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Hedeselskabets historie

Hedeselskabet har med interesse og spænding imødeset udgivelsen af bogen 

»Det tabte land«, der er skrevet af forfatteren Kjeld Hansen. Bogen er omtalt i 

en artikel i denne udgave af Vækst.

Kjeld Hansen giver i bogen en solid dokumentation af det danske landskabs 

udvikling fra 1760 til i dag. Når det kommer til hans fortolkning af de histo-

riske begivenheder, er der punkter, hvor vi stort set er enige med forfatteren, 

men også enkelte punkter, hvor vi ikke er enige i hans syn på begivenhederne.

Kjeld Hansens skriver, at Danmark – med staten, landbruget og Hedeselska-

bet i spidsen – lagde den danske natur øde ved at opdyrke omfattende natur- 

og vådområder, primært i perioden 1940-1970. En væsentlig del af kritikken 

går på, at en lille gruppe mennesker – herunder Hedeselskabets direktør – sad 

i det daværende Statens Landvindingsudvalg og fik landvindingsprojekterne 

gennemført uden den fornødne demokratiske kontrol.

Jeg er enig i, at den metode, der blev anvendt i sin tid, formentlig ikke ville 

blive brugt i dag. Når det så er sagt, skal det her påpeges, at Statens Landvin-

dingsudvalg og den lov, der dannede grundlag for landvindingen fra 1940, var 

blåstemplet af alle Folketingets partier, at både landbruget og fagbevægelsen 

bakkede op om projekterne, og at projekterne blev godkendt af ikke mindre 

end fire ministerier.

Min opfattelse er derfor, at Hedeselskabet drev sin virksomhed på de vilkår, 

der var defineret af det daværende samfund. Siden har samfundet ændret sig, 

og Hedeselskabet har tilpasset sine aktiviteter til samfundets nye behov.

Vores grundholdning er, at vi vedkender os selskabets historie og er stolte af 

den med de fejl og mangler, der nu engang findes i enhver stor organisations 

historie. Uden historien ville Hedeselskabet ikke være, hvad det er i dag. Vi 

har arvet en kapital og en viden, som vi også i dag gør vort bedste for at for-

valte ansvarligt i forhold til samfundet omkring os. Det gør vi blandt andet ved 

udvikling af nye løsninger til natur- og miljøbeskyttelse, udvikling af bynær 

natur samt bæredygtig udnyttelse af naturressourcer som træ fra skovene, 

biomasse og vand.

Alt det kan I læse meget mere om på de følgende sider. God læselyst!

Venlig hilsen

Ove Kloch

Adm. direktør, koncernchef
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Hoteldrift i trætoppene 
20-05-08. Skov & Landskab på Københavns Universitet 

udgiver et idékatalog, der kan inspirere skovejerne til at 

levere nye produkter og ydelser fra skovene.

Vandsektorloven udskydes til 1. januar 2010 
31-03-08. En høringsrunde har vist, at en række spørgs-

mål skal uddybes, før lovgivningen kan gennemføres, 

siger miljøministeren. 

Energiaftale med kraftig satsning på bioenergi 
25-02-08. Folketinget indgår forlig om en ny energiaf-

tale, der sætter fokus på øget anvendelse af biomasse, 

højere elafregningspris for biogas og et nyt pristillæg for 

biogas, der sælges sammen med naturgas.

De største miljøsyndere skal selv betale
11-06-08. Alle Folketingets partier har indgået en aftale 

om at stramme op på »forureneren betaler-princippet«. 

Kravene til genopretning af ødelagt natur skærpes, og 

de større miljøsyndere skal dække omkostninger som 

følge af de miljøskader, de har forvoldt. Det betyder, 

at eksempelvis landmænd skal dække omkostningerne 

ved gylleudslip i vandløb.

Nyheder 
fra nettet siden sidst
Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde 

dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst

samarbejdspartner med sharp electronics danmark

Foto: Palle Hedemann, Scanpix Danmark
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Resultat af 
ordinært kredsvalg 2008

Region Nordjylland

	 Proprietær Jens P. Gadensgaard	 Genvalgt

	 Gårdejer Esben Oddershede Genvalgt

	 Advokat Peter Tetens Hald Nyvalgt
	 (tidligere Region Hovedstaden)

Region Midtjylland

	 Gårdejer Jørgen Elgaard Petersen Genvalgt

	 Gårdejer Anders Chr. Wegger	 Genvalgt

	 Bestyrelsesmedlem Aleksander Aagaard	 Genvalgt

	 Gårdejer Jens Møller Eg Genvalgt

	 Husmand Peder Thomsen Genvalgt

Region Syddanmark

	 Gårdejer Peter Gæmelke Genvalgt

	 Formand f. Ribe Ams Familielandbrug
	 Henrik Bertelsen	 Genvalgt

	 Adm. direktør
	 Jørgen Graulund Jørgensen Genvalgt

	 Gårdejer Benny Ravn Bonde Genvalgt

	 Landmand Knud Strøm Genvalgt

	 Godsejer Ulrik I. Bernhoft Genvalgt

	 Statsskovrider Inge Gillesberg Nyvalgt

	 Landinspektør Peder Corneliussen Nyvalgt

Region Sjælland

	 Gårdejer Henrik Høegh Genvalgt

	 Godsejer Henrik Fabienke Genvalgt

	 Planteavlskonsulent Kim Enemark	 Genvalgt

	 Fhv. rektor Jens C. Jørgensen Genvalgt

	 Professor Jørgen Primdahl Genvalgt

Region Hovedstaden

	 Gårdejer Poul Jensen Genvalgt

	 Landmand Finn-Olaf Pedersen Genvalgt

	 Afdelingschef Torben Huss Nyvalgt

Inden den 1. april 2008 er der afholdt ordi-
nært kredsvalg til Hedeselskabets repræsen-
tantskab.

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

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

Valget blev bekendtgjort i Hedeselskabets 
tidsskrift VÆKST nr 4/2007. Samtidig blev 
der indkaldt forslag fra medlemmerne om 
genvalg eller opstilling af nye kandidater. For-
slagene skulle være indsendt inden den 15. 
februar 2008. 

Vi har modtaget i alt 24 forslag til genvalg 
eller nyvalg i de 5 regionskredse. Heraf var 
20 forslag til genvalg. Forslaget til kandidater 
fremgår af listen. 

Valgudvalget ved gårdejer Jørgen Elgaard 
Petersen og gårdejer Svend Erik Jakobsen har 
godkendt valgproceduren. Da der i alle kredse 
kun er opstillet det antal kandidater, der kan 
vælges, er der tale om fredsvalg. 

Alle kandidater er således valgt. 

Viborg, den 25. februar 2008

Peder Thomsen
Formand for repræsentantskabet

Ove Kloch
Koncernchef

Valg til 
Hedeselskabets 
repræsentant-
skab
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Med 174 inddæmninger og udtørring 
af over 200 søer betød landvindingen 
fra 1760 og frem til begyndelsen af 
1970’erne en kraftig forandring af det 
danske landskab. 

I det nye storværk »Det tabte land« 
på 847 sider fortæller forfatteren Kjeld 
Hansen landvindingens historie. En 
stor historisk dokumentation, som 
alle, der arbejder med natur og miljø 
kan lære meget af. Spørgsmålet er blot, 
om forfatteren selv får det optimale 
udbytte af historien.

Fødevaremangel eller -overskud?
Hovedvægten i bogen ligger i perio-
den 1940-1970, hvor størstedelen af 
landvindingen blev foretaget. Efter 
besættelsen vedtog Folketinget i 1940 
en landvindingslov med det formål at 
fremme store landvindingsprojekter 
ved hjælp af tilskud fra staten. Med 
loven etablerede Folketinget samtidig 
Statens Landvindingsudvalg, der fik til 
opgave at administrere loven.

Hovedargumenterne for loven var 
at sikre landet mod fødevaremangel og 
styrke beskæftigelsen, men argumen-
terne holdt ifølge Kjeld Hansen ikke. 
Dansk landbrug producerede så meget, 

Hvordan kunne man i 1940 vide, at 
høsten ikke ville mislykkes i 1941 og 
de efterfølgende år? – eller at en del af 
landbrugsarealet ikke risikerede at blive 
ødelagt i krigstummel? 

Og efter krigen stod Danmark i en 
situation, hvor man inden for 30-40 år 
havde været gennem to verdenskrige 
og en global økonomisk krise. Nu stod 
man så midt i en kold krig, måske med 
udsigt til en tredje verdenskrig. Hvad 
betød det for forventningerne til den 
hjemlige fødevareproduktion? 

Det spørgsmål kommer han ikke 
ind på, selv om det det jo også i dag er 
sådan, at vi ikke kan vide os sikre på 
fremtiden. Tag bare klimadebatten, 
hvor kun historien kan vise, om vi reelt 
set træffer de rette beslutninger i dag.

Til gengæld er der ingen tvivl om, 
at landvindingen blev brugt som et 
middel til at styrke landbrugseksporten. 
Dette synspunkt understøttes af, at 
opbakningen til landvindingen svandt 
ind, da landbrugseksporten blev over-
halet af industrieksporten i 1960’erne.

Der er heller ingen tvivl om, at en 
del af projekterne aldrig burde være 
gennemført. Men det skal nævnes, at 
der ifølge Kjeld Hansen også var vellyk-
kede landvindingsprojekter. Hvad han 
ikke får med er, at der på disse arealer 

at man kunne eksportere fødevarer 
til Tyskland under hele krigen, og om 
sommeren måtte landvindingspro-
jekterne stoppe, fordi der manglede 
arbejdskraft i landbruget. Disse ten-
denser blev blot forstærket efter krigen, 
skriver han.

I stedet mener han, at landvindingen 
snarere handlede om at styrke landbru-
gets produktion og eksport mest muligt. 

Mange landvindingsprojekter over-
skred imidlertid budgetterne, og en del 
var mislykkede. Derfor konkluderer 
han, at landvindingen sandsynligvis var 
urentabel, og at projekterne dermed 
kostede både penge og natur. En seriøs 
beregning af nationaløkonomien i 
landvindingen er dog aldrig blevet gen-
nemført. I stedet baserer han sig på et 
datidigt udsagn om, at dyrkningen af 
de indvundne arealer kunne give land-
manden et udkomme, men ikke nok til 
at forrente projektomkostningerne.

Kan man spå om fremtiden?
Mens Kjeld Hansens historiske doku-
mentation generelt set forekommer 
solid, så er hans fortolkning af fakta 
indimellem mere tvivlsom. Har han 
eksempelvis ret i, at danskerne under 
krigen kunne vide sig sikre på, at 
der ikke ville opstå fødevaremangel? 

De tabte 
lærepenge

Nyt storværk om Danmarks natur 

sætter fokus på landvindingen, der 

konverterede store vand- og natur-

områder til landbrugsland.

Af Poul Erik Pedersen



Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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kan være høstet gode udbytter i måske 
40, 50 eller 60 år, og at disse udbytter 
måske burde tælle med på positivsiden 
i den økonomiske opgørelse.

Hedeselskabets rolle
Kjeld Hansen gennemgår også Hedesel-
skabets betydning for landvindingssa-
gen og gentager tidligere tiders kritik af 
selskabets dobbeltroller. Hedeselskabets 
direktør Niels Basse sad i Statens Land-
vindingsudvalg, hvor han behandlede 
ansøgninger og anbefalede projekter, 
der var udarbejdet af det selskab, han 
var direktør for. I en række tilfælde blev 
Hedeselskabets ingeniører desuden 
bedt om at føre tilsyn med deres egne 
projekter på vegne af landvindingsud-
valget. 

Med i billedet hører, at Hedesel-
skabets særstatus i Statens Landvin-
dingsudvalg var indskrevet i landvin-
dingsloven, og at ikke mindre end fire 
ministerier kendte Hedeselskabets dob-
beltroller og var med til at godkende 
landvindingsprojekterne. Desuden 
havde man ifølge Kjeld Hansen svært 
ved uden for Hedeselskabet at finde 

folk, der var kvalificerede til at føre 
tilsyn med projekterne.

Forspilder en chance
Dobbeltrollerne var uden tvivl ikke 
hensigtsmæssige, men måske skal de 
forstås på baggrund af, at der var en 
kolossalt stor opbakning til landvin-
dingsprojekterne indtil 1960’erne. Alle 
Folketingets partier stod bag landvin-
dingsloven, og det samme gjorde både 
landbrugets organisationer og fagbe-
vægelsen. Selv naturfredningsinteresser 

bøjede sig for enkelte projekters sam-
fundsøkonomiske betydning. Måske 
derfor kastede både Folketing og rege-
ring en sund forsigtighed over bord.

Kjeld Hansen har samlet en vigtig 
dokumentation af det danske land-
skabs historie. Derfor er det ærgerligt, 
at han til sidst taber lærepengene på 
gulvet. På de sidste fire sider vælger han 
at se helt bort fra den brede opbakning 
til landvindingen, som han selv har 
dokumenteret. I stedet gør han det til 
et spørgsmål om nogle enkeltpersoners 
skyld.

Dermed forspilder han chancen for 
at sætte fokus på, hvordan en altdomi-
nerende enighed om en bestemt sag 
risikerer at føre til uhensigtsmæssig 
lovgivning, dårlig offentlig forvaltning 
og dyre eller fejlslagne projekter. 

Det er en lære, vi måske kunne få 
nytte af i forbindelse med klimadebat-
ten, hvor vi nærmer os en konsensus, 
der ligner den, der skabte grundlaget 
for landvindingsprojekterne. Mit bud-
skab er ikke, at vi skal lægge klimapro-
blematikken på hylden, men at den 
historiske erfaring peger på det rele-
vante i at lytte til kritiske røster for at 
fastholde fokus på sunde løsninger.

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

Kjeld Hansen har haft adgang til at låne billeder i Hedeselskabets arkiv. Her er unge arbejdsløse 
fra Jerup Statsungdomslejr ved Frederikshavn i gang med et hedeopdyrkningsprojekt i 1941.

Hø køres bort fra forsøgsarealer ved Skjernå. Landbrugets eksport var et vigtigt argument bag 
indvindingen af ny landbrugsjord i perioden 1940-1970.



Åmosen i Nordvestsjælland havde 
under besættelsen og op til begyn-
delsen af 1950´erne været afgørende 
for levering af tørvebrændsel til både 
egnen og til hovedstaden. Efter krigen 
blev opmærksomheden rettet mod 
opdyrkning af mosen, og det førte i 
1950’erne til et omfattende afvandings-
projekt.

I 1951 henvendte et udvalg af 
lodsejere sig til Hedeselskabet med 
anmodning om at få udarbejdet et 
afvandingsprojekt, som forelå i 1953. 
17 km af selve åen skulle reguleres med 
omfattende gravning af nyt, udrettet og 
uddybet forløb, og en tilsvarende stræk-
ning af tilløb var også med i projektet. 
Vandstanden skulle på den måde 
kunne sænkes 2 meter inden for de 
2600 ha, der var omfattet af projektet. 
Mere end 300 lodsejere var berørt. Pro-
jektet kom blandt andet til at omfatte 
en 900 meter lang tunnel til åen lige 
vest for Bromølle.

I 1956 godkendte Landbrugsministe-
riet projektet og gav tilsagn om at støtte 
med noget over halvdelen af omkost-
ningerne. Størsteparten af arbejdet blev 
gennemført 1957-61, og i 1964 blev 
projektet endeligt godkendt. Staten gav 
5,5 mio. kr. til projektet, hvilket svarer 
til 70-80 mio. kr. i vore dages penge.

Fotodokumentation af projektet
Ledelsen af dette omfattende arbejde 
blev fortaget af ingeniør E. B. Jacobsen 
med Sv. Aa. Oustrup som nærmeste 
bistand. Oustrup dokumenterede arbej-
det med ca. 150 fotografier, som giver et 
vældig godt billede af det store projekt.

På grundlag af Oustrups billedma-
teriale fik Kulturarvstyrelsen sidste år 
udarbejdet en rapport om afvandingen, 
hvis effekt man jo nu har planer om at 
mindske gennem vandstandshævning i 
den østlige Åmose.

Fra Hedeselskabets arkiv i Roskilde 
har det været muligt at følge omtalen 

i samtidige aviser og tidsskrifter. Hold-
ningen her går fra neutral omtale af 
arbejdet til glæde over, at oversvøm-
melsen på markerne i området kan 
overvindes – og på den anden side for-
argelse over den naturødelæggelse, som 
ikke mindst tunnelbyggeriet betød.

Nu mere end 50 år efter må man 
konstatere, at indstillingen til afvan-
dinger ret kort tid efter krigen politisk 
og i store dele af samfundet var en 
ganske anden end i dag. Man var fra 
samfundets side villig til at foretage 
massive investeringer i forbedring af 
dyrkningsgrundlaget på bekostning 
af kulturhistoriske og naturmæssige 
bevarelsesinteresser, selv om der også 
dengang hørtes kritiske røster imod så 
stort et naturindgreb. 

Forfatteroplysninger:
Claus Helweg Ovesen er biolog og seniorråd-
giver på Roskilde Universitets projekt Natur-
park Åmosen – Kultur og Natur.

Af Claus Helweg Ovesen, Roskilde Universitet

En omfattende fotodokumentation af 

afvandingsprojektet er samlet i en rapport 

for Kulturarvsstyrelsen.

Kulturhistorisk projekt 
om afvanding af Åmosen

Foto: Svend Aage Oustrup
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Over betydelige strækninger blev der gravet 
nyt forløb til Åmose Å.

Røret til Bromølletunnelen støbes i en stor 
udgravning i skoven lige vest for kroen.

Afvandingsudvalget besigtiger den udrettede og uddybede å.

Foto: Svend Aage Oustrup

Foto: Hedeselskabet
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Hedeselskabet realiserede i 2007 et 
overskud på 25,1 mio. kr. før skat og 
minoritetsinteresser mod 34,5 mio. kr. 
i 2006. Omsætningen udgjorde 1.448 
mio. kr. i 2007. 

Ved Hedeselskabets årsmøde i 
Nyborg den 21. april oplyste bestyrel-
sesformand Frants Bernstorff-Gylden-
steen, at bestyrelsen betragter resultatet 
som tilfredsstillende.

Hedeselskabet kom i 2007 et godt 
skridt videre med den strategiske 
udvikling af de kommercielle aktivite-
ter, der nu varetages af Dalgasgroup 
A/S. 

Træ, skovning,  
kommunalreform og biogas
- Datterselskaberne i Dalgasgroup 

A/S oplevede gunstige vilkår inden 
for områder som træhandel og skov-
ningsaktiviteter, men vi mødte også 
betydelige udfordringer som følge af 
kommunalreformen og et afventende 
biogasmarked, sagde Frants Bernstorff-
Gyldensteen ved årsmødet.

HedeDanmark a/s præsterede i 
2007 et overskud på 27,1 mio. kr. før 
skat, mens Orbicon A/S realiserede 
et underskud på -3,7 mio. kr. Hede-
Danmarks resultat er meget tilfreds-
stillende, mens Orbicons resultat er 
utilfredsstillende.  

– Den betydelige resultatafvigelse i 
forhold til budgettet i Orbicon A/S kan 
primært tilskrives, at det på tidspunktet 
for budgetlægningen ikke var muligt 
for os at forudse, hvor længe det ville 

tage for den offentlige sektor at komme 
på plads efter kommunalreformen, 
forklarede Frants Bernstorff-Gylden-
steen. Samtidig vækker det bekymring, 
at Statens Miljøcentre ikke har udbudt 
opgaver i det omfang, der var forventet 
af markedet. Blandt andet er omfanget 
af miljøovervågning reduceret.

De polske selskaber realiserede et 
overskud, efter en årrække med under-
skud. Overskuddet i de polske selskaber 
påvirker Hedeselskabets resultat med 
2,7 mio. kr. Heraf hidrører 2 mio. kr. fra 
engangsindtægter.

Resultatet blev påvirket positivt af 
salg af ejendomme i de associerede 
Skov-Sam selskaber. 

Xergi A/S kom ud af 2007 med et 
underskud på 7,6 mio. kr. påvirket af 
pres på biogasmarkederne i Danmark 
og en række lande, ligesom der er 
investeret markant i produktudvikling 
og forskning på biogasområdet. Dette 
påvirker Hedeselskabets resultat med 
-3,9 mio. kr.

Indtjening, Innovation  
og Investeringer
Administrerende direktør og koncern-
chef Ove Kloch gennemgik Hedesel-
skabets økonomiske og strategiske 
udvikling og oplyste, at selskabet i 2007 
har arbejdet videre med de tre strate-
giske søjler Indtjening, Innovation og 
Investeringer. 

Selskabet har revurderet målene 

Et år med 
betydelige 
udfordringer

Alligevel præsterede  

Hedeselskabet et overskud på  

2�,1 mio. kr. før skat.

Bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen 
betegnede årsresultatet som tilfredsstillende.

– Vi vil fortsætte den eks-
pansive udvikling, sagde 

adm. direktør Ove Kloch.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Claus Haagensen, Chili



ringsvalg til to poster i repræsentant-
skabet. Her blev statsskovrider Niels 
Juhl Bundgaard Jensen og koncerndi-
rektør Henning Lorentzen valgt ind i 
repræsentantskabet.

Følgende er trådt ud af repræsen-
tantskabet: Peter Brun Madsen, Knud 
Munk Nielsen, Lars Erik Hornemann 
Jensen, Thorkil Beck og Christian Dan-
neskiold Lassen.
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Hedeselskabet har i dette forår fået 
valgt fem nye medlemmer til sit repræ-
sentantskab. Ved forårets kredsvalg 
er der der kommet tre nye medlem-
mer i repræsentantskabet. De tre nye 
kredsvalgte medlemmer er statsskov-
rider Inge Gillesberg, landinspektør 
Peder Corneliussen samt afdelingschef 
Torben Huss.

Ved årsmødet den 21. april foretog 
repræsentantskabet endvidere supple-

for afkast på kapitalbindinger samt 
lønsomhed i datterselskaberne i Dal-
gasgroup A/S. Selskabet har desuden 
etableret Dalgas Innovation, der skal 
udvikle fremtidens mere langtsigtede 
aktivitetsområder i Dalgasgroup A/S.

 I 2007 har selskabet arbejdet med 
udvidelse af sin portefølje af skov- og 
naturejendomme, idet der primært 
fokuseres på mulighederne for opkøb 
af ejendomme i Central- og Øst-
europa. 

Udfordringer med at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft forventes at 
medføre pres på indtjeningen i flere 
af selskaberne i Dalgasgroup A/S. 

– For at vi kan fortsætte den 
ekspansive økonomiske og organi-
satoriske udvikling arbejder datter-
selskaberne på flere fronter med at 
tiltrække og fastholde de bedst kva-
lificerede medarbejdere, oplyste Ove 
Kloch ved årsmødet. 

Der er desuden registreret en 
opbremsning i handelen med råtræ i 
første kvartal 2008.

International strategi
– Til gengæld forventer vi, at Orbi-
con A/S nu er kommet igennem 
overgangsvanskelighederne efter 
kommunalreformen, og selskabet 
er gået ind i 2008 med en fornuftig 
ordreportefølje. Internationalt forven-
ter Orbicon, at selskabet i løbet af de 
kommende år vil blive lokaliseret på 
et eller flere af de nye vækstmarkeder 
i de nye EU-lande, sagde Ove Kloch

HedeDanmark forfølger ligeledes 
en international strategi og har efter 
årsafslutningen styrket sin position i 
De Forenede Arabiske Emirater ved 
køb af en ejerandel i selskabet Emira-
tes Landscape Est., der beskæftiger ca. 
250 medarbejdere.

Folketingets energiaftale fra den 
21. februar varsler desuden positive 
udsigter for biogasmarkedet i Dan-
mark og dermed for markedsmulighe-
derne for Xergi A/S.

Hedeselskabet forventer i 2008 et 
resultat før skat i niveauet 15-20  mio. 
kr. I strategiperioden frem mod 2010 
forventes resultaterne at stige.

Fem nye i repræsentantskabet

Foruden ejerskabet af dattersekaberne varetager Dalgasgroup forvaltningen af Hedeselskabets 
ejendomme samt øvrige investeringer og kapitalinteresser. Aktieselskabet Schouw & Co. ejer 50 
procent af aktierne i Xergi. 

Ved repræsentantskabets udflugt ved årsmødet fortalte biolog og dykker Jan Nicolajsen, Orbi-
con A/S, om arbejdet som dykker og fremviste dyr og fisk - på billedet tv. en lille pighvar - han 
havde fanget i Storebælt. 

Grafik: Troels Marstrand

Fotos: Hedeselskabet
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bestyrelsesformand Frants Bernstorff-
Gyldensteen.

For at sikre, at det nye formål bliver 
efterlevet, foreslår bestyrelsen, at der 
etableres et foreningsudvalg under 
bestyrelsen. Udvalget skal understøttes 
af et foreningssekretariat, der får de 
praktiske opgaver med at styrke for-
eningens aktiviteter i overensstemmelse 
med formålsparagraffen. 

Vil styrke forretningen
Ifølge bestyrelsens nye forslag til for-
målsparagraf skal Hedeselskabets for-
eningsaktiviteter fremover ske adskilt 
fra forretningsaktiviteterne. Det skal 
dels styrke foreningen, dels bidrage til 
fortsat at sikre grundlaget for en for-
retning, som på et højt fagligt og etisk 
niveau arbejder med naturværdier 
og naturressourcer både i og uden for 
Danmark. En række forslag fra besty-
relsen sigter mod, at selskabet kan 
forstærke den positive udvikling af sine 
kommercielle aktiviteter.
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Vækst har siden sommeren 2007 skrevet 
flere gange om Hedeselskabets projekt 
vedrørende god selskabsledelse og frem-
tidig ledelsesstruktur, der blandt andet 
har omfattet en spørgeskemaundersø-
gelse blandt selskabets medlemmer.

Ved årsmødet i Nyborg den 21. april 
præsenterede bestyrelsen så resulta-
terne af projektet og fremlagde et for-
slag til vedtægtsændringer og justering 
af organisationen. Ved mødet fik besty-
relsen mandat til at arbejde videre med 
projektet med henblik på at fremsætte 
et endeligt forslag ved et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde den 27. oktober 
2008.

Vil forbedre livet på landet
Bestyrelsens forslag går ud på at styrke 
Hedeselskabets rolle som forening ved 
at tilføje et nyt formål i formålspara-
graffen, nemlig at Hedeselskabet skal 
arbejde aktivt med at forbedre bo- og 
levevilkårene i landområderne og at 

udnytte naturressourcer i samfundets 
tjeneste. Det skal ske gennem udvikling 
og formidling inden for natur, miljø og 
energi i Danmark.

– Det nye formål viser tilbage til 
Hedeselskabets oprindelige formål, 
hvilket var at nyttiggøre naturen til 
gavn for beboerne på heden. Samtidig 
er det naturligvis i fuld overensstem-
melse med vores samtid, hvor naturen 
har stor betydning for de mennesker, 
der lever i landområderne, både som 
naturressource, som rekreativ værdi og 
som bærer af biodiversitet, forklarer 

Arbejder videre  
for at styrke foreningen
Bestyrelsen fik repræsen-

tantskabets mandat til at 

foreslå ny formålspara-

graf og justering af orga-

nisationen.

Af Poul Erik Pedersen
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Hedeselskabet arbejder med planer om at tilføje 
et nyt formål til formålsparagraffen, nemlig at 
selskabet skal arbejde aktivt for at forbedre bo- og 
levevilkårene i landområderne, og at udnytte 
naturressourcer i samfundets tjeneste. 

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Bert Wiklund



en virksomhed, der producerede stadig 
mere avancerede skovningsmaskiner 
og selvkørende flishuggere, og virk-
somheden fremstår i dag med en unik 
produktportefølje.

Fokus på kerneaktiviteter
Imidlertid har Hedeselskabet vedtaget 
en strategi om at fokusere på sine ker-
neaktiviteter, der er rådgivning, drift, 
service og handel inden for natur-, 
miljø- og energiområdet. Strategien 
betyder blandt andet, at selskabet nu 
investerer i en betydelig internationa-
lisering af aktiviteterne, hvilket kræver 
et stærkt ledelsesmæssigt fokus. 

Aktiviteterne i Silvatec er industriel 
produktion, og dermed har det været 
en konsekvens af strategien at søge et 
andet ejerskab for virksomheden.

– Samtidig er det klart, at med rus-
sisk ejerskab får Silvatec adgang til det 
russiske marked. Her findes 25 procent 
af verdens samlede skovressourcer. Des-
uden er Rusland et af fremtidens store 
vækstmarkeder, hvilket skaber et kolos-
salt potentiale for salg af skovmaskiner. 
På den baggrund er vi overbevist om, at 
vi har sikret den optimale fremtid for 
medarbejderne og selskabet, fastslog 
Ove Kloch ved årsmødet.

Hos Silvatec Skovmaskiner A/S siger 
administrerende direktør Per Telling, at 
virksomheden nu er klar til at overgå 
til 100 procent ejerskab af de russiske 
ejere.

– Hedeselskabet har bidraget med 
sin viden og knowhow for at hjælpe 
Silvatec over i det nye ejerskab, og jeg 
betragter ejernes køb af de resterende 
20 procent af aktierne som en naturlig 
fortsættelse af den proces, der blev sat i 
gang med salget i 2006, siger han. 

Silvatec Skovmaskiner producerer blandt andet den ottehjulede skovningsmaskine Sleipner, der 
eksporteres til en række lande, blandt andet Rusland, hvor selskabets nye ejerskab har sine rødder.
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Hedeselskabet har afhændet sin aktie-
post på 20 procent i Silvatec Skovma-
skiner A/S til selskabets hovedaktionær 
Agromash Holding. I april 2006 solgte 
Hedeselskabet de 80 procent af akti-
erne til det russisk ejede selskab, og 
salget af den resterende aktiepost ligger 
i forlængelse af Hedeselskabets strategi.

– Aktieposten på 20 procent har 
sikret, at de nye ejere fik tilført Hede-
selskabets viden om Silvatec, således at 
selskabet kunne få den bedst mulige 
overgang til det nye ejerskab. Denne 
proces er nu overstået, og dermed er 
tiden kommet til salget af de resterende 

aktier, oplyste Hedeselskabets admini-
strerende direktør og koncernchef Ove 
Kloch ved selskabets årsmøde i Nyborg 
den 21. april.

Det er en historisk begivenhed, 
at Hedeselskabet nu ikke længere er 
involveret i Silvatec. Hedeselskabet gik i 
1980’erne i front med mekanisering af 
det danske skovbrug, og Silvatec opstod 
på basis af et smedeværksted, der 
oprindeligt bistod Hedeselskabet med 
ombygning af maskiner til anvendelse i 
skovbruget. 

Gennem en årrække i Hedeselska-
bets ejerskab blev Silvatec udviklet som 
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Hedeselskabet  
sælger resterende 
aktiepost i Silvatec
En æra er slut – og en ny begynder med et 

Silvatec, der har russiske ejere og dermed 

adgang til store markedsmuligheder for salg 

af skovningsmaskiner.

Foto: Silvatec Skovmaskiner A/S

Foto: Silvatec Skovmaskiner A/S



Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør

Orbicon A/S

tilpasset behovet for en intensiv fødeva-
reproduktion. 

Udviklingen tog for alvor fart i den 
midterste del af forrige århundrede 
blandt andet med Hedeselskabets 
assistance, men på trods af at det sam-
fundsmæssige behov nu er vendt til 
fordel for sikring af en alsidig natur, er 
forarmningen fortsat også efter afslut-
ningen af den statsstøttede landvin-
dings- og tørlægningsperiode.

Tabet af biodiversitet er nu så stort 
at halvdelen af naturtyperne er stærkt 
presset, og en tredjedel af arterne er i 
fare for at forsvinde.

I Danmark har vi en international 
forpligtelse til at få standset denne for-
armning af naturen, ikke blot på, grund 
af forpligtelsen, men i højere grad, fordi 
det er diversiteten, der gør Danmark til 
»et yndigt land«.

På trods af Danmarks lidenhed, så har 
vi på grund af vores kystnære place-
ring og den tilfældighed, at isen ved 
sidste istids udbredelse netop valgte at 
standse midt i Jylland, en kolossal for-
skellighed i naturgivne forudsætninger.

Dette har sammen med de tidlige 
danskeres landbrug og brug af naturen 
medført, at der siden istiden er udviklet 
et meget stort antal naturtyper, blandt 
andet strandenge, klitområder, højmo-
ser, rig- og fattigkær, heder, næringsrige 
og næringsfattige søer, våde enge, bøge-
skove og elle- og askeskove ved vandløb 
samt en lang række marine naturtyper.

Samfundets behov for »nyttiggørelse« 
har på den ene side været med til at 
skabe flere af disse naturtyper, men 
også medført et større og større pres på 
naturen. Vi har særligt de sidste 150 år 
fået et meget mere ensartet landskab, 

Heldigvis er der en stigende forstå-
else for, at adfærdsændring er nødven-
dig. En lang række kommuner indtæn-
ker nødvendigheden af biodiversitet 
ind i de kommende kommunale planer, 
en tendens som kunne forstærkes,  hvis 
der i højere grad blev opsat klarere mål 
for området.

Den konkrete naturgenopretning er 
også kommet i gang. Hedeselskabets 
datterselskaber Orbicon og Hededan-
mark er involveret i en lang række 
konkrete naturgenopretningsprojekter. 
Projekter som vil betyde en større 
naturrigdom. Og lige foran os har vi en 
enestående mulighed for at udnytte, 
at der nu henligger relativt store lav-
bundsarealer som brakjord, typisk de 
ringeste landbrugsarealer, men arealer 
med meget stort potentiale som nye 
naturperler, hvis de får den rette benyt-
telse og pleje. Muligheden for EU-finan-
siering af denne permanente omlæg-
ning er måske forpasset, men så bør vi 
se efter anden national finansiering. 

Hvis grundforbedringen og land-
brugsudnyttelsen genoptages på disse 
arealer, vil det dels medføre øget 
næringsstofbelastning af recipien-
terne, dels øget CO2 bidrag som følge 
af omsætningen af det organiske stof 
i engjorden, men måske vigtigst: Vi vil 
forspilde en enestående chance for at 
bruge disse arealer til at berige de våde 
og fugtige naturtyper. 

Det er muligt, at verden skriger efter 
fødevarer netop nu, men det er trods 
alt et utroligt marginalt bidrag, som 
disse arealer vil kunne bidrage med til 
verdens fødevareforsyning. Hvis pro-
duktionen skal øges, så lad det ske på 
de mere robuste morænejordtyper.
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Reduktionen  
af naturtyper skal 
standses

Tema: Naturens tilstand
Foto: Jakob Damborg, NatureEyes



Vi kan ikke vide, hvilke gener ude i 
naturen, der kan vise sig at få afgø-
rende betydning for menneskehedens 
fremtidige overlevelse. Derfor er der 
global enighed om, at vi skal beskytte 
den biologiske mangfoldighed og 
dermed den eksisterende genpulje. 

Af samme grund vedtog EU i 1992 
habitatdirektivet med det formål at 
bidrage til at standse tilbagegangen i 
den biologiske mangfoldighed. I 2001 
gik EU’s stats- og regeringschefer et 
skridt videre og besluttede, at man i 
2010 simpelthen vil stoppe tilbagegan-
gen i biodiversiteten.

Nu nærmer 2010 sig med hastige 

skridt, og hvordan går det så med at 
beskytte den biologiske mangfoldighed? 

Ikke ret godt, hvis man spørger 
forskere hos Danmarks Miljøundersø-
gelser, OECD eller Danmarks Natur-
fredningsforening. Miljøminister Troels 
Lund Poulsen siger, at regeringen arbej-
der hårdt på at nå 2010-målsætningen.

20 procent truet af udryddelse
Danmark har et særligt ansvar, fordi 
landet rummer en enorm biologisk 
mangfoldighed i form af hele 30.000 
forskellige plante- og dyrearter. Det 
fortalte professor Carsten Rahbek fra 
Københavns Universitet ved en høring 

om biodiversitet arrangeret af Teknolo-
girådet i 2007. 

 Årsagen er, at Danmark grænser op 
til Norden/Østersø-området mod nord, 
Europa mod syd, Atlanterhavet mod 
vest og Østeuropas kontinentale vidder 
mod øst. Danmark rummer mange af 
de naturtyper, der kendetegner disse 
fire områder. Derfor de mange arter.

I konsekvens af habitatdirektivet 
har Danmark udpeget 254 beskyttede 
naturområder, der dækker et areal 
på 11.100 kvadratkilometer, hvoraf 
hovedparten er hav. Sammen med 
EU-fuglebeskyttelsesområder betegnes 
habitatområderne som Natura 2000-
områder. Hvis man udelukkende ser 
på landarealet, så er 8,3 procent eller 
cirka 3.600 kvadratkilometer udpeget 
som internationale naturbeskyttelses-
områder. 

Herudover omfatter habitatdirekti-
vet en liste over udvalgte dyre- og plan-
tearter, der skal beskyttes – også uden 
for de udpegede Natura 2000-områder.

Indtil videre har Danmark imidlertid 

Vigtige gener kan gå tabt

Danmark har forpligtet sig til at stoppe tabet af 

biodiversitet i 2010. Indtil videre ser det ikke godt 

ud, påpeger kritikere. Vi arbejder hårdt på at nå 

målet, siger miljøministeren.

Af Poul Erik Pedersen

Stor vandsalamander-han i yngledragt med sin dinosaurlignende rygfinne. Vandsalamanderen 
er blandt de arter, der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

Sommerfuglen hedepletvinge er registreret som kri-
tisk truet på den røde liste over truede arter. 
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ikke formået at beskytte disse områ-
der og arter særligt godt. Forskere fra 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
skriver i en artikel i dette blad, at 49 
procent af de beskyttede naturtyper 
og 31 procent af arterne har en stærkt 
ugunstig bevaringsstatus. Samtidig 
mangler der viden om 24 procent af 
naturtyperne og 22 procent af arterne, 
så problemet kan være endnu større. 

Konsekvensen er, at op mod 20 pro-
cent af de oprindelige danske arter er 
truet af udryddelse, oplyste professor 
Carsten Rahbek ved Teknologirådets 
høring sidste år. 

Hvorfor er det gået sådan?
Årsagerne til tilbagegangen i den biolo-
giske mangfoldighed er mange: Natu-
ren har for lidt plads og er fragmente-
ret, så arterne har svært ved at finde 
sammen og reproducere sig. Desuden 
er landskabet mange steder drænet for 
vand, overbelastet med næringsstoffer, 
præget af stor ensformighed, ligesom 
invasive arter som kæmpebjørneklo 
udkonkurrerer hjemmehørende arter.

– Det helt store problem er, at siden 
årtusindeskiftet er indsatsen udeluk-
kende kommet til at handle om Natura 
2000-områderne. Det er et problem, 
når vi taler om et land, hvor to tredje-
dele af landet er landbrug, og naturen 
kun fylder omkring 10 procent af 
arealet – måske 20 procent, hvis man 
tager skovene med, siger Ella Maria Bis-
schop-Larsen, præsident for Danmarks 
Naturfredningsforening.

Hun tror ikke på, at Danmark vil 
kunne stoppe tilbagegangen i biodiver-
siteten i 2010 og mener, at det er nød-
vendigt også at styrke indsatsen uden 
for Natura 2000-områderne, altså i det 
dyrkede landskab.

Opskriften kunne være en overord-
net plan, der sætter nogle klare mål for 
beskyttelsen af den danske natur. Det 
mener i hvert fald både OECD, Kom-
munernes Landsforenings sekretariat, 
Dansk Landbrug, forskerne fra DMU 
og naturfredningsforeningen. Desuden 

peges der på, at miljøovervågningen 
skal forbedres, så man bedre kan følge 
op på, om målene nås.

Kommunernes rolle
Kommunerne skal i 2010 udarbejde 
handleplaner for Natura 2000-områ-
derne. Desuden har de myndigheds-
opgaver inden for naturbeskyttelse og 
står for planlægning af arealanvendel-
sen i såvel byerne som det åbne land. 
Dermed har de en betydelig indflydelse 
på udviklingen i biodiversiteten.

– Kommunernes overtagelse af 
opgaverne med naturbeskyttelse i 2007 
har givet et ejerskab, der i de kom-
mende år vil sikre mange spændende 
tiltag til bevarelse og udvikling af bio-
diversiteten, fortæller konsulent Troels 
Garde Rasmussen fra KL.

Som eksempel oplyser han, at mange 
kommuner i Region Syddanmark frivil-
ligt har engageret sig i at stoppe tilbage-
gangen i den biologiske mangfoldighed 
i 2010. Andre kommuner arbejder med 
zonering af landbrugsdriften, så kvæl-
stofforureningen af naturfølsomme 
områder begrænses. Desuden planlæg-
ges der spredningskorridorer på tværs 
af kommunegrænser, og naturhensyn 
opprioriteres på kommunale, rekreative 
arealer.

På den anden side påpeger han, at 
staten ikke har tilpasset reglerne på 
naturområdet til målet om at stoppe 

Op mod 20 procent af de oprindeligt danske arter 
er truede. Lakrød bægerlav er én af dem.

De gule og grønne farver er flotte, men hverken rapsmarken eller bøgeskoven levner plads til ret mange andre arter. 
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tilbagegangen i biodiversiteten. Det 
begrænser kommunernes muligheder 
for at tage hensyn til biodiversiteten, 
eftersom de jo er forpligtet til at admi-
nistrere efter det gældende regelsæt.

Arbejder hårdt på at nå målet
I en mail til Vækst skriver miljøminister 
Troels Lund Poulsen, at regeringen 
arbejder hårdt på at leve op til 2010-
forpligtelsen og han betegner det som 
et langt sejt træk, hvor regeringen 
løbende gennemfører nye projekter og 
initiativer, eksempelvis naturgenopret-
ningsprojekter og nationalparker, for at 
give naturen mere plads. 

Han tilføjer, at en stor del af udfor-
dringen bliver at indlejre naturhensy-
net i andre sektorer, hvad enten det 
handler om at planlægge med hensyn 
til naturen, når man lægger motorveje 
eller sætter vindmøller op.

Inden udgangen af 2009 vil regerin-

gen udarbejde en stor plan for vand 
og natur på baggrund af de vand- og 
naturplaner, der er i gang med at blive 
lavet i konsekvens af vandrammedirek-
tivet og habitatdirektivet. Denne plan 
vil ifølge miljøministeren indeholde 
nye bindende mål, som ikke mindst 
kommunerne får til opgave at følge op 
på. Desuden vil der i de kommende to 
år ske en kritisk gennemgang af miljø-
overvågningen.

Mens vi venter på, at regeringens og 
kommunernes nyeste tiltag begynder at 
virke, kan vi så håbe på, at vigtige gener 
ikke går tabt sammen med nogle af de 
oprindelige danske arter, hvis eksistens 
er truet.

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

Naturens økonomi

I perioden 2007-2009 har regeringen afsat 558 millioner kroner til naturgen-

opretning, og samtidig anvender staten årligt 100 millioner kroner til natur-

forvaltning. I 2010-2013 vil regeringen bruge yderligere en milliard kroner på 

naturgenopretning, klimatilpasning og vandmiljø.

Ifølge KL har kommunerne i 2008 budgetteret med godt 1,6 milliarder 

kroner til natur og miljø, hvoraf 8,6 procent går til naturforvaltningsprojekter 

og skovforvaltning. Dertil kommer betydelige udgifter til administration og 

planlægning.

Samlet forventes den danske indsats for at opfylde habitat- og vandramme-

direktiverne at beløbe sig til 10-15 milliarder kroner ifølge tal fra DMU. Belø-

bet afhænger dog i høj grad af, hvilke konkrete krav der i den kommende tid 

bliver meldt ud i de statslige planer for vand og natur.
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Der er fokus på Danmarks interna-
tionale forpligtelser på naturområdet. 
Habitatdirektivet og 2010-målet om at 
standse tabet af biologisk mangfoldig-
hed stiller store krav til planlægning og 
forvaltning. Men hvordan har naturen 
det så? Og hvad skal der til for at opnå 
gunstig bevaringstilstand og standse 
tabet af biologisk mangfoldighed?

Habitatdirektivet  
og gunstig bevaringsstatus
EU’s habitatdirektiv har til formål at 
sikre den biologiske mangfoldighed 
i medlemslandene ved at beskytte 
naturtyper og arter og opnå gunstig 
bevaringsstatus. 

Kernen i denne beskyttelse er 
udpegningen af habitatområder, der 

sammen med de udpegede fuglebeskyt-
telsesområder danner et europæisk net 
af bevaringsværdige områder, kaldet 
Natura 2000. 

Habitatdirektivet pålægger med-
lemslandene at udarbejde en rapport 
til kommissionen hvert 6. år om beva-
ringsstatus for den beskyttede natur. 
Vurderingen af bevaringsstatus gælder 
for hele landet og ikke kun for Natura 
2000-områderne, selvom det er her 
naturen er bedst beskyttet. Gunstig 
bevaringsstatus kræver, at den beskyt-
tede natur er stabil eller i fremgang, 
hvad angår udbredelse, arealer, leve-
steder, struktur og funktion.

Vurderingen af bevaringsstatus
Baseret på data fra det nationale over-
vågningsprogram for vand og natur 
(NOVANA) sendte Danmark i 2007 
en rapport til EU med en vurdering 
af bevaringsstatus for de beskyttede 
naturtyper og arter.

 Hvis man ser bort fra de ukendte 
naturtyper, blev bevaringsstatus for 
78 procent af naturtyperne vurderet 
som ugunstig. Hvis man udelader de 
ukendte arter blev bevaringsstatus for 
59 procent af arterne vurderet som 
ugunstig. Der er altså et stort behov for 
en målrettet indsats for den natur, som 
er beskyttet af habitatdirektivet.

Årsager til  
ugunstig bevaringsstatus
Som en del af afrapporteringen af 
bevaringsstatus er der foretaget en 
vurdering af de vigtigste trusler, der er 

Hvordan kan vi  
standse tabet af biologisk 
mangfoldighed?

Nye vådområder, skovrejsning og nationalparker 

giver også natur, men ville næppe have været 

prioriteret så højt, hvis målet havde været øget 

biodiversitet.

Surt overdrev nord for Fussing Sø. Naturtypen er i stærkt ugunstig bevaringstilstand 
som følge af næringsbelastning og tilgroning.

Foto: Miljøcenter Århus ved Henriette Bjerregaard.

Tem
a: N

atu
ren

s tilstan
d

1� / Vækst 2•2008

Af Rasmus Ejrnæs, Jesper Fredshavn og Bettina Nygaard, DMU



mod de enkelte naturtyper og arter. 
De største problemer er habitatforrin-
gelse som følge af næringsbelastning, 
tilgroning, udtørring samt opsplitning 
og fragmentering af arternes leveste-
der. Det er alle velkendte problemer 
som Wilhjelm-udvalget allerede i 
2001 pegede på som særligt påtræn-
gende. 

2010-målsætningen
Sideløbende med habitatdirektivet 
har Danmark tiltrådt målsætningen i 
EU om at standse tabet af biodiversi-
tet i 2010, det såkaldte 2010-mål. Med 
dette udgangspunkt afholdt Tekno-
logirådet i 2007 en høring for Folke-
tingets Miljø- og Planlægningsudvalg, 
om hvordan vi når dette mål. Konklu-
sionen fra de indkaldte forskere var, 

at det bliver meget svært at nå målet i 
2010. Konklusionen var også, at der er 
behov for en forpligtende handlings-
plan for biodiversitet med klare og kon-
krete mål, hvis vi skal gøre os håb om 
at nå målet i fremtiden.

Hvad skal der så til?
Når det kommer til at beregne hvor 
stor en indsats der skal til, så ved vi alt 
for lidt om hvor naturen er og hvordan 
den har det. Men vi kan godt pege på 
nogle betingelser for den sårbare natur 
som ikke er opfyldt, og som betyder at 
biodiversiteten stadigvæk er truet. De 
vigtigste af disse er:
1) Der er for mange næringsstoffer 

i naturen, også på land. Nærings-
stofferne kommer fra landbrug og 
afbrænding af fossile brændstof-

fer og transporteres via luften og 
vandet til næringsfattige heder og 
moser.

2) Der mangler rent grundvand. 
Den omfattende afledning af ofte 
næringsforurenet vand fra marker 
og skove via dræn og grøfter er i 
praksis en kortslutning af vand-
kredsløbet som betyder at kildevæld, 
moser, skovsumpe og enge tørrer ud 
eller forurenes med næringsstoffer.

3) Der mangler græsning og dynamik. 
De græssende dyr hører sammen 
med sandflugt, skovbrande, skovfald 
og oversvømmelser til naturens 
dynamik som er nødvendig for at 
varme- og lyskrævende arter kan 
trives i klitter, heder, overdrev, 
moser og skove.

Dynamisk kystskrænt med bøgeskov 
på kalkbund (habitattype 9150)

Foto: Miljøcenter Århus ved Henriette Bjerregaard.
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4) Der mangler gamle træer og dødt 
ved i skovene. Skoven er vores arts-
rigeste naturtype, og en meget stor 
del af biodiversiteten er knyttet til 
gamle træer og dødt ved – en res-
source som i dag i praksis er ube-
skyttet af lovgivningen.

Nogle af disse problemer kan hånd-
teres meget konkret på den enkelte 
naturlokalitet. Det gælder eksempelvis 
genindførelse af græsning, helst hel-
årsgræsning, af overdrev, enge, moser, 
strandenge, klitter og heder. En eksten-
siv græsning i skovene vil også kunne 
bidrage til biodiversiteten. De gamle 
træer og det døde ved hører også til de 

ukomplicerede indsatser – her handler 
det først og fremmest om at lade træ-
erne stå, til de ældes naturligt. 

Indsatsen bør prioriteres højest i 
områder, hvor der findes en høj mang-
foldighed i dag. 

Det er straks vanskeligere at genop-
rette en naturlig hydrologi og minimere 
nedfaldet af kvælstof fra luften. Udled-
ningen af kvælstof og afvandingen af 
landskabet er grænseoverskridende 
problemer, hvor løsningerne ofte kræver 
indsatser udenfor naturområderne

Det helt overvejende problem er dog, 
at der mangler målsætninger for biodi-
versiteten. Erfaringen viser, at målsæt-
ninger fører til handling. I landbruget er 
dette sat i system – arealerne er kortlagt 
og målsætninger kan hurtigt følges op. 
På vandmiljøområdet har man også haft 
målsætninger i en årrække, og det har 
medført store investeringer. På natur-
området har vi miljømålsloven, som 
sætter rammer for naturforvaltningen 
i Natura 2000-områderne, men for den 
største del af naturen og landarealet 
mangler vi stadigvæk målsætninger og 
planer.

Mere fokus på biodiversitet
Konsekvensen af de manglende eller 
upræcise målsætninger på naturområ-
det har været, at man har brugt mange 
penge, uden at have stillet skarpt på 
målet. 

Resultatet er blevet nye vådområder, 
skovrejsning og nationalparker. Det 
er også natur, men man ville næppe 
have prioriteret dem så højt, hvis målet 

havde været biodiversitet. Desuden er 
effekten af indsatsen med hensyn til 
biodiversitet ikke blevet dokumenteret 
ordentligt 

Mens man har lavet nye skove og 
vådområder på dyr landbrugsjord, så er 
de gamle træer blevet fældet i bøgesko-
vene og rigkær og overdrev er groet til. 
Nationalparkerne er endnu et eksem-
pel på en erklæret indsats for naturen 
som glimrer ved fraværet af biologiske 
målsætninger.

Vi kan kun nå de ambitiøse mål ved 
at tage biodiversiteten alvorligt, og det 
kræver:
1) At de overordnede mål beskrives 

generelt i en handlingsplan for bio-
diversitet som gælder for hele Dan-
mark.

2) At de overordnede mål omsættes til 
konkrete og bindende målsætninger.

3) At opfyldelsen af målene dokumen-
teres.

4) At man prioriterer forskning, som 
kan understøtte naturbevarelsen.

Læs mere om Danmarks afrapporte-
ring til EU på http://www.dmu.dk/
Udgivelser/DMUNyt/2008/3/natursta-
tus.htm

Læs Vilhjelm-udvalgets rapport på 
http://www.sns.dk/wilhjelm/

Forfatteroplysninger:
Rasmus Ejrnæs er seniorforsker, Jesper Freds-
havn er seniorrådgiver og Bettina Nygaard er 
forsker – alle ved afdelingen for Vildtbiologi 
og Biodiversitet ved Danmarks Miljøundersø-
gelser (DMU).
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Over halvdelen af de arter i Danmark, 
der hører under habitatdirektivet, er 
tilknyttet vådområder. 

Det betyder, at forbedringer af 
vandmiljøet har en stor indflydelse på 
forholdene for de pågældende arter, og 
på gennemførelsen af habitatdirektivet. 
Blandt andet derfor har By- og Land-
skabsstyrelsen igangsat en undersøgelse 
af den mulige synergieffekt mellem 
direktiverne. Resultaterne vil man 
blandt andet bruge i den igangværende 
udarbejdelse af forslag til Natura 2000-
planer og vandplaner.

– Vi har fået analyseret, i hvilket 
omfang og på hvilke parametre vand-
rammedirektivet kan være med til at 
beskytte Natura 2000-områderne, og 
det har vist sig at være et rigtig stort 
omfang, fortæller Lisbeth Andersen fra 
By- og Landskabsstyrelsen.

Orbicon har været med til at under-
søge, hvor synergieffekten kan slå 
igennem inden for ferskvandsområdet. 
Analysen skal blandt andet bruges i 

udarbejdelsen af de forslag til vand- og 
naturplaner, som skal være færdige i år.

– Når vi forbedrer vandmiljøet i en 
sø, er det er oplagt at udnytte, at det 
vil gavne forholdene for en lang række 
arter, for eksempel vandplanter, padder 
og fugle. Hvis god økologisk tilstand i 
overfladevandet sikres gennem vand-
rammedirektivet, vil det også bidrage til 
at bevare arter eller naturtyper under 
habitatdirektivet. På den måde kan vi 
udnytte den parallelle gennemførelse af 
vand- og Natura 2000-planlægningen. 
Vi har derfor undersøgt, i hvilke til-
fælde vandrammedirektivets generelle 
beskyttelse af vandressourcerne også 
kan bidrage til at beskytte de udpegede 
arter og naturtyper i habitatdirektivet, 
supplerer Claus Goldberg fra Orbicon. 

En af de store forskelle er, at vand-
rammedirektivets indsatskrav gælder 
alt overfladevand og grundvand, mens 
habitatdirektivet kun har krav om en 
målrettet indsats for de specifikke arter 
og naturtyper i de udpegede Natura 

2000-områder. Dermed vil vandram-
medirektivet kunne bidrage til at 
beskytte de udpegede arter og naturty-
per uden for Natura 2000-områderne.

Fælles parametre
I vandrammedirektivet er målet at 
opnå en »god økologisk tilstand« for 
overfladevand og grundvand. I habitat-
direktivet er målet, »at sikre eller gen-
oprette en gunstig bevaringsstatus« for 
naturtyper, dyre- og plantearter med 
særlig betydning for naturen i EU.

– Det er lidt en udfordring at finde 
metoder at samordne disse mål på. 
Hvor habitatdirektivet hovedsageligt 
går efter botaniske kriterier – for 
eksempel antallet af orkideer inden 
for et bestemt område – er kriterierne 
i vandrammedirektivet i højere grad 
kemiske eller generelle biologiske 
indeks, fortæller Lisbeth Andersen.

– Analysen her er et skridt på vejen 
til en sammenhængende og koordi-
neret indsats mellem de to områder. 

Habitat- og vandrammedi-

rektiverne kommer til at 

udgøre rammen for arbej-

det med at sikre natur og 

miljø fremover. Optimal 

planlægning og udbytte 

af arbejdet kræver, at der 

tænkes på tværs af fag-

grænser.

Stor sammenhæng mellem 
vand- og naturbeskyttelse
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Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Foto: Kim Aaen, NatureEyes



Vi har peget på nogle helt konkrete 
parametre, man kan bruge som udgangs-
punkt for at vurdere tilstanden af den 
enkelte naturtype eller den enkelte art, 
siger Claus Goldberg.

Men et af de store problemer er, at EU 
endnu ikke har fastlagt konkrete målsæt-
ninger for vandmiljøet, hvilket gør det 
svært at finde de fælles parametre.

Ungt overvågningsprogram
Udgangspunktet for planerne er i høj 
grad de data, der er indsamlet gennem 
det statslige naturovervågningsprogram. 
Problemet er, at disse data kun går til-
bage til år 2004.

– Vi har altså ikke et særligt stort 
datagrundlag at gå ud fra, når vi udar-
bejder naturplaner, fortæller Lisbeth 
Andersen.

– Det nationale overvågningsprogram 

for naturen (NOVANA) startede først i 
2004, mens de tidligere data fra amter 
og stat vedrører nogle forskellige ting, i 
forskellige intervaller og i nogle tilfælde 
efter forskellige metoder. Vi bruger alle 
eksisterende data, hvor det er muligt, 
men eftersom vi gerne skulle ende op 
med samme vurderingssystemer og 
kriterier over hele landet, er omdrej-
ningspunktet de data, der er indsamlet i 
NOVANA-regi, fortsætter hun.

Datagrundlaget udbygges konstant, 
og når anden planperiode i 2016 
nærmer sig, er grundlaget naturligvis 
meget bedre.

De strengeste krav?
Spørgsmålet er, om det er habitatdirek-
tivet eller vandrammedirektivet, der 
sætter de strengeste krav for de områ-
der, hvor de begge influerer. De to direk-

tiver har helt forskelligt udgangspunkt.
– Det har vist sig, at det oftest er 

habitatdirektivet, der helt overordnet 
sætter de strengeste krav. Det drejer sig 
om nogle helt bestemte arter og natur-
typer, som skal bevares eller have bedre 
forhold. Men det kræver naturligvis en 
intensiv overvågning, hvis vi skal finde 
ud af, hvordan deres tilstand er, og om 
det kræver forbedringstiltag, fortæller 
Claus Goldberg.

– Den største forskel vil nok komme, 
når den konkrete indsats skal priorite-
res. I forhold til vandmiljøet vil det give 
god mening at lave indsatser, der hvor 
man får den største effekt. Det er ofte, 
hvor der er meget påvirkede recipien-
ter, mens habitatdirektivet har fokus 
på de fineste naturområder vi har. På 
den måde har de ikke helt samme mål, 
fortæller Lisbeth Andersen.

Tæt parløb
En af rapportens konklusioner er, 
at bestemmelserne i de to direktiver 
skal gennemføres i tæt samspil. Det 
kræver, at forvaltningerne koordinerer 
planlægningen og indsatserne. De to 
direktiver kører tidsmæssigt et parallelt 
forløb. Det giver gode muligheder for at 
koordinere indsatsen i forbindelse med 
inddragelse af interessenter, hørings-
procedurer osv.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunika-
tionsmedarbejder i Orbicon A/S.
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Genskab søer, der i dag er tømt for 
vand, og lad ådalene blive oversvøm-
met, sådan som de tidligere blev det på 
naturlig vis! 

Dermed vil søerne og ådalene kunne 
tilbageholde meget af det vand, der i 
en række tilfælde har oversvømmet 
danske byer i de senere år. 

Budskabet blev leveret af forfatteren 
og miljøjournalisten Kjeld Hansen ved 
Kommunernes Klimakonference i Kol-
ding den 31. marts. 

– Der findes masser af udrettede 
vandløb, udtørrede søer og sænknin-
ger i terrænet, der udgør potentielle 
reservoirer for de stigende vandmæng-
der. Fordelen ved dem er, at man ikke 
behøver grave jord væk, men i mange 
tilfælde blot skal slukke for nogle 
pumper for at komme til at udnytte 
dem, forklarede Kjeld Hansen ved kon-
ferencens temamøde om forebyggelse 
af klimaændringerne.

Hans centrale pointe var, at denne 
løsning formentlig ville være betydeligt 
billigere end at etablere nye kloakled-
ninger i store dimensioner for at hånd-
tere de stigende vandmængder. Han 
mente, at det ville være muligt at betale 
landbruget en kompensation – eksem-
pelvis med finansiering fra EU.

Hvad med vandet i byen?
Idéen vandt genklang hos flere af del-
tagerne ved temamødet om forebyg-
gelse af klimaændringerne. Allan K. 
Bruus fra Odense Vandselskab holdt 
imidertid et oplæg, der indikerede, at 
virkeligheden ikke nødvendigvis er helt 
så enkel endda. 

Ved planlægning af eksempelvis 
nye boligområder er det muligt at 
afsætte plads til en såkaldt arealbaseret 
håndtering, eksempelvis nedsivning af 
regnvandet. 

– De økonomiske modeller tyder på, 
at arealbaseret håndtering er billigere. 
En kloakledning med stort volumen 
koster måske 150 millioner kroner, og 
man kan lave en del andre ting for de 
penge, sagde han.

Bymidten består derimod i høj 
grad af befæstede arealer. Desuden er 
kloaksystemet præget af en knopskyd-

ning, der gennem årene har betydet, 
at de eksisterende afløbssystemer 
ikke er dimensioneret til at håndtere 
de stigende mængder spildevand og 
regnvand. Selv om der arbejdes med 
kreative løsninger som opsamling af 
regnvand i grøn bevoksning på hustage, 
så bliver det ifølge Allan K. Bruus svært 
at undgå nye, store afløbsledninger.

Til slut rejste en af tilhørerne, tek-
nisk direktør Knud Erik Bornhardt fra 
Hedensted Kommune, spørgsmålet, om 
en kæmpe sø i baglandet ved Odense 
ville kunne tilbageholde så meget vand, 
at den regn, der falder i selve byen, ikke 
ville være noget problem. Det spørgs-
mål er indtil videre ubesvaret.

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

Af Poul Erik Pedersen

Genetablerede søer og 

oversvømmede ådale kan 

holde vand væk fra byerne. 

Men hvad med det regn-

vand, der falder i selve 

byerne?

Mere natur kan  
afbøde klimaændringer

Årslev Engsø er blevet genetableret og opsamler i dag vand, der kunne have oversvømmet Århus 
ved kraftige regnskyl. En ekstra gevinst er attraktiv natur.
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Det begyndte med et lille, privat initia-
tiv med to krukker med henholdsvis 
en tomatplante og en agurkeplante i 
den lukkede gård på Ølby Ældrecenter 
Lyngbo ved Køge. 

De to krukker var stillet op af en 
beboer på 95 år – en tidligere land-
mand, der gerne ville blive ved med 
at se tingene gro for at kunne høste et 
omend nok så beskedent udbytte. Han 
kom fra et nu nedlagt plejehjem, hvor 
de havde en have med drivhus, og det 
savnede han. Derfor passede og plejede 
den 95-årige sine planter i krukkerne 

med stor omhu – og han talte gerne 
om dem. 

Hvorfor ikke bygge videre på den 
idé til glæde for alle de andre bebo-
ere på ældrecentret? tænkte Gunnar 
Christensen, hvis mor er beboer på 
ældrecentret. 

Som pensioneret skoleinspektør fra 

Stevns havde han både tiden og virke-
lysten til at gøre noget ved idéen, og 
derfor gik han i gang med at udbygge 
det grønne islæt i gården. 

Først blev et fuglebad placeret i 
blomsterbedet for at tiltrække fugle. 
Så kom der fuglekasser på murene, og 
der blev bygget et drivhus i et hjørne i 
gårdhaven. Og så kom idéen om at få 
lavet nogle højbede, hvor de ældre selv 
kunne rode lidt i jorden og nusse med 
planterne.

Højbede i kørestolshøjde
– I første omgang så vi på nogle mindre 
højbede. De har den fordel, at de er på 
hjul, så de kan køres derhen, hvor folk 
nu sidder herude i gården, fortæller 
Gunnar Christensen, da vi besøger den 
en kold forårsdag.

Af Poul Erik Pedersen

Højbede i kørestolshøjde 

giver de ældre mulighed 

for fysisk aktivitet og for at 

blive stimuleret med nye 

sanseindtryk.

Grønne oplevelser  
på et ældrecenter i Køge

Gunnar Christensen fotograferet ved et af de 
kørestolsvenlige højbede på en kold forårsdag, 
før plantesæsonen var kommet i gang.

Højbedene giver de ældre mulighed for lidt fysisk udfoldelse og for at få nye sanseindtryk.
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Hvis beboerne selv skulle have 
mulighed for at sidde i en kørestol 
og alligevel kunne nå planterne, var 
det imidlertid nødvendigt med nogle 
højere højbede.

Derfor talte Gunnar Christensen 
med firmaet SkovTrup ved Hobro. 
SkovTrup leverer en række produk-
ter i træsorten robinie, blandt andet 
højbede, og firmaet gik med til at 
specialbygge højbede, så de passede til 
kørestolshøjde.

– Førhen kunne man bare sidde 
herude. Nu har de ældre mulighed 
for at hjælpe lidt til med at pleje plan-
terne, eller bare nippe lidt i en blomst, 
plukke og spise et jordbær eller smage 
på vindruerne fra drivhuset, forklarer 
Gunnar Christensen.

Netop sanseindtrykkene er væsent-
lige for de ældre, siger Ghita Galle, der 
er leder af Ølby Ældrecenter Lyngbo.

– Det der vil betyde noget for de 
fleste af vore ældre er, at de kan blive 

stimuleret af de sanseindtryk, de kan 
få af farverne, duftene, fuglenes sang, 
berøring af planterne og ved at smage 
på for eksempel bær, siger Ghita Galle.

Et nyt produkt i robinietræ
Hos SkovTrup ved Hobro fremstillede 
man i forvejen højbede i træ. Kernen i 
virksomheden er fremstilling og salg af 
produkter i robinietræ, der har en god 
holdbarhed ved kontakt med jord – og 
derfor er et miljøvenligt alternativ til 
trykimprægneret træ, fortæller Søren 
Gøttrup fra SkovTrup. 

– Vi leverer blandt andet meget træ 
til naturlegepladser samt materialer til 
terrasser eller pergolaer såsom hegn, 
brædder og havemøbler. Henvendelsen 
fra Gunnar Christensen har inspire-
ret os til at fremstille produkter som 
eksempelvis højbedene, der kan anven-
des til sansehaver på plejehjem eller 
andre institutioner, fortæller Søren 
Gøttrup fra SkovTrup.

Indtil videre har virksomheden præ-
senteret idéen på sin hjemmeside, men 
har ellers ikke gjort noget aktivt for at 
markedsføre produkterne. Trods det 
har firmaet allerede haft flere henven-
delser fra institutioner, der har hørt om 
projektet i Køge.

– I øjeblikket er der seks ansøgninger 
i gang om tilskud til lignende projekter. 
Så jeg tror det lige så stille kommer til 
at brede sig som ringe i vandet, siger 
Søren Gøttrup.

Han begrunder det med, at interes-
sen for robinietræ er stigende for tiden. 

– Da vi begyndte at sælge robinietræ 
for tre-fire år siden, var det meget forst-
folk og eksempelvis medarbejdere i de 
tidligere amter, der købte træet. Men 
nu er interessen også vakt ude i kom-
munerne, hvor det blandt andet bliver 
brugt til at udskifte trykimprægneret 
træ i legepladser – og nu altså også til 
sansehaver på plejehjem, siger Søren 
Gøttrup.

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

Texas Pro Trac er en linie af 2-hjulede 
universaltraktorer, til den professionelle bruger. 
Fra 5 - 9 HK benzin eller diesel. vejl. pris fra 6.396,- excl. moms

Dixon - ZTR
Texas’ ZTR linie er plænetraktorer 
med en enestående opbygning. 
Maskinerne har ingen kobling 
og ingen gearkasse, hvorved der 
kun kræves en minimal vedlige-
holdelse.
vejl. pris fra 39.996,- excl. moms

Se yderligere informationer og nærmeste 
forhandler på www.texas.dk eller tlf. 6395 5555
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Forskning på Skov & Landskab på 
Københavns Universitet viser, at let 
adgang til grønne områder fører til øget 
fysisk aktivitet, sundere og gladere børn 
og unge. Problemet er bare, at børn 
og unge kommer alt for lidt ud i det 
grønne – måske fordi samfundet glem-
mer at spørge dem, hvad der skal til for 
at få dem ud i det fri.

Over 70 procent af danske børn og 

unge besøger kun byens grønne områ-
der i regi af børnehaver, fritidshjem og 
fritidsklubber mv., og det er ikke til-
fredsstillende, siger professor og forsk-
ningschef Gertrud Jørgensen fra Skov 
og Landskab.

– Det betyder, der er behov for rum, 
som stimulerer til øget brug – også i fri-
tiden og når institutionerne er lukket. 
Derfor skal områderne også passe 

bedre til børn og unges behov, fastslår 
Gertrud Jørgensen.

Derfor er det vigtigt i langt højere 
grad at tage børn og unge med på råd 
om udviklingen af byrum og parker, så 
de gider bruge dem og dermed får gavn 
af de fordele, udeophold giver.

– Vi ved allerede noget om, hvor-
dan man kan inddrage børn og unge i 
byplanlægningen. Men i praksis tages 
de sjældent med på råd, når der skal 
planlægges eller bygges, forklarer hun. 
Dét bliver en opgave for de landskabs-
arkitekter og bydesignere, der bliver 
uddannet ved Det Biovidenskabelige 
Fakultet på Københavns Universitet, 
siger hun videre.

Skov & Landskab tog ligeledes bolden 
op, da man i marts udskrev idékon-
kurrencen »Design din by«, hvor alle 
mellem 15 og 24 år blev indbudt til 
at komme med bud på, hvordan gode 
byrum designes.

Børn og unge for 
lidt i det grønne

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

ningscentret for Skov og Landskab, KVL og Skovskolen - en 

halv snes kurser, temadage, konferencer og udstillinger inden 

for skov, park, landskab og planlægning.

Arrangementerne giver både mulighed for at lære nye 

færdigheder og få andel i resultater af Skov & Landskabs 

forskning. Emnerne er blandt andet bytræer, kirkegårdsfor-

valtning, landskabsarkitektur, skulpturkunst i træ, rydning af 

større træer, naturplaner samt internationale kurser i blandt 

andet geografi ske informationssystemer og implementering 

af frøprogrammer.

Du kan se en oversigt over arrangementerne på 

www.sl.kvl.dk.

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

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

Begge nye bestyrelsesmedlemmer har stor indsigt i de 

internationale energimarkeder samt ikke mindst erfaring i 

projekthåndtering på disse markeder.

Direktør Torben Bjerre-Madsen har hentet sin erfaring 

gennem sit arbejde som direktør i virksomheder som Vestas, 

NEG Micon, Crisplant Industries og Danisco. I dag arbejder 

Torben Bjerre-Madsen som professionelt bestyrelsesmedlem 

dels inden for vedvarende energi og dels i traditionelle indu-

strivirksomheder som VKR Holding, DISA og Superfos

Direktør Peter Høstgaard-Jensens erfaring er hentet 

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

været som administrerende direktør i el-produktionsvirksom-

heder som ELSAM A/S. 

Peter Høstgaard-Jensen, der yderligere har hentet erfaring 

via bestyrelses- og forretningsudvalgsposter i Dansk Indu-

stri samt Dansk Arbejdsgiverforening, arbejder i dag med 

erhvervsrettet bestyrelsesarbejde og anden erhvervsrådgiv-

ning gennem fi rmaet Høstgaard I/S. 

Bestyrelsen for Xergi A/S består herefter af:

· Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, formand

· Koncernchef Ove Kloch, næstformand (adm. direktør og 

koncernchef i Hedeselskabet)

· Hofjægermester, godsejer Frants lensgreve Bernstorff-Gyl-

densteen (næstformand i Hedeselskabets bestyrelse)

· Direktør Peter Kjær

· Direktør Torben Bjerre-Madsen

· Direktør Peter Høstgaard-Jensen

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

Hedeselskabet.
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GEO  TEKNISKE  LØSNINGER
JENS RANFELT A/S

Ingeniør- & handelsfi rma
Tlf. 97 36 63 10 * Fax 97 36 66 10
jens@ranfelt.dk * www.ranfelt.dk

Rådgivning · Vækstmåtter 
og salg af: · Membraner

· Geotekstiler
· Geonet 
· Græsarmering 

Børn og unge tages for lidt med på råd 
om, hvordan byens rum skal indrettes.
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Design din by 2008

Et forslag om kontorbygninger, der giver nye mulig-

heder for socialt liv, er miljømæssigt bæredygtige, 

og som inspirerer omgivelserne æstetisk, blev vinder 

af idékonkurrencen »Design din by 2008«, som var 

udskrevet af Skov & Landskab på Københavns Universi-

tet. Anden præmien gik til et lille mobilt værelse, som 

man kan flytte rundt med og stille der, hvor man gerne 

vil bo. Tredjepladsen blev delt mellem et 3D spil med 

et fælles kulturhus, det idéelle bykvarter og et enheds-

gymnasium. Der blev uddelt i alt 20.000 kr. i præmier 

til vinderne, der alle var fra hovedstadsområdet. Læs 

mere på www.designdinby.dk.

Foto: Miklas Njor, chiliarkiv.dk



Merit Turf ®

Til effektiv bekæmpelse af gåsebiller

For yderligere information 
Telefon:  24 29 99 72

Mail: carl-peter.elgaard@bayercropscience.com
www.bayer-es.dk

• En årlig behandling sikrer græsset året ud.

•   Merit Turf fås nu i 3 Kg. og 10Kg.

•   2 års erfaring bekræfter de unikke udviklingsresultater med en effekt op til 90%

•   Meget lang anvendelses periode Juni - July.

• Det mest effektive middel til bekæmpelse af Gåsebillen.

•   Forbedrer græskvaliteten.

 Læs altid etiketten før brug

Når skaderne observeres er 
det for sent at gennemføre 
en bekæmpelse

Gåsebille larverne lever af græs-
sets rodnet, hvorved de gule 
pletter opstår.

Den voksne Gåsebille er 
kobberbrun på bagkroppen. 
Når de observeres kan en 
bekæmpelse anbefales 
10 dage efter

Gåsebillen-larven som den 
ses sidst på sommeren. ved 
den første nattefrost 
bevæger larven sig ned i jor-
den, hvor den overvintrer.
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Et par gange om året bliver mange 
danske vandløb gået igennem af 
åmænd, der skærer grøden for at sikre, 
at vandløbene beholder den form, der 
er foreskrevet i vandløbsregulativerne, 
og for at sikre, at vandet kan strømme 
gennem vandløbene.

Hvis denne grødeskæring gennem-
føres skånsomt, er det muligt at påvirke 
vandløbenes udvikling, så både fisk, 
smådyr, insekter og planter får bedre 
muligheder for at trives i og omkring 
vandløbene. Det er målet med en ny 
håndbog om vandløbsplanter, der 

netop er udgivet af HedeDanmark a/s.
Håndbogen er skrevet til åmænd, 

lodsejere ved private vandløb og andre, 
der beskæftiger sig med praktisk grøde-
skæring. Den er i lommeformat, så den 
er let af have med i felten, når arbejdet 
skal udføres. 

Håndbogen giver en kort introduk-
tion til de forskellige typer af vand-
løbsplanter og deres betydning for 
vandløbet, alt efter om de vokser nede 
i vandløbet, i vandkanten eller oppe på 
brinken. Herefter beskriver den de 21 
mest almindelige planter, der vokser 

ved de danske vandløb, idet den blandt 
andet fortæller om erfaringerne med 
planternes reaktion på grødeskæring. 

For eksempel kan man læse, at for-
glemmigej generelt har svært ved at 
komme sig efter grødeskæring, og da 
den sjældent giver problemer i forhold 
til afvandingen, bør den skånes. Efter 
grødeskæring kan stumper af stængler 
af bittersød natskygge drive med strøm-
men og etablere nye bevoksninger. 
Hvis den begynder at blive et problem 
ved mindre vandløb, kan det løses ved 
håndlugning i juni, ogsåvidere ... 

– Mange åmænd har en god for-
nemmelse for disse ting, men ofte kan 
de ikke lige sætte navn på de enkelte 
planter. Hvis vi skal kunne gøre brug 
af al den viden og de erfaringer, der 
findes blandt åmændene, er det vigtigt, 
at vi kalder tingene for det samme, 
fortæller Rikke Schultz, HedeDanmarks 
produktchef inden for vandløbsvedlige-
holdelse og ansvarlig for udgivelsen af 
håndbogen. 

Dermed håber hun, at håndbogen 
kan styrke opbygningen af viden om 
grødeskæringens betydning for vand-
planterne og dermed for vandløbets 
udvikling.

Af Poul Erik Pedersen

Ny håndbog om vandløbsplanter kan 

bidrage til forbedring af vandløbene.

Kend dine  
vandløbsplanter!

Håndbog om vandløbsplanter

HedeDanmark a/s

Sælges i sæt à 10 stk for 750 kr.

Kontakt 57 86 09 21.

Grenet pindsvineknop er en af de 
planter, der beskrives i hæftet.
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Burde naturforvaltningens administra-
tion egentlig ikke ligge i Kulturministe-
riet? Stort set al vores såkaldte natur er 
nemlig mere et udtryk for kultur end 
for reel natur. 

Indførelse af landbrugsproduktion 
er den væsentligste årsag til, at vi har 
natur, som vi kender den i dag i Dan-
mark. 

Politisk er det besluttet, at kultur-
historiske levn helt tilbage fra dengang, 
vi gik fra jægerstenalder til bondesten-
alder skal bevares, og at det er natur. 
Det gælder eksempelvis overdrevet, 
skovengen, den ferske eng og heden. I 
hvert fald kan man konstatere, at den 
lysåbne naturtype er i høj kurs, og at 
der kanaliseres mange midler til at 
pleje den. Eksperter vurderer, at der 
årligt skal investeres 1 – 2 milliarder 
kroner i at pleje og opretholde vor 
natur, som i reglen er påvirket af men-
nesker.

Ingen naturlig dynamik
Hvis vi tror, at vi har natur i rendyrket 
dynamik, så stikker vi blår i øjnene på 
os selv, for det har vi ikke. Naturopfat-
telsen må ikke blive for elitær og fin-
kulturel, for så tabes helikopterperspek-
tivet og forbindelsen til praktikerne, 
som i reglen er dem, der har størst 

betydning for beskyttelsen og plejen. 
Kulturen i skov og land kan sagtens 
have et højt naturindhold og bidrage til 
øget biodiversitet, hvis vi erkender, at 
naturen udvikler sig som et resultat af 
menneskeskabte målsætninger.

Forleden stod jeg på en nyetableret 
skoveng og nød det æstetiske udtryk 
– skoven var blevet åbnet for øjet. 
Insekterne og især sommerfuglene 
havde meget travlt. Lidt derfra stod 
der en rudel kronvildt og essede (græs-
sede). Og en hugorm lå og slangede sig 
på en bar plet jord, som solen havde 
opvarmet. 

For ganske kort tid siden var der på 
stedet en naturmæssig ørken bestående 
af bevoksning med rødgran, der var 
meget skyggepræget og uden bund-
vegetation.

Mere artsrig flora og fauna
Nu har ejeren bestemt sig for en mål-
sætning for området, som er vildtven-
ligt skovbrug med fokus på hjortevildt. 
Den målsætning kan i min optik være 
mindst lige så berettiget, som når der 
plejes for andre specifikke arter i de lys-
åbne halvkulturer. Selv om kronvildtet 
ikke ligefrem kan betegnes som truet, 
er det stadig en del af naturen, og hvis 
vi plejer den, kan det give plads til en 

betydelig mere artsrig flora og fauna. 
Motivationen hos ejeren er altså 

vildtpleje og i dette tilfælde for hjor-
tevildt. Hjortevildt er en af de arter, 
befolkningen sætter stor pris på at 
opleve, og kunne dermed set ud fra en 
demokratisk vinkel blive sat højt på 
dagsordenen og overgå andre arter i 
naturplejen.

Ejeren ønsker derudover at gen-
indføre vildsvin og bævere i området, 
og det er en god idé. Vildsvinene og 
bæverne kunne nemlig udføre den 
naturpleje på naturens præmisser, 
som vi ellers betaler dyrt for, så vi kan 
bevare lysåbne naturarealer. I stedet 
kunne vi bruge pengene på den kultur, 
vi møder i musik, billedkunst og teater!

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

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark a/s

Det er en politisk beslutning, at overdrevet, 

skovengen, den ferske eng og heden er natur.

Skal natur-
forvaltningen  
over i Kultur-
ministeriet?
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Det grå egern  
– en trussel for dansk skovbrug?

Det grå egern har næsten udkonkurreret det røde 

egern i Storbritannien. Samtidig forårsager det 

skader på skoven og påvirker fuglelivet.

Af Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Det grå egern er hjemmehørende i 
Nordøstamerika i et område, der stræk-
ker sig fra Quebec ned gennem New 
Jersey og Pennsylvania og vestpå til 
Ohio. 

Det blev første gang observeret i 
England i 1820’erne, men den første 
dokumenterede udsætning skete i 1876 
i Cheshire. 

I dag findes det grå egern over det 
meste af England, Wales, Irland og 

op i Skotland. Det har udkonkurreret 
det røde egern bortset fra få isolerede 
lokaliteter som Isle of Wight, Anglesey 
og få pletter i det nordlige England og 
Skotland. 

Det grå egern optræder ekstremt 
destruktivt over for træerne. Det 
skræller bark af stamme og grene. Det 
vurderes at udgøre en alvorlig trussel 
mod skovbilledet og den biologiske 
mangfoldighed.

Kraftig spredning i Norditalien
Det grå egern blev desuden introduce-
ret til Piemonte-området i Norditalien 
i 1948. I løbet af de efterfølgende godt 
20 år bredte det sig kun langsomt over 
et areal på ca. 25 km2. Efter de næste 
20 år var dette areal øget til 250 km2. 
Herefter gik spredningen ind i en eks-
ponentiel fase, hvor arealet er øget med 
ca. 250 km2/år. 

Det røde egern er tilsvarende i perio-
den 1991-97 forsvundet fra omkring 
55 procent af de oprindelige lokaliteter. 
En bekæmpelseskampagne mod de grå 
egern i Norditalien måtte indstilles, 
da dyreværnsorganisationer lagde sag 
an mod myndighederne, og medierne 
omtalte kampagnen som »mord på 
Chip og Chap«.

Det grå egern mangler naturlige fjender i Europa og har bredt sig med alvorlige følger for skovene i både Storbritannien og Norditalien.
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Det grå egern, Sciurus carolinensis
Føden består hovedsagelig af nødder – 
især agern, bog, kastanier og hasselnød-
der, men egernet spiser også frugter, 
kornafgrøder, svampe, rødder, knopper, 
skud og bark. Det sidste er det største 
problem i relation til skovbrug. De har 
en forkærlighed for 20-40-årig ahorn 
og bøg. De flår barken af stammer og 
grene for at få fat på basten og vækst-
laget, som de æder. Dette sker især om 
foråret og tidligt på sommeren.

De grå egern går ikke i vinterdvale, 
men fouragerer hele året. De tilbringer 
relativt megen tid på jorden og er ikke 
så sky over for mennesker som røde 
egern. De bygger primært rede i hule 
træer eller grentveger i 6-15 m højde, 
men kan også bygge rede i hustage. 
Reden er rodet sammensat af kviste og 
foret med græs, løv og mos.

Når hunnen er et år gammel får den 
sit første kuld unger. Ældre hunner har 
to-tre kuld pr. år. Og to – tre unger pr. 
kuld. Hvis fødeforhold og vejrforhold 
er ideelle op til 5-6 unger pr. kuld. 
Levetiden er i gennemsnit 6-8 år. Det 
grå egern overlever bedst i løvskovsom-

råder og opnår her tætheder op til 8-15 
individer eller mere pr. ha.

Det grå egern har bortset fra duehø-
gen angiveligt ingen naturlige fjender 
i Europa. I Nordamerika efterstræbes 
arten af rødlos, vaskebjørn, forskellige 
ugler og andre store rovfugle samt visse 
slangearter. Det grå egern er bærer af, 
men rammes ikke selv af sygdommen 
parapoxvirus.

Det røde egern, Sciurus vulgaris 
Røde egern lever først og fremmest af 
frø. De foretrækker frø af skovfyr, men 
æder også gerne frø af lærk og gran. 
Nødder, svampe, frugter fra træer og 
buske samt nogle gange fugleæg er også 
en del af fødegrundlaget.

Det røde egern bygger store reder 
ofte i grentveger. De lever som regel 
enkeltvis og mødes kun i forbindelse 
med parringen. Hunnerne føder et 
kuld i foråret, men kan reproducere sig 
en gang til i løbet af sommeren, hvis 
forholdene er til det. 

Der er normalt 2-3 unger pr. kuld, i 
sjældne tilfælde op til 6 unger. 

Tætheden af det røde egern når op 

på ca. 1 individ pr. ha i såvel løvskov 
som nåleskov.

Rovfugle er de vigtigste naturlige 
fjender, og duehøg, mår og katte (nær 
huse) er væsentlige prædatorer (rovdyr) 
for det røde egern. Derudover slår 
sygdom (parapoxvirus) og biltrafik også 
mange røde egern ihjel.

Sådan kender du dem
Ud over det grå egerns grålige pels, kan 
de to arter skelnes på, at det grå egern 
er væsentlig større og tungere (23-30 
cm + hale 14-24 cm, 400-800 gram) 
end det røde egern (19-28 cm + 14-24 
cm hale, i gennemsnit 300 gram). Kun 
det røde egern har hårduske på ørerne. 
Lokalt – for eksempel på Nordvestfyn 
– forekommer mørke eller sortgrå vari-
anter af det røde egern. Disse har også 
de karakteristiske hårduske på ørerne. 
Der er ingen rapporter om, at det røde 
egern og det grå egern krydses med 
hinanden. 

Skader
Den væsentligste skade, som det grå 
egerns succes har påført skovbruget i 
Storbritannien hidrører fra barkskræl-
ningen. Denne skaber indfaldsveje for 
svampeangreb og ødelægger træernes 
vækst. 

En undersøgelse fra 2000 angiver, at 
det grå egern har forårsaget skader på 
samtlige arealer med ær (100%) samt 
på størstedelen af arealer med bøg 
(66%), eg, ask og ægte kastanie (30%). 
Omfanget af skaderne på de enkelte 
arealer var varierende fra under 5% 
til mere end 50-75% i ær. Det er pri-
mært de tyndbarkede træarter, som 
er sårbare, især i alderen 10-40 år. De 
økonomiske tab af skaderne er for de 
199.000 ha statsskov i England – alene 
for ær, bøg og eg – blevet opgjort til 2 
millioner £ over en rotation.

Både røde og grå rederøvere
Ud over at det grå egern udkonkur-
rerer det røde fra fælles lokaliteter, har 

Skovdyrkningsmæssigt er det muligt at favorisere det røde egern, hvis det grå egern begynder at 
brede sig.
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det grå egern en større tendens til at 
plyndre fuglereder for æg og unger. 

En engelsk undersøgelse fra 2003 
konkluderer, at såvel det røde som det 
grå egern er betydende rederøvere hos 
småfuglene. 

Hvis det grå egern skulle mistænkes 
for at have større betydning for fug-
lebestanden, er det antagelig gennem 
den måde hvorpå den påvirker habita-
ten samt den øgede konkurrence om 
føde og redepladser, som er resultatet 
af enne arts større størrelse og tæthed.

Bekæmpelse
Det har vist sig meget svært at 
bekæmpe det grå egern. Flere metoder 
har været anvendt i England i områder, 
hvor træerne skades af det grå egern. 

Giften »Warfarin« er et antikoagu-
leringsmiddel magen til Bromadiolon, 
der herhjemme er godkendt til bekæm-
pelse af  mus og rotter. Midlet bliver 
anbragt i specialdesignede fælder, som 
sigter på kun at give adgang for det grå 
egern. Disse fælder må kun anvendes 
i områder, hvor det røde egern ikke er 
til stede. 

Hvis begge arter findes i området 
benyttes levende fangst i fælder og 
efterfølgende aflivning. 

Bortskydning, eventuelt arrangeret 
som klapjagt, har ikke vist sig særlig 
effektiv. Der arbejdes i øjeblikket på at 
udvikle metoder, der påvirker det grå 
egerns reproduktionsfysiologi i retning 
af sterilitet.

 

Træartsvalg kan  
favorisere røde egern
Hastigheden hvormed det grå egern 
udkonkurrerer det røde, kan påvirkes 
gennem habitatsammensætningen. 

De to arter har sameksisteret længst 
i nåleskovsdominerede områder. Den 
britiske Forestry Commission har 
offentliggjort en »Forest Design Plan«, 
ifølge hvilken hitlisten for det røde 
egern ser således ud: Rødgran, skovfyr, 
lærk, douglasgran (undgås af grå egern), 
blanding af gran, lærk og fyr. Tilstede-
værelsen af nåleskov vil således kunne 
favorisere det røde egern frem for det 
grå.

Vurdering af spredningsrisikoen
Der er forskellige vurderinger af mulig-
hederne for det grå egerns spredning 
nordpå fra Italien. 

Vegetationen omkring foden af 
Alperne er nok ikke den mest veleg-
nede for det grå egern, men floddalene 
- for eksempel omkring Lago Maggiore 
– kan måske give mulighed for spred-
ning. 

Hvis man tænker sig, at det lykkes 
for det grå egern at nå til Schweiz eller 
Frankrig, må det antages, at det vil tage 
omkring et halvt århundrede, før det 
spreder sig til Nordeuropa. 

Herefter vil det tage endnu et halvt 
århundrede før det udvikler sig til et 
skadeproblem af omfang som i Storbri-
tannien eller Italien. 

Derfor er den umiddelbart største 

risiko, at der sker en ulovlig import af 
grå egern som kæledyr, og at de deref-
ter slipper ud i naturen ved et uheld. 
Der findes en vildtlevende bestand af 
jordegern nær Farum.

De danske skove er potentielt veleg-
nede som levesteder for det grå egern. 
Den største trussel for dansk skovbrug 
er imidlertid ikke indvandring af grå 
egern fra syd eller vest, men at kæledyr 
undslipper. Det bør derfor indskærpes 
at det grå egern ikke må importeres til 
private dyrehold. Herudover kan der 
være grund til bakke op om tiltag, der 
sker i andre europæiske lande, for at 
begrænse risikoen for eksport af pro-
blemerne.

Læs mere på 
www.europeansquirrelinitiative.org – web-
sted for »European Squirrel Initiative«, der 
arbejder på forhindre spredning af det grå 
egern i Europa.

www.forestresearch.gov.uk/greysquirrels - web-
side for den britiske Forestry Commissions 
forskningsprogram.

Forfatteroplysninger:
Hans Peter Ravn er seniorforsker ved Skov & 
Landskab på Københavns Universitet.
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sawo.dk | Tlf.: 7010 0766

Vi leverer lasthåndteringssystemer
til hele transport branchen.

Service og reparation på alt 
hydraulisk materiel bl.a. kraner 
og skovmaskiner.  



Ved Hedeselskabets årsmøde den 21. 
april gik EU-kommissær Mariann 
Fischer Boel kraftigt i rette med olie-
industrien, fødevareindustrien og bil-
industrien, som hun kritiserede for at 
føre kampagne mod biobrændstoffer.

– De tre industrier har slået pjal-
terne sammen i en ekstremt uhellig 
alliance. Hver uge har de ved hjælp af 
nye eksperter stjålet avisoverskrifterne 
på en måde, der efter min opfattelse 

kan beskrives som fordrejning af sand-
heden og kreativ anvendelse af forskel-
lige statistikker, sagde Mariann Fischer 
Boel, da hun ved årsmødet præsen-
terede sit arbejde med at justere EU’s 
landbrugspolitik.

Som et eksempel nævnte hun, at 
en højtstående medarbejder i OECD 
havde udtalt, at EU skal bruge halvde-
len af sit landbrugsareal til energiaf-
grøder, hvis målet om iblanding af 10 
procent biobrændstof skal nås.

Ifølge EU-kommissæren havde 

OECD-medarbejderen glemt at tage 
højde for anden generationstekno-
logien, hvor man kan bruge restpro-
dukter til produktion af flydende 
biobrændstoffer, og som dermed ikke 
kræver noget selvstændigt landbrugs-
areal. Desuden havde vedkommende 
ikke kalkuleret med import af bio-
brændstoffer til EU.

– Det er jo en fuldstændig vanvittig 
udtalelse, der risikerer at få investorer 
til at blive meget forsigtige, sagde EU-
kommissæren.

– Sagen er, at hvis vi skal opfylde 
målsætningerne, så er den eneste 
mulighed, at vi med forsigtighed og 
betænksomhed bruger de første gene-
rations biobrændstoffer, vi har nu, 
blandt andet ved at opstille bæredyg-
tighedskriterier. Og samtidig skal vi så 
sætte turbo på udviklingen af anden 
generations biobrændstofferne, hvor vi 
kan udnytte eksempelvis træ fra skov-
bruget som råvare, fastslog Mariann 
Fischer Boel.

Af Poul Erik Pedersen

Mariann Fischer Boel kritiserer 

olieindustrien, fødevareindustrien 

og bilindustrien for kampagne 

mod biobrændstoffer.

Går i rette med  
»uhellig alliance«
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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

Foto: Hedeselskabet



Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

I begyndelsen af 1980’erne var storm-

fald med til for alvor at sætte gang i 

mekaniseringen af dansk skovbrug. Nu 

ser en tilsvarende udvikling ud til at 

være sat i gang i Polen, blandt andet 

med hjælp fra Dalgasgroup A/S.

Den 20. juli 2007 blev det polske 

statsskovdistrikt Przedbórz ramt af en 

orkan, der medførte et omfattende 

stormfald på mere end 3.500 hektar 

med omkring 270.000 kubikmeter 

træ. 

I samarbejde med en polsk skoven-

treprenørvirksomhed fik Dalgasgroups 

polske datterselskab, Hedeselskabet 

Sp. z o.o., til opgave at bistå med 

rydningen af en del de stormramte 

arealer. 

Effektiviteten i rydningsarbejdet har 

vakt betydelig opsigt i det polske skov-

brug, og senest har Warszawa-avisen 

Zycie Warszawie (»Livet i Warszawa«) 

bragt et tillæg på fire sider, hvor der 

sættes fokus på potentialet i at meka-

nisere polsk skovbrug.

I foråret 2008 har Dalgasgroup A/S 

etableret det polske selskab SilvaPol 

Serwis, der skal samarbejde med det 

polske statsskovbrug om at udvikle 

mekanisering af skovbruget med 

udgangspunkt i de danske erfaringer 

på området.

– Potentialet for mekanisering af 

det polske skovbrug er betydeligt. 

Skovarealet er stort, og samtidig er 

mange polakker rejst til det vestlige 

Europa for at arbejde. Derfor er der 

mangel på arbejdskraft og stigende 

pres på lønningerne, hvorfor anven-

delse af maskiner bliver stadig mere 

interessant for skovbruget, fortæller 

Henrik Hjortholm fra SilvaPol Serwis.

Vil gøre rig golf-
stat grønnere
Formel 1-bane, Louvre- og Guggen-

heim-museer, golfbaner og stribevis af 

luksushoteller. Store anlægsprojekter 

betyder allerede nu og i de kommende 

år kraftig vækst i etablering og pleje af 

grønne anlæg i Abu Dhabi – den olie-

rigeste og mest velhavende del af De 

Forenede Arabiske Emirater.

For at få del i Emiraternes vækst 

har HedeDanmark a/s overtaget ledel-

sen af selskabet Emirates Landscape 

L.L.C. Samtidig har HedeDanmark 

købt 49 procent af aktierne i Emirates 

Landscape. Via en aktionæroverens-

komst har HedeDanmark sikret sig 

ligeværdig indflydelse i selskabet.

Den arabiske virksomhed har cirka 

250 medarbejdere og er et af Abu 

Dhabis førende firmaer inden for det 

grønne område. 

ADIA er blandt kunderne hos Emirates 
Landscape i Abu Dhabi. ADIA (Abu Dhabi 
Investment Authority) er verdens rigeste fond.

Mekanisering af skovbruget i Polen

Hedeselskabet bistår nu det polske statsskovbrug i en påtrængt mekanisering af skovbruget.

Foto: Hedeselskabet

�� / Vækst 2•2008

D
et sker i D

alg
asg

ro
u

p

Foto: HedeDanmark a/s



[ alt til kontoret ]

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

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

Scan Office – CJC Gruppen er totalleverandør til kontoret:

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

Sund grøn vækst
Med fokus på vækst og stabil udvikling 

af sine forretninger inden for det grønne 

område præsterede HedeDanmark a/s i 

2007 sit bedste resultat nogensinde. Det 

blev et overskud før skat på 27,1 millioner 

kr. mod 23,7 millioner kr. året før. Omsæt-

ningen var i 2007 på 1.173 millioner kr. 

Høje priser på træ og høj skovningsakti-

vitet var den enkeltfaktor, der havde størst 

positiv indflydelse på resultatet. Kommu-

nalreformen gav til gengæld et afventende 

marked inden for grønne anlægsprojekter 

og vandløbsrestaurering, ligesom arbejds-

markedet medførte lønpres og øget kon-

kurrence om de bedste medarbejdere.

Ny strategisk alliance
Nordic Consulting Group Danmark (NCG) og Orbicon A/S 

har indgået en strategisk alliance. Formålet er yderligere at 

styrke de to firmaers position inden for bæredygtig udvik-

ling med fokus på land, vand og miljø. 

De to virksomheder trækker på årtiers erfaring med at 

løse opgaver - på tværs af kontinenter, kulturer og sprog 

- for en lang række bilaterale og multilaterale institutioner 

indenfor international udvikling. 

Orbicon er et traditionelt rådgivende ingeniørfirma med 

omkring 350 ansatte og speciale indenfor miljørådgiv-

ning. NCG er en partnerbaseret konsulentvirksomhed med 

omkring 30 partnere og yngre eksperter med en bred vifte 

af specialer inden for international udvikling.
Foto: HedeDanmark a/s
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www.hustlerturf.dk

Fagmanden

gi’r dig råd!Stort tilbehørsprogram!

• 18 hk Honda
• 2 cylindre
• 122 cm klippebredde
• 13 km/t frem
• 0-venderadius

44.995,-
INCL. MOMS

KR. 35.996,- EXCL. MOMS

MODEL EMP2265
• 6,5 Briggs & Stratton motor
• 56 cm klippebredde
• Selvkørende med forhjulstræk
• Bioklip/opsamler/sideudkast  

  PLÆNEKLIPPER

2.995,-
INCL. MOMS

KR. 2.396 EXCL. MOMS

PLÆNETRAKTOR

MODEL 385048
• 12,5 HK Briggs & Stratton
• 96 cm klippebredde
• El-start og lys
• Stort
   tilbehørs-
   program

HM46A
46 cm plæneklipper med BIO-klip.

5,5 hk B&S motor.
Selvkørende med baghjulstræk.
Central højdejustering af klippehøjden.

FÅ GRATIS

DEMO

9.995,-
INCL. MOMS

KR. 7.996,- EXCL. MOMS

9.995,-
INCL. MOMS

KR. 7.996,- EXCL. MOMS

www.hastrac.dk
Tlf. 86 28 33 66

www.nila.dk
Tlf. 57 61 24 00

A/S NIELS LARSEN

Nærmeste forhandler anvises:

MOMS
MOMS

Uovertruffen 
bioklip med patenteret 
turbokniv også i højt 

eller fugtigt græs
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