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Vi skal ikke  
dukke hovedet, men se fremad!

De seneste måneders krise i den globale finanssektor er nu begyndt at for-

plante sig til den øvrige del af økonomien. 

I den forbindelse er der al mulig grund til at opfordre såvel politikere som 

virksomheder, boligejere og private borgere til at slå koldt vand i blodet og se 

krisen i det rette perspektiv.

Jeg vil ikke ignorere krisens alvor. Men når eksempelvis en af de førende 

danske bankers aktieværdi på et tidspunkt har været på halvdelen af bankens 

indre værdi, ja så afspejler aktiemarkedet efter min mening ikke de realøkono-

miske perspektiver, men snarere nervøsitet hos nogle investorer.

Hverken kineserne, inderne, brasilianerne eller russerne vil lægge sig ned 

på ryggen på grund af krisen. Deres reaktion vil være at blive mere konkur-

rencedygtige. Derfor vil vi i en første bølge opleve, at vi bliver udsat for hår-

dere konkurrence. Samtidig vil vækstregionernes stærkere konkurrenceevne 

genstarte en vækst, som vi kan koble os på, hvis vi er dygtige nok.

Europas vigtigste konkurrenceparamenter er vores evne til at udvikle nye 

produkter og rigtige løsninger. Det er vi meget bevidste om i Hedeselskabet, og 

et af vore svar på krisen er derfor at sætte turbo på innovationen i selskabet. 

Allerede før krisen manifesterede sig så tydeligt som nu, etablerede vi i foråret 

Dalgas Innovation, hvis formål er at skabe langsigtet innovation.  

Vi vil allokere langsigtet, risikovillig kapital med det formål at skabe nye 

dynamiske virksomheder, der kan udvikle Hedeselskabet og Dalgasgroups 

aktiviteter inden for natur, miljø og energi.

I Hedeselskabet lukker vi ikke øjenene for de potentielt alvorlige kon-

sekvenser af krisen. Men vi er meget bevidste om, at en positiv fremtid for 

selskabet og vores samfund ikke kan bygges på, at vi dukker hovedet, men kun 

på velovervejede og målrettede investeringer, en stålsat vilje til innovation og 

dermed en fremtidig stærk konkurrenceposition – og ikke mindst, at vi i alle 

forhold udviser rettidig omhu.

Venlig hilsen

Ove Kloch

Adm. direktør, koncernchef
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Skærper miljøkrav til landbruget
14-10-08 223.000 hektar jord får en miljøopgradering, 
hvor kravene til udledning af næringsstoffer skærpes. 
Landbruget er utilfreds.

Debatoplæg fra miljøministeren: Byerne udvik
ler sig forkert
10-10-08 Byerne udvikler sig med stigende spredning 
som i USA, og dét skal vi væk fra, mener Miljøministeriet.

Skovene påvirker grundvandet meget forskel
ligt
18-09-08 Nogle skove giver mere vand i de øvre jordlag 
end landbrugsmæssig markdrift – andre skove giver 
mindre

Ny vejledning om grødeskæring i vandløb
11-09-08 Nu har kommunerne fået et værktøj, der giver 
meget præcise forslag til, hvordan grødeskæring i vand-
løbene kan tilrettelægges.

Nyt lovforslag om vedvarende energi 
25-11-08. Den 5. november fremsatte klima- og energi-

minister Connie Hedegaard det længe ventede lovforslag 

om vedvarende energi. Forhandlingerne om loven har 

kostet sværdslag, især på grund af uenigheder om blandt 

andet erstatningsmuligheder for naboer til vindmøller. 

Dermed har det også trukket ud med at få udmøntet 

aftalen om en højere afregningspris på el fra biogasan-

læg.

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

dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Willis er Danmarks største
forsikringsmæglervirksom-
hed og er på verdensplan
repræsenteret i mere end
100 lande.

Vores rådgivning skal sikre
overblik og optimale løs-
ninger. Vi arbejder efter
en særlig metode, som
skaber sikkerhed, bedre
løsninger og besparelser
for virksomheden.

Hvis du vil vide mere, så
kontakt os på et af føl-
gende telefonnumre:

København 88 13 96 00
Århus 88 13 94 00
Odense 88 13 93 00
Aalborg 88 13 92 00
Holstebro 88 13 94 00

HAR DU
OVERBLIKKET ?

Hededanmark V kst 2008.qxd  22-10-2008  14:17  Side 1

Hedens
farverige historie 
og natur
I bogen ”Det begyndte 
på Kongenshus” kan 
du møde hosekræm-
meren, hedeopdyr-
keren, kunstneren og 
meget andet godtfolk. 
På hver deres måde 
levede de i, kæmpede 
med og elskede de 
fascinerende vidder og 
den særprægede natur.

136 sider, illustreret i farver.
Prisen er incl. moms og excl. 
evt. forsendelse.
Tilbuddet gælder frem til 
31. december 2008.

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

www.kongenshus.dk

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

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

Normalpris 249,- kr. pr. stk.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk

4 / Vækst 4•2008

H
ed

eselskab
et



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 billede af selskabets historie i Vækst.

Foto: Hedeselskabet

I 1895 modtog Hedeselskabet en 
henvendelse fra dr. med. O. Storch, 
København, om bjergfyrolie til medi-
cinsk brug. Storch oplyste, at han et 
par år tidligere havde været i Bayern 
og der havde set en inhalationsanstalt 
for brystlidende. De syge opholdt sig i 
en hal, i hvilken vanddamp strømmede 
op gennem et støre lag bjergfyrgrene. 
Desuden præpareredes en bjergfyrolie 
ved destillation.

En læge i Leipzig, der var specialist i 
bryst- og strubelidelser, svarede på en 
oplysning fra Storch om, at vi i Dan-
mark måtte lægge os efter destillatio-
nen og lade olien komme i handelen.

Denne henvendelse ses ikke at have 
medført initiativer til at følge lægens 
råd på daværende tidspunkt, men i 
1926 nedsatte Hedeselskabet et udvalg 
til udnyttelse af bjergfyrren. Udvalget 
foreslog blandt andet, at Hedeselskabet 
skulle gå i gang med udvinding af æte-
riske olier af bjergfyrkvas.

Det var en professor Bache der, efter 
et ophold i Tyrol, henledte udvalgets 
opmærksomhed herpå, ligesom inspi-
rationen også kom fra overlæge Arne 
Faber, Silkeborg Bad, der fremstillede 
præparater af friske fyrregrene. 

En privat ansat skovrider H. C. Bache 
(bror til professoren), blev af selskabet 
sendt til Tyrol for at studere anlæggene 
der. Han blev vel modtaget af en forst-
ingeniør Böcklinger, der gav alle oplys-
ninger og gik ind på at sende en mand 
til Danmark for at vejlede i anlæg og 
drift af en fabrik. 

Staten fandt sagen væsentlig og bevil-
gede 8000 kr. til Hedeselskabet til den 
første fabrik, der blev opført ved Proost-
hus i Birkebæk Plantage. Allerede efter 
tre ugers produktion kunne man se, at 
man fik en smuk og fin olie som produkt.

1 ton kvas gav � kg olie
I fabrikken beskæftigedes 4 mand og 
ved kvashugst 5-6 mand dagligt. Af 1 ton 
bjergfyrkvas udvandt man 3-3½ kg olie, 
og i døgnet oparbejdede man 3200 kg 
bjergfyrkvas.

Olien blev brugt som nervestyrkende 

middel i bade, ligesom olien blev 
anvendt i vandfordampere på radiato-
rer, hvilket gav en frisk luft i stuerne. 
Tillige anvendtes olien til andre præpa-
rater som balsam, salte og sæbe.

Trods vanskelighed med afsætningen 
på grund af konkurrence fra udlandet, 
lykkes det Hedeselskabet at få en aftale 
(eneret) med selskabet a/s Danapin i 
København. Denne aftale bestod indtil 
1952. Da var anlægget udtjent, og da 
man ikke opnåede en tilfredsstillende 
prisaftale med Danapin, indstillede 
man produktionen.

Af P. F. Tøttrup

Fabrik i Birkebæk Plantage 

producerede olie, der blev 

brugt som nervestyrkende 

middel, luftforbedrings

middel og som ingrediens i 

balsam, salte og sæbe.

Da Hedeselskabet  
producerede olie  
af bjergfyrnåle

Oliedestillationsfabrikken i Birkebæk 1930.  
I forgrunden ses et skur til opbevaring af det anvendte bjergfyrkvas.
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Ved et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde mandag den 27. oktober gav 
Hedeselskabets repræsentantskab solid 
opbakning til et forslag til foreningsak-
tiviteter, der skal bidrage til at skabe nyt 
liv i foreningen Hedeselskabet.

De nye aktiviter skal bidrage til dels 
at skabe større synlighed for Hedesel-
skabet, dels omfatte nye aktivitetstilbud 
til medlemmerne. 

Vil anspore til debat
– For at skabe øget synlighed skal vi 
anspore til debat og bidrage til en 
udvikling, der er til gavn for samfundet, 
sagde repræsentantskabets næstfor-
mand Jørgen Skeel, der fremlagde 
forslaget til nye aktiviteter for repræ-
sentantskabet.

Som et eksempel nævnte han under-
søgelsen af udviklingen i den grønne 
sektor i kommunerne, som blev offent-
liggjort i Vækst 3-2008, og som har 
medført betydelig medieomtale.

– Vi skal også holde de offentlige 

myndigheder op på, hvad de har 
besluttet, for eksempel i forbindelse 
med vandløbsvedligeholdelse og kloa-
kering. Det skal vi gøre ved oplysning 
på et højt, etisk og fagligt niveau og 
derigennem anspore til debat, forkla-
rede repræsentantskabets næstfor-
mand.

Jørgen Skeel sidder i den arbejds-
gruppe, der har udarbejdet forslaget 
til de nye foreningsaktiviteter. De 
øvrige medlemmer af arbejdsgruppen 
er repræsentantskabsformand Peder 
Thomsen og bestyrelsesmedlem Ale-

xander Aagaard samt tre medarbejdere 
fra Dalgasgroup A/S, administrerende 
direktør og koncernchef Ove Kloch, 
chefsekretær Birte Nedergaard og pro-
jektchef Annette Rye Larsen.

Jørgen Skeel orienterede også om 
arbejdsgruppens forslag om nye akti-
vitetstilbud til medlemmerne, idet han 
nævnte etablering af et fagligt forum 
med netværksmøder, foredrag, kon-
ferencer, naturvandringer og jagt. En 
medlemsrettet aktivitet kunne også 
være at give medlemmerne mulighed 
for at købe folkeaktier i skov og natur.

Af Poul Erik Pedersen

Repræsentantskabet 

støtter større synlighed, 

mere debat og nye akti

vitetstilbud for medlem

merne af Hedeselskabet.

Forslag til forenings
aktiviteter får opbakning

Repræsentantskabets næstformand Jørgen Skeel 
fremlagde forslaget til nye aktiviteter i foreningen Hedeselskabet.

Foto: Hedeselskabet
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Repræsentantskabet udtrykte bred 
opbakning til forslaget om aktiviteter i 
foreningen.

Ændring af vedtægterne
Samtidig præsenterede bestyrelsesfor-

mand Frants Bernstorff-Gyldensteen et 
forslag til ændrede vedtægter, der skal 
danne det formelle grundlag for de nye 
aktiviteter i foreningen. 

Det primære i forslaget er en til-
føjelse til formålsparagraffen, der går 

Hen over sommeren er der ophængt 
20 redekasser til skovmår i to af Hede-
selskabets skove, og der er 15 mere på 
vej i en tredje. Danmarks Naturfred-
ningsforening står bag det landsdæk-
kende »Projekt skovmår«, som skal 
forbedre vilkårene for skovmåren i den 
danske natur.

Skovmåren laver normalt sin rede 
i gamle hule træer og lever altså ikke 
indendørs på lofter og i udhuse som sin 
mere almindelige lillebror, husmåren. 

Desværre er mængden af gamle hule 
træer i nutidens skove ret begrænset, 
og der er mange steder i landet mangel 
på egnede redepladser til skovmårene. 
Derfor har Danmarks Naturfrednings-

Skovgæsterne vil fremover kunne støde på rede-
kasser som denne i tre af Hedeselskabets skove. 
Denne kasse hænger i Birkebæk Plantage.

Redekasser til  
skovmår i Hedeselskabets skove

forening iværksat »Projekt skovmår«, 
som koordinerer ophængning af rede-
kasser i samarbejde med skovejere over 
hele landet.

Hedeselskabet deltager i projektet 
med ophængning af redekasser i tre 
skove. Der er ophængt 10 kasser i hver 
af Birkebæk og Gjellerup plantager, og 
inden længe hænger der 15 i Hammer 
Bakker Skov. Danmarks Naturfred-
ningsforening fik produceret kasserne, 
mens Hedeselskabet selv skulle sørge 
for ophængningen. Medarbejdere fra 
HedeDanmark har hængt kasserne op 
og samtidig registreret deres nøjagtige 
placering med GPS, så de kan genfindes 
i forbindelse med tilsyn.

ud på, at Hedeselskabet skal arbejde 
aktivt med at forbedre bo- og levevil-
kårene primært i landområderne og 
med at udnytte naturressourcer til 
gavn for samfundet gennem udvikling 
og formidling inden for natur, miljø og 
energi. 

Vedtægtsforslaget omfatter etable-
ring af et foreningsudvalg under besty-
relsen samt et foreningssekretariat, der 
skal varetage de daglige opgaver med 
foreningens nye aktiviteter. 

Tillige gennemføres der en moderni-
sering af vedtægterne, herunder at den 
fremtidige bestyrelse vil bestå af seks 
repræsentantskabsvalgte medlemmer 
samt tre medlemmer valgt af medar-
bejderne.

I forbindelse med en debat om 
vedtægterne fik bestyrelsen en række 
tilbagemeldinger, som man vil arbejde 
videre med i de kommende måneder. 
Vedtægtsændringerne vil blive fremsat 
med henblik på vedtagelse ved Hede-
selskabets årsmøde den 20. april 2009.

Bestyrelsesformand Frants Bernstorff-
Gyldensteen fremlagde forslaget til 
nye vedtægter.

Foto: Hedeselskabet

Foto: HedeDanmark a/s
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Ove Kloch
Adm. direktør og koncernchef

Hedeselskabet og Dalgasgroup A/S

EU besluttede for et par år siden, at 
Europa i 2020 skal reducere CO2-udled-
ningen med 20 procent og øge den 
vedvarende energi til at udgøre 20 pro-
cent af energiforbruget. En stribe euro-
pæiske lande har på det seneste gjort 
sig til talsmænd for, at vi skal dæmpe 
Europas ambitiøse klimamålsætninger. 
Deres argument er, at klimaindsatsen 
koster penge, som det bliver vanskeligt 
at skaffe – ikke mindst efter at den øko-
nomiske krise er begyndt.

Men der er stærke argumenter for at 
fastholde klimamålene.

For det første er det vigtigt, at vi 
allerede nu kommer i gang med at 
forstærke udviklingen af teknologier, 
der kan reducere CO2-udledningen. 
Bjørn Lomborg argumenterer her i 
bladet for, at man skal forske mere, før 
man går i gang med at reducere CO2-
udledningen, fordi forskning vil bringe 
prisen ned. Modsat er erfaringen i 
Hedeselskabet og Dalgasgroup – hvor vi 
i mange år har arbejdet med udvikling 

Stærke argumenter 
for klimaindsatsen

af vedvarende energiteknologi – at jo 
mere vi tager teknologierne i brug på 
markedslignende vilkår, desto hurtigere 
og bedre udvikler de sig.

For det andet vil klimaindsatsen 
bidrage til at frigøre os fra afhæn-
gigheden af olie. De seneste års høje 
oliepriser har været en medvirkende 
årsag til omfanget af den økonomiske 
krise. Oliereserverne er begrænsede, 
og – uanset aktuelt faldende oliepriser 
– vil vi i stigende grad være afhængige 
af stadig dyrere olie fra det politisk 
ustabile Mellemøsten. 

For det tredje vil en satsning på mere 
vedvarende energi og større energief-
fektivitet sikre, at vi i Europa forstærker 
vores økonomi, så vi kan stå stærkt i en 
skærpet global konkurrence. Dels kan 
vi gøre vores egen økonomi mere kon-
kurrencedygtig. Dels kan vi eksportere 
vores stærke viden om energiteknologi 
til både i-lande – hvor potentialet er 
enormt – og til de nye vækstøkonomier, 
hvor behovet for bæredygtig vækst 

bliver presserende i de kommende 
årtier.

At dæmpe den europæiske klima-
indsats vil ikke blot være skadeligt for 
klimaet, men også for den fremtidige 
økonomiske udvikling i Europa. Derfor 
er det helt afgørende, at EU’s stats- og 
regeringschefer holder fast i EU’s klima-
målsætninger, når de ved topmødet 
den 11.-12. december skal aftale, hvor-
dan de enkelte lande skal bidrage til 
at nå målene. Det vil nemlig være det 
stærkest mulige signal til verdens øvrige 
regioner, når en forlængelse og udbyg-
ning af Kyoto-aftalen skal forhandles 
ved klimatopmødet i København i 
december 2009.

Løser politikerne opgaven, skal 
vi i Hedeselskabet nok gøre, hvad vi 
kan for, at Danmark og Europa også 
kommer til at høste gevinsterne af kli-
maindsatsen.

Foto: Michael Utech, iStockphoto
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Mens en gruppe politikere som Tysk-
lands Angela Merkel træder vande i for-
hold til den europæiske klimaindsats, 
ikke mindst nu, hvor finanskrisen krad-
ser, så argumenterer en anden gruppe 

politikere for, at indsatsen for klimaet 
skal bruges som løftestang for den 
fremtidige økonomiske udvikling. Til 
den sidste gruppe hører blandt andre 
Anders Fogh Rasmussen og Connie 

Hedegaard som de fremtrædende 
danske profiler – og miljøkommissær 
Stavros Dimas som et af de europæiske 
navne.

Problemet er blot, at i den praktiske 
verden render den vedvarende energi 
ofte panden mod en mur, når den 
skal i gang med at blive brugt. For det 
er nærmest umuligt at skabe et nyt 
marked for alternative energiteknolo-
gier, uden at staterne på en eller anden 
måde stimulerer markedet med tilskud 
eller afgiftslettelser. Og det kniber det 
med.

Et aktuelt eksempel er brugen af 
biogas i biler, hvor der er et stort poten-
tiale i Danmark. Indtil videre bliver 
det ikke til noget, fordi der skal fjernes 
nogle afgifter, så biler, der kan køre på 
biogas, bliver prismæssigt konkurren-
cedygtige med benzin- og dieselbiler. 
Desuden skal det gøres muligt at sælge 
biogas via naturgasnettet, uden at 
biogassen pålægges samme afgift som 
naturgas.

Det sker bare ikke, formentlig fordi 
staten risikerer at miste indtægterne fra 
afgifterne på såvel biler som naturgas. 
I stedet har politikerne valgt at parkere 
problemet med CO2-udledningen fra 
transportsektoren ved at afsætte et par 
hundrede millioner kroner til forskning 
i anden generations biobrændstoffer, 

Af Poul Erik Pedersen

Det er for dyrt at reducere 

CO
2
udledningen med de 

nuværende teknologier. 

Derfor skal vi forske mere, 

siger Bjørn Lomborg. Nej, for 

den teknologiske udvikling 

kommer, når markedet er i 

gang, siger Frank Rosager 

fra Xergi A/S.

Marked nu – eller  
skal vi vente og forske?

Frank Rosager Bjørn Lomborg

Foto: Thomas Sjørup, Scanpix DanmarkFoto: Hedeselskabet Tem
a: K

lim
ak

rise?
� / Vækst 4•2008



som først vil »true« statens driftsøko-
nomi om en del år, når de skal imple-
menteres på markedet.

Kernen i problemet er et spørgsmål 
om, hvorvidt det kan betale sig at sætte 
et marked i gang ved at give tilskud 
og fjerne afgifter, eller om samfundet 
skal satse på at forske noget mere for 
at udvikle billigere og mere effektive 
teknologier.

Lomborg: Mere forskning
Den danske politolog Bjørn Lomborg 
har gjort sig upopulær i brede kredse 
på miljøområdet ved at argumentere 
for, at det vil være billigere for verden 
at bygge højere diger som værn mod 
en stigende havvandstand, end det vil 
være at reducere CO2-udledningen. 

I sin seneste bog »Køl af« har han 
blandt andet skrevet, at det er alt for 
dyrt at reducere CO2-udledningen her 
og nu, og at det er bedre at forske mere 
i vedvarende energiteknologier, så disse 
teknologier kan komme ned i pris – og 
dermed blive tilgængelige også for ver-
dens fattige lande.

Vækst har i et telefoninterview bedt 
Bjørn Lomborg om at uddybe, hvorfor 
han mener, at det er nødvendigt at 
satse mere på forskning.

– Vi kan jo tage et hjemligt dansk 
eksempel, hvor vi har stillet 10.000 inef-
fektive vindmøller op. Nu bliver de alle 
sammen revet ned, for at man kan stille 
nogle effektive møller op. Måske skulle 
man ikke have stillet alle 10.000 inef-
fektive møller op. Fra én generation til 
en anden kan det være fint at stille én, 
to eller 10 møller op, men måske var 
det ikke nødvendigt at stille alle 10.000 
møller op, siger Bjørn Lomborg.

– Grundlæggende handler det jo 
om, hvor vi er henne. Hvis man er 
meget tæt på, at nu kan det betale 
sig, så kan det godt være, at man skal 
sætte markedet i gang. Hvis vi tager 
computere som eksempel, så kunne det 

måske have været fornuftigt at trække 
et marked i gang i 1975, men hvis man 
i 1950’erne havde sagt, at nu skal hver 
borger have en computer i sit rum, så 
havde det været tåbeligt, forklarer han.

Derfor opfordrer han verden til at 
erkende, at forskning og udvikling i de 
vedvarende energiteknologier tager lidt 
længere tid. Til gengæld vil man kunne 
få alle til at købe dem, når de bliver 
billigere.

Markedet skaber udviklingen!
Hos Xergi A/S, der gennem mange år 
har arbejdet med udvikling af biogas-
teknologi, erklærer administrerende 
direktør Frank Rosager sig meget uenig 
med Bjørn Lomborg.

– Vindkraften er jo netop et godt 
eksempel på, at der skal et marked til, 
før udviklingen mod konkurrence-
dygtige og mere effektive teknologier 
kommer i gang, Hvis vi ser på vind-
kraftens historie, så blev der brugt 
enorme summer på forskning i Sverige, 
Tyskland og USA, hvor man satte store 
møller op på én og to megawatt, men 
der kom bare aldrig noget ud af det. De 
store møller kom aldrig til at virke eller 
være konkurrencedygtige, fortæller 
Frank Rosager

– På samme tidspunkt lå vi i Dan-
mark og rodede med små møller på 10 
og 30 kilowatt. Men det gjorde, at nogle 
små virksomheder og opfindere kom 
frem på markedet, og de bidrog med 
den afprøvning og udvikling, der gjorde, 
at Danmark i dag kan lave store møller, 
der fungerer. I den proces var det helt 

afgørende, at man gav prisstøtte til 
elproduktionen, så det blev attraktivt at 
skabe mere og mere effektive møller.

Frank Rosager peger på et andet 
tilsvarende eksempel, nemlig fra den 
danske kraftvarmesektor.

– I slutningen af 1980’erne kørte 
man med en elvirkningsgrad på gas-
motorer på 30-33 procent. Så indførte 
Danmark i starten af 1990’erne nogle 
høje eltariffer, der gjorde det enormt 
attraktivt at have en høj effektivt. Det 
betød, at de store udenlandske gasmo-
torfabrikanter udviklede gasmotorer 
med en elvirkningsgrad på 40 procent 
til det danske marked. Den udvikling 
kom, fordi man skabte et marked, der 
var attraktivt for høj effektivitet, forkla-
rer han. 

Kom i gang!
Konklusionen er klar hos den admini-
strerende direktør i Xergi: Hvis verden 
skal i gang med at frigøre sig fra olien, 
der både rummer stærke elementer 
af politisk ustabilitet og fremmer kli-
maændringerne, så er det på høje tid 
at inddrage markedskræfterne ved at 
designe markedsbetingelser, der frem-
mer den ønskede teknolgiudvikling. 
Forskning er helt nødvendig, men at 
tro, at man kan forske sig frem til ny 
teknologi, der er konkurrencedygtig fra 
dag ét er naivt.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og 

redaktør af Vækst.

Connie Hedegaard (th) til rejsegilde 
på DONG’s demonstrationsanlæg til 

bioethanol-produktion. Den slags er der 
opbakning til. Det kniber til gengæld 

med at hjælpe mere modne teknologier 
som biogas i gang på markedet.

Foto: HedeselskabetTem
a: K

lim
ak

rise?

10 / Vækst 4•2008



En øget satsning på at bruge biogas i 
biler, busser og tog kunne stoppe den 
stigende CO2-udledning fra transport-
sektoren. Men indtil videre tøver staten 
med at fjerne de barriererer, der bloke-
rer for mulighederne.

– Teknologierne til at udnytte biogas 
i transportsektoren findes allerede. Alli-
gevel fastholder vores samfund nogle 
barrierer, der hindrer transportsekto-
ren i at bruge CO2-neutral biogas, siger 
direktør Frank Rosager fra Xergi A/S, 
der er Danmarks største producent af 
biogasanlæg.

Afgifter er barrierer
Der eksisterer i dag primært to bar-
rierer på området. Den ene handler 
om, at biogas ikke kan distribueres 
via naturgasnettet, uden at biogassen 
pålægges samme afgift som naturgas. 

– En forhøjet elpris og mulighed 
for at distribuere vindmøllestrøm via 
elnettet har dannet grundlag for en 
stor vindmølleindustri i Danmark. Det 
samme kunne man gøre ved at give 

mulighed for at distribuere biogas via 
naturgasnettet uden at pålægge biogas-
sen samme afgift som den fossile natur-
gas, forklarer Frank Rosager.

Den anden barriere er registrerings-
afgiften, der betyder, at ekstraprisen 
for en bil, der kan køre på gas, bliver 
ganget op med 180 procent. Det kan de 
snakke med om i Frederikshavn, der 
fra september 2009 bliver den første 
danske kommune, der tanker biogas på 
kommunale køretøjer.

– En bil, der kan køre på gas, koster 
omkring 20.000 kr. ekstra uden afgift. 
Dertil lægges en registreringsafgift på 
180 procent. Det synes vi ikke er rime-
ligt for en bil, som er mere miljøvenlig, 

siger Mikael Kau, der er direktør for 
projektet Energiby Frederikshavn.

Uenighed om forudsætninger
Ifølge et notat fra Energistyrelsen date-
ret 28. januar i år er årsagen, at det er 
for dyrt at foretage en såkaldt opgrade-
ring af biogassen til naturgasnettet. Sty-
relsen mener desuden, at der er masser 
af potentiale for at afsætte biogas til 
fjernvarmeværker og decentrale natur-
gasfyrede kraftvarmeværker.

Men sådan ser Frank Rosager ikke 
på det.

– Prisen på opgradering af biogas 
falder hele tiden, og hvis man skub-
bede gang i markedet, ville prisen blive 
ved med at falde. Desuden er det ikke 
realistisk, at en øget biogasproduktion 
afsættes til varme- og kraftvarmevær-
ker, for en stor del af husdyrgødningen 
findes langt fra de større byer. I disse 
områder er den eneste reelle mulighed 
at afsætte gassen via naturgasnettet, 
siger han.

Af Poul Erik Pedersen

Biogas kunne løse  

CO
2
problem i transport

sektoren.

Afgifter blokerer for 
biogas  
i biler

Frederikshavn vil køre på biomethan

Fra september 2009 bliver det muligt at tanke bilen med såkaldt biomethan 

i Frederikshavn. Biomethanen er fremstillet af biogas fra Skagen Renseanlæg. 

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/bioenergi
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Sommeren 2007 bliver næppe husket 
som den bedste af slagsen. Ikke fordi 
der manglede sol, men mere fordi 
sommeren var den tredje vådeste i 
vejrhistorien. Danmark lå i hele perio-
den stort set på lavtrykkenes motorvej 
mellem varm luft i syd og kold luft i 
nord med meget vådt og ustabilt vejr 
til følge. 

Mest regnede det i Nordsjælland, 
og for nogle af byboerne gav det over-

svømmelser, der i en del tilfælde betød 
hele ’søer’ i haverne eller endog vand 
i huse og kældre. I det åbne land ople-
vede landmændene oversvømmelse af 
marker i nærheden af vandløb og søer.

Også i Allerød Kommune skete der 
oversvømmelser. Kommunens for-
pligtelser var opfyldt, og borgerne har 
derfor modtaget erstatninger fra deres 
forsikringsselskaber. 

Men for borgere og politikere drejer 
det sig jo ikke kun om penge og erstat-
ninger. Det tager måske et halvt år, før 
et oversvømmet hus bliver beboeligt 
igen, og bagefter kan det være en psy-
kisk belastning at gå og vente på det 
næste regnskyl. 

Derfor er Allerød Kommune nu 
gået i gang med en strategi for klima-
tilpasning, der blandt andet skal sikre 
borgerne bedre mod fremtidige over-
svømmelser.

»Klassens slemme dreng«?
Allerød Kommune blev i lokalnyhe-
derne kaldt »klassens slemme dreng« på 
grund af oversvømmelserne i 2007 og 
fik kritik for ikke at prioritere vedlige-
holdelse af kloakken. 

Det er selvfølgelig en journalistisk 
stramning. Faktisk var det kun nogle 
få af de 23.000 borgere, der oplevede 
problemer med den kraftige regn, og 
boligerne lå hovedsageligt lokaliseret 
ved tre rørlagte vandløb.

Rørledningerne var dimensioneret, som de 

skulle, men alligevel kom der oversvømmelser 

ved Rørmosen i Allerød Kommune. Nu bruges 

området til et pilotprojekt for klimatilpasning 

i kommunen.

Fra problemområde 
til pilotprojekt

Temadage  
om klimatilpasning

For at opnå langtidssikrede løs-

ninger holder Allerød Kommune 

temadage, der skal sikre en god 

dialog med alle interessenter.

Kommunen holder en temadag 

om regnvand, sundhed og sik-

kerhed med kommuneplanlæg-

gere, miljøfolk, kloakforsyning og 

beredskabsmandskab. 

Desuden holdes der en tema-

dag med borgere og forsikrings-

selskaber.

Ved begge temadage vil risiko-

kort blive brugt som grundlag for 

dialogen.

Grafik: Troels Marstrand
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Det hører med i billedet, at der for 
få år siden var flere områder i kommu-
nen, hvor husejerne oplevede proble-
mer med kloakken under regnvejr. Men 
efter højtryksspuling og oprensning 
af det meste af kloaksystemet i 2006 
og 2007 har mange husejerne meldt 
tilbage, at de ikke har de tidligere pro-
blemer.

Desuden er 19 ud af 20 kloakled-
ninger under 50 år gamle, og derfor 
har der naturligvis ikke været det store 
behov for renovering endnu, da kloak-
ken er bygget til at holde i 75-100 år.

Kommunen har efterfølgende 
undersøgt de rørlagte vandløb med 
blandt andet opmåling og TV-inspek-
tion. Ved to af vandløbene skyldtes 
oversvømmelserne, at der var rørbrud 
og rødder i rørene, og der er nu lavet 
aftaler med lodsejerne om at forbedre 
forholdene. 

Oversvømmelse  
trods rigtige dimensioner
Det tredje vandløb – den såkaldte 
Rørmose Å – har krævet lidt mere ben-
arbejde. Rørmose Å er forbundet med 
Rørmosen, der er en lille sø i udkanten 
af byen.

Rørmosen er normalt et idyllisk sted 
at se på og gå tur ved. Men netop i 
sommeren 2007 steg vandet i Rørmo-
sen så meget, at naboerne fik vand i 
haverne, og et hus blev helt ødelagt på 
grund af vand i stueplan.

Også Rørmose Å blev undersøgt 
af kommunen, men man kunne ikke 
spore årsagen til oversvømmelserne til 
fejl på rørledningerne. Embedsmæn-
dene og juristerne kunne da også hen-
vise til, at kommunens forpligtelser var 
overholdt. Kloakken er dimensioneret 
efter de gældende funktionskrav og 
derfor korrekt. Ergo: Kloakken var ikke 
for lille. Regnen var simpelthen for stor.

Man må grundlæggende acceptere, 
at en kloak ikke kan dimensioneres 
til at klare alle regnhændelser. For det 
første ville det blive alt for dyrt, og 

for det andet kan der i teorien altid 
komme en endnu voldsommere regn. 

Efter de danske normer, skal regn-
vandsledninger faktisk blot være store 
nok til at klare en såkaldt 5-års regn. 
Ved større regnmængder bliver vandet 
liggende på veje eller afledes ikke så 
hurtigt fra husenes tagnedløb. De 
fleste steder giver det ikke anledning 
til problemer. Men nogle steder giver 
det problemer, for eksempel altså ved 
Rørmosen, hvor terrænet gør, at regn-

vandet samler sig og giver skader på 
boliger og veje. 

Startskud til klimatilpasning
Rørmosen kom ikke til at kræve mere 
benarbejde, fordi det som sådan var en 
vanskelig kloakteknisk opgave at løse. 
Men snarere fordi det undervejs viste 
sig at være startskuddet til den kon-
krete klimatilpasning af infrastrukturen 
i kommunen. 

Fra at have været et isoleret »pro-
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blemområde« valgte kommunens 
miljøudvalg nemlig at gøre området 
ved Rørmosen til pilotprojekt for klima-
tilpasningen.

I en koncentreret arbejdsproces i 
løbet af sommeren 2008 er der udar-
bejdet følgende grundlag for pilotpro-
jektet ved Rørmosen:
• En komplet hydraulisk beregning for 

regnvandssystemet
• Klimascenarier for regnudviklingen 

om 10, 25, 50 og 100 år
• 100-års regn for to udvalgte områder 

(ekstremregn)
• Risikokort

Risikokortet viser som forventet, at ter-
rænet ved Rørmosen bevirker, at visse 
boliger er specielt i risiko for oversvøm-
melser, når regnvandskloakken er fyldt 
op. Som regel vil det ikke være den 
billigste og bedste løsning blot at gøre 
regnvandssystemet større. Og således 
heller ikke ved Rørmosen. 

På basis af kortet og hydrauliske 
beregninger med specialprogrammer er 
der lavet en køreplan for klimatilpas-
ning af hele oplandet til Rørmosen. De 
første anlægsprojekter er allerede ved 

at blive udført og vil med det samme 
reducere risikoen for oversvømmelser 
hos beboerne ved Rørmosen. 

Samtidig bruges pilotprojektet til at 
vurdere, om infrastrukturen i kommu-
nen skal dimensioneres efter, at skade-
voldende oversvømmelser i boliger ikke 
må ske oftere end 25, 50 eller måske 
100 år. Resten af køreplanen skal udfø-
res gradvist over de næste 20-30 år. 

Klimatilpasningen  
over de næste 20�0 år
En grundpille i de danske regler for 
spildevandsafledning er, at man skal 

behandle alle borgerne ens og ikke 
må sætte nogen hverken bedre eller 
værre end andre. Det serviceniveau, 
der kommer til at gælde for beboerne 
omkring Rørmosen, skal derfor gælde 
for alle borgere i Allerød – også om 25 
år, når klimaændringerne delvist er 
slået i gennem.

Derfor vil planen for Rørmosen blive 
rullet ud over hele kommunen med 
hydrauliske beregninger, klimascena-
rier, 100-års regn og risikokort.

Kommunen har samtidig planlagt, 
at der skal kommunikeres med borgere 
og forsikringsselskaber omkring ret og 
pligt. Der skal gennemføres en temadag 
med relevante interessenter om regn-
vand, sikkerhed og sundhed i kommu-
nen, og samtidig skal sammenhængen 
mellem klimatilpasning og beredskabs-
plan bearbejdes. 

Der skal udarbejdes risikoanaly-
ser for kommunen. Endelig skal den 
egentlige klimatilpasningsstrategi udar-
bejdes, og relevante elementer herfra 
skal indarbejdes i kommuneplanen for 
2009. Forventningen er, at de konkrete 
elementer og handlepunkter vil blive 
rullet ud over hele kommunen over de 
kommende 20-30 år.

Forfatteroplysninger:
Erling Sørensen er ingeniør i teknisk forvalt-
ning i Allerød Kommune. 
Lars Kaalund er cand. scient. geolog og afde-
lingschef for Natur og Plan i Orbicon. 
Hauge Larsen er akademiingeniør og projekt-
leder i afdelingen for Forsynings- og anlægs-
teknik i Orbicon.

Allerød Kommune har netop udsendt en spildevandsplan udarbejdet af Miljøudvalget 
og Orbicon med inddragelse af Det Grønne Råd og grundejere. Samme åbne form bliver 
brugt i arbejdet med klimatilpasningsstrategien.
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Sæt turbo på energibesparelserne i vandsektoren

Målet er 25 % 
Hvert år bruger danske vand- og spildevandsforsyninger ca. 800 GWh på at holde pumper, 
ventiler og andet maskinel kørende. Det svarer til elforbruget i ca. 135.000 enfamiliehuse. Den 
teknologiske udvikling har de senere år skabt nye, attraktive energisparemuligheder, og derfor 
har DANVA og Elsparefonden sammen udpeget en række sparemuligheder i vandsektoren, som 
kan reducere elforbruget med 25 % på fem år.

Mange forsyninger gør allerede en stor indsats for at reducere energiforbruget. Viljen er til stede, 
men der er stadig et stort potentiale og mulighed for fl ere besparelser. 
På www.energibesparelser-vand.dk kan du se, hvordan I på jeres forsyning nemmest kommer 
videre med spareindsatsen og de fælles sparemål for vandsektoren.

Sammen kan vi reducere energiforbruget til gavn for miljøet og din forsynings næste elregning. Et samarbejde mellem DANVA og Elsparefonden
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Kan lagring af CO2 i skove og jord 
bruges som værktøj til at reducere 
CO2-niveauet i atmosfæren og dermed 
mindske virkningerne af drivhus-
effekten?

Det spørgsmål var der meget diskus-
sion om, da regeringen kort før jul i 
2006 fremlagde sin klimaplan, der skal 
sikre, at Danmark lever op til sin for-
pligtelse om at reducere CO2-udlednin-
gen med 21 procent fra 1990 til 2012.

Regeringen kalkulerede i sit udspil 
med, at monitering og verifikation af 
CO2-optag i skove og marker skulle 
bidrage med en reduktion i udlednin-
gen af drivhusgasser svarende til 2,3 
millioner ton CO2.

Den kalkulation blev mødt med hård 
kritik af oppositionen, blandt andet 
fordi regeringen ville indregne virknin-
gerne af, at man i 1990 forbød afbræn-
ding af halm, hvorefter en betydelig 
del af halmen er blevet nedmuldet. 
»Bogholderi« kaldte SF’s energiordfører 
Anne Grete Holmsgaard det i Vækst 
1-2007.

CO
2
lagring på bedriftsniveau

Men videnskabelige studier viser rent 
faktisk, at det er muligt at lagre kulstof 
i skove og jord og herigennem reducere 
tilstedeværelsen af CO2 i atmosfæren. 

Nu vil en dansk virksomhed konkreti-
sere denne viden så meget, at jordbrug 
kan få målt og certificeret deres CO2-
lagring og sælge den til virksomheder.

– Vort mål er at skabe en model, 
hvor man som forvalter kan ændre 
driften af landbrugsjorden eller skoven 
til at lagre mere kulstof. Det skal ske 
på grundlag af en certificering, så virk-
somheder kan købe kulstoflagringen og 
derved gøre sig CO2-neutrale, forklarer 
Lone Nørgaard Telling, der er projekt-
leder på »The GreenCarbon Initiative«, 
som projektet hedder.

Udfordringen i projektet er at doku-
mentere, hvor meget ekstra CO2, der 
bindes i jorden som følge af en ændring 
i dyrkningsmetoderne på en konkret 
ejendom – eksempelvis etablering af 
vedvarende græs eller øget biomasse i 
skoven.

Potentialet er stort
Forskningen viser, at der er et stort 

potentiale i at lagre kulstof i jord og 
skove, fremgår det af GreenCarbons 
hjemmeside.

Ifølge FN’s internationale klimapa-
nel er rydning af skove, afvanding af 
vådområder og opdyrkning af prærier 
og højsletter årsag til cirka en tredjedel 
af stigningen i atmosfærens indhold af 
CO2 over de sidste 150 år.

Ved hensigtsmæssig og CO2-bevidst 
drift af land- og skovbrug kan dette 
kulstof kanaliseres tilbage i de samme 
økosystemer. Faktisk er potentialet 
ifølge GreenCarbon endnu større, 
hvilket vil sige, at land- og skovbrug 
kan bidrage til at absorbere en del af 
CO2-udledningen fra brugen af fossile 
brændstoffer.

– Faktisk skal land- og skovbruget – 
eller mere korrekt betegnet biosfæren, 
idet man derved medtager naturområ-
der – kun øge sin kulstof-»bæreevne« 
med 12 procent for at bringe os tilbage 
til et førindustrielt CO2-niveau i atmo-

Virksomheder skal have mulighed for 

at købe lagring af CO
2
 i landskabet. 

Men der er et stykke vej endnu, før 

det kan ske, oplyser GreenCarbon.

Vil sælge lagring af CO
2
  

i skove og  
jord
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sfæren. Det er ingen uoverkommelig 
opgave, oplyser GreenCarbon på sin 
hjemmeside.

De væsentligste instrumenter
De væsentligste instrumenter, som 
GreenCarbon arbejder med i skoven, 
er ændret drift i retning af en øget 
mængde biomasse pr. hektar samt en 
ændring i retning af naturlig vandstand 
og en øget andel af skovmoser.

På agerjord er instrumenterne:
• Omlægning fra 1-årige afgrøder til 

vedvarende græs 
• Ændret vandstand hen mod naturlig 

vandstand i nuværende stærkt dræ-
nede områder. 

• Plantning af solitærtræer i landbrugs-
landet 

• Plantning af levende hegn 
• Ændret drift af jord i omdrift (øget 

brug af efterafgrøder, reduceret jord-
behandling, øget andel af flerårig 
græs) 

• Etablering af billebanker

– Det vi mangler er mere præcise 
data om CO2-lagringen ved brug af de 
enkelte instrumenter på bedriftsniveau. 
I øjeblikket samarbejder vi med Skov & 
Landskab på Københavns Universitet 
om at undersøge, hvorvidt man ved 
hjælp af såkaldte LIDAR-scanninger 
fra fly kan lave en præcis beregning af 
vedmassen i en skov, fortæller Lone 
Nørgaard Telling.

Desuden arbejder GreenCarbon 
– ligeledes i samarbejde med Skov & 
Landskab – med at kvantificere den 
underjordiske vedmasse samt kulstof-
bindingen i selve skovjorden.

– I gamle afvandede skovmoser sker 
der en omsætning, der medfører udled-
ning af CO2 til atmosfæren. Det kan vi 
stoppe ved at hæve vandstanden, men 
vi ved ikke, om en hævet vandstand 
kan medføre øget udledning af eksem-
pelvis lattergas eller metan, der begge 
er kraftige drivhusgasser. Hvis det er 
tilfældet, erstatter vi bare én forurening 
med en anden, og det er naturligvis 

et spørgsmål, vi skal have afklaret, før 
dette instrument kan bruges i en certi-
ficeringsordning, forklarer hun.

Troværdigheden er afgørende
Arbejdet med at forfine beregningsmo-
dellen for de enkelte instrumenter skal 
munde ud i en egentlig protokol for 
certificering, der skal udvikles i samar-
bejde med et certificeringsorgan. 

– Det helt afgørende er i denne 
sammenhæng, at det videnskabelige 
grundlag og den protokol, man bruger 
til at certificere den enkelte ejendom, 
er veldokumenteret og troværdig, så 
der ikke er nogen som helst tvivl om, at 
CO2-lagringen på en certificeret ejen-
dom er reel. Derfor arbejder vi også 
med et system, hvor driftsændringerne 
skal tinglyses på ejendommen, så land-
manden eksempelvis ikke uden videre 
kan pløje den vedvarende græs op igen, 
siger Lone Nørgaard Telling.

Målet er ligeledes, at de virksomhe-
der, der køber CO2-lagringen i skove 
eller landbrugsjord, får præcis besked 
om, hvilken ejendom der lagrer deres 
CO2 og hvordan. 

Ifølge Lone Nørgaard Telling går 
der formentlig et par år, før virksom-
hederne får mulighed for at gøre sig 
CO2-neutrale ved at købe oplagring af 
kulstof i skove og landbrugsjord.

The GreenCarbon Initiative

Idémanden bag The GreenCarbon Initiative (på dansk »det grønne kulstofini-

tiativ«) er Thomas Harttung, Barritskov, der ligeledes er bestyrelsesformand for 

Aarstiderne, som han også var med til at stifte. Foruden Thomas Harttung er der 

to medarbejdere på The GreenCarbon Initiative.

Læs mere om projektet på www.greencarbon.dk

Skovrejsning på agerjord kan bidrage med en øget binding af kulstof i vedmasse og i jord. 
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Ved EU’s topmøde i oktober gik Polen i 
spidsen for otte østeuropæiske lande og 
stillede spørgsmålstegn ved EU’s mål-
sætninger på klimaområdet. 

Efter hårde forhandlinger lykkedes 
det EU’s formand, den franske præsi-
dent Nicolas Sarkozy, at få landene til 
at stå ved den oprindelige klimaaftale. 
CO2-udledningen skal reduceres med 
20 procent, og det vedvarende energi-

forbrug skal op på 20 procent i 2020.
Men hvorfor var det netop Polen, der 

gik i front mod klimaaftalen?
Det korte svar er, at den økonomiske 

udvikling i Polen for øjeblikket er dybt 
afhængig af den fossile brændstoføko-
nomi. Og så kom finanskrisen som 
en kærkommen anledning til at stille 
spørgsmålstegn ved målsætningerne...

EU’s krav til Polen
EU’s udspil til, hvordan Polen skal 

bidrage til at nå de samlede målsætnin-
ger for unionen, ser ellers tilforladeligt 
ud på papiret.

Mens Danmark eksempelvis skal 
reducere sin CO2-udledning med 20 
procent, så spillede EU-kommissionen 
den 23. januar ud med, at Polen må øge 
sin udledning med 14 procent i perio-
den 2005-2020.

Til gengæld skal Polen øge det vedva-
rende energiforbrug forholdsvist mere 
end Danmark. Polen skal mere end 
fordoble det vedvarende energiforbrug 
fra 5 procent til 14 i 2020. I samme 
tidsrum skal Danmark stige fra 17 til 30 
procent vedvarende energiforbrug.

Men i praksis bliver det en overmåde 
vanskelig opgave for Polen at nå de to 
målsætninger. I øjeblikket ser det nær-
mest ud til at være en umulig opgave 
for Polen at holde CO2-udledningen så 

Polens økonomiske udvikling er dybt integreret 

med brugen af kul som brændsel. Derfor har 

Polen forsøgt at sætte spørgsmålstegn ved EU’s 

klimamål. Vejen frem er at gøre grøn energitek

nologi til et økonomisk aktiv for polakkerne.

Hvorfor gik Polen imod 
EU’s klimamålsætninger?
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meget i ave, at den kun stiger 14 pro-
cent, eftersom de økonomiske vækstra-
ter forventes at ligge betydeligt højere.

Med hensyn til den vedvarende 
energi, så er Polens energisystemer så 
dybt integrerede med den hjemlige 
kulproduktion, så en omstilling til 
mere vedvarende energi ligeledes bliver 
meget vanskeligt. 

Statistikkerne over Polens energi-
forbrug taler sit tydelige sprog: I 2007 
udgjorde kul 58 procent af energifor-
bruget, olie udgjorde 24 procent, gas 13 
og vedvarende energi kun 5 procent.

Under alle omstændigheder er den 
økonomiske udvikling i Polen helt tæt 
forbundet med den fossile brændstof-
økonomi, oven i købet kul, som er det 
fossile brændsel, der udleder mest CO2 
ved forbrænding.

Stort potentiale  
for vedvarende energi
Ikke desto mindre er der et stort poten-
tiale for vedvarende energi i Polen. I 
sit udspil fra den 23. jaunuar peger 
EU-kommissionen på, at der er et stort 
potentiale for vandkraft, som indtil 
videre ikke er fuldt udnyttet. 

»Biomasseressourcer (i form af 
restprodukter fra skove og landbrug 
samt energiafgrøder) findes i rigelige 
mængder, og lossepladsgas er ligele-
des lovende,« skriver kommissionen 
desuden i et faktaark om vedvarende 
energi i Polen.

Kommissionen konkluderer dog 
samtidig, at Polens udvikling mod en 
øget andel af vedvarende energi går 
langsomt. Polen har ganske vist indført 
krav om, at energiproducenterne skal 
præstere en minimumandel af vedva-
rende energi, der stiger fra 7,0 procent 
i 2008, over 8,7 procent i 2009 til 10,4 
procent i 2010-12. Hvis de ikke lever op 
til kravene, kan energiproducenterne 
få bøder, men ifølge EU-kommissionen 
sørger Polen endnu ikke tilstrækkeligt 
for, at energiproducenterne overholder 
kravene.

Kernen i problemet er selvfølgelig, 
at Polen er selvforsynende med kul, og 
at kul er langt det billigste brændsel for 
Polen. Samtidig er det centralt for Polen 
at fastholde en høj forsyningssikkerhed, 
og kullet betyder, at Polens selvfor-
syningsgrad er 78 procent, hvilket er 
væsentlig over EU-gennemsnittet på 
48 procent. Endelig er frygten for store 
prisstigninger på energi en væsentlig 

Klimakreditter fra Polen til Danmark

Dalgasgroups polske datterselskab, Hedeselskabet Sp. z o.o., har netop indgået 

en række aftaler, der sikrer, at selskabet kan overføre klimakreditter fra Polen 

til Danmark.

For perioden 2007-2012 forventer det polske selskab at reducere udlednin-

gen af metan svarende til 620.000 tons CO
2
. Det svarer til CO

2
-udledningen fra 

cirka 15.000 danske husstande på et år. En stor del af reduktionen forventes 

overført til den danske pulje af såkaldte joint implementation-klimakreditter 

under Kyoto-protokollen. 

Overførslen af klimakreditter er godkendt af både den polske og den danske 

stat, og samtidig har Hedeselskabet Sp. z o.o. indgået en aftale med Energi-

styrelsen om, at den danske stat køber en del af klimakreditterne som et led i 

statens klimastrategi. 

Reducerer kraftig drivhusgas
Gennem Hedeselskabet Sp. z o.o. har Dalgasgroup siden 1998 arbejdet med at 

udvinde gas fra polske lossepladser. Projektet blev oprindeligt etableret med 

investorstøtte fra den danske stat gennem Investeringsfonden for Østlandene. 

Udvindingen foregår på tre lossepladser i byerne Lubna, Legajny og Sosnowiec. 

Gassen udvindes via et net af sugegasledninger, der er lagt ned i losseplad-

serne. Herefter anvendes den til produktion af grøn el og varme. Elektriciteten 

sælges til elnettet, mens varmen sælges til lokale fjernvarmenet og virksomhe-

der.

Gassen i lossepladserne er metan, der er en særdeles kraftig drivhusgas. Ét 

ton metangas forårsager samme drivhuseffekt som cirka 21 ton CO
2
. Når meta-

nen brændes af i gasmotorerne, reduceres drivhuseffekten tilsvarende. 

Samtidig er den effektive kraftvarmeproduktion på anlæggene med til at 

fortrænge fossile brændsler som kul, olie og naturgas i det polske energisy-

stem.

Salget af klimakreditterne har gjort det muligt at forhøje reduktionen af 

drivhusgasser ved at øge udvindingen af gas og produktionen af miljøvenlig 

energi på lossepladserne. Den øgede udvinding og energiproduktion ville ikke 

have været mulig uden indtægterne fra klimakreditterne.

Geninvesterer i Polen
Dalgasgroup har lovet den polske stat, at en del af overskuddet fra salget af 

kreditterne vil blive investeret i nye projekter, der forbedrer miljøet og udvikler 

den vedvarende energiproduktion i Polen.

Dalgasgroup arbejder på at etablere indvinding af gas fra flere lossepladser 

i Polen. Desuden er selskabet i gang med at udvikle et nyt aktivitetsområde, 

der understøtter udviklingen af bioenergiproduktion, eksempelvis træflis fra 

skovene. 
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hindring for en modernisering af den 
polske energisektor. 

Et økonomisk aktiv
Aktuelt prøver Polen at få slækket på 
målene for vedvarende energi og CO2-
udledning, fordi det er svært for polak-
kerne at se, hvordan de skal kunne nå 
målene, holde energipriserne i ave og 
samtidig fastholde den økonomiske 
udvikling – ikke mindst i lyset af den 
nuværende finansielle og økonomiske 
krise. 

Vejen frem for lande som Polen er 
imidlertid, at gå efter at klima- og ener-
giindsatsen vendes til nogle økonomi-
ske fordele, der med tiden kan matche 
kullets betydning.

Senest har en helt ny undersøgelse af 
Californiens energipolitik ifølge dagbla-
det Politiken dokumenteret, at satsnin-
gen på energibesparelser og vedvarende 
energi har skabt 1,5 millioner arbejds-
pladser og sparet den californiske stat 
for 310 milliarder kroner i udgifter til 
elektricitet. Klima- og energiminister 
Connie Hedegaard bruger undersøgel-
sen for at overbevise sine kolleger i EU 
om, at området er værd at satse på også 

ud fra et økonomisk perspektiv.
I Danmark er mange års investerin-

ger i energiteknologi ligeledes blevet 
til en indtægtskilde for Danmark. Otte 
procent af eksportindtægterne kommer 
fra vores viden om energibesparelser og 
vedvarende energi.

Dalgasgroups aktiviteter i Polen er 
ét af mange eksempler på denne vej. 
Dalgasgroup er én af de danske virk-
somheder, der eksporterer vedvarende 
energiteknologier til Polen i form af 
udnyttelse af lossepladsgas til kraft-
varme samt anvendelse af biomasse til 
energi – i øvrigt to af de polske fokus-
områder, der er udpeget af EU-kom-
missionen.

Dalgasgroups investeringer og 
eksport af knowhow og teknologi til 
Polen giver polakkerne mulighed for at 
opbygge fundamentet for deres egne 
nye eksportaktiviteter. De erfaringer 
og teknologier, der bliver udviklet til 
polske forhold, kan polakkerne snart 
begynde at eksportere til andre lande 
med tilsvarende problemstillinger og 
dermed gøre klima- og energiindsatsen 
til et økonomisk aktiv, der ikke blot i sig 
selv er en eksportartikel, men som også 
bidrager til væsentligt mere effektive og 
dermed konkurrencedygtige energisy-
stemer.

Forfatteroplysninger:
Lisbeth Erlands er direktør og ansvarlig for 
opbygningen af et nyt forretningsområde 
inden for skovinvestering og energi i Dalgas-
group A/S.

Kul er den billige og sikre energikilde for polsk økonomi. Her er de polske kul dog på vej til 
afbrænding i et dansk kraftværk!

Dalgasgroups polske datterselskab Hedeselskabet Sp. z o.o.  
suger gas op af polske lossepladser og omsætter gassen til el og varme.

Foto: Krzysztof Bialoskorski

Foto: Stine Fiig, Scanpix Danmark
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Energistyrelsen deltager i klimaprojek-
ter under JI og CDM, som bidrager til 
en reel reduktion af drivhusgasser og 
bæredygtig udvikling i lokalområder. 
Ofte vil Danmark også bidrage med 
dansk teknologioverførsel, der kan pro-
ducere klimavenlig energi og samtidig 
fremme dansk forskning og erhvervsliv. 
Når Energistyrelsen deltager i et klima-
projekt, kan Energistyrelsen på vegne 
af staten købe de CO2-reduktioner, 
projektet genererer og bruge dem som 

supplement til hjemlige tiltag i det 
nationale klimaregnskab. Reduktio-
nerne kaldes CO2-kreditter og følger en 
grundig godkendelsesprocedure under 
FN, der sikrer, at kreditterne kommer 
fra et bæredygtigt projekt, der gavner 
miljøet og klimaet. Desuden kvalitets-
sikrer Energistyrelsen projekterne ved 
at følge dem tæt i hele projektforløbet 
via lokale medarbejdere og tekniske 
rådgivere.

CO
2
neutral energi fra biomasse  

Energistyrelsen deltager i JI- og CDM- projekter primært indenfor vedvarende 
energi. Et eksempel er et projekt i 
Rumænien, hvor fem gamle og slidte 
fjernvarmeanlæg baseret på afbræn-
ding af olie og naturgas er blevet erstat-
tet af nye anlæg, der producerer fjern-
varme ved afbrænding af savsmuld. 

Det giver CO2-neutral energi til fem 
byer i Rumænien. Projektet mindsker 
ikke bare den globale udledning af CO2, 
men har også andre positive effekter. 
Savsmuldet, som bruges i de nye anlæg, 
er et restprodukt fra de mange sav-
værker, der ligger i Rumænien, og som 
traditionelt har været en miljøbelast-
ning, når det blev efterladt i naturen. 
Nu leverer savværket deres træaffald til 
varmeværkerne i stedet for. Desuden 
gavner projektet lokalbefolkningen, da 
de nu har en stabil varmeforsyning til 
de kolde rumænske vintre, hvor tem-

Af Liva Vrist Rønn, Energistyrelsen 

Hele verden snakker om klimaforandringer. 

Det er et problem vi alle står overfor, som 

kræver en fælles løsning. En del af løsnin

gen findes i Kyotoprotokollens fleksible 

projektmekanismer JI og CDM, som skaber 

bæredygtige klimaprojekter i Østeuropa og 

udviklingslande. 

Kvalitet i statens  
klimaprojekter

Biomasseanlæg i Rumænien - et af Energistyrelsens JI-projekter.

Hvad er JI og CDM? 

• Klimaprojekter der generer CO
2
-

kreditter

• JI (Joint Implementation) foregår 

mellem lande, der har påtaget 

sig at reducere drivhusgasser i 

henhold til Kyoto-protokollen. 

Disse projekter foregår primært i 

Østeuropa. 

• CDM (Clean Development 

Mechansim) foregår i udviklings-

lande, som ikke har en redukti-

onsforpligtigelse i Kyoto-proto-

kollen.  

JI og CDMprojekter  
skal iflg. FN være: 
• reelle, dvs. det skal være et kon-

kret projekt, der omsætter kredit-

ter 

• målbare, dvs. at reduktionerne 

skal kunne måles og dokumente-

res 

• additonelle eller ”ud over normal 

praksis”, dvs. at projektet forår-

sager en ekstra drivhusgasreduk-

tion, som ikke ville være fundet 

sted uden brug af JI og CDM-

mekanismerne

• bæredygtige, dvs. at projektet 

leverer et varigt bidrag til værts-

landets udvikling

Foto: Energistyrelsen
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peraturen kan komme ned på - 30° C. 
Projektet blev indviet i 2004 og vil frem 
til 2012 nedsætte CO2-udledningen 
med ca. 456.000 ton. Danske virksom-
heder har desuden leveret udstyr til 
projektet for ca. 48 mio. kr.  

Fra vindkraft til kyllingegylle
Energistyrelsen deltager også i vedva-
rende energiprojekter, som for eksem-
pel opsætning af vindmølleparker i 
ørkenområder i Egypten og Kina, som 
både producerer vedvarende energi og 
giver ørkenen et økonomisk udbytte. 
Andre typer af statens JI- og CDM-pro-
jekter opsamler og udnytter drivhusgas-
sen metan, som er 21 gange stærkere 
end CO2. Disse typer af projekter ind-
befatter bl.a. svine- og -kyllingefarme 
i henholdsvis Thailand og Armenien, 
lossepladsprojekter i Polen, Rusland 
Kina og Malaysia og spildevandspro-
jekter i tilknytning til palmeoliemøller 
i Malaysia. På www.danishcarbon.dk er 
der mere information om de danske 
klimaprojekter.  

Kvalitetssikring af klimaprojekter  
Det er afgørende, at JI- og CDM-projek-
ter reelt mindsker den globale udled-
ning af drivhusgasser og bidrager til 
en bæredygtig udvikling i værtslandet. 
Derfor er der af FN oprettet en række 
kontrolmekanismer og krav, der skal 
opfyldes i projektforløbet, for at kre-
ditterne når gennem nåleøjet og kan 
bruges i nationale klimaregnskaber.  

Energistyrelsen sikrer, at disse krav 
bliver overholdt i et såkaldt Project 
Design Document (PDD), som bliver 
kontrolleret og vurderet af uafhæn-
gige eksperter udpeget af FN. PDD’en 
indeholder bl.a. oplysninger om pro-

jektets konkrete udformning og dets 
miljømæssige og samfundsmæssige 
indvirkninger på omgivelserne. Den 
indeholder også en undersøgelse af, om 
projektet er ”ud over normal praksis” 
også kaldet additionelt. Det vil sige, 
om projektet forårsager en ekstra driv-
husgasreduktion, som ikke ville være 
fundet sted uden brug af JI- og CDM-
mekanismerne. Det betyder, at enten 
skal værtslandet modtage ny teknologi 
i forbindelse med projektet, eller også 
skal projektet kun kunne finansieres 
ved indtægterne fra salg af CO2-kredit-
terne. Kravet om additionalitet sikrer, 
at JI- og CDM er et brugbart værktøj, 
der kan indføre nye klimatiltag til et 
land via renere teknologi og renere 
energi. 

Udover FN’s krav følger Energisty-
relsen klimaprojekterne tæt, dels ved 
hjælp af lokale medarbejdere og tekni-
ske rådgivere i de respektive lande, dels 
ved hjælp af et særligt risikoværktøj, 
der ud fra en række parametre kan 
vurdere et projekts godkendelsesforløb 
og overvågning. Derudover er Energi-
styrelsen i gang med at introducere en 
monitoreringsvejledning til konsulenter 
og projektmedarbejdere som et yderli-
gere værktøj til overvågning og dermed 
sikring af, at den årlige drivhusgasud-
ledning fra projektet kan godkendes 
af uafhængige eksperter som reel og 
målbar. 

Værktøj til at  
bremse klimaforandringerne  
De fleksible projektmekanismer JI 
og CDM er værktøjer, der er blevet 
etableret inden for rammerne af Kyoto-
protokollen. De gør det muligt for 
industrilande at supplere hjemlige CO2-
reduktioner med investeringer i klima-
projekter i udlandet. Ved at bruge disse 
værkstøjer, kan udledningen af driv-
husgasser reduceres der, hvor det er bil-
ligst. Ved fx at hjælpe Rumænien med 
at erstatte en gammel forurenende 
kulfabrik med et biomasseanlæg, opnås 
en effektiv og forholdsvis billig reduk-
tion af drivhusgasser. Det betyder, at de 
enkelte lande under Kyoto kan have en 
større reduktionsforpligtigelse, da der 
er flere muligheder for at reducere det 
globale udslip af drivhusgasser. Med 
andre ord hjælper JI og CDM mekanis-
merne med at udbrede ren teknologi 
og renere energi på kloden, som kan 
bremse de klimaforandringer, mange 
lande allerede nu er vidner til.  

Forfatteroplysninger:
Liva Vrist Rønn er kommunikationsmedar-
bejder i Energistyrelsen.

Vindmøllepark i Kina - et af Energisty-
relsens CDM projekter 

Hvorfor  
deltager Danmark i JI og CDM projekter?
 

• Ved køb af CO
2
-kreditter finansierer Energistyrelsen JI- og CDM-projekter og 

bidrager til, at projekterne udvikles bæredygtigt og giver reelle og målbare 

CO
2
-reduktioner, som vil mindske den globale opvarmning.  

• Projekterne fremmer overførsel af dansk teknologi, som gavner det danske 

erhvervsliv. 

• Kreditterne supplerer hjemlige klimatiltag og er derfor med til at sikre Dan-

marks Kyoto-forpligtigelser på 21 procent inden år 2012.  

Foto: Energistyrelsen
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Det gav genlyd i de danske medier, da 
Vækst 3-2008 i august offentliggjorde 
en undersøgelse, der viser, at 45 pro-
cent af landets kommuner forventer at 
spare på driften af de grønne områder i 
de kommende tre år. 

Med udsigten til besparelser på 
driften er der en betydelig risiko for, 
at kommunerne blot kommer til at 
skubbe en pukkel af omkostninger 
foran sig. Erfaringer fra især Storbritan-
nien har vist, hvordan reduktioner i 
driftsomkostningerne over en årrække 
betød en kraftig nedslidning af parker 
og andre grønne områder i byerne. 
Efterfølgende blev det dyrt at genop-
rette skaderne, da befolkningens util-
fredshed med de grønne områder tvang 
politikerne til at genoprette tilstanden i 
det grønne.

Med disse erfaringer som baggrund 
er spørgsmålet, hvordan kommunerne 
bedst kan håndtere en situation, hvor 
deres økonomi er meget stram, og hvor 
målet samtidig må være at sikre en 
tilfredsstillende kvalitet samt en fortsat 
udvikling af parker og grønne områder. 

Øger brugen  
af private entreprenører
Undersøgelsen, som Jysk Analyse gen-
nemførte i sommer for Vækst og Hede-

Danmark, giver nogle bud på, hvor 
kommunerne er på vej hen, og hvilke 
muligheder der kunne være for at 
sikre en positiv udvikling af de grønne 
områder trods stramme økonomiske 
betingelser.

Ifølge undersøgelsen er der en ten-
dens til, at flere kommuner vil bruge 
private entreprenører inden for en 
række områder, især drift af parker og 
grønne områder, drift af grønne områ-
der ved institutioner, boldbaner og 
sportspladser, arealplanlægning samt 
nyanlæg.

Dermed ser kommunerne ud til at 
fortsætte en tendens til øget brug af 
private entreprenører og udlicitering. 
Da HedeDanmark og Jysk Analyse gen-
nemførte en tilsvarende undersøgelse 
i 2001 svarede 40 procent af kommu-
nerne ja på spørgsmålet om, hvorvidt 
kommunen udliciterer opgaver inden 
for de grønne områder. Ved undersø-
gelsen i år svarede 56 procent af kom-
munerne ja til dét spørgsmål, altså en 
pæn fremgang over en periode på syv 
år.

Udviklingen indikerer, at stadig flere 
kommuner har positive erfaringer med 
at inddrage private entreprenører og 
dermed udsætte opgaveløsningen på 
det grønne område for en markeds-
mæssig konkurrence. Derfor gør de det 
generelt set mere og mere.

Men undersøgelsen understreger 
også, at der er et enormt potentiale 
for at komme videre ad den vej. Hele 
79 procent af kommunerne udfører 
nemlig mere end 50 procent af opga-

Af Carsten Damgaard, HedeDanmark a/s

Med udgangspunkt i en undersøgelse af 

den grønne sektor i kommunerne kommer 

der her nogle bud på, hvordan kommuner 

og entreprenører kan udvikle samarbejdet.

Kan kommuner og  
entreprenører tænke nyt?

Grafik: Troels Marstrand

Grafik: Troels Marstrand
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verne selv, og hos disse kommuner vil det være oplagt at kigge 
på, om der kunne være fordele ved i højere grad at inddrage 
private entreprenører i opgaveløsningen.

Nye idéer  
til udbud og samarbejde
Når krisen kradser, handler det først og fremmest om at se på, 
om man udfører de opgaver, man er bedst til – og om man 
udfører opgaver, der med fordel kunne overlades til andre.

Hvis man ser på kommunernes grønne afdelinger, så er 
mange kommuner gode til drift. Men sammenlignet med de 
private entreprenører, så er de kommunale driftsorganisatio-
ner begrænset af, at de ikke kan gå ud på det private marked 
og hente opgaver, der eksempelvis kan optimere udnyttelsen 
af dyre maskiner.

For kommunerne bør fokus derfor være rettet mod at fast-
holde nogle kernekompetencer som planlægning, driftsstyring 
og indkøb samt at opretholde en vis driftsorganisation, så 
man bevarer erfaringer og kompetencer i organisationen. Til 
gengæld kan de med fordel outsource en betydelig del af de 
ydelser, der belaster organisationen med mange risici, eksem-
pelvis dyre maskiner og driftspersonale.

I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at jeg ikke tror 
på den totale outsourcing, hvor en kommune eksempelvis 
outsourcer næsten hele den grønne afdeling inklusive både 
planlægning, styring og kontrol.

Outsourcingen kunne hente inspiration i de store brobyg-
ningsprojekter som det forestående Femern-projekt. Her sam-
menstykker udbyderen en gruppe af virksomheder, der har 
de rigtige kompetencer til at løse opgaven. Når kommunerne 
i dag udbyder store opgaver på det grønne område, forventer 
man, at én entreprenør skal klare hele paletten af opgaver. I 
stedet kunne kommunen gå i dialog med en række private 
entreprenører og identificere de områder, hvor entreprenø-
rerne hver især er stærkest – og så lade dem udføre de opga-
ver, de er bedst til. Et godt råd til kommunerne er desuden 
primært at outsource opgaver, der er nemme at beskrive.

Samtidig er det vigtigt, at kommunerne er villige til at være 
med til at forrente langsigtede investeringer hos de private 

entreprenører – eksempelvis i det mest effektive udstyr. Det 
kan de gøre ved i konkrete tilfælde at acceptere længereva-
rende kontrakter, der bidrager til at sikre finansieringen af 
entreprenørens investering.

Sidst, men ikke mindst er der en tendens til, at kom-
munerne i dag næsten udelukkende har fokus på, at entre-
prenørerne skal levere en klart defineret ydelse. Som sup-
plement kunne kommunerne inddrage fælles udvikling og 
optimering i udbuddene. Derved kunne kommunerne blive 
bedre til at udnytte entreprenørernes rådgivningskompeten-

Et bedre samarbejde mellem kommunerne og de private entreprenører kunne bidrage til at 
optimere anvendelsen af maskiner og mandskab, så timeprisen bliver reduceret.

Foto: HedeDanmark a/s
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cer til at optimere driften, skabe bedre kvalitet til en billigere 
pris osv.

Stop for nyanlæg  
går imod sundhedspolitik
Et øget fokus på udvikling kunne eksempelvis bruges til at 
stimulere kommunernes arbejde med at forstærke brugen 
af de grønne områder som et aktiv i det kommunale sund-
hedsarbejde.

En øget brug af de grønne områder til at forbedre befolk-
ningens sundhed kan ikke undgå at kræve investeringer i 
nyanlæg. Hvad det angår, så viser Jysk Analyses undersø-
gelse, at 19 procent af kommunerne planlægger at bruge 
færre ressourcer på nyanlæg i 2009, mens 16 procent for-
venter at bruge færre ressourcer på nyanlæg tre år frem. Det 
skal ses på baggrund af, at 41 procent af kommunerne alle-
rede står helt uden et anlægsbudget på det grønne område i 
2008. Vi er altså nærmest på vej mod et totalt stop for nyan-
læg i kommunerne.

Ud fra en kortsigtet økonomisk betragtning kan det være 
fornuftigt nok. Men samtidig må kommunerne holde sig 
for øje, at de grønne områder kan bidrage til at reducere 
omkostningerne på sundhedsområdet. 

Det er en tankegang, der er skrevet ind i det aktuelle 
regeringsgrundlag. Kommunerne vil derfor kunne forvente 
et pres fra regeringen for at komme i gang med at udvikle de 
grønne områder, så de bidrager til at forbedre befolkningens 
helbred. I forlængelse heraf får kommunerne og de private 
entreprenører en fælles udfordring, der går ud på at finde ud 
af, hvad der helt konkret skal ske med de grønne områder, 
for at de kan komme til at udfylde denne funktion.

I fremtiden bliver det derfor helt centralt, at udbuddene 
kommer væk fra den aktuelle tendens til ensidigt at foku-
sere på prisen. I stedet bør der i udbuddene sættes fokus på 
udvikling, så kommuner og entreprenører bedre kan arbejde 
sammen om at løfte udfordringerne på det grønne område.

Forfatteroplysninger:
Carsten Damgaard er afdelingschef for storkundeafdelingen i Hede-
Danmark a/s, Division Grøn Service.
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Hen over sommeren 2008 er der kon-
stateret forhøjede vandstande i Guden-
åen på strækningen mellem Silkeborg 
og Ulstrup. Måske nåede den forhøjede 
vandstand helt frem til Randers. 

Årsagen til de forhøjede vandstande 
er ikke ekstreme nedbørsmængder, idet 
nedbøren i sommerperioden har været 
usædvanlig lille, dog bortset fra august. 

Årsagen er formodentligt en mar-
kant stigning i grødemængden i vand-
løbet, som med stor sandsynlighed er 
genereret af bedre lystilgang til under-
vandsvegetationen.

Vandremusling
Der kan være en række forskellige 
årsager til, at lystilgangen til Gudenå-

ens grøde er blevet bedre. Flere kilder 
peger på, at det kan skyldes en massiv 
opvækst af den nyindvandrede van-
dremusling, der, hvis den forekommer 
i stort antal, kan filtrere store vand-
mængder. Dette medfører klart vand, 
og dermed meget bedre lysforhold til 
grøden – undervandsvegetationen – i 
vandløbet. Grøden kan så hurtigt vokse 
sig kraftig, og jo mere grøde der findes i 
vandløbet, jo højere vandstande vil der 
være, idet grøden yder stor modstand 
mod vandstrømmen. 

Fænomenet med det klarere vand 
kan dog også have andre årsager, 
herunder den solrige og tørre for-
sommer med meget lys og reduceret 
næringsstofudvaskning, virkninger af 

Lars Bo Christensen og Klaus Schlünsen, Orbicon

Den invasive art vandremuslingen kan 

rense store mængder vand og dermed øge 

grødevæksten. Det kan være én af årsa

gerne til stigende vandstand i Gudenåen.

Ny musling  
skyld i høje vandstande?

En af de lavest liggende ejendomme i Bjerringbro er delvis oversvømmet selv om 
vandstanden på fototidspunktet (9. september 2008) var faldende.

Foto: Orbicon A/S

2� / Vækst 4•2008
V

an
d



vandmiljøplanerne eller helt andre for-
hold. Der foreligger således ingen sikre 
oplysninger om årsagen til de bedre 
lysforhold, men sandsynligheden for, 
at vandremuslingen har haft væsentlig 
betydning, er stor. 

Grødeskæring?
Vandstanden i Gudenåen var flere 
steder – blandt andet ved Tvilum Bro 
og ved Bjerringbro – så høj, at kommu-
nerne overvejede at gennemføre vedli-
geholdelse i form af grødeskæring. 

Som et beslutningsgrundlag 
herfor bad de 4 kommuner omkring 
Gudenåen nedstrøms Silkeborg, nemlig 
Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers 
kommuner, Orbicon om at gennemføre 
en undersøgelse af problemets omfang, 

herunder udarbejde en risikovurdering 
for oversvømmelser ved Bjerringbro. 

Den forhøjede vandstand ved Bjer-
ringbro er et væsentligt problem, idet 
dele af byen ligger vandløbsnært og 
på lavt terræn, hvorfor der er risiko 
for oversvømmelser især om vinteren. 
Det er meget usædvanligt, at områ-
derne også trues af oversvømmelse i 
de normalt noget tørrere sommermå-
neder. Ved Tvilum Bro er problemerne 
mindre, idet ådalen her udnyttes eks-
tensivt og er uden bynære arealer.

De meldinger, der er fremkommet i 
løbet af august 2008, indikerer, at vand-
standen ved Tvilum Bro og ved Bjer-
ringbro er henholdsvis ca. 0,5 m og ind 
til ca. 1 m højere end normalt om som-
meren. Sidstnævnte højere vandstand 

er dog ikke verificeret ved målinger, 
da der ikke findes en målestation på 
strækningen. 

Vandløbsregulativ
Gudenåen var på strækningen mellem 
Silkeborg og Randers frem til sidst i 
1990’erne statsvandløb, hvilket vil sige, 
at staten var vandløbsmyndighed, og 
som sådan var det staten, der bestemte 
omfanget af vedligeholdelsen. 

Sidst i 1990’erne blev det imidlertid 
besluttet, at Gudenåen fremover skulle 
være amtsvandløb, hvor vandløbsmyn-
digheden blev Viborg og Århus amter. 

I den forbindelse blev der udarbejdet 
et nyt vandløbsregulativ, som blandt 
andet indeholdt nye bestemmelser om 
vedligeholdelsen. Det blev blandt andet 
besluttet, at der normalt ikke længere 
skulle gennemføres grødeskæring i 
vandløbet, og der er som følge heraf 
ikke gennemført grødeskæring i vand-
løbet siden 2000. 

Vandløbsmyndigheden – der nu er 
de fire omtalte kommuner – syner dog 
vandløbet mindst 1 gang årligt, og påser 
herunder, at der er en samlet grødefri 
strømrende til stede på 7 m for stræk-
ningen mellem Silkeborg og Tange Sø 
og på 10 m på strækningen mellem 
Tange Sø og Randers. 

Højere vandstande
Ifølge oplysninger i dagspressen top-
pede de forhøjede vandstande i 
Gudenåen i sidste halvdel af august. De 
4 kommuner besigtigede hele stræknin-
gen mellem Silkeborg og Randers først 
i september, og de kunne konstatere, at 
vandstanden var høj, men faldende. 

På den baggrund blev det beslut-
tet, at der ikke skulle gennemføres 
grødeskæring i 2008 på strækningerne 
op- eller nedstrøms Tange Sø, da den 
i regulativet vejledende strømrende-
bredde på henholdsvis 7 og 10 m stort 
set overalt var til stede.

Risikoanalysen for oversvømmelser 
Sten tæt besat med vandremuslinger. Stenen er fra Gudenåen tæt ved Resenbro 
fundet den 21. oktober 2008. 

Foto: Orbicon A/S

Grafik: Troels Marstrand
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ved Bjerringbro i 2008 er blandt andet 
gennemført ved vandspejlsberegninger 
for 3 vandføringer, nemlig sommermid-
del, sommer medianmaksimum og 
sommer 10-års maksimum. Resultatet 
er illustreret i figuren. Ved sommermid-
del løber Gudenåens kun i sit normale 
profil, men ved sommer medianmaksi-
mum, der er en stor vandføring, som 

gennemsnitligt forekommer hver anden 
sommer, begynder de lavest liggende 
enge langs vandløbet at blive oversvøm-
met. Ved sommer 10-års maksimum 
breder oversvømmelserne sig til store 
dele af de lavt liggende enge. 

På baggrund af indsamlede data fra 
tidligere år samt fra 2008 er der des-
uden gennemført vandspejlsberegnin-

ger for den strækning af Gudenåen, der 
ligger mellem Tangeværket og Ulstrup. 
Beregningerne er gennemført for en 
sommer medianmaksimum vandføring. 

Den fremgår af figuren, at den 
højere vandstand ved og omkring Bjer-
ringbro ikke kun er et fænomen fra 
2008, idet beregningerne viser, at der 
også i 2006 var tale om noget højere 
vandstande end i 2000, selv om der er 
regnet med samme vandføring.

Resultaterne tyder således på, at 
udviklingen med højere vandstande 
begyndte i det små allerede tidligt efter, 
at grødeskæringen blev indstillet. Her-
efter har grøden langsomt, men stabilt 
udviklet sig, og den har i sommeren 
2008 nået et niveau, der har medført 
betydeligt højere vandstande end i 
sommeren 2000 (op til ca. 0,5 m).

Det er ikke muligt sikkert at vurdere, 
om denne udvikling fortsætter, men 
gør den det, kan det på relativt kort sigt 
give problemer med sommeroversvøm-
melser i Bjerringbro, hvis der samtidigt 
indtræffer en ekstrem stor afstrømning. 
I givet fald vil flere ejendomme være 
stærkt truet af oversvømmelser, som 
det fremgår af figuren.

På denne baggrund har de 4 kom-
muner besluttet at intensivere over-
vågningen af vandstanden i Gudenåen, 
således at grødeudviklingen i vandløbet 
kan følges, og beredskabet i forhold til 
eventuelle oversvømmelser kan for-
bedres. 

Forfatteroplysninger:
Lars Bo Christensen er cand. scient. biolog 
og sektionsleder, og Klaus Schlünsen er cand. 
scient. hydrolog, begge i Orbicon, Natur og 
Plan.

Vandremuslingen  
– en relativt ny invasiv art i Danmark

Vandremuslingen (Dreissena polymorpha) er en relativ ny invasiv art i Danmark. 

Den stammer fra egnene omkring Sortehavet og blev indslæbt til Danmark og 

spredt på Sjælland i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet. 

Her optrådte den snart i massive mængder i blandt andet søerne i København. 

For omkring 25 år siden blev den fundet i Jelssøerne i Sydjylland, hvor den nu 

er massivt til stede. Midt i 1990–erne blev den så yderligere spredt til Fårup Sø, 

der ligger syd for Jelling.

Vandremuslingens forekomst i Gudenå-systemet er ny. Den er første gang 

fundet i Knud Sø ved Ry i 2006, og herefter har den bredt sig til andre dele af 

Gudenå-systemet.

Ifølge oplysninger fra Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune var den i sensom-

meren 2008 næsten nået frem til Sminge Sø ca. 7 km nedstrøms Silkeborg, og 

der blev konstateret betydelige forekomster på hele vandløbsstrækningen. Den 

findes dog også længere nedstrøms, idet den er fundet siddende på Tangevær-

kets indløbsbygværker.

I levevis ligner vandremuslingen blåmuslinger i havet, idet den hæfter sig 

med tråde til alle faste genstande, som pæle, sten, både og andre muslinger. 

Larverne er fritsvømmende i 2 - 6 uger, men muslingen kan også spredes ved at 

faste materialer (for eksempel både) med vedhæftede muslinger transporteres 

mellem vandområder. Muslingerne angives at kunne overleve over vandet i op 

til 5 dage.

Muslingerne bliver som voksne 30 - 40 mm, og de lever af at filtrere vandet 

for herigennem at optage planktoniske alger og andre små organiske partikler. 

Herved renses vandet, og er bestanden af muslinger stor, kan de tilsammen fil-

trere meget betydelige vandmængder. Dette resulterer i, at vandet bliver klart, 

og i modsætning til tidligere år, har man i sommeren 2008 kunnet se Gudenå-

ens bund næsten overalt.

Den nye musling vil, hvis den fortsætter sin fremmarch, få betydelig indfly-

delse på Gudenå-systemets økologi, og der vil være både positive og negative 

konsekvenser. Den større lysttilgang vil medføre større grødevækst, idet plan-

terne kan øges i antal og vil kunne spredes til større dybde. Den kan danne 

fødegrundlag for fugle, der primært æder små muslinger, og selve muslinge-

bankerne og den bedre udviklede grøde kan danne nye levesteder og skjul for 

fisk og smådyr. Muslingen vil derimod være en konkurrent til andre muslinger 

og til andre smådyr, der lever af at filtrere vandmasserne, og der kan forventes 

en tilbagegang for disse organismer. Dette vil ligeledes have negativ effekt for 

de fisk, der lever af dyreplankton, idet dyreplanktonet vil få et forringet føde-

grundlag.

En anden væsentlig negativ effekt af vandremuslingen er, at den sikkert vil 

blive en pestilens for Gudenå-systemets mange bådejere, der i fremtiden sand-

synligvis får behov for hyppige rensninger af bådenes bund.
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Store natur- og miljøskader efter ophæ-
velsen af den tvungne brak. 82.000 
ha udyrkede arealer med værdifuld 
natur er pløjet op og ødelagt de seneste 
måneder. Landbruget ødelægger natu-
ren. Nogenlunde sådan har Danmarks 
Naturfredningsforening, forskellige 
miljødebattører, forskere og politikerne 
meldt skarpt ud.

Men forholder det sig nu sådan? 
Som praktiker må jeg indrømme, at 
det lyder som vrøvl i mine ører. Hoved-
parten af brakmarkerne har i mange 
år henligget som store ensformige og 
triste græsørkner uden særlig værdi for 
naturen. 

De fleste dyrearter, som er trængt 

i det åbne land, er nemlig knyttet til 
dyrkningsfladerne og ikke de ensfor-
mige brakmarker. Insekterne behøver 
mere end blot gammelt græs. Harerne 
behøver friske skud. Agerhønsene 
er afhængige af et varieret udbud af 
enårige ukrudtsarter. Viben behøver 
barjod til dens rede. Kobbersneppe, 
tinksmed og rødben kræver vand-
lidende arealer, der afgræsses.  Alt 
sammen elementer, som absolut ikke 
har været at finde i en traditionel brak-
mark, og en del af det er oven i købet 
forbudt. Jeg har derfor svært ved at se, 
at der sker store skader på naturen ved 
at pløje brakmarker op. Og årsagen 
er formentlig, at formålet med brak-
lægningen aldrig har været at styrke 
naturen, men at begrænse fødevarepro-

duktionen, samtidig med at man holdt 
markerne klar til genopdyrkning. 

Landmændene straffes  
for at hjælpe naturen
Det selvsamme politiske system, som 
nu går ud i pressen og klager over 
landbrugets manglende naturhensyn, 
har selv været medbesluttende om, at 
landmanden ikke må undlade at dræne 
brakmarken, så der kan opstå interes-
sant natur. De må heller ikke lade 
mindre biotoper af naturligt forekom-
mende træer og buske opstå, selvom 
de kan være medvirkende til øget 
biodiversitet. Når landmanden tager 
naturhensyn og lader naturen udvikle 
sig naturligt, så mister han nemlig land-
brugstilskud, fordi han ikke lever op til 
de produktionsvilkår, politikerne har 
opstillet.

Inden for den gældende tilskuds-
ordning kan landmanden allerede 
gennemføre mange tiltag, der giver 
mere natur. Men hvis det virkelig skal 
batte noget, så kræver det en betydeligt 
mindre bureaukratisk tilskudsordning, 
der tillader et højere naturindhold 
i de dyrkede marker uden en masse 
registreringer og opmålinger. Det vil 
give mere natur og spare ressourcer hos 
myndigheder, landbrugsrådgivere og 
landmænd.

Måske skulle man overveje at koor-
dinere reglerne indbyrdes imellem Mil-
jøministeriet og Fødevareministeriet. Så 
kunne landmændene skabe mere plads 
til de trængte plante- og dyrearter, og 
vi ville få et bedre naturindhold i land-
brugslandet.

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

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark a/s

Brakmarker er naturmæssigt uinteressante. Poli

tikerne burde give landbruget bedre muligheder 

for at styrke den trængte natur.

Brakvrøvl!

De fleste af de trængte dyrearter i det åbne 
land er knyttet til dyrkningsfladerne og har 
ikke haft glæde af brakmarkerne. Det gælder 
eksempelvis haren, der behøver friske skud.

Foto: HedeDanmark a/s
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Af Poul Erik Pedersen

Hugsten i de danske skove nåede i 
2007 nye højder med 2,57 millioner 
kubikmeter træ. Dermed satte hugsten 
rekord i statistikken for normale år 
uden store stormfald. Hugsten steg i 
2007 med 9 procent i forhold til 2006.

Det oplyser Dansk Skovforening på 
baggrund af den nye hugstopgørelse fra 
Danmarks Statistik.

Det var produktionen af gavntræ 
fra nåleskovene – det vil sige træ til 
for eksempel tømmer, spånplader og 
papir – der trak hugsten i vejret. Der 
blev hugget 1,30 millioner kubikmeter 
gavntræ i 2007. 

Til gengæld faldt skovenes produk-
tion af træ til energi fra 1,16 millioner 
kubikmeter i 2006 til 1,11 millioner i 
2007. 

Kan statistikken gøres bedre?
Faldet i skovenes hugst af energitræ på 
godt 4 procent står i skærende kontrast 
til Energistyrelsens nye energistatistik 
for 2007. Her fremgår det nemlig, 
at hjemlig produktion af skovflis og 
brænde steg med hele 26 procent, og at 
især produktionen af brænde tog fart 
i 2007. 

På den baggrund har Vækst spurgt 

Energistyrelsens leverandør af de stati-
stiske data, Force Technology, hvordan 
produktionen af træ til energi kan stige 
så meget, når hugsten af energitræ i 
skovene er faldet.

– Forklaringen på tallene er for-
mentlig, at der er sket en kraftig stig-
ning i produktionen af brænde uden 
for skovene. Det kan være i hegn, haver, 
parker og lignende. Når så dét er sagt, 
vil jeg også sige, at vi selv er overra-
skede over den meget kraftige stigning 
i brændeforbruget fra 2006 til 2007. 
Derfor vil vi kigge på, om der er noget, 
vi måske kan gøre bedre næste gang, vi 
skal lave statistikken, siger konsulent 
Anders Evald fra Force Technology.

Brændestatistikken er baseret på 
en undersøgelse af forbruget hos cirka 
1000 danskere, hvilket statistisk set 
burde være tilstrækkeligt til at skalere 
brændeforbruget op til et landsdæk-
kende niveau. Samtidig spørger man 
brændeimportørerne, hvor meget 
brænde de importerer. Importen træk-
kes fra forbruget, hvorved man når 
frem til den mængde brænde, der må 
være produceret i Danmark. 

Med de nye tal i baghovedet vil 
denne metode nu blive set efter i søm-
mene.

Mindre  
energitræ fra skovene

Hugsten af energitræ i sko

vene gik ned i 200�, men 

alligevel steg produktionen 

af træ til energi i Danmark, 

viser nye statistikker.

Brændeproduktionen i skovene er gået ned, mens der kommer mere brænde fra andre kilder 
som hegn, haver og parker, mener Force Technology.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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● Havekalk

● Foderkalk

● Industrikalk

● Jordbrugskalk

Lars Andersens Kalklejer A/S
9293 Kongerslev

Tlf. 9833 1377 anviser nærmeste forhandler.
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Vi passer godt på dig...
Din rejse bliver planlagt samvittighedsfuldt og professionelt. Det er den bedste 
måde at passe godt på dig på. Direkte forbindelser eller med mindst mulig vente-
tid. Pålidelige flyselskaber. Ordentlige hoteller. Mennesker og samarbejdspart-
nere man har lært at stole på - og så lige den ekstra hånd, hvis noget alligevel er 
anderledes end planlagt. 

Du kan roligt rejse ud i verden for at lave forretninger. Du behøver ikke at be-
kymre dig om selve rejseriet. Vi passer godt på dig - indtil du er sikkert hjemme 
igen. Lige meget hvor i verden du er rejst hen - så har du en af vore medarbejdere, 
der er klar ved telefonen døgnet rundt - hvis du skulle få brug for det.

TopRejser er et af Danmarks største og mest erfarne full-service rejsebureauer. 
Vi samarbejder med Rejsepartnerne og ITP og er med i en af de største rejseind-
købskæder i verden, og det kan du se på dit rejsebudget.

Haderslev 7452 6275 | Sønderborg 7342 8500 | Kolding 7552 5399 | 

Esbjerg 7517 1477 | www.top-rejser.dk
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I dag må en afgasset og separeret tør-
fraktion af husdyrgødning afbrændes, 
uden at der pålægges affaldsafgift, men 
det skal nu også gælde for ubehandlet 
husdyrgødning og spildevandsslam.

Det fremgår af et lovforslag, som 
skatteminister Kristian Jensen sendte i 
høring den 22. september. 

Mens forslaget er blevet modtaget 
positivt af både Dansk Landbrug og 
Dansk Vand- og Spildevandsforening, 
så er to brancheorganisationer på 
området meget kritiske over for forsla-
get.

Dyrebar fosfor går tabt
Brancheforeningen for Genanvendelse 
af Organiske Restprodukter til Jord-
brugsformål (BGORJ) er én af dem.

– Lovforslaget betyder, at man 
kommer til at brænde fosfor af, fordi 
spildevandsslam er meget fosforholdigt. 
Fosfor er et grundstof, og vi ved, at der 
kun resterer fosfor til cirka 100 års for-
brug på globalt plan. Derfor er det helt 
galt, at omlægningen af afgifter tager 
fosfor ud af vores fødevarekredsløb. 
Som det moderne landbrug drives i 
dag, kan vi ikke undvære fosfor i føde-
vareproduktionen, siger Jens Schrøder, 
der er formand for BGORJ og direktør i 
Division Grøn Service i HedeDanmark 
a/s.

Der har været talt om mulighederne 
for at genanvende fosforen i asken efter 
afbrændingen, men det er ikke reali-
stisk, mener Jens Schrøder.

– Fosforen i asken er meget lidt plan-
tetilgængelig, og desuden findes tekno-
logien til at genanvende fosfor i aske 
ikke. I øvrigt er det mest sandsynlige, 
at eksempelvis de store kraftværker 
kommer til at brænde slam sammen 

med kul eller andet affald. Sker det, 
vil man under ingen omstændigheder 
kunne genanvende asken på landbrugs-
jord, siger han.

Hæmmer udbygningen  
med biogasanlæg
Ifølge Aksel Buchholt, der er formand 
for Foreningen Danske Biogasanlæg, vil 
forslaget samtidig komme til at hæmme 

Af Poul Erik Pedersen

Det er forkert at øge incitamenterne til at 

afbrænde husdyrgødning og spildevandsslam, 

mener brancheorganisationer.

Kritik af  
nyt lovforslag

Npk-gødning. Kvælstof i kunstgødning er dyrt, og fosfor er ved at være en mangelvare. Spørgs-
målet er, om det er hensigtsmæssigt at brænde værdifulde næringsstoffer af.

Foto: Elvig Hansen, Scanpix Danmark  
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regeringens egne planer om at få flere 
danske biogasanlæg op at stå. 

Med lovforslaget kan det nemlig 
blive økonomisk fordelagtigt for land-
mænd at afbrænde husdyrgødning, 
fordi det vil kunne give dem mulighed 

for at øge antallet af husdyr pr. hektar 
jord.

– Det kan i allerhøjeste grad være 
med til at bremse udbygningen med 
biogasanlæg i Danmark. Det er en 
meget kortsigtet løsning at »brænde 

husdyrenheder af«, siger Aksel Buch-
holt.

De høje oliepriser har i en periode 
gjort det mere attraktivt at bruge hus-
dyrgødning, fordi det er en meget ener-
gikrævende proces at fremstille kvæl-
stof til kunstgødning. Samtidig er fosfor 
ved at være en mangelvare. Men selv 
om oliepriserne nu falder, ser det ikke 
ud til, at gødningspriserne følger med 
ned. De høje fødevarepriser har nemlig 
øget den globale landbrugsproduktion 
og dermed efterspørgslen på gødning.

– Den eneste rigtige løsning er, at 
vi på sigt får afgasset 90 procent af 
vores husdyrgødning, så vi kan få den 
omfordelt til de marker, hvor der er 
brug for næringsstofferne, fastslår Aksel 
Buchholt.

Der er lang vej. I dag afgasses cirka 5 
procent af husdyrgødningen.

Skatteministerens lovforslag

Lovforslaget går overordnet ud på at fjerne afgiften på afbrænding af affald 

og i stedet opkræve højere afgifter på CO
2
-udledning og energi i form af afgif-

ter på el og varme produceret med affald som brændsel.

Det kommer til at betyde, at der opkræves en høj afgift, når affald med et 

højt energiindhold – eksempelvis plast – anvendes til energiproduktion. Når 

affald med et lavt energiindhold – eksempelvis husdyrgødning eller spilde-

vandsslam – forbrændes, bliver afgiften meget lav eller tæt på 0.

Formålet er at skabe incitamenter til mindre afbrænding og øget genanven-

delse af plast og andre affaldstyper med højt energiindhold. For affaldstyper 

med lavt energiindhold lyder begrundelsen for forslaget, at afbrænding kan 

være den miljømæssigt mest hensigtsmæssige løsning. 

Lovforslaget forventes fremsat i begyndelsen af november, mens bladet her 

er på vej i trykken.
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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



Hvordan kan lån til amerikanske 
husejere forårsage en international 
finanskrise? Og hvilke konsekvenser 
kan krisen få for folk, der arbejder med 
miljø og vedvarende energi i Danmark?

For at give et overblik over baggrun-
den for krisen er det på sin plads at 

vende blikket mod situationen i USA i 
2001. 

I 2001 var it-boblen bristet, og USA 
var lammet af terrorangrebet på World 
Trade-centret i New York. For at undgå 
en alt for hård nedtur satte den ame-
rikanske centralbank renten ned fra 
6,5% til 1,75% og i 2002 yderligere ned 
til 1,25%. 

Denne meget ekspansive finanspoli-
tik satte gang i det stærkeste opsving i 
nyere tid. 

Når renterne er lave, kommer et 
samfund ofte i kraftig vækst, og den 
kraftige vækst gør investorer mere risi-
kovillige. De lave renter betyder også, 
at den finansielle sektor – det vil sige 
banker, realkreditinstitutioner og andre 
finansielle virksomheder – ikke kan 
tjene så meget på renterne og derfor i 
stedet begynder at jage andre former 
for investeringer med mulighed for 
højere afkast.

Stigende investeringsafkast og højere 
lønninger giver stigende boligpriser, 

Af Annette Rye Larsen, Dalgasgroup A/S

Vi forsøger at give et overblik over baggrunden 

for finanskrisen og vurdere de mulige konse

kvenser for miljø og energiområdet.

Konsekvenserne af 
finanskrisen

Til salg-skiltene har siden 2005 spredt sig i de amerikanske boligkvarterer.

Foto: Dale Taylor, iStockphoto
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[ 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.

og stigende boligpriser giver igen flere 
penge mellem hænderne til mere 
forbrug eller mere risikobetonede inve-
steringer. Vækst i samfundet betyder, at 
arbejdsløsheden falder, og så er ringen 
sluttet for så stiger lønningerne. 

Kort sagt førte den historisk lave 
rente til en situation med overflod af 
penge i det meste af verden og en til-
svarende høj risikovillighed.

Lån til dårlige betalere i USA
Den øgede risikovilje faldt sammen 

med en liberalisering af den finansielle 
sektor i USA, hvilket betød nye, mere 
risikobetonede lånetyper, der kaldes 
subprimelån på engelsk.

Subprimelån tilbydes boligkøbere, 
som er dårlige betalere og ikke opfylder 
kravene til et traditionelt realkreditlån 
(prime). Derfor har subprimelån en 
højere risiko for långiveren, og derfor 
får långiveren en højere rente end tra-
ditionelle primelån. I de første år er der 
dog typisk en lav lokkerente. Efter 2-3 
år fordobles eller tredobles renten.

Det gik godt, så længe huspriserne 
steg. Med de stigende huspriser, steg fri-
værdien også, og dét udnyttede mange 
låntagere til at lægge lånet om til et 
mere normalt lån, inden den lave lok-
kerente ville begynde at stige voldsomt.

I 2005 gik det imidlertid galt. Hus-
priserne faldt, og derfor kunne sub-
primelånene ikke lægges om. Dermed 
begyndte de dårlige betalere at få 
svært ved at afdrage på deres lån, som 
tilmed blev dyrere efter lokkeperioden. 
Det førte til tab hos de realkreditin-
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stitutioner, der havde lånt pengene 
ud. Disse tab forplantede sig ud i de 
internationale finansmarkeder, fordi 
de amerikanske realkreditinstitutioner 
havde skaffet sig finansiering af de risi-
kobetonede udlån hos internationale 
finansvirksomheder, som derfor også 
blev ramt af tabene.

Den 7. september i år gik det så for 
alvor galt, da den amerikanske stat 
måtte overtage de to største realkredit-
institutter Fannie Mae og Freddie Mac 
samt forsikringselskabet AIG. Samtidig 
begyndte den ene store investerings-
bank efter den anden at bukke under. 

Den umiddelbare psykologiske effekt 
er en uvillighed til at satse på lang-
sigtede investeringer. Samtidig stiger 
renten, ledigheden går op, ejendoms-
priserne går ned osv. 

Kan klimaindsatsen  
løse finanskrisen?
På det politiske plan kan der spores en 
vis nervøsitet i forhold til landenes øko-
nomier, og det kan få konsekvenser for 
klimaindsatsen. 

Det har man blandt andet kunnet se 
hos Tysklands kansler, Angela Merkel, 
der nu ønsker at få undtaget en lang 
række af de ellers tungt forurenende 
industrier fra CO2-reduktioner. 

Både EU’s miljøkommissær Stavros 
Dimas og statsminister Anders Fogh 
Rasmussen har udtalt, at man bør se 
klimapolitikken som et middel til at 
løse finanskrisen med økonomisk vækst 
på nye områder. Men de er oppe mod 
stærke kræfter, der mener noget andet. 
Hvor den diskussion lander, kan få stor 
betydning for udfaldet af klimatopmø-
det i København i 2009.

Mindre risikovilje,  
men hvor længe?
I det private marked må man forvente 
en reduceret risikovilje blandt de inve-
storer, der skal finansiere eksempelvis 
nye vedvarende energianlæg og andre 
miljøinvesteringer. 

En effekt af krisen er, at olieprisen 
er begyndt at falde mere end forventet, 

fordi der forventes økonomisk nedgang 
og dermed en mindre efterspørgsel på 
olie. 

En faldende oliepris betyder svæk-
kede incitamenter til at investere i 
vedvarende energi. Men omvendt vil 
en faldende oliepris bidrage til at holde 
gang i økonomien, så viljen til mere 
langsigtede investeringer måske dukker 
op igen inden for en overskuelig frem-
tid. 

Kommunale  
klimaprojekter i klemme
På grund af regeringens anlægsstop 
har de danske kommuner meget 
begrænsede muligheder for at bruge 
egne opsparede midler på eksempelvis 
energibesparende klimaprojekter. Der 
har været talt om, at kommunerne 
kan skaffe privat finansiering af disse 
projekter, men krisen kan gøre dette 
vanskeligere. 

Spørgsmålet er så, om en stigende 
ledighed vil få regeringen til at lempe 
på anlægsstoppet, så kommunerne får 
lov til at bruge nogle af de penge, de 
har i forvejen. Det kunne være med 
til at holde klimaindsatsen i gang, for-
bedre kommunernes langsigtede øko-
nomi – og afbøde nogle af virkningerne 
af finanskrisen.

En grundlæggende  
sund økonomi
Efter en måneds drama har det globale 

finansmarked fået en stor saltvands-
indsprøjtning i form af statslige red-
ningsplaner for mere end 20.000 mia. 
kr. Herefter vil krisen nu udvikle sig fra 
psykologiske effekter til fundamentalt 
realøkonomiske udfordringer. 

I den sammenhæng står Danmark 
godt rustet. Der vil kunne komme sti-
gende arbejdsløshed, men vi kommer 
fra et ekstremt lavt niveau. Der er et 
stort råderum i den danske økonomi 
med en sund betalingsbalance og et 
lavt gældsniveau. Derfor handler det 
nu om at bevare roen og søge at fast-
holde et sundt aktivitetsniveau i sam-
fundet, så vi kan arbejde os igennem 
krisen.

Forfatteroplysninger:
Annette Rye Larsen er projektchef i Dalgas-
group og har en baggrund som børsanaly-
tiker.

Anders Fogh Rasmussen vil gerne styrke den europæiske klimaindsats,  
mens Tysklands kansler Angela Merkel er begyndt at vakle på grund af stærkt pres 
fra den tunge tyske industri, der udleder store mængder CO2.
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Orbicon A/S er leder af et konsortium, 
der har fået til opgave at undersøge, 
hvad etableringen af Femern Bælt-for-
bindelsen betyder for fisk og fiskeri i 
området.

Opgaven er et led i arbejdet med at 
sikre, at den kommende forbindelse 
mellem Danmark og Tyskland opføres 

Normalt høster HedeDanmark Skovfrø 
hvert år kogler af nordmannsgran i en 
række anerkendte indsamlingsområder 
på nogle bjergskråninger i Georgien. 
Det mest kendte område hedder 
Ambrolauri Tlugi.

I år er der imidlertid ingen koglesæt-
ning i de anerkendte indsamlingsområ-
der. Derfor har HedeDanmark Skovfrø 
valgt ikke at høste nordmannsgrankog-
ler i Georgien i år.

I en nyhed på HedeDanmarks hjem-
meside forklarer selskabet, at årsagen 
er, at selskabet altid vil gøre sit bedste 
for at sikre høj fysisk kvalitet og maksi-
mal sikkerhed for oprindelsen. Derfor 
ønsker HedeDanmark ikke at høste 
kogler uden for de anerkendte indsam-
lingsområder i Georgien. 

Samtidig oplyser HedeDanmark 
Skovfrø, at selskabet fortsat har frø af 
god kvalitet på lager fra høsten i 2007, 
og at der er nok til at dække de faste 
kunders behov.

HedeDanmarks egen produktion af 
nordmannsgran-planter på plantesko-
len i Brøndlundgård vil dermed heller 
ikke blive berørt af den manglende 
frøsætning i Georgien i år.

Læs mere om HedeDanmark Skovfrø 
på hjemmesiden www.hdseed.dk.

Med to nye driftschefer samt overtagel-
sen af Damkjær Anlægsgartnerfirma 
og AG Gruppen styrker HedeDanmark 
anlægsgartnerforretningen såvel ledel-
ses- som forretningsmæssigt. 

Udvidelsen sker i naturlig forlæn-
gelse af en periode med tilpasning og 
konsolidering af anlægsgartnerforret-
ningen, som i dag fremstår med et langt 
skarpere kundefokus. 

Udvidelsen styrker i første omgang 
Fyn, Sønderjylland og Østjylland sam-
tidig med, at der tilføres kompetencer 
inden for etablering af skræddersyede 
legepladser. 

Nicolai Hausmann udnævnes til 
driftschef for Fyn. Han er uddannet 
skov- og landskabsingeniør og har i fire 
år med succes fungeret som driftsleder 
i Odense. 

Søren Damkjær tiltræder som drifts-
chef for Esbjerg og Sønderjylland. Søren 
er uddannet anlægsgartnertekniker og 

Skal undersøge  
miljøkonsekvenser af Femernbroen

HedeDanmark styrker anlægsgartneriet

Ingen høst af 
kogler i Georgien

sælger ved tiltrædelsen sine aktiviteter 
i selskaberne Damkjær Anlægsgartner-
firma og AG Gruppen. 

Søren Damkjær har et mangeårigt 
branchekendskab og har med succes 
udviklet og drevet sine virksomheder. 
Udover driftschefjobbet vil Søren fort-
sat være den daglige leder af AG Grup-
pens aktiviteter, der vil fortsætte i en 
selvstændig enhed i HedeDanmark. 

AG Gruppen projektudvikler, desig-
ner og anlægger legepladser i totalen-
treprise for kommuner og institutioner. 

Damkjær Anlægsgartnerfirma er en 
større lokal anlægsgartnerforretning, 
der har betjent kunder i det østjyske 
med en todelt strategi inden for både 
pleje/vedligeholdelse og anlægsarbejde. 
Medarbejderne og aktiviteterne fra 
Damkjær Anlægsgartnerfirma vil frem-
over være en integreret del af Hede-
Danmarks driftscenter i Vejle under 
ledelse af driftschef Bo Vinther-Jensen.

og drives, så miljøet belastes mindst 
muligt. Miljøundersøgelserne skal 
danne grundlag for myndighedsgod-
kendelser, og anlæggets miljøpåvirknin-
ger skal undersøges og følges nøje.

Kontrakten med Femern Bælt A/S 
løber de næste ti år frem til 2018, hvor 
den faste forbindelse ventes at åbne. 
De første fire år kommer arbejdet til 
at bestå i undersøgelser og rådgivning, 
og når selve anlægsfasen går i gang i 
2012, vil der hovedsageligt blive tale om 
monitering af anlægsarbejdet.

Ud over Orbicon består konsortiet af 
IfAÖ (Institut für Angewandte Ökolo-
gie), Fiskeøkologisk Laboratorium ApS, 
IFM-GEOMAR, Naturfocus, SIMRAD og 
Universitetet i Oslo.  

Foto: AG Gruppen

Grafik: Femern Bælt A/S
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Nyt samarbejde  
om FSCskov
certificering
HedeDanmark Skovcertificering og 
Orbicon Natur og Vandressourcer har 
indledt et samarbejde om at tilbyde 
FSC-skovcertificering til landets skov-
ejere. 

I forvejen har HedeDanmark i en 
periode tilbudt skovcertificering efter 
PEFC-ordningen, mens Orbicon har til-
budt FSC-certificering af skove.

Formålet med samarbejdet om FSC-
certificering er at styrke rådgivningen 
af de kunder, der skal have certificeret 
deres skov. HedeDanmark tilbyder en 
stærk skovbrugsfaglig rådgivning i for-
bindelse med certificeringsprocessen, og 
samtidig kan Orbicon bidrage med stor 
ekspertise inden for natur-, miljø- og 
vandmiljøforhold. 

Med en certificering efter de inter-
nationalt anerkendte mærkningsord-
ninger PEFC eller FSC er skovejeren i 
stand til at dokumentere bæredygtig 
skovdrift. Skovcertificering er sund 
fornuft og et værktøj til systematisk at 
gennemtænke sin skovdrift.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) 
besøgte 17. oktober 2008 Hedeselskabet 
og Dalgasgroup for at få en orientering 

Bedre muligheder for at udnytte gaspo-
tentialet og næringsstofferne i husdyr-
gødning er en vigtig nøgle til at få mere 
gang i byggeriet af biogasanlæg både i 
Danmark og i udlandet.

Nu har Xergi A/S investeret i en 
teknologi, der gør det muligt at få 
mindst 20 procent mere gas ud af hus-
dyrgødning, uden at man – som det er 
tilfældet i dag – er nødt til at blande 
fødevareaffald i reaktortanken. I dag 
udnyttes kun 40 til 60 procent af gaspo-
tentialet i kvæg- og svinegylle.

Xergi har købt halvdelen af det 
nystiftede selskab, GFE-patent A/S, der 
ejer  patentet til teknologien. Patentet 
er anmeldt og registreret i alle verdens 
væsentlige landbrugslande, herunder 
USA, Canada, Brasilien, Kina og de 

Michael Glud (stående), divi-
sionsdirektør i HedeDanmark, 
orienterer Venstres klima- og 
energipolitiske ordfører, Lars 
Chr. Lilleholt, miljøminister 
Troels Lund Poulsen og fol-
ketingsmedlem Kristian Pihl 
Lorentzen (set fra venstre).

www.inventarland.dkwww.inventarland.dk

Miljøministeren på besøg i Viborg

Nyt patent giver mere biogas
europæiske lande. Xergi har endvi-
dere erhvervet eksklusivrettigheder til 
Danmark, Holland, Belgien, Frankrig 
og Spanien.

Den anden halvdel af GFE-patent 
A/S ejes af selskabet GFE A/S, der har 
stået for at videreudvikle og patentere 
teknologien over hele verden. 

Den nye teknologi er en såkaldt 
»alkalisk/termisk hydrolyse«. Proces-
sen sikrer både, at de biomasser, der 
tilføres biogasanlægget, gøres mere 
tilgængelige for de bakterier, der skal 
omsætte biomassen til gas, samt at 
40 procent af ammoniakkvælstof-
fet trækkes ud af gyllen. Kvælstoffet 
kommer ud i et koncentrat – såkaldt 
svovlsur ammonium – der i sig selv  
er et meget anvendeligtgødningspro-

dukt – meget lignende handelsgød-
ning.

Med teknologien får man samtidig 
mulighed for at opkoncentrere udnyt-
telsen af husdyrgødning i biogasanlæg 
og f.eks. anvende større mængder 
hønsemøg og dybstrøelse. Processen er 
endvidere godkendt til at forbehandle 
såkaldt kategori II affald fra slagterier, 
så det kan anvendes til bioforgasning.

om selskabets aktiviteter og projekter 
inden for natur-, miljø- og energiom-
rådet.

Miljøministeren mødte blandt andet 
direktører fra to af Dalgasgroups dat-
terselskaber, HedeDanmark a/s og 
Orbicon A/S.

Miljøministerens tur til Midtjylland 
var kommet i stand på initiativ fra fol-
ketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen. 
Udover Hedeselskabet havde Troels 
Lund Poulsen møder med virksom-
hederne Samson Bimatech, Naturgas 
Midt-Nord og Geo Thermal Power.
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