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Stort behov for nye teknologier!

En stærk global vækst medfører i disse år en betydelig velstandsstigning 

hos store befolkningsgrupper verden over. Men hvordan sikrer vi, at den 

øgede velfærd ikke går tabt i omkostningerne til at reparere de skader, som 

væksten påfører samfundet i form af klimaændringer og andre negative 

miljøpåvirkninger?

For at løse dette problem er der hårdt brug for at udvikle nye teknolo-

gier, der gør os i stand til at skabe mere vækst med et reduceret forbrug af 

brændsel, vand og andre værdifulde naturressourcer. I lyset af den aktuelle 

klimadebat er det vigtigt at understrege, at vi ikke blot skal reducere CO
2
-

udledningen, men også tage vare på de naturværdier og genetiske ressour-

cer, der kan vise sig afgørende for menneskets fremtid på længere sigt.

Dagligt fortæller medierne verden over, hvordan menneskelig aktivitet 

medfører nye, negative påvirkninger af naturen og miljøet. Derfor er vi nu 

i gang med et kapløb med tiden, hvor det ikke kan gå hurtigt nok med at få 

skabt mere bæredygtige teknologier.

I Danmark har vi gode erfaringer med at spare på vand- og energiforbru-

get, ligesom vi i mange år har arbejdet med at udvikle alternativ energipro-

duktion og metoder til at beskytte natur og miljø. 

Men der findes stadig et utal af uopdyrkede muligheder, og eftersom 

behovet er stort, har Hedeselskabet besluttet at yde et ekstra bidrag til 

indsatsen.

Det er sket med etableringen af Dalgas Innovation, der skal fremme 

udviklingen af nye teknologier, metoder og produkter inden for natur-, 

miljø- og energiområdet. 

Det er glædeligt, at vi hermed er kommet et skridt nærmere opfyldelsen 

af Hedeselskabets vision om at yde et vigtigt bidrag til gavn for naturen og 

miljøet, både i Danmark og internationalt.

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

HedeDanmark, som er en international 

service- og handelsvirksomhed inden for 

det grønne område, opnåede i 2006 en 

omsætning på godt en milliard kroner 

og et resultat før skat på 23,6 millioner 

kroner. Servicekontrakter og handel 

inden for skovbruget, de grønne områ- Ørreder fik frit løb
Et stort styrt med et fald på to meter har 

i mange år effektivt sørget for at spærre 

for ørredernes vandring i Aulby Mølleå i 

Middelfart kommune. 

En spunsvæg fra en tidligere mølle 

stod tilbage i vandløbet og forhindrede 

fiskenes vandring fra Vejlby Fed og op i 

resten af vandløbet for at gyde. For de 

fisk, der levede i selve systemet, var livet 

heller ikke let. Alle forsøg på at gyde i det 

udrettede vandløb med dyb og ødelagt 

bund var dømt til at mislykkes på forhånd. 

Derfor har Middelfart Kommune fået 

HedeDanmark til at udføre en omfat-

tende renovering af vandløbet. 

Spunsvæggen er fjernet, faldet er 

udlignet ved hjælp af et stenstryg, og der 

er etableret gydebanker og hvilebassiner 

i selve vandløbet. 

Læs mere på www.hededanmark.dk

Tilfredsstillende  
resultat i HedeDanmark

der og genanvendelse af organisk affald 

gik over forventning og var tilsammen 

med til at skabe det gode resultat. 

- Såvel omsætning som resultat er 

over det budgetterede og er derfor 

meget tilfredsstillende, siger HedeDan-

marks bestyrelsesformand Ove Kloch. 

Resultatet var i 2006 på samme 

niveau som i 2005, der var et ekstraordi-

nært år, fordi både omsætning og ind-

tjening var påvirket af orkanen i januar. 

HedeDanmark er ledende inden for 

serviceydelser til skoven, det åbne land, 

have- og parkanlæg samt det åbne rum i 

byerne. Når den høje omsætning og det 

gode resultat er blevet fastholdt i 2006, 

skyldes det en bred fremgang på mange 

af HedeDanmarks forretningsområder. 

- I dag må vi betegnes som ledende 

inden for det grønne område. Det 

gælder såvel markedsandele som 

nytænkning og udvikling. Jeg forven-

ter derfor ny vækst i 2007 med en 

omsætning op mod 1,2 mia. kr., siger 

administrerende direktør Carsten With 

Thygesen. 

Det høje aktivitetsniveau inden for 

skovbruget forventes at fortsætte, da 

det skyldes en stor efterspørgsel drevet 

af den internationale højkonjunktur. 

- Vi lægger stor vægt på at øge med-

arbejdernes kompetencer. Samtidig 

fokuserer vi på at udnytte udviklingen 

inden for informationsteknologi til at 

optimere arbejdsgangene og reducere 

spildtid. Medarbejderne kan dermed 

overkomme mere, og samtidig gør 

disse forbedringer HedeDanmark til 

en attraktiv arbejdsplads inden for det 

grønne område. Vi regner på den bag-

grund med at kunne fortsætte væksten, 

selvom der er pres på arbejdsmarkedet, 

siger Carsten With Thygesen. 

Med et arbejdsmarked, som regionalt 

set er under pres, er fortsat vækst en 

udfordring. HedeDanmark forventer 

derfor også i 2007 at ansætte medarbej-

dere fra både Tyskland, Polen og Letland 

på dansk overenskomst for at komme 

det stigende behov for nye medarbej-

dere i møde. 

Ørrederne kan nu få adgang op i Aulby 
Mølleå i Middelfart Kommune.

Vandløbsvedligeholdelse er ét af de områder,  
hvor HedeDanmark A/S har haft god aktivitet i det forløbne år.

Foto: André Andersen
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Overskud  
i Xergi A/S
Xergi A/S realiserede i 2006 et overskud 

på 4,3 mio. kr. før skat mod et under-

skud før skat på 5,3 mio. kr. i 2005. Dal-

gasgroup A/S og Aktieselskabet Schouw 

& Co. ejer hver 50 procent af aktierne i 

Xergi A/S.

Xergi forøgede omsætningen fra 83 

mio. kr. i 2005 til 167 mio. kr. i 2006, 

fremgår det af Hedeselskabets årsrap-

port for 2006.

Overskuddet var på niveau med 

forventningerne og betegnes i årsrap-

porten som tilfredsstillende. Resultatet 

blev påvirket positivt af licensindtægter 

samt afhændelse af aktiviteterne inden 

for salg af biomassesubstrater. Resulta-

tet blev negativt påvirket af stigende 

råvare- og entreprenørpriser samt 

omkostninger til markedsindtrængning 

i Tyskland.

Xergi fokuserer på biogas- og gyl-

lesepareringsanlæg, hvor afsætnings-

mulighederne i flere EU-lande vurderes 

som perspektivrige i de kommende år. 

Selskabet forventer en stigende ordre-

indgang fra det tyske marked i løbet af 

2007. 

To tredjedele af miljørådgiveren Orbi-

cons omsætning retter sig mod den 

offentlige sektor, og virksomheden 

bliver derfor påvirket af større ændrin-

ger i den offentlige miljøforvaltning. 

Trods store udsving på markedet i 2006 

steg den samlede omsætning med 15 

procent i forhold til året før. Året bar 

blandt andet præg af, at virksomheden 

udviklede IT-systemer, rådgivningsydel-

ser og kompetencer til behovene i det 

nye offentlige landskab.

- Resultatet før skat er 6,3 millioner 

kroner. Dette er under budgettet, og 

ikke tilfredsstillende trods markedssitua-

tionen. Den manglende budgetindfri-

else skyldes blandt andet aktivitetsned-

gang som følge af, at amterne afviklede 

aktiviteterne inden for miljøovervågning 

og grundvandskortlægning i løbet af 

efteråret, fortæller Orbicons bestyrelses-

formand Ove Kloch. 

I 2006 overtog Orbicon A/S Bio/con-

sult as og Miljøcenter Nordjylland. Ved 

overtagelse af Bio/consult har Orbicon 

fået en bredere markedsdækning inden 

for miljøovervågning til lands og til 

vands og har samtidig fået 22 nye med-

arbejdere. Orbicon overtog også Miljø-

Et år præget af strukturreformen  
center Nordjylland, der var et fælles-

kommunalt miljøcenter. Det har tilført 

virksomheden betydelige kompetencer 

inden for miljøforvaltning, miljøgod-

kendelser og industrimiljø.

- Vi forventer, at de nye kommuner, 

regioner og miljøcentre får brug for 

vores rådgivning for at løse de mange 

nye opgaver, de har fået som følge af 

strukturreformen. Det er en af grun-

dene til, at vi har overtaget Bio/consult 

og Miljøcenter Nordjylland. Vores niche 

er miljørådgivning, og det vil vi være 

førende indenfor – og var vi det ikke 

før, er vi det i hvert fald nu, fortæller 

administrerende direktør Jesper Nybo 

Andersen.

- Vi satser nu på at styrke virksom-

heden på privatmarkedet og på det 

internationale marked. Det drejer sig 

især om byggemodninger og arbejdet 

med private virksomheders interne 

og eksterne miljø samt deres arbejds-

miljø. Derudover satser vi på at få en 

mængde nye opgaver – både donor-

opgaver og opgaver for virksomheder 

og myndigheder i udlandet – især i det 

tidligere Østeuropa, siger Jesper Nybo 

Andersen.

En medarbejder fra Orbicon arbejder med oprensning af en jordforurening.

Foto: HedeDanmark

Foto: Orbicon
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Økonomisk og organisatorisk 
råderum skaber grundlag for ny 
innovativ indsats i Hedeselskabet

Hedeselskabet realiserede i 2006 et 
overskud på 34,5 mio. kr. før skat og 
minoritetsinteresser mod 11,4 mio. kr. 
i 2005. Omsætningen udgjorde 1.310 
mio. kr. i 2006.

I de associerede Skov-Sam selskaber 
er der tillige foretaget en værdiregu-
lering af skovejendommene. Hedesel-
skabet har valgt ikke at medtage denne 
opskrivning i årets resultat. I stedet er 
opskrivningen indregnet i Hedeselska-
bets egenkapital med 33,7 mio. kr.

Årsresultatet på 23,4 mio. kr. efter 
skat samt opskrivningen af skovejen-
dommene påvirker Hedeselskabets 
egenkapital positivt med 57,1 mio. kr.

Bedre end budgetteret
- Hedeselskabets årsresultat var bedre 
end budgetteret, og bestyrelsen betrag-
ter det som tilfredsstillende, sagde 
bestyrelsesformand Peter Skak Olufsen 
ved Hedeselskabets årsmøde på Ving-
stedcentret den 23. april.

Efter gennemførelsen af en ny 
brandingstrategi i 2006 varetages Hede-
selskabets kommercielle aktiviteter af 
selskabet Dalgasgroup A/S, der ejes 100 
procent af Hedeselskabet.

HedeDanmark a/s opnåede i 2006 et 
overskud før skat på 23,6 mio. kr., mens 
resultatet i Orbicon A/S i 2006 var på 
6,3 mio. kr. før skat. HedeDanmark a/s 
havde en tilfredsstillende indtjening, 
mens indtjeningen i Orbicon A/S var 
acceptabel set i forhold til en afmatning 

på miljømarkedet som følge af kommu-
nalreformen. 

Det associerede selskab Xergi A/S fik 
i 2006 vendt et underskud i 2005 til et 
overskud på 4,3 mio. kr. i 2006. 

De polske lossepladsgasaktivite-
ter medførte for Dalgasgroup A/S et 
underskud på 4,6 mio. kr. 

Peter Skak Olufsen påpegede imid-
lertid, at de polske aktiviteter i 2006 
er stabiliseret. Han oplyste, at aktivite-
terne nu er i en sund forretningsmæs-
sig udvikling og udtrykte forventning 
om en fremtidig positiv resultatudvik-
ling.

- Hedeselskabets resultatudvikling 
blev endvidere påvirket positivt af, at 
aktiviteterne i Silvatec-selskaberne 
er blevet fremtidssikret med salget af 
80 procent af aktierne til Agromash-
Holding. Avancer ved salg af skovejen-
domme i Skov-Sam selskaberne og 
Hedeselskabet påvirkede ligeledes 
resultatet positivt, forklarede Peter Skak 
Olufsen.

Indtjening,  
investeringer og innovation
Administrende direktør og koncernchef 
Ove Kloch oplyste, at Hedeselskabet i 
de kommende år vil videreføre sin stra-
tegi, der går ud på at sikre det nødven-
dige ledelsesmæssige fokus på de kom-
mercielle aktiviteter i datterselskaber 
og associerede selskaber. Hedeselskabet 
videreudviklede i 2006 strategien, der 
i den kommende periode bygger på de 
tre søjler Indtjening, Investeringer og 
Innovation.

- Strategien skal sikre, at Hedesel-
skabet opnår mindst markedssvarende 
afkast af sine kapitalanbringelser. Sam-
tidig er det målet fortsat at øge lønsom-
heden i datterselskaber og associerede 
selskaber, forklarede Ove Kloch.

På investeringsområdet vil Hedesel-
skabet i de kommende år udvide por-
teføljen af skov- og naturejendomme, 
efter at selskabet i en periode har 
afhændet en række udvalgte skove. 
Målet er, at Hedeselskabet fortsat skal 
være en markant skovejer. Endvidere 
vil Hedeselskabet investere i aktiviteter, 
der kan understøtte den tredje søjle 
- Innovation. 

På grundlag af de markedsmæssige 
udviklingstendenser og en målrettet 
strategi forventer Hedeselskabet en 
fortsat positiv udvikling i de kommende 
år. I 2007 forventes et resultat på ca. 20 
mio. kr. baseret på fortsat positiv resul-
tatudvikling i de forretningsmæssige 
aktiviteter og i mindre omfang end i 
2006 avancer fra salg af ejendomme.

Hoved- og nøgletal (mio. kr.) 2004 2005 2006

Omsætning 1.224 1.444 1.310
Resultat af primær drift 9,9 16,3 24,3
Resultat før skat 4,0 11,4 34,5
Skat af årets resultat -3,6 -8,6 -10,8
Minoritetsinteressernes andel 0,7 -0,5 -0,3
Årets resultat 1,1 2,3 23,4
Aktiver ultimo 1.302 1.263 1.278
Egenkapital ultimo 558 565 622
Antal medarbejdere 1.025 1.063 1.078

Overskud i Hedeselskabet 

Udviklingen i Hedeselskabet 

Foto: HedeDanmark
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Bestyrelsesformand Peter Skak 
Olufsen forlader Hedeselskabets 
bestyrelse og afløses af den hid-
tidige næstformand, Frants Bern-
storff-Gyldensteen.

Hedeselskabets bestyrelsesformand 
Peter Skak Olufsen træder tilbage fra 
sin post i selskabets bestyrelse. Det 
meddelte han ved Hedeselskabets års-
møde i Vingstedcentret mandag den 
23. april.

Ved konstitueringen af bestyrelsen 
efter årsmødet blev den hidtidige 
næstformand, Frants Bernstorff-
 Gyldensteen, valgt som ny formand. 
Peter Høstgaard-Jensen blev valgt som 
ny næstformand i bestyrelsen.

Peter Skak Olufsen har i sine 9 år 
som bestyrelsesformand været en 
betydelig drivkraft i Hedeselskabets 
strategiske udvikling, og han kunne ved 
årsmødet aflevere et selskab med et til-
fredsstillende økonomisk resultat.

Siden han tiltrådte hvervet som 
bestyrelsesformand i 1998, har Hede-
selskabet gennemført en markant 
udvikling. De forretningsmæssige akti-
viteter er blevet organiseret i selvstæn-
dige aktieselskaber, og der er skabt en 
klar adskillelse af Hedeselskabets for-
retningsmæssige og foreningsmæssige 
aktiviteter. Udviklingen tog et nyt stort 
skridt frem i 2006, da selskabet gen-

nemførte en ny brandingstrategi, der 
sikrer en klar profilering af selskabets 
aktiviteter i datterselskaber og associe-
rede selskaber.

Hedeselskabet har i de sidste 9 år 
haft en bestyrelsesformand med et 
indgående kendskab til Hedeselskabet. 
Han blev medlem af Hedeselskabets 
repræsentantskab i 1978 og næstfor-
mand i repræsentantskabet i 1982. I 
1993 blev han formand for repræsen-
tantskabet. I 1998 forlod han formands-
posten i repræsentantskabet for at blive 
formand for bestyrelsen.

Peter Skak Olufsen fortsætter som 
medlem af Hedeselskabets repræsen-
tantskab.

Den nye bestyrelsesformand
Peter Skak Olufsen afløses af Frants 
Bernstorff-Gyldensteen, der ligeledes 
har stor erfaring med Hedeselskabet. 
Han blev valgt til Hedeselskabets 
repræsentantskab i 1992. Han blev 
næstformand for repræsentantskabet 
i 1998 og repræsentantskabsformand 
i 2003. Han blev valgt til bestyrelsen i 
1995 og blev næstformand i bestyrelsen 
i 1998, da Peter Skak Olufsen overtog 
formandsposten.

Frants Bernstorff-Gyldensteen ejer 
godset Gyldensteen på Fyn.

Bestyrelsesformand takker 
af med godt resultat

Hedeselskabets repræsentantskab blev præ-
senteret for et tilfredsstillende årsresultat.

Peter Skak Olufsen

Valg til  
repræsentantskabet

Da Frants Bernstorff-Gyldensteen blev 

ny formand for bestyrelsen, fratrådte 

han ved årsmødet posten som for-

mand for repræsentantskabet. I stedet 

valgtes Peder Thomsen. Ny næstfor-

mand for repræsentantskabet blev 

Jørgen Skeel.

Ved årsmødet trådte en række repræ-

sentantskabsmedlemmer endvidere ud 

af repræsentantskabet. Som følge heraf 

valgte repræsentantskabet syv nye med-

lemmer til de ledige pladser.

Repræsentantskabet fik følgende nye 

medlemmer: 

Region Nordjylland:

• Henrik Bach, gårdejer.

Region Syddanmark:

• Peter Gæmelke, gårdejer og præsident 

for Landbrugsraadet.

• Jørgen Graulund Jørgensen, adm. 

direktør i Danske Fjernvarmeværkers 

Forening.

Region Sjælland:

• Henrik Fabienke, Skjørringe Gods på 

Falster.

Region Hovedstaden:

•  Finn Olaf Pedersen, gårdejer.

• Janus Skak Olufsen, advokat i advokat-

firmaet Plesner. 

• Dorrit Vanglo, vicedirektør Lønmod-

tagernes Dyrtidsfond. 

Følgende trådte ud af Hedeselskabets 

repræsentantskab:

Proprietær Aage Bach, borgmester Lars 

Krarup, statsskovrider Steffen Jørgensen, 

godsejer Ole Chr. Wibholm, gårdejer 

Svend Kofoed, gårdejer Lars Jakob Larsen.

Frants Bernstorff-Gyldensteen

Foto: Hedeselskabet

Foto: Claus Haagensen, Chili

Foto: Hedeselskabet
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Selskabet etablerer Dalgas Inno-
vation, der skal styrke udviklin-
gen inden for natur, miljø og 
energi.

Med nyskabelsen Dalgas Innovation 
iværksætter Hedeselskabet nu en stra-
tegisk satsning på innovation inden for 
natur, miljø og energi.

Det oplyste bestyrelsesformand Peter 
Skak Olufsen ved Hedeselskabets års-
møde i Vingstedcentret den 23. april.

Hedeselskabets formål er at løse 
opgaver vedrørende naturværdier og 
naturressourcer, og Dalgas Innovation 
får til opgave at skabe langsigtet inno-
vation inden for dette område.

Administrerende direktør og koncern-
chef Ove Kloch, Hedeselskabet, orien-
terede i detaljer om Dalgas Innovation 
ved Hedeselskabets årsmøde. 

Hele innovationsprocessen
Han oplyser, at målet med Dalgas 
Innovation er at skabe en virksomhed, 
der koordinerer og driver hele innovati-
onsprocessen fra god idé til kommerciel 
forretning.

- En del gode idéer bliver aldrig 
bearbejdet så meget, at de kommer ud 

på markedet og bliver en kommerciel 
succes. I mange tilfælde skyldes det, at 
der mangler en samlet koordinering af 
de kompetencer, der skal til gennem 
hele innovationsprocessen. Det vil vi 
nu råde bod på ved at etablere en virk-
somhed, der skal bære gode idéer hele 
vejen igennem, siger Ove Kloch.

- Både Danmark og det internatio-
nale samfund stræber efter høj økono-
misk vækst og øget velfærd, og en vigtig 
forudsætning for væksten er en mere 
bæredygtig håndtering af vore natur-
værdier og naturressourcer. Hvis sam-
fundet skal løse opgaven, kræver det 
derfor en stærk og langsigtet innovativ 
indsats i de kommende år. Etableringen 
af Dalgas Innovation er vort bidrag til 
den indsats, forklarer Ove Kloch.

Allerede i dag foregår der en betyde-
lig innovation i datterselskaberne i Dal-
gasgroup A/S, der varetager Hedesel-
skabets kommercielle aktiviteter. Dalgas 
Innovation vil trække på erfaringerne 
herfra, og samtidig vil den langsigtede 
indsats i Dalgas Innovation blive et 
vigtigt led i den fremtidige udvikling af 
Hedeselskabets forretningsaktiviteter.

I praksis vil Dalgas Innovation 
opsamle gode idéer, primært fra forsk-

ningens verden. Første led i processen 
er, at idéerne vil blive vurderet med 
henblik på det kommercielle potentiale. 
Dernæst vil Dalgas Innovation gen-
nemføre en proces, hvor der etableres 
en virksomhedsplatform for de bedste 
idéer. Endelig vil virksomheden sikre 
den nødvendige proces med markeds-
analyser, produktudvikling, finansie-
ring, dannelse af strategiske alliancer 
mv. 

Samarbejdspartnere
Innovationsprocessen kræver en bred 
vifte af kompetencer. Derfor har Dalgas 
Innovation allerede nu etableret et 
samarbejde med en række relevante 
samarbejdspartnere. Det gælder eksem-
pelvis inden for forskningsverdenen, 
idet udviklingen af idégrundlaget for 
Dalgas Innovation blandt andet er sket 
i samarbejde med professor Anders 
Drejer fra Handelshøjskolen i Århus.

- Hedeselskabet har på den ene side 
stærke faglige kompetencer inden for 
natur, miljø og energi og på den anden 
side et stort netværk, der kan bidrage 
med såvel markedskendskab som kapi-
tal i forbindelse med etableringen af 
de nye virksomheder. Hedeselskabet 
kunne vælge at donere sit overskud til 
en række forskellige formål, men med 
Dalgas Innovation har Hedeselskabet 
valgt en model, der vil skabe et langt 
større udbytte til gavn for samfundet, 
fastslår Anders Drejer.

Hedeselskabet satser på 
langsigtet innovation

Foto: Jan Rysavy, iStock International Inc.
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Carsten Thygesen
Adm. direktør,

HedeDanmark a/s

Golf bliver stadig mere populært her-
hjemme. Det er der en række naturlige 
årsager til: Det er en friluftssport med 
både stærke sociale, konkurrencemæs-
sige og individualistiske elementer, 
og sporten falder derved godt ind i 
tidsånden. Derudover nyder sporten 
godt af, at flere og flere kan få råd til at 
spille golf på grund af den økonomiske 
udvikling. Det gælder ikke mindst i 
den ældre del af befolkningen, hvor 
et stigende antal mennesker har både 
energi, tid, lyst og vilje til at bruge en 
del økonomiske midler på golf. Dette 
er tendenser, der ser ud til at fortsætte 
i adskillige år fremover.

Den positive udvikling i golfspor-
ten har imidlertid lagt et vist pres på 

hvor man stræber efter at øge de natur-
mæssige oplevelsesmuligheder for 
golfspillere på danske baner - og som 
en mulighed for at differentiere danske 
golfbaner fra udenlandske baner.

At øge naturindholdet og reducere 
brugen af pesticider og gødning på 
golfbanerne kræver viden og god plan-
lægning i såvel anlægs- som plejefasen 
- og dernæst systematisk registrering og 
opfølgning på, hvad der faktisk udføres. 
Det kræver inspiration, som primært 
skal hentes uden for den traditionelle 
greenkeeperuddannelse. Inden for opti-
mering af driften kan der eksempelvis 
hentes metoder fra skovbrug og anlægs-
gartneri, ligesom naturindholdet kan 
øges med idéer fra eksempelvis vildtpleje. 
Nogle af artiklerne i temaet »Grønnere 
golfbaner?« i denne udgave af Vækst er 
eksempler på, hvordan viden kan overfø-
res fra andre områder til golfbanerne.

Med denne udgave af Vækst har vi 
givet et bud på, hvordan golfbaner kan 
etableres og udvikles mere miljøvenligt 
og i balance med den omgivende natur. 
Jeg håber, at du vil blive inspireret!

golfklubber og private baneejere. For 
spillerne rejser ud i den store verden 
og oplever golfbaner i international 
topklasse. Samtidig skal de danske golf-
baner plejes med stadig mindre brug 
af pesticider og gødning. Derfor har 
både golfklubber og private baneejere 
en stor udfordring i både at opretholde 
baner med en høj spillemæssig kvalitet 
og samtidig respektere de miljømæssige 
krav.

Nogle mener også, at naturen har 
trange kår på golfbanerne, og at væk-
sten i golfsporten sker på naturens 
bekostning! Det er en klar overdrivelse, 
men ikke desto mindre kan dette 
 kritikpunkt - angrebet konstruktivt -  
bruges til at starte en kreativ proces, 

Foto: HedeDanmark a/s
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Golfsporten  
i naturlig vækst!

Tema: Grønne golfbaner ?



Grundvandet  
udfordrer 
golfsporten

Danske golfspillere stiller stadig 

større krav til golfbanernes kvali-

tet. Samtidig betyder hensynet til 

grundvandet, at greenkeeperne 

får begrænset deres muligheder 

for at bruge pesticider, gødning 

og vand. Nye metoder og holdnin-

ger er vejen frem.

Er det muligt at vedligeholde en 
golfbane i topkvalitet uden at bruge 
pesticider og med kun lidt gødning og 
begrænsede mængder vand?

Det er et spørgsmål, der for tiden 
trænger sig på hos både golfspillere, 
klubbestyrelser og en bred kreds af de 
organisationer og virksomheder, der 
arbejder med den kraftigt voksende 
golfsport i Danmark.

Danske golfspillere rejser stadig mere 
til udlandet, hvor de prøver at spille 
på golfbaner i den absolutte verdens-
klasse. Derfor bliver greenkeeperne og 
bestyrelserne i de danske golfklubber 
mødt med stadig flere krav om, at golf-
banerne skal op i topkvalitet.

Men spørgsmålet er, om det kan lade 
sig gøre.

Hensynet til de danske drikkevands-
ressourcer, der trues af forurening med 
pesticider og næringsstofer, sætter 
nemlig snævre grænser for brugen af 
plantebeskyttelsesmidler og gødning. I 

visse dele af landet er vandressourcerne 
også begrænsede, og her kan klubberne 
ikke få lov til at bruge vand nok i de 
tørre perioder. Det vanskeliggør mulig-
hederne for at opnå det tætte, korte 
græs, der gør det let at slå til bolden og 
få den til at trille optimalt. 

Kraftig udvikling i golfsporten

Siden 1996 er medlemstallet i Dansk Golf Union næsten fordoblet til 161.320 

medlemmer i 2006. Det kraftigt voksende medlemstal har ført et stort antal 

nye golfbaner med sig. Siden 1996 er der etableret 39 nye golfklubber, så der 

i dag er i alt 164 golfklubber i Danmark. 

Foto: Sonyae, iStock International Inc. Foto: Lisa Kyle Young, iStock International Inc.
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- Der er nogle, der brokker sig, men 
jeg synes, man skal lade være med at 
se det som en begrænsning og i stedet 
tage udfordringen op. Som greenkeeper 
kan man komme langt ved at kende 
sine græsser, siger seniorforsker Anne 
Mette Dahl Nielsen, der er landets 
førende forsker inden for græs på golf-
baner.

Dansk Golfunion - der organiserer 
de 164 danske golfklubber - har alle-
rede samlet arbejdshandsken op og 
erklæret en vision om, at »Danmark 
skal være det land i Europa, der har 
bedst styr på natur- og miljøvenlig etab-
lering og drift af golfbaner.«

Og alt tyder på, at en del golfspillere 
er enige. I hvert fald har golfspillere lagt 
adskillige millioner kroner for at købe 
sig ind hos det nye Lübker Golf Resort 
på Djursland, der i høj grad har slået 
sig op på en miljøvenlig profil.

- Golfspillere er moderne men-
nesker. De ønsker ikke at ødelægge 
naturen og miljøet, fastslår manden bag 
projektet, Poul Anker Lübker.

Øget konkurrence  
mellem golfbanerne
Baggrunden for hele diskussionen er, at 
golfsporten over en årrække er vokset 
så meget, at sporten i 2006 overhalede 
håndbold som Danmarks næststørste 
idrætsgren efter fodbold, og udviklin-
gen ventes at fortsætte. 

Dansk Golf Union og Miljøministe-
riet oplyser, at det offentlige aktuelt 
behandler ansøgninger, der vedrører 
cirka 30 nye golfklubber. 

Trods vækst i både golfspillere og 
golfbaner forventer folk med indsigt i 
golfsporten, at en række golfklubber 
vil opleve øget konkurrence i de kom-
mende år.

Udviklingen i golfklubberne beskri-
ves af flere som et marked, der kan 

deles i tre prisniveauer. Der er de golf-
spillere, der ikke ønsker at bruge mange 
penge på det. Der er en mellemgruppe, 
og så er der de spillere, der vil betale, 
hvad det koster at få høj kvalitet.

- Golfspillernes krav til banerne 
stiger, og derfor vil flere golfspillere 
være villige til at betale for topkvalitet. 
Det betyder formentlig, at der over tid 
bliver lidt for mange golfbaner på mel-
lemniveauet. De er ikke særligt billige 
og har ikke noget særligt at markeds-
føre sig på. En del af dem kommer til 
at møde nogle udfordringer, forklarer 
Jørgen Almberg. 

Han er administrerende direktør i 
virksomheden Golf Management, der 
blandt andet arbejder med rådgivning 
og forretningsudvikling af golfklubber.

Samtidig er der snart ikke længere 
behov for nye golfklubber i yderom-
råderne i Danmark. Formanden for 
Dansk Golf Union, Søren Clemmensen, 
har derfor opfordret politikerne til at 
sige nej til nye golfbaner i områder, 
hvor der i forvejen er for mange anlæg.

Den øgede konkurrence mellem 
klubberne skærper spørgsmålet om, 
hvordan klubberne vil levere en høj 
banekvalitet, når de samtidig skal 
respektere de restriktive danske miljø-
krav.

Gør græsset stærkere!
Det er især det korte græs på de 
såkaldte greens, der udfordrer green-
keeperne på de danske golfbaner. Når 
græsset klippes meget kort og ofte, 
bliver det mindre modstandsdygtigt 
over for diverse stressfaktorer såsom 
sygdomme, insektangreb og tørke. Men 

Pesticidaftalen

I 2005 indgik Dansk Golf Union, Kommunernes Landsforening og miljømi-

nister Connie Hedegaard en frivillig aftale om at afvikle brugen af plante-

beskyttelsesmidler på golfbaner. Indtil videre må pesticider stadig bruges 

på teesteder og greens til målrettet bekæmpelse af sygdomme og insek-

tangreb. Ved udgangen af 2008 skal forbruget dog være reduceret med 

75 procent, og på langt sigt er det målet helt at stoppe brugen af kemiske 

plantebeskyttelsesmidler.

Krav om beskyttelse af det danske grundvand begrænser greenkeepernes muligheder for at 
bruge vand, gødning og pesticider. Det gør det vanskeligt at holde greens helt perfekte.

Foto: Michael Braun, iStock International Inc.
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som tidligere nævnt har greenkeeperne 
begrænsede muligheder for at bruge 
plantebeskyttelsesmidler, gødning og 
vand, der ellers kunne hjælpe græsset.

Dansk Golf Union samarbejder 
blandt andet med Skov & Landskab på 
Københavns Universitet - en del af det 
tidligere KVL - hvor der forskes i pesti-
cidfri pleje af golfbaner.

Her fortæller seniorforsker Anne 
Mette Dahl Nielsen, at der arbejdes på 
mange forskellige fronter, eksempelvis 
græspleje samt udvikling af græssorter 
og biologiske hjælpeprodukter. 

- Den pesticidfri græspleje handler 
meget om, at gøre de rigtige ting på 
det rigtige tidspunkt, og det giver nogle 
udfordringer til os forskere og konsu-
lenter, siger hun.

Med hensyn til valget af græstype 
er der i øjeblikket debat om græsarten 
rødsvingel over for hvenerne, som er de 
typiske græsarter på en dansk golfbane.

- Nogle mener, at rødsvingel er mere 
bæredygtig. Den kræver ikke så meget 
gødning og vand og er bedre tilpasset 
de forhold, vi kan tilbyde græsserne 
herhjemme. Men spillekvaliteten på en 
bane med rødsvingel er forskellig fra 
den spillekvalitet, hvenerne giver, for-
klarer Anne Mette Dahl Nielsen.

Markedet har i de senere år set en 
række nye biologiske produkter, der 
på forskellige måder skal styrke græs-
sets vækst ved at optimere biologien i 
vækstlaget.

- Vi ved kun ganske lidt om deres 
virkning under danske forhold. Produk-

terne indeholder typisk nogle mikroor-
ganismer, og for at se en effekt af pro-
dukterne i Danmark, er det vigtigt, at 
de er tilpasset vore forhold. Jeg er sikker 
på, at nogle af produkterne sagtens 
kan bruges. Der er gennemført enkelte, 
mindre pilotforsøg med nogle af pro-
dukterne, men vi har endnu ikke gen-
nemført de forsøg, der er nødvendige 
for en videnskabelig dokumentation af 
virkningen, siger seniorforskeren.

Et optimalt vækstlag  
- godt, men dyrt
Mens de eksisterende golfbaner pri-
mært kan arbejde med de ovennævnte 
værktøjer, så kan nye golfklubber 
forbedre deres muligheder, når de etab-
lerer deres golfbane. Ved sammensæt-

Stadig flere danske golfspillere rejser ud for at opleve udenlandske golfbaner – og kommer der-
efter hjem til deres danske klubber med skærpede krav til kvaliteten af banerne.
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ning af det bedst mulige vækstlag styr-
kes græsset nemlig helt fra grunden. 

Det er imidlertid en bekostelig 
affære, siger Poul Anker Lübker. Han 
er initiativtager til og administrerende 
direktør i selskabet Lübker Golf Resort 
A/S, der er i gang med at investere 130-
140 mio. kr. i et 36 hullers golfanlæg på 
Djursland. 

- Den første forudsætning for at 
skabe den perfekte golfbane er, at den 
bygges op på den helt rigtige måde. 
Det er utroligt dyrt, men det giver også 
nogle helt andre muligheder, siger Poul 
Anker Lübker.

Han siger, at han helt klart ser en 
stor udfordring i at vedligeholde en 
perfekt golfbane med de begrænsnin-
ger, der gør sig gældende i Danmark.

- Hvis vi sammenligner os med de 
baner i andre lande, hvor du må bruge, 
hvad du vil, så kan det godt være, at 

det giver dem nogle gode muligheder 
på kort sigt. Men jeg er overbevist om, 
at golfspillere ikke nødvendigvis bryder 
sig om at gå på den type baner. Jeg tror, 
golfspillere gerne vil gå på baner, der 
er i harmoni med naturen. Det passer 
nemlig med deres livsstil, siger Poul 
Anker Lübker.

Et spørgsmål om holdninger
- Der er ingen tvivl om, at kemi er 
rigtig effektivt. Som det ser ud lige 
nu, kan alternativer ikke fuldstændig 
erstatte kemien. Derfor er det også et 
spørgsmål om en holdningsændring 
hos spillerne - at de måske i fremtiden 
skal acceptere, at der står en mælke-
bøtte et sted, og at græsset er mindre 
grønt på visse tidspunkter af året, siger 
Torben Kastrup Petersen fra Dansk 
Golf Union.

Golfklubber, greenkeepere og for-

skere har fortsat en stor udfordring 
foran sig, nemlig at finde ud af, hvor-
dan de lever op til forventningerne hos 
de krævende golfspillere. Samtidig er 
der også tegn til, at der netop blandt de 
spillere, der har pengene og er villige til 
at betale for topkvalitet, også er mange, 
som gerne vil betale for en høj grad af 
miljøbeskyttelse.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.
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Når en golfbane skal etableres på 
landbrugsjord, er der gode mulighe-
der for at opnå gevinster for naturen. 
Men disse muligheder bliver jævnligt 
forbigået. Det er blandt andet sket i en 
række tilfælde, hvor lokale medlemmer 
af Danmarks Naturfredningsforening 
har blokeret for gode helhedsløsninger, 
der kunne tilgodese både naturen og 
golfspillet. Det er endda kommet så 
vidt, at enkelte golfprojekter er faldet 
til jorden.

Det fortæller golfbanearkitekt Line 
Mortensen, der i de seneste år har 
siddet med ved forhandlingerne om en 
række danske golfbaneprojekter.

Line Mortensen kender flere aktuelle 
eksempler, som hun dog ikke ønsker at 
komme nærmere ind på, da der stadig 
arbejdes på projekterne. 

I stedet nævner hun et tænkt eksem-
pel, der går ud på, at man i forbindelse 
med en ny golfbane kan have behov for 
at søge dispensation til at lave et hul 
på 25 meter i et eksisterende læhegn. 
Selv om hullet for eksempel vil give 
mulighed for større sammenhængende, 
uplejede naturarealer andre steder 
på golfbanen, så vil medlemmerne af 
naturfredningsforeningen ofte benytte 
det som ammunition til at sige nej.

- Typisk siger de, at der jo altid er et 
alternativ. Og ja, det er der altid. Men 

det alternativ, som er bedre for læheg-
net, forringer måske naturforholdene 
fire andre steder i det samlede projekt. 
Konsekvensen er, at golfbanerne faktisk 
bliver fattigere på natur, end de kunne 
have været, fordi medlemmer af natur-
fredningsforeningen blokerer, siger Line 
Mortensen. 

Naturgevinst ved  
golfbaner på landbrugsjord
Modstanden mod de golfprojekter, Line 
Mortensen omtaler, sker på trods af, at 
Danmarks Naturfredningsforening har 
vedtaget en officiel politik, der siger, at 
etablering af golfbaner på landbrugs-
jord kan være en gevinst for naturen, 
hvis de anlægges rigtigt.

- I mit daglige arbejde har jeg ikke 
set nogen effekt af udmeldingerne fra 
naturfredningsforeningen. Jeg oplever 
ikke, at foreningens medlemmer deler 
en holdning om, at det kan være posi-
tivt for naturen at etablere en golfbane 
på intensivt dyrket landbrugsjord, siger 
Line Mortensen.

Hos Danmarks Naturfredningsfor-
ening siger Nina Larsen Saarnak, at det 
er svært at kommentere Line Morten-
sens udtalelser. 

- Jeg kender ikke de konkrete sager, 
som Line Mortensen refererer til. Men 
det kan være vanskeligt blot på grund-
lag af et forslag til en lokalplan nøjag-
tigt at forudsige, hvilke konsekvenser 

en golfbane får for natur og miljø. Én 
ting er, hvad man planlægger, noget 
andet kan være de ændringer, der sker 
med golfbanen senere i etablerings- og 
driftfasen. Golfbaner udvikler sig jo 
også, siger Nina Larsen Saarnak, der 
er plankoordinator i Danmarks Natur-
fredningsforening.

Ny vejledning  
om golf, natur og friluftsliv
Hos Dansk Golf Union har miljøkonsu-
lent Torben Kastrup Petersen før hørt 
historier, der svarer til Line Mortensens 
oplevelser. Men han har også hørt det 
modsatte, hvor medlemmer af Dan-
marks Naturfredningsforening er gået 
konstruktivt ind i etableringen af nye 
golfbaner.

Han henviser samtidig til en ny vej-
ledning, »Golf, natur og friluftsliv«, som 
Dansk Golf Union udsendte i foråret. 
Vejledningen handler om lokalplanlæg-
ning af golfbaner samt etablering og 
drift af baner. 

- Formålet med vejledningen er at 
give nogle gode råd til initiativtagerne, 
men også til andre interesserede, for 
eksempel lokalkomitéerne i naturfred-
ningsforeningen, siger Torben Kastrup 
Petersen.

Danmarks Naturfredningsforening 
har været med til at udarbejde vejled-
ningen, der da også anbefales varmt af 
Nina Larsen Saarnak.

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

Nye  
muligheder for 
naturen går tabt
Lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening 

blokerer for gode helhedsløsninger, der kunne give mere 

natur, siger golfbanearkitekt. Officielt støtter naturfred-

ningsforeningen golfbaner på landbrugsjord, hvis det 

giver naturgevinster.
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Af Niels Søndergaard, HedeDanmark a/s og Marianne Lindhart

En flersidig arealanvendelse af golfbaner, som 

tager hensyn både til spillerne og det stedlige 

plante- og dyreliv er helt oplagt. For mange golf-

spillere er netop naturoplevelsen og deres viden 

om banens natur en vigtig del af spillet. 

Mere natur  
på golfbanerne!

Enhver, der har besøgt forskellige 
golfbaner landet over, ved, at der er 
stor forskel på, hvilke naturoplevelser, 
man får med hjem som en sidegevinst 
til den spillemæssige oplevelse. Nogle 

anlæg myldrer af liv og naturoplevelser, 
mens andre fremstår som intensivt 
drevne »grønne ørkener« næsten uden 
naturligt dyre- og planteliv.

I en fremtidig konkurrencesituation 

mellem golfbanerne kan det få betyd-
ning for, hvem der klarer sig bedst. 

En tur på golfbanen er nemlig ikke 
altid »bare« et spørgsmål om golf. For 
mange golfspillere er der tale om en 
totaloplevelse, hvor spil, motion, natur 
og friluftsliv går op i en højere enhed. 

Oplevelsen af at kunne spille uge-
neret, fordi der er træer og buske, som 
skærmer af, er også et vigtig element. 
Endelig giver træer, buske, krat, søer og 
udyrkede arealer gode spillemæssige 
udfordringer for golfspillerne.

Da mange nye golfbaner anlæg-
ges i landbrugsområder, der ofte ikke 
rummer de store naturværdier, er det 

Ved at etablere beplantninger af pil og give plads til blomster og for eksempel kløver  
får insekter, fugle og vildt bedre levemuligheder. Det giver nye, spændende naturoplevelser til golfspillerne.

Foto: Bert Wiklund

Foto: Christian A. Jensen, NatureEyesFoto: Jakob Damborg, NatureEyes
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oplagt at kombinere rekreative interes-
ser med at forbedre betingelserne for 
dyr og planter. Dertil kommer, at det 
oftest kun er halvdelen af golfbanen, 
der benyttes til selve spillet. Alene af 
den grund rummer golfbaner gode 
muligheder for at øge naturindholdet.

En registrering af områdets plan-
tesamfund og fugleliv samt eventuelt 
padder - såfremt der findes vådområder 
- vil give en grundlæggende viden om, 
hvordan udformning og pleje af banen 
kan tilrettelægges og målrettes mod 
arealer, arter og naturtyper, hvor den 
naturmæssige såvel som oplevelses-
mæssige gevinst vil være størst. 

Greenen er god haremad
Græs og anden vegetation, der får en 
vegetativ vækst, fordi det slås jævnligt, 
giver en række vildtarter et vigtigt føde-
tilskud. Den vegetation, der spirer frem 
efter slåning, har nemlig et højere og 
lettere omsætteligt indhold af nærings-
stoffer end den ældre vegetation. Ved 

systematisk at holde visse græsarealer 
kortklippet sikres således et udbud af 
frisk græs, som eksempelvis harer og 
råvildt sætter pris på hen over som-
meren. 

Græs, der slås jævnligt, overvintrer 
også bedre end græs, der ældes. En stor 
del af hønsefuglenes føde i vinterhalv-
året består af græs – og kløver – og 
derfor giver det slåede græs et godt 
fødetilskud igennem vinteren.

Ud over at producere føde sikrer 
greens og andre slåede græsarealer, at 
harekillinger, hønsefuglenes kyllinger 
og andre dyreunger altid kan finde 
steder at tørre sig, hvis de er blevet 
våde. 

Rough med ukrudt og barjord
En let stubharvning og isåning af 
vildtafgrøder i rough eller semi-rough 
stimulerer fremspiringen af en række 
enårige ukrudtsarter, eksempelvis pile-
urt og mælde. Det er en enkel og effek-
tiv metode til at pleje dyrelivet. 

En vildtager der sås med en blan-
ding af almindelig rajgræs, rødsvingel, 
engrapgræs, røllike, kommen, cikorie 
og hvidkløver er velegnet for hare og 
råvildt. Gul stenkløver, oliehør, bog-
hvede, honningurt og havre giver ager-
høns og fasaner gode fødemuligheder.

Endelig er det en fordel, hvis der i 
tilknytning hertil er områder med bar-
jord, hvor hønsefugle og småfugle kan 
støvbade og derved holde fjerdragten i 
orden. Samtidig kan fuglenes afkom og 
harekillinger tørre sig efter et regnskyl 
– ligesom på greenen – hvilket øger 
deres overlevelsesmuligheder. 

Den rigtige beplantning 
En korrekt etableret beplantning er til 
gavn for både fugleliv og vildt, der kan 
give golfspillere mange gode naturop-
levelser.

En lang række fuglearter er tilknyttet 
det åbne land med dets levende hegn 
og småbiotoper som krat, skovbryn, 
markskel, braklagte områder, og råvildt 

Søer og våde biotoper skaber spillemæssige udfordringer til golfspillerne og giver samtidig plads til truede padder.

Foto: Jonas Ahlstrøm, Jonas Fotografi
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ynder områder med god dækning af 
buske. Det vil sige naturtyper, man kan 
efterligne på golfbanen med en relativt 
beskeden indsats og ofte ved blot at 
ændre den eksisterende drift.

Al beplantning på og omkring 
banerne bør foretages med træer og 
buske, der hører naturligt hjemme i 
den danske natur. Hjemmehørende 
arter har en langt vigtigere betydning 
for især fugle og insekter end nyind-
førte arter, fordi de gennem århundre-
der har tilpasset sig og lært at udnytte 
disse arter til føde, skjul og redebyggeri.

Desuden giver træer med bær, 
nødder, stenfrugter og lignende 
fødesøgningsmuligheder for mange 
fuglearter, mens træer med torne og 

stedsegrønne nåle giver gode skjule- og 
redesteder.

Danske pilearter kan bidrage 
væsentligt til bedre livsbetingelser for 
en række insekter. Især skal de pile, der 
blomstrer henholdsvist tidligt og sent, 
fremhæves. De tidligt blomstrende pile 
blomstrer før løvspring til glæde for 
mange insekter. I særdeleshed bier, der 
er afhængige af adgang til nektar i det 
tidlige forår. De sent blomstrende pile 
producerer nektar, når vårpilene ophø-
rer med produktionen. Derudover giver 
buskgrupper af pil ofte gode fødebetin-
gelser for snepper. 

Der kan dog også være tilfælde, 
hvor beplantningen bør begrænses, for 
eksempel af landskabelige hensyn. Er 

der tale om kystnære arealer, bør de 
normalt bevares lysåbne ved, at man 
kun i meget begrænset omfang foreta-
ger beplantning. Baneanlægget indgår 
dermed i harmoni med omgivelserne 
og er samtidig en attraktiv lokalitet for 
rastende svaner og gæs.

 
Våde småbiotoper
Mange golfbaner anlægges på drænede 
arealer, hvor det vil være muligt at 
retablere søer og mindre vandhuller 
eller genåbne rørlagte vandløbsstræk-
ninger. Våde småbiotoper giver gode 
livsvilkår for især fugle og padder, 
ligesom engplanter kan etablere sig på 
vandlidende jorder.

Der er en stor biologisk aktivitet 

Grafik: Troels Marstrand
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i grænsefladen mellem vandspejlet 
og vegetationen ved søbredden, for 
eksempel med mange hvirvelløse dyr. 
Denne randeffekt kan styrkes ved, at 
man designer søer på golfbanen med så 
mange vige og næs som muligt.

I en sø bør der desuden være forskel-
lige dybder fordelt med en tredjedel 
på 10-40 cm, en tredjedel med 40-70 
cm, samt en tredjedel med 70-150 cm. 
Søbredden bør være så flad som muligt, 
så padder og lignende kan få gode livs-
betingelser. 

Søbredden bør afslåes med to til tre 
årlige intervaller. Det kan gøres ved at 
dele søbredden i tre dele og skiftevis slå 

en del hvert år. Herved opstår der tre 
forskellige vegetationstyper langs søen 
til glæde for dyrelivet.

En paddesø anlægges ved at skrabe 
overjord af i 10-40 cm dybde, så der 
opstår et lavvandet område. Søen skal 
tørre ud i sensommeren og blive fyldt 
med vand igen i løbet af efteråret. Det 
gør den attraktiv for den truede løgfrø.

Naturvenlig pleje og formidling
En naturvenlig pleje af golfbaner 
handler om i det hele taget at tænke 
utraditionelt i forhold til, hvordan man 
typisk mener en »ordentlig« golfbane 
bør se ud. 

Netop derfor er det uhyre vigtigt at 
informere spillerne om både naturen 
og den pleje, der foretages. Hvis man 
som spiller ved, at de uslåede randzo-
ner rundt om eller mellem vandhuller 
giver bedre leve- og spredningsbetin-
gelser for padder, fugle og insekter, har 
man lettere ved at acceptere, at en vild-
faren bold er sværere at genfinde. 

Samtidig er formidling af banens 
naturværdier og pleje med til at give 
spillere og andre brugere en større inte-
resse for og oplevelse af naturen. 

Ved at fortælle spillere og andre bru-
gere om de naturmæssige værdier og 
om de historier, der knytter sig til såvel 
planter som insekter, fugle og vildt, så 
får spillerne en ekstra god oplevelse 
med sig fra banen - og får lyst til at 
komme igen...

Forfatteroplysninger:
Niels Søndergaard er produktchef inden 
for jagt, vildt og natur i HedeDanmark a/s. 
Marianne Lindhart har været praktikant i 
Orbicon A/S.

Harer og hønsefugle sulter

Både harer og hønsefugle kan i perioder af året have svært ved at finde til-

strækkeligt med føde i det danske landbrugsland 

I sommerperioden sker det, at haren sulter i en sådan grad, at det truer 

dens overlevelse. Om sommeren fremstår markernes afgrøder som rene 

ørkner for haren. 

Det største problem for hønsefuglene er også i sommerhalvåret, hvor de 

helt unge kyllinger er afhængige af at spise insekter. Men insekterne lever 

på enårige ukrudtsarter, der bekæmpes intensivt i landbruget. Desuden er 

ukrudtsfrø en vigtig fødekilde i efteråret og det tidlige forår.

Derfor kan golfbaner blive grønne oaser for både harer, agerhøns og fasa-

ner.

Foto: Bert Wiklund Foto: HedeDanmark a/s
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Et godt vækstlag er en forudsætning 
for, at græsset på en golfbanes greens 
kan være sundt, kraftigt og slidstærkt. 
Det jordlag, som græsset vokser i 
– vækstlaget – har således afgørende 
betydning for græssets vækst og sund-
hed – og dermed konkurrenceevne 
over for andre uønskede planter samt 
sygdomsangreb. Begrænsningerne i 
brugen af blandt andet pesticider på 
de danske golfbaner har derfor skabt 
stærkt fokus på vækstlaget. 

Men hvad er et godt vækstlag egent-
lig? Det spørgsmål har Vækst stillet sek-
tionsleder Ib Maagaard Pedersen, Orbi-
con A/S, der er specialist i etablering 
af greens og boldbaner på de danske 
superligastadions.

- Formålet med vækstlaget er at 
sikre, at planterne får de bedste vækst-
betingelser. Det vil sige, at planterne 
skal sikres adgang til passende mæng-
der gødning og vand. Planternes rødder 
skal også have adgang til ilt i rodzonen. 
Ellers får planterne et svagt og meget 
overfladisk rodsystem, der gør dem sår-
bare over for tørre perioder, forklarer Ib 
Maagaard Pedersen.

Det betyder, at vækstlaget skal have 
en god afdræningsevne, så der ikke kan 
stå for meget vand i jorden. Samtidig 

Hvad er et  
godt vækstlag?
Den bedste fællesnævner 

skal honorere modstri-

dende krav.

Af Poul Erik Pedersen

Plejeprodukter

Maskiner

Græsfrø

Blomsterløg

Færdiggræs

Plænegræs vor verden
www.prodana.dk

Prodana Seeds A/S
Fåborgvej 248 · DK-5250 Odense SV · Tlf.: 6317 1600 · Fax: 6317 1619 · prodana@prodana.dk

Partner på alle produkter
Vore konsulenter kommer 
gerne på besøg for at drøfte 
valg af græsfrø, såteknik og 
græspleje. 

Turfl ine - et sikkert valg 
Med Prodanas Turfl ine blandin-
ger får du altid de nyeste og 
bedste sorter, ligesom der altid 
indgår fl ere sorter af samme 
art. Det gør vores Turfl ine 
blandinger til et sikkert valg.

Fleksible løsninger 
FærdigGræs leverer Prodana 
direkte på arbejdsstedet, 
men der er også mulighed for 
afhentning på vore produktions-
steder.

skal det tilbageholde passende vand-
mængder og gødning til planterne. 
Vækstlaget må ikke være komprime-
ret, men skal dog være så fast, at man 
ikke laver kørespor med de maskiner, 
man bruger til at pleje golfbanen 
med. 

- Flere af disse krav er selvsagt 
modstridende, hvorfor man er nødt 
til at finde den bedst opnåelige fæl-
lesnævner. Det har man gennem 
mange år afprøvet i USA og England, 
og resultatet er ofte en blanding 
af tre-fire forskellige typer af sand, 
havepark-kompost og spagnum for at 
opnå den rigtige tekstur i jorden. Det 
sidst nye er, at man supplerer spag-
num med brunkul for at få en bedre 
balance mellem kulstof og nitrat i 
jorden, forklarer Ib Maagaard Peder-
sen. Under vækstlaget skal der des-
uden være et jordlag, der kan aflede 
overskydende vand til den nærmeste 
drænledning. Dette skal sikre, at der 
ikke kommer til at stå overskydende 
vand i vækstlaget efter regn.
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Banepleje: 

Overblik over  
ressourceforbruget?

Baneplejen er ofte en af 

de største poster i golf-

banernes budget. Derfor 

kan det betale sig med 

en systematisk ressour-

cestyring.

I de kommende år vil en golfbanes kon-
kurrencekraft over for andre golfbaner 
primært være afhængig af to områder. 
Det ene område er kvaliteten på banen 
og de tilhørende faciliteter. Det andet 
område er baneejerens evne til at drive 
banen som en forretning, hvor både 
indtægter og omkostninger løbende 
optimeres. En velfungerende ressour-

cestyring kan bidrage til at skabe en 
professionel drift af klubben på begge 
områder.

Baneplejen udgør på langt de fleste 
golfbaner en af de største poster i det 
årlige budget. Omkostningen til den 
almindelige banepleje ligger de fleste 
steder på mindst 2,0-2,2 mio. kr. for 
et almindeligt 18-hullers baneanlæg 
med træningsfaciliteter, driving range 
og par 3 bane. Driftsbudgetter på 3,5-4 
mio. kr. for baneplejen er ikke usæd-
vanlige. 

På trods af, at baneplejen udgør en 
anselig post på golfbanens samlede 
driftsbudget, er det generelle billede 
på de danske golfbaner, at man ikke 
har et overblik over, hvorledes ressour-
ceforbruget til baneplejen rent faktisk 
fordeler sig. Bestyrelsens eller baneeje-
rens vidensniveau begrænser sig typisk 
til et overblik over driftsregnskabets 
hovedposter: Den årlige lønsum, 

samlet driftsomkostning og afskrivnin-
ger på maskinparken samt det årlige 
indkøb af materialer og udstyr. 

Et mere detaljeret overblik over, 
hvorledes omkostningerne fordeler sig 
på en af klubbens største udgiftsposter 
– for eksempel fordelt på forskellige 
arealtyper og konkrete arbejdsaktivite-
ter – findes de færreste steder.

De konkrete tekniske løsninger i 
plejen og styringen af driftsøkonomien 
har imidlertid stor betydning for det 
samlede ressourceforbrug og dermed 
for det samlede driftsbudget. Derfor 
kan en mere detaljeret ressourcestyring 
bidrage til, at klubben får optimeret 
driften på følgende områder
• Almindelig økonomi- og omkostnings-

styring 
• Implementering af strategier og hand-

lingsplaner 
• Prioritering og justering af ressource-

anvendelsen
Overblik over ressourceforbruget giver mulighed for 
at træffe kvalificerede beslutninger om, hvor indsatsen 
skal prioriteres.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: HedeDanmark a/s
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Af Søren Bo Johansen og Carsten Damgaard, HedeDanmark, og Jens Zøfting-Larsen, Helsingør Kommune



I det følgende vil vi vise, hvordan man 
konkret kan arbejde med en systema-
tisk ressourcestyring og dermed skabe 
en professionel drift af golfbanen.

Strategier og handlingsplaner
Som en del af ledelsesarbejdet i klubber 
og på private baneanlæg udarbejdes 
visionsplaner, strategier og handlings-
planer for den enkelte klubs eller banes 
udvikling i forskellige sammenhænge 
og – ikke mindst – for udviklingen af 
selve baneanlægget og spillekvaliteten. 

Der kan være tale om mere over-
ordnede målsætninger som et generelt 
løft af kvaliteten på flere dele af banen 
– eller for eksempel om meget konkrete 
mål for en forbedring af kvaliteten på 
specifikke arealer som greens, teesteder 

og bunkers. Det kan også være en øget 
plejeintensitet i form af klippefre-
kvenser og luftningsoperationer eller 
lignende.

I baneplejen vil sådanne mål 
udmønte sig i konkrete tiltag i den 
daglige drift, ændrede teknikker, mere 
intensiv eller ekstensiv pleje og ændret 
ressourceforbrug på konkrete arealer. 

I forhold til konkrete forbedringer 
af spilleoverflade og vækstforhold skal 
ressourcestyringen kombineres med 

veldefinerede tilstandsbeskrivelser og 
en systematisk kvalitetssikring. Til-
standsbeskrivelserne vil være dynami-
ske værktøjer både i forhold til kvalitet 
og ressourcestyring.

Et velfungerende ressourcestyrings-
værktøj, der giver information om 
time- og materialeforbrug på areal- og 
aktivitetsniveau, er en forudsætning for 
at følge op på, at konkrete tiltag rent 
faktisk udføres og at plejestrategien 
dermed realiseres. Det vil desuden 
være et glimrende styringsværktøj for 
både bestyrelsen og for banens chef-
greenkeeper. 

En aktiv ressourcestyring og opfølg-
ning med lagring af historiske data vil 
endvidere sikre kontinuitet i driften, 
således at implementering af strategier 
og handlingsplaner ikke risikerer at 
blive sat over styr ved udskiftning af 
bestyrelsesmedlemmer eller baneper-
sonale. 

Prioritering af  
ressourceanvendelsen
Der er i mange situationer brug for at 
kunne føre en kvalificeret dialog om, 
hvorledes ressourcerne til baneplejen 
anvendes – og om de eventuelt kan 
anvendes på en anden måde. Behovet 
kan for eksempel opstå i forbindelse 
med diskussioner om banens samlede 
økonomi, ved indførelse af nye ressour-
cekrævende plejetiltag, ved ønske om 
forbedringer i plejen eller på anlægget, 
i forbindelse med baneomlægninger 
eller -udvidelser.

Som det ser ud i dag, anskues og 
drøftes nye tiltag på banen ofte isoleret. 
Udviklingen har på mange baner været, 
at banens plejebudget, bemanding og 
maskinpark er steget støt i takt med 
implementering af forskellige nye ple-
jetiltag. 

Måske kunne nogle af de nye pleje-
tiltag have været finansieret af bespa-
relser andre steder i driften. For at finde 
disse besparelser kræver det imidlertid, 
at man har et samlet overblik over, 
hvordan driftsbudgettet reelt fordeler 
sig på arealtyper og aktiviteter. 

Et fuldgyldigt overblik over res-

Kvalitetssikring handler blandt 
andet om at kontrollere bolde-
nes evne til at trille på greens.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Jacky Schoentgen, Colourbox
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sourceanvendelsen på banen giver 
mulighed for at vurdere økonomiske 
konsekvenser ved ændringer i driften. 
Fremfor at acceptere et stigende ple-
jebudget, eller at foretage besparelser 
på driftsbudgettet »i blinde«, har man 
således grundlag for at drøfte om 
plejen kan ekstensiveres på andre af 
banens arealer – eller om eksempelvis 
en ændring af klippemønstre på banen 
kan give en besparelse. 

En velfungerende ressourcestyring og 
overblik over fordelingen af plejeom-
kostningerne giver således en optimal 
fleksibilitet i forhold til at omprioritere 
og målrette ressourceforbruget til bane-
plejen og eventuelt finde finansiering 
af nye tiltag indenfor et eksisterende 
plejebudget.  

Et integreret styringsredskab
HedeDanmark har udviklet et ressour-
cestyringsværktøj til pleje af golfbaner 
med navnet GolfInfo, der integrerer 
tre forskellige IT-systemer. GolfInfo er i 
sig selv et system, der består af digitale 
kort og en database med informatio-
ner, som er relaterede til arealerne i 

de digitale kort. Herudover er GolfInfo 
integreret med kalkulationsværktøjet 
Viskalk samt et specialtilpasset regn-
skabsmodul i Concorde Axapta, der 
afspejler de areal- og økonomiinforma-
tioner, som er indeholdt i GolfInfo og 
Viskalk.  

GolfInfo gør det muligt at planlægge 
og budgettere plejen af en golfbane 
samt foretage den nødvendige opfølg-
ning på planer og budgetter. 

Ved hjælp af de digitale kort og data-
basen i GolfInfo er det muligt at plan-
lægge plejen på de forskellige arealtyper 
på en golfbane. Viskalk gør det muligt 
at kalkulere omkostningerne ved bane-
plejen og dermed lægge et detaljeret 
budget. Det specialtilpassede modul i 
Concorde Axapta gør det muligt at regi-
strere aktiviteter og økonomi, således at 
klubben eller baneejeren kan følge op 
på, om plejeplan og budgetter realiseres 
i overensstemmelse med budgettet.

Derudover udgør de tre systemer 
hver især selvstændige planlægnings- 
og styringsredskaber.

GolfInfo anvendes i dag på golfba-
ner, som plejes af HedeDanmark, og 

ressourcestyringsværktøjet er afprøvet 
på 4 baneanlæg i løbet af 2006. I prak-
sis er systemet afprøvet til driftsøkono-
misk konsekvensvurdering ved ændring 
af klippemønstre, projektering af nye 
plejetiltag, udtræk af informationer til 
grønne regnskaber, fotos og kortudsnit 
til baneguides – og meget mere. Som en 
del af en samlet årsafslutning genereres 
der til hver enkelt kunde en oversigt 
over det samlede ressourceforbrug til 
baneplejen og dets fordeling på aktivi-
teter og arealer.

Erfaringerne med systemet viser, at 
det med tidens nye digitale værktøjer 
er muligt at foretage en ressourcesty-
ring og prioritering af ressourcerne, 
som matcher fremtidens øgede krav til 
optimering af driften på golfbanerne.

Forfatteroplysninger:
Søren Bo Johansen er key account manager 
og Carsten Damgaard er afdelingschef i 
HedeDanmark Grøn Service.
Jens Zøfting-Larsen er teknisk direktør i Hel-
singør Kommune og tidligere divisionschef for 
HedeDanmark Greenkeeping.

Nye tiltag på landets golfbaner medfører typisk øgede vedligeholdelsesomkostninger. Med en effektiv ressourcestyring 
kan vedligeholdelsen prioriteres, så udviklingen i omkostningerne kan holdes i ro.

Foto: HedeDanmark a/s
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Merit® Turf – Hvor der er problemer med Gåsebiller
• Eneste godkendte middel med fuld effekt på Gåsebiller
• Høj effektivitet - over 90 % effekt ved en enkelt behandling
• Nummer 1 til insektbekæmpelse på golfbaner i USA siden 1994
• En behandling i forsommeren - forhindrer insektangreb året ud
• Merit Turf leveres i 10 kg emballage

Zeppelin® – Hvor ukrudtet er uønsket
• Et langtidsvirkende ukrudtsmiddel 4-6 måneder
• Et totalukrudtsmiddel der er tilladt til renholdelse af gårdspladser, industriarealer,

sti arealer, udyrket arealer med mere
• Lang anvendelses periode fra april til september
• Anvendes også i beplantninger før udspring. Efter udspring anvendes skærmet

sprøjtning
• Zeppelin leveres i 1 kg og 12 kg emballage

Herbatox ®BV Plænerens – Hvor græsset ønskes fri for ukrudt 
• Til ukrudts bekæmpelse på golfbaner, parker, sportsanlæg og græsplæner
• Meget bredvirkende
• Skånsom overfor græsset
• Lang anvendelses periode fra maj til august
• Herbatox leveres i 1,5 ltr. og 5 ltr. emballage

Nørgaardsvej 32
DK-2800 Kgs. Lyngby

Carl Peter Elgaard
Mobil: +45 24 29 99 72

Mail: carl-peter.elgaard@bayercropscience.com

Læs altid etiketten før brug.

Green Business 2007

Logo – Holder juletræerne rene for ukrudt
• Logo er et effektivt bredspektret ukrudtsmiddel til anvendelse i Nordmannsgran.
• Vel afprøvet i forsøg siden 2003 – uden skader på Normanns gran
• Effekt på samme niveau eller bedre end den gamle standart
• Virker på både bredbladet ukrudt og græsukrudt (inkl. kvik)
Nyhed
• Logo er til 2007 sæson  godkendt til anvendelse i en lang række planteskolekulturer og

læhegnsplanter.
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Uden viden  
– ingen vej !

Skønt vidensamfundet i medierne 

fremhæves som både modgiften mod 

globaliseringen og vejen til et bedre og 

lykkeligere liv, så er opmærksomheden 

på, hvordan denne altafgørende viden 

bliver skabt, ikke rigtig en del af fokus.

Det er et godt dansk mundheld, at intet 
kommer af intet – undtagen lomme-
uld. Det samme, må vi sige, gælder for 
viden. Det er derfor en alarmerende 
tendens, at der på vejen ind i et viden-
samfund er alt, alt for få, der vælger at 
tage en naturvidenskabelig uddannelse. 
Uanset hvordan vi vender og drejer det, 
så er de naturvidenskabelige discipliner 
i mangt og meget selve arnestedet for 
viden og udviklingen af ny viden. Vi 
tænker næppe meget over det til daglig, 
men de opfindelser, nye produkter og 
innovationer, der gør livet lettere at 
leve, har oftest et naturvidenskabeligt 
udspring.

Fra fløden i morgenkaffen, der kun 
kan være frisk, fordi en ingeniør har 
fundet veje til, at den kan holdes kold, 
over selve brygningen af kaffe, der igen 
skyldes et teknisk begavet hoved, der 
skruede en kaffemaskine sammen. 
Transporten til skole eller arbejde sker 
på eller i et transportmiddel, hvor inge-
niører har tænkt tanker, der omsætter 
naturens kræfter til komfort for men-
nesker. Og sådan kan vi blive ved.

Vores og kommende generationers 
største udfordringer tegner til at blive 
det globale klima og i særlig grad de 
påvirkninger, mennesker har på kli-
maet gennem vores forbrug og adfærd. 
Det kommer til at kræve rigtig mange 
gode hoveder med dyb og bred natur-
videnskabelig indsigt at finde de løsnin-
ger, der sikrer, at vi både kan beholde 
en komfortabel og behagelig livsstil, 
samtidig med at vi sikrer, at der er et 
sted at leve livet! Sagt meget forenklet 
er der jo nok næppe idé i, at vi har alle 
de rigtige og smarte hjælpemidler, hvis 
vi står i vand til halsen.

En naturstridig konstruktion
I Bitten og Mads Clausens Fond, der 
er hovedaktionæren i Danfoss, har vi 

længe været opmærksomme på, at 
en fortsat og helst øget uddannelse af 
unge ildsjæle med hang til naturviden-
skab er en absolut forudsætning for, at 
Danmark kan blive en del af vidensam-
fundet. 

Jeg tror ikke på, at det nytter noget 
at råbe »ulven kommer« eller at forsøge 
på mere eller mindre smarte måder at 
tvinge flere unge til at studere naturvi-
denskab. For det første er udsagn aldrig 
så stærke som beviser, for det andet er 
tvang sjældent vejen til udvikling.

Vi har derfor sat os for at gøre det 
mere synligt, hvad naturens kræfter og 
menneskets evne til at tøjle disse kræf-
ter betyder. 

Midlet hedder Danfoss Universe. 
Danfoss Universe er faktisk i sig selv 
en naturstridig konstruktion! En ople-
velsespark og et science center i én 
og samme indpakning, hvor »under-
holdningen« er menneskets evne til 
at tæmme og arbejde sammen med 
naturen.

Grundtanken er ret enkel. Jeg 
undrede mig over, hvorfor så få blev 
fascineret af naturvidenskaben. Hvorfor 
ville ikke flere unge finde svar og nye 
løsninger? Jeg tænkte tilbage på, hvor-

Foto: Danfoss A/S

Danfoss Universe sætter fokus på,  
hvordan børn kan lære på nye måeder.
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Årets øvrige kronikører
Årets kronikserie handler om mulighederne for at fremme naturvidenska-
berne.  Anders Drejer, Handelshøjskolen i Århus, skrev kronikken i Vækst 
1-2007. Årets øvrige kronikører er fhv. borgmester i Bjerringbro og nuvæ-
rende byrådsmedlem i Viborg Poul Vesterbæk, samt dekan Niels O. Ander-
sen, Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Poul Vesterbæk Niels Overgaard 
Andersen

Foto: JM foto, Bjerringbro Foto: Heine Pedersen

Anders Drejer

Foto: Anders Bach

dan jeg selv i min barndom og ungdom 
blandt andet splittede et vækkeur ad 
for at se, hvordan det virkede, og hvor-
dan det og lignende aha-oplevelser 
havde inspireret mig til at blive inge-
niør. Når jeg kiggende mig omkring, 
gik det op for mig, at nutidens børn 
og unge ikke helt kunne følge dén vej. 
Hvordan kigger man eksempelvis ind i 
det indre i en iPod? Svaret er, at det gør 
man ganske enkelt ikke i en tid, hvor 
elektronikken og digitaliseringen råder. 
Man kan ikke blive meget klogere af 
at kigge på en printplade, før man har 
fanget grundbegreberne!

Danfoss Universe er derfor i overført 
betydning et kæmpestort vækkeurs 
indre, hvor man kan få indsigt – og for-
håbentlig få sine egne aha-oplevelser. 
Håbet er, at der ofte vil blive udbrudt 
et stort »wow«, når den ene efter den 
anden pludselig ser, hvordan tingene 
virker under overfladen.

At lære med hele kroppen
Med Danfoss Universe har vi samti-
dig skabt et anderledes og alternativt 
forum for børn og unges indlæring. 

I parken kommer således hvert år 
tusinder af skoleelever for at få ny 
viden om naturvidenskab på en måde, 
de ikke kan i klasselokalet hjemme på 
skolen. Danfoss Universe har nemlig en 
læringsfilosofi, der falder i tre trin. 

For det første tager vi udgangspunkt 
i hverdagen, så læringen ligger tæt 
på det, børn og unge kender. For det 
andet deler vi viden – og for det tredje 
omsætter vi den viden til nye ideer. Det 
sker bl.a. i den nye attraktion Idéværk-
stedet, hvor gæsterne kan omsætte 
deres ideer til små prototyper i plastic. 
I det hele taget har Danfoss Universe 
fokus på at lære med hele kroppen, 
fordi vi ved, at man lærer bedst, når 
man bruger sig selv – og når man ople-
ver at kunne bruge det, man har lært. 

Tankerne omkring læring, kreativitet 
og innovation fik tidligere på året en 

ekstra dimension, da Universe Fonden, 
der er stiftet af Danfoss Universe, etab-
lerede Universe Research Lab. Det er 
en uafhængig forskningsenhed placeret 
på Alsion i Sønderborg, der i de kom-
mende år skal forske i sammenhæn-
gene mellem læring, leg, kreativitet, 
innovation og iværksætteri. 

Således kan Universe Research Lab 
føre ny viden ind i Danfoss Universe 
– men i høj grad også ud i det omkring-
liggende samfund. Universe Research 
Lab skal ikke lukke sig om sig selv, men 
være en aktiv medspiller i debatter og 

projekter, så forskningen kommer tæt 
på virkeligheden.

Danfoss Universe har i sit andet 
leveår allerede haft flere end 300.000 
besøgende, og der er heldigvis en svag 
stigende tendens på de naturfaglige 
uddannelser. Det sidste kan vi jo nok 
ikke tage æren for – i alt fald ikke alene 
– men glæde os over begge dele, det 
kan vi!

Forfatteroplysninger:
Jørgen Mads Clausen er administrerende 
direktør for Danfoss A/S.

I gamle dage kunne man åbne et vækkeur  
og se, hvordan det fungerede. Det samme er ikke muligt med en iPod.

Foto: Kaare Smith, Scanpix Danmark  
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vandressourceplanlægning og kom-

munale vandforsynings- og spildevands-

planer.

Miljøministeriet gør opmærksom på, 

at oversigten over væsentlige vandfor-

valtningsmæssige opgaver skal betrag-

tes som foreløbig, fordi de helt konkrete 

krav i vandrammedirektivet endnu ikke 

er meldt ud fra EU.  Det overordnede 

mål for vandrammedirektivet er at 

opnå god økologisk tilstand i vandløb, 

søer, grundvand og havområder. EU har 

imidlertid endnu ikke meldt ud, hvor-

dan »god tilstand« skal defineres. Dette 

ventes at ske i 2007. 

Vækst 3-2007 sætter fokus på gen-

nemførelsen af vandrammedirektivet 

med et tema om idéfasen.

Krabber skal afsløre forurening

Danmarks forberedelser til at opfylde EU’s vandrammedirektiv går ind i en ny fase i 2007.  
De statslige miljøcentre indkalder forslag og idéer til den kommende vandplanlægning.

Krabbetis kan blive ny indikator for forurening 
fra boreplatforme.

Foto: Keld Mortensen, NatureEyes

Foto: Mike Morley, iStock International Inc. 
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Senest den 22. juni indleder de statslige 

miljøcentre en idéfase, hvor de indkal-

der idéer til, hvordan EU’s vandram-

medirektiv skal gennemføres. Formålet 

med idéfasen er at inddrage offentlig-

heden bredt på samme måde, som man 

tidligere har indbudt offentligheden til 

at bidrage til amternes regionplanlæg-

ning, fremgår det af Miljøministeriets 

arbejdsprogram for vandrammedirek-

tivet.

Idéfasen skal vare et halvt år, og som 

startskud til debatten vil miljøcentrene 

offentliggøre inspirationsmateriale om 

den kommende vandplanlægning og 

indkalde forslag og ideer. 

Udgangspunktet for idéfasen bliver 

en række basisanalyser, som de tidligere 

amter udarbejdede som første led i 

forberedelserne til gennemførelsen af 

vandrammedirektivet.

Samtidig offentliggøres en oversigt 

over væsentlige vandforvaltningsmæs-

sige opgaver. 

I oversigten identificeres de søer, 

vandløb, kystvande og grundvandsfore-

komster, hvor der formodentlig er et 

særligt behov for at iværksætte initiati-

ver til forbedring af miljøtilstanden. Der 

vil først og fremmest være tale om de 

vandområder, hvor amterne i deres basi-

sanalyser har vurderet, at miljømålet om 

god tilstand ikke vil kunne nås i 2015.

Oversigten vil herudover bygge på 

overvågningsresultater, regionplaner, 

Norske forskere er i gang med at udvikle 

en metode, der anvender krabber til 

at afsløre forurening fra olieboreplat-

forme, skriver Ingeniøren.

Forskere fra det norske miljøinstitut 

Iris Biomiljø er ved at udføre forsøg, 

hvor de påvirker krabber med forure-

ning og derefter tager urinprøver og 

blodprøver af krabberne. Urinprøverne 

afslører, om krabberne har været udsat 

for forurening, mens blodprøverne for-

tæller om krabbernes evne til at klare 

forureningen.

Planen er at tage prøver fra krab-

berne før og efter de har passeret en 

olieboreplatform med vandstrømmen. 

Hvis de er upåvirkede af forurening før 

boreplatformen, men påvirkede bagef-

ter, vil det være et tegn på forurening 

fra platformen. I forvejen benyttes blå-

muslinger til at afsløre forurening ved 

olieboreplatforme, skriver Ingeniøren.

Idéfase om vandrammedirektivet
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Vil være Danmarks mest sikre

råde. Den første ventil blev monteret 

umiddelbart efter, at forureningen blev 

opdaget. 

Samtlige vandinstallationer bliver 

gennemgået, og alle mangler bliver 

udbedret. Der vil ligeledes blive udar-

bejdet skriftlige instrukser og vedlige-

holdelsesplaner, oplyser kommunen.

Ifølge Teknologisk Institut udstedes 

der hvert år mere end 25 kogepåbud 

eller kogeanbefalinger i Danmark på 

grund af forurenet drikkevand.

samarbejdspartner med sharp electronics danmark

En gruppe borgere i Køge kunne ikke bruge 
deres eget vand i tre måneder på grund af 

forurening fra Køge Egnens Renseanlæg.

Foto: Claus Bjørn Larsen, Scanpix Danmark  
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Køge Egnens Renseanlæg vil være et af 

de mest sikre renseanlæg i Danmark. 

Det har bestyrelsen for rensean-

lægget besluttet, efter at en fejl på 

anlægget har forårsaget forurening 

af drikkevandet i den nordlige del af 

Køge, oplyser Køge Kommune på sin 

hjemmeside.

En gruppe borgere tilknyttet Vand-

værket Lyngen kunne ikke bruge deres 

vand på normal vis fra 16. januar til 

midten af april på grund af forurenin-

gen fra Køge Egnens Renseanlæg. 

Derfor vil bestyrelsen i Køge Egnens 

Renseanlæg arbejde for, at anlægget 

bliver certificeret efter den internatio-

nale miljøstyringsstandard ISO 14001 

inden udgangen af 2007. 

I forlængelse af vandforureningen 

har renseanlægget monteret flere 

kontraventiler, som sikrer, at der ikke 

kan løbe vand fra renseanlægget ind 

i Vandværket Lyngens forsyningsom-
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Nedskæringer i bevillingerne samt 
mangel på skovrejsningsområder sætter 
nu skovrejsningen i Danmark under 
pres. Meget tyder på, at skovrejsningen 
først for alvor kan komme i gang igen, 
når kommunerne har revideret region-
planerne i 2009.

- Regeringen har blankt afvist at tage 
skovrejsning i neutralområder med i 
landdistriktsprogrammet 2007-2013. 
Derfor bliver tilskuddene til tilplant-
ning i disse områder meget mindre, 
hedder det i en udtalelse fra Niels 
Rewentlov og Jan Søndergaard, der 
er henholdsvis formand og direktør i 
Dansk Skovforening.

Regeringens beslutning betyder, at 

landmænd ikke kan få en udtagnings-
støtte på 2.300 kr. pr. hektar pr. år, hvis 
de laver skovrejsning i neutralområ-
derne, forklarer Rasmus Willumsen, 
der er produktchef i skovdivisionen i 
HedeDanmark a/s.

Ud af de i alt 54 mio. kr, der er afsat 

til skovrejsning i 2007, er 24 mio. kr. 
målrettet områder, der er udpeget til 
skovrejsning. De resterende 30 mio. kr. 
er rent danske midler afsat til områder, 
der ikke er udpeget til skovrejsning - 
det vil sige de såkaldte neutralområder.

- Mulighederne for at rejse skov i 
skovrejsningsområderne er ved at være 
udtømt. Derfor kan det blive svært at 
få etableret nye skove for de 24 mio. kr., 
der er afsat til skovrejsningsområderne. 
Samtidig kan det også blive svært at 
få rejst nye skove for de 30 mio. kr. i 
neutralområderne, fordi landmændene 
ikke kan få udtagningsstøtte. Den støtte 
kan de jo få, hvis de bare vælger at lade 
arealerne ligge brak, forklarer Rasmus 
Willumsen.

Kommunernes ansvar
Regeringen har givet besked til Dansk 
Skovforening om, at det er kom-
munernes opgave at udpege de nye 
skovrejsningsområder - en opgave, de 
har overtaget fra amterne. Men mange 
kommuner vil tilsyneladende først 
begynde at udpege nye skovrejsnings-
områder i 2009.

- På vegne af kunder, der gerne vil 
rejse skov i neutralområder, har vi skre-
vet til adskillige kommuner og spurgt, 
om de konkrete arealer kunne blive 
udpeget som skovrejsningsområder. 
Kommunerne har alle meddelt, at det 
først vil ske, når regionplanerne skal 
revideres i 2009. Dermed ser det ud til, 
at skovrejsningen mange steder i landet 
vil være sat på standby indtil 2009, for-
klarer Rasmus Willumsen.

Bevillinger barberet

I 2006 var der bevilget 110 mio. kr. til skovrejsning inklusive en indkomstkom-

pensation på 2.300 kr. pr. hektar i 10 år til nye skove i skovrejsningsområder. 

I 2007 er beløbet reduceret til 54 mio. kr. pr. år. Indkomstkompensationen 

er erstattet af udtagningsstøtte, der kommer fra EU og dermed ikke længere 

indgår i skovrejsningspuljen. De 110 mio. kr. rakte i 2006 til cirka 3200 hektar 

skov, mens de 54 mio. kr. forventes at række til cirka 2000 hektar ny skov. Skov-

rejsningstilskuddet er gennemsnitligt på cirka 28.000 kr. pr. hektar.

Skovrejsning på standby?
Der mangler skovrejsningsområder, men kommunerne 

går formentlig først i gang med at udpege nye områder 

i 2009.

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Bert Wiklund
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Skolebørn fra tredje og fjerde klasse på 
Vroue Skole mellem Viborg, Holstebro 
og Herning fik den 12. april lov til at så 
og plante en hektar skov i Kongenshus 
Mindepark. Dermed hjalp børnene 
mindeparken med at afslutte gentil-
plantningen af 34 hektar skov efter 
stormfaldet den 8. januar 2005. Til gen-
gæld fik børnene en ny skoleskov.

Børnene fra Vroue Skole var med til 
at etablere den sidste hektar skov med 
primært eg, bøg og skovfyr. Og børnene 
fik lov til at prøve at så træernes frø i 
stedet for at plante små træer, hvilket 
ellers er normal praksis ved skovrejs-
ning i Danmark.

- Ved at lade børnene så frøene 

Skolebørn såede 
en ny skov 
Børn fra Vroue Skole 

hjalp Kongenshus Minde-

park med at genetablere 

skoven efter stormen i 

2005 - og fik til gengæld 

en ny skoleskov.

har vi givet dem mulighed for at følge 
træernes udvikling fra de spirer og til 
de vokser sig store, fortæller bestyrel-
sesformand Ove Kloch fra Kongenshus 
Mindepark.

Skolebørnene skal i øvrigt være 
forberedt på, at en del af de såede frø 
aldrig bliver til træer, fordi fugle og mus 
spiser frøene, mens andre frø går til. 
Det betyder, at det i de kommende år 
kan blive nødvendigt at så eller plante 
nye træer i skoven.

På en del af arealet såede og plan-
tede børnene desuden 40 hjemmehø-
rende træ- og buskarter. Dermed fik 
børnene et arboret, hvor de med tiden 
kan se de forskellige træer og buske 
vokse..

Både frø og planter blev leveret af 
HedeDanmark a/s, der står for den 
daglige pasning og pleje af både hede- 
og skovarealer i Kongenshus Minde-
park. Arrangementet blev ledet af skov-
foged John Milther fra HedeDanmark 
a/s. Han sørgede for, at skolebørnene 
også fik mulighed for at se resterne af 
den attrap-flyveplads, tyskerne etable-
rede under krigen. 

Den sidste af 34 hektar stormfældet skov blev sået og tilplantet med primært eg, bøg og skovfyr, 
men også med 40 hjemmehørende træ- og buskarter, så børnene kan se, hvordan forskellige 
planter trives på heden.

Kamp mod 
typografbiller 
i fuld gang

Kampen mod et omfattende 
angreb af typografbiller i de 
danske nåleskove er i fuld gang.

Efter stormfaldet i januar 2005 
har typografbillerne haft særligt 
gunstige vilkår, og det har givet 
en kraftig opformering af barkbil-
lerne, der primært lever i rødgran. 

Ifølge HedeDanmark, der 
passer en betydelig del af de 
danske skove, er billeangrebet så 
omfattende, at det kan true sund-
heden i nåleskovene. 

Efter at billerne var færdige 
med årets første flyvning omkring 
1. maj, gik man i gang med 
arbejdet med at fælde angrebet 
træ og transportere det ud af 
skovene. Dette arbejde skal være 
overstået i juni, inden billerne 
flyver igen i begyndelsen af juli, 
og det medfører ifølge HedeDan-
mark to væsentlige flaskehalse, 
nemlig på skovningskapacitet og 
på lastbilkapacitet. Til gengæld 
er afsætningen af træet ikke i sig 
selv et problem, da der generelt er 
gunstige afsætningsmuligheder, 
oplyser HedeDanmark.

Situationen med typografbil-
lerne betyder, at HedeDanmark 
prioriterer det aktuelle skovnings-
arbejde, så bekæmpelsen af bil-
lerne kommer i første række.

Vækst orienterer løbende om 
typografbillerne på www.hede-
selskabet.dk/vaekst/skov. Se også 
www.hededanmark.dk.

Typografbillerne angriber primært rødgran.
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Foto: Kongenshus Mindepark
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Mange steder har både det offentlige 
og private lodsejere arbejdet på at 
bekæmpe kæmpebjørnekloen, men 
ikke altid med succes, fordi det er en 
vanskelige opgave. Men der er håb 
forude, for erfaringer viser, at det fak-
tisk godt kan lade sig gøre, fortæller 
Rikke Schultz fra HedeDanmark. Hun 
er produktchef inden for vandløbsvedli-
geholdelse i selskabet.

I den tidligere Kjellerup Kommune 
- nu Silkeborg Kommune - har Hede-
Danmark i flere år arbejdet med at 
bekæmpe kæmpebjørnekloen i forbin-
delse med vandløbsvedligeholdelsen.
- Efter flere års indsats har vi nu så 
meget kontrol over situationen, at vi 
kan nøjes med at rodstikke planterne. 
Det sker, når vore å-mænd går igennem 
vandløbene hvert forår, fortæller Rikke 
Schultz. 

Rodstikning betyder, at man skærer 
plantens rod over med en spade ca 10 
cm under jorden og trækker planten 
op. Det er en metode, der kun kan 
anvendes, når der er få planter.

Sidste år kunne HedeDanmarks å-
mænd se, at kæmpebjørneklo spredte 
sig fra et privat vandløb og ned i et 
kommunevandløb. 

- Vi konstaterede, at der måtte stå 
kæmpebjørneklo i den øverste del 
af det private vandløb og lavede så 
en aftale med kommunen om, at vi 
kunne bekæmpe planterne der. Man er 
nået rigtig langt, når man kan se, hvor 
kilden til spredning af kæmpebjørneklo 
findes, konstaterer Rikke Schultz.
I det tidligere Århus Amt har Hede-
Danmark bekæmpet kæmpebjørneklo 
i blandt andet Lilleåen. Her har virk-
ningen været, at de private lodsejere 

omkring vandløbet også er begyndt at 
bekæmpe de giftige planter.

- Det at amtet gik foran havde en 
positivt afsmittende effekt, der viser, at 
hvis man for eksempel som kommune 
går forrest og viser vejen, så får man 
også lodsejerne med, forklarer produkt-
chefen.

En En trussel mod naturen 
Kæmpebjørneklo udgør en stor trussel 
mod vores oprindelige natur. Den spre-

Kæmpe-
bjørneklo kan 
bekæmpes
Det er en vanskelig opgave at bekæmpe kæmpe-

bjørneklo. Men med en systematisk indsats kan 

det lykkes, viser erfaringer fra den tidligere Kjel-

lerup Kommune. 

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon, og Poul Erik Pedersen

Praktisk  
bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Orbicon A/S, HedeDanmark a/s og Hedeselskabet har i samarbejde udgivet håndbogen 

»Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo« med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og 

Landdistriktspuljen.

Idéen er, at for eksempel kommunerne kan få et antal eksemplarer af håndbogen 

med henblik på at udlevere den til borgere, der skal bekæmpe kæmpebjørneklo på 

deres ejendom. Andre interesserede kan også rekvirere håndbogen.

Håndbogen er i lommeformat og dermed designet til at have med ud i marken, når 

man skal planlægge eller udføre bekæmpelsesindsatsen.

Håndbogen kan hentes som pdf-fil på www.hedeselskabet.dk/bjorneklo. Du kan også 

rekvirere den ved at ringe til Hedeselskabet på tlf. 87 28 11 33. 

Håndbogen er gratis. Den fremsendes mod betaling af porto samt et forsendelsesge-

byr på 50 kr.
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der sig med lynets hast, er utroligt svær 
at få bugt med, og den er giftig.

Derfor har Hedeselskabet i samar-
bejde med Orbicon og HedeDanmark, 
Københavns Universitet og Plantedi-
rektoratet udarbejdet hæftet »Praktisk 
bekæmpelse af kæmpebjørneklo«. 

Folderen er støttet af Skov- og Natur-
styrelsen og giver praktiske anvisninger 
i, hvordan kæmpebjørnekloen bekæm-
pes mest effektivt, sikrest og med mest 
hensyn til miljøet.

Kæmpebjørnekloen kommer oprin-
deligt fra Kaukasus og blev indført i 
sidste halvdel af 1800-tallet som en 
haveplante. Siden har den spredt sig 
massivt i det danske landskab.

- Kæmpebjørnekloen er en trussel 
mod alle værdifulde naturområder 
som enge. Hvor Kæmpebjørnekloen 
først har sat rødder, kan intet andet 
gro, og der er så at sige ikke længere så 
meget plads til vores oprindelige arter, 
fortæller konsulent Søren Gabriel fra 
Orbicon.

- Planten er næsten overalt, hvor den 
overhovedet kan gro. Vi har undersøgt 
mange kilometer vandløb, og kæmpe-
bjørnekloen står så godt som alle steder 
langs bredderne, hvis ikke der er dyr 
der græsser, eller jorden dyrkes, fort-
sætter Søren Gabriel.

Én enkelt kæmpebjørneklo sætter 
omkring 20.000 frø. Derfor kan den 
sprede sig meget hurtigt, og det kan 
især ses langs vandløb, veje og jern-
baner, hvor frøene spredes hurtigt og 
effektivt.

Har kommunen en plan?
- Har man ikke den rigtige strategi mod 
kæmpebjørnekloen, er det som at slå 
i en dyne. Den kommer bare igen og 
igen. Det gælder både, når man rent 
praktisk skal finde ud af, om man skal 
slå den, sprøjte, udsætte dyr der kan 

græsse osv., men det gælder også i 
den større sammenhæng. Det hjælper 
jo ikke at gå i gang med at bekæmpe 
kæmpebjørnekloen langs et vandløb, 
hvis der lidt længere opstrøms ikke 
gøres noget. Så kommer der bare flere 
frø med vandløbet, og kæmpebjørne-
kloen vil opblomstre igen, fortæller 
Søren Gabriel.

Derfor hjælper vi mange kommuner 
med at udarbejde indsatsplaner mod 
kæmpebjørnekloen, fortsætter han. 

Der er håb forude
Start bekæmpelsen i tide
Allerede i starten af maj, skal der hand-
les. Planten skal helst bekæmpes inden 
den bliver en halv meter høj. Når den 
først begynder at få blomster og frø, er 
det langt mere vanskeligt. I »Praktisk 
bekæmpelse af kæmpebjørneklo« kan 
du læse om, hvilke metoder der er 
bedst egnede til de forskellige områder 
og årstider. 

Der er udarbejdet en praktisk over-
sigt over metoderne, hvor smileys angi-
ver, hvilke metoder der er gode i den 

enkelte situation og hvilke der ikke kan 
anbefales. Folderen indeholder også en 
kort beskrivelse af hvad den enkelte 
metode går ud på, hvor og hvornår den 
bør benyttes og hvad man skal være 
forsigtig med. 

Folderen er ment som et arbejds-
redskab til dem der praktisk skal ud 
og bekæmpe bjørnekloen – om det er 
ansatte i kommuner, lodsejere eller 
ansatte i private firmaer.

Orbicons og HedeDanmarks erfa-
ringer med at planlægge og udføre 
bekæmpelse af kæmpebjørneklo har 
dannet grundlag for udarbejdelsen 
af »Praktisk bekæmpelse af kæmpe-
bjørneklo.« Skov- og Naturstyrelsen, 
Plantedirektoratet samt Center for Skov 
& Landskab på Københavns Universitet 
har ligeledes bidraget til det faglige ind-
hold og kvalitetssikringen af hæftet.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er informations-
medarbejder i Orbicon. 
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.

I den tidligere Kjellerup Kommune - nu en del af Silke-
borg Kommune - er man kommet så langt, at man kan 

nøjes med at rodstikke de begrænsede forekomster af 
kæmpebjørneklo, der viser sig langs vandløbene hvert år.

Foto: HedeDanmark a/s
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Vestervangsvej 6
8800 Viborg  Tlf. +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale
samarbejdspartner

- med globalt overblik

Vores revision, skatterådgivning og kon-
sulentydelser følger ikke et skema, men 
skabes af mennesker til mennesker i en 
professionel atmosfære. I Deloitte arbej-
der vi systematisk med udfordringerne.

Kontakt os med dine tanker om den
fortsatte udvikling af din virksomhed.

Vores 23 kontorer er fordelt over hele 
landet, adresserne kan du finde på
www.deloitte.dk
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Hvad kan man få ud af et pølsehegn? Det er et af de mange 

spørgsmål, man som gæst kan få besvaret ved at besøge 

udstillingen Have & Landskab, der finder sted den 29.-31. 

august ved erhvervsskolen Selandia i Slagelse.

Og nej, der er ikke tale om et hegn af pølser. Det er nemlig 

sådan, at læhegn med en bred sammensætning af træer og 

buske en gang imellem bliver betegnet »pølsehegn«, fordi de 

fremtræder ensartede, især i de første år af hegnenes levetid.

Københavns Universitet, Skov & Landskab, har sat sig for at 

vise, hvordan man kan udvikle et såkaldt »pølsehegn«, idet 

der tages udgangspunkt i et levende hegn, der følger den 

centrale vej gennem Have & Landskab-udstillingen.

- Vi vil gerne åbne øjnene for, hvordan et ganske alminde-

ligt pølsehegn kan udvikles til forskellige kvaliteter, hvis man 

beslutter sig for, hvad det skal være. For eksempel til et hegn 

med overstandere i en bund af buske eller til noget mere 

kratagtigt, der udvikles af hegnets mellemlag. Vi vil vise det 

konkret, med modeller og med intentionsbeskrivelser, forkla-

rer seniorrådgiver Palle Kristoffersen fra Skov & Landskab.

Men der bliver også mulighed for at få svar på mange 

andre spørgsmål inden for det grønne område. For med de 

200 udstillere, der allerede i begyndelsen af maj havde meldt 

sig til Have & Landskab, lover udstillingsleder Kristian Larsen 

en stor bredde og faglighed. 

I antal er der flest udstillere, der viser maskiner og redska-

ber, men flere end før viser belægninger og inventar. Og frem 

for alt er der flere af de planteudstillere, der nødvendigvis må 

høre med i en grøn fagudstilling, som gerne vil være alsidig.

- Vi har nu 14 planteproducenter med foruden alle Dansk 

Planteskoleejerforenings klubber, en Dafo-stand og enkelte 

leverandører til planteskoleområdet. De placeres som altid i 

parken hvor centrum dannes af et stort torv med fællesakti-

viteter med planteskolestandene rundt om. Også alle 

erhvervsskolerne placeres i år i parken der samtidig får en 

mere central placering i den nye udstillingsplan, fortæller 

Kristian Larsen, der sætter stor pris den massive opbakning, 

udstillingen har fået fra Dansk Planteskoleejerforening.

Nyt er det også, at de udstillere der lægger hovedvægten 

på værktøj, har fået deres egen lille sektion, i øvrigt ganske 

nær de øvrige på den fysisk mere kompakte udstilling.

Have & Landskab byder på en række særlige stande, hvor 

arrangørerne generelt kredser om temaet driftsoptimering. Et 

emne, der blandt andet skal ses i lyset af kommunalreformen. 

Maskinleverandørerne præsenterer som noget nyt med-

lemmernes største og vigtigste nyheder på én stand. De nye 

maskiner og redskaber præsenteres med data, beskrivelse og 

foto. 

Dansk Planteskoleejerforening vil instruktivt vise, hvordan 

planter i god kvalitet er en genvej til et frodigt grønt miljø. 

Skovplanteringen, Allétræklubben, Hækplanteklubben, 

Staudesektionen, Frugt- og Prydtræklubben, Rosenklubben, 

Surbundsklubben og Dafo-foreningen vil hver for sig vise 

eksempler på smukke planter af god kvalitet inden for deres 

område. Men de vil også oplyse om, hvad der er baggrunden 

for kvaliteten, og hvordan planterne bør behandles.

HedeDanmarks skovudstyrsafdeling og planteskole delta-

ger i Have & Landskab.

Hvad kan man  
få ud af et pølsehegn?

Foto: HedeDanmark a/s

Kurser 
hos Skov & Landskab
I foråret 2006 udbyder Skov & Landskab - der består af Forsk-

ningscentret for Skov og Landskab, KVL og Skovskolen - en 

halv snes kurser, temadage, konferencer og udstillinger inden 

for skov, park, landskab og planlægning.

Arrangementerne giver både mulighed for at lære nye 

færdigheder og få andel i resultater af Skov & Landskabs 

forskning. Emnerne er blandt andet bytræer, kirkegårdsfor-

valtning, landskabsarkitektur, skulpturkunst i træ, rydning af 

større træer, naturplaner samt internationale kurser i blandt 

andet geografi ske informationssystemer og implementering 

af frøprogrammer.

Du kan se en oversigt over arrangementerne på 

www.sl.kvl.dk.

Xergi A/S 
udvider bestyrelsen
Direktør Torben Bjerre-Madsen og direktør Peter Høstgaard-

Jensen er valgt som nye bestyrelsesmedlemmer i Xergi A/S.

Begge nye bestyrelsesmedlemmer har stor indsigt i de 

internationale energimarkeder samt ikke mindst erfaring i 

projekthåndtering på disse markeder.

Direktør Torben Bjerre-Madsen har hentet sin erfaring 

gennem sit arbejde som direktør i virksomheder som Vestas, 

NEG Micon, Crisplant Industries og Danisco. I dag arbejder 

Torben Bjerre-Madsen som professionelt bestyrelsesmedlem 

dels inden for vedvarende energi og dels i traditionelle indu-

strivirksomheder som VKR Holding, DISA og Superfos

Direktør Peter Høstgaard-Jensens erfaring er hentet 

gennem 34 år i el- og energibranchen, hvoraf de 15 år har 

været som administrerende direktør i el-produktionsvirksom-

heder som ELSAM A/S. 

Peter Høstgaard-Jensen, der yderligere har hentet erfaring 

via bestyrelses- og forretningsudvalgsposter i Dansk Indu-

stri samt Dansk Arbejdsgiverforening, arbejder i dag med 

erhvervsrettet bestyrelsesarbejde og anden erhvervsrådgiv-

ning gennem fi rmaet Høstgaard I/S. 

Bestyrelsen for Xergi A/S består herefter af:

· Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, formand

· Koncernchef Ove Kloch, næstformand (adm. direktør og 

koncernchef i Hedeselskabet)

· Hofjægermester, godsejer Frants lensgreve Bernstorff-Gyl-

densteen (næstformand i Hedeselskabets bestyrelse)

· Direktør Peter Kjær

· Direktør Torben Bjerre-Madsen

· Direktør Peter Høstgaard-Jensen

Xergi A/S ejes ligeligt af Aktieselskabet Schouw & Co. og 

Hedeselskabet.
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Hvad er  
grønne områder 
værd?
Nyt projekt belyser, hvad borgerne er villige 

til at betale for en fritlægning af Lygte Å i 

Lersøparken i København.

Af Jacob Ladenburg og Søren B. Olsen, Københavns Universitet

Det anerkendes bredt, at grønne områ-
der har værdi i forhold til eksempelvis 
sundhed, livskvalitet og ejendomsvær-
dier omkring de grønne områder. Men 
hvad er grønne områder egentlig værd 
i kroner og øre? 

Når den rekreative værdi i et natur-
genopretningsprojekt ikke er opgjort i 
en objektiv og målbar størrelse, kan det 
være svært for en beslutningstager at 
vurdere, hvorvidt det er en god ide at 
gennemføre projektet. Ofte må beslut-
ningstagerne derfor tage udgangspunkt 
i egne mere eller mindre subjektive 
vurderinger af, om de rekreative gevin-
ster i et projekt står mål med de fakti-
ske økonomiske omkostninger. 

Samtidig står beslutningstagerne 
oftest over for en vifte af gode projek-
ter, som ikke alle kan realiseres grundet 
en begrænset budgetramme. 

Ved at opgøre projekternes totale 
rentabilitet i kroner og øre bliver det 
muligt at foretage en objektiv priorite-
ring mellem projekterne. I forbindelse 
med en mulig fritlægning af Lygte Å i 
Lersøparken i København har vi afprø-
vet en metode til at sætte værdi på et 
naturgenopretningsprojekt.

Fritlægning af Lygte Å
Lygte Å løber gennem Københavns 
nordvestkvarter, men det er der næppe 
ret mange, der lægger mærke til. Åen 
er rørlagt og byder derfor ikke på en 
naturoplevelse for områdets beboere. 

Københavns Kommune vurderer, at 
en fritlægning af åen vil medføre en 
kvalitativ forbedring af området. Men 
det vil koste kommunen, og dermed 
skatteyderne, omkring 40 mio. kr. alene 
i anlægsudgifter, og dertil kommer 
løbende udgifter. Penge der principielt 
kunne bruges til alt muligt andet. 

Spørgsmålet er derfor om borgerne 
vil sætte pris på, at deres skattekroner 
bliver brugt til at fritlægge åer, og om 
omkostningerne ved at gøre det er 
rimelige i forhold til den glæde, bebo-
erne får ud af det. 

Med udgangspunkt i værdisætnings-
metoden »valghandlingseksperimenter« 
(se boks) har Fødevareøkonomisk Insti-
tut derfor udført en undersøgelse af de 
lokale beboeres præferencer i forhold 
til at få fritlagt Lygte Å - og herunder 
hvilke fysiske egenskaber åen skulle 
have. 

1200 spørgeskemaer blev sendt ud til 
tilfældigt udvalgte personer med bopæl 
i bydelene Bispebjerg, Ydre Nørrebro 
og Ydre Østerbro. 58 procent af modta-
gerne returnerede spørgeskemaet. 

Værdisætning af miljøgoder

Den rekreative værdi af grønne områder kan udledes ved brug af forskellige 

værdisætningsmetoder. Kort fortalt er der udviklet en række metoder til at 

sætte pris på de miljøgoder, som omgiver os, men som man ikke har en mar-

kedsbaseret økonomisk pris på. En af disse metoder er »valghandlingseksperi-

menter«. I »valghandlingseksperimenter« bliver svarpersoner præsenteret for 

to eller flere alternativer, der beskriver miljøgodet. Hvert alternativ er karak-

teriseret ved et antal relevante egenskaber for godet, herunder en pris. Ud fra 

folks valg af alternativ kan man udlede, hvor meget folk vil betale for miljøgo-

det og dets specifikke egenskaber.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Karsten Schnack, Scanpix
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Åens udformning er afgørende
Overordnet set viser undersøgelsens 
resultater, at beboerne vurderer fritlæg-
ningen af åen som en positiv rekreativ 
ændring af Lersøparken. 

Vurderingen er dog afhængig af åens 
udformning. Mere specifikt viser resul-
taterne, at en å med en »naturlig« frem-
toning, det vil sige med et snoet forløb 
samt græs- og stenkanter foretrækkes 
frem for en å med lige forløb og beton-
kanter. Desuden lægges der vægt på, at 
der er vand i åen hele året rundt. 

Om åen har høje eller lave kanter (se 
illustration) har driftsteknisk betydning, 
men er kun af begrænset betydning for 
den rekreative værdi. 

Som det fremgår af tabellen, vil 
beboerne betale 103 kr. pr. år for at 
sikre, at der altid løber vand i åen, frem 
for at den tørrer ud om sommeren. De 
vil også betale 163 for et snoet forløb 
frem for lige forløb og 150 for græs- 
eller stenkanter frem for betonkanter. 
Derimod er der ikke statistisk sikker-
hed for, at de vil betale for, at åen har 
lave kanter.

Mere detaljerede analyser af data 
viser rent faktisk, at betalingsviljerne 
for åens forløb og kanttypen er afhæn-
gige af, om åen har de to egenskaber 
samtidig eller ej. Med mindre åen ikke 
både er slynget og har græs- og sten-
kanter, vil respondenterne ikke betale 
for de to egenskaber enkeltvis. 

Beboerne tillægger altså ikke en 
snoet å nogen værdi, hvis den ikke også 
har græs- og stenkanter. 

Dette er interessant, da det ret enty-
digt peger på, at beboerne ikke er inte-
resseret i en kedelig kanal med flisesi-
der gennem Lersøparken. Det vil sige, 
at de ikke anser det som en forbedring, 
og at de vil have en å med et naturligt 
udseende. 

Den overordnede gennemsnitlige 
betalingsvilje er omkring 360 kr. pr 
husstand pr. år for en fritlægning af 
Lygte Å med snoet forløb og græs- eller 
stenkanter samt konstant vandføring 
og lave kanter.

Værdi overstiger anlægs- og 
driftsomkostninger
Opgøres den velfærdsmæssige gevinst 
ved en sådan fritlægning i nutidsværdi, 
svarer det til et beløb i størrelsesorden 
ca. 190 mio. kr. ved en diskonterings-
rate på 7 procent, hvilket er langt over 
anlægs- og driftsomkostningerne. 
Diskonteringsraten på 7 procent er 
den rente, Finansministeriet anbefaler 
at bruge ved kalkulation af offentlige 
projekter.

Med andre ord bekræfter resul-
taterne, at det vil være en god ide at 
fritlægge Lygte Å, og den interne sam-
fundsøkonomiske forrentning ved en 

sådan investering ser ud til at være høj. 
Værdien er dog betinget af, at åen 

får et naturligt udseende og ikke bare 
etableres som en kunstig kanal. Hvor-
vidt Københavns Kommune beslutter 
at gå videre med projektet, afhænger 
nu af tre væsentlige faktorer: Den for-
håndenværende budgetramme, den 
interne forrentning af konkurrerende 
projekter og selvfølgelig den politiske 
dagsorden.

Forfatteroplysninger:
Jacob Ladenburg og Søren B. Olsen er phd-
studerende ved Københavns Universitet, 
Fødevareøkonomisk Institut. 

Info-arket viser de billeder, som borgerne i undersøgelsen er blevet præsenteret for. Med udgangs-
punkt i arket skulle borgerne tage stilling til, hvad de var villige til at betale for.

Infoark: Københavns Universitet
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Hvordan får vi en positiv udvikling i 
parkerne og de grønne områder, når 
politikerne hele tiden har fokus på bør-
nehaver, skoler og plejehjem? 

Spørgsmålet blev aldrig formule-
ret direkte, men det dirrede i luften 
gennem en hel dag i et gammelt audi-
torium på Frederiksberg, da Køben-
havns Universitet den 25. april havde 
inviteret 60 fagfolk til at diskutere 
fremtiden for parkerne og de grønne 
områder i Danmark.

Med kniven på struben
Egentlig gik en stor del af dagen med at 
diskutere kontrolskemaer, åbne regn-
skaber, incitamentspuljer, papiraffald 

og samarbejde mellem kommuner og 
entreprenører. Men da deltagerne i den 
afsluttende workshop skulle udpege de 
væsentligste udfordringer for parkfor-
valtningerne, var budskabet utvetydigt:

»Vi lever på andres nåde,« og »vi 
har fået kniven på struben,« lød et par 
af de skarpeste udmeldinger fra kon-
ferencens deltagere. Eller som Bo U. 
Bertelsen, chef for Herning Kommunes 
driftsafdeling, formulerede det:

- Regeringens kvalitetsreform hand-
ler om, hvad regeringen skal lave om 
sammen med borgerne. Vi - det vil 
sige den offentlige sektor - er altså ikke 
en selvfølge længere, fastslog han og 
pegede på, at det bliver vigtigt, at bor-
gerne kan se en mening i det arbejde, 
der udføres af de grønne forvaltninger.

Og netop på dette punkt kunne 
meget tyde på, at de grønne forvaltnin-
ger siden 1990’erne er kommet bagud 
i forhold til andre kommunalpolitiske 
områder. 

Stadsgartner Lars Østerbye fra Her-
ning Kommunes parkafdeling pegede 
i hvert fald på, at man i 1990’erne 
primært gik efter at få udført arbejdet 
i parker og grønne områder billigst 
muligt. 

- Det betød et tab af fokus på park-
politikken, ligesom der blev mindre tid 
til at diskutere mål, borgere, udvikling 
og ønsker til en bedre parkpolitik, for-
klarede stadsgartneren.

Vil involvere borgerne
Mens politikernes krav til det grønne 
område stadig går på en stram øko-
nomi, så prøver de grønne forvaltnin-
ger nu igen at få sat fokus på mere 
kvalitet - og på at inddrage borgerne i 
udviklingen af de grønne områder. 

I Aalborg vil man i år få udarbejdet 
en brugertilfredshedsundersøgelse, der 
skal give både kommune og entrepre-
nører et billede af borgernes holdning 
til plejen af de grønne områder i byen. 

Og i Slots- og Ejendomsstyrelsen 
har man allerede erfaringer med bru-
gerkontaktgrupper for eksempelvis 
Frederiksberg Have og Søndermarken i 
København.

- Kontaktgrupperne har blandt 
andet synliggjort nogle konflikter 
omkring de grønne områder. Samtidig 
har de udviklet sig til dialogfora om 
kommende projekter, fortalte land-
skabsarkitekt Jens Balsby Nielsen om 
Slots- og Ejendomsstyrelsens erfaringer. 

Sid Sullivan - en af de førende 
specialister i britisk parkvæsen - satte 
trumf på, da han berettede, at en af de 
nye tendenser i England er, at afregning 

Parkfolket vil kæmpe 
for politikernes gunst

Borgerinddragelse og branding skal styrke 

politikernes fokus på betydningen af parker 

og grønne områder, lød budskabet ved kon-

ference om parkernes fremtid.

Af Poul Erik Pedersen

Nu skal der ikke blot fokus på den praktiske udførelse af de grønne driftsopgaver og økonomien. 
Politikerne og befolkningen skal have øjnene op for, at de grønne områder har en betydelig 
værdi for samfundet.

Foto: Søren Holm, Chili
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af entreprenørerne begynder at ske 
delvist på grundlag af tilfredshedsun-
dersøgelser. En ultimativ metode til at 
sikre fokus på borgernes tilfredshed, 
når den grønne pleje skal planlægges 
og udføres.

Sundhed og  
global konkurrenceevne
Mens borgerinddragelsen ifølge Sid Sul-
livan kan bruges til at vise politikerne, 
hvorfor det er en god idé at bruge 
penge på parker og grønne områder, så 
var holdningen på konferencen, at der 
skal mere til. 

Politikernes gunst skal også opnås 
ved at arbejde med branding. Det har 
virket i Norge, hvor man er længere 
fremme end i Danmark med at skabe 
forståelse for, at grønt er godt for hel-
bredet. Flere steder har denne branding 
skaffet flere penge til de grønne områ-
der, oplyste én af konferencedeltagerne. 

Salgschef Carsten Damgaard fra den 
grønne servicevirksomhed HedeDan-
mark gjorde ligeledes opmærksom på 
et andet område, hvor de grønne områ-
der kan få stor betydning.

- De bedst uddannede mennesker 
i verden kan stort set selv vælge, hvor 

de vil bo. Ved at koordinere en ambi-
tiøs udvikling af de grønne områder 
med erhvervs- og boligudvikling kan vi 
tiltrække nogle af disse mennesker og 
dermed bruge de grønne områder til at 
styrke Danmarks konkurrenceevne på 
det globale marked, forklarede Carsten 
Damgaard.

Men hvad så med det spørgsmål, der 
hang i luften dagen igennem? Hvad 
med børnene, de ældre og de syge? 

Typisk for denne slags arrangemen-
ter kom svaret over en kop kaffe i en 
pause: Nogle af konferencens deltagere 
nåede i fællesskab frem til, at park-
politikken skal integreres i de andre 
politikområder, så det bliver synligt, at 
de grønne områder også er til gavn for 
børnene og de ældre, styrker borgernes 
helbred og samfundets økonomi.

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

Slots- og Ejendomsstyrel-
sen er gået i dialog med 
brugerne af Frederiksberg 
Have.

Foto: Mads Jensen, Scanpix

�7 / Vækst 2•2007
G

rø
n

n
e o

m
råd

er



Adresseændring til Vækst
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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.

Danmark bliver vært for FN’s topmøde om klima, COP 15, i 

2009. Det meddelte Miljøministeriet i en pressemeddelelse 

den 21. marts.

Det store mål er ifølge miljøministeren en ny global 

aftale i 2009 om CO
2
-reduktioner efter 2012, hvor Kyoto-

protokollen udløber. 

Det danske værtskab er en realitet, selvom det først for-

melt bekendtgøres i FN-regi senere på året. Der er enighed 

i gruppen af vesteuropæiske og andre lande om at støtte 

Danmarks kandidatur, oplyser Miljøministeriet.

Værtskabet hilses velkommen fra flere sider, blandt 

andre Dansk Industri.

Ifølge hjemmesiden Business.dk vurderer Dansk Indu-

stri, at begivenheden kan blive et meget vigtigt og synligt 

udstillingsvindue for danske virksomheder og dansk ener-

giteknologi. 

Det Radikale Venstre hæfter sig ved, at klimatopmødet 

i Danmark vil tvinge regeringen til at øge sin indsats på 

klimaområdet. 

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

service rejsebureauer med egne afdelinger i

Haderslev, Sønderborg, Kolding og Esbjerg.

Via vort samarbejde i Rejsepartnerne og ITP, er vi

med i en af de største rejseindkøbskæder i ver-

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

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

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

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

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

60309 TR Annonce (Guldæg).qxd  15/08/05  14:18  Side 1 Prepress HD:T:Top Rejser A/S 2449:Annoncer:

Danmark vært for klimatopmøde
Foto: Alexander Hafemann, iStock International Inc.
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Bioenergisektoren går en kraftig udvikling i møde som følge 

af både danske og europæiske strategier om at satse kraf-

tigt på vedvarende energi.

Derfor er tre organisationer nu gået sammen om at 

oprette et nyt magasin om bioenergi, der skal dække udvik-

lingen på området. Første udgave af bladet kom på gaden 

sidst i april. 

Bag det nye blad står Dansk Landbrugs bioenergisektion, 

den danske biomasseforening DanBio og Foreningen for 

Danske Biogasanlæg.

- Netop nu blæser nye positive vinde på energiområdet, 

så det var åbenlyst, at vi skulle tænke i et magasin, der kan 

rumme flere interesseorganisationer. Et samlende magasin 

for bioenergiområdet har længe været efterspurgt. Derfor 

er det en glæde nu at kunne præsentere Bioenergi Maga-

sinet som en realitet, hedder det i en udtalelse fra to af 

foregangsmændene for det nye magasin Aksel Buchholt, 

formand for biogasforeningen, og Svend Brandstrup, for-

mand for DanBio.

Hedeselskabet har ligeledes bidraget til etableringen af 

det nye blad ved at levere praktisk bistand til arbejdsgrup-

pen bag bladet.

- Vi var ikke i tvivl om, at det var en god idé, og derfor har 

vi bidraget med en praktisk arbejdsindsats for at få bladet 

op at stå. Det er meget tilfredsstillende at se, at bladet 

allerede nu er kommet på gaden, siger adm. direktør og 

koncernhef Ove Kloch, Hedeselskabet.

Målgruppen for Bioenergi Magasinet er alle virksomheder 

- herunder land og skovbrug - som forbruger eller produce-

rer biomasse til energiproduktion, uanset om der er tale om 

varme, el eller flydende biobrændsel. 

Desuden er magasinet rettet mod forsknings- og udvik-

lingsinstitutioner og virksomheder, som arbejder med 

bioenergiproduktion samt lokale, regionale og nationale 

myndigheder inden for energiforsyning.

Bladets udgiver og ansvarshavende redaktør er Kris 

Vetter, Vmarketing i Rødding.

Læs mere om bladet på www.bioenergi.dk.

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

Xergi_annonce 111hx161b 2  10/05/07  11:18  Side 1

Nyt  
magasin om 
bioenergi

Det første eksemplar af BIo-
energi Magasinet kom på 

gaden sidst i april.
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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
ID. nr. 15672
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Hedeselskabet

Postboks 91

8800 Viborg
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