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Vi skal med i innovationskapløbet!

I de seneste år har innovation fået stadig større betydning for Danmarks 

konkurrenceevne. Overalt i verden omsættes nye idéer med stor hast til 

nye produkter og forretningskoncepter. De spredes hurtigt på det globale 

marked, hvor nye virksomheder, produkter og ydelser dagligt sætter etable-

rede virksomheder under pres.

Et meget aktuelt eksempel er vedvarende energi, hvor Danmark hidtil 

har haft en førerposition, men nu må se andre lande kaste store ressourcer 

ind i innovationskapløbet.

Innovationshastigheden er en stor udfordring for os i Danmark i en tid, 

hvor de naturvidenskabelige uddannelser er i krise. Manglen på interesse 

for naturvidenskab er et væsentligt problem, fordi medarbejdere med en 

naturvidenskabelig uddannelse er afgørende for, at det danske samfund 

kan være på omdrejningshøjde med resten af verden. 

I Hedeselskabet oplever vi både udfordringerne og mulighederne på det 

globale marked. Datterselskaberne i Dalgasgroup, der varetager den kom-

mercielle del af Hedeselskabets aktiviteter, har cirka 1100 medarbejdere, og 

langt hovedparten har en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Ikke 

én ydelse og ikke ét produkt er solgt, uden at kombinationen af naturvi-

denskab og innovation har været i spil.

Det er baggrunden for, at vi i år har planlagt en kronikserie i Vækst, der 

skal sætte fokus på, hvordan vi kan styrke naturvidenskaberne i Danmark.

Vi mener også, det er vigtigt med konkret handling. Derfor har Hede-

selskabet valgt at støtte op om etableringen af et nyt Naturvidenskabernes 

Hus i Bjerringbro. Det er et ambitiøst projekt, der går ud på at fremme 

naturvidenskaberne gennem et regionalt og nationalt innovationscenter 

for naturvidenskabelig undervisning i grundskolen og gymnasiet.

Endelig har Hedeselskabets bestyrelse i januar vedtaget en ny strategi, 

der betyder, at Hedeselskabet i de kommende år vil arbejde systematisk 

med at skabe innovation inden for natur, miljø og energi. På den måde 

vil vi påtage os vores del af ansvaret for at sikre Danmark en fortsat stærk 

position i det globale samfund.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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I foråret 2006 etablerede Hedesel-

skabet selskabet Dalgasgroup A/S 

med det formål at varetage den for-

retningsmæssige del af Hedeselska-

bets aktiviteter.

Dalgasgroup arbejder med inve-

steringer, innovation og forret-

ningsudvikling inden for natur- og 

miljøområdet. Dalgasgroup ejer 

datterselskaberne HedeDanmark, 

Orbicon, Hedeselskabet Polen, og 

er medejer af selskaberne Xergi og 

Silvatec. Desuden administrerer Dal-

gasgroup en betydelig portefølje af 

skov- og naturejendomme på vegne 

af Hedeselskabet.

Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Horsens Golfklub har med virkning 

fra 1. marts 2007 indgået aftale med 

HedeDanmark Greenkeeping om pleje 

af Horsens Golfklubs mesterskabsbane i 

Hansted Ådal. 

- Vi har netop indgået en foreløbig 

5-årig aftale med HedeDanmark. Vi går 

efter løsninger, der gavner medlem-

merne af Horsens Golfklub og medar-

bejderne mest muligt. Derfor har vi nu 

valgt at outsource al greenkeeping, siger 

bestyrelsesformand Mikael Sthaalros, 

Horsens Golfklub. 

Skal demonstrere 
miljøvenligt land-
brug  
Landsbyforeningen i Store Restrup syd for 

Aalborg har sammen med HedeDanmark 

fået tilsagn om tilskud fra landdistrikts-

midlerne til at gennemføre et demonstra-

tionsprojekt om miljøvenligt landbrug. 

Aalborg Kommune deltager i projektet 

som samarbejdspartner.

- Projektet skal demonstrere, hvordan 

det kan lade sig gøre at øge naturindhol-

det i landbruget, idet der skal deltage 

flere lodsejere. Det gælder især metoder 

til at skabe bedre livsbetingelser for mar-

kens insekter, padder, krybdyr og vildt, 

siger Niels Søndergaard, der er produkt-

chef inden for jagt, vildt og natur i Hede-

Danmark.

Projektet vil primært sætte fokus på, 

hvordan man forbedrer levevilkårene for 

agerhøns. Det skyldes, at når agerhøns 

findes i et område, så er det en indikator 

for, at dyr og planter generelt trives godt 

i området. Agerhønens tilstedeværelse 

indikerer biologisk mangfoldighed.

I forbindelse med projektet skal der 

udvikles et koncept for etablering af 

markvildtstriber i større sammenhæn-

gende landbrugsområder, hvor der 

deltager flere lodsejere, oplyser Niels 

Søndergaard.

En markvildtstribe dækker over en 

række former for terrænpleje, der enkelt-

vist eller i kombination bidrager til at 

skabe bedre livsbetingelser for mark-

vildtet. Terrænplejen vil typisk tilgodese 

insekter, padder, krybdyr, agerhøns, 

fasaner, viber, lærker og harer, men også 

råvildt.

Markvildtstriberne bryder større dyrk-

ningsflader og skaber variation, så der 

opstår områder med redesteder, bar jord, 

føde i form af insektforekomster og frø fra 

etårigt ukrudt samt dækning for dyrene.

Med aftalen vurderer Michael Sthaal-

ros, at klubbens medlemmer kan se 

frem til en endnu bedre golfbane, og 

at medarbejderne blandt andet kan se 

frem til at blive en del af et stærkt fag-

ligt miljø med direkte adgang til den 

nyeste viden om greenkeeping.

Med en udfordrende 18-hullers bane 

og en af landets få ratede par-3-baner 

er Horsens golfklub en af Danmarks 

førende. Klubben har stolte traditioner, 

blandt andet som vært for flere danske 

mesterskaber og ikke mindst European 

PGA Challenge Tour. 

Horsens Golfklub står over for en 

større baneomlægning, som blandt 

andet omfatter renovering og omlæg-

ning af adskillige greens. 

Banearkitekt Line Mortensen er arki-

tekt på projektet, og HedeDanmark vil 

bistå med kvalitetssikring af projektet 

og ikke mindst styring i forhold til den 

daglige drift og medlemmernes brug 

af banen. 

Med Horsens Golfklub står HedeDan-

mark nu for baneplejen på seks danske 

golfklubber - Golfklubben Lillebælt, 

Dragør GK, Kalundborg GK, Birkemose 

Golfcenter, Mensalgaard GK og Horsens 

GK. 

I Vækst 2-2007 sætter Vækst i øvrigt 

fokus på den aktuelle udvikling med 

stigende interesse for golf og dermed 

stadig flere golfbaner i Danmark.

Horsens Golfklub  
outsourcer baneplejen 

HedeDanmark skal stå for baneplejen i Horsens Golfklub.

Foto: Finn østrup, Horsens Golfklub
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Xergi styrker ledelsen
   

Xergi A/S har ansat Jørgen Ballermann som direktør og Erland 

Lind Mortensen som ny økonomichef.

Jørgen Ballermann, der er uddannet cand. oecon., kommer fra 

en stilling som Vice President i Vestas Wind Systems A/S, og adm. 

direktør for selskabet Global Renewable Energy Partners A/S, (100 

procent ejet datterselskab af Vestas), der arbejder med udvikling 

af vindkraftprojekter.

Erland Lind Mortensen, der ligeledes er uddannet cand. oecon, 

har hentet erfaring igennem ansættelse hos blandt andre Elsam-

Projekt, Ansaldo Vølund, Vestas og APV.

For at styrke Xergis satsning på biogasanlæg i Tyskland udtræ-

der Hans Henrik Hansen af direktionen i Xergi A/S og tiltræder 

som direktør for Xergi Biogas GmbH.

Direktionen i Xergi A/S består herefter af adm. direktør Frank 

Rosager med ansvar for teknologi og projekt og direktør Jørgen 

Ballermann med ansvar for salg og forretningsudvikling.

Styrkelsen af ledelsen skal ses som et led i selskabets fortsatte 

internationalisering og ekspansion inden for biogasmarkedet, der 

rummer meget store perspektiver såvel i Danmark som interna-

tionalt. Xergi har mere end 20 års erfaring inden for udvikling, 

levering, drift og vedligeholdelse af nøglefærdige energi- og 

miljøanlæg. 

Forventer flere  
kommunale miljøopgaver
Miljørådgiveren Orbicon forventer vækst inden for løsning af 

administrative opgaver for de kommunale miljøafdelinger. 

Efter at kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, 

forventer Orbicon, at flere kommuner får behov for at trække på 

selskabets administrative kompetencer på miljøområdet. 

I 2006 overtog Orbicon aktiver og aktiviteter i Miljøcenter 

Nordjylland I/S, der servicerede og løste miljøopgaver for 19 

nordjyske kommuner. Med baggrund i dette opkøb og de erfa-

ringer det har givet, vil Orbicon udvikle forretningsområdet til at 

dække hele landet.

- Kommunerne har fået mange nye opgaver på miljøområdet, 

og derfor stiller vi os naturligvis til rådighed med vore kompe-

tencer, siger afdelingschef Lisbet Emmery.

Som en del af Orbicon vil miljøcentrets medarbejdere fortsat 

løse opgaver som miljøtilsyn på landbrug, virksomheder, vand-

værker og vandløb. Andre opgaver er miljøgodkendelser, spilde-

vandstilladelser, jordforureningssager, vandløbsregulativer samt 

klagesagsbehandling inden for røg, støj, møg, lugt m.m. 

Sagerne løses således, at de kan håndteres i kommunernes 

politiske systemer og efter forvaltningslovens regler. 

Samarbejde om flodmiljø 
i eks-Jugoslavien
Savafloden, der løber gennem Serbien, Kroatien og Bos-

nien-Herzegovina rummer unikke naturværdier. Derfor 

gennemføres nu et stort projekt, der har som formål at 

fremme beskyttelsen af naturværdierne langs floden. 

Samtidig forventes projektet at bidrage til stabilisering af 

forholdet mellem de tre eks-jugoslaviske lande.

- Formålet med projektet er at identificere og plan-

lægge bevarelse og forvaltning af betydningsfulde 

naturområder langs floden. Blandt andet skal de tre lande 

hjælpes til at opbygge kompetencer og organisation til at 

kunne leve op til EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirekti-

ver, fortæller Karina Seeberg Kitnæs, der er projektleder i 

Orbicon Natur og Vandmiljø i Århus.

Orbicon skal bidrage til projektet med en række råd-

givningskompetencer inden for natur- og miljøområdet, 

især som rådgiver for og koordinator af projektets arbejds-

gruppe vedrørende biodiversitet. Gruppens arbejde består 

i at indsamle data for beskyttede områder samt truede 

habitattyper og arter. Gruppen skal endvidere udarbejde 

et forslag til et netværk af beskyttede kerneområder, buf-

ferzoner og grønne korridorer.

En anden del af projektet går ud på at identificere 

områder, der er i stand til at modvirke oversvømmelse 

samt introducere landbrugsmetoder, der støtter bevarel-

sen af landskabet og biodiversiteten. Desuden skal projek-

tet støtte udviklingen af naturturisme i området.

For at understøtte projektets målsætninger går det 

også ud på at øge lokalbefolkningens opmærksomhed 

på behovet for at bevare og forvalte det unikke landskab 

langs med floden.

Indimellem kan man stå på vandski i gaderne i Beograd, og 
målet med Sava-projektet er bl.a. at begrænse oversvømmelser.
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Frank Rosager
Adm. direktør,

Xergi A/S

Frygten for forsyningssikkerheden har 
sammen med  klimaforandringer fået 
energidebatten til at eksplodere, både i 
Danmark og internationalt. 

Lukningen af olie- og gasforsynings-
ledninger, der går fra Rusland gennem 
Ukraine og Hvide Rusland, har åbnet 
europæernes øjne for den risiko, det 
indebærer, at EU i år 2020 vil være 
afhængig af at få 93 procent af sin 
olieforsyning og 84 procent af sin gas-
forsyning udefra, hvis ikke der handles 
i tide.

FN’s klimapanel med over 2.000 
forskere har gennem mange år rap-
porteret om de menneskeskabte klima-
forandringer med større og større sik-
kerhed. Men den folkelige debat er især 
blevet skabt af Al Gore med filmen »En 
ubekvem sandhed« og af den britiske 
Stern-rapport, der estimerer klimaom-
kostninger på 40.000 milliarder kroner, 
hvis ikke der gribes markant ind.

På den baggrund har alle de vestlige 
landes ledere nu meldt klart ud om 
både klimaændringer og energiforsy-
ning, samtidig med at de sætter mere 
eller mindre ambitiøse mål for proble-
mets løsning. George Bush måtte hånd-
tere emnet i sin årlige tale til nationen, 
og ledere som den tyske kansler Angela 

Merkel, Frankrigs præsident Jacques 
Chirac, EUs kommissionsformand Jose 
Barosso og statsminister Anders Fogh 
Rasmussen har alle sat emnet på dagsor-
denen.

Vejen er nu banet for en langsigtet 
massiv international udbygning af vedva-
rende energi.

Der er ikke tvivl om, at de nationer, der 
først tager initiativ til at satse på den nød-
vendige forskning inden for området - og 
ikke mindst skabe de økonomiske ramme-
betingelser, der hjælper de nye teknologier 
til at opnå volumen på energimarkedet 
– har store muligheder for at opbygge helt 
nye industrier med anselige eksportpoten-
tialer.

Danmark har en førerposition på flere 
områder, og den danske regering har spil-
let ud med øgede midler til forskning. Nu 
bliver det spændende at se, om regeringen 
er parat til at følge op med de ændringer 
af rammebetingelserne, som er absolut 
nødvendige for at udnytte de oplagte eks-
portmuligheder.

Jeg håber, at dette nr. af Vækst kan være 
med til at kvalificere debatten indenfor 
et område, der er uhyre kompliceret med 
dets sammenblanding af klimaforskning, 
forsyningspolitik, stormagtspil og kompli-
cerede nye teknologiske muligheder.

Foto: Ashok Rodrigues, iStock International Inc.
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Ud af en samlet reduktion af driv-
husgasser svarende til 13 mio. tons 
CO2 årligt i perioden 2008-20012 har 
staten forpligtet sig på en reduktion på 
7,8 mio. tons. Heraf skal kun 1,3 mio. 
tons komme fra energibesparelser og 
udbygning af den vedvarende energi i 
Danmark. Resten vil staten opnå ved at 
investere i renere teknologi i udlandet 
samt ved at indregne optag af CO2 i 
skove og markjord. De mest energifor-
brugende virksomheder skal reducere 
med 5,2 mio. tons årligt, og de kan frit 
vælge, om de selv vil reducere udled-
ningen af drivhusgasser, eller om de vil 
købe sig til reduktionerne i udlandet.

Dermed skaber regeringens nye 
klimaplan ikke den udvikling inden for 
energibesparelser og vedvarende energi, 
som den kunne have gjort. Det mener 
både kritikerne i oppositionen og en 
række grønne organisationer. 

Elselskaberne påpeger samtidig, at 
klimaplanen svækker deres muligheder 
for at omlægge elværkerne til mere 
CO2-neutral energiproduktion.

Regeringens svar på kritikken lyder, 
at tildelingen af CO2-kvoter kun 
indirekte påvirker udviklingen af ved-
varende energi og energibesparelser, 
der primært skal fremmes gennem 
regeringens nye energistrategi. Denne 
strategi vil øge den vedvarende energi-
produktion fra 16 procent i dag til 30 
procent i 2025. Uambitiøst, lyder det 
fra kritikerne. 

Regeringens klimaplan blev offent-
liggjort kort før jul. Den skal sikre, at 
Danmark lever op til sine Kyoto-for-
pligtelser om at reducere udslippet af 
drivhusgasser med 21 procent i årene 
2008-2012 i forhold til 1990.

Kunne finansiere ny teknologi
I forbindelse med tildelingen af CO2-
kvoter til virksomhederne har EU givet 
regeringerne mulighed for at sælge op 

til 10 procent af kvoterne på auktion, 
men det har den danske regering valgt 
ikke at gøre - en beslutning, der møder 
kritik. Pengene fra salget af kvoter 
kunne nemlig være brugt til at inve-
stere mere i udbygning af vedvarende 
energi og energibesparende teknologier, 
påpeger klima- og energimedarbejder 
Tarjei Haaland fra Greenpeace.

- Man kunne give mere støtte til 
udbygning af vindkraft, demonstra-
tionsprojekter for bølgekraft, anden 
generations bioethanol og flere biogas-
anlæg, siger Tarjei Haaland.

Regeringen har ikke ønsket at sælge 
kvoter på auktion af hensyn til de 
danske virksomheders konkurrence-
evne over for virksomheder i de andre 
EU-lande. Kun 10 europæiske lande 
lægger op til at bortauktionere kvoter, 
og blot halvdelen af disse lande forven-

En plan for klimaet 

Regeringens nye klimaplan satser for lidt på 

vedvarende energi og energibesparelser, mener 

kritikerne. Regeringen melder hus forbi med 

henvisning til ny strategi om at fordoble den 

vedvarende energiproduktion.

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Bert Wiklund

Grafik: Troels Marstrand
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tes at bortauktionere mere end én pro-
cent af kvoterne, oplyser miljøminister 
Connie Hedegaard til Vækst.

Konkurrenceforvridning
Ifølge brancheorganisationen Dansk 
Energi kommer de danske kraftværker 
til at mangle CO2-kvoter for mellem 
500 mio. kr. og 1,5 mia. kr. som følge af 
regeringens nye kvotetildeling.

Vicedirektør Lars Aagaard siger, at 
regeringens kvotereduktion får negative 
konsekvenser for kraftværkernes evne 
til at ombygge deres anlæg til en mere 
CO2-neutral energiproduktion.

- For det første bliver de danske sel-
skaber ringere rustet i forhold til tyske 
konkurrenter, og for det andet svækker 
den stramme tildeling af CO2-kvoter 
selskabernes muligheder for at omstille 
de danske kraftværker i en mere CO2-
neutral retning, forklarer Lars Aagaard.

Skævvridningen af konkurrencesi-
tuationen i forhold til de tyske konkur-

renter kan ifølge Lars Aagaard få som 
konsekvens, at elværkerne producerer 
mindre el selv og i stedet køber el fra 
kulfyrede kraftværker i Tyskland. 

Regeringens klimaplan er skruet 
sådan sammen, at virksomhedernes 
reduktionsforpligtigelse på 5,2 mio. 
tons ikke nødvendigvis fører til energi-
besparelser eller udbygning af vedva-
rende energi i Danmark.

Og det er helt efter planen ifølge 
miljøminister Connie Hedegaard. Tidli-
gere regeringer har siden 1990 reduce-
ret de hjemlige drivhusgasudledninger 
betydeligt. Derfor er det begrænset, 
hvor mange »omkostningseffektive 
tiltag«, der ifølge regeringen er tilbage 
i Danmark i forhold til, at de skal have 
en effekt i perioden 2008-2012. 

»Virksomhederne gives således 
mulighed for selv at vælge, om de vil 
opfylde deres behov for kvoter gennem 
egne reduktioner i drivhusgasudled-
ningen eller ved at købe kvoter eller 

kreditter,« skriver Connie Hedegaard, 
idet hun påpeger, at priserne på kvoter, 
klimakreditter og egne reduktioner 
bliver afgørende for, hvad virksomhe-
derne vælger.

Kritik af klimaprojekter
Et andet væsentligt kritikpunkt i kli-
maplanen er regeringens intentioner 
om i vidt omfang at gøre brug af mulig-
heden for at investere i klimaprojekter i 
Østeuropa eller u-landene. 

Argumentet for denne mulighed 
er, at drivhuseffekten og den globale 
opvarmning er en global problemstil-
ling, og at man i Østeuropa og u-lan-
dene kan opnå en større effekt for de 
samme penge.

Miljøorganisationer som Greenpeace 
og Verdensnaturfonden har imidlertid 
en række forbehold over for systemet. 
Organisationerne er ikke mindst kriti-
ske over for en del af de valgte projek-
ter i u-landene og Østeuropa. 

Som et eksempel nævner Tarjei 
Haaland fra Greenpeace, at en del pro-
jekter har gået ud på at reducere udled-
ningen af metangas fra lossepladser. 
Man gør simpelthen det, at man stikker 
en sugegasledning ned i lossepladsen 
og brænder metanen af i en fakkel, så 
gassen bliver konverteret til CO2. Det 
giver en kraftig reduktion af drivhusef-
fekten, da metan påvirker drivhuseffek-
ten 21 gange mere end CO2. 

- Men vi mener bare ikke, at denne 
type projekter kan betegnes som bære-
dygtige klimaprojekter. De bidrager 
jo ikke med de løsninger, vi har brug 
for, nemlig energibesparelser og mere 
vedvarende energi, forklarer Tarjei 
Haaland.

Kina er storforbruger af kul og konkurrerer med 
USA om, hvem der udleder mest CO2.

Grafik: Troels Marstrand
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Til det siger Lars Aagaard fra Dansk 
Energi, at problemet er for alvorligt til 
at blive religiøs i valget af løsninger.

- Klimaudfordringen er enorm, og 
vi må acceptere den slags mellemløs-
ninger, indtil vi teknologisk og økono-
misk har bedre løsninger, fastslår Lars 
Aagaard.

Miljøministeren forsikrede den 22. 
december 2006 over for dagbladet 
Information, at der bliver tale om reelle 
energi- og miljøprojekter og ikke køb 
af ’varm luft’ fra for eksempel Rusland, 
der har en ubrugt CO2-kvote til salg på 
grund af tilbageslaget i den økonomiske 
vækst.

De rige lande 
udleder mest CO

2

De grønne organisationer mener også, 
at CO2-reduktionerne primært bør ske 
i de rige lande, fordi det er dem, der 
udleder mest CO2. Eksempelvis udleder 
vi i Danmark 13 tons CO2 pr. indbyg-
ger hvert år. Gennemsnittet for EU er 8 
tons, mens Indien gennemsnitligt udle-
der 1,1 tons CO2 pr. indbygger om året. 

- Det ligger i Kyoto-aftalens ånd, at 
det er de rige lande, der skal reducere 
deres CO2-udledninger mest, for det 
er dem, der udleder mest. Hvis de 
rige lande ikke reducerer deres egne 
CO2-udledninger, men blot høster de 
lavthængende frugter i u-landene, så 
kan det blive svært at få u-landene til 
at binde sig til den globale klimaaftale, 
forklarer Tarjei Haaland fra Green-
peace.

U-lande ønsker  
flere CDM-projekter
Connie Hedegaard erkender, at især en 

række udviklingslande ikke var begej-
strede for klimakreditordningerne, da 
Kyoto-protokollen blev vedtaget, men 
tingene har ændret sig markant nu, 
siger miljøministeren.

Ifølge Connie Hedegaard har erfa-
ringerne med brug af CDM - det er den 
ordning, der vedrører udvilklingslan-
dene - nemlig betydet, at disse lande 
nu ser en klar interesse i, at CDM-pro-
jekterne medfører overførsel af renere 
teknologier og udenlandske investerin-
ger, som kan bidrage til landenes bære-
dygtige udvikling. 

»Et af deres største kritikpunkter 
i de seneste år har været, hvorfor de 
industrialiserede lande ikke investerer 
endnu mere i CDM-projekter,« skriver 
miljøministeren i en mail til Vækst.

Ingen fremtid i  
nedpløjning af halm
Socialistisk Folkeparti (SF) har i skarpe 
vendinger kritiseret, at regeringen har 
kalkuleret med en CO2-reduktion på 
2,3 mio. tons om året ved at registrere 
optaget af CO2 i skove og marker i 
perioden 2008-2012. 

SF’s energiordfører i Folketinget 
Anne Grete Holmsgaard er især kritisk 
over for, at regeringen har medregnet 
det CO2-optag, der blandt andet er 
en følge af, at Danmark i 1990 forbød 
afbrænding af halm. Det har ifølge 
forskningen medført en stigende CO2-
pulje i landbrugsjorden, fordi en del af 

halmen nu pløjes ned i jorden hvert år.
- At medregne nedmuldning af halm 

er rent bogholderi. Jeg mener ikke, der 
er nogen fremtid i denne slags meka-
nismer. Hvis vi skal tage klimaændrin-
gerne og CO2-udledningen alvorligt, så 
handler det om at investere i nye tek-
nologier, der kan reducere vort ener-
giforbrug og fremme den vedvarende 
energi, fastslår Anne Grete Holmsgaard.

Miljøministeren sagde ifølge DR 
Nyheder den 29. december, at når Dan-
mark har påtaget sig en af verdens hår-
deste forpligtelser på klimaområdet, så 
er det også rimeligt, at man benytter de 
muligheder, der ligger i Kyoto-aftalen 
- ikke mindst når andre lande som for 
eksempel Sverige også gør det.

Til Vækst siger Connie Hedegaard 
samtidig, at CO2-optaget i marker og 
skove er reelt. Men hun påpeger, at 
der er en vis usikkerhed, da fremtidige 
vejrforhold og ændringer i landbrugs-
praksis giver en betydelig usikkerhed 
omkring CO2-lagringen i landbrugs-
jorden, men usikkerhederne går begge 
veje. 

For skovene er CO2-optaget så 
stort, at eksperter har vurderet, at selv 
storme eller andre usikkerhedsfaktorer 
ikke bør kunne påvirke opfyldelsen af 
det CO2-mål, der gælder for de skove, 
der eksisterede allerede i basisåret 
1990. Desuden er en del af CO2-optaget 
i skov baseret på, at der rejses 1.900 ha 
skov årligt i den kommende periode.

Øverst: Studstrupværket udnytter 
varmen fra elproduktionen og supplerer 

olie og kul med biomasse.  Th: Energi-
forbruget i vejtrafikken er steget med 

25,7 procent i perioden 1990-2005. Det 
problem har vi ikke løst endnu.
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Vil øge vedvarende  
energiproduktion
Ifølge miljøministeren ville en stram-
mere kvotetildeling til danske virksom-
heder kun have rykket marginalt ved 
den samlede EU-kvote. 

Da prisdannelsen på CO2-kvoterne 
afhænger af den samlede EU-kvote, 
ville en strammere kvotetildeling i 
Danmark kun påvirke prisen på CO2-
kvoterne marginalt i opadgående 
retning. Og det er prisen på en CO2-
kvote, der bliver afgørende for, om 
det på et tidspunkt bedre kan betale 
sig for virksomhederne at gøre deres 
egen produktion mere CO2-neutral. 
En strammere kvotetildeling ville altså 
- ifølge denne tankegang - kun i meget 
begrænset omfang styrke danske virk-
somheders incitamenter til at investere 
i vedvarende energi og energibesparel-
ser. Denne marginale effekt skal holdes 
op imod de negative virkninger af en 
svækket konkurrenceevne som følge af 
en skæv kvotetildeling til virksomheder 
EU-landene imellem.

Derfor er det ifølge miljøministeren 
vigtigere, at regeringens nye energi-
strategi - der blev offentliggjort den 21. 
januar - sigter mod at øge den vedva-
rende energiproduktion til 30 procent 
i 2025. Samtidig vil regeringen gå fra et 
energisparemål på 1,15 til 1,25 procent 
årligt med henblik på at holde energi-
forbruget i ro frem til 2025. 

Det skal ske ved, at staten sikrer 
de nødvendige rammebetingelser for 

vedvarende energi og energibesparel-
ser, fastslår Connie Hedegaard. Blandt 
andet vil regeringen understøtte udvik-
lingen ved at fordoble de offentlige 
midler til forskning og teknologiud-
vikling på energiområdet, så de i 2010 
udgør 1 mia. kr. årligt.

»Uambitiøst«
Regeringens kritikere kalder energistra-
tegien uambitiøs. 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 
offentliggjorde før jul et forslag til en 
energiplan, der viser, at Danmark kan 
komme op på at dække 50 procent af 
energiproduktionen med vedvarende 
energi. Det samme tal er både Green-
peace og Socialistisk Folkeparti nået 
frem til.

Samtidig peger kritikerne på, at det 
er uambitiøst, at regeringen ikke går 
efter at sænke energiforbruget.

- Vi har forlængst passeret det punkt, 
hvor man kan kalde det miljøvenligt at 
fastholde det nuværende energiforbrug 
uforandret i de næste 20 år. Det kunne 
man kalde for ambitiøst for 15 eller 20 
år siden, men ikke idag, hvor vi har haft 
uændret energiforbrug siden 1980. Det 
er uansvarligt i forhold til de kæmpe 
klimaproblemer, vi er truede af, fastslår 
Anne Grethe Holmsgaard fra SF.

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

CO
2
-kvoter  

og klimakreditter

Kyoto-aftalen går ud på at reducere 

udslippet af såvel CO
2
 som andre driv-

husgasser, eksempelvis metangas eller 

flourholdige gasser.

CO
2
-kvoter

CO
2
-udslippet reduceres gennem tilde-

ling af CO
2
-kvoter til de industrier, der 

udleder mest CO
2
, eksempelvis ener-

giproducenter af en vis størrelse samt 

energiforbrugende industrivirksomhe-

der. En CO
2
-kvote udgør 1 ton CO

2
.

Hvis en virksomhed af en eller anden 

grund ikke kan bruge de kvoter den har 

fået tildelt, kan kvoterne sælges på et 

internationalt kvotemarked. Den forven-

tede kvotepris i perioden 2008-2012 er 

på cirka 150 kr. for en kvote.

Klimakreditter
Klimakreditter går ud på, at såvel stater 

som virksomheder delvist kan opfylde 

deres forpligtigelser til at reducere 

udledningen af drivhusgasser - det vil 

sige ikke blot CO
2
, men også andre driv-

husgasser - ved at investere i projekter 

i enten Østeuropa eller udviklingslan-

dene. 

Joint Implementation (JI) er betegnel-

sen for klimaprojekter, der reducerer 

udledningen af drivhusgasser i Øst-

europa.

Clean Development Mechanism (CDM) 

er betegnelsen for den ordning, der 

omfatter tilsvarende projekter i udvik-

lingslandene. 

Der har været vendt op og ned på klimaet 
i denne vinter. Mens det var usædvanligt 
varmt i Danmark, sneede det på de sol-
modne appelsiner i Palermo på Sicilien.

Klimaændringerne medfører flere kraftige regnskyl. Her er hovedlandevejen til Sundsøre på Sal-
ling skyllet bort efter et kraftigt regnskyl.

Foto: Henning Bagger, Scanpix

Foto: Franco Lannino
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Søren A. Mikkelsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

En massiv innovation 

på bioenergiområdet er 

et vigtigt middel til at 

udbygge bioenergipro-

duktionen i Danmark. 

Forskningsinstitutionerne 

opbygger ekspertise til at 

omsætte idéer og opfin-

delser til kommercielle 

produkter.

Innovation  
– fra forskning  
til forretning 

Forskning skaber ny erkendelse, ind-
sigt og viden. Nogle af forskningens 
resultater har en sådan karakter, at de 
med en større eller mindre indsats kan 
omsættes i nye produkter og processer, 
som kan kommercialiseres. Formålet 
hermed er at skabe umiddelbar sam-
fundsnytte af denne del af forsknin-
gen til gavn for erhvervsudvikling og 
beskæftigelse. 

Det gælder også for bioenergiområ-
det, hvor forskningsbaseret innovation 
vil styrke udbygningen af bioenergipro-
duktionen i Danmark.

De danske forskningsinstitutioner 
er gode til at producere nye idéer og 
omsætte disse idéer til nye teknolo-
giske løsninger. Det halter imidlertid 
med det sidste led i processen, som 
går ud på at få omsat de teknologiske 
landvindinger til produkter, der kan 
afsættes på kommercielle vilkår.

Artiklen her bygger på erfarin-
gerne med erhvervssamarbejde og 
teknologioverførsel på den tidligere 
sektorforskningsinstitution Dan-
marks JordbrugsForskning, der nu 
hedder Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet og er en del af Aarhus Univer-
sitet.

Mere fokus på kommercialisering 
Forskningen har målgrupper på tre 
niveauer. 
• Et internationalt niveau, hvor vi via 

publicering i internationale tidsskrif-
ter skal kvalitetssikre vores forskning. 

• Et nationalt niveau, hvor vi skal sørge 
for forskningens relevans, blandt 
andet i relation til nationale myndig-
heder og erhverv. 

• Et regionalt niveau, hvor forsknin-
gen kan bidrage til den regionale 
erhvervsudvikling via samarbejde 
med eksisterende virksomheder og 
etablering af nye virksomheder.

Kommercialisering af forskningsresul-
tater har i denne sammenhæng fået 
stadig større politisk bevågenhed siden 
vedtagelsen af en ny lov om opfindelser 

Foto: Michael and Michelle West, iStock International Inc.
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ved offentlige forskningsinstitutioner i 
januar 2000.

Forskningsinstitutionernes succes 
med hensyn til kommercialisering af 
forskningsresultater er herefter ved at 
udvikle sig til en konkurrenceparame-
ter, som indgår ved vurdering af institu-
tionernes præstationer.

Behov for kommerciel ekspertise
Kommercialiseringsprocessen kan 
opdeles i fire faser: 
• Idé og opfindelse 
• Beskyttelse af intellektuelle rettighe-

der (IPR), oftest ved patentering 
• Proof-of-Concept 
• Kommercialisering. 

Vi er i forskningsverdenen gode til at få 
idéer, og vi er også godt på vej med at 
få dem omsat i opfindelser. Beskyttelse 
af intellektuelle rettigheder er også en 
disciplin, som vi efterhånden mestrer 
- med bistand fra patentagenter. 

Proof-of-Concept omfatter oftest 
eksperimentel underbygning af opfin-
delsens idé og anvendelse – at vise at 
den nye proces eller det nye produkt 
virker efter hensigten. 

Også dér føler vi os efterhånden 
på hjemmebane, selv om det kan 
være vanskeligt at finde finansiering 
til denne del af processen. Gængse 
forskningspuljer sigter ikke på dette. De 
sigter oftest på at opnå ny erkendelse. 
Og den virksomhed, vi måske har i kik-

kerten til at overtage opfindelsen, vil 
heller ikke finansiere – man vil først 
have sikkerhed for, at konceptet duer. 

Dog er der på det seneste via Viden-
skabsministeriet etableret særlige 
Proof-of-Concept puljer, hvor forsk-
ningsmiljøerne kan søge om finansie-
ring af netop dette led i kæden.

Derimod er vi ikke så gode til det 
sidste led i kæden – kommercialiserin-
gen. 

De enheder i forskningsinstitutio-
nerne, som direkte beskæftiger sig med 
at bistå forskerne i kommercialise-
ringsprocessen, kaldes ofte Tech Trans-
enheder. Disse bør ideelt sammensæt-
tes med en kombination af juridisk 
ekspertise, forskningsmæssig ekspertise 
og kommerciel ekspertise. Over alt i 
verden diskuteres i forskningsinstitu-
tionerne, hvordan sådanne Tech Trans-
enheder skal indrettes – og hvor megen 
ekspertise man skal have in-house, og 
hvor megen man skal købe sig til eks-
ternt og ad hoc.

Kommercialiseringen kan omfatte 
etablering af samarbejder med eksiste-
rende virksomheder om fælles forsk-
nings- og udviklingsprojekter og om 
licensaftaler. 

Det kan også omfatte etablering 
af nye virksomheder, som baserer sig 
på den nye opfindelse og det udtagne 
patent. 

Innovative klynger
Ved Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet håndterer vi for tiden cirka 35 
aktive patent- og kommercialiserings-
sager, som er skabt med baggrund i 
forskningsindsatsen ved Danmarks 
JordbrugsForskning. 

Vi har etableret interne processer for 

håndtering af opfindelserne, beskyttelse 
af IPR og gennemførelse af Proof-of-
Concept. Med hensyn til kommerciali-
seringen allierer vi os som hovedregel 
med eksterne konsulenter med kom-
mercielt branchekendskab. 

For at fremme den kommercielle 
vinkel og virksomhedskontakten gen-
nemfører vi for tiden et særligt projekt 
med finansiering fra Videnskabsmini-
steriet. 

Projektet hedder i daglig tale »Inno-
vative klynger« og går ud på at etablere 
et nyt koncept for teknologioverførsel. 
Centralt i dette nye koncept står etable-
ring af tætte og varige virksomhedsrela-
tioner på cirka 10 udvalgte fagområder, 
både med hensyn til salg af licenser og 
nye fælles forsknings- og udviklings-
projekter.

Fagområderne for kommerciali-
seringsindsatsen spænder bredt. Fra 
præcisionsjordbrug i mark og stald med 
tilhørende sensor- og styresystemer til 
biomasse- og gylleteknologi og videre til 
gen-, frø- og fodringsteknologi. 

Fælles for områderne er, at vi søger 
at udnytte vores solide jordbrugsvi-
denskabelige ekspertise både inden for 
det traditionelle jordbrugs- og fødeva-
reområde og inden for tilgrænsende 
virksomhedsfelter som miljø- og ener-
giområdet. 

Vi er ganske godt i vej med proces-
serne, men der er stadig et stort poten-
tiale for yderligere kommercialisering 
og virksomhedssamarbejde.

Forfatteroplysninger
Søren A. Mikkelsen er prodekan ved Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet.

Kommercialisering af forskningsresultater er ved at udvikle 
sig til en konkurrenceparameter, der indgår ved vurdering af 
forskningsinstitutionernes resultater.

Foto: Lars Helsinghof, Scanpix
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Hvor langt kan man køre 
på en kornmark?

Ikke ret langt mener flere forskere, mens andre ser 

store perspektiver i at bruge biobrændstoffer. Danske 

forskere og politikere strides højtlydt om det fornuf-

tige i at bruge biomasse i stedet for benzin og diesel, 

alt imens EU presser hårdt på, for at vi skal tage den 

grønne olie til os.

Danmark er langt fremme, når det 
drejer sig om at producere el og varme 
på basis af biomasse, men når det 
handler om at bruge biobrændstoffer i 
transportsektoren, har vi ikke meget at 
prale af. EU har ellers sat klare mål for, 
at biobrændstofferne stille og roligt skal 
kunne dække en større og større del af 
transportsektorens energibehov, men 
hidtil har regeringen ikke været meget 
for at leve op til de krav.

I dag dækker biomasse og affald 
cirka 12 procent af det samlede ener-

giforbrug i Danmark, og det er ganske 
meget i forhold til de øvrige EU-lande. 
Langt hovedparten bliver brugt til 
produktion af el og varme, og det er 
næsten udelukkende restprodukter 
som træflis, halm og gylle, der anven-
des. Det har vist sig at være en både 
billig, effektiv og miljøvenlig måde at 
udnytte biomassen på.

Så hvorfor egentlig beskæftige sig 
med andre former for bioenergi, når 
det nu fungerer så godt i Danmark. Til-
hængerne af biobrændstoffer mener, at 
det er nødvendigt at satse på nye områ-
der af hensyn til forsyningssikkerheden, 
og at biobrændstoffer er den eneste 
realistiske metode til at få nedbragt 
CO2-udslippet fra transportsektoren. 
Dertil kommer de store eksportmulig-
heder, der kan ligge i at være først på 

banen med ny teknologi. Det har vi 
med al tydelighed vist inden for vind-
mølleindustrien, hvor Danmark i dag 
har en tredjedel af verdensmarkedet.

Modstanderne mener omvendt, at 
der begrænsede mængder biomasse 
til rådighed. For dem drejer det sig om 
at udnytte ressourcerne mest effektivt, 
og det sker nu engang bedst ved sam-
tidig produktion af el og varme. Rigtig 
mange er dybt skeptiske over for den 
nuværende teknologi til at producere 
ethanol og biodiesel, men når det 
drejer sig om de såkaldte 2. genera-
tionsteknologier, bliver billedet mere 
broget. Energiøkonomisk og miljømæs-
sigt kommer de næppe på højde med 
kraftvarme, men det er langt bedre at 
producere biobrændstoffer på basis af 
affald og restprodukter, end ved hjælp 
af landbrugsafgrøder.

CO
2
-fortrængningen halveres

En af de skarpeste kritikere af bio-
brændstoffer er lektor Henrik Wenzel 
fra Danmarks Tekniske Universitet, der 
har specialiseret sig i miljøregnskaber. 
Ifølge hans beregninger bruger de 
nuværende ethanolfabrikker 21,3 MJ 
på at fremstille en liter ethanol med en 
brændværdi på 21,6 MJ – altså et helt 
igennem håbløst energiregnskab. Det 
fortalte han om på Planteavlskongres 
2007, der blev afholdt i Herning den 9. 
– 10. januar.

– Imidlertid sparer man ikke kun en 
liter benzin, hver gang man producerer 
en liter ethanol. Man sparer også det 
energiforbrug, der er blevet brugt til 
fremstilling af benzinen. Tages det med 
i beregningerne, ser energiøkonomien 
noget bedre ud for ethanolanlæggene. 
For hver energienhed vi bruger på at 

Foto: iStock International Inc.
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fremstille ethanol kan vi spare halv-
anden energienhed fossil brændsel, 
forklarede Henrik Wenzel.

Han mener imidlertid ikke, at man 
kun skal se snævert på energiøkono-
mien. Hvis biobrændstofferne skal give 
et væsentligt bidrag til energisektoren, 
bliver der kamp om landbrugsarealerne 
og de restprodukter, som landbruget og 
skovbruget kan levere.

– Vi har begrænsede ressourcer til 
rådighed, og hvis vi vælger at bruge 
ressourcerne på biobrændstoffer, får 
vi for lidt miljø for pengene. Vi kan 
få en dobbelt så stor CO2-reduktion 
ved i stedet at bruge ressourcerne på 
kraftvarme, sagde Henrik Wenzel på 
kongressen.

Henrik Wenzels indlæg vakte ikke 
udelt begejstring. Landbruget har en 
klar interesse i, at der kommer gang i 
produktion af biobrændstoffer, for det 
vil alt andet lige medføre højere ind-
tægter til planteavlerne. I forbindelse 
med konferencen udtalte direktør i 
DLG, Asbjørn Børsting, da også til Jyl-
lands Posten, at han forventede stignin-
ger i kornprisen på omkring 30 procent 
som følge af den stigende efterspørgsel 
på ethanol.

Vækstrate på  
20 – 2� procent om året
I dag udgør biobrændstofferne kun et 
par procent af verdens samlede brænd-
stofforbrug i transportsektoren, men 
markedet vokser for tiden med 20 – 25 
procent om året. Sidste år var den sam-
lede produktion af ethanol på omkring 
40 milliarder liter, mens der kun blev 
produceret 4 millioner tons biodiesel. I 
forhold til ethanol er markedet for bio-
diesel således forsvindende lille, hvilket 
hænger sammen med, at de helt store 
producenter som Brasilien og USA ude-
lukkende satser på ethanol.

I Europa bruges der især ethanol 

produceret ved hjælp af hvede og majs, 
samt biodiesel fremstillet på basis af 
raps. Derudover satser svenskerne på 
at bruge renset biogas, og man er i 
fuld gang med at etablere et helt nyt 
distributionsnet til de nye brændstof-
fer. Planen er, at alle tankstationer 
skal kunne tilbyde enten ethanol eller 
biogas senest i år 2009.

I Danmark vil der næppe være idé 
i at bruge biogas i transportsektoren. I 
dag bliver gassen fra biogasanlæggene 
i vid udstrækning brugt i decentrale 
kraftvarmeværker som erstatning for 
naturgas. Skal den i stedet bruges til 
transport, vil det være nødvendigt at 
fjerne indholdet af kuldioxid og kom-
primere gassen i store tankanlæg. Det 
vil være en bekostelig affære, så skal 
man endelig bruge gas i transportsek-
toren, vil det være mere oplagt at vælge 
naturgas.

I Sverige er situationen en anden. 
Her er naturgasfyrede værker et for-
holdsvist ukendt begreb, så i mange 
tilfælde er afsætning til transportsek-
toren eller naturgasnettet den eneste 
mulighed.

 
Benzin eller diesel
Eksemplet med biogas viser, at man 
ikke ukritisk kan kopiere andre landes 
måder at bruge biobrændstoffer på. 
Således er der også flere, der stiller 
spørgsmålstegn ved det fornuftige i at 
satse på ethanol som erstatning for 

Idéen i DONG Energys IBUS-anlæg er at 
omsætte halm til bioethanol. I processen udnyttes 

overskudsdamp fra et kraftværk, ligesom en del 
af restproduktet brændes af i kraftværket.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Lars Sundshøj
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benzin, når det nu en gang har vist sig, 
at dieselbiler er langt mere effektive.

– Fremtidens brændstof skal bruges 
i dieselmotorer, og derfor skal vi have 
fokus på de brændstoffer, som kan 
erstatte diesel, siger centerchef Frank 
Elefsen fra Teknologisk Institut i Århus. 
Instituttet er for nylig kommet med i 
et konsortium bestående af virksom-
heder og forskningsinstitutioner, der 
vil se nærmere på, hvordan forskellige 
affaldsprodukter kan omdannes til 
diesel. Det skal ske gennem en såkaldt 
superkritisk proces, hvor affaldsproduk-
ter omdannes til diesel under højt tryk 
og temperatur.

Et lignende projekt arbejder man 
med hos virksomheden SCF Technolo-
gies, der sidste efterår fik godt 10 mil-
lioner kroner af Højteknologifonden til 
at udvikle den såkaldte CatLiq proces. 
Her går teknikken ud på, at organisk 
materiale varmes op og under højt 

tryk pumpes ind i en beholder, hvor 
en række katalysatorer efterligner den 
proces, som har skabt jordens oliere-
server.

Men ellers er det i høj grad udviklin-
gen af 2. generations bioethanolanlæg, 
der bliver satset på i Danmark. Her 
er der især to projekter, der har gjort 
sig bemærket. Det drejer sig om IBUS-
projektet, som DONG Energy står bag 
og Maxifuel-anlægget på Danmarks 
Tekniske Universitet. Begge anlæg 
udnytter restprodukter fra landbruget 
som råstof, men hvor IBUS-projektet er 
integreret i et moderne kraftværk har 
man i Maxifuel-projektet valgt at kom-
binere produktionen af ethanol med 
produktionen af biogas.

�70 liter ethanol  
på en hektar korn
Biobrændstoffer kan i teorien pro-
duceres på utallige måder, men i dag 

bliver der praktisk taget kun produceret 
ethanol og biodiesel på basis af land-
brugsafgrøder. 

Seniorforsker Uffe Jørgensen fra 
Danmarks Jordbrugsforskning har for 
nylig lavet en undersøgelse over, hvor 
mange liter brændstof, der kan produ-
ceres på en hektar, og her viser det sig, 
at der er en markant forskel på udbyt-
tet fra de forskellige processer.

Med de teknologier, der er kommer-
cielt tilgængelige i dag, er der kun et 
nettoudbytte på 300 – 600 liter brænd-
stof per hektar – altså når energiforbru-
get til markarbejde m.v. er trukket fra 
(se figuren side 14). Drejer det sig om 
korn, kan man forvente et nettoudbytte 
på 570 liter ethanol per hektar.

Umiddelbart ser det ud til, at biodie-
sel klarer sig dårligst, men her skal man 
være opmærksom på, at foderkagerne 
og halmen fra produktionen af rapsfrø-
ene ikke er med i regnestykket. Biogas 
og produktion af ethanol på basis af 
helsæd klarer sig væsentlig bedre, men 
som det fremgår af figuren, får man 
et markant højere udbytte, hvis man i 
stedet for at producere biobrændstof-
fer anvender biomassen til produktion 
af kraftvarme. Det kan ikke umid-
delbart bruges i transportsektoren og 
dog: kommer der gang i udviklingen 
af elbiler, er der meget som tyder på, 
at det vil være den mest miljøvenlige 
transportform.

I Sverige er der lavet tilsvarende 
undersøgelser, hvor man har sammen-
lignet den nuværende produktion af 
biobrændstoffer med de teknologier, 
der vil være kommercielt tilgængelige 
inden for en overskuelig årrække. Her 
er konklusionen, at vi i fremtiden kan 
forvente en produktion på cirka 3.000 
liter brændstof per hektar. Til den tid 
vil der altså ikke længere den store for-
skel på energiøkonomien i biobrænd-
stoffer og kraftvarmeanlæg.

Forfatteroplysninger:
Torben Skøtt er freelance journalist med spe-
ciale inden for bioenergi.

Statoil var det første benzinselskab 
til at blande bioethanol i benzin i 
Danmark.

Foto: Statoil A/S
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Regeringen: 

Biogasproduktion  
kan tredobles

Danmark sakker agterud, fordi etableringen 

af nye anlæg er gået i stå, så det haster med at 

komme igang, mener både landbruget og Dan-

marks største producent af biogasanlæg.

Regeringen vil fordoble den vedvarende 
energiproduktion frem til 2025, og en 
tredobling af biogasproduktionen kan 
blive ét af de tiltag, der bidrager til at 
opfylde målsætningen. Det fremgår 
af regeringens nye energistrategi »En 
visionær dansk energipolitik«, der blev 
offentliggjort den 19. januar. 

Hvis biogasproduktionen skal 
tredobles, kræver det imidlertid, at 
regeringen ændrer på vilkårene for pro-
duktionen af biogas i Danmark. Udbyg-
ningen af biogasanlæg er nemlig gået 
i stå - og dét trods store forventninger 

om etablering af op mod 40 nye bio-
gasanlæg, da Folketinget vedtog en fast 
pris på el fra biogasanlæg i 2004. 

Det skyldes, at den faste elafreg-
ningspris er for lav. Derfor skal prisen 
sættes op, så der kan komme gang 
i etableringen af nye anlæg, mener 
Dansk Landbrug. 

Samtidig peger Danmarks største 
producent af biogasanlæg på, at det 
er på tide at komme igang, hvis ikke 
Danmark skal tabe den førerposition, 
som man gennem en årrække har 
tilkæmpet sig ved hjælp af betydelige 
investeringer i forskning og udvikling 
på området. 

�0 nye anlæg kom aldrig
Folketinget vedtog i 2004 en elafreg-
ningspris på 60 øre pr kilowatt-time i 
de første 10 år og derefter 40 øre i 10 
år. Politikerne forventede, at det kunne 
give en fordobling i biogasproduktionen 
og etablering af op mod 40 nye biogas-
anlæg.

Sådan er det ikke gået. Ifølge Land-
brugsrådet er der kun bygget et enkelt 
gårdbiogasanlæg, mens et enkelt større 
biogasanlæg er ved at blive bygget på 
Bornholm. Desuden har staten i 2006 
finansieret etableringen af et forsøgs-
anlæg på Forskningscenter Foulum ved 
Viborg.

En beskeden stigning i biogaspro-
duktionen fra ca 3,6 til 3,8 petajoule 
i perioden 2003-2005 skyldes ifølge 
Landbrugsrådet, at de eksisterende 
biogasanlæg er blevet mere effektive. 
Én petajoule svarer til knap 24.000 tons 
olie.

- Med det sidste forlig var man klart 
indstillet på, at nu skulle biogassen 
udvikles. Men man afsatte bare ikke de 
nødvendige midler til det. Man fortsatte 
med en elafregningspris, der var for lav. 
En række landmandsgrupper har været 
i gang med at planlægge nye biogasan-
læg, men projekterne er faldet på, at 
økonomien er for dårlig, siger Henrik 
Høegh, der er viceformand i Dansk 
Landbrug og formand for Branchefor-
eningen for Biogas.

Energiafgrøder som majs og for eksempel affald fra slagterierne indgår i moderne biogasproduktion.

Foto: Colourbox Foto: Henning Bagger, Scanpix
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Omkring 10-15 biogasprojekter er 
således lagt tilbage i skrivebordsskuffen, 
fordi kreditforeningerne ikke ville låne-
finansiere projekterne.

Behov for elpris på 71 øre
Ifølge regeringen er det realistisk, at der 
etableres op til 50 nye biogasanlæg i 
løbet af de kommende 19 år. En vigtig 
forudsætning er en højere elpris, fast-
slår landbruget.

- Vi glæder os over, at regeringen vil 
gå efter at få etableret 50 nye biogas-
anlæg. Det svarer til noget i retning af 
tre anlæg om året, og derfor handler 
det om at komme i gang nu. Vi ved 
også, hvad der skal til. Vi har lavet en 

beregning af økonomien i biogas, der 
viser, at elprisen skal op på  71 øre pr. 
kilowatt-time, før økonomien hænger 
sammen. Samtidig er det vigtigt, at de 
71 øre bliver pristalsregulerede, siger 
Henrik Høegh.

En manglende pristalsregulering 
har nemlig udhulet elprisen på de 60 
øre, der blev aftalt i 2004. Erfaringerne 
herfra viser, at pristalsreguleringen er 
vigtig for at fastholde udbygningen med 
nye anlæg over en årrække, påpeger 
Henrik Høegh.

Danmark sakker agterud
En elafregningspris på 71 øre med 
pristalsregulering vil altså sætte gang 
i etableringen af nye biogasanlæg. Og 
det er på høje tid, hvis Danmark skal 
være på højde med udviklingen og 
høste udbyttet af de betydelige investe-
ringer i forskning og udvikling, der tid-
ligere er foretaget på biogasområdet.

En række lande omkring os har 
nemlig set mulighederne i biogassen 
og betaler op til omkring det dobbelte 
af den nuværende danske elpris på 60 
øre. 

Tyskland er det marked, der er 
absolut længst fremme. Her ligger 
elprisen i intervallet 110-150 øre pr. 
kilowatt-time. Ifølge Xergi A/S, der er 

Danmarks største producent af biogas-
anlæg, har det sat alvorligt gang i det 
tyske marked, hvor der forventes at 
blive opført omkring 2.000 biogasanlæg 
i 2007 og 2008.

Også i Holland, Frankrig og Italien er 
der lavet gunstige betingelser for etab-
leringen af biogasanlæg med elpriser 
i intervallet 100-150 øre pr. kilowatt-
time.

- Udviklingen går så stærkt, især 
på det tyske marked, at vi i Danmark 
begynder at sakke agterud. Derfor har 
vi i Xergi besluttet, at vi vil være med 
på de internationale markeder. Ellers 
bliver vi koblet af udviklingen, forklarer 
direktør Frank Rosager.

Det illustreres af, at Xergi i de sene-
ste år har bygget ét anlæg i Danmark, 
nemlig det forsøgsanlæg, der i 2006 
blev etableret på Forsøgscenter Foulum 
ved Viborg. I USA har selskabet etable-
ret fire anlæg de sidste par år, mens sel-
skabet har bygget to anlæg i Tyskland 
og ét i Holland. 

Udstillingsvindue  
og videreudvikling
- Oprindeligt kom vi i gang på de uden-
landske markeder, fordi vi havde en 
base på hjemmemarkedet i Danmark. 
Men vi kan ikke blive ved med at vise 

Et af de fire biogasanlæg, som Xergi har 
bygget i USA. Dette anlæg ligger i Wisconsin.

Forsøgscenter Foulum etablerede i 2006 et forsøgsanlæg til biogas og separation.  
Forsøgscentret forsker i dyreracer, fodring, staldsystemer og markbrug. Det nye anlæg gør det derfor muligt 
for forsøgscentret at forske i det samlede energi- og næringsstofkredsløb omkring biogasproduktionen.

Foto: Xergi A/S

Foto: Forsøgscenter Foulum
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gamle anlæg frem. Vi har brug for et 
aktivt hjemmemarked, som vi kan 
bruge som udstillingsvindue - og til at 
gennemføre den nødvendige videreud-
vikling af biogasteknologien, forklarer 
Frank Rosager.

Frank Rosager peger på en række 
områder, hvor udviklingspotentialet er 
stort, og hvor Danmark kunne være 
med.

Udviklingsmulighederne omfatter en 
højere udnyttelse af energipotentialet i 
gyllen, som i dag ligger på omkring 50 
procent. Det gælder også mulighederne 
for at opnå en hurtigere afgasning af 
gyllen, så reaktortankene kan gøres 
mindre og dermed billigere. Desuden 
nævner Frank Rosager, at nogle stoffer 
hæmmer biogasprocessen - eksempelvis 
kvælstof. Metoder til at håndtere disse 
hæmmende stoffer kunne ligeledes 
styrke anlæggenes produktivitet.

- Der er altså nok udviklingsområ-
der at tage fat på, og der er en række 
fordele ved at gennemføre udviklingen 
på hjemmemarkedet - især at vore 
medarbejdere har let adgang til de nye 
anlæg, der bliver bygget, konstaterer 
Frank Rosager.

International  
interesse for biogas og miljø
- Der hvor vi i Danmark har en mulig-
hed for fortsat at være i front, er på 
kombinationen af biogas og separation, 
siger direktøren for Xergi.

Efter afgasning af gyllen i biogasan-

lægget kommer der et restprodukt, som 
indeholder betydelige mængder kvæl-
stof og fosfor. I et separationsanlæg kan 
dette restprodukt adskilles i to dele - en 
flydende og en fast fraktion. Hovedpar-
ten af kvælstoffet separeres ud i den 
flydende fraktion, mens det meste af 
fosforen ender i den faste fraktion.

I Danmark er det et væsentligt mil-
jøproblem, at husdyrbrugene typisk 
har et overskud af fosfor, fordi miljøet 
en del steder er overbelastet med 
dette næringsstof. Med adskillelsen 
af næringsstofferne får den enkelte 
landmand en mulighed for at fjerne 
fosforen fra ejendommen og samtidig 
udnytte den værdifulde kvælstof som 
gødning. I udlandet er man ifølge Xergi 
også ved at få øjnene op for muligheder 
af den art.

- Forespørgslerne er begyndt at 
komme fra flere lande. Nu er det så, vi 
har brug for nogle hjemlige rammebe-
tingelser, der fremmer etableringen af 
nye anlæg, hvor vi kan videreudvikle 
kombinationen af biogasproduktion og 
separation af restproduktet fra biogas-
processen, siger Frank Rosager. 

Brug de uforbrugte  
midler på færre anlæg!
Eftersom de forventede 40 nye bio-
gasanlæg ikke er blevet bygget, er de 
penge, der i 2004 blev afsat til at finan-
siere elprisen på 60 øre pr. kilowatt-
time, heller ikke blevet brugt. 

Derfor peger Henrik Høegh fra 

Dansk Landbrug på muligheden for 
at udnytte de uforbrugte midler til at 
få etableret en række biogasanlæg. 
Han vurderer, at de uforbrugte midler 
kunne bruges til at få gang i syv-otte af 
de store biogasanlæg, der allerede har 
været på tegnebrættet. På den måde 
kan politikerne undgå at skulle til at 
finde flere penge lige med det samme.

Det forslag lyder som en meget god 
idé, siger Eyvind Vesselbo (V), der er 
formand for Folketingets energipolitiske 
udvalg.

- Vi er opmærksomme på, at de 60 
øre pr. kilowatt-time ikke er nok. Jeg 
har lovet at gøre noget effektivt ved det 
og arbejder hårdt på at få elafregnings-
prisen op på 70-71 øre, siger Eyvind 
Vesselbo.

Ingen konkrete planer 
Mens både landbruget og Folketingets 
energiudvalg har et klart bud på, hvad 
der skal til for at udbygge biogaspro-
duktionen, så indeholder regeringens 
nye energistrategi ingen konkrete 
handlingsplaner.

- Regeringens energistrategi mangler 
milepæle på den korte bane. Vi har 
en forventning om, at disse milepæle 
kommer meget hurtigt som et resultat 
af politiske forhandlinger, for det er 
nødvendigt med konkret handling nu, 
fastslår Henrik Høegh fra Dansk Land-
brug.

Hvornår det i givet fald vil ske, stod 
dog ikke klart før dette blads deadline. 
Vækst-redaktionen følger udviklingen 
og holder læserne orienteret på www.
hedeselskabet.dk/vækst/bioenergi.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst

Her skulle biogasanlægget Måbjerg-
værket have ligget uden for Holstebro. 
Indtil videre er anlægget ikke blevet 
til noget, fordi økonomien i anlægget 
ikke hænger sammen.

Grafik: Grafisk Værksted
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Lossepladser med organisk affald udle-
der store mængder metangas i mange 
lande i Østeuropa og u-landene. Det er 
et stort problem i forhold til drivhusef-
fekten, fordi metan er en meget kraftig 
drivhusgas. Drivhuseffekten af metan 
er 21 gange større end af CO2, og derfor 
har en afværgning af metanudslippet 
fra lossepladserne en betydelig virkning 
i forhold til målsætningerne i Kyoto-
protokollen om at reducere udslippet af 
drivhusgasser.

Sammen med risikoen for gas-
eksplosion på lossepladserne er dét 
årsagen til, at man på en del af disse 
lossepladser har lagt sugeledninger ned 

i affaldsdyngerne for at suge metanen 
op og brænde den af i en fakkel. I de 
senere år er en del af disse projekter 
blevet finansieret via såkaldte JI- eller 
CDM-kreditter, der gør det muligt for 
stater eller virksomheder i den vestlige 
verden at opfylde deres forpligtelser til 
at reducere drivhusgasudledningen ved 
at investere i udenlandske projekter.

Investeringerne i disse lossepladspro-
jekter via JI- og CDM-kreditter er blevet 
kritiseret af grønne organisationer som 
Verdensnaturfonden og Greenpeace. 
Ganske vist reducerer projekterne 
udslippet af drivhusgasser, men de 
bidrager ikke til udbygningen af den 

vedvarende energi, som er nødvendig 
for at begrænse drivhuseffekten, påpe-
ger miljøorganisationerne.

En indlysende tanke
I Hedeselskabet har det været en ind-
lysende tanke, at metangassen i losse-
pladserne kan bruges som en form for 
vedvarende energi. Derfor har selskabet 
udviklet en metode til at udvinde 
gassen fra lossepladserne og bruge den 
som brændsel til kraftvarmeproduk-
tion. 

Efter at have gennemført nogle 
projekter i Danmark - blandt andet på 
Stigeø ved Odense - tog Hedeselskabet 
derfor til Polen i 1990’erne. Det var et 
af de få lande i Europa, der både havde 
store lossepladser med organisk affald 
og fjernvarmeanlæg, der kunne aftage 
overskudsvarmen fra elproduktionen 
med en gasmotor.

Selv om de polske myndigheder 
generelt har været positive over for los-
sepladsgasprojekterne, tog det alligevel 
tid for os at lære det polske system at 

Lossepladser giver 
grøn energi i Polen

Afbrænding af metangas fra lossepladser er en 

simpel løsning, der reducerer udslippet af drivhus-

gasser. Men hvorfor ikke bruge gassen til kraft-

varmeproduktion, så vi får en mere konstruktiv 

vedvarende energiløsning? Læs her om Hedesel-

skabets erfaringer i Polen.

Foto: Hedeselskabet Sp. z o.o.
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kraftvarmeværket skal helst køre hele 
tiden for at få den bedst mulige tilbage-
betaling på investeringen.

Det er afgørende, at den nødvendige 
infrastruktur til afsætning af energi-
produktionen er til stede. Det gælder 
afsætning af el til elnettet eller lokale 
virksomheder, men også afsætningen af 
overskudsvarmen fra køling af gasmo-
toren, enten til et fjernvarmenet eller 
til andre, der kan bruge varmen.

Markedsforholdene - det vil sige de 
priser, der kan opnås for el og varme - 
er ligeledes afgørende for, om et anlæg 
af denne type kan opnå en bæredygtig 
økonomi.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt 
at være opmærksom på, at man skal 
tage højde for en række andre forhold, 
der kan påvirke mulighederne for at 
udvinde gas eller hvordan losseplads-
gasanlægget kan bygges op.

Det kan være selve lossepladsens 
fysiske opbygning - for eksempel om 
der er forekomster af affald, der kan 
skade sugegasledningerne. Det kan 
være lokale miljøforhold omkring los-
sepladsen i form af sårbar natur eller 

vandressourcer i undergrunden, men 
også særlige regler for affaldshåndte-
ring og miljøregulativer kan påvirke 
mulighederne for at anvende losse-
pladsgassen til kraftvarmeproduktion.

Ovenstående forhold er tydeligt 
eksemplificeret med Hedeselskabets 
tre anlæg i Polen. De er placeret ved 
tre vidt forskellige byer med hver deres 
særlige forhold, som har præget både 
udformningen af anlæggene og afsæt-
ningen af energi fra dem.

Naturværdier  
og miljøkrav i Legajny
Legajny, der blev etableret i 1998, er det 
ældste anlæg og er placeret i den natur-
skønne nordøstlige del af Polen. 

Dette område er karakteriseret af 
store og frodige skovområder samt 
et net af søer, der forbinder de små 
landsbyer. Mazura, som er den rette 
betegnelse for området, er beskyttet af 
specielle polske miljøbestemmelser, der 
hæmmer miljøforurenende virksomhe-
der og samtidig fremmer virksomheder, 
der er miljøvenlige. 

Den teknologi, som Hedeselskabet 

kende med hensyn til udformning og 
godkendelse af byggetilladelser. Det tog 
også tid og kostede nogle lærepenge at 
lære de polske lossepladser at kende. 
Det gjaldt både gasproduktionen i los-
sepladserne og for eksempel, hvor man 
skulle placere sugegasledningerne for at 
få mest mulig gas ud.

Derfor tog det tid, inden det første 
anlæg kom op at stå, ligesom det tog 
tid at opnå en effektiv drift. I dag har 
Hedeselskabet etableret og driver tre 
lossepladsgasanlæg i Polen. Anlæggene 
er delvist finansieret af Investeringsfon-
den for Østeuropa under Danida. 

Mange forudsætninger  
skal være på plads
Det er vigtigt at være opmærksom på 
en række forhold i processen med at 
etablere produktion af kraftvarme på 
basis af gas fra lossepladser.

Placeringen af sugegasledningerne 
nede i affaldet er meget afgørende. 
Økonomien i anlægget afhænger af at 
få så stor en gasproduktion som muligt, 
så man får den størst mulige energi-
produktion på anlægget. Gasmotoren i 

Kraftvarmeanlægget i Legajny er placeret hos en lokal gartner, der aftager varmen, mens elektriciteten sælges til elnettet. 

Foto: Hedeselskabet Sp. z o.o.
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bruger i forbindelse med afgasning af 
lossepladser ligger derfor i tråd med 
miljøkravene i dette meget specielle 
område.

Et af kravene fra de lokale myndig-
heder går ud på, at lossepladsen skal 
tildækkes med et tykt lag ler, således 
at regn ikke siver igennem pladsen 
og dermed forurener undergrunden 
yderligere. 

Denne hermetisk lukkede tildæk-
ning af lossepladsen stiller særlige krav 
til vores anlæg, og der findes ikke nogen 
speciel erfaring hermed. Det vides 
ganske enkelt ikke, hvordan losseplad-
sen vil udvikle sig rent gasmæssigt, når 
pladsen dækkes til. Der er derfor behov 
for en grundig og vedvarende monite-
ring af gasindvindingen på pladsen.

Der er foretaget en generel renove-
ring af det tidligere gasindvindingssy-
stem, således at gasindvindingsanlægget 
i dag er forbundet med 43 gasindvin-
dingsbrønde og en gastransmissionsled-
ning på 1,5 km mellem gassugemodu-
let, der er placeret på selve pladsen, og 

motormodulet, der er placeret hos den 
lokale gartner, som aftager den varme, 
anlægget producerer.

Syre i den sorte trekant
Lossepladsen i Sosnowiec er placeret 
i den østlige del af Slesien, der også 

Tem
a: En

erg
i

21 / Vækst 1•2007

Affaldsmængder

Affaldsmængder på de tre polske lossepladser i mio. tons

Legajny  1,7

Lubna   7,3 

Sosnowiec 1,5 

 

De tre polske anlæg
Kraftvarmeanlæggene i Legajny og Sosnowiec består hver af en Jenbacher 

gasmotor med en ydeevne på 802 kW el og 1.000 kW varme. 

På lossepladsen i Lubna har Hedeselskabet valgt at bruge en større motor, 

nemlig Jenbacher 836 kW. Der er her installeret 2 stk indvindingsanlæg, 

hvorfor den totale ydeevne er 2 x 836 kW el og 2 x 1.000 kW varme. 

Som følge af den stadigt stigende mængde gas på pladsen i Lubna samt 

den bedre udnyttelse forventes det, at der inden for det næste år vil blive 

opsat endnu et indvindingsmodul samt et motormodul i byen Gora Kalwaria, 

således at den samlede kapacitet bliver på 2.508 kW el og 3.000 kW varme.

Den nordøstlige del af Polen er præget af frodige skovområder og et net af søer. Særlige miljøkrav i området 
har betydning for lossepladsgasanlægget i Legajny.

Foto: Szymon Mazurek, iStock International Inc.



betegnes som den sorte trekant i 
Europa. Det er her i de tidligere mine-
distrikter, at befolkningstætheden er 
størst i Polen. 

Selvom det meste af affaldet på plad-
sen i Sosnowiec er kommunalt affald, 
eksempelvis madaffald, plast og møbler, 
medfører den specielle luftforurening 
i dette område, at der stilles yderligere 
krav til såvel mandskab som maskineri. 
Affaldet er langt mere aggressivt på 
grund af syreindhold i luften, og da 
dele af lossepladsgasanlægget kommer i 
kontakt med affaldet, kræver anlægget i 
Sosnowiec større vedligeholdelse. 

Varmen fra kraftvarmeanlægget 
sælges til det lokale varmeværk, og 
gastransmissionen er betydeligt kortere 
end i Legajny.

Ledninger skal  
placeres med omhu
På lossepladsen Warszawa – Lubna – er 
forholdene forskellige fra de to andre 
pladser. Der er her tale om en plads, 
der modtager såvel kommunalt som 
industrielt affald. Ligeledes modtager 
pladsen affald fra et af Warszawas rens-
ningsanlæg. Dette medfører, at såvel 
de enkelte gasbrønde, som gassugeled-
ninger skal placeres med omhu for at 
kunne udnytte den gasforekomst, som 
affaldet frembringer.

Udover at pladsen er en af de stør-

ste i Europa, ligger den små 5 km fra 
Polens rigeste kommune Konstancin. 
Det er her den absolutte magtelite i 
Polen bor. Der er derfor stor opmærk-
somhed fra denne kommune. De vil 
sikre sig, at lossepladsen ikke medfører 
gener for den lille, men meget magt-
fulde del af befolkningen. 

Varmen sælges til byen Gora Kal-
waria, der ligger 9 km fra lossepladsen. 
På grund af forskellige lokale bestem-
melser har Hedeselskabet været nødsa-
get til at lægge gastransmissionslednin-
gen i en linieføring på 13 km.

Inden for det sidste år er der fore-
taget investeringer i specielt anlægget 
i Lubna. Hele gasindvindingssystemet 
på lossepladsen er blevet skiftet ud, 
således at det i dag fremstår med 85 
nye gasbrønde, der er tilkoblet til to stk 
gasindvindingsmoduler. 

Disse investeringer har medført, at 
den samlede mængde gas og dermed 
leveret elektricitet er steget væsentligt. 
Elproduktionen er steget fra 280 kWh 
i oktober måned 2005 til 1.300 kWh i 
november måned 2006.

Mere komplekst end en fakkel
Årligt producerer de tre anlæg tilsam-
men ca 18.000 MWh el og 11.000 MWh 
varme. Det svarer cirka til 4.500 en-
familiehusstandes årlige elforbrug. 

I det store perspektiv er det selv-

følgelig en relativt beskeden energi-
produktion, men alligevel giver det en 
besparelse på 17.000 tons CO2 pr. år i 
forhold til en situation, hvor energien 
fra anlæggene ellers skulle produceres 
med fossile brændsler. 

I forbrændingsprocessen konverteres 
den kraftige drivhusgas metan endvi-
dere til CO2, og det giver en besparelse i 
drivhusregnskabet, der svarer til udled-
ningen af 111.000 tons CO2 pr. år. 

Den samlede besparelse svarer såle-
des til 128.000 tons CO2 om året.

Hedeselskabets erfaringer fra Polen 
viser, at det er en mere kompleks 
løsning at anvende metangas fra los-
sepladser til kraftvarmeproduktion end 
blot at sætte en sugegasledning ned i 
en losseplads og brænde gassen af i en 
fakkel. Men det kan lade sig gøre med 
den rette sammensætning af gåpåmod 
og knowhow.

Til gengæld er det en vedvarende 
energiløsning, der gør, at energien i 
store mængder organisk affald kan 
anvendes til at fortrænge fossile brænd-
stoffer og samtidig afværge betydelige 
udslip af metan til atmosfæren.

Forfatteroplysninger:
Henrik Hjortholm er cand. polit. og leder af 
Hedeselskabets kontor i Polen.
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.
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Den kraftige forurening i området omkrig 
Sosnowiec giver et højt syreindhold i luften. 
Det stiller større vedligeholdelseskrav på 
anlægget i det sydlige Polen.

Foto: Mikkel Østergaard, Scanpix



Har du en sovende formue i 
virksomhedsordningen 
Ring til os og bestil en vækning

Nu kan du investere dine midler i virksomhedsordningen i alle typer af aktiver, så 
længe det sker via en investerings forening med afdelinger målrettet midler i 
virksomhedsordningen. Ved at investere i både aktier og obligationer vil du 
typisk over tid opnå et bedre afkast, end hvis pengene står på en bankkonto 
eller er investeret i obligationer alene. Så hvorfor ikke tænke nyt og sætte den 
sovende formue i arbejde? 

Nykredit kan hjælpe dig med at investere dine midler, så de hele tiden har de 
bedste betingelser for at vokse. Det giver dig lidt mere råderum, når du skal have 
afgrøderne til at vokse.

På nykredit.dk kan du løbende følge udviklingen i din portefølje, og du kan selv 
investere, hvis du ønsker det.

Tænk nyt

Læs mere på nykredit.dk/landbrug
eller ring på 70 10 31 10
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Der er to ting  
naturvidenskaberne 
ikke har forstået

Hvis naturvidenskaberne skal genvinde respekt, 

skal de engagere sig i samfundsdebatten - og 

erkende, at de naturvidenskabelige forskere 

ikke altid er dem, der ved mest om visse natur-

videnskabelige emner!

Vort samfund og vore organisationer 
er under markant forandring i disse år, 
og det samme er det begrebsapparat, vi 
bruger til at beskrive og udvikle begge 
med. Og det sidste er centralt, fordi vi 
mennesker, så at sige »begriber med 
vores begreber«, som Steen Hildebrandt 
så smukt har sagt det. Det gælder også 
naturvidenskaberne i fremtidens Dan-
mark.

Forandringerne rammer også natur-
videnskaberne, men det virker som 
om, at det ikke helt er gået op for dem 
endnu. I denne kronik vil jeg tegne et 
billede af, hvordan naturvidenskaber-

nes begrebsmæssige selvopfattelse er en 
af de væsentligste årsager til, at natur-
videnskaberne i dag ikke kan mobili-
sere den nødvendige interesse hos den 
danske ungdom.

Innovationens århundrede
Dette århundrede bliver innovationens 
århundrede i Danmark. Det er nemt at 
forudse alene ud fra det faktum, at vi jo 
er et ganske lille land uden andre råstof-

Samarbejde mellem natur-
videnskabelige forskere og 
erhvervslivet er en vigtig for-
udsætning for innovation.

Foto: Anders Bach

Foto: Stig Stasi, BAM
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fer end vort tankegods og med et højt 
omkostningsniveau. 

Vi skal leve af innovationen, af 
unikke og kreative forretningskoncepter, 
der ændrer konkurrencen og dermed 
spillereglerne, der hvor vi laver forret-
ning. 

Som udgangspunkt er det derfor 
essentielt, at vi ikke længere taler om 
industrisamfundet – vi taler om viden-
samfundet. Naturvidenskaberne var 
industrisamfundets fundament, og nu 
skal vi til at debattere, hvilken ny rolle 
naturvidenskaberne kan spille i det 
innovative vidensamfund.

To opfattelser af forskning
Lad mig derfor starte med at introdu-
cere to centrale opfattelser af forskning. 

I videnskabsteoretiske kredse taler 
man i disse år om begrebet modus 2-
forskning, som står i stærk kontrast til 
den traditionelle akademiske måde at 
producere og anvende viden på – modus 
1-forskning. 

Modus 1 og modus 2 udtrykker to 
vidt forskellige komplekser af idéer, 
metoder, værdier og normer, hvorpå 
viden(skab) produceres, legitimeres og 
spredes. 

Meget forenklet udtrykt kan modus 
1-forskning karakteriseres ved, at der er 
en klar arbejdsdeling mellem videnpro-
ducent (forskeren), videnformidler og 
videnaftager (iværksætteren). 

Modus 2 forskning, derimod, er 
karakteriseret ved, at skellene mellem 
deltagerne i forskningen udviskes – for-
skeren bliver formidler og måske endda 
aktør i virkeligheden, mens dele af vir-
keligheden – for eksempel erhvervslivet 
– påtager sig forskerrollen. 

Smartere end konkurrenterne
Når nu det frække ord »innovation« 
allerede er sagt højt, så lad mig slå fast, 

at det er min soleklare opfattelse, at i 
et innovativt vidensamfund er den tra-
ditionelle modus 1-forskning en nød-
vendig, men ikke tilstrækkelig måde at 
bedrive forskning på. Dette gælder også 
inden for naturvidenskaberne. 

I et ganske lille land som Danmark 
har vi ikke skalafordelene – for eksem-
pel i form af et gigantisk nationalt 
budget som USA eller Japan har det 
– til at fokusere alene på modus 1-
forskning eller på teknologisk innova-
tion, som dette også kaldes. 

Vi danske er simpelthen nødt til 
at være smartere end vores meget 
større globale konkurrenter – ikke kun 
inden for erhvervslivet, men også som 
nation. Vi skal satse lige så meget på 
eksempelvis samarbejde med erhvervs-
livet i modus 2-forskningen som på 
den teknologiske innovation i modus 
1-forskningen – også indenfor naturvi-
denskaberne.

For lidt  
aktionsforskning i Danmark
Internationalt er modus 2-forskning 
da også i stor fremgang – ikke mindst 
inden for anvendelsesorienterede 
vidensområder såsom ledelse. Begrebet 
»aktionsforskning« bruges til at beskrive 

modus 2-forskning, og det er faktisk 
kommet så langt som til at blive et 
modeord inden for international forsk-
ning. Det skyldes, at denne forskning, 
efter manges opfattelse, er en nød-
vendig forudsætning for udviklingen 
af vidensamfundet. I Danmark stiller 
sagen sig en smule anderledes.

Debatten om forskning i Danmark 
viser alt for klart, at for mange forskere 
i Danmark er det alene modus 1-forsk-
ning, der er »rigtig« forskning. 

Dette ses klart ved den nuværende 
fokus på måling af forskernes videns-
produktion alene gennem publicering i 
internationale forskningstidsskrifter. 

Med andre ord, forskeren måles 
udelukkende på sin evne til publicering 
af forskningsresultater, og samarbejdet 
med erhvervslivet bliver i bedste fald 
et irritationsmoment, medmindre dets 
indhold er direkte publicerbart. 

På den anden side er der jo masser 
af indikationer af, at den brede offent-
lighed ikke deler denne opfattelse, som 
jo mest er forskernes opfattelse af dem 
selv. 

Færre og færre gider tage en natur-
videnskabelig uddannelse, og flere og 
flere overgiver sig til alternativ tænk-
ning, humanistiske fag og den såkaldte 

Forskerne i Danmark prioriterer forskning i  
teknologisk innovation. I billedet en petri-skål med bakterier.

Foto: Science Photo Library
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følelsesmæssige intelligens. Er det godt 
eller skidt?

I miskredit af to årsager 
Bare for at undgå en masse hademails 
fra frustrerede modus 1-forskere, så lad 
mig lige slå fast (igen og igen), at modus 
2 forskning ikke kan stå alene, at dette 
ikke er et angreb på modus 1-forskning 
– og så videre og så videre ... men ...

Det er min opfattelse, at når de 
naturvidenskabelige uddannelser og 
selve naturvidenskaben er i miskredit 
i den brede offentlighed – og genstand 
for en bitter debat i forskningens isole-
rede verden, som jeg antydede ovenfor 
– så er det, fordi naturvidenskaberne 
ikke har forstået to væsentlige ting. 

For det første, at vi ikke længere 
lever i forrige århundrede. Dermed 
mener jeg, at naturvidenskaberne ikke 
længere kan forvente den samme form 
for naturlig respekt, som man kunne i 
gamle dages industrisamfund. 

Repræsentanterne for naturviden-
skaberne er nødt til at erkende, at selv 
de ikke længere er for fine til at del-
tage i samfundsdebatten i og omkring 
naturvidenskabernes rolle. Man kan 
ikke længere »dømme debattører ude«, 
fordi disse eksempelvis ikke selv er 
naturvidenskabeligt uddannet – eller 
blot affærdige relevante spørgsmål om 
fremtiden. 

Og for det andet, at selv naturvi-
denskaberne bør erkende, at inden for 
ganske mange aspekter af det enorme 
naturvidenskabelige område findes 
der i dag emner, hvor »erhvervsliv, 
studerende og hvad vi ellers kalder 
virkeligheden« er mere vidende end de 
såkaldte forskere. 

Som historisk eksempel er det umu-
ligt at ignorere erhvervslivets centrale 
rolle i det danske vindmølle-eventyr, 
hvor Danmark med en femtedel af den 
amerikanske forskningsindsats – med 
samme målsætning – har formået at 
skabe sig en global førerposition i en af 
fremtidens centrale industrier. 

Naturvidenskabernes  
nådesløse stræben
Foreningen Hedeselskabet gør derfor 
det rette i at sætte naturvidenskaberne 
og, ikke mindst, naturvidenskabernes 
selvopfattelse til debat. 

For inden vi overgiver os fuldstændig 
til ase-troen og parapsykologien, er det 
essentielt at huske på, at vi lever i et 
samfund skabt af naturvidenskabernes 
nådesløse stræben efter øget viden, på 
naturvidenskabens sekularisering af 
kristendom (eller tro som det hedder 
nu om dage) og videnskab samt den 
efterfølgende tro på, at velfærd er noget 
for alle. 

Trods de dårligdomme som dette 
måtte have givet os, så er vores nuvæ-
rende problemer klart at foretrække 
frem for de problemer, der ledte Enrico 
Dalgas til at sige, at hvad udadtil tabes 
skal indadtil vindes! 

Med andre ord, hvis vi som samfund 
skal udvikle os endnu videre, så er 
spørgsmålet blot, hvordan skal naturvi-
denskaberne så se ud? Jeg venter ærbø-
digst på jeres svar!

Anders Drejer er professor på Handelshøjsko-
len i Århus. 

Årets øvrige kronikører
Årets øvrige kronikører er adm. direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss, 
fhv. borgmester i Bjerringbro og nuværende byrådsmedlem i Viborg Poul 
Vesterbæk, samt dekan Niels O. Andersen, Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet på Københavns Universitet. De skriver alle om mulighederne for at 
fremme naturvidenskaberne.

Poul Vesterbæk Niels Overgaard 
Andersen

Foto: JM foto, Bjerringbro Foto: Heine Pedersen

Jørgen Mads Clausen

Foto: Danfoss A/S

Det er umuligt at ignorere 
erhvervslivets centrale rolle i det 
danske vindmølle-eventyr.
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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

Pesticidpulse  
dræber smådyr
Mange smådyr i vandløb og søer påvirkes af pludselige pesti-

cidkoncentrationer. Selv kortvarige pesticidkoncentrationer i 

små doser lammer dyrene, reducerer deres forplantningsevne 

eller dræber dem. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøsty-

relsen, skriver Miljøstyrelsens digitale nyhedsbrev Miljønyt.dk.

En landmand, der sprøjter sine marker. En regnbyge, der 

får vand fra markerne til at strømme til vandmiljøet. Eller en 

vaskeplads til rensning af sprøjteudstyr tæt på et vandløb. 

Det er situationer som disse, der gør livet hårdt – og nogle 

gange også kort – for smådyr i vandmiljøet. Når pesticiderne 

kommer ud i vandløb og søer, kan koncentrationen her stige 

til et højt niveau. Koncentrationsændringen varer fra et par 

timer til få dage og kaldes en puls.

Der tages ikke højde for pesticidpulse, når miljørisikoen 

ved pesticider i dag bliver vurderet. De laboratorieforsøg, der 

danner grundlag for vurdering af pesticider, udsætter for-

søgsdyrene for en vedvarende påvirkning af pesticidet. 

Hidtil har man antaget, at der kun kunne forventes akutte 

virkninger af pulseksponeringer, men en undersøgelse har 

ifølge Miljøstyrelsen vist, at det ikke er korrekt, og at virknin-

gerne i visse tilfælde også kan være permanente.

Læs mere om pesticidpulse på Miljøstyrelsens hjemmeside 

på www.mst.dk.

Rettelse
Takket være en opmærksom læser er vi blevet klar over, 

at vi i Vækst 4-2006 fik bragt et forkert billede på side 

20. Billedet, der skulle forestille en ask, var i virkelighe-

den et billede af en røn. For god ordens skyld bringer vi 

her et billede af en ask.

Foto: Lars Gejl, Scanpix
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For at fremme interessen for de naturvidenskabelige uddan-

nelser har Hedeselskabet engageret sig i etableringen af et 

nyt Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. 

Formålet med Naturvidenskabernes Hus er primært at for-

bedre den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen 

og gymnasiet.

- Naturvidenskabernes Hus skal give unge mennesker i 

grundskolen og gymnasiet mulighed for at opleve, hvordan 

man kan lave naturvidenskabelige undersøgelser og eksperi-

menter på nye spændende måder. Samtidig skal huset styrke 

kompetencerne hos lærere i grundskoler og gymnasier, så de 

bliver bedre til at levere en inspirerende undervisning på sko-

lerne, forklarer adm. direktør Ove Kloch, Hedeselskabet.

Før jul blev Ove Kloch udpeget som medlem af den første 

bestyrelse i Naturvidenskabernes Hus sammen med vice-

koncernchef Carsten Bjerg, Grundfos, dekan Erik Meinche 

Schmidt, Århus Universitet, rektor Harald E. Mikkelsen, CVU 

Midt-Vest, centerleder Karsten Enggaard, Center for Anvendt 

Naturfagsdidaktik, dekan Niels O. Andersen, Københavns 

Universitet, og forhenværende borgmester Poul Vesterbæk, 

Bjerringbro.

Ambitionen er, at Naturvidenskabernes Hus skal blive et 

unikt byggeri, der er fleksibelt indrettet, så det til enhver tid 

kan leve op til kravet om at præsentere både lærere og elever 

for de nyeste naturvidenskabelige metoder. 

Både bygningerne og det undervisningsmæssige indhold 

skal leve op til høje krav om både faglig og pædagogisk kva-

litet, netop for at gøre den naturfaglige undervisning mere 

levende og interessant for både elever og lærere.

Naturvidenskabernes Hus er ikke etableret endnu, men det 

er godt på vej. Huset kommer til at ligge i Bjerringbro, og pro-

jektet er udbudt i en arkitektkonkurrence, der ventes afgjort 

i foråret 2007. Byggeriet ventes at koste cirka 40 mio. kr., og 

finansieringen er på plads.

Huset forventes at kunne tages i brug i foråret 2009.

Læs mere på www.naturvidenskaberneshus.dk

Hedeselskabet engagerer  
sig i Naturvidenskabernes Hus
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Så kom aftalen 
om vandsektoren
Efter næsten et års forhandlinger indgik 

miljøminister Connie Hedegaard den 

1. februar en bred politisk aftale om 

effektivisering af vandsektoren. Dansk 

Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og 

Enhedslisten er med i forliget.

Aftalen indebærer, at kloak- og 

vandforsyningerne skal effektiviseres 

gennem benchmarking - i hovedtræk-

kene efter en model, som Dansk Vand- 

og Spildevandsforening (Danva) har 

anbefalet. 

Desuden oprettes en fond for tekno-

logiudvikling, som skal bidrage til effek-

tiviseringerne i vandsektoren.

Som et led i reformen skal de kom-

munale vand- og kloakforsyninger 

udskilles fra de kommunale forvaltnin-

Vis affaldet frem 
Danskerne smider stadig mere affald 

fra sig i skovene. Det er alt fra øldåser 

og ispapir til byggeaffald, køleskabe og 

campingvogne. Det går ud over skov-

gæsterne, hvis oplevelser i skoven bliver 

ødelagt, og skovejerne har både besvær 

og udgifter på grund af affaldet.

Hvis skidtet er smidt fra offentlig vej, 

eller hvis oprydningen af den enkelte 

bunke ikke kommer over 1.000 kr., så 

hænger skovejeren på regningen for 

både oprydning og affaldsafgift. 

Derfor tog Dansk Skovforening i 

efteråret kontakt til miljøminister 

Connie Hedegaard for at få gjort noget 

ved problemet. Miljøministeren kvit-

terede ved at indkalde skovforeningen, 

andre organisationer og en række politi-

kere til et møde om affald generelt. 

Resultatet var, at Kommunernes 

Landsforening vil opfordre de enkelte 

kommuner, der skal samle affald på 

de offentlige veje til også at indsamle 

affald, der er smidt langs vejene og ind 

i skovene – selv om de ikke har pligt til 

det.

Miljøministeren vil desuden se på 

skovbrugets brand-, tyveri- og hær-

værksordning med henblik på juste-

ringer af administrationen, herunder 

kravet til skovejerne om politianmel-

delse af hvert læs affald. Desuden vil 

regeringen sammen med myndigheder, 

organisationer og virksomheder gen-

nemføre en kampagne for at nedbringe 

mængden af henkastet affald i Dan-

mark.

Fra Dansk Skovforening lyder en 

opfordring til skovejerne: »Gør opmærk-

som på problemet lokalt. Vis affaldet 

frem. Tag billeder af affald smidt i sko-

vene og send billederne til de lokale 

aviser. Ring også til lokalradioen og 

fortæl om det. Alle vil være interesse-

rede i at hjælpe. Alle vil være enige i, at 

skovejerne ikke skal stå alene med dette 

problem,« lyder det fra Dansk Skovfor-

ening.

ger i særlige kommunale eller forbruger-

ejede selskaber. Disse selskaber vil blive 

overvåget af et statsligt forsynings-

sekretariat, der sætter et prisloft for 

hvert enkelt selskab.

For at begrænse kommunernes inte-

resse i at sælge forsyningsselskaberne 

fremlægger Connie Hedegaard samtidig 

en såkaldt »stoplov«, der betyder, at 

indtægterne fra salg af vand- og klo-

akforsyningerne vil blive modregnet i 

kommunernes bloktilskud.

Læs mere om aftalen på www.hede-

selskabet.dk/vaekst/generelt
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Foto: Marek Tihelka, iStock International Inc.
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Af Anders Edsen, Orbicon A/S

Tyske soldater blev sat til livsfarlig minerydning 

på Skallingen ud for Esbjerg umiddelbart efter 

Anden Verdenskrig, men arbejdet blev aldrig gjort 

færdigt. Den opgave er nu ved at blive løst.

Minerydning  
på Skallingen

Under Anden Verdenskrig lagde 
tyskerne omkring 72.000 miner på 
halvøen Skallingen ud for Esbjerg. 
Efter krigen blev tyske soldater, under 
dansk opsyn, sat til at rydde området 
for miner. De fjernede 61.000 miner, og 
efter arbejdet blev soldaterne sendt på 
kontrolmarcher gennem området hånd 
i hånd. Under arbejdet blev mindst 
149 dræbt og 332 alvorligt eller lettere 
kvæstet. 

Arbejdet blev blot ikke gjort færdigt. 
I 2005 blev man opmærksom på, at der 
blev efterladt op mod 10.000 intakte 
miner på Skallingen, og forsvaret har 
vurderet, at 5 procent af minerne 
stadig kan være aktive. Derfor var der 

grund til at gå grundigt til værks, da 
Transport- og Energiministeriet i 2006 
besluttede at gøre noget ved det. 

I løbet af sommeren og efteråret blev 
der i projektets første fase ryddet 18 ha 
fordelt på klitter og strand langs Skal-
lingens vestkyst. Her blev der fundet 
21 fuldt funktionsdygtige panserminer 
samt 5 personelminer med intakte 
tændmekanismer.

Under rydningens første fase har 
Orbicon løst opgaven som Kystdirek-
toratets eksterne kvalitetskontrol, idet 
selskabet blandt andet har stillet sine 
geofysiske kompetencer til rådighed for 
projektet. 

Et genfundet minefelt
Området i klitterne langs Skallingens 

vestkyst samt på den sydlige del af 
halvøen blev ikke udsat for systematisk 
rydning i årene efter krigen, og områ-
det blev afspærret for offentligheden.

Afspærringen blev dog ikke holdt 
ved lige, og hegnspæle og pigtråd blev 
langsomt mindre synlige, efterhånden 
som sandflugt, vind og vejr gjorde sin 
virkning. Dele af området blev inddra-
get som græsningsareal for kreaturer, 
og der opstod stier gennem området 
mellem opførte sommerhuse og stran-
den.

Minefelterne er placeret inden for 
det område af Skallingen, der admini-
streres af Kystdirektoratet under Trans-
port- og Energiministeriet. Da man i 
2005 blev opmærksom på områdets 
farlige karakter, besluttede Kystdirek-
toratet som en naturlig konsekvens at 
genetablere indhegningen af det mine-
rede område.

Rydning nødvendig  
af flere årsager
Rydning af minefelterne på Skallingen 
er naturligvis vigtig for at fjerne risi-
koen for personskade ved færdsel og 
ophold i området. 

Danmark tilsluttede sig desuden 
Ottawa konventionen i 1998, og her 
forpligter de underskrivende parter sig 
indenfor 10 år til at destruere alle per-
sonelminer i minerede områder under 

Området graves igennem med store gravemaskiner under strikse sikkerhedsforanstaltninger.

Dataloggeren er monteret efter en bil og 
identificerer objekter på størrelse med en 
lillefinger ned til 68 cm dybde.

Foto: Bettina Andersen, Orbicon A/S

Foto: Jan Kirchner, Orbicon A/S
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de pågældende landes kontrol. 
Rydningen af Skallingen har såle-

des også en væsentlig diplomatisk 
betydning, idet Danmark ellers ikke 
vil kunne tale med samme tyngde 
omkring rydning af minerede områder 
andre steder i verden.

Atypisk minefelt og  
en atypisk rydningsmetode
I forlængelse af beslutningen om at 
rydde minefelterne på Skallingen blev 
Kystdirektoratet udpeget som bygherre 
for rydningsarbejdet. 

Der blev hurtigt igangsat en omfat-
tende udredning af forureningsgraden 
indenfor det minerede område, dels i 
form af stadig intakte miner og dels i 
form af en kemisk spredning af opløst 
sprængstof fra minerne. Desuden blev 
de topografiske og morfologiske forhold 
på Skallingen undersøgt, ligesom der 
blev foretaget en vurdering af konse-
kvenserne af minerydningen for mil-
jøet i området.  

Med projektchef Bo Bischoff for 
bordenden styres rydningen af Skallin-

gen dels fra direktoratets hovedkontor 
i Lemvig og dels fra et kontor i Ho på 
Skallingen. 

Som tidligere chef for den huma-
nitære minerydningsorganisation 
»Danish Demining Group« har Bo 
Bischoff et årelangt erfaringsgrundlag 

at trække på ved løsning af denne ryd-
ningsopgave, hvortil der også er blevet 
knyttet andre medarbejdere med erfa-
ring fra humanitær minerydning. 

Trods arbejdet med minefelter i 
næsten alle egne af jordkloden har 
ingen i det erfarne team oplevet en lig-
nende rydningsopgave. 

»De farlige genstande har en stør-
relse, der strækker sig fra en pæn stor 
lagkage til en lillefinger, og på grund 
af det dynamiske miljø i klitområdet 
kan de være begravet i op til 10 meter 
sand. Foruden selve lokaliseringen af 
de farlige objekter er det således en 
væsentlig del af opgaven at holde styr 
på, hvilke sandbunker der allerede er 
gennemsøgt, og hvilke man endnu ikke 
er færdig med,« forklarer Bo Bischoff.

Det engelske rydningsselskab 
»European Land Solutions« har i 2006 
anvendt et detektionsudstyr, der kan 
lokalisere den mindste størrelse af de 
farlige objekter ned til 68 cm dybde. 
Dette ville i et traditionelt minefelt 
være fuldt ud tilstrækkeligt, idet miner 
typisk ikke nedgraves med mere end 10 
cm overjord. 

På Skallingen er store dele af det 
oprindelige minefelt imidlertid blevet 
dækket af klit, og der skal derfor 

Under minerydningen i 2006 er der 

inden for det 18 ha store ryddede 

areal fundet 21 fuldt funktionsdyg-

tige panserminer og 5 stockminer 

(personelminer) med intakte tænd-

mekanismer. Hertil kommer en stor 

mængde løse tændmekanismer 

og tryklåg til panserminer samt et 

større antal delvist ødelagte stockmi-

ner uden sprængstof. 

Hvad er der fundet?  

Øverst: Stockmine eller personelmine 
med tændmekanisme. Nederst: Teller-

mine, også kaldet pansermine.

Grafik: Troels Marstrand

Fotos: Kystdirektoratet
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afsøges til væsentlige større dybder. 
Rydningsselskabet har måttet indføre 
en streng kontrol med de tonstunge 
gravemaskiner, så de ikke gravede 
større mængder sand væk end det, 
der var gennemsøgt af det fintfølende 
detektionsudstyr. Formålet hermed 
var at sikre, at der ikke blev efterladt 
farlige dele af miner i det sand, der blev 
registreret som gennemsøgt og dermed 
sikkert.

Stor skepsis fra starten 
Rydningsopgaven på Skallingen har lige 
fra første dag haft stor politisk bevå-
genhed både på landsplan og lokalt. 

Desuden har turister, beboere og som-
merhusejere i området været meget 
skeptiske overfor projektet. 

»Kommunikation i forhold til alle 
parter spiller en central rolle«, fortæl-
ler Bo Bischoff, og fortsætter: »Det er 
egentlig ikke så overraskende, at folk 
stiller sig undrende an, når vi pludselig 
afspærrer og gennemgraver et område, 
hvor de plejer at gå tur og lufte hund. 
Derfor har vi lagt stor vægt på hele 
tiden at holde alle parter informeret 
om vores planer. Sommerens fund af 21 
fuldt funktionsdygtige panserminer og 
5 personelminer med intakte tændme-
kanismer taler dog deres eget tydelige 

sprog, og man bør have tålmodighed 
og ikke bevæge sig ind i området, før vi 
melder klar«, pointerer projektchefen.

Overraskende intakte miner
I løbet af sommeren og efteråret 2006 
har rydningsselskabet gennemført den 
første fase af rydningen på Skallingen. 
Arbejdet har omfattet et areal på 18 ha 
fordelt på både klitter og strand. Der er 
fundet store mængder forskellige mine-
dele, hegnspæle og pigtråd men også 
intakte miner, der var i overraskende 
god stand.

»Ved at gennemskære pansermi-
nerne med en tynd vandstråle under 
højt tryk er det muligt at få et indblik i 
deres tilstand og funktionsduelighed«, 
fortæller en af de tilknyttede mineryd-
ningseksperter, Erik Willadsen. 

»I flere af de undersøgte pansermi-
ner har vi fundet ubeskadiget spræng-
stof og fuldstændig intakte tændme-
kanismer helt uden rust eller anden 
tegn på tæring. Der er ingen tvivl om, 
at minerne var fuldt funktionsdygtige 
og var eksploderet ved den rette påvirk-
ning«, siger Erik Willadsen.

Rydningen fortsætter i 2007-200�
Fortsættelsen af rydningsopgaven 
på Skallingen er i øjeblikket i udbud. 
Kystdirektoratet har udsendt udbuds-
materiale til 5 firmaer/konsortier, der 
byder på rydningen af godt 46 ha i fase 
2, der skal være afsluttet ved udgangen 
af oktober 2008. 

Links:
Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk

Forfatteroplysninger:
Anders Edsen er geofysiker ansat i Orbicon 
A/S. Han har været projektleder på Orbicons 
kvalitetskontrol af minerydningen på Skal-
lingen.

Minefelternes historie

Som et led i Tysklands Atlantvold blev der under Anden Verdenskrig i 

perioden 1943-45 udlagt en række minefelter på Skallingen omfattende 

ca. 72.000 miner i et blandet minefelt bestående af både panserminer og 

personelminer. Hertil kommer en supplerende taktisk udlægning af ukendt 

størrelse foretaget i krigens sidste måneder. I alt lagde tyskerne op mod 1,5 

millioner miner langs den danske vestkyst.

I perioden 1945-1947 blev hovedparten af området ryddet af tyske solda-

ter under dansk opsyn. Rydningen blev foretaget dels som manuel rydning 

og dels ved gennemkørsel med kampvogne med efterspændte metaltromler. 

Der blev fjernet cirka 61.000 miner. Ved minerydningen efter krigen blev 

mindst 149 dræbt, 165 alvorligt kvæstet og 167 lettere kvæstet. Tre danske 

kontrollanter blev såret. 

Efter hjemsendelsen af de tyske soldater indstilledes minerydningen på 

Skallingen, og der blev etableret en indhegning omkring det tilbageblevne 

ikke ryddede område.

Foto: Kystdirektoratet
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Der var engang, hvor jagt i de store 
jyske plantager og klitområder var ens-
betydende med støverjagt. Drivende 
hunde havde været anvendt siden 
Arilds tid, men det var oftest hunde af 
mere ubestemmelig race og mere lang-
benede typer. 

Hedens opdyrkning med tilplant-
ning af tusinder af hektar nåletræ 
kom i løbet af et halvt hundrede år til 
at betyde et eldorado for hårvildtet 
og et oplagt mål for jagtudøvelse med 
drivende hunde, men hvilke hunde? 
Her kom strellufstøveren ind, skabt af F. 
Chr. Frandsen, Holsted.

Hedeselskabet var den direkte årsag 
til de landskabsændringer, som skabte 
behovet for støveren. Nu ca. 100 år 
efter, at racen blev skabt, synger den 
desværre på sidste vers. Jagtkulturen 
har ændret sig. Der er blevet flere 
jægere om mindre arealer, og det har-
monerer ikke med støverjagt. Ja, mange 
steder er der i lejekontrakterne indført 
forbud mod anvendelse af støvere.

7� støvere i Danmark
F. Chr. Frandsen skabte en lille, lavbe-
net drivende hund, der passede perfekt 
til de danske forhold, hvor skovene 

trods alt er og var små i forhold til sko-
vene hos vore nordiske naboer. 

Frandsen ville skabe og skabte 
en drivende jagthunderace, som var 
vedholdende på sporet, udholdende i 
sit arbejde og ikke for hurtiggående. 
Racen fik i 1929 sin anerkendelse under 
navnet strellufstøver efter Frandsens 
eget kennelnavn.

Der fandtes i mellemkrigsårene, stø-
verjagtens glansperiode, virkelig mange 
støvere i Danmark.

De sidste 50 år er det desværre 
kun gået en vej for den lille lavbenede 
plantagejæger. I dag er der registreret 
omkring 75 støvere i Dansk Støverklub, 
og det kan slet ikke holde racen i gang. 
Skal man bruge ny hund, henter man 
den i Sverige. Her har man arbejdet 
med en tilsvarende race, dreveren, og i 
dag er der tale om en og samme race. 

Ikke for de mange
De fleste støverjægere kender deres 
plantage og forsvinder efter kort råd-
slagning i alle retninger. Er man gæst 
får man anvist et område: - Du må 
være på vejen ned til det store kryds og 
så ind til venstre. Man skal på drevets 
retning prøve at bedømme, hvor vildtet 
vil komme, og her har de stedkendte 
naturligvis et stort fortrin. Man er alene 
i den store stille plantage og venter kun 

Af Flemming Østergaard

Fotos: Flemming Østergaard

Hvor mange er klar over, at Hedeselskabet skabte 

forudsætningerne for, at en ny jagthunderace så 

dagens lys for ca. 100 år siden? Nu ser det ud til 

snart at være slut, for mange steder erklærer skov-

ejerne: Støver forbudt.

Støverens svanesang

Strellufstøveren skabt af F. Chr. Frandsen 
i begyndelsen af 1900-tallet til jagten i de 
jyske plantager.

Foto: Flemming Østergaard
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på et lyden af en hund, der halser som 
tegn på, at den har fundet fod.

Netop her skal man måske finde 
årsagerne til støvernes kraftige tilba-
gegang, for støverjagt er ikke for de 
mange (10-15 jægere), og støverjagt 
tager tid, for såterne er store, og det er 
hundene, som bestemmer. 

I langt de fleste skove og plantager 
er jagtlejepriserne på himmelflugt. Det 
betyder, at der skal flere til at dele beta-
lingen, og derfor deles skovparterne i 
stadig mindre stykker. Hvis jægerne så 
også skal have gæster med, bliver der 
for mange jægere i den enkelte skov til, 
at støverjagt kan fungere.

Den anden faktor er tiden. Mange 
jægere af i dag har ikke tålmodighed til 
at lytte til støverens sang i plantagen 
i en time eller to, og endnu færre har 
tid til at opdrage og træne en støver. 
I dag skal alt gå hurtigt, det skal være 
effektivt og planlagt. Støverjagt er til 
eftertænksomhed og fordybelse.

Fordomme om støvere
Som nævnt i indledningen er der 
i mange jagtlejekontrakter indført 
forbud mod støverjagt.

- Her er statsskovvæsenet i front, 
fortæller Leif Højmark, der er besty-
relsesmedlem i Støverklubben. - Man 
forbyder støvere, fordi man påstår, det 
stresser vildtet og generer kronvildtet, 
og intet er mere forkert. 

Leif Højmark fortæller, at talrige 
svenske undersøgelser har vist, at 
støverjagt er overordentlig skånsom 
over for vildtet, og at det i store skove 
er meget vanskeligt at holde drev på 
råvildt ret lang tid ad gangen. Nye dyr 
tager ganske enkelt over – der er vikar-
ordning, om man vil.

Hvad kronvildtet angår, forstår Leif 
Højmark slet ikke holdningerne. Han 

forklarer, at stort set alle støvere går 
langt uden om kronvildt. 

- Kronvildt er ikke bange for støvere 
og langer ud efter dem. Har en støver 
blot en gang oplevet et spark fra et 
stykke kronvildt, så skal den ikke nyde 
noget af at komme i nærheden af stor-
vildtet.

Nostalgi eller virkelighed
Det er både synd og skam, at den lille 
charmerende jagthund er på vej ud. 
Støveren kan ikke gøre ved, at såterne 
er for små, og at de deltagende jægere 
ikke kender terrænet. Men det er nem-
mere at skælde hunden ud end jagther-
ren, så derfor er støverne røget ud til 
fordel for spaniels, retrievere, munster-
länder, vagtelhunde m.m. Og dog.

Jægerne i Røddinglund og Bruns 
Plantage ca. 15 km vest for Herning vil 
det anderledes. Her er støverjagt en 
realitet. Det ene konsortium har jagten 
i Røddinglund, medens det andet har 
jagten i Bruns, der er på 333 ha. Et 
tidligere skovløbersted udgør den fælles 
jagthytte, og så afvikler man ellers i fæl-
lesskab jagten i plantagerne.

Da man stort set aldrig har gæster 
med, kun hvis et konsortiemedlem har 

forfald, kender hver mand skoven ud og 
ind og er i stand til at finde rundt i de 
store såter på egen hånd. Normalt har 
man to såter, en før frokost og en efter, 
90 ha ad gangen. 

Leif Højmark er med, og selv om 
der kun er to rigtige støvere tilbage, så 
vil han blive ved. Gravhundene vinder 
ind, men Leif er ikke i tvivl. Når den 
gamle dør, henter han en ny i Sverige, 
og den dag, han ikke længere kan drive 
støverjagten, så må det være tid at stille 
geværet permanent i skabet.

I Røddinglund og Bruns Plantage 
er hundenes sang i skoven den rene, 
uforfalskede virkelighed også i år 2007, 
og man kunne godt forestille sig, at det 
er utilfredsstillende, at man aldrig har 
gæster med, men sådan er det nu en 
gang her. Take it, or leave it, som man 
siger. Alle har det fint med hinanden. 
Det er selskab nok.

Men et er sikkert. Den dag, hvor 
støverens røst ikke længere kan høres i 
plantagen, vil de føle, at noget virkelig 
værdifuldt er taget fra dem.

Forfatteroplysninger:
Flemming Østergaard er freelance-journalist 
og indehaver af Aulum Pressebureau.

For Jægerne i Røddinglund 
og Bruns Plantage er støver-
jagt også en realitet i 2007. 

Her vil man høre hundenes 
sang i skoven.

Foto: Flemming Østergaard
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Hvor er min hund?
Der er er flere ulemper ved strellufstøveren i forhold 

til jagt i Danmark. Derfor er det med god grund, at 

støveren er på retræte, skriver Niels Søndergaard i sin 

kommentar til Flemming Østergaards hyldest til strel-

lufstøveren.

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark

De første mange gange jeg var på jagt 
med strellufstøvere var mit indtryk, at 
det mest af alt gik ud på, at hundene 
skulle blive væk. I hvert fald var hun-
dene altid væk i løbet af ganske kort tid 
efter jagten begyndte, og det var deres 
ejere i øvrigt også. De var nemlig ude 
og lede efter hundene. Og så stod vi 
skytter på vores respektive poster for-
gæves og ventede – og ventede. 

Det var med andre ord en ualminde-
lig kedelig og ineffektiv jagtform. 

Der er flere ulemper ved strellufstø-
veren set i forhold til jagten i danske 
skove. Derfor er jeg ikke enig med 
Flemming Østergaard i, at denne jagt-
hunds tilbagegang er et stort tab for 
dansk jagtkultur.

Kan være en speciel oplevelse
Det skal retfærdigvis nævnes, at jeg 

efter de første mislykkede oplevelser 
med støverjagt flere gange har haft 
glæden af at opleve jagt med stellufstø-
veren, når det du’r! Og det er en ganske 
speciel jagtoplevelse.

Støverjagt der du’r, handler om, at 
hunden tager foden op fra et stykke 
vildt og forfølger det, alt mens det giver 
hals. Den driver med vildtet. Afstanden 
fra hunden til vildtet skal helst ikke 
være mere end 2 til 5 minutter. 

Skytterne flytter sig rundt på terræ-
net, alt efter hvor drevet er. De placerer 
sig tæt ved veksler - stisystemer som 
vildtet anvender – og som vildtet efter 
al sandsynlighed vil komme ad. Skyt-
terne placerer sig, så de kan afgive sikre 
og effektive skud mod det stykke vildt, 
som hunden driver med. Råvildt vil ofte 
løbe stille og roligt rundt i små cirk-
ler. Det følger de samme veksler flere 
gange, hvilket giver gode muligheder 
for at placere sig hensigtsmæssigt.

For at jagtformen skal lykkes, kræver 
det store sammenhængende skovområ-
der med en ringe vildtbestand. 

Ulemper ved strellufstøveren
Ofte oplever man desværre, at strel-
lufen har en tendens til at tage foden 
op fra vildtet længe efter, at vildtet har 
passeret. Derfor bliver afstanden imel-
lem hunden og vildtet alt for stor til, 
at man kan nå at placere sig i forhold 
til drevet. Vildtet har ganske enkelt 
allerede passeret det sted, hvor man 
formoder, at vildtet kommer. 

Desuden er de fleste strellufstøvere 
så vedholdende, at man har svært ved 
at samle hunden op for at sætte den på 
en ny fod, så jagten kan fortsætte på et 
andet stykke vildt. 

Begge forhold resulterer i, at jagten 
bliver ineffektiv, og jagt bør være 
effektiv, så det forstyrrer vildtet mindst 
muligt.

Endelig er det et faktum, at kronvild-
tet fortrækker fra områder, hvor der 
drives hyppig jagt med strellufstøver. 
Jeg har også mødt jagtkonsortier, der 
irriteres over, at der kommer kron-
vildt på terrænet, fordi støveren følger 
kronvildtet langt væk fra det sted, hvor 
jagten foregår. Kronvildt og strellufstø-
veren passer derfor ikke sammen.

Brug andre hunde
Vi kan glæde os over, at strellufstøveren 
trives i bedste velgående i vore nordiske 
lande, hvor terrænet og tætheden i 
vildtbetanden giver de bedste forudsæt-
ninger for, at den kommer til sin ret. 

Men mon ikke de højere vildtbe-
stande - og især spredning af kronvildt 
- bevirker, at jagt med strellufstøveren 
blot er et kuriosum i Danmark. 

I hvert fald ser jeg åbenbare fordele 
ved at bruge gravhunde, terriere, wat-
chel-hunde og lignende i stedet for. De 
går betydeligt kortere, og de tager ikke 
i samme grad vildtfod op, der er flere 
timer gammel. 

Forfatteroplysninger:
Niels Søndergaard er produktchef inden for 
jagt, vildt og natur i HedeDanmark.

Gravhunden kan anbefales til støverjagt fremfor strellufstøveren.

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

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

Ansøgninger og indstillinger for år 2007 stiles til  
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf. 87 28 11 18

P.b.v.
Ove Kloch

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

Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale 
Landboforening/regionale Familielandbrugsforening.

Ansøgninger og indstillinger for år 2007 stiles til  
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf 87 28 11 18

P.b.v.
Ove Kloch

Panik i skoven
For få år siden var der alene i Sønderjylland over tredive små 

og store savværker. Nu kan de tælles på én hånd. Skovene er 

ikke blevet mindre. Men særligt statsskoven ønsker ikke mere 

at sælge træet. Man følger en politik, som startede under 

tidligere miljøminister Svend Auken, som sagde, at skovene 

skal ligge i »natur«. Man skal ikke fælde træerne, og det, der 

falder i stormen, skal ligge til gavn for insekterne. Til gengæld 

importerer vi nu træ i store mængder fra østlandene, og det 

er både tømmer, brænde og flis. For det er billigere, siges der. 

Det må Hedeselskabet nu gøre noget ved. Her har man erfa-

ring, viden og folkene til det. Så lad os komme igang.

Forslag 
1. Lad Hedeselskabet overtage statsskovene. Så kan alle de 

træer, som nu ligger til insekterne sælges til savværkerne 

til halv pris. Eller foræres væk til opskæring. Træerne 

repræsenterer jo ingen værdi, som de ligger i skoven. 

Insekterne kan så få overdraget toppen og roden.

   Men Hedeselskabet bør også starte med savværksdrift. 

Her har man kapacitet til både produktion og handel. 

Sådan!

  Og så skal Hedeselskabets savværker ligge i skoven. Og 

man vil så lave en udstilling af samtlige skov- og savværks-

produkter. Og folk vil strømme til for at købe alle mulige 

ting.

2. Alle folk kan lide at bo i en skov. Så derfor lad dem komme 

igang. Jeg vil foreslå, at Hedeselskabet begynder at udleje 

parceller i størrelser à ca 5 ha. Selve skovdriften foretages 

stadig af Hedeselskabet. Der laves nu en lysning, hvor 

der evt. efter ønske kan bygges en hytte eller hus, lavet 

af træer fra danske skove. Hvis der nu er nogen der pro-

testerer over huse i skoven, så må man spørge: Hvorfor er 

danskerne så begejstrede for at komme til Sverige? Jo, det 

er blandt andet for alle de huse, gårde og hytter, der ligger 

spredt rundt omkring i skovene der. Der er købere til den 

idé, og der er penge i det.

3. Når nu Hedeselskabet som foreslået har overtaget stats-

skovene, så bliver de rædselsfulde skurvogne forbudt og 

fjernet fra skovene og udskiftet med plankehytter, som jo 

også kan flyttes efter behov, og som pynter i den tid, hvor 

Hvordan kan Hedeselskabet gøre en forskel?
Hedeselskabet opfordrede i Vækst 3-2006 læserne til at give et bud på, hvordan Hedeselskabet kan 

gøre en forskel. Vi har modtaget følgende fra forhenværende savværksejer H.P. Dinesen, Rødding.

En plankehytte, der ifølge staten ikke må stå i en skov.

Foto: H. P. Dinesen
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Viborg Erhvervsafdeling
Sct. Mathias Gade 68
89 26 26 25
nordea.dk

Brug for en partner til at
udvikle din virksomhed?

Fortæl om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre dem.

Kontakt os, og aftal møde med vores

erhvervsafdeling.

A

Viborg Erhvervsafdeling
Sct. Mathias Gade 68
89 26 26 25
nordea.dk

Gør det muligt

Biogasanlæg  
påvirker ikke huspriser
Der er ofte stor modstand mod placeringen af nye biogasan-

læg. En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser imidlertid, at hus-

priserne ikke falder, når der bygges biogasanlæg i nærheden. 

Trafikbelastningen giver heller ikke væsentlige problemer.

De væsentligste problemer knytter sig til lugt fra anlæg-

gene, og her konkluderer rapporten, at kilderne til lugt kan 

lukkes effektivt inde på et biogasanlæg under normal drift, og 

at luften kan renses for lugt

Ved dygtig driftsledelse kan også lugtgener under unormal 

drift minimeres. Et kommende biogasfællesanlæg bør højst 

kunne give anledning til lugtgener ved nærmeste boligom-

råde tre-fire dage om året som følge af vedligeholdelse eller 

uheld. Det forudsætter, at projektet gennemgås systematisk 

med henblik på at forebygge lugt. Andre gener, for eksempel 

trafik, kan minimeres på samme måde, skriver Miljøstyrelsen.

Læs Miljørapport nr. 1136 på Miljøstyrelsens hjemmeside 

www.mst.dk.

de ikke bliver brugt. I øvrigt kan disse rædsler af skur-

vogne jo også let beklædes med planker, så de ligner en 

skovhytte.

4. Intet har gennem de senere år ændret det danske land-

skab så meget som fjernsynets Dallas-film. Sådan et 

hvidmalet Dallas-hegn, som vi så i filmen, det må vi også 

have. Selv om folk kun har en enkelt hest, så bliver det sat 

op. Her kan Hedeselskabet vejlede folk og vise dem, hvor-

dan det også kan laves af skovens produkter.

5. Så er der også de skrigende blå pressenninger, som man 

ser alle vegne, til afdækning af alt muligt derude i natu-

ren. Der findes jo også mørkegrønne og camouflage-far-

vede. Det gælder også i byerne med al slags afdækning. 

Derfor vil jeg foreslå, at Hedeselskabet laver en slags 

kampagne, hvor folk kan lære lidt æstetisk sans.

6. Hedeselskabet er fremtid! God vind og lykke til!

H.P. Dinesen, forhenværende indehaver af Jels Savværk, Rød-

ding.

Flere forslag  
modtages gerne
Vi modtager gerne flere forslag til, hvordan Hedeselskabet 

kan gøre en forskel. Forslagene sendes på e-mail til vaekst@

hedeselskabet.dk eller til Hedeselskabet, Klostermarken 12, 

8800 Viborg, Att. Vækst.

Redaktionen

Statsskovenes rædselsfulde skurvogne må gerne stå på det 
samme sted i flere år. De burde erstattes med plankehytter. 

Foto: H. P. Dinesen
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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.

Brændeforbrug  
større end antaget
Det buldrer løs i brændovnene hjemme hos danskerne. Det 

viser sig rent faktisk nu, at vores forbrug af brænde ifølge 

Energistyrelsen er over 60 procent større end hidtil antaget. 

Hidtil har man troet, at fyringen udgør lidt over otte procent 

af energiforbruget til opvarmning i husholdningerne. Men 

det er faktisk 13 procent, skriver Nyhedsbrevet Skov og Natur 

fra Skov- og Naturstyrelsen.

Styrelsen peger på, at fyring med brænde er mere skånsom 

for miljøet end opvarmning med fossile brændstoffer som 

f.eks. olie, kul og naturgas. Men det gælder vel at mærke kun, 

hvis man fyrer på den rigtige måde – ellers resulterer det i 

forurening med partikler.

Skov- og Naturstyrelsens vicedirektør, Jens Peter Simonsen, 

peger på, at man ved at følge nogle få og simple forholdsreg-

ler markant kan nedbringe udslippet af sundhedsskadelige 

partikler:

- For det første skal træet være tørt. Vådt træ giver dårlig 

forbrænding. For det andet skal man fyre med små portioner. 

Der skal nemlig hele tiden være fuldt blus på ovnen – så kan 

man også undgå, at skorstenen bliver sodet til. For det tredje 

skal man bruge så lidt avispapir som muligt til at tænde op 

med. Og for det fjerde skal man kun brænde rent træ. Man 

skal f.eks. ikke fyre med affald som reklamer, mælkekartoner, 

pap – og heller ikke træ, som er malet eller behandlet. Den 

slags hører hjemme på genbrugspladserne, fastslår Jens Peter 

Simonsen.

Læs mere om, hvordan du fyrer korrekt på hjemmesiden 

www.groentansvar.dk. 

Bliv opdateret med en 
nyhedsmail fra Vækst
Vækst har en hjemmeside, der løbende bliver opdateret med 

nyheder inden for natur-, miljø og energiområdet. En gang 

om måneden udsender vi en nyhedsmail, hvor vi fortæller 

om de væsentligste nyheder på Vækst-hjemmesiden. I mange 

tilfælde følger vi historier i det trykte tidsskrift op med yderli-

gere interviews, artikler og nyheder.

Du kan se de seneste nyheder på hjemmesiden ved at gå 

ind på adressen www.hedeselskabet.dk/vaekst. 

Du kan også gå direkte ind og tilmelde dig vores nyheds-

mail på www.hedeselskabet.dk/vaekst/nyhedsmail.

I nyhedsmailen den 1. februar skrev vi blandt andet om den nye 
aftale om vandsektoren, der var blevet indgået samme dag.

Foto: iStock International Inc.
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Vi indrømmer gerne, at der ikke er den store forskel fra den ene 
kontorforsyning til den anden. Til gengæld er der mange små forskelle, 
som kommer til at betyde noget for dig og din arbejdsplads. Det vil du 
mærke hos CJC Gruppen. Måske er det den lokale afdeling, som du har lige 
ved siden af. Eller sammenhængen i produktprogrammet, hvor der er tænkt 
lidt længere. Eller vores anbefalinger til indretningen af det nye kontor. Eller 
også er det noget helt fjerde, der gør, at du og dine kolleger får en partner i 
CJC Gruppen, der er lidt mere anderledes...

CJC Gruppen er totalleverandør til kontoret:
• Kontorartikler
• Indretning & design
• Kontormaskiner
• IT-løsninger
• Emballage
• Skole- & hobbyartikler
• Tryksager

CJC Gruppen A/S har hovedsæde i Esbjerg og afdelinger i Silkeborg, Vejle, Kolding, 
Aabenraa, Odense, Svendborg, Slagelse, Maribo, Hillerød og Kgs. Lyngby.

[alt til kontoret]

CJC Gruppen A/S
Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 85 45 00 • Fax: 86 85 45 07

www.cjcgruppen.dk

Landmændene har i 2006 mindsket tilførslen af kvælstofgød-

ning til markerne med ca. 25.000 tons kvælstof. Det er reg-

lerne om gødningsregnskaber i landbruget, der har medvirket 

til, at tilførslen af kvælstofgødning til markerne er mindsket, 

oplyser Plantedirektoratet i en pressemeddelelse.

Gødningsregnskaberne, der administreres af Plantedirek-

toratet, er en del af vandmiljøplanerne. Formålet med gød-

ningsregnskaberne er at reducere landbrugets brug af kvæl-

stofgødning, så vandkvaliteten i åer, søer og fjorde forbedres. 

Siden gødningsregnskaberne blev indført for 10 år siden, har 

landbruget mere end halveret tilførslen af kvælstof i handels-

gødning til markerne.

I det tidlige forår viste analyser, foretaget af Dansk Land-

brugsrådgivning i Skejby, at jorden indeholdt betydelig større 

mængder kvælstof end normalt. Det høje kvælstofniveau 

betød, at jorden allerede havde en del af den kvælstof som 

afgrøderne skal bruge, og mange landmænd kunne derfor 

nøjes med at tilføre en mindre mængde med gødningsspre-

deren. 

Det høje kvælstofniveau i jorden skyldes en mindre kvæl-

stofudvaskning sidste vinter kombineret med, at milde tem-

peraturer øgede omsætningen af planterester og dermed 

frigivelsen af kvælstof til jorden. 

- Det er glædeligt, at gødningsregnskabsordningen virker 

efter hensigten. Faldet i kvælstofforbruget betyder jo, at 

natur og miljø spares for en unødvendig mængde kvælstof, 

og samtidig har landmændene fået mindre udgifter til køb 

og udbringning af gødning, siger Plantedirektoratets direktør 

Ole P. Kristensen. 

Landmændenes besparelse beløber sig til over 100 mio. kr.

Mindre kvælstof på de danske marker
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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

Magasinpost
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Hedeselskabet
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8800 Viborg
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