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Bedre energi fra markerne

Mens vi venter på, at regeringen skal blive færdig med at forhandle med Folke-

tingets partier om den energihandleplan, der skal fremme vedvarende energi i 

Danmark, er der fuldt tryk på udviklingen inden for bioenergi i Danmark.

I foråret viste beregninger fra Aarhus Universitet, at biomasseproduktion på 

dansk landbrugsjord kan femdobles, hvis alle muligheder udnyttes fuldt ud.

Ganske vist indeholder beregningerne nogle elementer, der er kontrover-

sielle. Det gælder for eksempel forslaget om, at 15 procent af kornarealet 

– den andel der i dag går til eksport – omlægges til produktion af energiafgrø-

der. Et andet forslag går på at anvende 50 procent af brakarealet til energiaf-

grøder. Mens EU aktuelt overvejer at droppe braklægningen – muligvis kun 

i et år – for igen at få fyldt op i verdens kornlagre, ligger disse to forslag nok 

ikke lige for.

Ikke desto mindre er potentialet så stort, at biomasseproduktionen på 

landbrugsjorden kan øges betragteligt, selv om kornproduktionen opretholdes. 

Med de rette afgrødevalg vil produktionen oven i købet kunne bidrage med en 

reduktion i landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

I august kom det så frem, at det kan vise sig som en endog meget god idé at 

anvende en øget mængde biomasse til biogasproduktion.

En ny undersøgelse, som DTU har udført for Xergi A/S, viser nemlig, at 

biogas har en høj energieffektivitet, der slår både bioethanol og biodiesel. 

Det vil altså kunne svare sig at satse markant på at udnytte energiafgrøder i 

biogasanlæg. 

Udover energieffektiviteten er CO2-regnskabet i biogassen også særdeles 

godt – især når biogassen udvindes fra husdyrgødning, der udleder store 

mængder drivhusgasser, hvis det ikke afgasses. Desuden må man ikke se bort 

fra de mange andre miljømæssige fordele af biogassen.

I forbindelse med energiforhandlingerne lykkes det forhåbentlig politikerne 

at fremme den stærke kombination af energiafgrøder, biogas, klimapolitik og 

forbedring af vandmiljøet. Hvis det sker, vil Hedeselskabet gøre sit til at sikre, 

at potentialet på området udnyttes optimalt.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Vi fortsætter udviklingen 
af Hedeselskabet

Reorganiseringen af den forretningsmæssige del af Hedeselskabet har med-

ført, at de forretningsmæssige aktiviteter nu varetages af Dalgasgroup A/S.

Der er ikke tid til at hvile på laurbær-
rene, selv om Hedeselskabet netop har 
gennemført en omfattende reorgani-
sering af forretningsstrukturen. Nu er 
turen kommet til at se på ejerskabet og 
bestyrelsen.. 

Det fortæller Hedeselskabets nye 
bestyrelsesformand, Frants Bernstorff-
Gyldensteen, der afløste Peter Skak 
Olufsen ved Hedeselskabets årsmøde 
den 23. april.

- Gennem en årrække har vi i 
Hedeselskabet arbejdet på at reorga-
nisere hele forretningsstrukturen og 
er kommet dertil, hvor forretningen 
giver et tåleligt overskud. Nu er tiden så 
kommet til at se på blandt andet ejer-
skabsforholdene og sammensætningen 
af bestyrelsen, siger Frants Bernstorff-
Gyldensteen. 

Sund fornuft
Hedeselskabets bestyrelse og direktion 
vil undersøge, hvilke kompetencer der 
er behov for i bestyrelsen og derefter 
vurdere, om bestyrelsen matcher sine 
opgaver i forhold til den nye forret-
ningsstruktur.

- Jeg siger ikke, at vi ikke har den 
rigtige sammensætning i bestyrelsen i 
dag, men efter den store reorganisering 
af forretningsstrukturen er det sund 
fornuft at undersøge, hvorledes den 
samlede ledelsesstruktur passer til de 
udfordringer, Hedeselskabet og Dal-
gasgroup står overfor, forklarer Frants 
Bernstorff-Gyldensteen.

Halvdelen af Hedeselskabets besty-
relse på i alt 12 medlemmer udgøres af 
fire medarbejderrepræsentanter samt 
to repræsentanter fra Dansk Land-

brug. Den anden halvdel vælges blandt 
repræsentantskabets 59 medlemmer. 
Fire femtedele af repræsentantskabets 
medlemmer vælges af de cirka 3000 
medlemmer i foreningen Hedeselska-
bet.

Spørgsmålet om rekrutteringen 
til bestyrelsen bliver dermed også et 
spørgsmål om, hvordan repræsentant-
skabet bliver sammensat. Og i forlæn-
gelse heraf bliver det relevant at se på 
Hedeselskabet som forening.

- Hvad er vi for en forening? Hvad er 
medlemmernes placering i hele sam-
menhængen? De er jo med til at vælge 
repræsentantskabet, siger den nye 
bestyrelsesformand. 

Hvordan skal  
selskabet udvikle sig?
I sidste ende handler overvejelserne 
om, hvordan Hedeselskabet kommer til 
at udvikle sig i fremtiden.

- Medarbejderne vil gerne gøre deres 
bedste, og derfor skal de have den 
nødvendige støtte af selskabets ledelse 
– herunder i sidste ende bestyrelsen. 
Og samtidig skal bestyrelsen lægge de 
strategiske rammer for, hvad vi vil – og 
ikke vil – beskæftige os med, fastslår 
Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Her er det væsentligt at være sig 
sin historie bevidst og samtidig være 
bevidst om, hvilke kerneforretninger 
man har – og så arbejde ud fra det.

Den største udfordring
Mens det er umuligt at sige, hvordan 
Hedeselskabet helt konkret kommer 
til at udvikle sig, peger Frants Bern-
storff-Gyldensteen på rekruttering af 
kvalificeret arbejdskraft som den største 
udfordring for selskabet i de kom-
mende år.

- Med en arbejdsløshed på omkring 
3,5 procent er det ikke blot et isoleret 

Interview med Hedeselskabets nye bestyrelses-

formand, Frants Bernstorff-Gyldensteen: Næste 

skridt i den organisatoriske udvikling kommer 

til at handle om ejerskabet og bestyrelsen.  

Samtidig skal datterselskaberne fortsætte vækst 

og internationalisering.

Af Poul Erik Pedersen
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problem i enkelte sektorer. Rekrut-
teringen af kvalificeret arbejdskraft er 
en kæmpe udfordring på stort set alle 
områder, fastslår han.

Derfor er det også afgørende 
nødvendigt for datterselskaberne i 
Dalgasgroup A/S at være attraktive 
arbejdspladser, så de kan tiltrække den 
nødvendige arbejdskraft.

- Som nyansat skal man kunne se 
nogle udviklingsmuligheder foran sig. 
Løn betyder selvfølgelig noget, men 
ikke alt. Geografien, personlige og fag-
lige udviklingsmuligheder samt almin-
delig, god trivsel er væsentlige. 

Indtjening, innovation  
og internationalisering
Vækst og overskud er nødvendige for-
udsætninger for, at datterselskaberne 
kan tilbyde medarbejderne det, der skal 
til. Derfor er det centrale elementer i 
strategien for både HedeDanmark a/s 
og Orbicon A/S.

- Begge selskaber er ved at nå græn-
sen for, hvor meget mere de kan vokse 

på deres kerneområder i Danmark. 
Internationalisering bliver derfor et 
vigtigt redskab til at opnå den vækst, 
der er nødvendig, forklarer Frants Bern-
storff-Gyldensteen. Denne udvikling 
er allerede i gang: HedeDanmark har 
datterselskaber i flere lande og Orbi-
cons medarbejdere har løst opgaver i 
udlandet gennem mange år. De senere 
års resultater peger på, at der kan nås 
flere gode resultater ved at fortsætte og 
udbygge denne udvikling. 

HedeDanmark har allerede i en 
periode arbejdet med at rekruttere 
medarbejdere i de baltiske lande, og 
Orbicon har iværksat en international 
strategi, hvor et af målene er at rekrut-
tere arbejdskraft – der vel at mærke 
kan bidrage til at løse opgaver i Dan-
mark.

Datterselskabet Hedeselskabet Sp. z 
o.o., der driver polske lossepladsgasan-
læg, samt de associerede virksomheder 
Xergi A/S og Silvatec Skovmaskiner 
A/S bidrager ligeledes hver især til at 
understøtte Hedeselskabets strategi 

om en stadig stærkere udvikling på de 
internationale markeder.

Endelig har Hedeselskabet i sin 
seneste strategiplan introduceret begre-
bet Dalgas Innovation, der skal styrke 
innovationen inden for natur-, miljø- 
og energiområdet uden for de eksi-
sterende aktivitetsområder. Dermed 
skaber Hedeselskabet i de kommende 
år yderligere muligheder for medarbej-
derne i koncernen.

- Med god indtjening, innovation og 
vækst på de internationale markeder 
kan vi skabe de bedst mulige forudsæt-
ninger for at tilbyde medarbejderne 
både personlig og faglig udvikling samt 
flere muligheder for at vælge deres 
arbejdssted geografisk. Dermed kan vi 
forhåbentlig placere os i en fordelagtig 
position i konkurrencen om de bedste 
medarbejdere.

- Der ligger mange, store opgaver i at 
skabe denne udvikling. Derfor skylder 
vi medarbejdere og andre interessenter 
at sikre, at alle niveauer i selskabets 
ledelse bidrager til forretningens frem-
tidige succes, fastslår Frants Bernstorff-
Gyldensteen.

.

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

Frants BernstorffGyldensteen foran Hedeselskabets hovedkontor i Viborg:  
 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for os.

Frants Bernstorff-Gyldensteen

Frants Bernstorff-Gyldensteen – bestyrelsesformand i Hedeselskabet siden 23. 

april 2007 – 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. Frants Bernstorff-Gyldensteen ejer godset Gyldensteen på Fyn.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Skilte synliggør 
ejerskab af skove
Hedeselskabet har plantet og ejet skov 

siden stiftelsen for godt 140 år siden. 

Selskabet ejer blandt andet 19 skove og 

plantager i Jylland, og nu er det blevet 

gjort synligt i de enkelte skove, at Hede-

selskabet er ejeren. Det er sket med 

opsætning af ikke færre end 369 skilte i 

selskabets skove.

- Der er mange gode grunde til at eje 

skov. Træ er et miljøvenligt materiale 

og en fornybar ressource, ligesom det 

er en CO
2
-neutral enerikilde. Desuden 

beskytter skovene store naturværdier. 

Derfor er det vigtigt for os at sende et 

signal om, at vi er stolte over at være en 

betydelig skovejer, hvilket er baggruden 

for skiltningen. Desuden er det et led i 

den generelle branding af Hedeselska-

bet, der skal gøre selskabet mere synligt 

over for omverdenen, forklarer admini-

strerende direktør og koncernchef Ove 

Kloch.

Hedeselskabet ejer i alt 3760 hektar 

skov i Danmark og 1132 hektar i Letland 

og Litauen. 

Desuden er selskabet medejer af 

Skov-Sam selskaberne, der ejer i alt 

cirka 9000 hektar skov. Hedeselskabet 

er endelig medejer af 29 skov- og plan-

tageselskaber med under 50 procent 

ejerskab.

Hedeselskabet vil også i fremtiden 

være en markant skovejer. Derfor med-

delte selskabet i foråret, at det i de 

kommende år vil opkøbe nye natur- og 

skovejendomme i både Danmark og 

udlandet.

Nu kan skovgæsterne se, når det er Hedeselska
bets skove, de går tur i. 

Omkring 300 gæster mødte op til recep-

tion på Hedeselskabets hovedkontor i 

Viborg, da selskabets administrerende 

direktør og koncernchef Ove Kloch fej-

rede sin 60 års fødselsdag den 4. juni. 

Siden Ove Kloch blev ansat som 

Hedeselskabets topchef i 1997, har han 

været drivkraften i en betydelig omstil-

ling af foreningen Hedeselskabets orga-

nisation og aktiviteter. 

Han har stået i spidsen for adskillel-

sen af Hedeselskabets foreningsmæs-

sige og forretningsmæssige aktiviteter. 

De foreningsmæssige aktiviteter foregår 

60 års fødselsdag fejret i Viborg

Merete og Ove Kloch lytter til  
bestyrelsesformand Frants BernstorffGyldensteens tale ved receptionen i Viborg.

fortsat i Hedeselskabets regi, mens de 

forretningsmæssige aktiviteter – med 

en omsætning på omkring 1,3 mia. kr. 

– i dag varetages af Dalgasgroup A/S, 

der ejes 100 procent af Hedeselskabet. 

Ove Kloch er ligeledes administrerende 

direktør for Dalgasgroup A/S.

Ove Kloch kom til Hedeselskabet i 

1997, efter at han i otte år havde været 

administrerende direktør i det fynske 

entreprenørselskab Hans Jørgensen 

og Søn A/S. Inden da havde han været 

direktør i GeoMasters I/S og Plancenter 

Fyn A/S.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Søren Holm, Chili
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Preben Boock
Områdedirektør

Orbicon A/S

Det bliver en vanskelig afvejning af 
mange forskellige interesser, når de 
statslige miljøcentre og kommunerne 
i de kommende år skal sikre, at Dan-
mark lever op til målene i EU’s vand-
rammedirektiv.

Senest i 2015 skal overfladevand 
have en god økologisk tilstand og 
grundvand en god tilstand. Med krav 
om bæredygtighed, og om at såvel mil-
jøforhold som samfundsforhold skal 
tilgodeses, er der ingen tvivl om, at vi 
i Danmark kommer til at yde en bety-
delig indsats for at opfylde direktivets 
krav.

Det er velkendt, at der i Danmark er 
problemer med den økologiske tilstand 
i mange vandløb, søer, kystvande og 
af den gode tilstand i  grundvandsma-

kommunerne med fordel benytte den 
aktuelle idéfase – der løber frem til den 
22. december i år – til at komme med de 
bedste projekter og derved opnå mak-
simal indflydelse på gennemførelsen af 
vandrammedirektivet i deres område. 

En bred accept af, hvilke projekter der 
skal gennemføres, vil give både politikere 
og embedsmænd arbejdsro til at kon-
centrere sig om opgaven. Derfor vil ind-
dragelse af erhvervs- og fritidsinteresser 
i god tid være med til at sikre, at eventu-
elle konflikter minimeres. 

Det bliver afgørende med en effektiv 
anvendelse af miljøøkonomiske priori-
teringsværktøjer. Disse værktøjer kan 
hjælpe beslutningstagerne med at iden-
tificere den kombination af løsninger, 
der opfylder målsætningen for et vand-
område med færrest mulige omkost-
ninger. Desuden kan de kaste lys på 
vandområder, hvor den aktuelle tilstand 
er så dårlig, at det vil være nødvendigt 
at bruge uforholdsmæssigt mange penge 
på at opnå en god økologisk tilstand. De 
miljøøkonomiske analyser vil altså give 
beslutningstagerne stærke argumenter 
for deres valg.

gasiner, og at valget af løsninger ofte 
vil blive præget af en række indbyg-
gede konflikter. Vi skal sikre, at vi ikke 
belaster vores vandmiljø med nærings-
stoffer og miljøfremmede stoffer, men 
endnu vigtigere skal vi sikre, at den 
fysiske tilstand er optimal for dyre- og 
plantelivet. Samtidigt skal sikres, at den 
nødvendige vandmængde er til stede til 
såvel vandforsyning som vandløbsvand, 
våde ådale og søers vandudskiftning, 
og vi skal sikre, at de store sommer-
vandmængder ikke skader samfunds-
strukturen. 

Det forventes ikke, at de statslige 
vandplaner vil levne kommunerne 
nogen større handlefrihed i forhold til 
målsætninger, men dog nogen i forhold 
til valg af projekter og tiltag. Derfor kan 

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Hvor skal  
regningen lande?
Skal det koste to milliarder kroner om året at 

gennemføre vandrammedirektivet – eller kan det 

gøres billigere? Og hvem skal betale regningen, 

når vi kender beløbets størrelse? En stor opgave 

venter forude...

En årlig omkostning på op mod to mil-
liarder kroner, ekstensivering af 10 pro-
cent af landbrugsarealet og et værditab 
på landbrugsjorden i størrelsesordenen 
16-28 milliarder kroner. 

Det kan blive den pris, Danmark 

kommer til at betale for at leve op til 
kravene i EU’s vandrammedirektiv 
– vel at mærke hvis det generelle mål 
om at opnå en god økologisk tilstand i 
det europæiske vandmiljø får en skrap 
fortolkning i EU-kommissionens ende-

lige udmøntning af direktivet næste 
år. Fortolkes målet mindre skrapt, 
kan omkostningerne til gengæld blive 
væsentligt mindre.

Det fremgår af en ny rapport 
– populært kaldet virkemiddelrappor-
ten  – som en række ministerier med 
Finansministeriet i spidsen offentlig-
gjorde kort før sommerferien.

Udover – som navnet antyder – at 
belyse, hvilke virkemidler Danmark kan 
tage i anvendelse for at nå vandram-
medirektivets mål, har forskerne og 
embedsmændene bag rapporten for-
søgt at vurdere omkostningerne ved at 
gennemføre direktivet.

Eftersom EU-kommissionen endnu 
ikke har forklaret de europæiske lande, 
hvordan begrebet god økologisk tilstand 
skal fortolkes, har forfatterne til virke-
middelrapporten forsøgt at belyse kon-
sekvenserne af vandrammedirektivet 
med udgangspunkt i tre scenarier, der 
afspejler krav til vandmiljøets kvalitet 
på tre forskellige niveauer. Scenarierne 
er nærmere beskrevet i artiklen side 16.

Det mest omkostningseffektive
Rapportens forfattere har beregnet 
omkostninger og besparelser ved de 
virkemidler, der er nødvendige for 
at opfylde kravene i de tre scenarier. 
Forudsætningen for beregningerne 
har været et valg af de virkemidler, der 
ser ud til at være mest omkostningsef-
fektive.

På den baggrund er embedsmands-
gruppen nået frem til, at et helt centralt 
virkemiddel kunne blive at ophøre med 
at udføre vedligeholdelse og grødeskæ-
ring i vandløbene. Det skyldes, at dår-

Et stop for vandløbsvedligeholdelsen vil give mulighed 
for at smække flere fluer på én gang.
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lige fysiske forhold er den væsentligste 
årsag til, at vandløbene ikke opfylder 
målsætningerne i de tre scenarier, og 
at problemerne langt hen ad vejen kan 
løses ved at stoppe vandløbsvedligehol-
delsen. 

Det vil samtidig medføre jævnlige 
oversvømmelser af de nærliggende 
landbrugsarealer i ådalene. Herved 
bundfældes eller omsættes fosfor og 
kvælstof, hvorved udledningen til søer 
og kystvande reduceres. Et stop for 
vandløbsvedligeholdelsen i en række 
vandløb vil altså give mulighed for at 
smække flere fluer på én gang. 

Samtidig hører virkemidlet til blandt 
de mest omkostningseffektive. Rap-
portens forfattere går så langt som til at 
understrege, at det kan blive vanskeligt 
at nå målene i både det skrappeste og 
det mellemste scenarie, hvis det ikke 
fuldt ud lykkes at udnytte virkemid-
lerne »stop for vandløbsvedligeholdelse« 
og »ekstensivering af landbrugsdrift i 
ådale.«

Det bliver dog heller ikke muligt at 

undgå andre virkemidler, som omlæg-
ning til økologisk malkekvægsdrift, 
ekstensivering af højbundsjord, skov-
rejsning og reduktion af den mængde 
kvælstof eller fosfor, landmændene må 
bruge.

Uoverskuelige konsekvenser 
Hvis vi skal op på at ekstensivere drif-
ten på over 300.000 hektar svarende til 
10 procent af landbrugsarealet, vil det 
imidlertid få helt uoverskuelige konse-
kvenser både for landbruget og for det 
danske samfund. Det vil ikke blot gå 
ud over de landmænd, der skal afstå 
jorden, men også over forarbejdnings-
industrien og dermed landets eksport-
indtægter, lyder den skarpe advarsel fra 
landbruget.

- Det vil have så store omkostninger, 
at vi betragter det som urealistisk og 
uklogt, ikke blot af hensyn til landbru-
get og følgeindustrierne, men også set 
i forhold til resten af samfundet, siger 
viceformand Henrik Høegh, Dansk 
Landbrug.

Han vurderer, at landbrugets smerte-
grænse ligger et sted mellem det mindst 
skrappe og det mellemste scenarie, 
hvor der opereres med ekstensivering 
af henholdsvis 7500 og 75.500 hektar 
landbrugsjord.

Henrik Høegh henviser til, at der 
i de senere år – og ikke mindst i den 
forløbne sommer – har været mange 
situationer, hvor vandløbene ikke har 
kunnet aftage regnmængderne. 

- Hvad nytter det at lave 25-30 pro-
cent større kloakanlæg, hvis vandet 
stopper lige uden for byerne. Nej, vi har 
brug for nogle løsninger, der tilgodeser 
både miljøet og behovet for, at vandlø-
bene kan kapere de kraftige regnskyl vi 
får, siger Henrik Høegh. 

Han peger på, at der findes flere 
typer projekter, der indikerer, at det vil 
være muligt at finde alternative løsnin-
ger. Det gælder blandt andet et projekt 
ved Hadsten nord for Århus, hvor man 
har lavet et vandløb i to profiler. Det vil 
sige, at vandløbet har en strømrende 
i bunden og er udvidet højere oppe, 

Odense å’s udmunding i Odense Fjord ved Seden Strand. Odense Fjord er 
et af de kystvande, der er brugt som grundlag for virkemiddelrapporten.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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så det kan kapere større regnskyl. Et 
projekt der ifølge Henrik Høegh er gen-
nemført i et bredt samarbejde mellem 
både landbrug, myndigheder og natur- 
og miljøorganisationer.

Med hensyn til målet om at redu-
cere udledningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjorden peger han på projektet 
Agwa ved Odder, hvor landmændene 
involveres i at identificere marker med 
høj udvaskning af næringsstoffer og 
efterfølgende at fjerne udvaskningen 
herfra.

- Hvis vi går intelligent til værks, tror 
vi på, at det vil kunne lade sig gøre at 
nå de samme miljømæssige mål, men 

med meget færre omkostninger, fastslår 
Henrik Høegh.

Og virkemiddelrapporten kommer 
da til en vis grad også landbruget 
i møde. I hvert fald slås det fast, at 
indsatsen for at nå målene i vandram-
medirektivet skal målrettes mod land-
brugsarealer, der er dårlige til at holde 
på næringsstofferne, og som derfor har 
en høj udvaskning.

Regeringen ikke ambitiøs nok
Ifølge Henning Mørk Jørgensen fra 
Danmarks Naturfredningsforening går 
regeringen efter, at det mellemste sce-
narium bliver dét, der i sidste ende skal 
gennemføres. Dermed er truslen mod 
landbruget måske knap så alvorlig, selv 
om smertegrænsen ifølge landbruget 
ligger lavere end det mellemste scena-
rium.

Det er tilgengæld ikke tilfredsstil-
lende for naturfredningsforeningen:

- Det skrappeste scenarium ligner i 
store træk de målsætninger for vand-
miljøet, der ligger i de nuværende regi-
onplaner, som i sin tid blev udarbejdet 
af amterne. Hvis regeringen kun går 
efter at opfylde kravene i det mellemste 
scenarium, er det udtryk for, at man 
træder tilbage fra det ambitionsniveau, 
der var i amterne, og det mener vi ikke 
kan være meningen, siger Henning 
Mørk Jørgensen, der er biolog og vand-
politisk medarbejder i naturfrednings-
foreningen.

Endvidere påpeger han, at regerin-
gen satser på i vidt omfang at benytte 
sig af en undtagelsesbestemmelse, der 
siger, at stærkt modificerede vandområ-
der kan undtages fra målsætningen om 
god økologisk kvalitet.

- Men direktivet fritager os ikke 
fra at gøre vores yderste for, at disse 
områder skal få så god en kvalitet som 
muligt, og det aspekt er slet ikke med i 
virkemiddelrapporten.

Under alle omstændigheder er det 
i sidste ende EU-kommissionen, der 
sætter kravene, og Henning Mørk Jør-
gensen påpeger, at kommissionen indtil 
videre ikke har vist tegn på at ville give 
køb på ambitionsniveauet om, at det 
europæiske vandmiljø skal have en god 
økologisk kvalitet.

Hvis det viser sig at holde stik, når 
kommissionen melder de konkrete 
målsætninger ud i begyndelsen af det 
kommende år, så er spørgsmålet, om 
målene i det skrappeste scenarie kan 
gennemføres med færre midler og 
et mindre udtag af landbrugsarealer, 
sådan som landbruget håber.

- Jeg kan ikke umiddelbart vurdere, 
om regeringen i virkemiddelrappor-
ten har skudt over eller under målet, 
hvad angår omkostningerne. Men når 
det kommer til de konkrete projekter 
på lokalt niveau, så er det selvfølgelig 
muligt at skræddersy intelligente løs-
ninger, og det skal man naturligvis gøre, 
siger Henning Mørk Jørgensen.

Landbrugets påvirkning af vandmiljøet er udpeget som det væsentligste problemområde,  
der skal gøres noget ved for at Danmark kan leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. 

Vandforbrugerne kan komme til at betale for 
tiltag, der skal beskytte vandløb mod udtør
ring på grund af vandindvinding.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Hvem skal så betale?
Da de europæiske politikere vedtog 
vandrammedirektivet, besluttede de, at 
det grundlæggende princip bag finan-
sieringen skal være »forureneren beta-
ler-princippet«. 

Alligevel ser det i øjeblikket ikke ud 
til, at landbruget kommer til at dække 
alle de landbrugsrelaterede omkost-
ninger.

Staten er nemlig allerede gået i gang 
med at iværksætte naturgenopretnings-
projekter, der er rettet mod at opfylde 

formålet med vandrammedirektivet. 
Pengene kommer fra den såkaldte 
ekstra miljømilliard, som Folketinget 
har afsat til forbedring af natur og 
miljø i de kommende år. 

Samtidig er der så småt begyndt 
at komme gang i en diskussion om 
forskellige modeller for finansiering. 
Det ser ud til, at der er konsensus hos 
Dansk Vand- og Spildevandsforening 
(DANVA), Dansk Landbrug og Kommu-
nernes Landsforening om eksempelvis 
at lægge landbrugsstøtten om, så den 

i højere grad bliver rettet mod at for-
bedre natur og miljø. 

Der er også enighed mellem DANVA 
og landbruget om, at vandforsynin-
gerne kan påtage sig deres ansvar for 
at modvirke udtørring af vandløb ved 
eksempelvis at opkøbe landbrugsjord 
og sælge den videre med de nødvendige 
restriktioner. Da vandforsyningerne er 
brugerfinansierede, vil det i givet fald 
være vandforbrugerne, der betaler for 
at kunne få vand og for at forhindre 
negative konsekvenser for vandløbene 
– altså en realisering af forureneren 
betaler-princippet. Det kan også gen-
nemføres ved, at vandforsyningerne 
betaler en landmand for at underlægge 
sig dyrkningsrestriktioner, herunder 
omlægning af dræn mv.

Vandene skiller
Til gengæld skiller vandene, når for-
slagene går på at ramme landbruget 
generelt enten økonomisk eller gennem 
regulering. Det synes for eksempel mil-
jøkonsulent Claus Vangsgaard DANVA 
er en god idé, mens landbruget ikke 
overraskende er imod.

- Man kunne stille et generelt krav 
om, at landbruget ikke må udlede 
næringsstoffer til de sårbare dele af 
vandmiljøet. Det er samme model som 
bræmmelovgivningen og kan gøres, 
uden at man skal betale kompensation 
til enkelte landmænd. Men jeg hælder 
i virkeligheden mere til at indføre en 

Øget anvendelse af husdyrgødningen til eksempelvis biogas  
samt udtagning af landbrugsjord er blandt de virkemidler, der kan tages i brug.

Udledning af renset spildevand til Århus Å.  
Øget spildevandsrensning er dyrt i forhold til den 
effekt, det vil give i vandløbene.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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kvælstofafgift, som landmændene 
skal betale. Pengene kunne så bruges 
til at betale de landmænd, der skal 
have kompensation for at tage deres 
jord ud af drift. På den måde får man 
fordelt omkostningerne inden for 
landbrugssektoren, siger Claus Vangs-
gaard og henviser til, at landbruget i 
Sverige betaler en kvælstofafgift.

Den argumentation køber Henrik 
Høegh ikke med henvisning til, at for-
slagene rammer landbrugets konkur-
renceevne generelt. 

Med hensyn til den generelle regu-
lering siger Henrik Høegh, at dansk 
landbrug bruger 15 procent mindre 
kvælstof end det optimale i forhold til 
planternes vækst.

- Planteavlsudbytterne i Danmark 
er faldende, mens de stiger alle andre 
steder i Europa. Med en jordskat 
på omkring 500 kr. pr. ha betaler vi 
samtidig Europas højeste jordskat. 
Svenskerne betaler ikke jordskat, men 
har så en kvælstofafgift i stedet. Man 
kunne bruge noget af jordskatten på 
vandrammedirektivet, men jeg kan 
ikke forestille mig, at vi skulle betale 
både jordskat og kvælstofafgift. Både 
generel regulering og kvælstofafgift 
ville være ødelæggende for konkur-
renceevnen, fastslår Henrik Høegh. 

- Vi foretrækker en model, hvor vi 
på intelligent vis tager noget jord ud 
af landbrugsdriften og finder nogle 
løsninger, der sikrer, at vi har lov til 
at være konkurrencedygtige på den 

resterende del af landbrugsjorden, 
siger viceformanden.

Men det er ikke sikkert, at landbru-
get får sin vilje på dette punkt. I hvert 
fald har ministerierne bag virkemid-
delrapporten holdt en dør på klem for 
eventuelle afgifter. »Overvejelser om 
muligheder for anvendelse af afgifter 
vil generelt indgå i det videre arbejde,« 
hedder det i rapporten.

En mulighed for at handle med 
kvælstofkvoter efter en model, der 
ligner CO2-kvotesystemet i Kyotopro-
tokollen, diskuteres internt i landbru-
get, men den model skydes ligeledes 
ned af Henrik Høegh.

- Det er ikke en god løsning, at 
bare man har penge nok, er det ok 
at forurene. Det vil være uheldigt at 
kapitalisere retten til at drive jorden 
og give planterne det de har brug for. 
Desuden vil det jo blive uhyre nemt 
for politikerne blot at kappe 20 pro-
cent af kvoterne.

Kommuner vil  
ikke stå med regningen
Mens landbruget kommer til som 
minimum at afgive jord, står kommu-
nerne med ansvaret for den praktiske 
gennemførelse af vandrammedirek-
tivet. Kommunernes Landsforening 
er dog tilbageholdende med at tage 
stilling til spørgsmålet om, hvem der 
skal betale.

- Indtil videre er intet lagt fast, 
så alle muligheder ligger åbne i øje-

blikket, siger Peter Jørgensen, der er 
chefkonsulent i KL’s teknik- og miljø-
afdeling.

Set fra kommunernes synsvinkel er 
det væsentligt, at de ikke kommer til 
at stå med regningen for at gennem-
føre vandrammedirektivet, blot fordi 
de har fået det administrative ansvar 
for at gennemføre miljømålsloven, 
der er den danske udmøntning af 
direktivet.

- KL har en generel aftale med 
regeringen om, at hvis kommunerne 
bliver påført nye udgifter eller opga-
ver som følge af miljømålsloven, skal 
de have en kompensation fra staten. 
Det er det generelle kompensations-
princip, der også gør sig gældende på 
dette område. Da der imidlertid ikke 
er reelle opgaver i miljømålsloven 
endnu, har man ikke kunnet for-
handle om økonomien. Det kommer 
først til at ske, når vi ser udkastene til 
vandplaner fra de statslige miljøcen-
tre, siger Peter Jørgensen.

Tilbage står nu et stort arbejde 
med at få direktivet gennemført. 

I dette efterår har kommunerne, 
vandforsyningerne, landbruget og 
andre aktører muligheder for at 
komme med deres bud på, hvilke 
lokale projekter der kan bidrage til at 
opfylde direktivet. 

Når denne såkaldte idéfase er over-
stået, skal statens miljøcentre næste 
år udarbejde de overordnede vand-
planer for de enkelte vandområder 
rundt omkring i landet. 

Endelig bliver det så op til kom-
munerne fra 2009 at udarbejde og 
gennemføre de handleplaner, der skal 
sikre, at Danmark lever op til vand-
rammedirektivet i 2015.

Undervejs i denne lange proces er 
der ingen tvivl om, at der løbende vil 
være diskussion om, hvor stor regnin-
gen bliver, og hvor den skal lande...

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

Odense Kanal i baggrunden og Odense Fjord i forgrunden.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Idéfasen løber kun over et 

halvt år. Hvis kommunen 

vil udnytte chancen for at 

lave nye projekter, eller få 

ændret på urealistiske mål, 

er det nu, der skal sættes i 

gang.  Har man visioner for 

recipienter – åer, søer eller 

fjorde –  der går på tværs 

af kommunegrænser, er et 

tværkommunalt samarbejde 

løsningen.

Rammerne  
for fremtidens  
administration  
sættes nu

Det er det rene vand, men samtidig 
en kolossalt stor opgave og en helt ny 
måde at regulere vandmiljøet på. Idé-
fasen er en del af miljømålsloven, og 
miljømålsloven er den danske udmønt-
ning af EU’s vandrammedirektiv – et 
direktiv der kort sagt går ud på, at der 
skal sættes bindende mål for vandkva-
liteten i vandløb, søer, fjorde, ved kyster 
og i grundvandet.

Det er vedtaget i miljømålsloven, at 
de statslige miljøcentre skal udarbejde 
vandplaner, der indeholder bindende 
mål for de forskellige recipienter, og 
det er kommunernes ansvar, at disse 
mål bliver opfyldt. Vandplanerne bliver 

sendt i høring 22. december 2008, og i 
idéfasen har kommunerne altså mulig-
hed for at komme med indspil og søge 
indflydelse på de kommende vand-
planer.  Men tiden er knap – indspil 
til idéfasen skal være miljøcentrene i 
hænde senest den 22. december i år. 

Vær forberedt
- Når de endelige vandplaner ligger i 
slutningen af 2009, har kommunerne 
kun ca. et halvt år til at udarbejde de 
indsatsplaner, der beskriver, hvordan 
de vil opnå målene i vandplanen. Det 
kræver altså, at kommunen er godt 
forberedt, siger Lars Kaalund, afdelings-
chef i Orbicon. 

Men hvis man gør en indsats alle-

rede i idéfasen, har man et godt viden-
grundlag. Idefasen er nemlig kun det 
første skridt. I hele 2008 vil miljøcen-
trene og kommunerne skulle diskutere 
mål og midler, før vandplanerne skal i 
høring hos kommunerne. Hvis kommu-
nerne har været aktive i idéfasen, vil de 
være godt klædt på til at kunne disku-
tere mål og midler med miljøcentrene.

Kommunalreformen  
– en ekstra udfordring
Kommunalreformen er mange steder 
en stor udfordring – også i forhold 
til arbejdet med miljømålsloven. Før 
administrerede kommunerne kun de 
mindre vandløb, men nu skal de også 
administrere større vandløb, søer og 

Grafik: Troels Marstrand
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fjorde. De skal sætte sig ind i de nye 
opgaver og skaffe sig overblik over 
de data, der ligger fra amterne, for at 
kunne levere et kvalificeret indspil til 
idéfasen.  

Mange steder er der også kommet 
nye medarbejdere til, og i sammen-
lægningskommuner skal der skaffes 
overblik over ofte meget forskelligar-
tede data fra de tidligere kommuner. 
Derudover skal der lægges helt nye 
rammer og strategier for det fremadret-
tede arbejde.

Overblik over miljødata
Det er et stort spørgsmål, hvor meget 
det kommer til at koste den enkelte 
kommune. 

- Vi har oplevet, at der er fokus på at 
få samlet alle data og få et økonomisk 
overslag over de udgifter, der følger 
af de nye miljømål. Den økonomiske 
analyse tager udgangspunkt i en beskri-
velse af det gab, der er mellem den 
nuværende miljøtilstand og de målsæt-
ninger, der fremgår af regionplanerne, 
forklarer Lars Kaalund.

Det vil her vise sig, hvor indsatserne 
vil være økonomisk uoverkommelige, 
eller måske ikke er tilstrækkelige til at 
nå måljømålene. En miljøøkonomisk 
analyse giver et godt udgangspunkt 
for diskussioner med miljøcentrene 
om forhold mellem økonomi, tekniske 
muligheder og tidshorisont.

Regionplanerne, der tages udgangs-
punkt i, blev udarbejdet af de for-
henværende amter. I planerne er der 
specifikke målsætninger for de enkelte 
recipienter, og regionplanerne vil være 
udgangspunktet for de kommende 
vandplaner, som de nye statslige miljø-
centre skal udarbejde.

Modsatrettede krav
Der kan være mange årsager til, at 
målene ikke kan nås. På Sjælland er 

den naturligt lave sommervandføring 
f.eks. et problem. Hvis det ikke var for 
udledningen af spildevand, ville mange 
vandløb simpelthen tørre ud om som-
meren. Men spildevandet er ikke en 
del af den naturlige tilstand, som Miljø-
målsloven beskriver. 

- Hvis vandløbet skal tilbage til sin 
naturlige tilstand, vil det altså tørre ud, 
og så er det måske ikke muligt at leve 
op til krav om fiskebestand og lignende. 
Kravene kan altså hive i hver sin ret-
ning, hvilket gør det umuligt at opnå 
målsætningerne. Det er vigtigt, at kom-
munen afdækker disse forhold i idéfa-
sen og melder dem ind til miljøcentret, 

så der er mulighed for at komme i 
dialog med miljøcentret om for eksem-
pel modsatrettede krav, fortæller Lars 
Kaalund.

Visioner for  
fremtidens vandmiljø
Men en ting er at leve op til de kom-
mende krav. En anden ting er at skabe 
visioner for fremtidens vandmiljø - her 
indeholder idéfasen gode muligheder. 
De fire kommuner Albertslund Kom-
mune, Høje Taastrup Kommune, Ishøj 
Kommune og Vallensbæk Kommune er 
gået sammen om at udarbejde et oplæg 
til en strategi og udviklingsplan for 

Både jernbanebroer og motorvejsbroer (bil
ledet) krydser Store Vejle Å dalen. Alligevel 

bestræber kommunerne sig på, at naturom
råderne i ådalen giver anledning til gode 

oplevelser for borgerne.

Foto: Claus Haagensen/Chili
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området omkring Store Vejle Å. En å 
der passerer gennem alle kommunerne.

- Samarbejdet omkring Store Vejle 
Å  giver os mulighed for at koordinere 
tingene. Det kan være svært at gøre en 
effektiv indsat alene. Når vi samarbej-
der, har vi også mange flere muligheder 
for at skabe løsninger, siger Henriette 
Voigt, Albertslund Kommune, der er 
medlem af styregruppen for samarbej-
det.

Orbicon hjælper med at fremskaffe 
grundlaget for strategi og udviklings-
plan, og regner i øjeblikket på de mulig-
heder, der er for at forbedre vandkvali-
tet, naturværdier samt kulturhistoriske 
og rekreative værdier.

En helhedsorienteret tankegang
- Den tværkommunale projektgruppe 
er nedsat for at komme med et samlet 
input til idéfasen. Vi var nogle af de 

første, der gik i gang med et tværkom-
munalt samarbejde. Det handler jo 
om de fremtidige rammer for vores 
administration og forvaltning, og ved 
at handle aktivt får vi skabt nogle gode 
rammer. I løbet af efteråret skal vores 
politikere tage stilling til, hvilke idéer de 
ønsker at sende videre til staten, fortæl-
ler Henriette Voigt. 

Hun påpeger, at store dele af natur-
områderne er afhængige af vandet, og 
derfor giver det god mening at tænke 
naturen sammen med det vand, den 
er afhængig af. Der er både motorvejs-
broer og jernbanebroer, der krydser 
området, men det er vigtigt, siger 
Henriette Voigt, at naturområderne 
giver anledning til gode oplevelser og 
fremmer livskvalitet og sundhed for 
borgerne.

- Vi giver et samlet input til idéfasen, 
som er baseret på en helhedsbetragt-

ning for udviklingen af hele Store 
Vejle Å dalen. Ud over at tage højde 
for målene i miljømålsloven inddrager 
vi også naturværdier i områderne, 
der støder op til Store Vejle Å og tager 
højde for, at der skal være gode rekrea-
tive områder. 

Mange andre kommuner har nu 
også set, at et tæt samarbejde, giver 
adgang til effektive og visionære løs-
ninger, når recipienten går på tværs af 
kommunegrænser. 

- Vi har holdt fælles workshops for 
flere kommuner, og ud over projektet 
omkring Store Vejle Å, arbejder vi med 
et fælles kommunalt projekt for fire 
kommuner omkring Vadehavet, fortæl-
ler Lars Kaalund.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunika
tionsmedarbejder i Orbicon A/S.

Fire kommuner omkring Vadehavet samarbejder om at forberede sig på gennemførelsen af vandrammedirektivet.

Foto: Bert Wiklund
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Debatten om, hvordan vandrammedi-
rektivet skal gennemføres i Danmark, 
tager aktuelt udgangspunkt i en række 
projekter og rapporter, der belyser 
de virkemidler, der kan tages i brug. 
Seneste skud på stammen er rapporten 
»Fagligt udredningsarbejde om virke-
midler i forhold til implementering 
af vandrammedirektivet« – populært 
også kaldet virkemiddelrapporten, 
der sætter fokus på overfladevandet i 
vandløb, søer og kystvand, men ikke 
kommer ind på, hvad der skal gøres i 
forhold til grundvandet.

EU-kommissionen har endnu ikke 
fastsat konkrete mål for, hvornår der 
er god økologisk tilstand i vore vand-
løb, søer og kystvande. Derfor bygger 
rapporten på tre scenarier, der tager 
udgangspunkt i en skrap målfastsæt-
telse, én midt imellem og en målfast-
sættelse, der ligger relativt tæt på situa-
tionen, som den ser ud i dag.

Tre scenarier
For hvert af de tre scenarier har rap-
portens forfattere opstillet mål for hen-
holdsvis vandløb, søer og kystvande, 
idet de har benyttet én miljøindikator 
for hver af de tre typer vandområder. 
For vandløbene er det Dansk Vand-
løbsFauna Indeks (DVFI), der – som 
navnet antyder er et indeks over små-
dyrsfaunaen i vandløbene. For søerne 
er det klorofylindholdet, mens det 
for kystvandene er dybdegrænsen for 
udbredelse af ålegræs.

Med udgangspunkt i målene beskri-
ver rapporten, hvor langt man i dag er 
fra at nå målene. I det skrappest sce-
narium skal DVFI-indekset være mini-
mum 6, og 20.060 kilometer danske 
vandløb opfylder ikke denne målsæt-
ning. Det svarer til 82 procent af vand-
løbene. I det mellemste scenarium er 
målet for vandløbene minimum DVFI 
5. 10.190 kilometer vandløb svarende 
til 41 procent opfylder ikke dette mål. I 
det mindst skrappe scenarium kræves 

minimum DVFI 4, hvilket betyder, at 
3.190 kilometer vandløb svarende til 13 
procent ikke opfylder målet.

Tilsvarende mål er opstillet for søer 
og kystvande, selv om der – sammen-
lignet med vandløbene – mangler en 
mere præcis viden om, i hvilket omfang 
målene er opfyldt især for søernes ved-
kommende.

Introducerer nye virkemidler
Med udgangspunkt i de tre scenarier 
har rapportens forfattere bestræbt sig 
på at identificere de kombinationer 
af virkemidler, der sikrer at man når 
målene med færrest mulige omkost-
ninger. 

Rapportens forfattere konkluderer, at 
det dominerende virkemiddel bør være 
stop for vandløbsvedligeholdelse. Det 
vil nemlig afhjælpe et udbredt problem 
med de fysiske forhold i vandløbene. 
Desuden vil det sikre oversvømmelse af 
dele af ådalene, hvorved udvaskning af 
fosfor og kvælstof til søer og kystvande 
vil blive reduceret.

Rapportens forfattere understreger 
samtidig, at kendte virkemidler som 
stop for vandløbsvedligeholdelse og 
oversvømmelse af ådale ikke vil være 
tilstrækkeligt. Derfor introducerer rap-
porten en række nye virkemidler såsom 
omlægning til økologisk malkekvægs-
drift, anvendelse af ammoniak i stedet 
for nitratgødning, dyrkning af flerårige 
energiafgrøder samt afbrænding af 
husdyrgødning og bioforgasning.

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

Ny rapport  
om virkemidler
Opstiller tre scenarier og 

introducerer nye virkemidler.

Af Poul Erik Pedersen

Skal der skæres mindre grøde i de danske vandløb?  
Ja, mener forfatterne bag virkemiddelrapporten.

Det bliver formentlig nødvendigt med nye typer af 
virkemidler for at nå vandrammedirektivets mål.

Foto: Claus Haagensen, Chili

Foto: Claus Haagensen, Chili



Af Harriet Öster, Mats Nilsson og Poul Erik Pedersen

Skærpede krav i miljø-

godkendelser, strammere 

betingelser for miljøstøtte 

til landbruget og afgift på 

kvælstof er centrale virke-

midler i Finland og Sverige.

Ikke flere penge 
til vandramme-
direktivet

I Danmark har vi et billede af, at vand-
miljøet hos vore nordiske naboer i Fin-
land og Sverige har det godt sammen-
lignet med det danske. Og det passer i 
store træk, men er alligevel en sandhed 
med visse modifikationer. For også i 
disse lande findes der områder med 
udslip af næringsstoffer til vandløb, 
søer og kystvande fra såvel landbrug 
som spredt bebyggelse.

Vækst har derfor taget turen til Fin-
land og Sverige for at se på, hvordan 
det går med at gennemføre vandram-
medirektivet hos naboerne i nord, og 
forskellene er betydelige. Især skiller 
Finland sig ud, idet man her har beslut-
tet, at der som udgangspunkt ikke 
bliver afsat ekstra penge til at gennem-
føre vandrammedirektivet. 

I Sverige har man – ligesom i Dan-
mark – stadig ikke taget stilling til, 
hvem der kommer til at betale hvor 
meget. Til gengæld har man mange 

års erfaring med en afgift på kvælstof 
– som er et af de forslag, der i øjeblik-
ket er på spil i den danske debat.

Ingen ekstra penge
- Den finske regerings udgangspunkt 
er, at de statslige ressourcer til vandbe-
skyttelsen, som allerede findes, i første 
omgang skal anvendes så effektivt som 
muligt. Eventuelt får vi en mindre til-
lægssum for det planlægningsarbejde, 
der foregår i øjeblikket, siger Ulla 
Kaarikivi-Laine, der er ansvarlig for 
vandspørgsmål i det finske miljømini-
sterium. 

Baggrunden er, at Finland har en 
generelt bedre økologisk tilstand i 
vandmiljøet end Danmark, men også, 
at landet i forvejen bruger en del penge 
på direkte miljøstøtte til landbruget. 
Ideen er at kanalisere disse penge i 
retning af at opfylde vandrammedirek-
tivet.

Hvert år modtager det stærkt subsi-
dierede landbrug således 300 millioner 
euro i miljøstøtte. Samtidig bruger 
kommunerne 400 millioner euro på 
vandrensning, mens den finske stat 
bruger cirka 10 millioner euro på vand-
beskyttelsesinitiativer.

I alt bliver det årligt til 710 millioner 
euro svarende til cirka 5,2 milliarder 
danske kroner til beskyttelse af det 
finske vandmiljø. Til sammenligning 
brugte de svenske kommuner i år 2000 
11,6 mia. svenske kroner på spilde-
vandsrensning, mens Danmark bruger 
cirka 8 milliarder danske kroner om 
året på at rense spildevand fra byerne. 
Desuden forventer eksperter, at Dan-
mark får ekstraomkostninger på op 
til to milliarder kroner årligt over en 
årrække alene til at gennemføre vand-
rammedirektivet. 

En finsk udredning har for nylig vist, 
at miljøstøtten til jordbruget ikke har 
været effektiv, og på den baggrund for-
ventes det, at betingelserne for tildeling 
af miljøstøtte til landbruget vil blive 
skærpet betydeligt i de kommende år.

Husdyrbrug miljøgodkendes
Finlands andet væsentlige værktøj til 
at nå målene i vandrammedirektivet er 
muligheden for at stramme kravene i 
miljøgodkendelser af de lidt større hus-
dyrbrug. Miljøgodkendelserne kræves 
af husdyrbrug, der eksempelvis har 
minimum 30 malkekøer eller 80 styk-
ker kødkvæg eller svinegårde med 60 
søer eller 210 slagtesvin. Planteavlsbrug 
skal til gengæld ikke miljøgodkendes.

Eftersom de finske miljøgodkendel-
ser skal fornyes med jævne mellemrum 
har myndighederne en mulighed for 
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at skærpe kravene til udslippet af 
næringsstoffer fra husdyrbrugene. 

Til sammenligning skal eksisterende 
landbrugsejendomme i Danmark ikke 
have miljøgodkendelser, med mindre 
de planlægger at udvide. Fra 2007 
kræves der i Danmark miljøgodkendel-
ser ved udvidelse af ejendomme med 
mindst 75 dyreenheder, hvilket svarer 
til for eksempel 64 malkekøer uden 
opdræt. 

Efter 2015 – hvor vandrammedirek-
tivets mål skal være opfyldt – vil den 
finske regering evaluere indsatsen og 
vurdere, om stramninger i miljøstøtte 
og miljøgodkendelser har haft den nød-
vendige effekt i forhold til vandram-
medirektivet. 

Svensk afgift på kvælstof
I Sverige er der endnu ikke fuldt over-
blik over perspektiverne i vandramme-
direktivet, blandt andet fordi analysen 
af tilstanden i vandområderne endnu 
ikke er afsluttet. Men Sverige har alle-
rede tidligere signaleret vilje til at lade 
landbruget betale for at opnå forbed-
ringer i vandmiljøet.

Siden 1992 har Sverige nemlig haft 
en afgift på kvælstof i kunstgødning. 
Afgiften er på 1,8 svenske kroner pr. 

kg kvælstof (svarende til 1,45 danske 
kroner), og svenskerne regner med, at 
afgiften har reduceret kvælstofudslip-
pet med 1.300 – 1.800 tons kvælstof 
pr. år. Det skal ses i forhold til, at det 
svenske landbrugs samlede kvælstof-
udledning er beregnet til 50.000 tons 
om året.

Selv om svensk landbrug ikke er glad 
for afgifter, så har kritikken af afgiften 
været bemærkelsesværdigt mild – til 
dels fordi der var tale om, at afgiften 
skulle have været højere, end den endte 
med at blive, men måske også fordi 
svensk landbrug er meget optaget af at 
fremstå miljøvenligt. 

Forfatteroplysninger:
Harriet Öster og Mats Nilsson er freelance 
journalister i henholdsvis Finland og Sverige. 
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist i 
Danmark og redaktør af Vækst.

De nordiske forskelle

Finland
Befolkningstal: 5,2 mio. indbyggere

Areal: 337.000 km2

80 procent af de finske søer har god 

eller udmærket vandkvalitet. Vand-

kvaliteten i en tredjedel af landets 

åer og elve klassificeres som dårlig 

eller middel. Problemer med grund-

vandet forekommer kun i få lokale 

tilfælde.

Sverige
Befolkningstal: 8,9 mio. indbyggere

Areal: 410.929 km2

1 procent af Sveriges søer og vandløb 

er ramt af overgødskning, mens 10 

procent er påvirket af næringsstof-

fer. 4 procent af søerne er påvirket af 

forsuring primært på grund af forure-

ning fra trafik.

Danmark
Befolkningstal: 5,4 mio. indbyggere

Areal: 43.098 km2

Der er risiko for, at mindst halvde-

len af vandløbene, to tredjedele af 

søerne og 90 procent af de kystnære 

vande ikke opfylder miljømålsæt-

ningerne i de danske regionplaner i 

2015. Det samme gælder 44 procent 

af grundvandsforekomsterne. Det er 

dog ikke sikkert, at vandrammedirek-

tivets målsætninger på alle punkter 

bliver de samme som målsætnin-

gerne i regionplanerne. 

En svensk afgift på kvælstof har 
reduceret udledningerne med 

1.3001.800 tons kvælstof til det 
svenske vandmiljø om året.

Finske husdyrbrug med eksempelvis 30 malkekøer eller 80 stykker kødkvæg skal have en 
miljøgodkendelse. Miljøgodkendelserne kan strammes, hvis Finland ikke lever op til vand
rammedirektivet.

Tem
a: V

an
d

ram
m

ed
irek

tivet

1� / Vækst 3•2007

Foto: Mats Nilsson

Foto: Pekka Sakki, Lehtikuva



ENGAGERET. RESULTATORIENTERET.

www.hsh-nordbank.dk

1� / Vækst 3•2007



Naturfag på  
en anden måde

En elev kan ikke bruge folkeskolens 

naturfagsundervisning til noget i 

gymnasiet. De etablerede systemer 

skal blive bedre til at snakke sammen, 

og det kan de komme til gennem 

Naturvidenskabernes Hus.

Det var en glædelig nyhed, da Dan-
marks Tekniske Universitet (DTU) i 
foråret kunne meddele, at drengene i de 
ældste klasser i folkeskolen nu har inge-
niørgerningen øverst på deres jobøn-
skeliste. Det er forhåbentlig et første 
tegn på, at udviklingen er ved at vende i 
retning af øget interesse for de naturvi-
denskabelige uddannelser.

I efterhånden mange år har vi 
nemlig i pressen læst og hørt bekym-
rede udsagn om, at for få unge tager en 
naturvidenskabelig uddannelse. Der har 
også været analyser af og bud på, hvor-
for det forholder sig sådan. 

Skolen har måttet holde for. For få 
lærere med naturfaglig uddannelse 
og for få lærere på efteruddannelse i 
naturfag har sammen med manglende 
investeringer i faglokaler resulteret i et 
fald i interessen hos eleverne. 

Et for lille kendskab i skolen til, hvilke 

spændende og afvekslende job man 
kan få inden for naturvidenskab og tek-
nologi, for eksempel som ingeniør, har 
gjort, at disse job er lavt prioriterede i 
elevernes drømme om fremtiden, hvor 
job som advokater, læger, medie- og 
reklamefolk er meget mere populære. 
Den manglende interesse for naturfag 
indenfor skolen falder helt i tråd med 
en lav status for området uden for 
skolen. Hvornår har vi sidst set en film, 
hvor hovedpersonen var ingeniør? 

Desuden viser DTU’s undersøgelse 
fra i foråret også, at en væsentlig del af 
de unge henter inspirationen til deres 
ønskejob i familien. Den sociale arv er 
dermed også en stærk faktor.

Svært at ændre  
etablerede systemer
Alle er enige om, at den manglende 
interesse for naturvidenskaberne er 
et problem, for vi har brug for natur-
videnskabeligt uddannede unge i et 
samfund hvis velfærd bygger på natur-
videnskab og teknologi. 

Politikerne taler om det, i skole-
verdenen diskuteres det og universi-
teter forsøger sig med initiativer, som 
skal gøre naturvidenskab sjovt. Også 
erhvervslivet er på banen, for her kan 
man helt tydeligt se, hvad resultatet af 
den manglende interesse bliver. 

Men ingen steder er der et gennem-
brud, som bringer os videre på områ-
det. Som politiker og tidligere erhvervs-
mand har jeg observeret, hvor svært det 
er at ændre holdninger og vaner inden 
for de etablerede systemer. Systemer, 
som ikke taler sammen, hvilket en elev 
i 1.g kan bevidne, når han opdager, at 
det naturfag, han har lært i folkeskolen, 

Foto: JM foto, Bjerringbro

Hvornår har man sidst set en ingeniør i hovedrollen i en film. Her er det Peter Belli i rollen som 
Hr. Underbid i Bølle Bob.

Foto: Peter Clausen, Scanpix Danmark
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ikke kan bruges til noget, efter han er 
kommet i gymnasiet.

Måske lykkes det kun, hvis man ind-
drager alle gode kræfter i et initiativ, 
som rækker ud over de etablerede 
systemer.

På tværs af systemerne
Det er netop det som er ideen bag 
projekt Naturvidenskabernes Hus i 
Bjerringbro. 

Som borgmester i Bjerringbro var 
det muligt for mig inden for kom-
munalfuldmagtens rammer at tage et 
initiativ, som gik på tværs af etablerede 
offentlige systemer, og som tidligere 
leder i erhvervslivet kunne jeg bruge 
mit netværk til at finde de rigtige folk 
til opgaven. 

Udgangspunktet var en idé, en 
gymnasierektor og en skoleinspektør i 
Bjerringbro havde om at bygge fælles 
naturfagslokaler. Ideen blev løftet op 
til at blive et forslag om at samarbejde 
på en helt ny måde i forbindelse med 
udvikling af naturfagsundervisningen. 
Blandt andet ønskede vi aftagerne af 

kandidaterne – for eksempel erhvervs-
livet – med i projektet. 

I løbet af mindre end en uge var der 
sammensat en bestyrelse med folk fra 
erhvervslivet, uddannelsesverdenen og 
universiteterne. Denne bestyrelse på 
mere end 10 mand produktudviklede 
ideen frem til en beslutning om, at der 
her var en angrebsvinkel, der ikke tidli-
gere var anvendt. Projektet gik herefter 
ind i »økonomifasen«, hvor der blev 
fremskaffet mere end 50 mio. kr. til 
byggeri af huset.

Oversvømmelser og jordskælv
Det har været fantastisk for mig at 
opleve den opbakning, Naturvidenska-
bernes Hus har fået fra alle, der har 
hørt om ideen. Vi i den nuværende 
bestyrelse er sikre på, at vi får et hus, 
som netop på grund af den brede inte-
ressegruppe som bakker op kan udvikle 
koncepter og metoder der anvendt 
bredt kan få den naturlige interesse 
børn har for naturfagene til at blomstre. 
Et af resultaterne heraf vil være mange 
flere kandidater i teknik og naturfag.

Arbejdet med at bygge Naturviden-
skabernes Hus skrider planmæssigt 
frem. Arkitektkonkurrencen er over-
stået og detailprojekteringen er i gang. 
Samtidig formes ideerne om det ind-
hold, der skal gøre huset til et helt spe-
cielt hus for de naturvidenskabelige fag.

Naturvidenskabernes Hus bliver et 
rundt tårn på 18 meter. Et arkitektonisk 
fyrtårn, som helt bevidst er gjort spek-
takulært, for det skal gøre opmærksom 
på sig selv og sin opgave. 

De som besøger huset, når det står 

De største bidragydere til byg-

ning af Naturvidenskabernes Hus,  

maj 2007:

Viborg Kommune

Fonden Realdania

Poul Due Jensens Fond

Hedeselskabet

Nordea Danmark Fonden

Viborg Amt

Det er meningen at Naturvidenskabernes Hus  
skal gøre opmærksom på sig selv. Derfor er det designet som en fireetages cylinder.

Grafik: NORD arkitekter & ARUP

Arealerne omkring Naturvidenskabernes hus skal understøtte husets funktion. Arealet består af 
et haveanlæg, bestående af 16 runde haver, hver med sit naturvidenskabelige tema.
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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, og Jørgen Mads Clausen, Danfoss, i Vækst 2-2007. Årets sidste 
kronikør bliver dekan Niels O. Andersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet, der skriver i Vækst 4-2007.

Niels Overgaard 
Andersen

Foto: Heine Pedersen

Anders Drejer

Foto: Anders Bach

Jørgen Mads Clausen

Foto: Danfoss A/S

færdigt i 2009, vil få en oplevelse. 
Måske bliver de inden for døren mødt 
af en oversvømmelse, måske af et jord-
skælv. Oplevelsen leder dem videre 
ind i det tema, der arbejdes med netop 
nu. Huset syder af aktivitet. Elever 
fra 0. klasse til 3.g er i gang med at 
undersøge, afprøve, eksperimentere, 
konstruere, beskrive, diskutere og 
præsentere. Nogle steder ser de små 
på, hvad de store laver, andre steder 
er ingeniører, biologer og andre folk 
fra virksomhederne med i arbejdet. 
En phd studerende fra det nærme-
ste universitet har sin faste plads på 
øverste etage. Lige nu iagttager han 
brugen af lærerens historiefortælling 
i natur/teknik undervisningen af en 
1. klasse sammen med to lærerstu-
derende, som også skal skrive opgave 
om dette emne. Nu ankommer en 
gruppe ingeniører fra en nærliggende 
metalvirksomhed, som har lejet en del 
af øverste etage til et formiddagsmøde. 
Bagefter har de en aftale med en 2.g, 
som arbejder med metaller. En gruppe 
folkeskolelærere møder efter frokost 
på kursus. De forbereder sammen med 
en medarbejder fra huset et efterud-
dannelsesforløb, hvor de har en klasse 
med i to dage. De er særligt interesse-
rede i nye måder at organisere under-
visningen på og brug af it i naturfags-
undervisningen.

Hvad er det der virker?
Det er vigtigt, at nogle børn har det 
sjovt med naturvidenskab i Naturvi-

denskabernes Hus, men det vigtigste 
er, at nogle forskere og medarbejdere i 
huset samler op på, hvad der virker. 

Husets fornemmeste opgave er at 
sprede viden om, hvordan undervis-
ning i naturvidenskab bliver sjovt ude 
på skolerne. Noget af det særlige ved 
Naturvidenskabernes Hus er, at her er 
erhvervslivet med til at løse en opgave, 
som måske slet ikke kan løses uden 
erhvervslivet, hvor naturvidenskaben 
anvendes i praksis.

Ideen til Naturvidenskabernes Hus 
opstod lokalt og blev videreudviklet 
lokalt og regionalt, men huset skal have 
betydning for hele landet. Økonomisk 
opbakning fra kommuner, erhvervsliv 
og fonde gjorde det muligt at huset kan 

bygges og arbejdet kan begynde. Arbej-
det med at bevise overfor børn og unge 
at naturvidenskab er fascinerende.

Forfatteroplysninger:
Poul Vesterbæk er byrådsmedlem i Viborg 
Kommune, tidligere borgmester i Bjerringbro 
Kommune samt tidligere administrerende 
direktør og vicekoncernchef i Grundfos A/S.

Den manglende interesse for naturvidenskaberne 
hos de unge er et problem for vort samfund.

Foto: Simon Podgorsek, iStockphoto
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Natur- 
videnskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus skal 

udvikle nye redskaber og koncepter 

for undervisning og efteruddan-

nelse i naturvidenskabelige fag. 

Huset skal tage initiativ til og 

være organisator for, at undervis-

ningsinstitutioner, CVU’er,  univer-

siteter, virksomheder, museer og 

andre parter i samarbejde påtager 

sig at udvikle og planlægge samt 

gennemføre undervisning og efter-

uddannelse.

Naturvidenskabernes Hus skal 

styrke lærernes kompetencer i de 

naturvidenskabelige fag og gøre 

børn og unge bevidste om og inte-

resserede i disse fag. 

Huset skal gennem sin virksom-

hed gøre det ”in” at beskæftige 

sig med naturvidenskabelige fag 

i grundskolen, på de gymnasiale 

ungdomsuddannelser – og senere 

ved valg af karrierevej.



Ifö EcoTrap er komplette afl øbssystemer til ejendomme uden kommunalt afl øb. 
Super stærke og helt tætte tanke, som vejer et minimum. 

Fremstillet med vægt på sikkerhed og kvalitet. Alle Ifö EcoTrap systemer lever 
op til de skrappe, danske myndighedskrav.

Ifö EcoTrap er et kvalitets-
produkt leveret af Ifö. Skabt 
med forankring i et solidt 
kendskab til kloakerings-
hånd værk. Kombineret med 
de sidste nye krav til miljø 
og teknik.

Effektive økologiske 
afl øbssystemer

- Gennemtænkte tanker om tanke

Mest solgte 

Ifö EcoTrap tank

Ifö EcoTrap 2300P 
bundfældningstank
Leveres komplet med integreret 
pumpebrønd og Grundfos pumpe 
AP 12.40.06.

Ifö EcoTrap 
bundfældningstank 2000 ltr.
Tanken leveres med integreret 
tømningsrør. Det har den fordel, 
at der er 100% tæthed op til 
dækslet, samt at du ved bestil-
ling som regel undgår at købe 
et løst tømningsrør, da man ofte 
kan klare sig med en højde på 
475 mm.

GAP med glat inderside

Nemme at installere

Lav lægningsdybde
Almindelig nedsivning Pumpenedsivning

Generalagent:
Max Sibbern A/S, 
Marielundvej 18, 2730 Herlev
Tlf. 44 50 04 04. Fax 44 50 04 05
post@maxsibbern.dk
www.maxsibbern.dk

Fødevareindustri stiller 
krav til vandforsyning
Vandforsyninger skal overholde myndighedskrav til vandets 

kvalitet og forbrugernes krav om levering. Men i Hanstholm 

har fiskeindustrien sat vandværket under yderligere pres med 

krav om at få helt rent vand. 

Hanstholm Vandværk leverer en stor del af den årlige 

vandproduktion på 1,2 millioner m3 til fiskeindustrien på 

Hanstholm Havn. Igennem et stykke tid har vandværket haft 

problemer med at overholde fiskeindustriens krav om fuld-

stændigt rent vand. Derfor har miljørådgiveren Orbicon A/S 

bistået vandværket med en komplet gennemgang af syv ind-

vindingsboringer på kildepladsen, hvorved problemerne med 

vandkvaliteten er blevet klarlagt ved kilden.

Efterfølgende har Orbicon udarbejdet et renoveringspro-

gram, der bringer såvel boringer som installationer i den 

ønskede tilstand. Opgaven udføres for Thisted Vand, der har 

overtaget vandværket ved kommunesammenlægningen.  

Salg af forsynings-
virksomheder modregnes 
i bloktilskud
Som et led i en større aftale om omstrukturering af den 

danske vandsektor har Folketinget i maj vedtaget en lov, der 

skal sikre, at kommunerne ikke sælger vand- og spildevands-

forsyninger med det formål at få penge i kassen.

I aftalen om omstrukturering af vandsektoren fra i vinter 

har forligspartierne besluttet, at de kommunale vand- og 

spildevandsforsyninger ikke længere må være organisatorisk 

placeret som afdelinger i kommunerne, men skal skilles ud i 

selvstændige selskaber. 

For at sikre, at kommunerne ikke benytter kravet om 

udskillelse som en mulighed for sælge forsyningsvirksom-

hederne og dermed trække penge ud af forsyningssektoren, 

vedtog Folketinget i maj en såkaldt stoplov, der betyder, 

at indtægter fra salg af vand- og spildevandsforsyninger 

modregnes i statens bloktilskud til kommunerne. Det er i 

princippet samme regler, som hidtil har været gældende på 

energiområdet.

Læs mere om loven på www.hedeselskabet.dk/vaekst/drik-

kevand.

Kommuner genoptager 
pesticidforbrug
Mens jernbaner, boldbaner samt veje og stier fortsat modta-

ger langt størstedelen af de pesticider, der bliver brugt i det 

offentlige, så begynder bekæmpelsen af kæmpebjørneklo 

at blive en hæmsko for det offentliges udfasning af pestici-

derne.

Det viser en ny rapport, som Skov & Landskab på Køben-

havns Universitet har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

203 kommuner, 9 amter og 83 statslige institutioner 

indberettede et pesticidforbrug på i alt 5,1 tons aktivt stof i 

2006. Heraf blev lige godt halvdelen - knap 2,6 tons - brugt 

af Banedanmark på de danske jernbaner, mens 512 kg blev 

brugt på idrætsarealer og 301 kg på veje og stier.

Alligevel er der i rapporten meget fokus på bekæmpel-

sen af kæmpebjørneklo. Det skyldes, at kæmpebjørneklo 

hæmmer mulighederne for at udfase pesticiderne. Kæmpe-

bjørneklo blev i 2006 oplevet som et væsentligt problem af 

65 procent af kommunerne samt af halvdelen af amterne og 

de statslige styrelser, der varetager drift af naturarealer.

I nogle områder er problemet med kæmpebjørneklo så 

stort, at det har fået en række kommuner - der ellers havde 

udfaset pesticiderne helt - til at genoptage pesticidanvendel-

sen udelukkende med det formål at bekæmpe kæmpebjørne-

kloen.

Mens 18 kommuner ophørte med at bruge pesticider fra 

2002 til 2006, havde 27 kommuner genoptaget pesticidan-

vendelsen, efter at de i 2002 havde været helt stoppet med 

at bruge pesticider. 12 af disse kommuner havde genopta-

get pesticidanvendelsen udelukkende med det formål at 

bekæmpe kæmpebjørneklo.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst under emnet 

Generelt om natur og miljø.
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Vær fortsat 
opmærksom på 
typografer!
Det ustabile sommervejr har været til 

gavn for træerne og til skade for typo-

grafbillerne, der i stor tal har angrebet 

danske nålebevoksninger, primært rød-

gran. Produktionen af afkom har været 

mindre end normalt, og typografbil-

lerne er udsat for et omfattende angreb 

af parasitter. På grund af den megen 

regn er rødgranernes sundhedstilstand 

samtidig meget god, og de kan derfor 

bedre modstå angreb fra typograferne.

Trods det anbefaler seniorforsker 

Hans Peter Ravn på Skov & Landskab, 

Københavns Universitet, stadig at finde 

og fjerne angrebne træer.

Eftersom hovedparten af den seneste 

flyvning af billerne har fundet sted i 

sidste halvdel af juli og begyndelsen af 

august, må der forventes at være frist til 

udgangen af september for udtransport 

af angrebne stammer, før typograferne 

kan begynde at trække ud til overvin-

tring i skovbunden, lyder det fra Skov & 

Landskab.

Verdens ældste 
skove
Et internationalt forskerhold har fundet 

bevis for, at historien om jordens ældste 

skovtræer går 385 millioner år tilbage, 

skriver nyhedsbrevet »Træ er Miljø.«

I 1870’erne, efter en pludselig over-

svømmelse i Gilboa i den amerikanske 

stat New York, gjorde forskere flere fund 

af stående stammer af fossile træer. 

For to år siden blev yderligere to for-

stenede træer fundet nær Gilboa. Disse 

forsteninger var af væltede træer med 

velbevarede stammer og intakte kroner 

med grene og kviste. Fundet viste for-

skerne, at der var tale om en træbregne-

lignende plante, og forskernes teori er, 

at træerne har dannet klodens første 

skove. Fremvæksten af skovene bandt 

store mængder CO
2
, hvorved jordens 

temperatur faldt til et niveau, der ligner 

nutidens klima, mener amerikanske 

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

Vi håber at møde dig på
www.nordea.dk eller personligt
i vores erhvervsafdeling

Brug for en partner for at udvikle din virksom-

hed? Fortæl om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre dem.

Kontakt vores erhvervsafdeling.

A

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

Gør det muligt

I mange år er tilskud til plantning af læhegn og småplant-
ninger blevet fordelt efter tur til forskellige geografiske områ-
der i Danmark. Det er en ordning, der har sikret, at lokale 
plantningsforeninger kunne bruge de nødvendige penge på 
at lave projektansøgninger – og samtidig vide, at pengene 
sandsynligvis ikke var spildt. 

Den ordning ser nu ud til at være slut med en ny 
bekendtgørelse, der trådte i kraft den den 19. juli.. Bekendt-
gørelsen bliver mødt med hård kritik fra organisationen 
Plantning & Landskab, der i mange år har administreret 
plantningsordningen. 

- Før kunne vi give plantningsforeningerne en slags for-
håndstilsagn om, at de sandsynligvis ville få tilskud, hvis de 
ellers stillede med et fornuftigt projekt. I den nye bekendt-
gørelse står der intet om, at man kan fastholde dette prin-
cip, og derfor skal de lokale plantningsforeninger nu løbe 
risikoen ved at udarbejde dyre projektansøgninger – vel 
at mærke uden nogen formodning om, hvorvidt de kan få 
dækning for det senere, fortæller Helge Knudsen, sekretær i 
Plantning & Landskab.

Vil kvæle lokalt initiativ
Ifølge Helge Knudsen kan der især opstå problemer, hvis 
der kommer ansøgninger om flere tilskudskroner, end der er 
afsat på finansloven. 

- I den situation vil en lokal plantningsforening bruge 
mange hundrede tusinde kroner på en projektansøgning, 
og hvis de får nej, vil de opleve, at de ingenting modtager 
for pengene. Den situation skal ikke opstå ret mange gange, 
før plantningsforeningerne rundt omkring i landet vil blive 
meget forsigtige med at udarbejde ansøgninger, fastslår 
Helge Knudsen.

Fødevareministeriet oplyste før sommerferien til Vækst, 
at ministeriet dengang ikke så nogen grund til kritik af 
det, der dengang var et udkast til bekendtgørelsen. Ifølge 
Helge Knudsen har foreningens kritik da heller ikke ført til 
væsentlige ændringer i bekendtgørelsen. 

Hård kritik af ny  
plantningsbekendtgørelse
Ny bekendtgørelse om tilskud til plant-

ning i landskabet risikerer at kvæle alt 

lokalt initiativ, siger foreningen Plant-

ning & Landskab. Fødevareministeriet 

afviser kritikken.

Af Poul Erik Pedersen

Selv om Plantning & Landskab fortsat er uenige med 
Fødevareministeriet udformningen af bekendtgørelsen på 
flere punkter, understreger Helge Knudsen, at foreningen vil 
samarbejde konstruktivt med ministeriet.

Plantning & Landskab har kritiseret bekendtgørelsen på 
flere punkter. Læs mere om kritikken og ministeriets svar på 
www.hedeselskabet.dk/vaekst/landskab.

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

Foto: HedeDanmark a/s
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I begyndelsen af 2006 bragte Vækst et 
tema om det grønne arbejdsmarked, 
hvor der blandt andet blev sat fokus på 
manglen på uddannede mellemledere 
inden for anlægsgartneri og parkfor-
valtning.

Efter halvandet år arbejder to efter-
uddannelsesinstitutioner nu på at etab-
lere hver deres professionsbachelor-
uddannelse på det grønne område. 

Både Selandia-CEU – Center for 
videregående uddannelser i Slagelse 
– og Center for Skov & Landskab på 
Københavns Universitet planlægger 
at udbyde en grøn mellemlederud-
dannelse fra august 2008. Men er der 
grundlag for to nye uddannelser på 
området? Tvivlsomt, lyder det fra begge 
uddannelsesinstitutioner.

Konkurrence om  
grøn bachelor- 
uddannelse
To uddannelsesinstitutioner vil nu opfylde 

anlægsgartnernes behov for flere mellemledere. 

Men er der grundlag for to uddannelser?

Overbygning  
til jordbrugsteknolog
Selandia-CEU var sidste år de første 
til at samle handsken op fra Vækst og 
har med støtte fra Undervisningsmi-
nisteriet udviklet en overbygning på 
halvandet år til den eksisterende to-
årige uddannelse til jordbrugsteknolog. 
Dermed bliver parkingeniøruddan-
nelsen på Selandia-CEU på i alt tre-et-
halvt år.

- Vi forsøger at rette uddannelsen 
mod nogle af de kvalifikationer, der 
efterspørges i erhvervet for tiden. Det 
vil sige projektstyring, entreprisestyring, 
driftsstyring samt en række merkantile 
fag, fortæller studieleder Thorleif E. 
Madsen fra Selandia-CEU i Slagelse. 

Herudover kommer uddannelsen 

naturligvis til at omfatte et specifikt 
fagligt indhold omkring anlægsgartneri 
samt et halvt års praktik.

Mens Selandia-CEU blandt andet har 
de vigtige gartnertekniske lærerkræfter, 
erkender Thorleif E. Madsen, at insti-
tutionen ikke på alle øvrige punkter 
har de nødvendige lærerkræfter. Men 
det har heller aldrig været tanken, idet 
målet er at uddannelsen skal køre i et 
samarbejde med flere andre uddan-
nelsesinstitutioner, eksempelvis Han-
delshøjskolen i Slagelse inden for det 
merkantile område.

Parallel til  
skov- og landskabsingeniør
Center for Skov & Landskab på Køben-
havns Universitet har valgt en anden 
model, nemlig en fire-årig uddannelse 
under titlen have- og parkingeniørud-
dannelsen. Ifølge vicedirektør Kjell Nils-
son opbygges uddannelsen efter samme 
model som den eksisterende skov- og 
landskabsingeniøruddannelse, dog til en 
vis grad med et mere praktisk indhold.

Skov & Landskab har identificeret 
samme behov i erhvervet som Selandia-
CEU. Overskrifterne på uddannelsens 
tre hovedelementer har derfor samme 
overskrifter som uddannelsen på 
erhvervsakademiet i Slagelse: Praktik, 
en have-park faglig del samt en del, der 
sætter fokus på driftsledelse, økonomi 
og management.

Skov & Landskab forestiller sig at 
rekruttere studerende både fra gym-
nasiet og fra jordbrugsteknologuddan-
nelserne på erhvervsakademierne. Jord-
brugsteknologerne får godskrevet deres 
uddannelse, således at de ikke skal tage 
de første to år af have-parkingeniørud-
dannelsen.

- Uddannelsen kommer til at få en 
stærk kobling til to uddannelser, som vi 
har i forvejen, nemlig uddannelserne 
til landskabsarkitekt og skov- og land-
skabsingeniør, forklarer Kjell Nilsson.

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Selandia-CEU.

En studentereksamen kan være grundlag for at 
blive uddannet til mellemleder i den grønne sektor. 

2� / Vækst 3•2007

G
rø

n
n

e o
m

råd
er



Dårligt bymiljø 
skræmmer folk 
fra Hong Kong
Det vakte stor opsigt i medierne, da diri-

genten i Hong Kong Philharmonikerne 

- hollandske Edo de Waart - tidligere i 

år med kort varsel flyttede sin hustru 

og sine børn til Wisconsin i USA for at 

slippe for smoggen i den tidligere briti-

ske koloni.

Ifølge det internationale nyhedsma-

gasin Newsweek er den prominente hol-

landske dirigent ikke alene om at være 

træt af miljøforholdene i Hong Kong. 

Sidste år viste en undersøgelse foreta-

get af analysebureauet A.C. Nielsen, at 

mere end halvdelen af de adspurgte 

ledere kendte tilfælde, hvor potentielle 

medarbejdere havde takket nej til et job 

i Hong Kong på grund af byens dårlige 

miljø. 95 procent af lederne var bekym-

rede for, om byens smog ville skade dem 

selv eller deres familier.

Newsweek, der i sin udgave af 2. 

juli i år har brugt hele seks sider på at 

beskrive det stadigt ringere miljø i Hong 

Kong, konkluderer blandt andet, at 

smoggen og de stadig mindre grønne 

områder underminerer byens konkur-

renceevne inden for finans og logistik, 

som er byens primære aktivitetsområ-

der.

Hong Kong planlægger for tiden at 

placere et nyt logistikcenter, et bro-

anlæg og en ny containerhavn på øen 

Lantau, der rummer det største natur-

område, der er tilbage i Hong Kong. I 

2006 var luftforureningsniveauet des-

uden kritisk gennemsnitligt hver tredje 

dag.

Fra 2008 bliver der sandsynligvis mulighed for at tage en professionsbacheloruddannelse inden 
for have og parkområdet. Den vil blandt andet være rettet mod jordbrugsteknologstuderende. 
På billedet en gruppe jordbrugsteknologstuderende fra SelandiaCEU på studietur.

Om Skov & Landskabs baggrund for 
at ville udbyde have-parkingeniørud-
dannelsen, siger han:

- Vi har tidligere haft uddannelsen 
i støbeskeen, men den blev i stedet til 
parkdiplom-uddannelsen, som vi har 
afprøvet som en kompetencegivende, 
videregående uddannelse. Derfor har 
det været logisk for os at arbejde videre 
herudfra, eftersom der nu er et klart 
behov for have-parkingeniøruddan-
nelsen.

Plads til to uddannelser?
Både på de to uddannelsesinstitutioner 
og i erhvervslivet er der skepsis overfor, 
om det vil være muligt at rekruttere 
studerende nok til de to uddannelser 
– også selv om der i øjeblikket kunne 
se ud til at være afsætning for de fær-
diguddannede bachelorer fra begge 
uddannelser. Når de to institutioner 
har udviklet deres uddannelser, er 
det op til Undervisningsministeriet at 
afgøre, hvor uddannelserne skal udby-
des.

- Vi har fået en bevilling og en klar 
opfordring fra Undervisningsministe-
riet til at udvikle uddannelsen. Derfor 
synes vi, at det er lidt trist og til dels 
spild af ressourcer, at vi nu ligger i kon-
kurrence med Københavns Universitet 
om at udvikle den samme uddannelse. 
Det er klart, at uddannelsen ikke kan 
køre to steder, siger Thorleif E. Madsen 
fra Selandia-CEU.

Hos Skov & Landskab – der i øvrigt 
hører under Videnskabsministeriet 
– siger Kjell Nilsson:

- Vi diskuterer, om man kan finde 
en fælles løsning, og jeg mener, at det 
er positivt, at vi taler med hinanden. I 
dette tilfælde er det dog fornuftigt, at 
vi udvikler hver sin model. Derefter 
må vi se, hvilket resultat konkurren-
cen giver, og om vi alligevel kan ende 
med en mere eller mindre fælles løs-
ning, siger Kjell Nilsson.

Konkurrence gør dem skarpere
Hos Danske Anlægsgartnere bekym-
rer konkurrencen ikke Ole Kjærgaard, 
der er formand for uddannelsesudval-
get i brancheorganisationen:

- Vi har tidligere set, at konkur-
rence gør, at uddannelsesinstitutio-
nerne bliver nødt til at være skarpe 
og have klare mål med, hvad de vil. 
Hvis de får strikket deres uddannelser 
godt nok sammen, kan det måske 
oven i købet vise sig, at der er elever 
nok til dem begge to. Vi er bare glade 
for, at der er kommet fokus på, at vi 
har brug for en overbygningsuddan-
nelse – så vi kan få nogle folk ind i 
branchen, der er lidt mere akademisk 
stærke. Det vil helt klart styrke bran-
chen, fastslår Ole Kjærgaard.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.
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En af de efterhånden sjældne grønne oaser 
i Hong Kong.

Foto: Stephen Shaver, Scanpix
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En femdobling af biomasseproduktio-
nen på dansk landbrugsjord kan gøre 
det muligt for landbruget at reducere 
kvælstofudvaskningen med op mod de 
godt 21.000 tons kvælstof, der er målet 
i vandmiljøplan III. Det vil dog kræve 
stor omhu i afgrødevalg og dyrknings-
metoder at komme så vidt, men der er 
samtidig risiko for andre negative kon-
sekvenser for miljø og landskab.

Det viser tal, der blev præsenteret af 
seniorforsker Uffe Jørgensen fra Århus 
Universitet, da Fuel for Life arrangerede 
et seminar om bioenergi i København 
den 23. maj. 

- Det er et almindeligt standpunkt 
i debatten, at Danmark er et lille og 
intensivt dyrket landbrugsland, hvor 
mulighederne for at hente mere bio-
masse er begrænsede. En udbredt 
holdning er også, at en øget biomasse-
produktion vil øge landbrugets negative 
påvirkning af miljøet. Men spørgsmålet 
er, om disse påstande er korrekte, sagde 
Uffe Jørgensen, der havde sat sig som 
mål dels at undersøge de maksimale 
grænser for, hvor meget biomasse 
dansk landbrug vil kunne producere, 
dels at belyse konsekvenserne for mil-
jøet.

Resultatet af Uffe Jørgensens under-

søgelse var, at landbruget kan øge sit 
bidrag til bioenergiproduktionen fra ca. 
22 petajoule (PJ) i 2005 til i alt ca. 116 
PJ. Tallene skal sættes i forhold til, at 
den samlede energiproduktion i Dan-
mark i 2005 var 845 PJ. Heraf udgjorde 
bioenergi 101 PJ, mens vedvarende 
energi i alt var på 129 PJ.

Kraftig reduktion  
i kvælstofudvaskning
Han påviste, at en femdobling af 
biomasseproduktionen i landbruget 
kan kombineres med en betydelig 
reduktion i kvælstofudvaskningen fra 
landbruget. 

Hvis landbruget udnytter 75 pro-
cent af husdyrgødningen til biogas, vil 
vandmiljøet blive sparet for cirka 4.400 
tons kvælstof pr. år. Afbrænding af 
fiberfraktionen efter bioforgasning og 
separation af restproduktet vil kunne 
reducere kvælstofudvaskningen med op 
imod et tilsvarende antal tons hvert år. 

Uffe Jørgensen havde også medtaget 
i sin beregning, at 15 procent af korn-
arealet – den andel, der i dag går til 
eksport – lægges om til produktion af 
energiafgrøder, hvilket vil kunne redu-
cere kvælstofudvaskningen med 11.000 
tons om året, hvis der vælges flerårige 
afgrøder. Det er imidlertid et kontro-
versielt element i beregningen set i 

lyset af, at der over hele verden foregår 
en ophedet diskussion om, hvorvidt 
en øget biomasseproduktion vil redu-
cere fødevareproduktionen og dermed 
presse fødevarepriserne op til skade for 
befolkningerne i verdens fattige lande. 

Endelig kalkulerede han med en 
kvælstofreduktion på 2300 tons pr. år 
ved, at græs fra 75 procent af de lav-
bundsarealer, der i dag er udlagt med 
græs, anvendes til bioenergi.

På negativsiden medregnede Uffe 
Jørgensen produktion af energiafgrøder 
på 50 procent af brakarealet, hvilket 
vil medføre en stigning i kvælstofud-
vaskningen i intervallet 500 – 3000 
tons, idet han understregede, at fler-
årige energiafgrøder giver den mindste 
udvaskning, mens udvaskningen på 
3000 tons ville være resultatet ved 
dyrkning af raps eller korn som ener-
giafgrøde.

I alt konkluderede Uffe Jørgensen, 
at de foreløbige beregninger viser, at en 
femdobling af biomasseproduktionen 
kan kombineres med en samlet reduk-
tion i kvælstofudvaskningen i interval-
let 8.100 – 21.600 tons kvælstof pr. år. 

Det skal ses i forhold til, at reduk-
tionsmålet i vandmiljøplan III er på 
21.150 tons om året, oplyste Uffe Jør-
gensen.

Dertil kommer, at forsøg viser, at 

Biomasse  
kan hjælpe vandmiljøet

En femdobling af biomas-

seproduktionen på land-

brugsjord kan reducere 

kvælstofudvaskningen med 

�.000 – 21.�00 tons, viser 

tal fra Aarhus Universitet.

Af Poul Erik Pedersen

Energipil er en af de vedvarende energiafgrøder, der 
kan bidrage til en betydelig reduktion i kvælstofud
vaskningen. Til gengæld skal man være omhyggelig 
i forhold til de landskabsmæssige konsekvenser af 
energipil, konkluderede Uffe Jørgensen.

Foto: Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergi I/S
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Biogasanlæg
Biogasanlægget producerer “grøn” el og varme
med følgende positive miljøeffekter:

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

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

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

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

Xergi A/S ejes af:

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

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

flerårige energiafgrøder kan dyrkes 
med et 60 procent lavere pesticidfor-
brug, og at energiafgrøderne sandsyn-
ligvis sikrer en øget binding af CO2 i 
jorden og dermed bidrager ekstra til at 
reducere drivhuseffekten og den glo-
bale opvarmning.

Landskabet og jordkvaliteten?
Til gengæld advarede seniorforskeren 
fra Foulum om, at visse miljø- og land-
skabsmæssige konsekvenser endnu ikke 
er tilstrækkeligt belyst. 

Han sagde blandt andet, at man 
endnu ikke fuldt ud har klarhed over, 
hvor meget indholdet af organisk stof 
i jorden falder, og dermed i hvilket 
omfang det forringer jordkvaliteten, 
når der fjernes meget mere biomasse 
fra markerne – og pegede på, at øget 
biomassefjernelse måske skal følges op 
med øget anvendelse af efterafgrøder.

En anden problemstilling er, at pil – 
der er en af de foretrukne energiafgrø-
der – har et højt vandforbrug, hvilket 

kan reducere grundvandsdannelsen, 
især i Østdanmark, hvor der i forvejen 
er mangel på grundvand. 

Først og fremmest gjorde han dog 
flere gange opmærksom på de land-
skabsmæssige konsekvenser af en øget 
udbredelse af energiafgrøder. Hvis man 
i yderste konsekvens vælger at plante 
halvdelen af brakarealet til med pil 
eller andre høje energiafgrøder, vil det 

få voldsomme landskabsmæssige kon-
sekvenser.

- Debatten om landskabseffekterne 
kan blive lige så stor som debatten om 
vindmøller i landskabet er for tiden, 
advarede Uffe Jørgensen. 

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

Grafik: Troels Marstrand
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Hvis Danmark virkelig skal gøre en 
indsats for at reducere udledningen 
af drivhusgasser, så handler det om at 
producere mest muligt biogas på basis 
af gylle og energiafgrøder – ikke blot til 
kraftvarme, som man i et vist omfang 
gør i dag, men også til transportsekto-
ren. Biogassen vil kunne dække mere 
end 20 procent af transportbehovet i 
Danmark.

»Biogas bør få højeste prioritet sam-
menlignet med andre biobrændstoffer 
som bioethanol, biodiesel og energipil,« 
konkluderer forskere fra DTU efter at 
have udarbejdet en livscyklusanalyse 
for en række forskellige former for 
bioenergi.

100.000 kilometer  
på en hektar majs
Årsagen er, at biogassen ikke blot for-
trænger fossile brændsler – og derved 
bidrager til at reducere udledningen 
af drivhusgasserne, men også at gylle 
udskiller store mængder drivhusgasser, 
hvis det ikke afgasses, før det spredes 
på markerne. 

»Biogas fra husdyrgødning skiller sig 
ud ved at have en meget høj reduk-
tion i udledningen af drivhusgasser 
samt meget høj fortrængning af fossile 
brændstoffer sammenlignet med en 
konventionel lagring og spredning af 

Biogas kan  
redde transport-
sektorens  
CO

2
-regnskab

Biogas står stærkt både med hensyn 

til CO
2
-reduktion og energiregnskab, 

viser ny undersøgelse.

Af Poul Erik Pedersen

husdyrgødningen på landbrugsjord,« 
konkluderer forskerne Katrine Anker 
Thyø og  Henrik Wenzel, der har stået 
bag arbejdet med livscyklusanalysen.

Rapportens forfattere konkluderer 
videre, at »biogas fra husdyrgødning 
også skiller sig ud med en meget højere 
reduktion i udledningen af drivhusgas-
ser end andre bioenergityper og kan 
tilsvarende fortrænge fossilt brændsel 
på et højere niveau.« 

I livscyklusanalysen sammenlig-
nes biogas fra husdyrgødning, biogas 
produceret på basis af majsensilage, 
to forskellige former for biodiesel, to 
forskellige former for bioethanol samt 
anvendelse af energipil.

Mere effektivt  
end bioethanol og biodiesel
- Det er nyt og meget glædeligt, at 
biogas leveret til for eksempel naturgas-
nettet og anvendt til transport bidraqer 
til en høj reduktion i udledningen af 
drivhusgasser og samtidig har et meget 
positivt energiregnskab. Faktisk er det 
så positivt, at det viser sig væsentligt 
mere effektivt at benytte energiaf-
grøder til biogas end til bioethanol 

og biodiesel. Dermed er biogassen en 
stærk løsning – også set i forhold til 
problemet med at undgå at påvirke 
verdens fødevarepriser i forsøget på at 
forbedre transportsektorens CO2-regn-
skab, siger siger Frank Rosager, der som 
direktør i Xergi A/S havde bedt DTU 
om at udarbejde livscyklusanalysen på 
bioenergiområdet.

Energiregnskabet er væsentligt bedre 
for biogas end for bioethanol eller bio-
diesel, idet der skal anvendes væsentligt 
mindre energi for at fremstille en ener-
gienhed.

Samtidig er der et enormt potentiale 
i biogassen. Lige nu udnyttes 5 procent 
af gyllen i Danmark. Hvis man udnytter 
det hele, kan biogas dække over 20 pro-
cent af det danske transportbehov, viser 
en rapport fra Teknologirådet. Hertil 
kommer så potentialet fra dyrkning af 
energiafgrøder. 

Læs mere om rapporten fra DTU 
på www.hedeselskabet.dk/vaekst/bio-
energi.

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

Livscyklusanalysen viser blandt 
andet, at man kan køre cirka 

100.000 kilometer i en almin
delig familiebil med biogas fra 

én hektar majs. 

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Gode eksempler på  
miljøvurdering af planer
Kommunerne skal foretage miljøvurderinger af 

planer og programmer, når realiseringen af planen 

vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Ny eksem-

pelsamling kan hjælpe kommunerne i forbindelse 

med miljøvurderingerne.

Af Sanne Kristensen og Lars Østergård, Orbicon A/S

Eksempelsamlingen fra Skov- og Natur-
styrelsen  indeholder konkrete eksem-
pler fra miljøvurderinger foretaget i 
kommunerne, og den supplerer »Vej-
ledning om miljøvurdering af planer 
og programmer«, som Miljøministeriet 
udgav i juni 2006. Vejledningen og 
eksempelsamlingen giver i forening et 
godt overblik over proceduren supple-
ret med praktiske eksempler på, hvor-
dan miljøvurderinger kan foretages.

Den nye eksempelsamling er udar-
bejdet for Miljøministeriet af Orbicon 
og Kørnøv Consulting. Vejledningens 

del II med praktiske forslag til tilret-
telæggelsen af arbejdet blev udarbejdet 
af samme makkerpar i 2006. Den nye 
eksempelsamling henvender sig pri-
mært til udførende myndigheder og 
rådgivere, men kan også anvendes af 
organisationer og andre, der er involve-
ret i arbejdet med miljøvurderinger.

Sådan udarbejdes  
miljøvurderingerne
Loven trådte i kraft i 2004 og er en 
implementering af EU-direktiv 2001/42 
om vurdering af bestemte planers og 

programmers indvirkning på miljøet. 
Som udgangspunkt omfatter loven 
blandt andet kommuneplaner og lokal-
planer. 

Det er den planlæggende myndig-
hed, der skal udarbejde miljøvurde-
ringen, herunder især kommunerne 
i forbindelse med deres udarbejdelse 
af lokal- og kommuneplaner. Kom-
munerne har allerede gjort sig erfarin-
ger, og eksempelsamlingen bygger på 
indsamlede eksempler fra de allerede 
udførte miljøvurderinger. 

Udarbejdelsen af en miljøvurdering 
består af flere faser, der alle er repræ-
senteret i eksempelsamlingen.

Første fase går ud på at screene pro-
jektet for at klarlægge, om der overho-
vedet skal foretages en miljøvurdering.

Hvis planen eller programmet ikke 
obligatorisk skal miljøvurderes, afhæn-
ger pligten til miljøvurdering af, om 
miljøpåvirkningerne vurderes at være 
væsentlige. Dette klarlægges i scree-
ningen.

Hvis miljøvurderingen skal udarbej-
des, afgrænses hvilke miljøfaktorer, der 
skal vurderes, ligesom detaljeringsgra-
den fastlægges. Afgrænsningen benæv-
nes ofte »scoping«. I afgrænsningen skal 
det ligeledes besluttes, om alternativer 
til planen skal vurderes. 0-alternativet 
skal dog altid medtages, da det beskri-

Planer skal blandt andet miljøvurderes, hvis de tilvejebringes i medfør af lovgivning og samtidig 
sætter rammer for anlægstilladelser. 

Eksempelsamling  
på nettet

Eksempelsamlingen kommer til at 

ligge på Miljøministeriets hjem-

meside sammen med loven og 

vejledningen: 

http://www.skovognatur.dk/

Emne/Planlaegning/Miljoekonse-

kvenser/MiljoevurderingPlaner/

Foto: Orbicon A/S
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ver, hvordan området vil udvikle sig, 
hvis planen ikke realiseres. 

I miljøvurderingen analyseres 
påvirkningen af miljøfaktorerne, og der 
peges på afbødende foranstaltninger 
til at imødegå negative påvirkninger. 
Endvidere opstilles der et forslag til et 
fremtidigt overvågningsprogram.

Miljøvurderingen offentliggøres i 
en miljørapport, der sendes i offentlig 
høring sammen med planen og med 
den samme høringsfrist.

Når politikerne skal vedtage planen 
endeligt, skal det beskrives, hvorledes 
miljøhensynet er integreret i planen, og 
hvordan der er blevet taget højde for 
miljørapportens konklusioner og bor-
gernes udtalelser under høringen.

Efter vedtagelsen skal overvågningen 
af de påvirkede miljøfaktorer iværksæt-
tes.

Opslagsværk  
med gode eksempler 
Eksempelsamlingen er opbygget kro-
nologisk, så den følger faserne i miljø-
vurderingen. Dette gør den anvendelig 
som et opslagsværk. Den beskriver 
alle processer, som planlæggeren skal 
gennemgå, herunder hvordan faserne 

formidles i form af notater og doku-
menter. 

Ud fra eksemplerne kan man for 
eksempel få gode råd til, hvordan et 
skema til hjælp til screeningen logisk 
kan opbygges, hvorledes miljømål kan 
indarbejdes i miljøvurderingen, hvor-
dan alternativer kan vurderes i forhold 
til hinanden, hvordan illustrationer 
kan udarbejdes samt hvorledes et over-
vågningsprogram kan opstilles. Der er 

i eksempelsamlingen ligeledes gode 
eksempler på, hvordan miljøvurde-
ringen kan kombineres med VVM- og 
Natura 2000-konsekvensvurderinger.

De konkrete eksempler er udvalgt 
med henblik på så entydigt som muligt 
at eksemplificere miljøvurderingens 
faser og med det for øje, at de skal være 
gode eksempler til efterfølgelse.

Mange kommuner har endnu ikke 
opnået bred erfaring med udarbejdelse 
af miljøvurderinger, hvorved eksem-
plerne kan bruges som inspiration eller 
til at få overblik over proceduren. 

Kommune eller rådgiver?
Nogle kommuner udarbejder selv mil-
jøvurderingen, hvorimod andre benyt-
ter sig af rådgivere. Eksempelsamlingen 
giver overblik over omfanget af en mil-
jøvurdering, hvilket kan lette afgørelsen 
om, hvorvidt kommunen selv vil udar-
bejde miljøvurderingen eller benytte en 
rådgiver.

Et ønske er fra forfatternes side, at 
eksempelsamlingen kan bidrage til at 
gøre kommunerne trygge ved procedu-
ren, således at alle planer screenes for 
pligt til miljøvurdering som påkrævet.

Forfattere:
Sanne Kristensen har været praktikant hos 
Orbicon fra Aalborg Universitet. Lars Øster
gård er planlægger i Natur & Plan i Orbicon 
A/S.

Hvilke plantyper skal miljøvurderes?

Planer, der tilvejebringes i medfør af lovgivning, og som sætter bindende 

rammer for fremtidige anlægsarbejder, er omfattet af loven. Dermed omfattes 

kommune- og lokalplaner samt landsplandirektiver, men også spildevandspla-

ner, affaldsplaner, vandforsyningsplaner, indsatsplaner osv. er omfattet, hvis de 

sætter rammer for anlægsarbejder på lovens bilag 3 og 4 eller kan påvirke et 

internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Plan- og Agenda 21-strate-

gier skal kun miljøvurderes hvis de sætter rammer for anlægstilladelser. Andre 

ikke lovbundne ’frivillige’ sektorplaner, strategier og politikker skal således ikke 

miljøvurderes.

En plan for en golfbane
I forbindelse med planlægningen for en golfbane ved Lyngbygård vest for Århus 

viste en opgørelsen over pesticidforbruget ved golfbanedrift sammenlignet 

med to scenarier for henholdsvis konventionel landbrugsdrift og pesticidfri 

landbrugsdrift, at pesticidbehovet ved golfbanedrift vil være væsentligt mindre 

end ved landbrugsdrift under begge scenarier. Grundvandspåvirkningen med 

pesticider vil således blive mindre ved realisering af planen.

Eksemplet kan læses i eksempelsamlingen.

Kulturarven består af flere lag. Kan vi tillade os at lægge endnu ét på? Billedet viser det gamle 
vandtårn på Dronningens Bastion i Nyborg.

Foto: Orbicon A/S

32 / Vækst 3•2007

P
lan

læ
g

n
in

g



Hvad gemmer 
der sig i jorden?
Geokodning gør det lettere at søge 

i oversigtskort over dræninger.

Af Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S

I årene 1920-1990 gennemførte Hede-
selskabet omkring 100.000 drænsager 
– og dertil kommer en mængde kul-
turtekniske sager om vandløbsregule-
ringer, digebyggerier og moseundersø-
gelser. Arkiverne med alle disse sager 
afspejler en svunden tid, men samtidig 
kan de vise sig at være særdeles nyttige 
i forbindelse med gennemførelsen af en 
række forskellige projekter i nutiden.

Det er Orbicon A/S, der som dat-
terselskab i Dalgasgroup A/S – den 
kommercielle del af Hedeselskabet 
– råder over arkiverne, som er blandt 
Danmarks største med dræn og kultur-
tekniske oplysninger.

I mange af kommunernes opgaver 
– anlægsprojekter, naturforvaltnings-
projekter m.v. – er der behov for en 
lang række baggrundsoplysninger. 

Oplysninger der i mange tilfælde har 
direkte indflydelse på de beslutninger, 
der træffes i processen.

Hvor er jordledningerne?
Skal der gennemføres anlægsarbejder 
eller lignende, er det vigtigt at have 
kendskab til, hvilke jordledninger der 
vil kunne blive påvirket af arbejdet, 
herunder drænledninger. Orbicons 
drænarkiv rummer oplysninger om 
alt fra helt små drænsager og op til de 
større fællesafvandinger og landvin-
dingssager. I samme arkiv kan findes 
reguleringssager for private og offent-
lige vandløb med plankort (før og efter), 
længdeprofiler, partsfordelinger m.v.

For at lette adgangen til disse oplys-
ninger – og for at kommunerne kan 
bruge dem mere aktivt i deres plan-
lægning – har Orbicon nu geokodet de 
oversigtskort, der viser, hvor i landet 

der er drænet. Kommunerne kan 
blandt andet anvende disse kort som 
baggrundskort for deres planlægning.

Moser, heder, ådale
I det kulturtekniske afsnit findes for-
skellige projekteringsarbejder, blandt 
andet digerne ved Vadehavet. Der ligger 
også oplysninger fra de systematiske 
moseundersøgelser, der blev gennem-
ført i hele landet i perioden 1920-1940. 
Undersøgelserne blev gennemført for 
at få et overblik over den brændsels-
ressource i form at tørvejord, der var 
til stede. Der findes oplysninger om 
tørvedybder, den tidligere udbredelse af 
moserne og i visse tilfælde beskrivelser 
af vegetationen. På samme måde er der 
gennemført en hedeundersøgelse med 
registrering af hedearealernes størrelse 
og jordens bonitet.

Der findes jordbundsundersøgelser, 
der er gennemført i ådale, fjorde og 
søer. Oplysninger, der blandt andet vil 
kunne anvendes til vurdering af, om 
jorden har sat sig i et område.

Alle oplysninger kan rekvireres ved 
henvendelse til Orbicon i Århus eller 
Roskilde.

Forfatteroplysninger:
Henrik Vest Sørensen er afdelingschef for 
Natur & Plan hos Orbicon A/S i Århus.

Udsnit af oversigskort, der viser hvor 
Hedeselskabet har drænkort. Over
sigtskortene er nu geokodet, hvilket 
letter adgangen til oplysningerne.

Gammelt drænkort, der viser drænenes placering.

Kort: Orbicon A/S

Kort: Orbicon A/S
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Adresseændring til Vækst

Send dit medlemsnummer og din nye adresse 

til os på e-mailadressen:

vaekst@hedeselskabet.dk

Eller klik ind på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Eller udfyld kuponen og send den til:

Vækst, Hedeselskabets tidsskrift

Klostermarken 12

Postboks 91

8800 Viborg

Medlemsnr

Evt. firmanavn

Evt. afdelingsnavn

Navn

Adresse

Postnr.   By

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

Tagrør skal  
rense briternes 
slam  

   

Efter mange års opbygning af erfarin-

ger med slammineraliseringsanlæg i 

Danmark åbner Orbicon i samarbejde 

med engelske ARM ltd. et nyt selskab i 

Storbritannien. Det nye selskab hedder 

ARM Biosolids og skal sælge biologiske 

slammineraliseringsanlæg på det engel-

ske marked.

Slammineralisering er en metode, 

der renser og dræner slammet. Slammet 

fordeles ud over et område, hvor der 

vokser tagrør, og her bliver mange af 

stofferne i slammet omdannet, og rest-

mængden reduceres betydeligt.

Grødevækst er ofte et stort problem i 

Put & Take søer. Fiskekrogene hænger 

fast i grøden til stor irritation for lyst-

fiskerne, og hvis problemet bliver for 

stort, kan det resultere i, at kunderne 

går andre steder hen. 

Derfor tilbyder HedeDanmark at 

udføre grødeskæring med specielle grø-

deskæringsbåde i Put & Take søer. Erfa-

ringen har selskabet fra flere års skæring 

af grøde i større vandløb.

I en lavvandet sø kan grøde med 

rødder på bunden gro op til overfladen 

og danne større eller mindre grødeøer.

Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

- Hvis søen er nogenlunde regulær 

med dybder på mellem en halv og 

to meter er det en oplagt løsning at 

skære grøden med en grødeskærings-

båd. Først skærer vi grøden med en 

bundklipper, som kan nå ned i cirka to 

meters dybde. Derpå samler vi grøden 

med en specialkonstrueret rive, som er 

monteret foran på båden. Grøden afle-

veres ved bredden, hvor en lastbil med 

grab samler det op med det samme og 

kører det bort, fortæller produktchef 

Rikke Schultz fra HedeDanmark.

Hun understreger, at det er vig-

Den afskårne grøde afleveres ved søbredden  
og samles med det samme op i en lastbil med grab.

Grødeskæring  
redder fiskekroge og kunder

tigt at være opmærksom på, at mens 

grøden er et problem for fiskerne, så kan 

mangel på grøde være et problem for 

fiskene. Grøden danner skjulesteder for 

fiskene og producerer ilt. Derfor kan det 

være en dårlig ide at fjerne for meget 

grøde fra søen.

Foto: HedeDanmark a/s
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Stigende vand i vandlø-
bene på Google Earth
Følgevirkningerne af sommerens kraftige regnvejr har som 

noget nyt kunnet følges via internetservicen Google Earth, 

der leverer geografiske data, oplyser Orbicon A/S.  

Via Google Earth kan man se den aktuelle vandstand ved 

mere end 90 online målestationer rundt omkring i Danmark, 

og der er fri adgang for alle til at se data. Eksempelvis kunne 

man den 6. juli følge kraftige vandstigninger i de sjællandske 

vandløb som følge af et voldsomt regnvejr den 5. juli.

Målestationerne drives af Statens Miljøcentre, af kommu-

nerne og af en række vandforsyninger. Målingerne i vand-

løbene bruges blandt andet af miljømyndighederne til at 

overvåge, om der er gode vilkår for fisk og andre vandlevende 

organismer i vandløbene. 

Google Earth er et gratis program, der kan hentes via 

http://earth.google.com/. Du kan også læse mere på hjemme-

siden www.orbitalen.dk

Novozymes  
og Xergi indgår aftale
Mikroorganismer kan øge biogasproduktionen og samtidig 

gøre det nemmere at udnytte næringsstofferne i restproduk-

tet fra biogasproduktionen. 

Det er baggrunden for, at biotekvirksomheden Novozymes 

A/S har indgået en aftale med Xergi A/S om at udvikle mikro-

organismer og ny teknologi, der skal sikre en maksimal udnyt-

telse af energi og næringsstoffer i gylle fra landbruget. 

Mens Novozymes kan udvikle mikroorganismer, så de 

optimerer processerne omkring biogasanlægget, har Xergi 

en tæt kontakt til markedet og ved, hvordan teknologien kan 

optimeres hos slutbrugeren, oplyser de to virksomheder i en 

fælles pressemeddelelse.

Alliance  
med Post Danmark
Post Danmark træder nu ind i en alliance, der i forvejen 

omfatter virksomhederne Forenede Service, Dansikring, 

Glenco og HedeDanmark. Samtidig har partnerne etableret 

selskabet Facility Network, hvor hvert af de fem selskaber ejer 

20 procent af aktierne. 

Målet med alliancen er at blive en stærk spiller på marke-

det for brede serviceløsninger, og de fem virksomheder kan 

sammen levere bredt sammensatte pakker af serviceydelser 

inden for servicering af installationer, vagt og sikkerhed, ren-

gøring, logistik og pleje af udendørs arealer.

- Den afgørende styrke hos Facility Network er, at vi hver 

især er højt kvalificerede specialister på vore primære forret-

ningsområder. Det nye selskab bringer os dermed i stand til 

at servicere et marked på en måde, som vi ikke havde mulig-

hed for at klare enkeltvis, forklarer divisionsdirektør Jens R. 

Schrøder fra Grøn Service-divisionen i HedeDanmark.

For HedeDanmark ligger alliancen samtidig fint i tråd med 

flere års strategisk satsning på at udvikle selskabets storkun-

deafdeling.

De fem virksomheder har tilsammen 6.500 medarbejdere.

Tæt på PEFC-certificering 
HedeDanmark a/s er nu tæt på at blive certificeret som PEFC-

paraplyorganisation. Det vil sige at HedeDanmark påtager sig 

rollen som ansvarlig for at sikre korrekt certificering af andres 

skovejendomme. Den endelige afgørelse falder den 12. sep-

tember, hvor PEFC akkrediteringsorganet Det Norske Veritas 

evaluerer, om HedeDanmark opfylder kravene.

HedeDanmark har i de seneste måneder arbejdet intenst 

med forberedelserne til den forestående certificering som 

PEFC-paraplyorganisation ved at beskrive de arbejdsgange, 

der skal sikre en seriøs og kvalificeret certificeringsproces. 

Sideløbende hermed - og med et ønske om at udvikle en 

kvalificeret certificeringsproces - gennemfører selskabet en 

certificering af C.E. Flensborg Plantage på 700 ha, som er en 

af Hedeselskabets skove.

PEFC er de private skovejeres certificeringsordning i 

Europa. Ordningen bygger på en række internationale og 

danske principper for bæredygtig skovdrift. 

Læs mere om PEFC-certificering i HedeDanmark a/s på 

www.hededanmark.dk

Mikroorganismer skal nu  
sætte yderligere gang i biogasproduktionen.

Nu kan man se vandløb og online 
målestationer via Google Earth.

Screendump: www.orbitalen.dk

Foto: Xergi A/S
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Bestil hæftet om

Praktisk bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo
Kæmpebjørneklo udgør en stor trussel mod vores oprindelige natur. 
Den spreder sig med lynets hast, er utroligt svært at få bugt med, og den er giftig.

Derfor har Hedeselskabet i samarbejde 
med virksomhederne Orbicon A/S 
og HedeDanmark a/s, 
Københavns Universitet og 
Plantedirektoratet udarbejdet 
hæftet »Praktisk bekæmpelse 
af kæmpebjørneklo«. 

Håndbogen kan downloades gratis som pdf-fil på 
www.hedeselskabet.dk/bjorneklo, men du vil også 
kunne få den trykte udgave tilsendt så længe lager 
haves. Bestilles på telefon 87 28 11 33. 

Håndbogen er produceret med støtte fra Skov- og 
Naturstyrelsen og Landdistriktsstøttemidlerne, og 
den er derfor gratis.
Forsendelse koster et ekspeditionsgebyr 
på 50 kr. samt porto.
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