskyttelse mod støj. Stilleområderne er 

kommet til i forbindelse med revideringen af bekendtgørelse 

om støjkortlægning og handlingsplaner, og i forlængelse 

heraf har Miljøstyrelsen udarbejdet en ny vejledning om 

emnet.

Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor 

støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om at bevare 

området som stille. Der er tale om stille og uforstyrrede 

områder i det åbne land, hvor naturens lyde kan høres uden 

forstyrrende støj. Desuden er det områder som for eksempel 

parker i byer og andre bynære områder, som er let tilgæn-

gelige, og hvor der er relativt stille. Der er naturligvis forskel 

på graden af stilhed i de to typer af områder - og også på de 

forventninger, som de besøgende har til, hvor stille og ufor-

styrret der er.

Eksempler på stilleområder i byer kan være offentligt til-

gængelige haver, parkanlæg, kirkegårde, historiske områder, 

haver til hospitaler og andre institutioner.

I det åbne land er et stilleområde et offentligt tilgængeligt 

område, hvor det i den helt overvejende del af tiden er natu-

rens egne lyde, som dominerer. Det vil således være muligt 

for den besøgende uforstyrret at høre vandets rislen, vindens 

susen i løvet, fuglesang m.v. , således at man får oplevelsen 

af at befinde sig i naturen uden at blive forstyrret af lyde fra 

menneskelige aktiviteter.

Du kan læse mere om stilleområderne på Miljøstyrelsens 

hjemmeside på www.mst.dk

Miljøgodkendelser bliver 
lettere for både virksom-
heder og kommuner

Miljøstyrelsen er i fuld gang med at lave standardvilkår, 

der letter godkendelsesprocessen for asfaltfabrikker, beton-

virksomheder, krematorier og en række andre virksomheder, 

der skal have en miljøgodkendelse. Det skriver Miljøstyrelsens 

nyhedsbrev Miljønyt.dk i sin marts-udgave.

Standardvilkårene udarbejdes som bilag til den forenklede 

bekendtgørelse om miljøgodkendelser fra 2005. 

Bilagene indeholder detaljerede beskrivelser af de krav, 

virksomhederne skal leve op til for at blive miljøgodkendt. 

Det gælder blandt andet krav til virksomhedernes indretning 

og drift, grænseværdier for luftforurening samt vilkår for 

egenkontrol. 

Dertil kommer, at branchebilagene indeholder detaljerede 

tjeklister med de informationer virksomhederne skal levere, 

når de søger om miljøgodkendelse.

Ifølge fuldmægtig Susanne Mieth Andersen, Miljøstyrelsens 

Industrienhed, bliver branchebilagene en lettelse for både 

kommunerne, der skal miljøgodkende virksomhederne, og for 

de virksomheder, der skal godkendes.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Hertz NeverLost®

Den perfekte rejseledsager
Nu også i Danmark

www.hertzdk.dk
33 17 90 00
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Trafikale problemer omkring de store 

byområder, spredning af erhvervsbyg-

geri ud i landskabet langs motorvejene 

og manglende økonomisk udvikling i 

udkantsområderne. Det er tre hoved-

problemer, regeringen har taget fat på i 

sin Landsplanredegørelse 2006, der blev 

offentliggjort den 22. maj. 

Udlægningen af erhvervs- og bolig-

områder skal koordineres med udbyg-

ningen af infrastruktur og kollektiv 

transport i de store bymæssige områder, 

fremgår det af Landsplanredegørelsen. 

Det gælder især Sjælland inklusive 

hovedstadsområdet samt båndet af øst-

jyske byer fra Kolding til Randers.

»Det er vigtigt at undgå spredte 

udlæg af arealer til erhvervs- og bolig-

formål uden sammenhæng med en 

udbygning af infrastrukturen, herun-

der særligt den kollektive transport. I 

modsat fald vil vi se et øget trafikpres 

på linje med de trængselstendenser, 

der allerede ses i dag, særligt i myldre-

tiden,« skrev regeringen om situationen 

på Sjælland, da forslaget til Landsplan-

redegørelsen blev præsenteret i marts.

I Østjylland er byerne fra Kolding til 

Randers ved at udvikle sig til et sam-

menhængende byområde, så her bliver 

det også vigtigt at koordinere erhvervs-

udviklingen og den kollektive trafik for 

at undgå trafikale problemer. 

Byggeri langs motorveje

Ved præsentationen af forslaget til 

landsplanredegørelse pegede miljømini-

ster Connie Hedegaard endvidere på, at 

byggeri langs motorvejene har udvisket 

grænsen mellem land og by i nogle 

områder. Derfor lægger redegørelsen 

op til en dialog med de østjyske kom-

muner om, hvordan udviklingen i områ-

det kan planlægges, så byudviklingen 

ikke sker på bekostning af det østjyske 

landskab.

Mens udviklingen går stærkt i hoved-

stadsområdet og Østjylland, går det 

mindre godt i udkantsområderne. Her 

siger regeringen, at natur, landskaber 

og kulturmiljøer rummer potentialer 

for udvikling, idet der blandt andet er 

mulighed for øget bosætning af fami-

lier. Ligeledes kan flere sommerhuse, 

golfbaner og innovation i fødevareer-

hvervet bidrage til erhvervsudviklingen i 

udkantsområderne.

Erhvervs- og boligudvikling skal 
koordineres med kollektiv trafik

Hvis ikke erhvervs- og boligudviklingen 
koordineres med udbygningen af især den 

kollektive trafik, vil vi se et øget trafikpres på 
Sjælland og i Østjylland, mener miljøminister 
Connie Hedegaard. Foto fra østjysk motorvej.

Foto: Claus Haagensen/Chili
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
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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