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Lad den sunde fornuft råde !

Mens konsensus i klimadebatten breder sig over store dele af verden, er det 

sundt, at skeptikere holder fast i en kritik af de skitserede løsninger. Vi har 

nemlig tidligere set, hvor galt det kan gå, hvis der bare er én mening, der er 

den rigtige. 

I sin nyeste bog, »Køl af«, skriver Bjørn Lomborg, at omkostningerne ved 

konsekvenserne af den globale opvarmning kan være mellem 2 og 14 dollar 

pr. ton CO2, mens omkostningerne til at reducere udledningen med et ton 

CO2 typisk er højere.

Han argumenterer for, at vi i stedet burde bruge pengene på økonomisk 

udvikling i den tredje verden, så disse lande bedre vil kunne imødegå klima-

ændringerne, når de indtræder en gang i fremtiden. Han mener derfor, at vi 

fokuserer for ensidigt på klimaproblematikken.

Ingen tvivl om, at det vil have kolossal værdi at skabe mere udvikling i den 

tredje verden. Problemet er, at Lomborg selv falder i fælden med den ensidige 

fokusering (eller er det et forsøg på at fremprovokere en debat?).

Mange af de CO2-reducerende tiltag tjener nemlig også andre formål. 

Udover CO2-reduktion er formålet med vedvarende energi også at fremtids-

sikre energiforsyningen, fordi de fossile brændsler dels er en begrænset res-

source, dels forvaltes af lande, der i vidt omfang er politisk ustabile. Et andet 

eksempel er biogas, der udover CO2-reduktion bidrager til at fjerne en række 

af landbrugets miljøproblemer. 

Det ser ikke ud til, at Lomborg har disse mangesidede formål med i sit 

regnestykke, hvor han fokuserer ensidigt på prisen for konsekvenserne af 

klimaændringerne i forhold til prisen for at reducere et ton CO2. 

Vi finder formentlig aldrig ud af, hvem der har mest ret, Al Gore eller Bjørn 

Lomborg. Derfor er der ikke andet at gøre end at lade den sunde fornuft råde 

og i videst muligt omfang gå efter løsninger, der sikrer, at vi både reducerer 

CO2-udslippet og løser en række andre problemstillinger.

Hedeselskabet stiller allerede i dag denne type løsninger til rådighed for 

samfundet, og både i selskaberne i Dalgasgroup og i Dalgas Innovation er vi 

allerede nu i gang med at identificere og udvikle morgendagens løsninger!

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Fremmed pragtbille truer danske træer
09-01-08. Forskere har i den seneste tid konstateret flere 

nye invasive arter i Danmark.

En stor udfordring  
for kommuner og anlægsgartnere 
18-12-07. Hvordan kan små anlægsgartnere matche nye 

store udbud fra kommunerne? 

Behandling af  
miljøansøgninger skal op i tempo 
18-12-07. Både landbruget og kommunerne skal fremme 

behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser af 

husdyrbrug.

Bjørneklo: Planlæg bekæmpelsen nu!
25-02-08. De mest effektive former for bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo skal ske i foråret, før planterne begyn-

der at blomstre og sætte frø. Derfor kan kommunerne 

med fordel begynde allerede nu at udarbejde strategi 

og indsatsplaner for bekæmpelsen af den flotte, men 

skadelige plante.

Nyheder 
fra nettet siden sidst
Læs meget mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Elektronisk nyheds-
brev fra Vækst
Bliv opdateret med nyheder og artikler fra vores 

hjemmeside en gang om måneden!

Vi følger op på de bedste historier fra Vækst og giver 
dig nyheder og baggrundsartikler om aktuelle emner 
inden for natur-, miljø- og energiområdet.

Du kan tilmelde dig gratis på 

www.hedeselskabet.dk/vaekst

Foto: Jacob Damborg/NatureEyes
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Tjæreovnene  
i Hesselvig plantage

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede 

Hedeselskabet med alternative produkter fra skoven. 

Blandt andet trækul som drivmiddel i en lastbil.

Af P.F. Tøttrup

De jyske hedeegne var i århundreder 
meget fattige på skov. Tilplantningerne 
begyndte i 1788 med anlæg af stats-
plantager, og med Det danske Hedesel-
skabs stiftelse i 1866 tog tilplantnings-
arbejdet yderligere til. For selskabets 
vedkommende var et anlæg med en 
blanding af rødgran og bjergfyr meget 
udbredt, idet man tidligt erfarede, at 
det gav kulturerne en vellykket start. 

Trods beskedne vækstvilkår stod 
man hurtigt overfor en nødvendig 
udtynding af bjergfyrrene. Dette 
arbejde ville have krævet yderligere 
investeringer, hvis man ikke havde 
forsøgt sig frem til en teknik, hvor det 
var muligt at udnytte de tynde bjerg-
fyrstammer med et positivt økonomisk 
resultat. I de tyndt befolkede egne med 
store plantager var det ikke muligt at 
sælge effekterne som brænde.

Fik tegninger fra Rusland
Det begyndte derfor med en interesse 
for trækulsbrænding i miler. På gamle 
kort over egnen syd for Herning kan 
man se betegnelsen kulmile, der vidner 
om, at denne aktivitet har fundet sted 
her. Selv om milebrænding på det tids-
punkt stadig var knyttet til områder i 
vore gamle skovegne, søgte Hedeselska-
bet at vinde sin egen erfaring i Sverige 
og Finland. Metoden gav dog ikke det 
ønskede resultat økonomisk, og man 
begyndte derfor hurtigt at interessere 
sig for en samtidig udvinding af trætjæ-

ren. Fra Rusland fik man tegningerne til 
en muret tjæreovn, og man byggede en 
sådan i området syd for Herning. Den 
var dog for stor og brød sammen efter 
få brændinger. Hedeselskabet konstru-
erede derefter sin egen model, og der 
blev først i 1900-tallet opført omkring 
20 tjæreovne i forskellige plantager.

Ovnene i Hesselvig er de sidste 
der er tilbage, og de blev restaureret 
i 1990’erne. De står nu som et meget 
velbesøgt industriminde. De var i drift 
fra omkring 1910 til årerne efter 2. 
Verdenskrig, hvorefter produktionen 
blev overført til Hedeselskabets træ-
industri i Brande, der var oprettet i 
forbindelse med de store beskæftigel-
sesarbejder.

Udvindingen af tjæren i denne tid-
lige industrivirksomhed forbedrede 
økonomien i udtyndingsarbejdet bety-
deligt.

Kullene blev anvendt til industri-
formål, opvarmning, madlavning og 
til indblanding i svine- og hønsefoder. 
Det sidste havde erfaringsmæssigt en 
god effekt overfor visse sygdomme hos 
dyrene.

Den udvundne tjære blev brugt til 
vedligeholdelse af træværk på byg-
ninger, imprægning af fiskepæle og 
fiskegarn samt hegnspæle. Ved enkelte 
ovne destillerede man i lange trærør 
træsyren, der blev anvendt i garverier. 
En udvinding af methanol (træsprit) 
krævede en mere forfinet destillations-
teknik og blev derfor dengang  ikke 
et samtidigt produkt af processen. 
Trætjære har endvidere i mange år 
været anvendt i præparater til behand-
ling af hudlidelser.

Dansk lastbil  
med trækulsgenerator
I 1920’erne faldt salget af trækul, og 
man eksperimenterede derfor med 
nye anvendelser. I 1929 blev således 
en dansk bygget lastbil forsynet med 
en trækulsgenerator. Generatoren var 
fransk. Bilen fungerede tilfredsstillende, 
og man havde planer om at overføre 
teknikken til jernbaner. Konkurrencen 
fra andre drivmidler var dog for hård 
til, at man dengang kunne komme 
videre med projektet.

Tjæreovnene er et eksempel på, 

Dansk lastbil fra De Forenede Automobilfabrikker i Odense. Lastbilen blev drevet af en fransk 
trækulsgenerator, der ses lige bag førerhuset.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har 
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så vi  
kan give læserne et glimt af selskabets historie i denne og kommende udgaver af Vækst.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Hvordan skal  
Hedeselskabet se  
ud i fremtiden?

Politisk engagement eller faglige aktiviteter for 

medlemmerne? Mulighederne er mange, og derfor 

er medlemmerne nu blevet involveret i udviklingen 

af Hedeselskabet som forening.

Af Poul Erik Pedersen

Skal Hedeselskabet – i sin egenskab af 
forening – give medlemmerne bedre 
muligheder for at engagere sig i den 
politiske debat om natur, miljø og 
energi?

Eller skal selskabet koncentrere sig 
om at skabe nye aktiviteter for med-
lemmerne: Lokale naturoplevelser, 
udstillinger og foredrag om, hvordan vi 
udvikler vores natur, forbedrer miljøet 
eller bremser klimaændringerne?

Det er nogle af de spørgsmål, som 
Hedeselskabet har stillet 900 af for-
eningens i alt 3.000 medlemmer i et 
spørgeskema, der blev sendt ud i slut-
ningen af januar.

Spørgeskemaundersøgelsen indgår 
i et større projekt, der skal afdække 
mulighederne for at udvikle Hedesel-
skabet.

– Igennem en årrække har vi arbej-
det med at udvikle den forretnings-
mæssige del af Hedeselskabet. Det førte 
i 2006 til etableringen af Dalgasgroup 
A/S, der ejes 100 procent af Hedesel-
skabet. Dalgasgroup A/S varetager den 
forretningsmæssige del af Hedeselska-
bets aktiviteter. Nu er vi så gået i gang 
med at undersøge, hvad potentialet 
i foreningen er, og hvilken værdi for-
eningen har for selskabet, siger Hede-

selskabets bestyrelsesformand, Frants 
Bernstorff-Gyldensteen.

Indgår i et større projekt
Formålet med spørgeskemaet er først 
og fremmest at få medlemmernes bud 
på, hvordan de synes Hedeselskabet 
bør udvikle sine foreningsaktiviteter. 
Desuden skal undersøgelsen give et 
aktuelt billede af medlemskredsens 
sammensætning og syn på de eksiste-
rende aktiviteter i foreningen, primært 
udgivelsen af Vækst og det elektroniske 
nyhedsbrev, der udsendes hver måned.

Samtidig har selskabet i januar gen-
nemført fire fokusgruppemøder, der 
ligeledes har bidraget med input til den 
potentielle udvikling af Hedeselskabet. 

Én gruppe har bestået af udvalgte 
medlemmer af Hedeselskabets for-
ening. Den anden gruppe har bestået 
af medlemmer af Hedeselskabets 
repræsentantskab. Den tredje gruppe 
har været eksterne eksperter fra forsk-
ningsinstitutioner, erhvervsliv, organisa-
tioner og kommuner, mens den fjerde 
gruppe har bestået af medarbejdere i 
Hedeselskabet og Dalgasgroup samt 
datterselskaberne HedeDanmark og 
Orbicon.

– Fokusgrupperne er kommet med 

Hedeselskabets arbejdsmåde altid 
har været præget af idé, forsøg og 
handling. Interessen for dem har 
været stor, og mange kom til området 
for at se dem i drift. Blandt de besø-
gende var det daværende kongepar, 
der under et besøg i Herningområdet 
i 1908 fik forevist ovnene på Høgild-
gaard i drift.

Et referat fra besøget rummer 
blandt andet følgende: »Skovrider 
Dalgas førte nu Majestæterne med 
Følge ned til Tjæreovnene ved 
Høgildgaard, som han forklarede og 
foreviste. Ovnene vare i fuld Gang, 
en sort Røg vældede ud af Skor-
stene, og den fede brune Tjære løb 
fra Ovnenes Bund ned i de dertil 
opstillede Kar. Med stor Interesse 
paahørtes Forklaringen om Ovnenes 
Virkemaade.«

Majestæten holdt i forbindelse 
med besøget på Høgildgaard en tale, 
hvori han blandt andet sagde: »Det 
er mange Aar siden, at jeg kom her 
igennem Egnen, og siden er der 
sket store Forandringer. Meget sank 
i graven ved Kong Christian, men 
hans store Kærlighed og Troskab 
til Jylland og Hedesagen er gaaet i 
Arv til mig. Jeg er stolt over ligesom 
min Fader at være Hedeselskabets 
Protektor, og jeg nærer som han den 
samme levende Interesse for Selska-
bets Virksomhed. Gid Hedeselskabet 
maa blive sine gamle Traditioner 
tro---.«

Finansudvalget med Konseils-
præsident J.C. Christensen i spidsen 
besøgte ovnene i 1904. Dertil har de 
været flittigt besøgt af erhvervsfolk 
og forstligt interesserede, og nu som 
nævnt af mange turister.

Tjæreovnene i Hesselvig Plantage blev 
restaureret i 1990’erne.

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

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

Ansøgninger og indstillinger for år 2008 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf. 87 28 11 33

P.b.v.
Ove Kloch

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

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

Ansøgninger og indstillinger for år 2008 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf 87 28 11 33

P.b.v.
Ove Kloch

mange gode idéer samt en række rele-
vante, kritiske spørgsmål til den proces, 
vi er i gang med. Inputtet fra fokus-
grupperne vil sammen med resultatet 
af medlemsundersøgelsen indgå i den 
videre proces. Her vil der blive opstil-
let forslag til, hvordan den fremtidige 
udvikling af organisationen kan foregå, 
fortæller projektchef Annette Rye 
Larsen, der er Hedeselskabets ansvar-
lige for projektet.

Konkret skal forslagene dels 
omhandle den fremtidige udvikling 
af aktiviteterne i Hedeselskabet som 
forening, dels den interne organisering 
af den overordnede ledelsesstruktur i 
selskabet.

Det sidste handler blandt andet om 
at se på, hvilke roller og relationer, der 
skal være mellem bestyrelserne i hen-
holdsvis Hedeselskabet, Dalgasgroup 
og datterselskaberne, herunder hvilke 
kompetencer der er behov for i de 
respektive bestyrelser.

– Dette er i overensstemmelse med 
Hedeselskabets strategi for årene 2007-
2009, hvor vi har sagt, at vi vil optimere 
og fokusere løsningen af de ledelses-
mæssige opgaver i selskabets ledende 
organer. Målet er naturligvis at sikre, 
at vi på alle niveauer står stærkt med 
hensyn til at udvikle nye visioner og 
idéer og træffe de rigtige beslutninger 
for de enkelte forretningsenheder og 

for foreningen, forklarer Ove Kloch, der 
er administrerende direktør og koncern-
chef i Hedeselskabet.

Resultatet  
er ikke givet på forhånd
Det konkrete forslag til udvikling af 
Hedeselskabet vil blive præsenteret 
for selskabets repræsentantskab ved 
årsmødet den 21. april. Hvis repræsen-
tantskabets beslutninger munder ud i, 
at der skal ske vedtægtsændringer, kan 
der blive indkaldt til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde hen over den 
kommende sommer.

– Men det ved vi ikke noget konkret 
om endnu. I modsætning til mange 
andre af denne slags projekter er det 
nemlig kendetegnende for dette pro-

jekt, at resultatet ikke er givet på for-
hånd, og det gør det naturligvis ekstra 
spændende, siger Annette Rye Larsen.

Hedeselskabets bestyrelse behandler 
projektet ved flere bestyrelsesmøder. 
Herudover bearbejdes det blandt andet 
i en arbejdsgruppe, der foruden Ove 
Kloch og Anette Rye Larsen består af de 
administrerende direktører for datter-
selskaberne HedeDanmark og Orbicon 
samt yderligere en direktør fra Hedesel-
skabet/Dalgasgroup.

Desuden bistås Hedeselskabet af 
konsulentvirksomheden Pluss Leader-
ship, der har stor erfaring med at gen-
nemføre projekter vedrørende såkaldt 
corporate governance – på dansk »god 
selskabsledelse« – i store danske virk-
somheder og organisationer. 

Skal Hedeselskabet give medlemmerne mulighed  
for naturoplevelser? lyder et af spørgsmålene i en medlemsundersøgelse.

Foto: Colourbox
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Carsten With Thygesen
Adm. direktør

HedeDanmark a/s

– arbejdet på at finde ud af, hvordan 
naturen på virker vores sind. Resulta-
terne viser, at vi stresser af og får det 
bedre, når vi befinder os i det grønne 
– uanset om det er den vilde natur 
eller en grøn oase midt i byens larm 
og travlhed. Det både virker forebyg-
gende og helbredende.

I de seneste år har mange – også 
danske forskere – fået øjnene op for 
emnet, og vi er nu så vidt, at Statens 
Institut for Folkesundhed anbefaler 
de arealplanlæggende myndigheder 
og kommunerne at sikre alle borgere 
let adgang til attraktive grønne områ-
der. Vi skal ud i det fri for at røre os 
og stresse af.

Efter kommunalreformen har vi 
en enestående chance for at udvikle 
naturen og de grønne områder, så 
vi får en sundere befolkning. Nu har 
kommunerne nemlig ansvaret både 
for det forebyggende arbejde på sund-
hedsområdet og for naturen og de 
grønne områder.

Selv om en satsning på det grønne 
ikke straks vil kunne aflæses på bund-
linien i de kommunale regnskaber, 
ser det ud til, at kommunerne har 
forstået budskabet.

Mange af dem er nemlig allerede 
i gang med at integrere natur og 
grønne områder i sundhedspoli-
tikken. Vi må håbe, at stadig flere 
kommuner ser mulighederne, og at 
kommunerne i de kommende år vil 
skabe det økonomiske råderum, der 
skal til for at investere i en langsigtet 
forbedring af danskernes sundhed 
– så vi på sigt kan få flere hænder på 
arbejdsmarkedet til at bidrage til et 
bæredygtigt samfund.

Det er paradoksalt, at på et tids-
punkt, hvor vi aldrig har været rigere 
økonomisk, lider folkesundheden 
på grund af stress og meget stillesid-
dende arbejde. 

I en situation, hvor vi mangler 
hænder og hoveder på arbejdsmar-
kedet, er det et stort problem, at dan-
skerne hvert år har flere millioner 
sygedage fra arbejde på grund af livs-
stilssygdomme. Beregninger fra Sta-
tens Institut for Folkesundhed viser, 
at i en periode med fuld beskæfti-
gelse kan det koste samfundet op 
mod 17,8 mia. kr. om året.

Det er en udfordring, som vi må 
og skal tage op, hvis vi fortsat skal 
kunne udvikle velfærdssamfundet.

Igennem mange år har forskere 
– blandt andet i USA og Sverige 

Foto: Lars Rønbøg, Scanpix Danmark
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Grønt miljø kan 
sikre velfærds-

samfundet

Tema: Sundhed og grønne områder



Vil kommunerne satse på 
grøn forebyggelse?

Det er usikkert, om kommunerne har de nødven-

dige incitamenter til at bruge natur og grønne 

områder til at fremme befolkningens sundhed. 

Men måske er der alligevel grund til optimisme.

Af Poul Erik Pedersen

En gå- eller løbetur i det grønne fore-
bygger stress – og motionen modvirker 
en række sygdomme. Der er altså 
tungtvejende grunde til at sikre nem 
adgang til attraktive grønne områder, 
så folk får lyst til at komme ud i det fri.

Kommunerne har fået ansvaret 
for den forebyggende indsats. De kan 
bruge det grønne som et middel til at 
forbedre befolkningens sundhed – og 
dermed reducere samfundets omkost-
ninger til konsekvenserne af stress og 
for lidt motion. Spørgsmålet er så, om 
kommunerne har de nødvendige, øko-

nomiske incitamenter til at investere i 
langsigtet forebyggelse.

Udsigt til  
omkostninger for milliarder
Beregninger udført af sundhedsøkono-
mer hos Statens Institut for Folkesund-
hed viser, at hvis vi har fuld beskæfti-
gelse, kan det koste samfundet op mod 
17,8 milliarder kroner om året, at folk 
er syge på grund af stress og manglende 
motion.

Hvis der ikke er fuld beskæftigelse, 
men i stedet høj ledighed, ser billedet 
helt anderledes ud, fordi virksomhe-
derne hurtigt kan erstatte en tabt med-
arbejder med en ny. Her bliver slutre-
sultatet cirka 1 milliard kroner om året.

Der er imidlertid bred enighed 
om, at vi i mange år frem vil få færre 
hænder på arbejdsmarkedet. Holder 
det stik, kommer vi formentlig tættere 
på 17 end på 1 milliarder kroner om 
året.

Handling bag ordene?
I Folkesundhedsrapporten 2007, der 
endnu ikke var offentliggjort ved 
redaktionens slutning, skriver Statens 
Institut for Folkesundhed, at der er 
forskningsmæssigt grundlag for at sige, 
at natur og grønne områder understøt-
ter befolkningens sundhed, hvis områ-
derne er tæt på borgerne, let tilgænge-
lige og attraktive.

I rapporten anbefaler instituttet, at 

Foto: Nils Meilvang, Scanpix Danmark

Foto: Martin Kierstein, Colourbox
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»de arealplanlæggende myndigheder 
og kommuner indtænker let adgang til 
natur og grønne områder i politik og 
planlægning.«

Mange kommuner tænker faktisk 
allerede i disse baner. En kortlægning 
af kommunernes sundhedspolitik viste 
i efteråret 2007, at hver fjerde kom-
mune konkret nævner naturen som en 
direkte del af deres sundhedspolitik, 

fremgår det af folkesundhedsrapporten.
Kommunerne tænker altså rigtigt, 

men kommer der handling bag ordene? 
– Problematikken inden for forebyg-

gelse er, at vi først vil se effekterne på 
langt sigt. Hvis vi gør noget for borger-
nes mulighed for mere fysisk aktivitet, 
vil det måske først være muligt at se 
nogle besparelser på de kommunale 
udgifter til hjertekarsygdomme om 30 

år. Det giver ikke noget i kommune-
kassen her og nu og betyder, at kom-
munerne generelt er lidt forsigtige i 
forhold til, hvilke initiativer de sætter 
igang, forklarer Nina Gath, der er kon-
sulent på sundhedsområdet i Kommu-
nernes Landsforening.

Kommunerne er primært opmærk-
somme på de forebyggende indsatser, 
der kan betyde besparelser på udgif-
terne til sygedagpenge, og at de eksem-
pelvis kan gøre en indsats for, at de 
ældre kan klare sig selv længere. Ifølge 
Nina Gath giver det nemlig kommu-
nerne nogle hurtige, kontante fordele.

Med i billedet hører, at kommu-
nerne kan tænke på sundheden, når de 
eksempelsvis planlægger nye stisyste-
mer, bolig- og industriområder – hvil-
ket ikke nødvendigvis koster ekstra 
penge.

Regeringen vil  
samarbejde med kommunerne
Regeringen har i sit regeringsgrundlag 
meldt ud, at den »i samarbejde med 
kommunerne vil arbejde for, at byplan-
lægningen understøtter en aktiv livs-

Et nyanlagt idrætsområde ved Gjellerup  
giver børnene flere muligheder for at motionere i det fri.

Foto: Søren Holm, Chili
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stil, for eksempel ved bedre cykelstier, 
motionsfremmende arealer og grønne 
områder i byerne.« 

Miljøminister Troels Lund Poulsen 
(V) oplyser, at regeringen endnu ikke 
har barslet med konkrete planer i den 
for bindelse. Han påpeger dog, at kom-
munernes indsats med at etablere ny 
bynær natur ikke alene bidrager på det 
sundhedsmæssige område.

»Ny skov og anden natur kan også 
beskytte vigtige indvindingsområder 
for drikkevand, gøre kommunen mere 
attraktiv for bosætning, forbedre for-
holdene for dyre- og planteliv og give 
kommunen en »grøn profil« i relation 
til CO2-debatten. Det er altså den »sam-
lede pakke«, som kan motivere kommu-

nerne til at investere i ny bynær natur,« 
skriver han i en email til Vækst. 

Han påpeger, at der allerede i dag 
eksisterer en række samarbejdsaftaler 
mellem Skov- og Naturstyrelsen og 
kommunerne – og henviser blandt 
andet til samarbejdet med Vordingborg 
Kommune, der er omtalt på side 16 her 
i bladet.       

 
Forsigtig optimisme
Kommunerne har samlet fået et blok-
tilskud på 200 millioner kroner til 
borgerrettet, forebyggende indsats. Des-
uden har de i 2007 afsat yderligere 200 
millioner kroner af deres egne penge 
til forebyggelse, og igen i 2008 er der 
vækst i forebyggelsesbudgetterne.

Hos direktøren for Statens Institut 
for Folkesundhed, Finn Kamper-Jørgen-
sen, er det muligt at spore en forsigtig 
optimisme:

– Jeg har netop været til en sund-
hedskonference i KL, og jeg blev flere 
gange overrasket over den entusiasme, 
kommunerne viser på området. Der 
bliver sat både penge og vilje bag den 
nye opgave. Men det er også vigtigt 
at være opmærksom på, at en del af 
denne indsats koster penge, og hvis 
kommunerne er meget klemt økono-
misk, så kommer pengene ikke op af 
lommen, siger Finn Kamper-Jørgensen.

Kommunerne ser ud til at have 
viljen. Om de reelt set også har mid-
lerne, vil de kommende år vise.

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

Stress og for lidt motion koster  
op mod 1�,8 milliarder om året

I rapporten »Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark« 

har Statens Institut for Folkesundhed i 2006 beregnet, at 

sundhedsvæsenet har nettoomkostninger på i alt 3,6 mia. 

kr. om året til at behandle sygdomme som følge af stress og 

manglende motion. 

Når der er fuld beskæftigelse koster disse sygdomme et 

produktionstab på 21,5 mia. kr. Årsagen til det høje tal er, at 

sundhedsøkonomerne kalkulerer med, at virksomhederne 

f.eks. ikke kan erstatte en medarbejder, der førtidspensione-

res, fordi der ikke findes ledige på arbejdsmarkedet.

Omkostningerne bliver dermed til i alt 25,1 mia. kr.

Men når folk dør for tidligt, giver det også nogle bespa-

relser for samfundet. Mens vi lever, har vi et forbrug, der i 

princippet koster samfundet noget. For mennesker, der dør 

tidligt som følge af stress eller mangel på motion, ophører 

dette konsum, hvilket giver en besparelse på i alt 7,3 mia. kr.

Denne besparelse skal modregnes omkostningerne, hvor-

efter resultatet bliver omkostninger på 17,8 mia. kr. 

Statens Institut for Folkesundhed  har bevidst har fravalgt 

at lægge disse tal sammen, men Vækst har valgt alligevel at 

gøre det for anskuelighedens skyld – vel vidende at tallet på 

de 17,8 milliarder kroner skal tages med et vist forbehold.

Aktivering af ældre mennesker  
i det grønne kan spare kommunerne 
for plejeudgifter.

Foto: Anna Agnete Nissen, Scanpix Danmark
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Mere sundhed  
med grønne områder
Nyt forskningsprojekt belyser, hvordan forvaltning af grønne områder 

kan bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Landskabsarkitekten C. Th. Sørensen 
anbefalede i sin berømte bog om Park-
politik fra 1931, at der skal være mak-
simum 800 meter eller 10 minutters 
gang til en legeplads. Sørensen anbefa-
lede også 2,4 m2 friareal per indbygger- 
og »hellere stort end dyrt«. Dette skrev 
han naturligvis for at fremme brugen 
af rekreative områder, og for dermed at 
fremme den menneskelige sundhed. 

Det er stadig bemærkelsesværdigt, 
hvor fremsynet Sørensen var. I dag er 
vi kommet videre i forhold til at kunne 
anbefale, hvor langt væk et friareal skal 
ligge, hvor tæt arealerne skal ligge, samt 
hvor stort, eller indholdsrigt, et friareal 
skal være. 

Den voksne danske befolkning fore-
tager cirka 75 millioner skovbesøg om 
året, og kort afstand til skoven frem-
mer brugen. Eksempelvis har personer, 
der bor 500-1.000 m fra en skov, cirka 
tre gange så mange årlige skovbesøg 
i forhold til personer, der har 3-5 km 
til den nærmeste skov. I overensstem-
melse med dette ved vi, at den danske 
befolkning først og fremmest benytter 
de bolignære grønne områder. Lidt 
fjernere liggende haver, parker og skove 
besøges kun i weekenden, med mindre 
man bor inden for 300 m fra disse. 

Hvad forhindrer  
besøg i grønne områder?
De største hindringer for ophold i det 
grønne er relateret til arbejde, tidspres 
i hverdagen og vejret. Det væsentligste 

i folks ønsker til grønne områder er et 
rigt, naturligt plante- og dyreliv – helst 
i nærheden af deres bolig. Kendeteg-
nende for brugen af grønne områder 
er, at det er naturoplevelser i sig selv, 
som motiverer de fleste til at være ude. 
Folk tager ud for at nyde landskabet og 
for at stresse af. 

Fra nyere danske undersøgelser ved 
vi nu også, at der er sammenhæng 
mellem positive parkoplevelser og det 
at være fysisk aktiv i parker og grønne 
områder. Selve naturoplevelsen har 
betydning for, at man vælger at være 
fysisk aktiv der. Derudover sker der 
en mental stimulering ved at være i 
grønne omgivelser i form af en afstres-
sende effekt samt som sted for efter-
tænksomhed. 

Natur og menneskers sundhed
Mere end 90 procent af den danske 
befolkning mener, at grønne områder i 
sig selv har betydning for deres humør 
og helbred. Sammenholder man adgan-
gen til grønne områder og brugen af 
dem med en indikator på stress, viser 
det sig, at der er sammenhæng mellem 
stress og afstanden til nærmeste grønne 
område. Jo tættere på et grønt område 
folk bor, jo mindre stressede er de. Til-
svarende er der sammenhæng mellem 
stress og antallet af besøg og tidsfor-
bruget i grønne områder. Jo oftere folk 
besøger grønne områder, og jo mere 
tid de bruger der, jo mindre stressede 
er de.

De seneste års undersøgelser indi-
kerer, at bynære parker og grønne 
områder med fordel kan indtænkes 
i sundhedsfremmende indsatser og 

bruges aktivt i kommuners og andre 
myndigheders arbejde med at fremme 
fysisk aktivitet og folkesundhed. 

For eksempel har Verdens Sund-
hedsorganisationen (WHO) vurderet, 
at fysisk inaktivitet er én af de væsent-
ligste dødsårsager i den vestlige verden. 
Omvendt kan fysisk aktivitet – udover 
at øge ens forbrænding, øge blodcirku-
lationen, øge muskelmassen – forbedre 
ens humør og  beskytte mod udvikling 
af milde grader af depressioner. 

Men hvad er det mere præcist, natu-
ren gør ved menneskers sundhed? 

Forskning inden for sammenhænge 
mellem mennesker, menneskers men-
tale sundhed og udearealers fysiske 
formgivning er foregået intensivt igen-
nem de seneste 25 år. I starten var det 
primært forskning fra USA med rod 
i miljøpsykologien, men i årenes løb 
har forskningen udviklet sig til at blive 
tværvidenskabelig og sker nu i store 
dele af verden. I dag arbejder miljøpsy-
kologer, psykologer, landskabsarkitekter, 
arkitekter, geografer med flere på at 
forstå sammenhængen mellem miljø, 
menneske og velbefindende. Igennem 
tiden er to grundlæggende teorier om 
sammenhængen opstået, og hertil knyt-
ter de forskellige forskningsdiscipliner 
sig.

Samme gener som i stenalderen
Den første teori, AA – Aesthetic Affec-
tive theory, tager udgangspunkt i, at 
mennesket er et biologisk væsen og 
skabt til et liv i naturen. I dag bor 
størstedelen af verdens befolkning i 
urbane miljøer, men mennesket har 
samme gener, som vore forfædre havde 
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Af Thomas B. Randrup og Ulrika Stigsdotter, 

Københavns Universitet, Center for Skov,  

Landskab og Planlægning



i stenalderen. Da levede man helt på 
naturens betingelser og måtte og kunne 
stole på sine affekter. Affekter er krops-
lige reaktioner, som sker ubevidst og 
instinktivt. Mennesket har ni grundaf-
fekter: To positive (glæde og interesse), 
en neutral (forbavselse), samt seks 
negative (frygt, bedrøvelse, væmmelse, 
skamfølelse, afsky og vrede). Affekterne, 
og især de negative, har været vigtige 
for menneskets overlevelse igennem 
historien. 

Ifølge miljøpsykologen Roger Ulrich 
besidder mennesket stadig evnen til 
at bedømme et miljø ud fra et overle-
velsesmæssigt perspektiv på under en 
brøkdel af et sekund. Er miljøet trygt, 
kan vi koble af. Det betyder, at vores 
positive følelser øges, når vi opholder 
os i et natur- eller havemiljø som vores 
affekter bedømmer som trygt. I et 
bymiljø med meget lidt natur er det 
svært for mennesket at stole på sine 
affekter. I stedet må vi være logisk tæn-
kende, hvilket Ulrich mener leder til 
træthed og stress. 

Energikrævende  
bearbejdning af informationer
Til forskel fra Ulrich mener forskerpar-
ret Stephen og Rachel Kaplan, at det 

handler om, hvordan vi opfatter vores 
miljø og bearbejder forskellige typer af 
information i vores hjerne. 

Ifølge deres teori, ART – Attentive 
Restoration Theory, har mennesket to 
typer af opmærksomhed. Den målret-
tede opmærksomhed (Directed Atten-
tion System) anvender vi i unaturlige 
bymiljøer, som når vi udfører kontor-
arbejde eller kører bil. Da bombarderes 
vi med information, som kræver vores 
opmærksomhed. Omkring 11 millioner 
informationsstykker når den del af 
hjernen, som kaldes hippotalamus, per 
sekund, men kun omkring 15-20 infor-
mationsstykker når videre til pandelap-
pen og bliver bearbejdet på et bevidst 
niveau. Resten, det uvæsentlige, har 
vi måttet sortere fra. Dette system er 
begrænset og kræver energi. Har man 
ikke mulighed for at hvile sig, bliver 
man mentalt udmattet. Når dette sker, 
og man stadig har brug for at fokusere, 
slår det sympatiske nervesystem til, 
og mængden af vågenhedshormoner 
højnes og pulsen øges. Ophold i byen 
og stort behov for brug af den rettede 
opmærksomhed, fører altså til infor-
mationsoverbelastning i hjernen og 
dermed risiko for stress. 

Kaplan og Kaplan mener, at natur- 

og havemiljøer får informationerne 
om omgivelserne til at gå en anden 
og kortere vej i hjernen – via den del 
af hjernen, der hedder amygdala. Da 
sorterer vi ikke i indtrykkene, men 
scanner snarere konstant omgivelserne. 
Dette opmærksomhedssystem kalder 
forskerparret for spontan opmærksom-
hed (Soft Fascination System). Det er 
ubegrænset og kræver ingen energi.

Aktuel forskning
Den nuværende forskning inden for 
natur, sundhed og mennesker har 
mange tilgange, men overordnet set 
tilstræber vi at inddele fokus på to 
områder; Det sundhedsfremmende / 
forebyggende og det helbredende per-
spektiv. 

Det sundhedsfremmende perspektiv 
er relateret til planlægning og forvalt-
ning af grønne områder. Baseret på en 
analysemetode af de enkelte grønne 
områder kan vi nu i bedre omfang end 
tidligere udtale os om, hvilke »tilbud« et 
grønt område rummer, samt hvad det 
er brugerne foretrækker i det specifikke 
område. Dette giver fornyede mulighe-
der for at kunne målrette planlægning, 
drift og pleje af det enkelte område, og 
dermed at kunne optimere økonomi, 
brug og de grønne områders potentia-
ler. 

Fysisk indretning  
og brugernes adfærd
Analysen i forhold til det sundheds-
fremmende perspektiv er inddelt i to 
overordnede dele: En fysisk analyse af 
det grønne område, og en brugsanalyse 
af borgenes reelle brug og præferencer i 
forhold til arealet. 

Den fysiske analyse tager sit 
udgangspunkt i de aktuelle driftspla-
ner og plejebeskrivelser. Ud fra dette 
grundlag defineres en række rumtyper, 
og inden for hvert rum karakteriseres 
en række forskellige oplevelsesmulighe-
der. Alle typer af grønne rum karakteri-
seres i forhold til deres potentielle ople-
velsesværdier i form af lys, lyde, lugte, 
bevægelser med videre. Oplevelsesmu-
lighederne er defineret ud fra en række 

Vi har de samme gener som i stenalderen, 
men lever et helt andet liv. Det kan være 
én af årsagerne til, at vi bliver stressede.

Foto: Hjerl Hedes Frilandsmuseum
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svenske og danske forskningsprojekter, 
der igen er baseret på svenske studier 
af De 8 Parkkarakterer. De 8 Park-
karakterer er baseret på omfattende 
svenske studier af hvordan brugere af 
parker og grønne områder har oplevet 
og benyttet områderne. 

De brugsmæssige analyser fokuserer 
på at forstå brugernes faktuelle brug 
samt præferencer for de specifikke 
områder. 

Derved kan brug og præferencer 
sammenholdes med områdernes ople-
velsesmuligheder, hvorved der kan 
skabes et overblik og en sammenhæng 
mellem hvad områderne tilbyder, hvor-
dan de benyttes, samt hvad der eventu-
elt skal til for at optimere brugen - og 
dermed også brugernes sundhed. 

Ovenfor nævnte analyser er gen-
nemført i en række kommuner landet 
over, og har i alle tilfælde været gen-
nemført for at give forvaltningerne et 

bedre redskab til at forstå og udvikle 
deres grønne områder set i et bruger- 
og sundhedsmæssigt perspektiv. 

Sådanne analyser kan dog være 
ganske omfattende at gennemføre 
inden for en forvaltnings travle hver-
dag. Disse analyser vil derfor udvik-
les således, at vores anbefalinger til 
beliggenhed og indhold på sigt kan 
suppleres med enkle analyser, der gen-
nemføres af forvaltningerne med det 
formål at sikre en optimeret brug af 
områderne – og dermed et væsentligt 
bidrag til at forbedre befolkningens 
skrantende sundhed. 

De helbredende haver
Indenfor det helbredende perspektiv 
findes de såkaldte terapihaver. I vores 
definition af terapihaven foregår der 
i disse haver en form for terapeutisk 
behandling af en gruppe mennesker, 
som formodes at kunne drage nytte af 

havens og naturens positive egenska-
ber. Københavns Universitet er i denne 
tid ved at opbygge en forskningsbaseret 
terapihave i Arboretet i Hørsholm. Her 
vil der foregå behandling af stressede 
personer under kontrollerede forhold. 
Der vil derudover udføres forskning 
i relation til behandlingen, således at 
behandlingsformerne og relationerne 
mellem naturen og sundheden kan 
dokumenteres for yderligere forståelse, 
fremtidig udvikling og forbedring. 

Hvad byder fremtiden?
Fremtidens grønne rum, parker og 
skove forventes at få en endnu større 
betydning i forhold til befolkningens 
sundhed, end tilfældet er i dag. Dette 
skyldes de stigende tendenser til at 
befolkningen er stadig mere fysisk 
inaktiv og stresset, samtidig med at 
forskningen begynder at komme med 
mere hårdtslående beviser på, at der 
er en positiv sammenhæng mellem 
befolkningens brug af grønne områder 
og sundheden. 

Indsatserne bør koncentrere sig på 
flere niveauer indenfor den kommu-
nale planlægning. 

Dels bør der foregå en tværfaglig 
planlægning, hvor grønne områders 
potentialer og fremtidige udvikling 
inddrages. Dette gælder for eksem-
pel. i forhold til sundhedspolitikken, 
skolepolitikken (eksempelvis i form af 
udeundervisning), socialpolitikken og 
kulturpolitikken. 

Udover tværfaglig planlægning, 
bør der foregå en målrettet areal- og 
byplanlægning, som indtænker afstand 
og adgang til grønne områder. Sidst 
bør der i forhold til hvert enkelt grønt 
område udarbejdes specifikke udvik-
lingsplaner, således at det står klart for 
politikere, forvaltere, borgere og bru-
gere, hvad områderne tilbyder. 

Herfra kan der lægges mere omfat-
tende og langsigtede strategier for de 
grønne områder – og særligt for de 
grønne områder set i et sundhedsper-
spektiv. 

Forfatteroplysninger:
Thomas Randrup er professor og Ulrika Stigs-
dotter er lektor ved Københavns Universitet, 
Center for Skov, Landskab og Planlægning.
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De 8 parkkarakterer  
fortolket af  
Troels Marstrand.

Grafik: Troels Marstrand



Grønne, blomstrende områder 
skaber værdi i byen

Efterspørgslen på smukke, grønne områder, hvor mennesker 
kan søge oplevelser, stilhed og rekreation, er stor som al-
drig før. Vi er ikke i tvivl om, at det grønne tilfører byen noget 
unikt.

HedeDanmarks Planteskole kan hjælpe dig med at vælge de 
helt rigtige planter til små og store, grønne områder. Vi leverer 
kvalitetsplanter til næsten alle formål. En stor del af planterne 
producerer vi selv, men vi tilkøber også fra de bedste produ-
center i Danmark og Nordeuropa.

Kontakt os og få råd om, hvordan din by kan få mere værdi - til 
glæde for mennesker og natur!

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
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Vordingborg: 
En helsecocktail af sundhed 
og natur

Vordingborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen,  

Storstrøm, er gået sammen om at tilbyde  

borgerne optimale muligheder for  

motion og afstressning i naturen.

I den tidlige vintermorgen med solen på 
vej op over de unge trætoppe kommer 
14-årige Cecilie cyklende gennem den 
nye bynære skov, der nu forbinder 
hendes landsby med skolen i byen 3 km 
væk. På grusstien, den nye sundhedssti 
i skoven, møder hun dagplejemoderen, 
som er på morgenluftetur med dobbelt-
barnevogn og to ivrige børn i flyverdrag-
ter. De har lige set et rådyr, der løb over 
grusstien tæt på dem, og de snakker om, 
hvor hurtigt sådan et mon kan løbe. 
»Det løber i hvert tilfælde hurtigere end 
en snegl,« siger dagplejemoderen, »men 
ikke lige så hurtigt som min storebror,« 
siger lille Morten og griner.

Sådan en positiv naturoplevelse i 
hverdagens gøremål er lige hvad Vor-
dingborg kommune ønsker, skal blive 
virkelighed for endnu flere borgere. Og 
det er en drøm for mig som naturvejle-

der at møde borgeren midt ude i natu-
ren på denne måde.

Grønne tilbud i naturen
De »grønne tilbud«” i Vordingborg kom-
mune er oplagte. Kommunen byder 
på storartet natur fra den hvide, fasci-
nerende Møns Klint i øst med sjældne 
orkideer og insekter, over Faksingesko-
ven ved Præstø fjord, hvor havørnene 
holder til, langs afmærkede vandrestier 
på »Sjællandsleden« og helt til de vide 
flade engarealer med rigt fugleliv, 
sjældne padder og spættet sæl ved 
Avnøs kyst i vest.

Et øget kendskab til naturen - dens 
påvirkning og muligheder – kan 
bidrage til at styrke den enkelte borgers 
sundhed i Vordingborg kommune.

Claus Jespersen, skovrider for Skov- 
og Naturstyrelsens lokale arealer i 

Vordingborg kommune, prioriterer 
kommunesamarbejdet meget højt og 
ser vigtigheden af at få etableret gode 
rammer og udvikle ny viden om, hvad 
der motiverer den enkelte til ikke alene 
at komme i gang med en sund livsstil, 
men måske i højere grad at vedblive 
med at fastholde denne. På den måde 
er det muligt at få en langt større 
gevinst ud af de offentlige skov- og 
naturarealer, der er placeret inden for 
kommunens grænser.

Som sundhedscentrets naturvejle-
der inddrager jeg naturen aktivt i de 
forskellige tilbud til borgerne som for 
eksempel:
• i generelle forebyggelsesaktiviteter 

som skolernes »GetMoving uge«
• til specifikke målgrupper som over-

vægtige børn og deres familie (Projekt 
Den Gode Cirkel) og børnefamilier 

Børn leger og voksne sludrer på en af 
legebaserne ved sundhedsstien »Sjov og 

leg« i den bynære skov ved Stege.
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Af Susanne Rosenild, Sundhedssekretariatet i Vordingborg kommune  / Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm



med arbejdsløse forældre (Projekt 
»Lighed i Sundhed«).

• Skoleskovsaftale hvor Skov- og Natur-
styrelsen gennemfører udeskolekurser 
i naturen og inspirerer lærerne til at 
bruge naturen i undervisningen.

En sansemættet oplevelse
Et vellykket natur- og sundhedsarran-
gement blev afholdt sidste sensommer, 
hvor både kommunens og Skov- og 
Naturstyrelsens medarbejdere præ-
senterede deres faglighed i naturens 
element. Folk fra daginstitutioner, prak-
tiserende læger, handicaprådet, kursus-
center, ældreplejen, sundhedsudvalget 
og andre faggrupper i kommunen 
deltog i dagen. 

Den praktiske del blev suppleret 
med oplæg fra bl.a. Center for Stress 
omkring, hvilken betydning naturen 
har for os som mennesker. Men det var 
stavgangsturen, duften og smagen af 
vild mad fra skoven og havet tilberedt 
på bålet, oplevelsen af at sidde i græsset 
i stilhed uden at skulle præstere – det 
vil sige de sanselige oplevelser – der 
bevaredes tydeligst i erindringen hos 
mange deltagere.

– Naturvejlederen her hos os 
inspirerer både borgeren og os som 
sundhedsfagligt personale til at bruge 
naturen. En halv time gennem skoven 
efter fyraften med naturvejlederen, 
som fortæller os, hvad der er omkring 
os og får os til at trække vejret dybt 
ind, smage på en ny blommesort i 
skovens hegn, som jeg ikke kendte til, 
og nyde sanseindtrykkene. Det kan 

være en fantastisk intensiv og glædelig 
oplevelse, som inspirerer mig til selv 
at komme ud og bevæge mig derude i 
naturen, siger Inge Lissau, der er chef 
for fagsekretariatet for sundhed og 
leder af sundhedscentret i Vordingborg 
Kommune.

Naturen er lige uden for døren
At gøre hverdagsnaturen let tilgængelig 
og en naturlig del af borgerens rute 
er vigtig, for da ligger det lettere til at 
komme ud i den, at få den gode vane 
med at bevæge sig.

Skov- og Naturstyrelsen har sammen 
med Vordingborg kommune etableret 
en bynær skov med handicapvenlige 
sundhedsstier med grusbelægning. 
Langs med ruten dukker »øer« op af 
aktivitetstilbud, for eksempel klatretræ, 
balancebom, edderkoppenet og hule-
bygning. 

Siden stierne blev indviet i 2007, har 
borgerne brugt stierne flittigt. 

På sundhedscentret er der også 
andre motionsprojekter i gang.

Folkesundhedspladser med red-

skaber til at lave fysiske øvelser på er 
opstillet på udearealer centralt ved 
Præstø, Vordingborg og Stege, inspireret 
fra Kina.

Projektet »Gang i Danmark« (www.
gangidanmark.dk), hvor borgerne på 
landkort på nettet kan se beliggenhe-
den af 4 af kommunens motionsruter.

»Motion i håndkøb« er et nyt kon-
cept, som sundhedscentret nu arbejder 
på. Borgeren bliver gjort opmærksom 
på, hvilke muligheder og tilbud kom-
munen har inden for motion, når 
hun/han kommer i forbindelse med 
forskellige faggrupper i kommunen, for 
eksempel den praktiserende læge, fysio-
terapeuten eller naturvejlederen. 

Endelig arbejdes der med idéudvik-
ling om en hel håndbog om motionstil-
bud i Vordingborg Kommune.

I kommunens projekt »sundheds-
broen« har folk fra Fehmern også fået 
øjnene op for naturens muligheder.

Mere selvtillid
Jeg spurgte Hanne, hvis datter er med i 
et af projekterne, hvad de kunne bruge 
tilbudet om motion til. 

– Hele vores familie er glad for det vi 
har oplevet, især min datter føler mere 
selvtillid, når hun efter en tur i skoven 
kan fortælle andre om noget, hun har 
lært derude. Og til svømning har vi 
det sjovt og er sammen om noget hele 
familien og får rørt os samtidig.

Forfatteroplysninger:
Susanne Rosenild er natur- og sundhedsvejle-
der og ansat i Skov- og Naturstyrelsen, Stor-
strøm, hvor hun blandt andet har til opgave 
at bistå Sundhedssekretariatet i Vordingborg 
Kommune.

Forebyggelse – kommunernes ansvar

Med den nye sundhedslov har kommunerne fra 2007 fået hovedansvaret for 

forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har ansvaret for at skabe 

rammer for en sund levevis og etablere sundhedsfremmende og forebyg-

gende tilbud til borgerne.

I Vordingborg kommunes Plan 21 står der konkret i sundhedsafsnittet, at 

»kommuneplanen skal skabe fysiske rammer, der med udgangspunkt i sik-

kerhed, tryghed, kreativitet i planlægning og indretning af grønne områder, 

pladser og stisystemer motiverer til motion og bevægelse.«

Natur- og sundhedsvejleder Susanne Rosenild og sundhedschef Inge Lissau løb om kap på 
sundhedsstien »Aktiv Skov«, før de stillede op til fotografering.
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Parken er næsten hans 
andet hjem

8�-årige Shi Dou Cun er blot 

en af de millioner af kine-

siske motionister, for hvem 

landets mange parker er en 

betydningsfuld del af hver-

dagen.

Kina har mange turistattraktioner, som 
danske turister absolut skal se – Den 
Himmelske Freds Plads med formand 
Maos mausoleum, Den forbudte By, 
Himmelens Tempel, Sommerpaladset, 
Den kinesisk Mur, Terracotta-hæren, 
Shanghais Bund, Guilins forunderlige 
bjergformationer, De Tre Slugter på 
Yangtzefloden, Potala Paladstemplet i 
Tibets hovedstad Lhasa. 

I alle Kinas byer er der også parker, 
rigtig mange parker, nydelige, pænt 
anlagte, men i og for sig ikke noget 
specielt, og da slet ikke for turister. Hvis 
ikke det var for lige netop ét særligt 
kinesisk fænomen – folkelivet i par-
kerne.

I Kinas hovedstad, Beijing, hvor nu 
godt 15 millioner mennesker bor og 
lever deres hverdag, er byens 134 større 
og mindre parker ikke bare grønne 
områder og åndehuller midt i storbyens 
vrimmel, larm og støv, men mødested 
for tusindvis af lokale beboere, som 
vil dyrke forskellige former for fysisk 
aktivitet.

Parkerne dækker 4.329 hektar og 
lægger således beslag påcirka 36 pro-
cent af hele Beijings bymæssige areal, 
og kommunens statistikker siger, at par-
kerne i 2006 rent faktisk havde 87,56 
millioner besøgende – det er næsten 
240.000 hver eneste dag året rundt.

Nogle for at nyde en spadseretur, en 
del ældre mænd med deres fuglebure... 
fuglene skal jo også luftes. Andre for 
at spille skak eller Mahjong. Eller øve 
sangstemmen til kinesisk opera eller 
måske som deltager i et sangkor.

Men rigtig mange af de daglige 
gæster, og det er især morgengæsterne, 
for parkerne åbner allerede kl. 05, for 
at dyrke motion.

Og der er, kan man se, mange måder 
at dyrke motion på i parkerne: Mænd 
og kvinder, der danser til kassette-
båndsmusik – wienervals, latiname-
rikanske danse eller hvad som helst. 
Unge, der spiller badminton. Ældre, der 
laver gymnastiske øvelser – fritstående 
eller med redskaber. Børn, der sparker 
til en speciel fjerbold, som skal holdes 
i luften hele tiden. Kvinder, der danser 
kinesisk folkedans til traditionel musik 

fra erhu, pipa og cymbler. Mænd, der 
svinger og jonglerere med sabel- og 
sværdkopier. Eller grupper som skygge-
bokser, dyrker taiji chuan eller kungfu,, 
som vi kender det fra asiatiske film.

Taiji chuan i parken
Klokken er knap 8 om morgenen 
denne ganske almindelige januar-
hverdag, da jeg – stadig med lidt søvn 
i øjenkrogene – går gennem porten til 
Dong Dan Parken i Beijings centrum. 
Snesevis af mennesker går ud, men 
stadig kommer andre som jeg ind i 
parken. Det er bidende koldt, minus 
3-4 grader. Men der er flere hundrede 
mennesker rundt i parken, som ikke 
hører til blandt de største.

Og her møder jeg Shi Dou Cun, 85 
år.

Han instruerer en gruppe mænd og 
kvinder i kinesisk taiji chuan.

- Jeg er kommet her i parken 
gennem de seneste 40 år, næsten hver 
eneste dag. Kun hvis det regner kraftigt 
eller sneen falder tæt, og det er sjæl-
dent, bliver jeg hjemme, fortæller den 
ældre herre.

Foto: Niels Peter Arskog
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Af Niels Peter Arskog, Beijing



Han er ikke indfødt beijinger, men 
kom til hovedstaden fra Shanxi-provin-
sen i 1946. Indtil han blev pensioneret 
for 25 år siden, var han forretnings-
mand; sådan lidt småhandel, der gav 
til dagen og vejen. Nu er han alene. 
Konen døde for flere år siden og bør-
nene, ja, de har deres eget liv og egne 
familier. Han bor nu i en lille lejlighed 
en times buskørsel fra Dong Dan 
Parken og passerer faktisk flere parker 
på vejen hertil.

- Men gennem de fleste af årene i 
Beijing boede vi lige her i nærheden af 
parken, og jeg blev vant til at komme 
her, så selv om jeg nu er flyttet ud i et 
nyt kvarter, kommer jeg stadig her hver 
dag, siger hr. Shi.

Medens mange af de store parker 
tager entré, er det gratis at komme ind i 
Dong Dan Parken. Måske spiller det en 
rolle for hr. Shi.

Kineserne har lige siden det kom-
munistiske styre i 1949 kom til og 
nationaliserede alt, også boliger, som 
så blev tildelt familierne efter antal og 
størrelse med 1,5-2 kvadratmeter per 
person, brugt parkerne til alle hånde 
fritidsaktiviteter. Der var ganske enkelt 
ikke plads hjemme til nogen form for 
fysisk udfoldelse. Og nu er det så ind-
groet i befolkningen, at de stadig bruger 

parkerne på den måde, selv om bolig-
arealerne er blevet væsentligt større 
– 20-40 kvadratmeter per person.

Dyrket motion hele livet
- Jeg har dyrket taiji chuan hele livet 
lige siden jeg begyndte i skole. Og 
gennem mange år har jeg nu selv 
undervist i taiji her i parken, fortæller 
han, medens hans 14-15 elever i dag 
klumper sammen om os for at lytte 
med.

Jo, han har gennem årene undervist 
mange tusind, både unge og ældre, i 
kunsten at dyrke taiji chuan, og har 
hver dag mellem 10 og 20 elever. Nogen 
er trofast kommet hver dag gennem op 
til 10 år, men de fleste kommer og får 
instruktion gennem 3-4 år.

- Nej, jeg tager ikke noget for det. 
Min instruktion er gratis, så det er ikke 
for at tjene penge. Jeg gør det for sjov, 
og fordi jeg tror på, at det er sundt, at 
dyrke motion, lyder svaret på mit for-
sigtige spørgsmål om økonomien i det.

Han siger også, at han godt ved, at 
der er andre, der tager sig godt betalt 
for at undervise i den gamle kinesiske 
sport, der har hen ved 20 forskellige 
øvelser.

- Det tager typisk tre til seks måne-
der for en nybegynder at lære blot én 

af øvelserne, og prisen hos de ”profes-
sionelle” instruktører varierer fra 200 
til 400 yuan (140-280 danske kroner) 
for hver øvelse, forklarer hr. Shi.

Shi Dou Cun instruerer og viser de 
forskellige øvelser i halvanden til to 
timer hver dag, tilsyneladende uden at 
blive træt.

Men han har også gode råd til andre 
om, hvordan man holder sig i form og 
lever længe, nemlig dels at dyrke taiji 
chuan og dels spise masser af fisk og 
grøntsager.

- Medicin? Piller? Nej, jeg har aldrig 
taget nogen form for medicin. Jeg har 
ikke brug for det, for jeg har aldrig 
været syg, siger han bestemt. Og lader 
mig forstå, at det er taiji’en og den 
sunde levevis, der holder ham rask og 
rørig.

Flere og flere benytter parkerne
Når jeg ser mig omkring i parken, er 
der næsten ingen unge og slet ingen 
børn.

- Neej, ler han, du kom for sent til at 
møde dem. De har allerede været her, 
men er gået i skole.

Så med mindre man besøger parken 
inden klokken 7 – 7,30, er det kun 
ældre og enkelte midaldrende, man 
oplever i byens parker.

85-årige Shi Dou Chun instruerer sin gruppe af elever i de forskellige taiji chuan-øvelser, som han har gjort det hver 
eneste morgen gennem mange år i Dong Dan Parken i Beijings centrum.

Foto: Niels Peter Arskog
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Hent inspiration  
i Kina!

I Danmark er vi først nu ved at 

finde ud af, at en større indsats 

for at bruge parkerne til motion 

vil virke gavnligt på befolk-

ningens helbred. Det har man 

længe vidst i Kina. Vækst har 

derfor bedt freelance journalist 

Niels Peter Arskog give denne 

beretning om motionslivet i 

Kinas parker.



”Motions– og Mødestedet”

Med mulighed for frisk luft, motion og 
socialt samvær under åben himmel.

Både for begyndere og rutinerede, 
til genoptræning og vedligehold.
 

Giver styrke og hjælper på kredsløb 
og balance.

18 forskellige træningsmoduler (af 
smukt Robinietræ forarbejdet på 
dansk værksted).

Skabes i samarbejde med kompe-
tente fagfolk og frivillige. 

Konsulenthjælp både i opbygnings-,  
aktivitets- og 3-årig opfølgningsfase. 

Øvelsesbeskrivelser medfølger. 

Få mere information på tlf.: 2148 2503 
eller på: www.sundhedoglivsmod.dk

..... det kommer fra hjertet
SUNDHED & LIVSMOD

Skab et lokalt udendørs 
træningssted:   

Og Shi Dou Cun slår fast, at der faktisk de senere år 
er kommet flere og flere både unge og ældre, som bruger 
parken til de mange forskellige former for motion. Ikke 
mindst efter, at Beijing blev udnævnt som værtsby for De 
Olympiske Sommerlege i år.

- Flere og flere har fået øjnene op for, at det er sundt at 
dyrke idræt og motion, siger han.

Og det giver Beijing Kommunes kulturforvaltning, som 
har ansvaret for både parker og friluftsliv, ham ret i.

¬- Vi har derfor forsynet alle Beijings parker og grønne 
områder med motionsredskaber, der er til fri afbenyttelse for 
enhver, siger en talskvinde fra forvaltningen.

Det er ikke kun Beijing Kommune, der har gjort det. For 
det er en landsdækkende kampagne for at øge folks sundhed 
gennem motion, der står bag det, man kalder »National Fit-
ness Corner«.

Kampagnen startede længe før Beijing i 2001 fik tildelt OL 
i år, nemlig allerede i 1996, hvor de første ”nationale moti-
ons hjørner” blev sat op. I dag er der flere end 30.000 i alle 
Kinas byer. I Beijing alene omkring 3.000. Og hvert hjørne 
har 8-10 forskellige motionsredskaber.

Og sådan altså også i Dong Dan Parken.

Forfatteroplysninger:
Niels Peter Arskog er freelance journalist og bosat i Beijing.

Foto: Niels Peter Arskog
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Beijing Kommune har siden 1996 sat motionsredskaber op i alle byens parker 
og grønne anlæg, hvor motionsglade beijingere kan dyrke motion fra tidlig 
morgenstund. Flere og flere gør det – både unge og ældre.



12 år til at nå ambitiøse 
klimamålsætninger
EU-kommissionens klimapakke medfø-

rer en markant satsning på vedvarende 

energi samt en gennemgribende revision 

af kvotehandelssystemet.

Af Poul Erik Pedersen

I løbet af de kommende 12 år skal det 
europæiske forbrug af vedvarende 
energi mere end fordobles fra 8,5 pro-
cent til 20 procent. Sammen med en 
intensiveret energispareindsats skal det 
bidrage til at sikre, at EU når sin mål-
sætning om at reducere udledningen 
af CO2 og andre drivhusgasser med 20 
procent i 2020.

Lykkes det at gennemføre en omfat-
tende, international klimaaftale, vil EU 
påtage sig at øge CO2-reduktionen til 
30 procent i 2020.

Det fremgår af EU-kommissionens 
klimapakke, der blev offentliggjort den 
23. januar.

Forpligtende mål  
for vedvarende energi
Hidtil har vedvarende energi været 
berørt af to direktiver, ét vedrørende 
produktion af vindkraft og et andet om 
øget anvendelse af biobrændstoffer. 
Disse direktiver vil nu blive indarbejdet 
i et samlet direktiv om vedvarende 
energi, der kommer til at omfatte elpro-
duktion, fjernvarme og -køling samt 
transport. 

EU-landene har ikke overholdt fri-
villige aftaler i forhold til de hidtidige 
direktiver. Derfor vil kommissionen 
nu indføre forpligtende målsætninger 
for alle EU-lande, idet forpligtigelserne 
tager højde for landenes forskellige 
muligheder for at udbygge den vedva-
rende energi. 

Her ligger Danmark i den høje ende, 
idet 30 procent af energiforbruget 
skal komme fra vedvarende energi. I 
Danmark beregner vi ikke procenterne 
ud fra forbruget, men på basis af pro-
duktionen, hvilket gør en forskel. Ifølge 
Klima- og Energiministeriet betyder 
det, at vi med vores egen regneme-
tode skal nå 26,8 procent vedvarende 
energiproduktion i 2020 mod cirka 12 
procent i dag.

Kommissionen vil sikre, at investe-
ringerne i udbygningen af vedvarende 
energi kanaliseres til de lande og regio-
ner, hvor der opnås mest vedvarende 
energi for pengene. Det skal ske ved at 

give mulighed for, at der kan udstedes 
såkaldte oprindelsesgarantier for pro-
duktionen af vedvarende energi. 

Holder fast i biobrændstof
Transportsektoren er et af de store pro-
blembørn på området. Trods kritik og 
skepsis over for anvendelsen af bioetha-
nol og biodiesel holder kommissionen 
fast i et mål på 10 procent biobrænd-
stof i transportsektoren i 2020. For at 
imødekomme kritikken vil kommissio-
nen indføre et certificeringssystem, der 
skal sikre, at biobrændstofferne produ-
ceres miljømæssigt bæredygtigt.

Kvotehandel revideres
Samtidig foreslår kommissionen en 
gennemgribende revision af kvote-
handelssystemet, der nu ikke blot 
kommer til at omfatte CO2, men også 
andre drivhusgasser. Desuden gøres 
kvotehandelen til et EU-marked, så 

Foto: Silvatec Skovmaskiner A/S

Der bliver god brug for flishuggerne, hvis det står til EU-kommissionen, der vil satse stærkt på 
vedvarende energiproduktion, både for at reducere CO2-udledningen, fremme selvforsyningen 
med energi og øge beskæftigelsen. 

21 / Vækst 1•2008
K

lim
a



problemerne med national konkurren-
ceforvridning landene imellem bliver 
imødegået. Endvidere vil systemet med 
uddeling af gratis kvoter blive udfaset, 
således at alle kvoter fra 2020 skal 
købes på auktion. Dermed forventes 
drivhusgasreduktionen at komme til at 
ske der, hvor det kan gøres billigst. 

Kvotesystemet kommer til at omfatte 
alle større energitunge industrier, mens 
der er særskilte CO2-reduktionsmål for 
øvrige sektorer. Her er det generelle 
reduktionsmål i EU på 10 procent, 
mens Danmark – hvis kommissionens 
forslag vedtages – får en forpligtigelse 
til at reducere med 20 procent inden 
for sektorer som transport, jordbrug, 
fiskeri og service.

Store investeringer og gevinster
Ifølge kommisionsformand José 
Manuel Barroso vil investeringerne hen 
over årene stige op i nærheden af en 

halv procent af det samlede bruttona-
tionalprodukt i EU i 2020. Det svarer til 
godt 1.100 kroner pr. europæer om året. 
Til gengæld bliver der også betydelige 
gevinster at hente.

Ifølge en rapport til Europaparla-
mentet forventer kommissionen, at 
klimapakken vil medføre et fald i olie- 
og gasimporten svarende til cirka 370 
milliarder kroner i 2020, at antallet af 
arbejdspladser inden for den vedva-
rende energisektor vil stige fra 300.000 
til knap en million, og at pakken vil 
give et enormt vækstpotentiale til mil-
jøindustrien, der i forvejen tegner sig 
for 3,4 millioner arbejdspladser.

I forvejen er der i dag en omsætning 
på 150 milliarder kroner i den vedva-
rende energisektor og på hele 1.700 
milliarder kroner i miljøindustrien.

Pres på klimaforhandlinger
I rapporten til Europaparlamentet 

lægger EU-kommissærerne ikke skjul 
på, at de overordnede, ambitiøse mål-
sætninger, der blev vedtaget i 2007, var 
med til at give EU-forhandlerne stor 
vægt ved klimaforhandlingerne på Bali 
i november.

Netop derfor har den danske klima- 
og energiminister Connie Hedegaard 
måske ekstra travlt med at få kommis-
sionens forslag godkendt, så hun kan 
få et solidt rygstød, før hun skal stå i 
spidsen for forhandlingerne om en ny 
klimaaftale i København i efteråret 
2009.

– Det er vigtigt, at der hurtigt sker 
store fremskridt i forhandlingerne om 
pakken. EU må vise omverdenen, at vi 
stadig er villige til at gå i front og rent 
faktisk lever op til de flotte målsætnin-
ger, siger Connie Hedegaard.

Du kan finde kommissionens klimapakke på 
www.europa-kommissionen.dk
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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:

Hermesvej 1 · 9530 Støvring 

Tlf. 99 35 16 00 · Fax 99 35 16 99

mail@xergi.com · www.xergi.com



Sæsonarbejdere  
forlader den grønne sektor

»Hvis du er blevet fyret fra dit sæson-
arbejde, og du bagefter tager et nyt 
sæsonarbejde, så mister du retten til 
dagpenge næste gang du bliver fyret.«

Sådan lyder meldingen til sæson-
arbejdere i den grønne sektor, som 
hidtil har haft mulighed for at gå på 
dagpenge, når de blev sendt hjem om 
vinteren. Konsekvensen er, at mange af 
sæsonarbejderne tager et fuldtidsjob i 
en anden branche for at bevare deres 
dagpengeret.

– Det vi oplever lige i øjeblikket er 
en klapjagt på sæsonarbejdere, som er 
helt nødvendige for os. Vi arbejder jo 
primært ude i naturen, og græs, træer 
og buske vokser nu engang i sommer-
halvåret og ikke om vinteren. Derfor er 
det svært for os at undgå at sende folk 
hjem om vinteren, fortæller Morten 
Rasmussen, der er uddannelsesansvar-
lig i HedeDanmark a/s.

Selskabet har 600-700 timelønnede 
medarbejdere. Omkring halvdelen af 
dem fyres omkring december måned, 
fordi selskabet ikke har beskæftigelse 
til dem. De begynder typisk at blive 
genansat i februar-marts, når plantear-
bejde og andre grønne aktiviteter går i 
gang igen. Det er denne gruppe, der er i 
fokus hos landets jobcentre og a-kasser.

Mangel på arbejdskraft
Baggrunden for problemet er, at Dan-
mark mangler arbejdskraft. Derfor for-
søger både jobcentrene og a-kasserne 
at få folk, der ikke arbejder fuld tid 
hele året, til at tage et fuldtidsjob. Hos 

brancheorganisationen Danske Anlægs-
gartnere kan formanden Ole Kjærgaard 
godt genkende tendensen.

– Det er selvfølgelig fuldt forståeligt, 
at samfundet prøver at fremskaffe så 
meget arbejdskraft som muligt i den 
aktuelle situation. Men det ændrer ikke 
ved, at det kan gøre det svært for os, 
når vi nu har en del meget sæsonbeto-
nede opgaver, siger han.

Derfor arbejder Danske Anlægsgart-
nere på at øge virksomhedernes mulig-
heder for at holde på medarbejderne 
ved at sikre dem helårsansættelse.

- Blandt andet har vi netop indgået 
en overenskomst med 3F om, at man 
lokalt kan lave aftaler om, at medarbej-
derne kan lave et årsværk over eksem-
pelvis 10 måneder og derefter holde 

fri i to vintermåneder med fuld løn, 
forklarer Ole Kjærgaard.

Vinterbeskæftigelse
Herudover peger han på, at virksom-
hederne har en opgave i at sikre med-
arbejderne beskæftigelse om vinteren, 
hvis de ønsker at holde på dem. Og det 
er netop strategien hos HedeDanmark.

I vinterperioden bruger man eksem-
pelvis tiden på at opkvalificere medar-
bejderne i HedeDanmark Akademiet, 
der er HedeDanmarks uddannelses-
program.

– Desuden går vi ind på nye forret-
ningsområder, eksempelvis dækning og 
dekoration af gravsteder, for at holde 
folkene beskæftigede hen over vinteren, 
forklarer Morten Rasmussen.

Medarbejdere mister 

deres dagpengeret, hvis 

de tager sæsonarbejde to 

gange i træk.

Af Poul Erik Pedersen

Den grønne sektor har en stor udfordring i at skaffe vinterbeskæftigelse til deres medarbejdere.

Foto: André Andersen
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Bobler fra  
en fjern fortid

Gas fra en gammel mose 

under havbunden har 

skabt enestående rev i 

Skagerrak og Kattegat.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Fotos: Orbicon A/S

Vi har en enestående naturtype i Dan-
mark. Boblerev er sjældne, og de er kun 
registreret i Danmark på nær et enkelt 
rev i svensk farvand. De består af nogle 
helt unikke strukturer, som findes 
spredt i etcirka 40 km. bredt bælte 
parallelt med den Fennoskandiske for-
kastningszone på bunden af Kattegat 
og Skagerrak.

Men det er først fra slutningen af 
1980’erne, at boblerevene og deres rige 
plante- og dyreliv er videnskabeligt 
undersøgt. Orbicon er i øjeblikket ved 

at lægge sidste hånd på en rapport om 
kortlægning og registrering af boble-
revenes udbredelse. By- og Landskabs-
styrelsen står bag projektet, som er en 
del af forarbejdet til at udpege danske, 
marine habitatområder.

Et boblerev i baghaven
– Boblerevene har alle mulige former 
fra små knolde over store pyramide-
strukturer til egentlige søjler med store 
udhæng, hylder, huler og snævre pas-
sager. Det betyder, at boblerevene er 
gode levesteder for en lang række dyr 
og planter, som lever en beskyttet til-
værelse. Jeg har set sorte hummere på 
op til tre kg og berggylter på over ét kg 
– Størrelser som jeg ikke har set andre 

steder i danske farvande. Det er nogle 
små oaser fyldt med liv, fortæller biolog 
og erhvervsdykker Jan Nicolaisen fra 
Orbicon.

Derfor har fiskerne også kendt til 
områderne, hvor boblerevene eksisterer 
i lang tid. Men de har bare ikke vidst 
helt, hvad det var.

– Fiskerne har gennem tiderne fået 
stykker af boblerev op i deres garn. De 
kaldte stykkerne for koraller. Uden for 
fiskerkredse blev man først opmærk-
som på boblerevene ved, at der duk-
kede nogle underlige strukturer op i 
haverne i Frederikshavn, siger Johnny 
Reker fra By- og Landskabsstyrelsen, 
der har været projektleder på kortlæg-
ning og registrering af boblerevene.Boblerev er en unik naturtype for Danmark.  

De er hjemsted for en lang række dyr og planter.
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Forpligtet af EU
Der er kun omkring 40 boblerevsområ-
der i Danmark, og de er relativt små. 

– Vi har registreret store, flade, pla-
deformede strukturer på mere end 
100 x 100 meter, men de fleste knold-, 
pyramide- eller søjleformede boblerev 
er væsentligt mindre. Der kan så stå 
en del sammen og dække områder på 
mere end 25 x 25 meter, men oftest 
står der for eksempel 3 – 10 sammen i 
et mindre område, siger Jan Nicolaisen.

– Da der er så få boblerev, og da de 
kun er fundet i Danmark, er vi af EU 
forpligtet til at beskytte og bevare dem. 
Men først og fremmest skal vi altså 
kortlægge og registrere boblerevene, og 
dette arbejde er vi ved at lægge sidste 
hånd på, fortæller Johnny Reker fra By- 
og Landskabsstyrelsen. 

I 1988 lavede Jens Muff Hansen fra 
Skov- og Naturstyrelsen de første kort-
lægninger. De bestod i interviews med 
fiskere og sportsdykkere, som udpegede 
hvor de havde set korallignede struk-
turer. 

I 1992 kom boblerevene, i forbin-
delse med habitatdirektivet, på Anneks 
ét-listen over naturtyper, vi er forpligtet 
til at bevare og beskytte.

– Det er en kompliceret proces. Vi 
sender en høringsskrivelse ud her i 
foråret, og skal derefter indmelde de 
nye habitatområder til EU. Vi kan sørge 
for at boblerevene bliver inkluderet i 
eksisterende habitatområder, eller også 

kan vi udpege helt nye habitatområder, 
fortæller Johnny Reker.

Indmeldingen skal ske senest 1. sep-
tember 2008, og når habitatområderne 
er udpeget, skal staten til at lave natur-
planer for områderne. Og det er først 
her, det bliver slået fast, hvordan vi skal 
beskytte og bevare vores boblerev.

Sårbare områder
– Det der kan skade boblerevene er 
fysiske forstyrrelser som fiskeri eller 
opankring af både. Men heldigvis ligger 
hovedparten af boblerevene på lav 
dybde. Og på så lavt vand må man ikke 
fiske med slæbende redskaber, fortæller 
Johnny Reker.

Der har ikke altid været opmærk-
somhed på, at vi skal beskytte og 
bevare boblerevene

– Der ligger et stort boblerev ud for 
Frederikshavn Flådestation, og under 
den kolde krig fandt man revene vel-
egnet til mineøvelser. Selvom der kan 
ryge stykker af revene, er boblerev 
temmelig robuste. Materialet er hårdt 
som cement. Men knækker der meget 
af, står vi tilbage med nogle barberede 
strukturer, der ikke er nær så flotte, for-
tæller Johnny Reker.

Opdaget ved et tilfælde
– I sommer fandt vi et boblerevsom-
råde på Store Middelgrund mellem 

Det er gas

Boblerev findes langs den Fennoskandiske Randzone. Den Fennoskandiske 

Randzone er en pladetektonisk forkastning, der skaber sprækker i undergrun-

den, så gas fra en mose, der eksisterede mellem de to sidste istider, kan slippe 

ud. Denne mose ligger ca. 60 – 140 meter under havbunden. 

Gassen passerer gennem et lag af sand og grus på vej til havbundens over-

flade. Her er nogle bakterier, som lever af denne methangas. Restprodukter fra 

bakterierne kitter sandet sammen og danner en sandstenslignede struktur. Når 

havet efterfølgende har eroderet det løse sand omkring boblerevene væk, står 

de mærkværdige strukturer tilbage, som udgør de danske boblerev.

Når der er havblik kan man nogle steder se fænomenet ”champagnebrus”, 

hvor boblerne stiger op til overfladen.

Sønelliker har gode vækstbetingelser 
på boblerevene. De lever af at filtrere 
havvandet for føde, og på boblerevene 
er der specielt gode strømforhold.
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Anholt og Gilleleje – et område hvor 
der ikke er registreret boblerev før. Vi 
fandt det ved et tilfælde, da vi udførte 
en miljøscreening for NCC-Råstoffer, 
som ville udvinde sand og grus. Vi for-
talte NCC om fundet, og de meldte det 
straks til Skov- og Naturstyrelsen, som 
udstedte indvindingsforbud. Men det 
var ventet på grund af boblerevenes 
sårbarhed, siger Jan Nicolaisen.

– Det er ikke normalt, at vi falder 
over boblerev, når vi dykker. Det kræver 
store forberedelser at lokalisere dem. 
Sigtbarheden i de danske farvande er 
for det meste meget ringe. Ofte kan vi 
ikke se mere end et par meter frem for 
os. Derfor hopper vi ikke bare i havet 
på en løs formodning om et eventuelt 
boblerev, for vi kan risikere at dykke 
rundt i nærheden af det uden at se det, 
fortæller Jan Nicolaisen. 

Første skridt i kortlægningen af 
boblerevene var at kigge i den gamle 
rapport fra Jens Muff Hansen og igen 
høre, om der var nogen der havde set 
strukturer, der kunne være boblerev.

– Vi fik stor hjælp af sportsdykkerne. 
John Andersen fra Skawdyk havde 
konkrete positioner på en række bob-
lerevslokaliteter i Kattegat. Derudover 
fik vi hjælp af en lystfiskerskipper med 
et stort kendskab til stenrev mm. i 
Skagerrak. Han havde under fiskeri en 
stille dag set bobler på havoverfladen, 
hvorefter han havde sænket et lille 
undervandskamera ned for at se, hvad 
det var. Han så nogle mystiske og flotte 
strukturer, der gemte sig under hav-
overfladen, fortæller Jan Nicolaisen.

Efter at have interviewet folk, der 
kunne have set boblerev, tog Jan Nico-
laisen og hans hold ud på søen med en 
sidescan sonar. Ved hjælp af lydbølger 
scannede de havbunden, og ved at tolke 

på resultatet, fik de præcise informatio-
ner om, hvor boblerevene befandt sig. 
Men resultatet skulle efterprøves.

De tog på søen igen – denne gang 
med dykkerudstyr og mini-ubåd, hvis 
de skulle dybere end 25 meter. Dyk-
ningerne skulle verificere og dokumen-
tere, om det var boblerev man havde 
registreret på sidescan sonaren. Med 
kortlægningen har vi nu fået en god 
viden om denne helt unikke naturtype. 
Det er en forudsætning for, at vi kan 
beskytte og bevare den.

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

Man kan stadig se gas der 
slipper op fra undergrunden 

nogle få steder.

Et boblerev er et godt gemmested for mange af havets dyr. Her  
ses troldhummer, ulk, taskekrabbe, glyse, søpindsvin og søtunge.
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Sådan bekæmpes 
rynket rose

Planterne er smukke, og hyben smager godt. 

Men rynket rose er skadelig for vores natur 

og bør derfor bekæmpes eller i hvert fald 

holdes nede.

Af Thomas Hviid Møller, HedeDanmark a/s

Rynket rose (Rosa rugosa) er kendt af 
de fleste for de smukke purpurrøde 
og velduftende blomster samt velsma-
gende hyben.  Den opfattes oftest som 
en naturlig del af den øvrige fauna, og 
mange overraskes derfor, når fagfolk 
omtaler den som uønsket på lige fod 
med for eksempel bjørneklo og rød 
hestehov.  

I  Danmark vokser den på næsten 
alle jordbundstyper, også de nærings-
fattige jorder.  Hertil kommer, at den 
tåler tørke samt saltpåvirkning særdeles 
godt.  Den trives godt i kystområ-
derne, hvor de sarte plantesamfund på 
strande, tørre strandenge og klitområ-
der let udkonkurreres af rynket rose.  

Årsagen er blandt andet, at den 
nye frøplante fortsætter den kraftige 
og kratagtige tilvækst via krybende 
jordstængler suppleret af de indtil 600-
1300 frø pr. kvadratmeter, som rynket 
rose producerer i sluttede bestande. 

I løbet af et årti kan få planter danne 
store sammenhængende bestande, som 
er meget bekostelige at fjerne og med 
store konsekvenser for det oprindelige 
plantesamfund.

Denne artikel bygger blandt andet 
på Hededanmarks erfaringer med 
bekæmpelse af rynket rose, herunder 
registrering af forekomster med GPS og 
efterfølgende overførsel af data til geo-
grafiske informationssytemer.

Mange forskellige  
bekæmpelsesmetoder
I de seneste år er der afprøvet mange 
forskellige bekæmpelsesmetoder, hvor 

specielt strandarealer med store rekrea-
tive værdier har høj prioritet. Vær 
opmærksom på, at rydning kan kræve 
dispensation efter gældende lovgivning, 
før arbejdet sættes iværk.

De fleste beskrevne bekæmpelsesme-
toder er udført på kystnære lokaliteter, 

Rynket rose breder sig via krybende 
jordstængler og kan samtidig sætte 
600-1300 frø pr. kvadratmeter.

Spredning forventes 
at accelerere

Rynket rose blev indført fra sine 

naturlige lokaliteter i det nord-

østlige Asien til Europa omkring 

år 1800. Siden  har den spredt sig 

til hele landet, primært fra haver, 

remiser og skovbryn,  hvor den 

har været plantet som pryd- eller 

vildtplante.

Der findes ingen landsdækkende 

kortlægning over spredningen 

af rynket rose. Et højt antal små 

bestande i de kystnære områder 

indikerer, at udbredelsen vil acce-

lerere i de kommende år, fremgår 

det af rapporten »Rynket rose (Rosa 

rugosa) i Danmark«, der i 2007 blev 

udgivet af Københavns Universitet 

og Skov- og Naturstyrelsen.

Foto: Bert Wiklund
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hvor metodevalget overvejende har 
taget udgangspunkt i bevoksningernes 
arealstørrelse. Fælles for alle metoder 
er, at bekæmpelsen altid skal følges op 
i et til flere år efter. Bekæmpelsesme-
toderne er som oftest en kombination 
af en eller flere af de fire hovedgrup-
per: Afslåning, afgræsning, sprøjtning 
og opgravning.  Det er vigtigt at finde 
den rigtige kombination i forhold til 
lokaliteten, problemets omfang og ikke 
mindst økonomien.  Nedenstående er 
derfor kun til inspiration.  

Afslåning
Afslåning kan foregå manuelt eller 
maskinelt med efterfølgende afsamling 
og afbrænding.  Ofte nødvendig som 
indledning til den videre bekæmpelse 
for at skabe oversigt.  Genvæksten 
svækkes mest ved fjernelse i maj – juni, 
det vil sige nogen tid efter udspring, 
hvor rosen har brugt den oplagrede 
energi til ny bladdannelse. Skal bekæm-
pelsen kun foregå ved afslåning, bør 
påregnes 8-10 gentagne behandlinger 
resten af sæsonen, efter at genvækst er 
fremkommet.  Manuel indsats er bedst 
egnet til små eller følsomme lokaliteter 
og er oftest ekstremt  dyr.  På større 
sammenhængende forekomster er slag-
leklipning eller grenknusning en mere 
effektiv og billig løsning.

Afgræsning med får eller geder
Afgræsning med får eller geder er bedst 
på arealer med nyetablerede planter. 
De hidtidige erfaringer viser, at roserne 
ikke udryddes, men holdes nede. Area-
ler med ældre forekomster af rynket 
rose bør ryddes, før metoden overvejes.  
Bedst egnet til arealer med lavt publi-
kumspres.

Økonomisk en billig løsning det 
enkelte år, men forvent vedvarende 
arealudgift eventuelt suppleret af mere 
radikale indgreb med års mellemrum.

Sprøjtning med Roundup
Sprøjtning foretages typisk på gen-
vækst med Roundup.  Det er vigtigt, 
at der sprøjtes rettidigt i forhold til 
genvækststadiet for at opnå optimal 
virkning.  Enkeltplanter kan behandles 
med Weed-wiper ellers med rygsprøjte 
i sammenhængende forekomster.  
Bekæmpelsen kan foretages koncentre-
ret over (1-) 2 sæsoner. Billig og effektiv 
metode, såfremt den udføres korrekt.

Opgravning  
– radikalt, men effektivt
Opgravning er en radikal, men effektiv 
metode. Rosens rodnet bør fjernes i en 
dybde af cirka 1 meter, så det berørte 
areal endevendes. Materialet kan enten 
fjernes fra arealet og afbrændes eller 

graves minimum 1 meter ned. Er bedst 
egnet til lokaliteter med stor rekreativ 
værdi som for eksempel badestrande, 
hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at 
der efterlades f.eks. stubbe eller andet 
efter nedskæring. På nævnte lokalitet 
bør terrænet efterfølgende retableres. 
Er det formålstjenstligt, kan der gen-
plantes med hjelme eller marhalm fra 
uberørte arealer som en del af retab-
leringen. Dette er den hurtigste, mest 
effektive og oftest billigste metode.

Registrering
Ejere af større arealer med mange fore-
komster og lokaliteter kan med fordel 
få lavet en GPS-registrering af forekom-
sterne med beskrivelse af ejerforhold, 
biotop, omfang og forslag til bekæmpel-
sesmetode på hver lokalitet.  

Forfatteroplysninger:
Thomas Hviid Møller er driftschef på Hede-
Danmarks driftscenter i Slagelse.

Har du en  
idé til en artikel?

»Det er en køn plante med fin 

duft, som vi nyder, men er der 

ikke en måde hvorpå man kan 

holde den nede?« skrev læge 

Peer Fischer fra Nordjylland i et 

brev om hybenroser til Vækst-

redaktionen i efteråret 2007. 

Han opfordrede redaktionen til 

at belyse problemet i en artikel 

her i bladet. Det har vi hermed 

gjort. Har du en idé til et emne vi 

eventuelt kunne belyse, så kon-

takt redaktøren på tlf. 21797071, 

e-mail vaekst@hedeselskabet.dk 

eller pr. brev til Hedeselskabet, 

Att. Vækst-redaktionen,  

Klostermarken 12, Postboks 91, 

8800 Viborg. 

Retableret areal efter 
opgravning af rynket rose.

Foto: HedeDanmark a/s
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Røde bøffer og god natur
Vi skal spise danskproduceret oksekød, så får vi en 

bedre natur. Kreaturerne skal bare æde af naturen, 

inden vi spiser dem. Så enkelt kan det gøres.

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark

For nogle år siden satte jeg tænderne i 
en skotsk produceret bøf fra en Aber-
deen Angus-stud på en pub i Skotland. 
Studen havde fået lov til at blive fedet 
op ved at æde af og samtidig pleje den 
skotske natur over en længere periode 
under fri himmel. Den havde haft 
optimal dyrevelfærd. Efter slagtningen 
var den straks blevet solgt til den lokale 
pub, så ingen unødig transport her. 
Studen var et himmelsk måltid. Smagen 
var intens. Kødet havde struktur, og det 
var mørt og saftigt. 

Det var en kulinarisk oplevelse, der 
står i skarp kontrast til det oksekød, vi 
ofte bliver præsenteret for i Danmark. I 
mange tilfælde lader vi os stille tilfredse 
med oksekød af dårlig kvalitet – og ofte 
produceret i udlandet under betænke-
lige forhold. 

Smagsoplevelsen udvandes
En overraskende stor del af det argen-
tinske oksekød, som ellers regnes for 
at være af særlig høj kvalitet, er ofte 
produceret i indhegninger, hvor kreatu-
rerne ikke har mulighed for at græsse. 
De fedes ganske enkelt op med en stor 
foderandel af majs og sojaskrå. 

Det giver møre bøffer, fordi kødet 
produceres hurtigt og ikke får mulig-
hed for at danne struktur. Derudover 
får kreaturerne ikke mulighed for at 
vandre ret meget rundt, fordi det redu-
cerer deres tilvækst. 

Desværre går det ud over smagsop-
levelsen, som mildest talt udvandes. 
Derudover kan man godt undre sig 
over fornuften i at transportere kød 
fra Argentina og andre fjerne lande til 
Danmark, når vi ligeså godt selv kunne 
producere det. 

Naturen gror til med føde
Samtidig slås vi i Danmark med, at 
naturen gror til med særdeles veleg-
nede fødeemner for kreaturer. Den 
største trussel mod mange af vore 
naturtyper er nemlig tilgroning, så 
paradoksalt nok – og måske sat lidt 
på spidsen – handler naturpleje om at 
begrænse den naturlige tilgroning. 

Hvorfor ikke benytte sig af denne 
enestående mulighed for at producere 
dansk oksekød, der samtidig kan hæve 
kvaliteten af vore fødevarer? 

Kreaturers græsningsmønstre er 
faktisk optimale med hensyn til at sikre 
en høj grad af variation og dermed bio-
diversitet på eksempelvis overdrev og i 
våde enge. Og ja, det kan godt lade sig 
gøre på vådbundsarealer!

Lad os slå et fælles slag for de røde 
bøffer og den gode natur!

Forfatteroplysninger:
Niels Søndergaard er produktchef inden for 
jagt-, vildt- og naturpleje i HedeDanmark a/s.

Læs mere på nettet
Læs mere i artiklen  

»Brug kødkvæg til naturpleje!« på 

www.hedeselskabet.dk/landskab
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Nedskæringer  
truer beredskab  
over for skadevoldere
– Smertegrænsen er nået, siger 

direktøren for Skov & Landskab på 

Københavns Universitet.

Af Poul Erik Pedersen

Globalisering og klimaændringer øger risikoen for, at nye 
insekter eller svampesygdomme angriber vores natur. Imens 
falder basisbevillingerne til de forskere, der skal sikre, at vi 
har den nødvendige viden til at bekæmpe skadevolderne.

Det siger direktør Niels Elers Koch, Skov & Landskab på 
Københavns Universitet, der er en central forskningsinsti-
tution inden for overvågning af og rådgivning om skadevol-
dere i skov, juletræer, pyntegrønt, parker og landskab.

Basisbevillinger indskrænkes
En stor del af den aktuelle videnopbygning om skadevol-
derne finansieres af eksterne midler fra erhvervslivet og de 
ansvarlige myndigheder. Pengene går typisk til mange små, 
ofte praksisnære projekter, hvilket ifølge Niels Elers Koch gør 
det svært for forskerne at opbygge en større sammenhæn-
gende viden og at arbejde proaktivt. 

Herudover forsøger Skov & Landskab at udfylde huller 
ved at finansiere videnopbygning med midler fra centrets 
basisbevillinger.

– Vi bruger ikke mindre tid eller penge på nye skadevol-
dere, end vi har gjort tidligere. Men vore basisbevillinger er 
faldet, så de i dag kun udgør cirka 25 procent af vores totale 
omsætning. Derfor har vi nu nået smertegrænsen, hvor vi 
må sige: Vil samfundet have løftet denne opgave, der vil få 
et stigende omfang? Så må I afsætte midler til det, for vi kan 
ikke længere gøre det, uden at det går ud over andre vigtige 
forskningsområder, siger Niels Elers Koch til Vækst.

Et europæisk problem
Ifølge Niels Elers Koch er der også på europæisk plan 
bekymring for, at forskere med en bred, basal viden inden 
for plantesygdomme og insekter er ved at forsvinde. Det 
betyder, at de danske myndigheder i fremtiden måske heller 
ikke vil kunne søge viden hos udenlandske forskere, der 
desuden ikke kan forventes at have specifik viden om danske 

forhold. Samtidig kan EU få svært ved at få udarbejdet 
videnskabelige risikovurderinger som grundlag for at fast-
sætte regler, der skal beskytte Europa mod skadevoldere fra 
andre kontinenter.

Mangler systematisk beredskab
Niels Elers Koch bakkes op af Jørgen Søgaard Hansen, sek-
torchef for sektor for planter og plantesundhed i Plantedi-
rektoratet.

– Et enkelt lyspunkt er, at der i EU’s 7. rammeprogram er 
afsat midler til forskning i plantesundhed, men det er kun et 
skridt på vejen. Det vi mangler, er mulighederne for at skabe 
et egentligt, systematisk plantesundhedsberedskab, så vi kan 
blive bedre rustet til at tage aktion, når nye skadevoldere 
dukker op, siger han.
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Den globale skovhugst kommer til at 
stige en del i de kommende år. Det 
skyldes især forventninger om øget 
hugst i Rusland og Sydamerika, skriver 
magasinet Just Forest, der udgives af 
skovmaskinproducenten Valmet.

Ifølge en ny rapport fra det finske 
ingeniør- og analysefirma Pöyry var den 
globale hugst i 2004 på cirka 3,5 mil-
liarder kubikmeter, hvoraf 51 procent 
blev brugt som brændsel og 49 procent 
til industriformål. 995 millioner kubik-
meter blev brugt af savværkerne, mens 
545 millioner kubikmeter blev brugt af 
papirindustrien.

Et øget behov for træ til papir og 
paneler er den primære baggrund for, 
at industriens forbrug af træ vil stige. 
Regnet fra år 2000 forventes den glo-
bale hugst at stige med 300 millioner 
kubikmeter frem mod 2015.

I Rusland er skovtilvæksten væsent-
ligt større end hugsten, så her er der 
basis for en kraftigt øget hugst. Til gen-
gæld vil næsten al den forøgede hugst 
i Latinamerika ske i plantager. Samlet 
forventes 60 procent af hugstforøgelsen 
at ske i plantager.

I alle ikke-tropiske områder er 
skovtilvæksten højere end hugsten, 
mens hugsten overstiger tilvæksten 
i Oceanien og Afrika – primært på 
grund af hugst til brændsel, skriver 
Just Forest.

Læs i øvrigt Vækst 4-2007, hvor vi gik 
i dybden med udviklingen på det glo-
bale træmarked. Bladet kan bestilles via 
www.hedeselskabet.dk/vaekst.

Det er ikke altid lige let at vælge, hvilke 
planter man skal plante på sin ejen-
dom. Specifikke, lokale forhold kan 
have stor betydning for, hvilke træer 
der bedst vil kunne etablere sig i en 

Den globale skovhugst vil stige

Ny hjemmeside om at vælge planter
ny skov. Det skal en ny hjemmeside 
– www.plantevalg.dk – nu hjælpe alle 
landets træplantere med at finde ud af.

Hjemmesiden er lavet af Skov- og 
Naturstyrelsen i samarbejde med Skov 
& Landskab på Københavns Universitet. 

– For eksempel kan området for 
en ny skov ligge i en lavning, hvor der 
er fare for frostskader. Der kan også 
være nogle områder, som har en dårlig 
jordbund eller som er særligt vindud-
sat, hvilket er dårligt for eksempelvis 
rødgran. Alt sådan noget tager den nye 
hjemmeside højde for, fordi den netop 
tager alle de relevante lokale forhold 
med. Man kan populært sige, at syste-
met gør det muligt at vælge den rigtige 
plante til det rigtige sted, fortæller 
skovrider Bjarne Ditlevsen fra Skov- og 
Naturstyrelsen.

Hjemmesiden gør det muligt lyn-
hurtigt at finde frem til, hvilke arter og 
hvilke frø, man skal satse på – uanset 
hvor i landet, man vil plante og til 
hvilket formål. Man går ind på hjem-
mesiden, der er udformet som et Dan-
marks-kort, og peger med musen på 
det relevante område. Herefter guides 
man frem til anbefalinger af art og 
frøkilde. Hjemmesiden kan også give 
svar på, hvilke forhandlere der sælger 
de planter, der bedst egner sig til for 
eksempel en ny bøgeskov.

En væsentlig del af  
den fremtidige skovhugst  
kommer til at ske i Sydamerika.

Foto: iStockphoto
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Biogas via  
naturgasnettet
Biogas, der produceres i Texas, bliver solgt i 

Californien. Man kunne gøre noget lignende 

i Danmark og Europa, siger Frank Rosager, 

Xergi A/S.

Af Poul Erik Pedersen

I byen Stephenville cirka 165 kilo-
meter sydvest for Dallas i Texas står 
der et biogasanlæg på ejendommen 
Huckabay Ridge. En stor del af biogas-
sen fra anlægget leveres til naturgasnet-
tet, og flere tusinde kilometer derfra – i 
Californien – købes gassen af kunder, 

der er villige til at betale en ekstra pris 
for biogas sammenlignet med prisen for 
den fossile naturgas.

– I Danmark kan elkunderne købe 
vindmøllestrøm, hvorfor skulle natur-
gaskunderne ikke også kunne købe 
biogas? Det kan lade sig gøre i USA, 
siger direktør Frank Rosager fra Xergi 
A/S, der sammen med deres amerikan-

ske partner Microgy står bag  etable-
ringen af biogasanlægget i Huckabay 
Ridge. Anlægget er dobbelt så stort som 
det største biogasanlæg i Danmark. Det 
producerer biogas på basis af gylle fra 
cirka 10.000 stykker kvæg samt affald 
fra fødevareindustrien. 

En kontrakt med USA’s største gas-
selskab, Pacific Gas and Electric, gør 
det muligt for de californiske kunder at 
købe biogassen, der går under navnet 
renewable natural gas (RNG) – på 
dansk »fornybar naturgas«.

Pres på fra EU
Med EU-kommissionens seneste krav 
om, at Danmark skal forøge andelen 
af det vedvarende energiforbrug til 30 
procent i 2020, er der voksende pres 
på at komme i gang med at udnytte 
de vedvarende energiressourcer i Dan-
mark.

– Med store tilgængelige mængder 
husdyrgødning er der et enormt poten-
tiale for produktion af biogas i Dan-
mark, og en ordning, hvor kunderne 
kan købe grøn energi via naturgasnet-
tet, ville være et vigtigt skridt i den rig-
tige retning, siger Frank Rosager.

Det vil ligeledes være en vigtig hjælp 
til at placere biogasanlæggene de rette 
steder – da det i dag er svært at få 
placeret biogasanlæggene så tæt ved 
byerne, at varmen kan udnyttes.

Som et eksempel på potentialet i bio-
gassen nævner han, at Teknologirådet 
i januar 2007 offentliggjorde en opgø-
relse, der viser, at energiudnyttelse af 
dansk gylle vil kunne dække 20 procent 
af det danske transportbehov.

Ved at føde biogas ind i naturgas-
nettet åbnes der for, at biogas kan 

Foto: Xergi A/S
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En stor del af biogassen fra Huckabay Ridge-anlægget i Texas sælges i Californien flere tusinde 
kilometer derfra.



samarbejdspartner med sharp electronics danmark

benyttes til transport og dermed give 
sit bidrag til at dække behovet for bio-
brændsler i transportsektoren. I både 
Tyskland og Sverige har der de seneste 
år været en markant udvikling i antal-
let af biler, der kører på såvel naturgas 
som biogas.

Afgiftssystemet er en barriere
En væsentlig barriere for salget af 
biogas via naturgasnettet er afgifts-
systemet. Al gas, der kommer ud af 
naturgasnettet, bliver i dag pr. defini-
tion opfattet som naturgas rent afgifts-
mæssigt. 

– Salg af biogas via naturgasnettet 
kan dermed ikke opnå de afgiftsmæs-
sige fordele, man ellers giver en række 
vedvarende energikilder i Danmark, 
siger Frank Rosager.

Naturgasselskaber  
har ændret holdning
I en årrække har der hos naturgassel-
skaberne været skepsis over for forslag 
om at distribuere biogas via naturgas-

nettet. Tvivl om gassens kvalitet har 
været en af årsagerne til denne skepsis. 

Men gode erfaringer med ny tek-
nologi til opgradering af biogas til 
naturgaskvalitet i en række lande har 
dokumenteret, at den fornødne kvalitet 
kan nås.

Den øgede fokus på behovet for 
CO2-reduktioner har samtidig fået 

naturgasselskaberne til at blive mere 
positive over for distribution af biogas 
via naturgasnettet. I sommer oplyste 
Hovedstadens Naturgas og Naturgas 
Midt-Nord til Bioenergi Magasinet, at 
naturgasselskaberne nu undersøger, 
hvordan distribution af biogas via 
naturgasnettet kan virkeliggøres i Dan-
mark. 

Et øget brug af brænde kan hjælpe Dan-

mark til at opfylde målene i EU-kommis-

sionens nye klimaplan. 

Der står allerede en brændeovn i 

godt 500.000 danske hjem. Her fun-

gerer den som hyggespreder og billig 

varmekilde, men derudover er den et 

vigtigt redskab, når Danmark skal leve 

op til kravene i EU-kommissionens kli-

maplan. 

Brænde kan  
fremme klimamålsætning

– Hver ny brændeovn, der tages i 

brug, vil spare os for fem tons CO
2
-

udledning om året. Derudover vil en 

mere effektiv udnyttelse af brænde-

ovnen hos dem, der allerede har én, 

kunne hjælpe betragteligt i CO
2
-regn-

skabet, siger seniorforsker, dr. agro., 

Niels Heding fra Skov & Landskab på 

Københavns Universitet.
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Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Hedeselskabets stand fik besøg af 
den polske miljøminister Maciej 
Nowicki (i midten med ryggen 

til) og den danske ambassadør i 
Warszawa, Hans Michael  

Kofoed-Hansen (th).

Foto: Den Danske Ambassade, Warszawa
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Dalgasgroup varetager den forretningsmæssige del af Hedeselskabets akti-

viteter. På disse sider giver vi et aktuelt billede af aktiviteterne i selskabet. 

Nedenfor kan du se vores organisation.

Sp. z o.o.

100%20%50%100%100%

100%

Forening

Miljøeksport  
til Polen
Polen er godt i gang med at udvikle 
sig til et relevant nærmarked for den 
danske miljøindustri, hvilket fremgik 
tydeligt ved den polske miljømesse 
Poleko den 20.-23. november 2007.

Blandt en række af Danmarks 
førende miljøvirksomheder kunne 
gæsterne på messen også møde Orbi-
con A/S samt det polske Hedeselskabet 
Sp. z o.o., begge datterselskaber af Dal-
gasgroup A/S.

De var med på en fælles stand for 
Hedeselskabets virksomheder. Her præ-
senterede Orbicon A/S en bred vifte 
af selskabets miljømæssige løsninger, 
mens Hedeselskabet Sp. z o.o. videre-
bragte sine erfaringer med at udvinde 
energi af gas fra polske lossepladser. 
Herudover gav Hedeselskabet og Dal-
gasgroup A/S en bred præsentation af 
selskabets aktiviteter.

Hedeselskabet Sp. z o.o. holdt des-
uden et indlæg om de økonomiske 
gevinster ved at satse på bæredygtige 
energi- og miljøløsninger, mens Orbi-
con A/S holdt et konferenceindlæg om 
slammineralisering, hvor tagrør benyt-
tes til at afvande og omsætte slam fra 
renseanlæg.

Med en højere afregningspris for el pro-
duceret på biogas kan det blive muligt 
at bygge biogasanlæg, der udelukkende 
anvender gylle, og som har en sund 
driftsøkonomi. 

Det oplyser Danmarks førende pro-
ducent af biogasanlæg, Xergi A/S, der 
præsenterede et nyt biogaskoncept, 
ManuPower, ved Agromek 2008 i Her-
ning den 15.-19. januar. 

Traditionelt har biogasproduktion 
kun været rentabel på basis af en 
kombination af gylle og organisk 
industriaffald. Industriaffaldet har 
været den primære energikilde og en 
nødvendighed for, at biogasanlæg-
gene har kunnet hænge sammen 
økonomisk. Med Xergis nye koncept 
behøver landmændene ikke tænke 
på, om de kan skaffe de nødvendige 
mængder af fedt fra slagterier og 
fiskeindustri eller andre former for 
organisk industriaffald. 

– Biogasanlægget kan blive en 
attraktiv investering, som samtidig giver 

ManuPower  
- biogas med ren gylle 

landmanden en række andre fordele 
i form af reduceret harmoniareal, 
mulighed for at udvide produktionen 
og færre lugtgener, fortæller direktør 
Frank Rosager fra Xergi. 

Konceptet går ud på, at en gruppe 
landmænd går sammen om at levere 
rågylle og forsepareret gylle til bio-
gasanlægget. Anlægget kan drives 
rentabelt med 75 procent rågylle og 
25 procent forsepareret gylle. Gas-
motoren skal være på minimum 500 
kW. Dermed vil eksempelvis 10-15 
landmænd med i alt 6.500 dyreenhe-
der kunne gå sammen om at levere til 
anlægget, som typisk vil være ejet af 
en mindre gruppe landmænd.

Efter EU-kommissionens nye kli-
mapakke håber klima- og energimini-
ster Connie Hedegaard på en hurtig 
afslutning på regeringens forhandlin-
ger med Folketingets partier om en ny 
energihandlingsplan. Der forelå dog 
endnu ikke et resultat af forhandlin-
gerne før redaktionens afslutning.



Praktikere samarbejder 
med forskere
HedeDanmark a/s og Århus Universitet samarbejder med 
gode resultater om at udvikle ny viden og metoder til restau-
rering og vedligeholdelse af vandløb.

Parterne har blandt andet gennemført et forsknings-
projekt, der gik ud på at undersøge, hvordan man ved at 
udplante vandplanter kan forbedre de økologiske forhold i 
vandløb med dårlige fysiske forhold.

Projektet blev iværksat i et samarbejde med det davæ-
rende Århus Amt, idet HedeDanmark forestod det praktiske 
arbejde med udplantning af vandløbsplanterne. Tenna Riis, 
forskningslektor ved Plantebiologi på Aarhus Universitet, 
indsamlede viden om forskellige plantearters koloniserings-
evne, og HedeDanmark brugte projektet til at udvikle en 

Nyt samarbejde  
om energi- og  
driftsoptimering
Som en konsekvens af debatten om klimaændringer og CO2-
reduktioner er der kommet stærkt fokus på energibesparel-
ser hos renseanlæg, vand- og kloakforsyninger. Seneste har 
Dansk Vand- og Spildevandsforening meldt ud, at vandsek-
torens energiforbrug skal sænkes med 25 procent.

Derfor har Orbicon A/S indledt et samarbejde med Picca 
Automation, der har en stærk energifaglig og styringsmæssig 
baggrund for at tilbyde forsyningerne rådgivning om energi- 
og driftsoptimering. 

– Energioptimering vil sædvanligvis betyde, at der skal 
foretages nogle investeringer. Men hvis man ikke har de for-
syningsfaglige briller på, kan det resultere i fejlinvesteringer, 
som nok sparer på energien, men gør at forsyningen ikke 
fungerer så godt som før, fortæller områdedirektør Jacob 
Larsen fra Orbicon. 

Det er baggrunden for samarbejdet, hvor Orbicons for-
syningsfaglige viden kombineres med Piccas energifaglige 
indsigt. Kombinationen gør, at energioptimeringen ikke 
kommer til at gå ud over produktionen – tværtimod. 

Parterne påpeger, at investeringerne ofte vil have betalt 
sig selv ind i løbet af nogle få år, og når investeringerne 
måske kan vare i 50 år, er energi- og driftsoptimering noget, 
der kan betale sig. 

Rådgiverne vil hjælpe forsyningsvirksomhederne med 
at gå eksisterende installationer igennem, men også med 
gennemtænkte løsninger til nye anlæg eller installationer. 
Desuden vil de bistå kunderne med hele løsningen såsom 
analyse, implementering og undervisning.

metode, som i praksis kunne bruges til genopretning af 
vandløb.

Et andet projekt har involveret en specialestuderende, 
der over et år fulgte vegetationen i forbindelse med grø-
deskæring i vandløbene. Projektet belyste grødeskæring af 
tagrør og satte fokus på, hvilke grødeskæringstidspunkter, 
der er mest fordelagtige, og hvor hyppigt grødeskæringen 
bør foregå. Projektet har givet HedeDanmark viden om 
grødeskæringens virkninger på tagrørerne og kan bruges 
til at reducere negative økologiske effekter i forbindelse 
med grødeskæring i vandløb.

HedeDanmark arbejder med udplantning af 
vandplanter i forbindelse med forskning på området.

Foto: HedeDanmark a/s
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Tlf. 7026 5126 www.pluss.dk

Spræng BUM-modellen!

Få en ny effektiv styringsmodel
Skab øget effektivitet og gennemsigtighed 
på driftsområdet i kommunale forvaltninger. 

Styringsmodellen bygges på en 
strategisk proces, der involverer 
ledere og medarbejdere. 

Modellen måler på:
• Borgertilfredshed
• Medarbejdertilfredshed
• Faglig kvalitet
• Økonomisk effektivitet

Læs case fra Vej og Park, 
Københavns Kommune 
på vores hjemmeside.
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Det begyndte på Kongenshus
En stor fortælling om hedens mennesker, kultur og natur! 

I bogen fortælles om Kongenshus’ brogede historie fra dengang heden blev 

koloniseret, over forsøg med avl af rener og til i dag, hvor stedet er et af Dan-

marks største sammenhængende hedearealer og danner ramme om en minde-

park for hedens opdyrkere.

Bogen er på 136 sider i farver og rigt illustreret.

Forfatter: Gert Lynge Sørensen, 2003.

Prisen er kr 249,- incl moms og excl ekspeditionsgebyr. 

E.M. Dalgas
Harald Skodshøj har samlet et billede af E.M. Dalgas, Hedeselskabets medstifter 

og en stor og dominerende skikkelse i det danske samfundsliv i sidste halvdel 

af det 19. århundrede. Billedet er tegnet ved gengivelse af Dalgas’ egne ord og 

handlinger og ved at fortælle, hvad hans samtid og hans medarbejdere mente 

om ham.

Bogen er på 224 sider og med enkelte illustrationer i S/H.

Forfatter: Harald Skodshøj, 1966

Prisen er kr 60,- incl moms og excl ekspeditionsgebyr. 

Hedesagen under forvandling
En grundig gennemgang af Hedeselskabets historie 1914-1966. Det er beretnin-

gen om et opdyrkningsselskab, der i sine forsøg på at fastholde den oprindelige 

virksomhed efterhånden nærmer sig nye arbejdsfelter.

Bogen er på 615 sider og med mange illustrationer i S/H.

Forfatter: Erik Helmer Pedersen, 1971

Prisen er kr 75,- incl moms og excl ekspeditionsgebyr. 

Ekspeditionsgebyr: kr 50,-

Bøger fra heden

Alle bøger købes ved henvendelse til Hedeselskabet, 

Klostermarken 12, postboks 91, 8800 Viborg, tlf. 87 28 11 33 eller 

på mail hedeselskabet@hedeselskabet.dk

www.hedeselskabet.dk/Butik
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