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Hedeselskabet certificerer sine skove

Hedeselskabet arbejder for at fremme beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 

naturværdier og naturressourcer.

Dette mål forfølger selskabet blandt andet gennem forvaltningen af sine 

egne knap 4.000 hektar skov og via medejerskabet af cirka 9.000 hektar skov i 

Skov-Sam selskaberne. 

Disse skove rummer betydelige værdier i form af træ som fornybar ressour-

ce samt natur- og herlighedsværdier. For at kunne bevise over for omverdenen, 

at der sker en løbende forbedring af kvaliteten i skovene, har Hedeselskabet 

besluttet, at alle selskabets egne skove skal certificeres. Skov-Sam selskaberne 

har ligeledes besluttet at certificere sine skovejendomme med stor billigelse fra 

Hedeselskabet.

Der er mange gode grunde til at certificere skov, blandt andet at forbrugerne 

ønsker at købe træprodukter, der har dokumentation for, at træet er produceret 

med respekt for natur, miljø og medarbejdere. Men samtidig hjælper certifice-

ringen os til at systematisere løbende forbedringer i skovene. 

Det har vi et godt eksempel på i C.E. Flensborgs Plantage nord for Viborg, 

der er den første skov, Hedeselskabet har fået certificeret med hjælp fra Hede-

Danmark.

I C.E. Flensborg Plantage har certificeringen ført til udviklingen af en skov-

politik, der blandt andet har følgende indhold:

• Andelen af hjemmehørende træarter forøges fra 13 til minimum 20 procent.

• Løvtræandelen forøges fra 10 til 20 procent og på længere sigt 25 procent

• Ved foryngelser efterlades 5-10 træer pr. hektar til naturligt henfald og for-

rådnelse for at øge føde- og opholdsmuligheder for insekter og fugle.

• Værdifulde biotoper – såkaldte nøglebiotoper – beskyttes og bevares.

• Minimum 5 procent af skoven – 30 hektar – udlægges til urørt skov.

Den certificerede skovpolitik vil dermed styrke såvel træproduktionen som na-

tur- og herlighedsværdierne i C.E. Flensborg Plantage – og alle de andre skove 

i Hedeselskabets regi. Certificeringen sikrer samtidig den fornødne dokumen-

tation for, at målene bliver gennemført til gavn for naturen, til forbrugernes til-

fredshed samt i overensstemmelse med Hedeselskabets etiske og politiske mål.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Repræsentantskabsmedlemmer 
som er på ordinært valg 2008

Region Nordjylland
Proprietær Jens P. Gadensgaard Villig til genvalg

Gårdejer Esben Oddershede Villig til genvalg

Gårdejer Thorkil Beck Genopstiller ikke 
pga alders-
grænse

Region Midtjylland
Gårdejer Jørgen Elgaard Petersen Villig til genvalg

Gårdejer Anders Chr. Wegger Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem
Aleksander Aagaard Villig til genvalg

Gårdejer Jens Møller Eg Villig til genvalg

Husmand Peder Thomsen Villig til genvalg

Region Syddanmark
Gårdejer Peter Gæmelke Villig til genvalg

Formand f. Ribe Ams Familielandbrug 
Henrik Bertelsen Villig til genvalg

Adm. direktør 

Jørgen Graulund Jørgensen Villig til genvalg

Gårdejer Benny Ravn Bonde Villig til genvalg

Landmand Knud Strøm Villig til genvalg

Godsejer Ulrik I. Bernhoft Villig til genvalg

Gårdejer Lars Erik Hornemann Jensen Genopstiller ikke
Direktør Peter Høstgaard-Jensen Genopstiller ikke 

pga fraflytning 
fra regionen

Region Sjælland
Gårdejer Henrik Høegh Villig til genvalg

Godsejer Henrik Fabienke Villig til genvalg

Planteavlskonsulent Kim Enemark Villig til genvalg

Fhv. rektor Jens C. Jørgensen Villig til genvalg

Professor Jørgen Primdahl Villig til genvalg

Region Hovedstaden
Gårdejer Poul Jensen Villig til genvalg

Landmand Finn-Olaf Pedersen Villig til genvalg

Advokat Peter Tetens Hald Genopstiller ikke 
pga fraflytning 
fra regionen

Inden den 1. april 2008 skal der afholdes ordinært kreds-
valg til Hedeselskabets repræsentantskab.

Hvert tredje år afgår den halvdel af de valgte repræsen-
tanter, der har fungeret længst. Til repræsentantskabet 
vælges 48 kredsmedlemmer, og der skal således vælges 24 
medlemmer.

Blandt de afgående repræsentanter er der villighed til 
genvalg. Dog er direktør Peter Høstgaard-Jensen flyttet fra 
Region Syddanmark og advokat Peter Tetens Hald er flyttet 
fra Region Hovedstaden og kan derfor ikke genopstille i 
deres respektive regioner. Endvidere genopstiller gårdejer 
Thorkil Beck ikke, da han falder for aldersgrænsen og gård-
ejer Lars Erik Hornemann Jensen har ikke ønsket genvalg. 
Der henvises til oversigten.

Inden den 15. februar 2008 kan ethvert af selskabets 
medlemmer, efter at have sikret sig den pågældendes kan-
didats accept, foreslå genvalg af eller opstille kandidater til 
valg som repræsentantskabsmedlemmer i den kreds, hvor 
medlemmet har stemmeret.

Valgbare er medlemmer, som på valgtidspunktet har fast 
bopæl i opstillingskredsen, og som ikke er fyldt 70 år den 
21. april 2008.

Valgperioden er 6 år, dog ophører hvervet som medlem 
af repræsentantskabet ved åbningen af det første ordinære 
repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 70 år.

Inden den 1. marts 2008 udsendes til medlemmerne en 
stemmeseddel med navnene på de opstillede kandidater 
og med eventulle indstillinger fra og navne på forslagsstil-
lere. Stemmesedlerne tilbagesendes i udfyldt stand inden 
den 1. april 2008. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert 
medlem, der rettidigt har betalt kontingent for 2008. Ret-
tidig indbetaling skal være foretaget inden den 15. januar 
2008.

Forslag fra bestyrelsen
Hedeselskabets bestyrelse foreslår følgende kandidat til 
den ledige plads i Region Nordjylland ved kredsvalget:
Region Nordjylland
Advokat Peter Tetens Hald – tidligere Region Hovedstaden 
– opstilles til den ledige plads efter Thorkil Beck.
Valgt af repræsentantskabet
Hedeselskabets bestyrelse foreslår, at direktør Peter Høst-
gaard-Jensen ikke opstilles til det ordinære kredsvalg, men 
i årsmødet 2008 vælges af repræsentantskabet. 

Der er således følgende ledige pladser ved det ordinære 
kredsvalg: 2 ledige pladser i Region Syddanmark og 1 ledig 
plads i Region Hovedstaden. 

Peder Thomsen
Formand for repræsentantskabet

Valg til 
Hedeselskabets repræsentantskab



Hver år står Hedeselskabet for uddelin-
gen af legatportioner fra E.M. Dalgas’ 
Mindelegat og Edvard og Ane Ager-
holms legat. Legatportionerne på i alt 
50.000 kr. er i år uddelt til to projekter, 
der er orienteret mod at styrke vore 
grønne værdier, samt til tre landmænd, 
der har gjort sig fortjent til det gennem 
dygtigt landmandskab.

Sansehave og præstegårdspark
E.M. Dalgas’ Mindelegat går til perso-
ner, institutioner eller sammenslutnin-
ger, der ved beplantning, læplantning, 

opdyrkning og kultivering eller på 
anden måde yder en fortjenstfuld ind-
sats inden for de områder, der omfattes 
af Hedeselskabets formålsparagraf.

Med dette formål for øje har legatbe-
styrelsen fundet, at Holstebro Friskole 
og Fonden Vedersø Præstegård har for-
tjent at modtage hver 10.000 kr.

Holstebro Friskole har modtaget 
legatet til indkøb af planter i forbin-
delse med etableringen af en sanse-
have, der skal stimulere elevernes viden 
om og oplevelser i naturen. Sansehaven 
kommer blandt andet til at omfatte en 
bålplads, en pæle- og stensti, krydder-
urter og bær, tre afskærmede rum til 

En sansehave, en præste-

gårdspark og tre dygtige 

landmænd er blevet begun-

stiget af henholdsvis E.M. 

Dalgas’ Mindelegat og Evard 

og Ane Agerholms legat. 

Af Poul Erik Pedersen

Holstebro Friskole har fået legatmidler til en sansehave.

Adresseændring til Vækst

Send dit medlemsnummer og din nye adresse 

til os på e-mailadressen:

vaekst@hedeselskabet.dk

Eller klik ind på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Eller udfyld kuponen og send den til:

Vækst, Hedeselskabets tidsskrift

Klostermarken 12

Postboks 91

8800 Viborg

Medlemsnr

Evt. firmanavn

Evt. afdelingsnavn

Navn

Adresse

Postnr.   By

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

Foto: HedeDanmark a/s
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Legater til  
grønne initiativer  
og dygtige landmænd



Direktør hædres 
En efterhånden sjælden begivenhed 

fandt sted i Kongenshus Mindepark 

mandag den 3. september, da min-

deparkens bestyrelse afslørede en ny 

mindesten for Hedeselskabets tidligere 

direktør K. Sandahl Skov. 

Sandahl Skov hædres med stenen for 

mange års ihærdigt arbejde for landvin-

dingssagen i forbindelse med sit virke 

for Hedeselskabet. 

Han var i Hedeselskabets tjeneste 

i 40 år, heraf i 15 år som direktør for 

Der er mange muligheder for at vende 

udviklingen i landdistrikterne. På få 

dage kan det lade sig gøre at udvikle 

gode idéer, der kan skabe nye virksom-

heder og aktivitet i landdistrikterne, 

hvis man går systematisk og målrettet 

til værks. Det viser et eksperiment, der 

blev gennemført af Vejlby Landbrugs-

skole den 29.-31. august.

I stedet for den traditionelle rustur 

lod skolen sine 120 nye elever deltage 

i en innovationskonkurrence. Hedesel-

skabet havde engageret sig i projektet 

ved at lade Orbicon – datterselskab i 

Dalgasgroup – stille opgaven. Den gik 

ud på, at de studerende skulle komme 

med idéer til nye aktiviteter, produkter 

eller virksomheder, der kunne styrke 

landdistrikternes rolle i nutidens ople-

velsessamfund.
H
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leg, refleksion og samling samt et stort 
skakbræt, der kan give eleverne hjer-
negymnastik i naturlige omgivelser.

Fonden Vedersø Præstegård har 
modtaget legatet som bidrag til 
plantning af læhegn i forbindelse 
med genetablering af parkanlægget 
ved Kaj Munks præstegård i Vedersø 
i Vestjylland. Det sker i forbindelse 
med, at fonden istandsætter præste-
gården med henblik på at etablere et 
museum til minde om Kaj Munk. 

Tre dygtige landmænd
Edvard og Ane Agerholms legat 
uddeles til flittige og dygtige bønder, 
der forstår at arbejde sig fremad. 
Legatbestyrelsen har besluttet, at tre 
landmænd i år skulle begunstiges med 
hver 10.000 kr.

Landmand Jette Jacobsen, Vojens, 
har modtaget legatet som et skul-
derklap for sin evne til at udvikle 
et driftigt og voksende landbrug og 
engagere sig i landbrugets organisatio-
ner samtidig med, at hun er alenemor 
til to børn.

Landmand Johnny Overgaard, 
Vestervig, har modtaget legatet for 
med stor dygtighed at have bekæmpet 
et angreb af svinesygdommen PMWS 
i sin besætning – og i den forbindelse 
at have videregivet meget relevante 
erfaringer til deltagerne i en erfa-
gruppe om sygdommen.

Landmand Johannes Good, Stev-
ning ved Nordborg, har modtaget 
legatet som bidrag til, at han netop 
har købt en gård og har etableret en 
slagtesvineproduktion på årligt 6000 
stk., og som han planlægger at for-
doble inden for to år.

Hedeselskabet belønner idérigdom!
Det mål ramte vinderprojektet lige i 

plet. Under navnet XziteGuide præsen-

terede en gruppe studerende en idé 

om et nyt informationssystem til bilens 

gps. Idéen går ud på, at systemet skal 

kunne forsyne personerne i bilen med 

information om de byer, man kører 

igennem – for eksempel om der er 

»open-by-night«, og om der er ledige 

huse eller jobs.

Hedeselskabet havde udlovet en 

præmie til vinderne i form af et rejse-

legat til en studietur, ligesom selska-

bet var repræsenteret i konkurrencens 

dommerkomité ved bestyrelsens 

næstformand Peter Høstgaard-Jensen. 

Turen kommer til at gå til Quarnbek 

ved Kiel i Tyskland for at besøge et nyt, 

topmoderne biogasanlæg, der fornylig 

er blevet opført af Xergi A/S.

selskabet, indtil han fratrådte direktør-

stillingen i 1987. Sandahl Skov var tillige 

bestyrelsesformand for Kongenshus 

Mindepark i perioden 1976 – 1987. 

Foto: Anders Christensen

Foto: Hedeselskabet

Foto: John Christensen
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Den gamle have ved Vedersø Præstegård 
skal genetableres.

De 10 unge landbrugsskoleelever, der vandt innovationskonkurrencen på Vejlby Landbrugsskole.
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Carsten With Thygesen
Adm. direktør

HedeDanmark a/s

Efter en årrække med vanskelige 
afsætningsvilkår for træ fra de 
danske skove har udviklingen vendt 
sig til det bedre inden for de sidste 
par år.

Den økonomiske vækst i Øst-
europa og Rusland har medført 
stigende priser på råtræet i de lande, 
der i 1990’erne oversvømmede mar-
kedet med træ til meget lave priser. 
I år har Rusland endda indført en 
eksporttold, der forventes at medføre 
en kraftig opbremsning i eksporten 
af træ fra Rusland til de europæiske 
træindustrier. Medmindre nordeuro-
pæiske træindustrier lukkes ned i 
større omfang som følge heraf, vil 
det betyde stigende efterspørgsel og 
priser på dansk træ!   

del af det danske træ i fremtiden – hvil-
ket også er vigtigt for skovejeren!

Der er ingen tvivl om, at den globale 
udvikling giver de danske skovejere nye 
muligheder for at afsætte deres træ, 
men samtidig bliver de også mødt med 
nye krav. 

Som det fremgår af en artikel i dette 
blad, kræver de store europæiske træin-
dustrier i stigende grad, at deres råtræ 
kommer fra certificerede skove. Her har 
vi i Danmark noget at indhente, da vi 
er bagud med certificering af skovene 
sammenlignet med vore direkte kon-
kurrenter i Tyskland, Finland, Sverige 
og Norge. 

De sidste ti års vanskelige afsæt-
ningssituation for dansk træ har tyde-
ligt vist, hvor vigtigt det er at vi i også i 
fremtiden arbejder med at brede vore 
afsætningsmuligheder for dansk råtræ 
ud til mange lande, så vi ikke bliver sår-
bare og afhængige af enkelt lande eller 
industrier. Samtidig med at  globalise-
ringen finder sted, oplever vi heldigvis 
også at dansk træindustri konsolider og 
udvikler sig – så den i stigende omfang 
er konkurrencedygtig i den globale 
verden – hvilket også er positivt for de 
danske skovejere.

Det er således spændende tider i 
dansk skovbrug. Udviklingen tyder på, 
at store lande som Kina, Indien, Rus-
land og Brasilien kommer til at trække 
en stor del af den globale vækst i de 
kommende 10-15 år. Selv om disse 
lande er i fuld gang med at øge deres 
evne til at forsyne sig selv med træpro-
dukter, tyder alt på, at der også vil være 
plads til produkter, der er fremstillet 
af træ fra de danske skove. Fremtiden 
tegner således lysegrøn for den danske 
skov! 

Væksten på de asiatiske markeder 
og de bedre og billigere internatio-
nale transportmuligheder har gjort 
det muligt at eksportere nåletræ 
til store vækstdynamoer, som for 
eksempel Indien og Kina, hvorved 
danske skovejere har fået mulighed 
for at afsætte noget træ, de ellers kun 
vanskeligt kunne sælge i Danmark 
– så globaliseringen har åbnet mulig-
heder, som kun de færreste turde 
tro på!

Samtidig har udbygningen af den 
danske flisbaserede kraftvarmesektor 
allerede øget afsætningen af ener-
gitræ markant de sidste 5 år og hvis 
man dertil lægger EU’s energipolitik 
er og vil der være gode afsætnings-
muligheder for den mest lavværdige 

Foto: Stora Enso
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Nye globale 
træstrømme 

Tema: Det globale træmarked



Efter en række magre år har skov-
ejerne de sidste par år oplevet positive 
afsætningsvilkår for træ fra de danske 
skove. Den hårde priskonkurrence fra 
østeuropæisk og russisk træ er afløst 
af stigende priser, og samtidig har høj-
konjunktur i Europa og åbning af nye 
markeder i Asien bidraget positivt til 
udviklingen.

På kort sigt ser den positive situation 
ud til at fortsætte med visse udsving, 
men hvad med det mellemlange og 
lange sigt? Vil skovejerne kunne fast-
holde den positive afsætningssituation, 
og hvilke langsigtede ændringer i det 
globale marked har betydning for en 
dansk skovejer?

Markedet flytter  
til andre regioner
Generelt forventes de såkaldte BRIK-

lande – Brasilien, Rusland, Indien og 
Kina – at komme til at stå for størstede-
len af den globale, økonomiske vækst 
i de kommende år. Samtidig forventes 
generelt lavere vækst i Europa og Nord-
amerika. 

- Med hensyn til træprodukterne er 
det sådan, at de generelt set følger de 
økonomiske konjunkturer. Derfor vil 
efterspørgslen på disse produkter også 
vokse mest i de lande, der har størst 
økonomisk vækst, forklarer Jørgen 
Møller-Sørensen, der er administre-
rende direktør i den danske træhan-
delskoncern DLH.

Dette billede bekræftes af tal, der 
blev præsenteret af den store finsk-
svenske trækoncern Stora Enso ved den 
såkaldte Virkesforum-konference i Sve-
rige den 12. september, hvor der blev 
sat fokus på internationalt skovbrug. 

Ifølge Stora Enso vil det globale 
marked for papir- og pladeprodukter 

samlet vokse med op mod 100 millio-
ner tons frem mod 2020. 

Det vestlige Europa, Nordamerika 
og Japan vil opleve en beskeden og 
faldende vækst i forbruget af disse pro-
dukter. 

Til gengæld går det den anden vej 
i Kina, der ifølge ekspertvurderinger 
allerede i 2006 stod for cirka 18 procent 
af verdens forbrug af papir- og plade-
produkter - svarende til 66 millioner 
tons. Faktisk forventer Stora Enso, at 
Kina frem mod 2020 kommer op på at 
bære næsten 40 procent af den globale 
vækst i forbruget af papir- og pladepro-
dukter.

Voksende marked  
for træ til energiformål
Mens væksten på markedet for traditio-
nelle træprodukter som papir, krydsfi-
ner og spånplader primært kommer til 
at ske uden for Europa, har skovejerne 
udsigt til et voksende marked for træ til 
energiformål i Europa. 

Træ ser nemlig ud til at få en bety-
dende rolle i EU’s plan om, at 20 pro-
cent af det europæiske energiforbrug 
skal dækkes med vedvarende energi i 
2020. 

Af Poul Erik Pedersen

Vi vil få stærk konkurrence om verdensmarkedet 

fra Kina, Brasilien, Indien og Rusland. Men det er 

ikke nødvendigvis en trussel mod afsætningen af 

træ fra de danske skove.

Skovbrugets fremtid  
på det globale marked

Foto: Stora Enso
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Hos de europæiske papirindustriers 
organisation vurderer energi- og mil-
jødirektør Marco Mensink, at der i dag 
produceres omkring 355-370 millioner 
kubikmeter biomasse i de 25 EU-lande 
– biomasse, der primært anvendes til 
traditionelle træbaserede produkter. 
Ifølge en analyse udført af McKinsey/
Pöyry forventes et behov for ekstra 
340-420 millioner kubikmeter bio-
masse til energi, hvis EU skal opfylde 
sine energimålsætninger, oplyste Men-
sink ved Virkesforum.

I Danmark vurderer professor Claus 
Felby fra Skov & Landskab på Køben-
havns Universitet, at behovet for ener-
gitræ fra de danske skove ligeledes vil 
blive fordoblet i de kommende år. 

Danmark bruger i dag cirka 4 mil-
lioner kubikmeter træ – både skovflis 
og affaldstræ mm – til energi om året. 
Ifølge Claus Felby importeres mellem 
halvdelen og to tredjedele af dette træ. 
Blandt andet som en følge af EU’s nye 
målsætninger må anvendelsen af bio-
masse til energi forventes at blive øget 
i de lande, Danmark i dag importerer 
energitræet fra. Derfor vil importen af 
træet blive for dyr, og det bliver nød-
vendigt i stedet at øge den hjemlige 
produktion.

Rusland vil  
reducere træeksport
Det er dog ikke blot danske og euro-
pæiske skovejeres muligheder for at 
afsætte deres træ, der ændrer sig, men 
også udbuddet af konkurrerende træ-
produkter. 

Senest har det vakt opsigt blandt 
nordeuropæiske skovejere og træin-
dustrier, at Rusland fra den 1. juli i år 
har indført en eksporttold på rundtræ 
på 10 euro pr. kubikmeter. Samtidig vil 
den russiske regering  forhøje satserne 
yderligere til 15 euro pr. 1. april 2008 og 
50 euro fra 1. januar 2009.

Formålet med eksporttolden er, at 
Rusland ønsker at udvikle sine egne 
træindustrier, og derfor ønsker at holde 
råtræet hjemme. 

Det nordeuropæiske marked forven-
ter en drastisk reduktion i eksporten 
af rundtræ fra Rusland, mens russiske 
industrier og investeringsrådgivere for-
venter en mere moderat reduktion. 

StoraEnso meddelte i oktober, at 
virksomheden nedlægger en begrænset 
andel af sin produktionskapacitet i 
Finland og angav »aktuelle betingelser« 
og den russiske told som begrundelse. 
Medmindre de nordeuropæiske træ-
industrier nedlægger kapacitet i større 

Kina bliver et gigantisk vækstmarked i de kommende år. Tv. papirproduktion i Finland. Th. produktion af finérplader i Kina.

Hugst af eucalyptus  
i Brasilien.

Foto: Stora Enso

Foto: Stora Enso

Foto: Hedeselskabet
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omfang, må eksporttolden forventes 
at medføre stigende efterspørgsel og 
dermed stigende priser på dansk træ.

Konkurrence  
fra andre dele af verden
Samtidig er der udsigt til ny konkur-
rence fra træ og træprodukter fra andre 
dele af verden. 

I disse måneder har den finansielle 
krise hos boligejerne i USA reduceret 
efterspørgslen på det amerikanske 
marked, og samtidig er dollarkursen 
rekord lav. Det gør det vanskeligt for 
de europæiske træindustrier at sælge 
deres produkter i USA. 

Samtidig har kinesiske eksportører 
af træprodukter – f.eks. gulve – valgt at 
konvertere en del af deres salg til det 
europæiske marked, hvor valutaen og 
dermed købekraften er stærkere. Det 
skaber en hård konkurrence, samtidig 
med at de europæiske producenter har 
måttet betale mere for deres råvarer, 

fortæller Erik Røj Jørgensen, der er 
råtræchef i HedeDanmarks tyske dat-
terselskab Heidegesellschaft.

I fremtiden vil der imidlertid ikke 
blot komme et udbud fra det asiatiske 
marked. Sydamerika er også på vej med 
Brasilien som den store dynamo. Derfor 
er en række internationale industrier i 
fuld gang med at etablere plantagedrift 
og fabrikker i Sydamerika.

Et eksempel er Stora Enso, der indtil 
videre har investeret 600 millioner US-
dollars – knap 3,2 milliarder kroner – i 
plantagedrift og fabrikker i Brasilien. 
I samarbejde med en sydamerikansk 
medinvestor har selskabet købt 205.000 
hektar jord med i alt 77.000 hektar 
plantager. 

Med en vedmassetilvækst på 30 -50 
kubikmeter pr. hektar om året, vil der i 
disse plantager være en tilvækst i stør-
relsesordenen 2,3 – 3,8 millioner kubik-
meter pr. år. Til sammenligning vurde-
rer Dansk Skovforening, at den årlige 

vedmassetilvækst i de danske skove 
ligger på omkring 5 millioner kubikme-
ter, men på et areal, der er mere end 6 
gange større end Stora Ensos brasilian-
ske plantager.

Spørgsmålet er så, om brasilianske og 
andre sydamerikanske produkter også 
vil komme til at konkurrere med euro-
pæiske træprodukter.

Hos DLH er der ingen tvivl: 
- Der bliver konkurrence med 

produkter fra for eksempel Brasilien. 
Nærhed til markedet er stadig en fordel 
på træområdet, men andre faktorer 
– som eksempelvis meget lave produk-
tionsomkostninger – kan opveje denne 
fordel, siger Jørgen Møller-Sørensen.

Dansk træ  
på internationale markeder
Det synspunkt deler man forsåvidt hos 
HedeDanmark, men på lidt længere 
sigt er der god grund til optimisme for 
de danske skovejere, mener både Erik 

Centralsmøring
Den mest optimale smøring får du med den unikke 
Lincoln Quicklub®, der fordeler smøremidlet – helt 
automatisk – ud til de enkelte smøresteder på 
maskinen. 

 forlænger levetiden på udstyret

 nedbringer dine omkostninger

 forøger driftstiden på udstyret

Lincoln smøre- og brandslukningssystemer
Brandslukning
Statistikker viser, at skov- og anlægsmaskiner 
alarmerende ofte bryder i brand. Beskyt dine 
medarbejdere og maskiner med et indbygget 
brandslukningsanlæg fra Lincoln.

 bekæmper i luften og ved de brændende dele

 automatisk eller manuel udløsning

 nemt håndterbart trykløst system

Få mere at vide på 43 45 88 66 
eller besøg www.lincoln.dk
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Røj Jørgensen og hans kollega Niels 
Jørgen Pedersen, der er råtræchef for 
HedeDanmarks danske aktiviteter. 

Markederne i de store vækstlande vil 
udvikle sig ligesom de østeuropæiske 
lande, hvor lønningerne stiger, således 
at de nye vækstmarkeders konkur-
rencefordel i forhold til Europa bliver 
reduceret.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er 
interessant at eksportere en vare fra ét 
kontinent til et andet, afgøres til en vis 
grad af transportprisen. Trods stigende 
oliepriser forventes transportomkost-
ningerne pr. produktenhed at udgøre 
en relativt mindre andel af selve pro-
duktets pris på længere sigt – blandt 
andet på grund af større lastekapacitet 
i skibene, større volumen i transport-
sektoren og mere effektive logistikløs-
ninger med for eksempel returfragter. 

Men der er alligevel en grænse for, 
hvad det vil kunne betale sig at trans-
portere rundt i verden, og den går, 
ifølge Niels Jørgen Pedersen, ved de 
dårligere trækvaliteter.

- De træprodukter fra danske skove, 
der typisk vil komme ud på de interna-
tionale markeder, vil derfor enten være 
råtræ eller savskåret træ, der anvendes 
til konstruktionstræ og boligprodukter, 
mens træprodukter til lavere priser skal 
afsættes på nærmarkederne, forklarer 
han.

I den forbindelse er det vigtigt at 
være opmærksom på olieprisen, der 

i oktober nåede op på rekordhøje 90 
dollar pr. tønde. Ifølge en række inter-
nationale eksperter kan prisen stige op 
mod 100 dollar pr. tønde. Det vil redu-
cere incitamentet til at transportere 
det billigste træ til andre verdensdele 
– og samtidig øge incitamentet til at 
anvende de dårlige trækvaliteter til 
alternativ energi, der kan erstatte den 
dyre olie.

Kan skovene  
honorere efterspørgslen?
Hvis EU for alvor kommer i gang med 
at virkeliggøre sine energiplaner, er det 
spørgsmålet, om skovbruget vil kunne 
honorere efterspørgslen på træ til både 
tømmer og energi.

Ja, mener Ebbe Leer, der er kon-
sulent inden for bioenergiområdet i 
HedeDanmark A/S. 

Oven i købet er de to ting til en vis 
grad en forudsætning for hinanden. I 
øjeblikket er der nemlig et efterslæb på 
udtynding i unge løvtræbevoksninger. 
Denne udtynding vil styrke træernes 
udvikling til fremtidigt kvalitetstømmer, 
og samtidig vil udtyndingstræet kunne 
flishugges og bruges til energiproduk-
tion.

- Ved etablering af nye bevoksninger 
kan man samtidig sikre, at der er en 
maksimal produktion af vedmasse på 
arealet. Det gør man ved at indplante 
ammetræer som lærk, birk og el. De 
kommer alle hurtigt fra start og kan 

derved hjælpe den nye bevoksning i 
gang. Samtidig producerer de meget 
ved med god brændværdi og vil derfor 
kunne bruges til en fremtidig energi-
produktion, forklarer Ebbe Leer.

Positive fremtidsudsigter
Selv om størstedelen af den globale 
vækst flytter væk fra Europa, og der 
kommer ny konkurrence fra BRIK-lan-
dene, forventer de aktører, Vækst har 
talt med, at skovejerne på længere sigt 
vil kunne fortsætte med at sælge kvali-
tetstræ fra skovene – ikke mindst fordi 
BRIK-landene også bliver nye store, 
købedygtige markeder.

Hvis EU’s energiplaner føres ud i 
livet, vil der samtidig være afsætning 
for øgede mængder af skovflis, og med 
en vis udvikling i skovdriftsmetoderne 
vil denne efterspørgsel også kunne 
honoreres.

En nedtur hos de amerikanske bolig-
ejere eller andre begivenheder af betyd-
ning for det globale marked vil fortsat 
byde på både op- og nedture for såvel 
de danske skovejere som alle andre, 
der er forbundet med verdensmarke-
det. Når det så er sagt, tyder alt på, at 
skovejerne på langt sigt vil have gode 
muligheder for at fastholde en god 
afsætning af deres træprodukter.

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

Stigende oliepriser og EU’s energipolitik øger interessen for anvendelse af træ til energi. Tv. oliebrønde i Kirkuk i Irak. Th. Drax kraft-
værket ved Selby i England var i 2004 Storbritanniens første af sin slags til at bruge træ som brændsel i energiproduktionen.

Foto: Super Stock, FOCI Image Library Foto: Science Photo Library, FOCI Image Library
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Vi leverer planter af 
høj kvalitet

HedeDanmarks planteskole er storleverandør af kvalitetsplanter til 

næsten alle formål. Planteskolen sælger planter af høj kvalitet inden 

for skov-, hæk- og læplanter, solitærtræer, juletræer og pyntegrønt, 

samt enhver tænkelig form for haveplanter. 

Vi producerer en stor del af planterne selv, men tilkøber også fra de 

bedste producenter i Danmark og Nordeuropa. Vi udvikler konstant 

nye produktionsformer til gavn for både arbejdsmiljøet og det om-

givende miljø.

Kontakt os og få planter og frø af høj kvalitet!

HedeDanmark a/s
Planteskolen Lillemark  
Lillemarksgyden 10, Ålsbo          
5560 Aarup
T: 64 49 12 00 
www.hededanmarksplanteskole.dk   

HedeDanmark a/s 
Planteskolen Brøndlundgård
Brøndlundvej 2, Gabøl
6500 Vojens
T: 74 87 16 00
www.hededanmarksplanteskole.dk   

HedeDanmark a/s 
HedeDanmark Skovfrø
Krogårdsvej 6, Tvilum
8882 Fårvang
T: 86 87 16 55
www.hdseed.dk



Over hele verden kræver stadig flere 
forbrugere, at produkter af træ kommer 
fra skove, der drives med respekt for 
miljøet, naturen og medarbejdernes 
sociale forhold. 

Det krav kan producenterne bedst 
opfylde ved at købe certificeret træ. 
Derfor er certificering af træ i stigende 
grad et led i de store træindustriers 
indbyrdes konkurrence om at vinde 
forbrugernes gunst.

Det er baggrunden for, at der aktuelt 
er stigende interesse for certificering 
blandt de danske skovejere. Med 
certificeringen af de statslige skove 
tidligere i år blev der for alvor sat fart i 
certificeringen af de danske skove, men 
Danmark er dog stadig langt bagud i 
forhold til vore nabolande. 

Et styringsværktøj for skovejeren
Set fra skovejerens synsvinkel er certifi-
cering først og fremmest et værktøj, der 
kan hjælpe til med at skabe en mere 
rationel drift af ejendommen, fortæller 
PEFC-ansvarlig Martin Briand Petersen.

Han har netop været ansvarlig for, 
at HedeDanmark er blevet certificeret 

som paraplyorganisation i den såkaldte 
PEFC-ordning. Det betyder, at Hede-
Danmark kan forestå en gruppecertifi-
cering af flere skovejendomme, hvorved 
administrationsomkostningerne til 
certificeringen kan holdes nede.

- På det praktiske plan går PEFC-cer-
tificeringen ud på, at skovejeren blandt 
andet får udarbejdet en grøn driftsplan, 
der opstiller centrale driftsmæssige 
målsætninger for ejendommen. Den 
grønne driftsplan skal understøtte 
certificeringens krav om, at der foregår 
en god produktion af brugbart træ i 
skoven, og at det sker på et økonomisk 
og økologisk forsvarligt grundlag, for-
klarer han.

Konkrete målsætninger kunne 
eksempelvis være en forøgelse af ande-
len af arealer med blandet løvskov 
inden for en bestemt tidshorisont 
samt en reduktion i anvendelsen af 
gødning og pesticider i produktionen 
af juletræer og pyntegrønt. Skovejeren 
vil kunne opnå op til 95 procents stats-
tilskud til udarbejdelsen af den grønne 
driftsplan.

Det primære resultat af certificerin-
gen er en skovhåndbog, der indeholder 
den samlede dokumentation for cer-

tificeringen, herunder politikker, mål-
sætninger, skovkort samt beskrivelser af 
procedurer for, hvordan skovejeren skal 
dokumentere sine aktiviteter i skoven. 

- En årlig gennemgang af skovdriften 
på ejendommen sikrer, at skovejeren 
blandt andet får opdateret sine skov-
kort og bevoksningslister. På den måde 
bliver certificeringen et styringsværktøj 
for skovejeren, forklarer Martin Briand 
Petersen.

Sikkerhed for afsætningen
Den øgede interesse for certificering 
skyldes først og fremmest, at markedet 
– det vil sige de industrier, der aftager 
træ fra skovene – begynder at stille 
krav om certificering af råtræet.

- Det er en generel tendens, at inter-
nationale trækoncerner begynder at 
rationalisere deres indkøbsprocedure 
ved at selektere i og evaluere deres 
leverandørkreds – og gøre de tilbage-

De internationale træindustrier kræver  

certificering af skovene – og kravene skærpes 

løbende. Samtidig er Danmark bagud i  

forhold til nabolandene.

Certificering er blevet en 
konkurrenceparameter

Certificeret træ skal kunne spores til det stykke skov, 
hvor det er fældet.

Fotos: HedeDanmark a/s
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Af Poul Erik Pedersen

Kan din skov  
certificeres?

PEFC-ordningen stiller visse ube-

tingede krav til, hvordan skovejen-

dommen drives, men det vigtigste 

er, at ordningen kræver en løbende 

forbedring af skovdriften inden for 

en række områder.

- Dansk skovlovgivning har 

gennem mange år sikret, at de 

danske skove er veldrevne. Derfor 

vil de fleste danske skovejendomme 

leve op til de absolutte krav – og 

dermed vil de som udgangspunkt 

kunne blive certificeret uden pro-

blemer. Er der enkelte problemer, 

vil det medføre en anmærkning 

og krav om forbedringer, fastslår 

Martin Briand Petersen, der er 

ansvarlig for PEFC-certificering i 

HedeDanmark.



værende leverandører større. Derfor 
vælger træindustrierne gerne de leve-
randører, der i forvejen er certificerede. 
Det betyder, at de leverandører, der 
håndterer træet, også vælger de skov-
ejere, der er certificerede, frem for 
dem der ikke er det, forklarer Erik Røj 
Jørgensen, der er råtræchef i HedeDan-
mark a/s med ansvar for selskabets 
tyske selskab, Heidegesellschaft. Selska-
bet i Tyskland har siden 2003 haft et 
såkaldt ”Chain-of Custody” certifikat, 
også kaldet sporbarhedscertifikat, i 
PEFC-ordningen. Det vil sige, at sel-
skabet er certificeret til at handle med 
PEFC-certificeret træ.

I den aktuelle højkonjunktur er der 
stor efterspørgsel på træ, og derfor er 
der for tiden ingen problemer med at 
afsætte træ fra skove, der ikke er cer-
tificeret.

- Men i det øjeblik, der kommer træ 
nok på markedet – eksempelvis efter et 
stormfald – vil den leverandør, der ikke 
er certificeret, have sværere ved at opnå 
eller fastholde en position som fast 
leverandør til træindustrierne, fastslår 
Erik Røj Jørgensen.

Som et eksempel nævner han den 
svensk-finske trækoncern Stora Enso, 
der bruger en del interne ressourcer 
på at følge op på deres leverandørers 
håndtering af certifikater og styring af 
træet.

- Vi skal hele tiden kunne doku-
mentere, hvor træet kommer fra, og at 
det kommer fra veldrevne skove med 
hensyn til natur, miljø og medarbej-
dere. Og for os har det højeste prioritet 
at holde styr på tingene, for ellers 
mister vi vores position som »A-leveran-
dør«, og det går i sidste ende ud over de 
skovejere, som i praksis er underleve-
randører til os. 

Grøn profil
På baggrund af kravene fra de interna-
tionale træmarkeder har certificeringen 
af de danske statsskove aktualiseret 
spørgsmålet om certificering hos alle de 
private såvel som offentlige skovejere, 
der ikke er certificeret, beretter Martin 
Briand Petersen.

- Statsskovene sidder på en stor del 
af markedet. Hvis de øvrige danske 
skovejere vil afsætte deres træ på lige 

vilkår med statsskovene, er de nødt 
til at blive certificeret. I kommunerne 
oplever vi samtidig den holdning, at 
»nu er staten gået foran, så har vi et 
ansvar for at følge efter«, fortæller 
Martin Briand Petersen.

Mange kommunale skovejeres moti-
vation for at blive certificeret, skyldes 
således ønsket om at signalere og doku-
mentere, at de har en grøn profil.

- På den måde kan man sige, at 

Certificeringsordninger

Der findes en række ordninger til certificering af skove og træ. De to mest 

udbredte er PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification sche-

mes) og FSC (Forest Stewardship Council).

PEFC blev i 1999 stiftet af de europæiske skovejerorganisationer, blandt 

andet med det formål at sikre, at små skovejendomme har en realistisk mulig-

hed for at blive certificeret. Siden har ordningen bredt sig over hele verden, og 

både private og offentlige skove certificeres. PEFC er den mest udbredte ord-

ning med i alt 204 millioner ha certificeret skov.

FSC er stiftet i 1993 af en række organisationer, primært miljøorganisationer. 

FSC har blandt andet som princip, at skovbruget ikke må få en dominerende 

rolle i organisationen bag ordningen. FSC har på verdensplan certificeret 91 

millioner hektar skov.

Beskyttelse af værdifulde søer og truede arter som den orange hjulspinder samt udlægning af urørt skov er typiske elementer i en certificering.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Bert Wiklund Foto: Simon R. Waagner, NatureEyes Foto: Bert Wiklund 
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En værdifuld samarbejdspartner, hvor der sættes fokus på: 

Tillid og ærlighed 

Viden og professionalisme 

Forsyningssikkerhed og hurtig levering 

Dette er nøgleordene i vores daglige  samarbejde med vores 
kunder.  

Vi leverer alle former for smøremidler - bioprodukter - kemi  
og tilbehør til skovbrug - landbrug - entreprenører.  

Danco Oil A/S 
Ølstrupvej  6 - Hee - 6950 Ringkøbing 
Telefon 86 28 23 66  
Telefax 97 34 63 40  
www. danco-oil.dk 

Kontakt os for anvisning af nærmeste forhandler 

certificeringen er en del af en gene-
rel tendens, der går i retning af mere 
økologisk landbrug, mere bæredygtig 
energi osv, konstaterer han.

Forvent ikke højere betaling
En dansk undersøgelse omtalt i Vækst 
3-2006 har vist, at forbrugerne under 
særlige omstændigheder vil være villige 
til at betale mere for certificerede træ-
produkter, dog især hvis der er tale om 
tropetræ. I Skoven nr 08/07 fra august 
fremgik det også, at godset Gisselfeldt 
får en merpris på 25 kr./ton træ hos 
gulvproducenten Junckers. 

- Men det er ikke en generel tendens. 
Skovejerne skal ikke som udgangspunkt 
regne med at få flere penge for træet, 
når det er certificeret. Men certificerin-
gen bliver en betingelse for at være fast 
leverandør til de store træindustrier, 
siger Erik Røj Jørgensen.

Kravene stiger
En certificering efter PEFC-ordningen  
giver dog ikke skovejerne lov til at hvile 

på laurbærrene ret længe, mener han. 
HedeDanmark oplever allerede nu, 
at skovindustrierne skærper kravene. 
På sigt vil industrierne – efter Erik Røj 
Jørgensens vurdering – kræve, at råtræ-
udbydere også er certificeret efter FSC-
ordningen, der er mere kendt hos for-
brugerne end PEFC. Samtidig begynder 
industrierne at stille krav, der rækker 
ud over certificeringerne. 

- Vi har eksempler på markedsdomi-
nerende kunder, der stiller krav udover 
dem, der indgår i certificeringsord-

ningerne. Det kan for eksempel være 
strengere miljøkrav eller skrappere 
dokumentationskrav til træets spor-
barhed. Denne skærpelse af kravene er 
udtryk for, at de enkelte industrier for-
søger at skille sig ud i forhold til deres 
konkurrenter, og det er en tendens, der 
vil blive forstærket i de kommende år, 
siger Erik Røj Jørgensen.

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

Hvad er skovcertificering?

Skovcertificering går generelt ud på at sikre de miljømæssige og sociale for-

hold omkring skovdriften. PEFC-ordningen omfatter eksempelvis følgende:

• fremme af naturnær skovdrift og hjemmehørende arter

• øget variation i skovene og beskyttelse af bevaringsværdig natur 

• reduktion af brugen af pesticider og nedbringelse af renafdrifter, hvor store 

stykker skov fældes på en gang

• udlæggelse af urørt skov og henlæggelse af dødt ved

• sikring af et godt arbejdsmiljø for ansatte i skoven

Radiostyring
til V-4000 skovspil
Kraftig actuator med dobbelt sikring.
Robust og enkel radiostyring.
Eftermontering på både nye og 
brugte spil 

Priser fra 9.900,-

Verdensklasse
Nyheder til skoven

Skovklo SK-950
Effektiv læsning af hele og afkortede 
stammer. Til frontlæsser med EURO 
eller SMS beslag.
Max. åbningsbredde 950 mm

Priser fra 12.900,-

excl. moms

excl. moms

Fransgård Maskinfabrik A/S leverer dansk 
kvalitet til hele verden. Produktionen om-
fatter specialmaskiner til de tre hovedom-
råder: Landbrug, skovdrift og vejanlæg, 
der alle er kendetegnet ved konstant 
udvikling og plads til fleksible, individuelle 
løsninger med hurtig levering. Fransgård 
har 50 medarbejdere og råder over 9000 
kvm. produktionshaller.

Tlf. 98 63 21 22 · Fax 98 63 18 65 
www.fransgard.dk
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Det skadelige hestekastanie-minérmøl 
kom til Danmark fra Tyskland i form 
af små larver. De sad fast på våde, visne 
kastanieblade, der formentlig havde 
klistret sig fast på en bil. 

Det er blot ét eksempel på de mange 
veje, som svampesporer, insektæg og 
-larver kommer ind i landet på. De kan 
også sidde under et par gummistøvler, i 
dødt træ eller på en levende plante, der 
importeres.

I langt de fleste tilfælde går de 
potentielle skadevoldere til, fordi klima, 
naturlige konkurrenter eller andre mil-
jøforhold gør det af med dem. 

Men en gang imellem lykkes det en 
svamp eller et insekt at etablere sig – og 
det behøver ikke at gå som med heste-
kastanie-minérmøllet, der har gjort 
opmærksom på sig selv straks efter 
ankomsten til landet. De potentielle 
skadevoldere kan leve et stille liv selv 
mange år efter introduktionen i landet.

Det fortæller Iben Margrete Thom-
sen, der er forsker på Skov & Landskab 
på Københavns Universitet med insek-
ter, svampe og andre skadevoldere som 
speciale.

- Krav om varmebehandling af 
træemballage og restriktive regler for 
import af såvel træprodukter som 
levende planter er et forsøg på at 
beskytte vore træer mod en række 
alvorlige, velkendte skadevoldere, der 
især har deres oprindelse i Asien. Men 
problemet er, at vi kun kan beskytte os 
mod de skadevoldere, vi kender. Mange 
forskellige faktorer kan medføre, at en 
importeret svamp eller et insekt pludse-
lig bliver en alvorlig skadevolder, forkla-
rer Iben Margrethe Thomsen.

Hun bruger den velkendte elmesyge 
som et godt eksempel. Elmesygen blev 
første gang konstateret i Holland i 1919 
i en svagere udgave end den, der har 
hærget i Danmark de senere år. Først 
engang i 1960’erne muterede svampen 
til den aggressive version, der stort set 
har ryddet Danmark for elmetræer og 

kostet millioner af kroner til udskift-
ning af træer i byerne.

- Elmesygen viser, hvor vigtigt det er 
at holde skadevoldere ude af landet. 
Derfor er det også vigtigt, at man er 
meget påpasselig med at importere 
planter til landet. Man skal respektere 
Plantedirektoratets regler for områ-
det og sikre sig, at planterne har de 
nødvendige sundhedscertifikater mv. 
Desuden vil jeg også anbefale noget så 
enkelt som, at man skyller sine støvler, 
inden man rejser hjem efter et besøg 
i en udenlandsk skov, siger Iben Mar-
grete Thomsen.

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

Af Poul Erik Pedersen

Globaliseringen og den øgede  

transport af mennesker og 

varer øger risikoen for, at 

udenlandske insekter og 

svampe kommer til landet.

Øget risiko  
for skadevoldere 

Foto: Hans Peter Ravn, Københavns Universitet, Skov & Landskab
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Rusland står for 25 procent af verdens 
samlede råtræeksport, men kun 2-3 
procent af verdens eksport af papir 
og andre træbaserede produkter, som 
sælges til priser, der er mange gange 
højere end råtræpriserne. Størstedelen 
af merværdien skabes dermed uden for 
Rusland, hvilket den russiske regering 
har været opmærksom på i lang tid.

Ikke overraskende blev en ny told 
lagt på eksport af råtræ fra 1. juli 2007 
med det formål at stimulere videre-
forarbejdning af træ og fremstilling af 

produkter med en høj merværdi inden 
for Ruslands grænser.

Trods fornuftige intentioner om at 
udvikle skovsektoren, tager den nye 
toldpolitik dog ikke højde for en række 
problemer, der kendetegner russisk 
skovbrug. For eksempel har regeringen 
besluttet, at eksporttolden skal op på 
80 procent af eksportprisen og ikke 
under 50 euro pr. kubikmeter råtræ 
fra 1. januar 2009. Det vil presse ind-
tjeningsmarginerne og udgøre en stor 
risiko for rentabiliteten i de virksomhe-
der, der eksporterer råtræet.

Manglende produktionskapacitet
Man skulle formode, at alt det råtræ, 
der eksporteres i dag, vil blive leveret til 
savværker i Rusland med virkning fra 
1. januar 2009. Men ifølge Oleg Belkov, 
produktionsdirektør i Lesobalt – en af 
Ruslands store træindustrier – er der 
ikke tilstrækkelige forarbejdningsanlæg 
i Rusland, og det vil der ikke være de 
næste 5-10 år. Årsagen er, at de maskin-
fabrikker, der producerer savværksud-
styr og maskiner til finérproduktion, i 
forvejen har opbrugt al deres kapacitet 
og har ordrebøgerne fulde adskillige 
år frem. Dette billede bekræftes af en 
undersøgelse udført af det russiske 
selskab Lesprom, der formidler mar-
kedsinformation inden for skov- og 
træområdet. Derfor forventes der ikke i 
en nær fremtid en væsentlig nedgang i 
eksporten af russisk råtræ.

Der er ingen tvivl om, at forhøjel-
sen af eksporttolden på råtræ vil øge 
antallet af savværker og udvide forar-
bejdningskapaciteten i Rusland. Men 
eksperter vurderer, at 70-80 procent 
finértræ og nåletræ til savværker fortsat 
vil blive eksporteret – til meget højere 
priser end i dag. Eksport af cellulose-
træ samt råmaterialer til spånplader 
og lignende vil ikke kunne betale sig, 
og denne eksport vil tilsyneladende 
forsvinde.

Situationen vil dog udvikle sig for-
skelligt for henholdsvis det nordeuro-
pæiske og det kinesiske marked, fordi 
eksporten af råtræ til Kina primært 
kommer fra Siberien og det østlige 
Rusland, mens eksporten til Europa 
kommer fra den europæiske del af 
Rusland.

I Siberien vil forhøjelsen af eksport-
tolden medføre, at skoventreprenørfir-
maernes nettooverskud vil blive presset 
ned på 5 procent. Det vil føre til akut 
mangel på kapital til nødvendige inve-
steringer, og mange, især mindre, skov-
entreprenører i Sibierien vil blive nødt 
til at forlade branchen. 

Hvorfor er tolden indført?  

Og hvad bliver konsekvenserne for 

udviklingen på råtræmarkederne? 

Ruslands  
told på eksport  
af råtræ

Foto: Michael M. Jørgensen/chiliarkiv.dk
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Af Garen Ghazaryan og Sergei Umentayev

Brænde fra Rusland og de baltiske lande 
på paller i Hundested Havn.



Udover manglende savværkskapa-
citet er der ligeledes store problemer 
med infrastrukturen, der medvirker 
til høje omkostninger til hugst på 40 
US-dollars pr. kubikmeter, høje trans-
portpriser hos det statslige russiske 
jernbaneselskab, mangel på togvogne 
til at transportere træet og problemer 
med at skaffe kvalificerede medarbej-
dere til nye fabrikker.

Stigende priser på træet
Årsagen til, at den nye eksporttold 
bliver forhøjet uden hensyntagen til 
disse problemer, skyldes effektivt lob-
byarbejde af de største cellulose- og 
papirfabrikker, mens små og isolerede 
skoventreprenører ikke har været i 
stand til at beskytte deres interesser.

Oleg Belkov formoder dog, at det 
maksimale toldniveau, der bliver ind-

ført i 2009, i den sidste ende vil blive 
reduceret af hensyn til skoventreprenø-
rerne og som følge af pres fra de skan-
dinaviske lande. 

Under alle omstændigheder bør det 
nordeuropæiske marked forvente en 

vækst i priserne på russisk  
birk, asp og nåletræscellulose,  
både på grund af stigende eksporttold 
og et fald i eksportvolumen.

Når eksporttolden rammer maksi-

CBRE-HedeDanmark formidler salg af 
skov- og lystejendomme samt godser og 
større landbrug. Det har vi gjort i man-
ge år. Derfor har vi opbygget en stor 
viden om drift, natur- og vildtpleje samt 
værdisætning af herlighederne. Hvis du 
overvejer at købe eller sælge, kan det 
godt betale sig at ringe til os først. Vi 
deler gerne ud af vores erfaringer.

Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø
www.cbre-hededanmark.dk

C B R E - H E D E D A N M A R K  E J E S  I   F Æ L L E S K A B  A F :  C B  R I C H A R D  E L L I S  C E D E R H O L M  A / S  O G  H E D E D A N M A R K  A / S

Kontakt os:

København   telefon: 70 22 96 01

Århus   telefon: 70 22 96 02

Kolding   telefon: 76 33 34 84

Viborg   telefon: 87 28 10 02 

VI VED, HVAD 
DER ER VÆRD AT 
VIDE OM SKOVE

DERFOR VED VI OGSÅ, 
HVAD DE ER VÆRD!
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i de russiske skove.

Foto: Dmitry Shamin, iStock International Inc.



mum på 80 procent og ikke under 50 
euro pr. kubikmeter vil eksporten af 
cellulosetræ til Europa blive urentabel, 
og leveringspriserne på træ til savvær-
kerne og finértræ vil komme op på ikke 
mindre end 150-155 euro pr. kubikme-
ter, eftersom
• den interne pris for kævler til savvær-

kerne før transport i Rusland er 70 
euro

• tranport til grænsen koster 15 euro
• plus eksporttold på 80 procent

Skandinaver søger alternativer
En sådan ændring i leveringspriserne 
vil tvinge skandinaviske virksomheder 
til at søge andre leverandører eller 
etablere produktionsanlæg i Rusland. 
Senest har finsk-svenske Stora Enso 
og finske Ruukki Group offentliggjort 
deres planer om at investere mere end 
en milliard euro hver i cellulose- og 
papirfabrikker i regionerne Nizni Nov-
gorod og Kostroma.

Et andet selskab ved navn Russian 
Timber Group, der også har interna-
tionale ejere, har meddelt, at selskabet 
vil noteres på den såkaldte minibørs 
London AIM, der er en del af London 
Stock Exchange. Selskabet er interes-
sant, fordi det ejer rettigheder til hug-
sten på 2,4 millioner ha skov.

En ny skovlov tillader udenlandske 
selskaber, der investerer over 10 mil-
lioner euro, at få adgang til hugstret-
tigheder i statsejede russiske skove i 
op til 49 år – vel at mærke uden at 
skulle deltage i offentlige licitationer 
på rettighederne. Den årlige betaling 
ligger omkring 2,5 euro pr. hektar, 
men dertil kommer, at investorerne 
kan opnå andre fordele – eksempelvis 
skattemæssige fordele - der svarer til 
omkring 50 procent af betalingen for 
hugstrettighederne. De virksomheder, 
der opnår adgang til hugstrettigheder 

og diverse fordele, indstilles af det rus-
siske industriministerium og godkendes 
af regeringen.

Før man gennemfører store inve-
steringer i Rusland, bør europæiske 
investorer dog være opmærksomme på 
adskillige problemer i det russiske skov-
brug, herunder:
• Manglende gennemsigtighed i skov-

sektoren.
• Underudviklet infrastruktur og mang-

lende skovveje.
• Manglende kontrol med hugstarea-

lerne, herunder vanskeligheder med 
at beskytte sig mod, at andre udfører 

hugst på de skovarealer, man har ret-
tigheder på eller stjæler fældet træ.

• Høje priser på jernbanetransport og 
mangel på togvogne til transport af 
træ.

• Begrænset antal kvalificerede medar-
bejdere i sektoren.

Forfatteroplysninger:
Garen Ghazaryan er senior investerings-
rådgiver og Sergei Umentayev analytiker på 
Moskva-kontoret hos selskabet Neva-Rus Hol-

ding, BCC Pirvate Equity.

Der er mangel på russiske jernbane-
vogne, der kan transportere træet til 

træindustrierne eller til landets græn-
ser med henblik på eksport.

Foto: Stora Enso
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Divisionen Træ og Logistik i Hede-
Danmark a/s hjælper danske og tyske 
skovejere med at afsætte deres træ til 
savværker og andre aftagere over hele 
verden. Divisionen omsætter årligt en 
mængde træ, der svarer til, at mindst ét 
fuldt lastet skib forlader en europæisk 
havn hver eneste dag hele året rundt 
med kurs mod lande i blandt andet 
Østersøregionen og Asien. Det meste 
af træet afsættes i Skandinavien, her-
under Danmark, men også Tyskland, 
Polen, Østrig, Japan, Indien og Kina er 
modtagere. 

For blot få år siden var det ikke nød-
vendigt at eksportere dansk nåletræ 
til Asien, men flere stormfald i Europa 
gav et overskud af træ. Samtidig med-
førte høje vækstrater i Asien, at der var 
opstået et marked for træet. 

Det var baggrunden for, at Hede-
Danmark i begyndelsen af det nye 
årtusinde begyndte at opsøge nye 
afsætningskanaler på den anden side 
af kloden. Gennem flere år har selska-
bet nu haft kontor i Chennai (tidligere 
kaldet Madras) i det sydlige Indien 
samt salgsrepræsentation i Japan og 
Singapore. 

Grandis til Indien
- Set fra danske skovejeres synsvinkel er 
det interessant med den globale afsæt-
ning af træet, fordi den giver mulig-
heder for at sælge noget træ, der ikke 
kan sælges i Danmark, forklarer Niels 
Jørgen Pedersen, der er råtræchef for de 

danske aktiviteter i HedeDanmark a/s. 
Det kan eksempelvis være cellulo-

setræ eller finérkævler i løvtræ, der 
eksporteres.

- Et af de seneste eksempler på dette 
er, at det er lykkedes os som den første 
europæiske aktør at skabe interesse for 
overdimensionerede grandisstammer 
og andre ædelgranarter på det indiske 
marked. Grandis anvendes til træem-
ballage, som skal være let og pænt. Da 
det på grund af toldregler er for dyrt 
for inderne at importere færdigpro-
ducerede træprodukter, er der et godt 
marked for uforarbejdet råtræ i landet, 
fortæller Erik Røj Jørgensen. Han er 

råtræchef i HedeDanmarks tyske dat-
terselskab Heidegesellschaft og har 
blandt andet ansvaret for salget på de 
asiatiske markeder.

Råtræcheferne i HedeDanmark for-
venter, at den globale handel med træ 
vil være stigende i de kommende år. 
Kombineret med endnu bedre logistik-
løsninger mellem kontinenterne vil den 
internationale handel øge skovejernes 
sikkerhed for, at de kan få afsat deres 
træ på fornuftig vis. 

Dermed er globaliseringen ikke 
alene med til at sikre skovejerne de 
rigtige markedspriser i fremtiden, men 
den er ligeså meget med til at sikre en 
kontinuerlig afsætning via en bred vifte 
af afsætningskanaler og effekt-typer, 
lyder det fra Niels Jørgen Pedersen og 
Erik Røj Jørgensen. 

 

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

Af Poul Erik Pedersen

Øget international handel sikrer de rigtige mar-

kedspriser og afsætning for produkter, der ikke 

kan sælges på det danske marked, oplyser råtræ-

eksperter i HedeDanmark a/s.

Global råtræhandel til 
gavn for skovejerne

Grafik: Troels Marstrand
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Som en anden fodboldtræner har 
statsminister Anders Fogh Rasmussen 
med Globaliseringsrådet kridtet banen 
op til, at Danmark skal være verdens 
førende iværksætterland. Vi skal have 
verdens bedste uddannelser,  og vi 
skal levere forskning i verdensklasse. 
Omstændighederne er indlysende: vi er 
et lille land med snævert sprogområde 
og begrænsede naturressourcer. Vi skal 
derfor leve af at være lidt klogere end 
andre – vi skal tilføre nye produkter og 
services, mere innovation og viden og 
på den måde skabe vækst og velfærd i 
Danmark. 

Det kræver et universitetssystem, 
som er gearet til den globale konkur-
rence om kloge hoveder og de bedste 
ideer. Særligt de naturvidenskabeligt 
baserede uddannelser og forskningsmil-
jøer er afgørende, fordi det er fra disse 
områder et væsentligt bidrag til innova-
tion og udvikling forventes at komme. 

Dette sker dels gennem uddannelsen 
af unge mennesker med state-of-the-
art viden, som kan anvende deres viden 
i praksis til fordel for offentlige organi-
sationer og private virksomheder, dels 
gennem udviklingen og erkendelsen 
af ny viden – også gerne i samarbejde 
med virksomheder. 

Fra basal videnskab til  
innovation og tværfaglighed
Sir Winston Churchill sagde, at »Jo 
længere man kan kigge tilbage, jo 
længere kan man kigge frem«. Det er 
ikke mindst sandheden, når det gælder 
udviklingen inden for det naturvi-

denskabelige område. Jovist skal vi 
udvikle os fra tidligere tiders måde at 
angribe problemstillinger og paradig-
mer på, ligesom vi skal finde nye veje 
til at styrke og udvikle børn og unges 
fornemmelse for og interesse i natur-
videnskab. Men det er lige så vigtigt at 
vedkende sig sin naturvidenskabelige 
arv, da det er på skuldrene af den, vi 

skal bidrage til at uddanne og udvikle 
fremtidens innovation og viden. 

Et eksempel er forskningen på 
CERN, som gennem et halvt århund-
rede har været hjemsted for helt ene-
stående grundforskning. Her studerer 
man det inderste af atomerne og 
beskæftiger sig med de mest funda-
mentale spørgsmål i livet om, hvorfor 

Danmarks  
vigtigste kamp

Fremtidens innovation er afhængig af, 

at vi kan tiltrække de bedste hoveder 

til universiteterne. Derfor bidrager 

 Københavns Universitet også til at gøre 

de naturvidenskabelige studier mere 

attraktive.

Foto: Heine Pedersen

De naturvidenskabelige studerende får mulighed for at møde virksomheder og samarbejde med 
dem. Det øger oplevelsen af, at studierne er relevante.

Foto: Morten Moesgaard Sørensen, Det Naturvidenskabelige Fakultet
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naturen ser ud som den gør. Og som 
sidegevinst har man for eksempel fået 
World Wide Web, som er et spin-off fra 
CERN. Det skabte grundlaget for den 
kolossale udnyttelse af internettet, og 
har således haft en – ganske uforudset 
- rolle ved udviklingen af informations-
samfundet. 

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at 
kaste barnet ud med badevandet, men 
at samle det bedste op fra tidligere og 
bruge det som byggesten i et fremtidigt 
naturvidenskabeligt uddannelses- og 
forskningsmiljø til gavn for de stude-
rende og for samfundet. 

I dag arbejder forskere på universi-
tetet i tæt samarbejde med det private 
erhvervsliv om fremtidens store udfor-
dringer inden for eksempelvis miljø og 
energi, nye materialer, ny medicin og 
nyt apparatur. Arbejdet er præget af 
stor gensidig forståelse og respekt og 
bygger på en fælles faglig problemstil-
ling. Virksomhederne får adgang til 
forskningsmiljøer i verdensklasse og 
samtidig etableres der samarbejde med 
de studerende.

En erhvervsundersøgelse på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet fra 2005 
viste, at 6 ud af 10 forskere samarbejder 
med en eller flere virksomheder. Uni-
versitetet er også her inde i en positiv 
udvikling, og dørene er åbne. 

Det er således klart, at der stadig 
skal foregå uddannelse og forskning ud 
ad de traditionelle basalvidenskabelige 
akser som naturvidenskab, sundheds-
videnskab og ingeniørvidenskab. Men 
det er min vurdering, at en stor del af 
fremtidens uddannelser og innovati-
onspotentiale, og hermed de ideer vi 
skal leve af fremover, skal findes i det 
tværfaglige felt, det vil sige i rummet 
mellem de tre akser. 

Eksempelvis kan nævnes det biovi-
denskabelige område, hvor Københavns 
Universitet i dag indeholder alle dele af 
processen fra tidlig molekylærbiologisk 

forskning til ny medicin og sundhedsvi-
denskab. Et andet er IT-området, hvor 
krydsfeltet mellem sundhed og IT kan 
skabe mange nye løsninger til udfor-
dringer i sundhedssystemet og samtidig 
skabe innovation og nye forretnings-
muligheder. 

Fra elitestuderende  
til virksomhedsleder 
Det er vigtigt, at koblingen til erhvervs-
livet er tydelig allerede fra det tids-
punkt, de studerende begynder på stu-
diet. De nyuddannede, der står stærkest 
på arbejdsmarkedet er ofte dem, som 
gennem deres studietid har haft gode 

studiejobs, hvor de har lært at koble 
teori til praksis og konkret anvendelse. 
På samme måde er det vigtigt, at de stu-
derende gennem deres uddannelse på 
København Universitet har lært noget 
om, hvordan viden kan omsættes til 
blandt andet kommercielle resultater. 

Derfor har vi på KU taget initiativ til 
at etablere et tværfagligt væksthus, hvor 
studerende og ph.d.-studerende fra Det 
Naturvidenskabelige Fakultet, sammen 
med studerende inden for det bioviden-
skabelige, farmaceutiske og sundheds-
mæssige område kan arbejde sammen 
omkring kommercialisering af viden og 
udvikling af nye forretningsområder. 

CERN er et lysende eksempel på, at grundforskning bidrager til innovationen.

Foto: Martial Trezzini, Scanpix Denmark  
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Årets øvrige kronikører

Poul Vesterbæk

Foto: JM foto, Bjerringbro

Anders Drejer

Foto: Anders Bach

Jørgen Mads Clausen

Foto: Danfoss A/S

Sammenlagt skal det nye væksthus 
betjene 14.000 studerende, 1.400 ph.d.-
studerende og 3.500 forskere. Vækst-
huset vil arbejde tæt sammen med to 
lignende initiativer på KU’s Humanis-
tiske Fakultet og på Danmarks Tekni-
ske Universitet.  

Som noget særligt indeholder vores 
væksthus også et elitært niveau, der 
er et ekstra tilbud for særligt dygtige 
og ambitiøse studerende. Dette viser 
nogle af universitetets nye toner, hvor 
det igen er blevet acceptabelt at dyrke 
eliten. Københavns Universitet er for 
nyligt blevet optaget i IARU-gruppen 
som består af 10 af verdens bedste 
universiteter, herunder Berkeley, Cam-
bridge, Oxford og Yale. Dette afspejler 
vores ambition om at konkurrere på 
det internationale marked for forsk-
ning, uddannelse og innovation – og vi 
er derfor blandt andet ved at etablere 
en række uddannelser på eliteniveau. 
Studerende på disse uddannelser vil 
blive rekrutteret nationalt og inter-
nationalt ud fra strenge optagelses-
krav. Også på forskningsområdet har 
Københavns Universitet lanceret et 
elite-program – Stjerneprogrammet 
– hvor vores forskere indbyrdes kon-
kurrerer om ekstra bevillinger på op til 
25 mio. kr. pr. forskningsprojekt. 

Det er meget vigtigt at have 
erhvervslivet med både i forhold til 
vores studerende og forskere. Derfor 
har vi etableret et tæt samarbejde med 
Dansk Industri omkring en mentor-
ordning for de studerende, der er i 
gang med at starte egne virksomheder. 
På forskerområdet har vi etableret en 
særlig forsknings og innovationsaf-
deling, som blandt andetarrangerer 
matchmaking møder mellem vores 
virksomhedspartnere og fakultetets 
forskere. 

I væksthuset tilbyder vi de bedste 
studenterprojekter en projektbesty-
relse i startfasen af deres virksomhed. 
Her deltager vores partner i virksom-

hederne på lige fod med vores egne 
faglige miljøer, de tilknyttede innova-
tionsmiljøer og venture kapital organi-
sationer. 

Naturvidenskab i  
uddannelsessystemet
Der er forsat behov for at styrke til-
gangen til de naturvidenskabelige og 
tekniske uddannelser. Dette kræver et 
engagement og koordination igennem 
hele uddannelsessystemet – fra grund-
skolens første klasse til ph.d.niveauet. 
Heldigvis er der mange, der bidrager 
aktivt til at sikre næste generation af 
kloge hoveder. Steder som Experimen-
tarium, Danfoss Universe, Naturvi-
denskabernes Hus og andre spiller en 
væsentlig rolle for at stimulere børn og 
unges interesse for naturvidenskab. Det 
vil vi også gerne bidrage til, og Køben-
havns Universitet har derfor igangsat 
et unikt museumsprojekt, hvor vi vil 
samle de naturhistoriske museer og 
deres forskere i området omkring Bota-
nisk Have ved Nørreport til gavn og 
glæde såvel for børn og unge som for 
byens befolkning og besøgende. 

Endelig har videnskabsministeren 

og undervisningsministeren nedsat et 
udvalg, der skal formulere et oplæg 
til en national strategi for et samlet 
løft af områderne natur, teknik og 
sundhed i det danske uddannelses-
system. Et arbejde som jeg bidrager til, 
og som forhåbentligt kan samle bred 
politisk opbakning til ønsket om at 
styrke rekruttering og uddannelse i 
naturvidenskab, ingeniørvidenskab og 
sundhedsvidenskab på alle niveauer i 
Danmark. Det er en kamp, som vi ikke 
må tabe.

Forfatteroplysninger:
Niels O. Andersen er dekan ved Det Natur-
videnskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet.

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. Tidligere borg-
mester Poul Vesterbæk, Bjerringbro, skrev i Vækst 3-2007. 
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Af Poul Erik Pedersen

Hvordan kommer klimaæn-

dringerne til at påvirke de 

grønne områder? Og kan 

de grønne områder bruges 

til at håndtere klimaæn-

dringerne?

Grønne områder  
ind i klimakampen?

Når et lyn rammer Elia, runger den i 
cirka 80 sekunder. Ingvar Cronham-
mers monumentale jernskulptur uden 
for Herning er bygget som en gigantisk 
resonanskasse netop med det formål at 
fastholde den lydlige virkning af et lyn-
nedslag i lidt mere end et øjeblik. 

Ved konferencen Danske Parkdage 
i Herning fik omkring 100 parkfolk en 
solbeskinnet dag i september lov til at 
komme en tur ned i maven på Elia. 
Et smæk med jerndøren fulgt af en 
gevaldig buldren, og parkfolkenes vært, 
stadsgartner Lars Østerbye fra Herning 

Kommune, havde givet sine parkkol-
leger den dramatiske virkning af et lyn-
nedslag oplevet indefra.

Det blev en effektfuld påmindelse 
om klimaændringerne, der havde været 
i fokus tidligere på dagen. Stigende tem-
peraturer og flere dage hvert år med 
ekstremt vejr vil nemlig øge sandsyn-
ligheden for at høre Elia brumme vredt 
efter at være ramt af lynet.

Varmeøeffekten øges
Hvilke konsekvenser har klimaændrin-
gerne for byernes grønne områder? Og 
hvad er mulighederne for, at de grønne 
områder kan benyttes til at tilpasse 
byerne til klimaændringerne? Det var 
nogle af de spørgsmål, som professor 
Stephan Pauleit fra Skov & Landskab 
ved Københavns Universitet tog op ved 
konferencen.

Han konstaterede, at varmeøeffekten 
vil blive øget. Varmeøeffekten skyldes, 
at bygninger og faste belægninger af 
asfalt, beton og fliser varmes mere op 
end grønne områder. Derfor vil der 

blive varmere i byer eller byområder 
med relativt få grønne arealer end i det 
åbne landskab eller byer med en stor 
andel af grønne områder. Ifølge Ste-
phan Pauleit rammer varmeøeffekten 
primært store byer, og i dansk sam-
menhæng vil det først og fremmest sige 
København.

Stephan Pauleit skitserede, hvordan 
klimaændringerne påvirker de grønne 
områder og byerne. Når der kommer 
en hedebølge, øges varmeøeffekten. 
Det øger fordampningen fra de grønne 
områder, hvilket igen bidrager med en 
relativ køling af byen. Fordampningen 
kræver imidlertid store mængder vand. 
Det er velkendt, at mangel på vand 
allerede i dag er et problem for bytræer 
mange steder, så hvis der kommer til at 
mangle vand, vil de øgede temperaturer 
og fordampningen blive problematisk 
for de grønne områder, der vil visne 
hen og miste deres kølende effekt. Her-
efter vil de øgede temperaturer og var-
meøeffekten for alvor slå igennem.

Han oplyste, at han i den britiske by 

Parkfolkene i maven på Elia.

Grafik: Troels Marstrand

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

ningscentret for Skov og Landskab, KVL og Skovskolen - en 

halv snes kurser, temadage, konferencer og udstillinger inden 

for skov, park, landskab og planlægning.

Arrangementerne giver både mulighed for at lære nye 

færdigheder og få andel i resultater af Skov & Landskabs 

forskning. Emnerne er blandt andet bytræer, kirkegårdsfor-

valtning, landskabsarkitektur, skulpturkunst i træ, rydning af 

større træer, naturplaner samt internationale kurser i blandt 

andet geografi ske informationssystemer og implementering 

af frøprogrammer.

Du kan se en oversigt over arrangementerne på 

www.sl.kvl.dk.

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

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

Begge nye bestyrelsesmedlemmer har stor indsigt i de 

internationale energimarkeder samt ikke mindst erfaring i 

projekthåndtering på disse markeder.

Direktør Torben Bjerre-Madsen har hentet sin erfaring 

gennem sit arbejde som direktør i virksomheder som Vestas, 

NEG Micon, Crisplant Industries og Danisco. I dag arbejder 

Torben Bjerre-Madsen som professionelt bestyrelsesmedlem 

dels inden for vedvarende energi og dels i traditionelle indu-

strivirksomheder som VKR Holding, DISA og Superfos

Direktør Peter Høstgaard-Jensens erfaring er hentet 

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

været som administrerende direktør i el-produktionsvirksom-

heder som ELSAM A/S. 

Peter Høstgaard-Jensen, der yderligere har hentet erfaring 

via bestyrelses- og forretningsudvalgsposter i Dansk Indu-

stri samt Dansk Arbejdsgiverforening, arbejder i dag med 

erhvervsrettet bestyrelsesarbejde og anden erhvervsrådgiv-

ning gennem fi rmaet Høstgaard I/S. 

Bestyrelsen for Xergi A/S består herefter af:

· Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, formand

· Koncernchef Ove Kloch, næstformand (adm. direktør og 

koncernchef i Hedeselskabet)

· Hofjægermester, godsejer Frants lensgreve Bernstorff-Gyl-

densteen (næstformand i Hedeselskabets bestyrelse)

· Direktør Peter Kjær

· Direktør Torben Bjerre-Madsen

· Direktør Peter Høstgaard-Jensen

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

Hedeselskabet.
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JENS RANFELT A/S
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jens@ranfelt.dk * www.ranfelt.dk

Rådgivning · Vækstmåtter 
og salg af: · Membraner

· Geotekstiler
· Geonet 
· Græsarmering 

Manchester havde deltaget i et forskningsprojekt, der gik ud 
på at belyse dette samspil mellem klimaændringerne og de 
grønne områder. 

- Undersøgelserne viser, at der er en tæt sammenhæng 
mellem overfladetemperaturer og andelen af grønne områ-
der i byen. Temperaturerne stiger særligt meget i den indre 
by i Manchester, hvor der er få grønne områder, mens de 

stiger mindre i områder med flere grønne arealer, forklarede 
Stephan Pauleit.

På grundlag af registreringerne havde forskerne beregnet 
konsekvenserne af to enkle scenarier, der skulle beskrive 
konsekvenserne af, at andelen af grønne arealer enten øges 
eller reduceres med 10 procent. 

- Hvis andelen af grønne områder øges med 10 procent, 
udlignes effekten af de stigende temperaturer som følge af 
klimaændringerne indtil 2050. Scenariet rejser imidlertid 
spørgsmålet om, hvor i byen man skal finde de nye grønne 
arealer. Som det ser ud i dag, går tendensen nemlig i højere 
grad i retning af det andet scenarie med byfortætning og en 
reduktion af de grønne arealer med 10 procent, hvilket med-
fører ekstra stigende temperaturer, sagde Stephan Pauleit.

Vandmængder skal tilbageholdes
Sommernes kraftige regnhændelser med store oversvømmel-
ser flere steder i Danmark satte fokus på, at byernes kloaksy-
stemer efterhånden mangler kapacitet til at klare ekstreme 
regnhændelser.

Grønne områder har været inde i billedet som en væsent-
lig løsning på problemet. Men ifølge Stephan Pauleit viser et 
scenarie for vandafstrømningen i Manchester, at de grønne 
områder ikke uden videre vil kunne kapere den samlede stig-
ning i de vandmængder, der følger med klimaændringerne. 

- Derfor bliver det vigtigt, at landskabsarkitekterne tegner 
grønne områder, der integrerer afvandingen. I den sammen-
hæng bliver det vigtigste at tilbageholde de vandmængder, 
der kommer under spidsbelastning. Der findes mange mulig-
heder for at designe de grønne områder, så det kan lade sig 
gøre, og det bliver et stort spørgsmål i de kommende år, fast-
slog professoren fra Københavns Universitet.

Samtidig understregede han, at det er vigtigt at bevare 
grønne arealer med en god infiltrationsevne – det vil sige 
områder, hvor jordbundsforholdene giver mulighed for, at 
store mængder vand kan sive ned i jorden. 

Oversvømmelse i Greve i den forløbne sommer.

Foto: Mogens Flindt, Scanpix Denmark  
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Handy Sweep 600 R-5
Motor:ū  5 HK TG550 Power Line

Arbejdsbredde:ū  60 cm

Børstehastighed:ū  500 omdr./min

inkl. opsamlerkasseū

Best. nr. 90227550100-K

Vejl. udsalgspris: kr. 6.796.-
Inkl. moms kr. 8.495.-

Snow Buster 560
Motor:ū  5,5 HK Power Line 

Gear:ū  3 frem + 1 bak

Arbejdsbredde:ū  56 cm

Best. nr. 90062045

Vejl. udsalgspris: kr. 4.796,-
Inkl. moms kr. 5.995.-

Pro Sweep 500R - 80 cm
Motor:ū  5 HK - benzin

Arbejdsbredde:ū  80 cm

Børstehastighed:ū  300 omdr./min

Svingbar kost 3 positioner  ū

Best. nr. 90156060100

Vejl. udsalgspris: kr.  12.716,-
Inkl. moms kr. 15.895.-

Y O U R  L I F E  C O M P A N I O N

Se yderligere informationer og nærmeste forhandler på www.texas.dk eller tlf. 6395 5555

Grønne områder  
i tværgående indsats
Mens de grønne områder kan bruges til 
at regulere temperaturen i byerne, kan 
de grønne områder ikke alene klare de 
stigende afløbsmængder i form af ned-
sivning, konkluderede Stephan Pauleit. 
Han pegede også på, at problemet med 
tørstende bytræer vil blive værre i de 
kommende år, og at græsarealer derfor 
kommer til at spille en væsentlig rolle 
i indsatsen for at tilpasse byerne til kli-
maændringerne.

Senere på konferencen var der dis-
kussion om, hvordan de kommunale 
parkforvaltninger kan styrke deres 
rolle ved at arbejde på tværs af de 
traditionelle sektorer i kommunerne. 
Professor Thomas Randrup nævnte de 
grønne områders dokumenterede evne 
til at modvirke stress og konstaterede 
dermed, at parkforvaltningerne kan 
spille en rolle i forhold det kommende 
arbejde med kommunale sundheds-
politikker. En af konferencedeltagerne 
påpegede, at der også skal samarbejdes 

bredt med eksempelvis kulturafdelin-
gerne om at integrere de grønne områ-
der i kulturpolitikken.

Det sidste var der rigelige eksempler 
på under dagens ekskursion, der gik til 
Mindeparken i Hernings bymidte, C. 
Th. Sørensens geometriske haver i Birk 
Centerpark. Og med dagens afsluttende 
brag i maven på Elia var også indsatsen 
i forhold til klimaændringerne sat på 
parkforvaltningernes tværgående dags-
orden.

Information om forskningsprojektet 
i Manchester kan hentes på hjemmesi-
den www.k4cc.org/bkcc/asccue.

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

Manchester har været brugt som 
eksempel i et forskningsprojekt, der 
belyser sammenhængen mellem klima-
ændringerne og de grønne områder.

Foto: Jonathan Klemenz, iStock International Inc.
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Foto: Robert Brook, FOCI Image Library

dag en del af de kommunale forvalt-
ninger, og inden 1. januar 2009 skal de 
være udskilt i selvstændige selskaber, 
har hovedparten af Folketingets partier 
aftalt. 

Kompleks struktur
Med de fremtidige udfordringer for de 
nye forsyningsselskaber bliver det ikke 
nogen let øvelse for kommunerne at 
opstille de økonomiske rammer for de 
nye selskaber, påpeger Carsten Rosted 
Petersen. Han er chef for afdelingen 
for Forsynings- og Anlægsteknik hos 
miljørådgiverselskabet Orbicon A/S og 
arbejder i det daglige med at rådgive 
kommuner og forsyninger, blandt andet 
i forbindelse med vurdering af det 
fremtidige investeringsbehov på kloak-
området. 

På den ene side har politikerne 
ansvaret for at beslutte, hvor store ind-
tægter de nye forsyningsselskaber skal 
have, for det er nemlig politikerne, der 
fastsætter kloakbidrag og vandafgifter. 

På den anden side betyder udskil-
lelsen af forsyningerne i selvstændige 
selskaber, at det bliver de selvstændige 
selskaber – og dermed ikke politikerne 
– der står med det direkte ansvar for, at 
der komme rent vand ud af hanerne, 
og at folk ikke får oversvømmet deres 
kældre med kloakvand.

- En kommune kommer eksempelvis 
til at sidde som myndighed i forhold 
til EU’s vandrammedirektiv og kan 
beslutte, at det nye kloakforsynings-

selskab skal investere i en række nye 
anlæg. Herefter må selskabet så gå 
tilbage til politikerne og sige, at det skal 
man bruge flere penge til, hvorefter 
byrådet skal godkende en forhøjelse af 
forbrugernes kloakbidrag til selskabet, 
forklarer Carsten Rosted Petersen.

Ram rigtigt fra begyndelsen!
- Denne komplekse struktur omkring 
forsyningsselskabernes økonomi og 
beslutningsprocesser gør det utroligt 
vigtigt, at kommunerne får lagt de 
rigtige rammer omkring forsynings-
selskabernes økonomi fra begyndelsen, 
fastslår han.

I forbindelse med udskillelsen af de 
kommunale forsyninger i selvstændige 
selskaber, udarbejdes en åbningsba-
lance, der blandt andet omfatter vær-
dien af de fysiske aktiver, eksempelvis 
det eksisterende kloaksystem og rense-
anlæg mv. 

Samtidig vurderes de forventede 
driftsomkostninger og behovet for at 
renovere og forny forsyningsselskabets 
anlæg for eksempelvis en 10-årig peri-
ode. På den baggrund udregner en revi-
sor, hvad kloakbidraget eller vandpri-
sen skal være for at dække behovene. 
Derefter er det så op til politikerne at 
afgøre, om det er politisk acceptabelt.

Endelig vil et statsligt vandtilsyn fast-
lægge et loft for, hvor meget kloakbi-
drag og vandpriser må stige, men ingen 
ved endnu, hvor højt eller lavt dette 
prisloft kommer til at ligge.

Milliardinvesteringer hvert år
Hvis man tager kloakforsyningerne som 
eksempel, så kommer vandrammedi-
rektivet ifølge Carsten Rosted Petersen 
til at kræve, at de skal blive bedre til at 
hindre udledninger af urenset spilde-
vand fra kloaksystemerne. Det kommer 

Udløb fra renseanlæg. Mange renseanlæg 
skal udbygges som følge af klimaændringer 
og kravene i vandrammedirektivet.
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De danske vand- og kloakforsyninger 
står over for nye milliardomkostninger 
til at renovere kloakker, tage højde for 
klimaændringerne og leve op til EU’s 
vandrammedirektiv.

Dermed er der lagt op til en svær 
balancegang for både de kommunale 
politikere og ledelserne i de nye forsy-
ningsselskaber, der skal varetage driften 
af vand- og kloakforsyningerne. 

Hovedparten af forsyningerne er i 

Svær balancegang i 
vandsektoren
Vigtigt at tage højde for stigende omkost-

ninger til vand- og kloakforsyning ved etab-

lering af nye forsyningsselskaber, påpeger 

miljørådgiver.

Af Poul Erik Pedersen



samarbejdspartner med sharp electronics danmark

Foto: Claus Fisker, Scanpix Danmark

til at koste penge til blandt andet nye 
forsinkelsesbassiner og rensning af 
udløb fra separate afløbssystemer.

Kloakforsyningernes største udfor-
dring er dog, at der aktuelt er et stort 
efterslæb på renovering af kloaksyste-
merne, og at kommunerne kommer 
længere og længere bagud.

 - På landsplan har man i de senere 
år brugt 1,2 – 2 milliarder kroner på at 
forny kloaksystemerne. Hvis vi ser på 
aldersfordelingen af kloaksystemerne, 
så får vi i de kommende år behov for 
at bruge 2-3 gange så mange penge 
på renovering af kloakkerne, forklarer 
afdelingschefen fra Orbicon.

Klimaændringerne kommer samtidig 
til at kræve stadig stigende kapacitet i 
kloaksystemerne. I sin yderste konse-
kvens kan det alene medføre et behov 
for ekstra investeringer på yderligere et 
par milliarder kroner om året.

For vandforsyningerne er der tilsva-
rende brug for investeringer, dels i for-
nyelse, dels i tiltag, der skal tage højde 
for kravene i vandrammedirektivet. 

Realistisk?
- Måske er det ikke realistisk at få til-
ført så mange midler til området, men 
ifølge vore beregninger vil behovet stige 
op mod 4-6 milliarder kroner om året 
i løbet af de kommende 10 år. Derfor 
er det vigtigt, at kommunerne fastlæg-
ger et økonomisk indtægtsgrundlag, 
der sikrer, at de nye selskaber kan leve 
op til deres ansvar for, at vand- og 

kloakforsyningen kan fungere hen-
sigtsmæssigt og uden risiko for hverken 
befolkningens sundhed eller tilstanden 
i vandmiljøet, siger Carsten Rosted 
Petersen.

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

Der ligger store værdier 
under asfalten i byerne.
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Smid ikke affald i naturen!
Det kan åbenbart ikke siges ofte nok. Smid ikke affald i 

naturen! Den dag bukkejagten gik ind i efteråret, mødte der 

Carsten Damgaard, afdelingschef i HedeDanmark, et sørgeligt 

syn fra hochsitzen. En dåhjort havde fået viklet et juletræsnet 

omkring geviret. Dyret kunne tydeligvis intet se på grund af 

juletræsnettet og var hæmmet af en pilegren i nettet. Dåhjor-

ten havde derfor store problemer med at æde og bevæge sig 

rundt. Det lykkedes Carsten Damgaard at komme på skudhold 

og få aflivet det stakkels dyr. Billedet taler i øvrigt for sig selv!

Danske træer er i de senere år blevet ramt af en række for-
skellige sygdomme og insekter, men hvad er egentlig status 
for de forskellige skadevoldere, der har været fremme? For 
at besvare spørgsmålet har Vækst konsulteret forskerne Iben 
Margrete Thomsen og Hans Peter Ravn ved Skov & Landskab 
på Københavns Universitet.

Asketoptørre
Asketoptørre er den sidst nye sygdom, der angriber aske-
træer og får skuddene i toppen til at tørre ud. I forbindelse 
med hårde angreb mod ask i Polen og Sverige har man en 
teori om, at årsagen kan være et svampeangreb, men det er 
endnu ikke dokumenteret. Hen over den forløbne sommer 
har der været særdeles udbredte angreb, og forventningen 
er, at det bliver lige så slemt eller værre næste år.

Hestekastanie minérmøl
Minérmøllet lægger æg på træernes blade. De udklækkede 
larver borer sig ind i bladet og minerer det. Deraf navnet. 
Hestekastanie minérmøllet angriber den hvide hestekasta-
nie, men dræber som udgangspunkt ikke træerne. Mange 
træer vil dog blive fældet, fordi de bliver grimme. Hesteka-
stanie minérmøllet kom til Danmark i 2002. 

Elmesyge
Elmesyge er en af de mest kendte og udbredte træsygdomme 
i Danmark. Elmesygen skyldes en svamp, der spredes af 
elmebarkbiller. Den aggressive variant af sygdommen blev 
set i Danmark første gang i 1978 og har siden dræbt de fleste 
elmetræer over hele landet. Der findes dog enkelte steder i 
Jylland, hvor sygdommen endnu ikke har fået fat for alvor.

Skadevoldere i 
vore træer

Vækst giver en status på  

de forskellige skadevoldere i danske træer.

Af Poul Erik Pedersen

Typograf
Efter stormfaldet den 8. januar 2005 har der været et kraftigt 
angreb af barkbillen typograf, der primært angriber rødgran. 
Angrebet toppede i foråret, mens sommerens kolde og våde 
vejr har givet typograferne dårlige betingelser. Antallet af 
typografer er nu næsten på niveauet fra før stormfaldet. 

Lærkebarkbille
Lærkebarkbillen ligner næsten til forveksling typografen. 
Den angriber primært lærketræer, men også andre nåletræ-
arter. Den blev observeret første gang i Grib Skov i 1995, og 
hidtil har angreb været begrænset til det nordøstlige Sjæl-
land, men i november 2006 blev der konstateret et angreb i 
Rold Skov i Nordjylland.

Sitkabladlus
I 2007 har der været det største angreb i 50 år af sitkablad-
lus, der angriber en række forskellige arter af gran. Lusen 
kan forårsage kraftige nålefald. I 2007 er der blandt andet 
konstateret spredt død af rødgran i læhegn.

Læs også artiklen om globalisering og skadevoldere på side 
17 i dette blad.

Yderligere informationer kan søges på www.sl.life.ku.dk.

Foto: HedeDanmark a/s
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Hold igen med gødskningen af de små juletræer og giv til 

gengæld de store noget mere. Det giver flottere træer med 

bedre farve og mindre udvaskning af kvælstof, fortæller 

Lars Bo Pedersen, ekspert i gødskning af juletræer hos Skov 

& Landskab på Københavns Universitet.

Mange producenter gødsker tæt på Plantedirektoratets 

kvælstofnormer i alle år af en juletræsomdrift. Men for-

skernes undersøgelser viser, at træernes behov er under 

5 kg N/ha/år i de første år, mens træernes behov kommer 

op på 150 kg N/ha/år eller mere til sidst i omdriften. Det er 

fuldt lovligt at omfordele brugen af kvælstof, så man giver 

de små træer mindre end kvælstofnormen og de store 

mere. Ejendommens gennemsnit skal bare holde sig under 

normen, der er på 75 eller 100 kg N/ha/år alt efter jordtype. 

Danmark har 77 forskellige 

arter af træbukke. De præ-

senteres nu alle i et smukt 

illustreret hæfte fra Naturhi-

storisk Museum i Århus. Træ-

bukkene regnes ikke som ska-

devoldere i den danske natur, 

men husbukken – der hører 

med under træbukkene – kan 

dog forvolde alvorlig skade i 

eksempelvis tagspær. Hæftet 

bestilles hos Naturhistorisk 

Museum. 36 sider, 60 kr. plus 

forsendelse.

Tag fra de små juletræer ... Lær om vore 77 træbukke

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

CJC Gruppen er totalleverandør til kontoret:

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

[ alt til kontoret ]

CJC Gruppen A/S · Lillehøjvej 2 · 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 85 45 00 · Fax 86 85 45 07 · www.cjcgruppen.dk 

�1 / Vækst 4•2007
Sko

v



I mange år har træindustrien i et vist 
omfang brugt deres eget træaffald til at 
producere energi, men nu begynder en 
ny tendens at vise sig: Andre typer af 
industrivirksomheder investerer i nye 
anlæg, der gør det muligt for dem at 
bruge flis i energiforsyningen til deres 
produktion. 

Først på året gik Dalum Papir A/S i 
Odense i gang med at fyre med flis, og 
sidst i oktober holdt Akzo Nobel Salt 
A/S ved Mariager officiel indvielse på 
en ny fliskedel, der supplerer et eksiste-

Flis til industrien  
udjævner sæsonudsving

Dalum Papir A/S og Akzo Nobel Salt A/S 

er begyndt at fyre med flis.

Af Poul Erik Pedersen rende naturgasfyret kraftvarmeværk.
Dalum Papir har installeret en 45 

MW brændselskedel, der skal levere 
energi til den årlige produktion af 
140.000 tons papir på fabrikken i 
Odense. 

Akzo Nobel Salt A/S har installeret 
en fliskedel med en effekt på knap 18 
MW, der skal levere 50 tons damp i 
timen til indvinding af salt. Fliskedlen 
skal producere damp sideløbende med 
et naturgasfyret kraftvarmeværk, der 
har samme effekt, og som ligeledes 
leverer damp til den årlige produktion 
af 600.000 tons salt. 

Positivt for skovejerne
De nye flisleverancer til industrien 
har skabt en positiv udvikling for skov-
ejerne, fortæller Steen Riber. Han er 
divisionsdirektør for divisionen Råtræ 
og Logistik i HedeDanmark a/s der er 
flisleverandør til de to industrivirksom-
heder.

For det første er de traditionelle 
aftagere af flisen fjernvarmeværker 
og kraftvarmeværker rundt omkring i 
landet, og deres forbrug er af naturlige 
årsager størst om vinteren, især når det 
er koldt.

- Når Dalum Papir og Akzo Nobel 
Salt bruger flisen til deres produktion 
betyder det, at de har et jævnt forbrug 
af flis hele året rundt og uanset om 
det er varmt eller koldt. Det øger vores 
produktion om sommeren og er på den 
måde med til at udligne vores produk-
tionsflow, så vi kan køre med mindre 
lagre, forklarer Steen Riber.

Desuden er det naturligvis interes-
sant, at der med de to industrivirksom-
heder har vist sig en ny afsætningska-
nal for skovenes produkter.

- Begge virksomheder er underlagt 
CO2-kvotesystemet, og derfor har de 
en stærk økonomisk interesse i at 
nedbringe deres CO2-forbrug. Virksom-
hedernes overgang til flisfyring styrker 
deres økonomi på sigt, fordi de kan 
sælge deres overskydende CO2-kvoter. 
Samtidig kan de spare på energiom-
kostningerne, fordi flisen er billigere 
end fossile brændsler, forklarer Steen 
Riber.

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

En del af de 600.000 tons salt, der årligt produceres hos Akzo Nobel Salt indvindes nu med 
energi fra flis.

Foto: Akzo Nobel Salt A/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

Inden 2015 skal Frederikshavn være 100 

procent drevet af vedvarende energi på 

el-, varme- og transportområdet. Det 

besluttede Frederikshavns byråd i for-

året, og nu har Vækstforum Nordjylland 

bevilget en halv million kroner til at 

udarbejde en foranalyse og udvikle en 

forretningsplan for projektet.

Fonden Energibyen Frederikshavn 

kommer til at danne ramme om  pro-

jektet, der har som mål at vise, at den 

Reduktion i 
støtte til energi-
afgrøder i 2007 
Støtten til energiafgrøder nedsættes 

med cirka 30 procent, oplyser Direkto-

ratet for FødevareErhverv. 

Baggrunden er, at det fælles loft i 

EU på i alt to millioner hektar under 

energiafgrødeordningen er overskredet 

med næsten en million hektar. 

Nedsættelsen vil gælde alle udbeta-

linger til energiafgrøder på grundlag af 

2007-ansøgninger. 

Gennem det seneste år er der sket en 

stor vækst i arealet med energiafgrøder 

både i Danmark og mange af de andre 

EU-lande. I alt er næsten tre millioner 

hektar blevet dyrket med energiafgrø-

der i støtteåret 2007, hvilket er mere 

end en fordobling i forhold til sidste år. 

Læs mere på www.hedeselskabet.

dk/vaekst/bioenergi.

Frederikshavn  
vil være vedvarende energiby

rigtige kombination af vedvarende 

energiteknologier kan dække energi-

behovet i verdens byer. Samtidig skal 

projektet være demonstratorium for 

danske energiløsninger.

Peter Høstgaard-Jensen, der blandt 

andet er næstformand i Hedeselska-

bets bestyrelse og tidligere admini-

strerende direktør for Elsam, er tiltrådt 

som arbejdende bestyrelsesformand 

for Fonden Energibyen Frederikshavn.

Foto: Marianne Andersen
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Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Din rejse bliver planlagt samvittighedsfuldt og professionelt. Direkte for-
bindelser eller med mindst mulig ventetid. Pålidelige flyselskaber. Ordent-
lige hoteller. Vi passer godt på dig - indtil du er sikkert hjemme igen.

TopRejser er et af Danmarks største og erfarne full-service rejsebureauer. 

Haderslev 7452 6275 | Sønderborg 7342 8500

Kolding 7552 5399 | Esbjerg 7517 1477

www.top-rejser.dk TopRejser
Business

Vi passer godt på dig...
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Verdens største forsøgsanlæg til biogas-

produktion og separation af biomasse 

blev den 30. oktober indviet på Forsk-

ningscenter Foulum ved Viborg. 

Anlægget er leveret af Xergi A/S, 

der er Danmarks førende producent af 

biogasanlæg med aktiviteter i en række 

europæiske lande samt USA.

Med indvielsen får både forskere 

og virksomheder helt nye muligheder 

for at forske i metoder og teknologier, 

der kan styrke såvel energiudbyttet af 

Pukler med miljø-
godkendelser
Som mange andre kommuner landet 

over har Ringkøbing-Skjern Kommune 

en stor pukkel af ansøgninger om mil-

jøgodkendelser inden for landbruget. 

Kommunen har derfor hyret Orbicon A/S 

til at hjælpe med at rydde op i bunken 

af ansøgninger.

Kommunen har modtaget 63 

ansøgninger, hvoraf en enkelt er fær-

digbehandlet. Foreløbig har Orbicon 

modtaget 10 sager til behandling, 

og yderligere 15 sager vil inden årets 

udgang blive sendt til bearbejdning hos 

medarbejderne på Orbicons kontor i 

Aalborg.

Biogas skal højere op på klimadagsordenen

biogasproduktionen som de miljø- og 

landbrugsmæssige gevinster ved den 

efterfølgende separation af nærings-

stofferne i biomassen.

Da biogas bliver et væsentligt led i 

både de danske og europæiske klima-

målsætninger, markerer det nye anlæg 

et vigtigt skridt i videreudviklingen af 

den i forvejen højeffektive energi- og 

miljøteknologi.

- Forskere har påvist, at biogas alle-

rede i dag er en af de mest effektive 

metoder til at reducere udledningen 

af drivhusgasser og producere vedva-

rende energi på basis af biomasse. Det 

nye anlæg vil bidrage til, at biogaspro-

duktionen effektiviseres yderligere og 

dermed kommer endnu højere op på 

klimadagsordenen både i Danmark og 

det øvrige Europa, fastslår Frank Ros-

ager, administrerende direktør i Xergi 

A/S.

Foto: Xergi A/S
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Samarbejde om 
rådgivning af 
byggebranchen
Orbicon A/S har indledt et strategisk 

samarbejde med Leif Hansen Rådgi-

vende Ingeniører om totalrådgivning af 

byggebranchen.

Mens Leif Hansen Rådgivende Inge-

niører tilbyder kompetencer inden for 

byggeri, er Orbicon specialiseret i at 

levere løsninger på miljøområdet. Med 

det formelle samarbejde mellem de to 

firmaer er der således skabt et stærkt 

alternativ til de største rådgivningsvirk-

somheder. 

De to parter er allerede godt i gang 

med samarbejdet. Et af projekterne er 

etableringen af en ny tribune i Parken i 

København. Den gamle D-tribune skal 

rives ned, og der skal opføres en ny 

med plads til 3.500 tilskuere samt to 

hjørnetårne. Tribunen og tårnene vil 

danne ramme om kontorer, VIP-lokaler, 

selskabslokaler og konferencelokaler 

med videre.

Leif Hansen Rådgivende Ingeniører 

beskæftiger omkring 250 medar-

bejdere, mens Orbicon har ca. 350 

ansatte. 

Der er brug for at styrke de grønne 

områder i kommunerne og at forbedre 

samarbejdet mellem kommunerne og de 

private anlægsgartnere. Derfor har Hede-

Danmark a/s på det seneste engageret 

sig i to nye initiativer, der skal bidrage 

til at styrke udviklingen af de grønne 

områder.

Det ene initiativ er Den Grønne 

Tænketank, hvor HedeDanmark som 

privat servicevirksomhed på det grønne 

område er gået sammen med en række 

Det grønne skal styrkes
repræsentanter for kommunerne samt 

blandt andet forskere og private land-

skabsarkitekter. Målet med tænketanken 

er at fremme dialogen om, hvordan der 

kan skabes et bedre samarbejde mellem 

offentlige og private aktører om drift og 

udvikling af grønne områder.

Input til den dialog skal blandt andet 

komme fra den nye Sektion for grøn 

drift, der er blevet etableret under 

Danske Anlægsgartnere. Også dette ini-

tiativ har HedeDanmark engageret sig i.

Foto: Orbicon
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Reorganiseringen af den forretningsmæssige del af Hedeselskabet har med-

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

Sp. z o.o.

100%20%50%100%100%

100%
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Hedens farverige 
historie og natur

”Det begyndte på Kongenshus” 
er årets julegave til venner og 
forretningsforbindelser  !

Juletilbud
Bestil minimum 5 bøger til 
kun 199,- kr. pr. stk. 
Normalpris 249,- kr. pr. stk.

Hedens farverige historie og storslåede natur har gennem 
århundreder haft stor betydning for dansk samfund og kultur.

I bogen ”Det begyndte på Kongenshus” kan du møde hose-
kræmmeren, hedeopdyrkeren, kunstneren og meget andet 
godtfolk. På hver deres måde levede de i, kæmpede med og 
elskede de fascinerende vidder og den særprægede natur.

Bogen fortæller om Kongenshus’ brogede historie fra den-
gang kartoffeltyskerne koloniserede heden, over forsøg med 
avl af rener og til i dag, hvor stedet er et af Danmarks største 
sammenhængende hedearealer og danner rammen om en 
mindepark for hedens opdyrkere.

Bogen er rigt illustreret med historiske og nutidige fotos samt 
et bredt udvalg af det danske hedemaleris guldalder.

136 sider, illustreret i farver.
Prisen er incl. moms og excl. 
evt. forsendelse.
Tilbuddet gælder frem til 
31. december 2007.

Køb ved henvendelse til 
Hedeselskabet, Klostermarken 12, 
Postboks 91, 8800 Viborg, 
tlf. 87 28 11 33 eller på email 
hedeselskabet@hedeselskabet.dk

www.kongenshus.dk
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