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Realisme, rettidig omhu  
og tro på fremtiden!

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise er en udfordring for vort sam-

fund, men at den også byder på nye muligheder.

Selv om krisen for alvor tog fart i de sidste måneder i 2008, er Hedesel-

skabet kommet ud af sidste år med en sund økonomi. Selskabets likviditet 

har i mange år ikke været så stærk, som den er lige nu, her midt i finanskri-

sen. Dette åbner muligheder for, at Hedeselskabet med rettidig omhu kan 

fortsætte og udbygge de strategier, der er udstukket. Her kan blandt andet 

nævnes, at der er etableret et nyt selskab, som sammen med institutionelle 

investorer skal investere internationalt i skov- og naturejendomme. Dette 

selskab har lige erhvervet en større skovejendom i Letland.

På samme måde er vi overbevist om, at fremtiden er gunstig for virksomhe-

der på natur-, miljø- og energiområdet. hvilket giver unikke vækstmuligheder 

for datterselskaberne i Dalgasgroup A/S.

 I ugebrevet Mandag Morgen den 9. februar kunne man ganske vist læse, at 

de 13 største europæiske lande kun har afsat én procent af deres krisepakker 

til »clean tech«.

Det er klart, at det ville have været klogt af Europa at investere mere i frem-

tidens vækstindustri, ligesom præsident Obama gør det i USA. Det kunne give 

os bedre konkurrencefordele. 

Men vi ved, at olieressourcerne er begrænsede, og at klimaforandringerne 

ikke går væk på grund af en krise, der ifølge økonomiske eksperter kun 

kommer til at vare ét, to eller tre år. Derfor vil efterspørgslen og dermed væk-

sten i den grønne industri under alle omstændigheder blive ved med at vokse 

markant i de kommende år.

Det er en reel risiko, at vi kan komme til at tale krisen værre end den er. 

Det vil Hedeselskabet gerne modvirke ved at sende omverdenen et signal om, 

at vi ser flere muligheder, som vi kan omsætte til nye forretninger og vækst 

med den rette kombination af realisme, rettidig omhu og tro på fremtiden. 

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Kan vi blive ved med at køre i store firehjulstrækkere, hvis vi 

samtidig skal skabe en fossilfri og energioptimal økonomi? Det 

er ikke sikkert, siger et af medlemmerne af regeringens klima-

kommision i denne udgave af Vækst. Det er forskningsspecialist 

Poul Erik Morthorst, Risø-DTU, der beskriver, hvordan det bliver 

en stor opgave, ja tæt på en revolution, at gøre Danmark CO
2
-

neutralt i 2050. Men konklusionen er klar: Det kan godt lade 

sig gøre. Vækst har interviewet Poul Erik Morthorst om de store 

udfordringer på klimaområdet og om klimakommissionens 

arbejde med at afklare, hvordan Danmark kan nå målet om at 

blive fri for fossile brændsler inden for en overskuelig fremtid. 

Læs artiklen side 20-21.



Al husdyrgødning skal gennem biogasanlæg 
11-02-09 Alle virkemidler skal i brug for at få biogassen 

afsat, også salg via naturgasnettet, mener Dansk Land-

brugs formand, Peter Gæmelke.

Dansk klimaprojekt  
præsenteret ved FN-konference i Polen
19-12-08 Klima- og Energiminister Connie Hedegaard var 

med, da Dalgasgroups polske datterselskab præsente-

rede aftale om CO
2
-reduktioner.

 

Bioenergi afbøder finanskrise for skovbruget
18-12-08 Læs Hededanmarks anbefalinger til skovejerne 

om dyrkning af skoven i 2009.

 

Europaparlamentet  
vedtager klima- og energipakke
18-12-08 Klima- og energipakken kunne have været 

bedre, men er stadig et stærkt signal til omverdenen, 

mener Connie Hedegaard.

 

Fødevareministeren:  
Halvdelen af husdyrgødningen skal afgasses
18-12-08 Biogas og energipil er landbrugets stærkeste 

klimavåben, viser ny rapport fra Fødevareministeriet.

 

Kvælstofnormer modvirker deres eget formål
18-12-08 To ud af tre hovedmål i vandmiljøplan III bliver 

svære at nå, fremgår det af en ny evaluering.

100 mio. kr. ekstra til miljøgodkendelser
25-02-09 Staten giver kommunerne en økonomisk gule-

rod for at sætte tempo på miljøgodkendelser af husdyr-

brug. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) 

har indgået en aftale, der skal nedsætte landmændenes 

ventetid på miljøgodkendelserne. Aftalen indebærer 

blandt andet, at staten investerer sammenlagt godt 100 

mio. kr. i at sikre bedre rammer for sagsbehandlingen i 

kommunerne. Blandt andet afsættes der en såkaldt akti-

vitetsafhængig statslig pulje på 43,5 mio. kr. til afvikling 

af den store pukkel af miljøgodkendelsessager, der har 

hobet sig op. Puljen indebærer, at der kan udbetales 

penge til kommuner, der præsterer et højere antal sags-

afgørelser, end man på forhånd har aftalt, fremgår det af 

en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Foto: Anne Hededal Christensen

Til alle virksomheder
med tro på fremtiden

Gør det muligt

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

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde 

dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst
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»Vi lever i organisationernes tid... Det 
er gennem sammenslutning, at resul-
taterne opnås. Den enkelte betyder så 
lidt, når han da ikke er diktator.«

Året er 1938. Selv i forbindelse med 
noget, der i Danmark er så almindeligt 
som dannelsen af en forening, trænger 
krigstrommer og nazisme sig på i bag-
grunden. Men hensigten med ordene 
er mere fredelig. De står i en rund-
skrivelse om dannelsen af en forening 
for Hedeselskabets skovridere. Det er  
Aksel Thyssen, der skriver. Han er skov-
rider i Hedeselskabet og initiativtager 
til den nye forening.

På dette tidspunkt er der ikke mange 
skovridere i Hedeselskabet. Kun seks 
forstkandidatuddannede skovridere 
underskriver vedtægterne. 

Selskabet har nemlig en glorværdig 
plantningstid bag sig og står nu foran 
en periode, hvor driften og udnyttelsen 
af plantagerne kommer i højsædet. 

Den udvikling skaber større behov for 
forstkandidaterne.

Udover socialt samvær bliver for-
målet for Hedeselskabets Skovrider-
forening både at fremme kollegialt 
sammenhold og at drøfte faglige og 
tjenestelige spørgsmål. 

Igennem de næste 35 år kommer 
foreningen til at opnå en betydelig ind-
flydelse i Hedeselskabet. Et af forenin-
gens medlemmer, Steenstrup, bliver 
chef for Plantningsafdelingen gennem 
30 år, og Hedeselskabet udpeger skov-
ridere til at repræsentere selskabet i 
blandt andet vigtige forhandlinger med 
staten. 

Samtidig får foreningen også succes 
som fagforening. Det lykkes for skov-
riderne i Hedeselskabet at opnå bedre 
løn- og ansættelsesvilkår.

Fra omkring 1970 kommer der store 
forandringer. Forhandlingen om løn-
forhold glider gradvist fra skovriderfor-
eningen over til fagforeningerne, i dag 
Jordbrugsakademikerne. 

Samtidig går Hedeselskabet ind i 
en langvarig forandringsproces, hvor 
selskabet bliver en erhvervsvirksom-
hed, der agerer i et frit marked. Den 
decentrale struktur med en skovrider 
i spidsen for et skovdistrikt kommer 
under pres og forsvinder med tiden 
helt. Dermed forsvinder også det egent-
lige grundlag for stillingsbetegnelsen 
skovrider. 

Den 13. september 2008 tager tilba-
geværende og tidligere medlemmer af 
Hedeselskabets Skovriderforening en 
vemodig, men også festlig afsked med 
foreningen på Højriis Slot på Mors. 
Foreningens sidste handling bliver i 
januar 2009 at overdrage et beløb til 
Rejse- og Uddannelseslegatet for Hede-
selskabets medarbejdere samt til en 
overenskomstklub for forstkandidater i 
Jordbrugsakademikernes forbund.

Det var Hedeselskabets Skovridere. 
Organisationens tid er forbi.

Af Poul Erik Pedersen

Et vemodigt  

farvel til foreningen  

Hedeselskabets Skovridere.

Organisationernes tid ...
Hedeselskabets Skovriderforening overrækker sin formue til Rejse- og Uddannelseslegatet for 
Hedeselskabets medarbejdere. Modtager er adm. direktør Ove Kloch, Hedeselskabet, (nr. to fra 
venstre). Skovriderne er fra venstre Ib Smith, Finn A. Jensen og Jan Thorn Clausen.

Eksisterende og tidligere medlemmer og deres hustruer tog afsked med Hedeselskabets Skov-
riderforening på Højriis Slot på Mors den 13. september 2008.

Foto: Hedeselskabets skovriderforening

Foto: Hedeselskabets skovriderforening

� / Vækst 1•2009
H

ed
eselskab

et



H
ed

eselskab
et

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

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

Ansøgninger og indstillinger for år 2009 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

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

P.b.v.
Ove Kloch

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

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

Ansøgninger og indstillinger for år 2009 stiles til 
legatets bestyrelse og indsendes inden 15. april.

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

P.b.v.
Ove Kloch

Forandringer er et af de helt store 
temaer på dagsordenen ved Hedesel-
skabets årsmøde, der i år finder sted 
den 20. april på Sorø Akademi.

Ved årsmødet skal repræsentantska-
bet behandle et forslag til ændring og 
modernisering af selskabets vedtægter.

Det primære i forslaget er en tilfø-
jelse til formålsparagraffen, der går ud 
på, at Hedeselskabet skal arbejde aktivt 
med at forbedre bo- og levevilkårene 
primært i landområderne og med at 
udnytte naturressourcer til gavn for 
samfundet gennem forskning, udvikling 
og formidling inden for natur, miljø og 
energi. 

Vedtægtsforslaget omfatter etable-
ring af et medlemsudvalg under besty-
relsen. 

Ifølge forslaget reduceres besty-
relsens størrelse, så den fremtidige 
bestyrelse kommer til at bestå af seks 
repræsentantskabsvalgte medlemmer 
samt tre medlemmer valgt af medar-
bejderne.

Forslaget til vedtægtsændringer er 
tidligere behandlet af repræsentant-
skabet den 27. oktober 2008. Ved dette 
møde bakkede repræsentantskabet des-
uden op om et forslag om at skabe nye 
aktiviteter i foreningen Hedeselskabet.

Dels skal der skabes større synlighed 
for Hedeselskabet, dels omfatter for-

Forandringer på dagsordenen
slaget nye aktivitetstilbud til medlem-
merne. Et sekretariat skal varetage de 
daglige opgaver med foreningens nye 
aktiviteter.

Årsmødet afrundes med et indlæg af 

direktør René Logie Damkjer, direktør i 
virksomheden AgroTech A/S fra Århus. 
Direktøren fra Århus skal også tale 
om forandringer, nemlig under temaet 
innovation.
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Annette Rye Larsen
Projektchef

Dalgas Innovation

Innovation er på dagsordenen som et 
af de store temaer, der skal bidrage til 
at sikre det fremtidige danske velfærds-
samfund. Tanken er, at vi i forvejen 
er dygtige til innovation, og at vi kan 
fastholde – og måske endda forbedre 
– vores konkurrenceposition på det glo-
bale marked ved at satse på innovation.

Konsekvensen er, at der tales og 
arbejdes meget med innovation både 
i private virksomheder, på forsknings-
institutioner og i det offentlige. Den 
brede opmærksomhed på innovation 
har ført til en voldsom knopskydning 
af innovationsprogrammer, puljer og 
initiativer. Seks ministerier og et utal af 
andre offentlige instanser støtter inno-
vation på mange forskellige måder.

Den brede opbakning til innova-
tionsindsatsen i samfundet er som 
udgangspunkt positiv. Bagsiden af 
medaljen er, at innovationsfrem-
meindsatsen efterhånden er blevet 
uoverskuelig og vanskelig at håndtere 
for dem, der har brug for støtte til deres 
innovation.

I øjeblikket ser det ud til, at vi for-
søger at blive verdensmestre i det hele. 
Det er ikke realistisk, og det er nok 
tvivlsomt, om skattekronerne bliver 
anvendt så optimalt, som de kunne. Et 
eksempel er, at flere regioner arbejder 
med de samme satsninger, uden at der 
foregår en overordnet koordinering. På 
samme måde har vi flere universiteter, 
der forsker i det samme.

Derfor kunne det være på sin plads 
med en ny, national innovationsstra-
tegi, hvor vi vælger, hvilke områder vi 
vil satse på. Strategien kunne sikre, at 
hele innovationsindsatsen på et af de 
prioriterede områder blev koordineret, 
så vi opnåede de bedst mulige resulta-
ter. Samtidig ville det blive nemmere at 
skabe overblik og struktur i indsatsen.

Hvad skal vi så satse på?
Et bud kunne være at lægge en væsent-
lig del af indsatsen inden for det 
område, statsminister Anders Fogh Ras-
mussen har sat fokus på med sin Grøn 
Vækst-plan. Det ville ikke blot involvere 

landbruget og fødevareindustrien, men 
også de industrier, der er leverandører 
til landbruget, herunder også virksom-
heder inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet har etableret Dalgas 
Innovation med det formål at skabe 
grundlag for nye innovative virksomhe-
der på natur-, miljø- og energiområdet. 
Vi ser et stort potentiale i Grøn Vækst-
området. Udviklingen i det globale 
befolkningstal og dermed behovet for 
en øget fødevareproduktion, klimafor-
andringerne og behovet for at erstatte 
fossile brændsler med vedvarende 
energi gør det til et oplagt satsnings-
område, der vil kunne sikre betydelige 
eksportindtægter til Danmark i de 
kommende år. En satsning, som Dalgas 
Innovation naturligvis vil understøtte 
med fuld kraft. 

Innovation –  
vi mangler en ny strategi?

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Der skal ryddes op  
i innovationsjunglen!

Det danske innovationsfremmesystem 
er en jungle, der trænger til en grundig 
oprydning. 

I 2008 brugte mere end 50 offentlige 
instanser omkring 3,7 milliarder kroner 
på at fremme innovation hos både 
private virksomheder og offentlige 
institutioner.

Men i mange tilfælde er det tvivl-
somt om pengene bruges optimalt. Dels 
mangler innovationsfremmesystemet 
brugbare værktøjer til at vurdere, om 
et innovationsprojekt har bæredygtige 
kommercielle perspektiver, dels mang-
ler der overblik over de mange innova-
tionsordninger. 

Sådan lyder budskabet fra folk på 
Aalborg Universitet og i DI (Dansk 
Industri), som Vækst har talt med.

Svage succeskriterier
– I de forskellige innovationsordninger 

står der ofte, at formålet med innova-
tion er at generere vækst. Men hvad 
er vækst? I den sammenhæng oplever 
vi, at innovationsfremmesystemet ofte 
har alt for svage succeskriterier og ofte 
ensidige og forældede definitioner af 
vækst.

Det siger Peter Lindgren, lektor 
og leder af Internationalt Center for 
Innovation, der har base på Aalborg 
Universitet.

Han mener, at det er et stort pro-
blem, at de offentlige instanser, der 
støtter innovation og vækst, ofte kun 
fokuserer på udviklingen i antal med-
arbejdere og omsætning i virksomhe-
derne. 

– Hvis vi forestiller os, at vi har 
to virksomheder. Den ene har fem 
medarbejdere, en omsætning på 100 
millioner kroner og et overskud på 50 
millioner kroner. Den anden har 1000 
medarbejdere, en omsætning på 100 
millioner kroner og et underskud på 

50 millioner kroner. Det lyder mærke-
ligt, men den sidste virksomhed ville i 
mange tilfælde score højest i innova-
tionsfremmesystemets effektmålinger. 
Det skyldes, at man vægter kortsigtet 
vækst-innovation, antal medarbejdere 
og omsætning, mere end, om innova-
tionen er langsigtet og bæredygtig for 
virksomhederne, siger Peter Lindgren.

Er der forretningsmæssige  
perspektiver?
Hos DI kan chefkonsulent Rasmus 
Anderskouv godt følge Peter Lindgren 
et stykke hen ad vejen:

– Det handler jo netop om innova-
tion, og derfor kan det i sagens natur 
være svært at give en klokkeklar tilken-
degivelse af, hvad der kan komme ud 
af et projekt. Flere af innovationspro-
grammerne har som kriterie, at pro-
jekterne skal være forretningsmæssigt 
fornuftige. Men der er brug for, at man 
arbejder på at få oprettet nye og bedre 

Mere end �0 offentlige 

instanser deler penge ud 

til innovation. Systemet 

er både uoverskueligt og 

fungerer ikke godt nok, 

lyder det fra såvel  

Aalborg Universitet  

som Dansk Industri.

Foto: Randolph Pamphrey, iStockphoto
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kriterier, der er meget klare, og som 
kan give en indikation af, om et projekt 
er holdbart, siger han.

Som eksempler på kriterier nævner 
han, at det kan være, om der er lavet 
en forretningsplan, og hvor meget eks-
port et projekt kan føre med sig.

Gamle eller nye trends?
Peter Lindgren fra Aalborg Universitet 
mener også, at der i innovationssyste-
met er for meget fokus på traditionel 
produktinnovation, mens der mangler 
opmærksomhed på det, han betegner 
som »innovation leadership« (innova-
tionsførerskab) og en række forskellige 
områder i virksomhedens forretnings-
model, hvor der kan skabes innovation. 

Her er Rasmus Anderskouv ikke 
enig.

– Det kan godt være, at der ikke er 
et fuldstændigt match mellem udbud 
og efterspørgsel, men mange af de nye 
innovationstendenser og -områder er 
pænt dækket ind, siger han.

Famler i blinde
Problemet er imidlertid, at alle famler 

i blinde. Ifølge Rasmus Anderskouv 
findes der nemlig ikke et system, der 
kan bruges til at tjekke effekten af 
innovationsordningerne og sammen-
ligne dem indbyrdes. Dermed er det 
svært at vurdere kvaliteten af ordnin-
gerne.

Samtidig har innovationssystemet 
problemer med at hjælpe de virksom-
heder, der har mest brug for systemets 
hjælp. Virksomhederne har nemlig 
svært ved at overskue de mange for-
skellige puljer og administrative instan-
ser, der er involveret i innovationsfrem-
meindsatsen.

– Innovationsfremmesystemet er 
en jungle. Virksomhederne har ikke 
en chance for at gennemskue, hvilke 
muligheder de har for at få hjælp. 
Problemet er, at de små virksomheder 
– som er dem, der skulle have mest 
gavn af systemet – er dem, der først 
opgiver kampen for at komme igen-
nem innovationsjunglen, siger Rasmus 
Anderskouv.

Han konstaterer, at der er behov for 
en kraftig oprydning i systemet. Proble-
met er bare, at ingen har det overblik, 
der skal til for at foretage oprydningen. 
Her kunne det manglende effektmå-
lingssystem også komme ind i billedet 
som et centralt værktøj.

– Et effektmålingssystem ville gøre 
det muligt at frasortere de dårlige ord-
ninger og styrke de gode,  siger Rasmus 
Anderskouv.

Det kan imidlertid tage lang tid at 

få sådan et system op at stå. Imens 
arbejder DI på at gøre det nemmere for 
virksomhederne ved at arbejde for én 
indgang for virksomhederne til inno-
vationsfremmesystemet, herunder en 
portal på internettet.

Rådet for Teknologi og Udvikling 
har sammen med en arbejdsgruppe 
med repræsentanter for ministerier og 
erhvervsorganisationer taget et første 
lille skridt i den retning. Det er sket 
med udgivelsen af hæftet »Innovati-
onstilbud til virksomheder – En guide 
for rådgivere« i december 2008. Hæftet 
er dog primært rettet mod dem, der 
sidder i ministerier, væksthuse eller 
private konsulentfirmaer og er beskæf-
tiget med at rådgive virksomheder med 
behov for innovationsstøtte.

Hvem har ansvaret?
For en journalist er det jo god kutyme 
at spørge den ansvarlige, når der er 
kritik af forholdene i det offentlige. 
Som det ser ud nu, kunne jeg spørge 
seks ministre, fem regionsrådsformænd,  
bestyrelsesformændene for cirka 40 
innovationspuljer – og for den sags 
skyld alle landets 98 borgmestre. Det 
nåede jeg desværre ikke, før redaktio-
nen sluttede ...

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

Innovation er meget mere end fornyelse af mobiltelefoner.

Mange aktører på 
innovationsområdet

De ansvarlige myndigheder, der 

arbejder med innovation, er: 

• Ministeriet for Videnskab Tekno-

logi og Udvikling

• Økonomi- og Erhvervsministeriet

• Udenrigsministeriet

• Klima- og Energiministeriet

• Miljøministeriet

• Fødevareministeriet

• De 5 regioner

De ansvarlige myndigheder admini-

strerer blandt andet cirka 40 puljer, 

der støtter innovation. Desuden er 

der 27 innovationsnetværk, 9 GTS-

institutter, 13 Tech-Trans enheder, 

en række innovationsmiljøer samt 

en lang række enkeltstående enhe-

der og institutioner, der arbejder 

med innovationsfremme.
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Forær dit produkt
til kunderne !

Nogle af de nyeste og mest innovative 
virksomheder bygger på en forretnings-
model, hvor de forærer deres produkt 
væk. Til gengæld henter de deres ind-
tjening via samarbejdspartnere i deres 
netværk og gennem helt andre forret-
ningsmodeller, som sjældent er synlige 
for menigmand. 

Dette er et eksempel på, at virksom-
hederne som noget nyt fokuserer mere 
på innovation af virksomhedernes 
grundlæggende forretningsmodeller.

Problemet er, at vi i Danmark stadig 
hænger fast i forældede forestillinger 
om, at innovation primært handler om 
at forny eksisterende eller skabe nye 
produkter og serviceydelser. Dermed 
får vi ikke det udbytte af det samlede 
globale innovationspotentiale, vi ellers 
kunne have fået.

For at forstå baggrunden for situatio-
nen kan det være nyttigt at kaste et blik 
på den historiske udvikling på området 
over de sidste 30 år.

Små skridt i lyntempo
Frem til slutningen af 1980’erne havde 
de fleste virksomheder klaret sig med 
det, der i forskningen betegnes som 
inkrementel innovation. Det er forbed-

ring og små tilpasninger af eksisterende 
produkter og serviceydelser til eksiste-
rende markeder, med eksisterende tek-
nologi og med eksisterende netværk, for 
eksempel leverandører eller partnere.

I begyndelsen af 1980’erne blev der 
udviklet såkaldte stage-gate modeller 
for, hvordan industrien kunne gennem-
føre produktinnovation. Modellerne 
beskrev en faseinddeling (»stage«) af 
innovationsprojekterne – for eksempel 
idéfase, konceptfase, prototype osv. 
Mellem hver af faserne var der en test 
eller en »gate« (låge), som produktet 
skulle klare for, at man kunne gå videre 
til næste fase.

Frem mod slutningen af 1980’erne 
begyndte markederne imidlertid at 
efterspørge mere innovation – flere vari-
anter, mere spændende produkter, mere 
indhold. Teknologierne tilbød samtidig 
flere muligheder, flere teknologiske 
landvindinger, og på det globale marked 
begyndte der at opstå nye muligheder 
og nye konstellationer i samspillet 
mellem virksomheder – og mellem virk-
somheder og kunder. 

Denne udvikling affødte et stigende 
pres for mere produktinnovation og 
højere innovationshastighed hos virk-
somheder og forskere. Virksomhederne 
løste umiddelbart denne udfordring ved 

at lave endnu flere små innovationer. 
Et eksempel var den verdenskendte 

spanske tekstilvirksomhed Sara Inditex, 
som slog sig op på en innovationshas-
tighed, hvor 25 procent af virksom-
hedens produktsortiment blev skiftet 
ud hver uge. Hvorfor? – fordi vestlige 
kvinder i gennemsnit går i butikker 
17 gange om året, og kvinder generelt 
hader gamle varer. Et simpelt regne-
stykke fra den spanske kædes ledelse 
tilsagde derfor, at innovationshastighe-
den skulle være som beskrevet. 

Stage-gate modellerne begyndte 
imidlertid at være utilstrækkelige 
– blandt andet som en følge af, at mere 
og mere innovation handlede om soft-
ware og immaterielle ydelser. Innova-
tionen skulle simpelthen gå så stærkt, 
at man ikke havde tid til at følge de 
procedurer, der var beskrevet i model-
lerne. På IT-området var modellerne 
ligefrem en hæmsko.

Over en 3-årig periode i 2000-
2002 intensiveredes virksomhedernes 
arbejde med højhastighedsinnovation 
– men stadig på det inkrementelle 
innovationsniveau. Resultatet var, at 
virksomhederne »opdragede« kunderne 
og det globale marked til at efterspørge 
nyt hele tiden. 

Mange virksomheder – også danske 

Nye forretningsmodeller er det sidst nye på 

innovationsområdet. Desværre hænger Dan-

mark fast i en traditionel innovationsopfattelse, 

der kun er rettet mod produktudvikling.

Blue Ocean-teorien er en af flere nye innovationsmetoder. 
Den går ud på, at virksomhederne billedlig talt søger bort 
fra de »hajfyldte« (konkurrenceprægede) farvande og ud 
på det blå ocean, dvs skaber en unik position, hvor de ikke 
møder konkurrence.
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Forær dit produkt
til kunderne !

– oplevede, at innovationsskruen blev 
så stram, at flere af dem bukkede under 
for innovationspresset. 

Nye innovationsbølger
De fleste virksomheder og forskere 
havde på dette tidspunkt fået styr 
på den inkrementelle innovation, og 
derfor var dette ikke længere en kon-
kurrenceparameter, man reelt kunne 
benytte.

I perioden 1999 til 2004 kom der 
derfor rigtig fart på diskussionen af 
inkrementel kontra radikal innovation. 
Med en stigende interesse for radikal 
innovation steg graden af risiko også 
ved innovation. Den radikale inno-
vation sigter blandt andet mod, at 
virksomheden eksempelvis lancerer 
radikalt nye produkter til nye markeder 
på samme tid.

Tendensen gik ligeledes mod inno-
vationsmodeller, der var mere fleksible 
end de traditionelle stage-gate model-
ler. Innovation i netværk blev samtidig 
mere anerkendt, og outsourcing af 
innovation eller dele af innovation til 
frie agenter eller netværkspartnere blev 
almindelig. 

Samtidig kom en ny bølge kaldet 
brugerdrevet innovation. Mange virk-
somheder fulgte denne nye teori ved 
at inddrage brugeren i stort set alt, der 
havde at gøre med innovation – ofte 
med tvivlsomme konsekvenser. Resul-
tatet blev ofte alt for mange varianter, 
alt for mange brugere involveret og ikke 
ret mange reelle købere. Og dermed for 
få bæredygtige forretninger. 

Fra slutningen af 2004 til begyndel-
sen af 2007 var disse tre bølger – den 
radikale innovation, innovation i net-

værk og den brugerdrevne innovation 
– på deres højeste. 

Som modreaktion til denne stigende 
fokusering og brug af innovation til at 
bekæmpe konkurrenterne kom Blue 
Ocean teorien. Blue Ocean teorien var 
dels et forsøg på at forsætte ad den 
vej, som den radikale innovations-
bølge havde udstukket, dels et forsøg 
på at gøre op med innovation som en 
metode til at bekæmpe konkurrenterne 
på. Det sidste var en ny tankegang.

En stor overraskelse
Indtil 2005 havde meget af innovatio-
nen været drevet af teknologi- og pro-
duktinnovation. Ingeniører, arkitekter 
og designere havde haft frit spil. 

Siden 2005 er en ny tilgang til 
innovation kommet til verden. Denne 
tilgang er præget af mere forretnings-

Grafik: Troels Marstrand
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orienterede og strategisk tænkende 
personer og virksomheder.

Ideen er, at der er et stort behov for 
at »løfte« innovationen op på et højere 
og mere strategisk niveau – et forret-
ningsmodel niveau. Forskere har i den 
forbindelse arbejdet med at kortlægge 
byggestenene i en forretningsmodel. 
Det centrale element i teorierne har 
vist sig at være, at produktet kun udgør 
en ottendedel af hele innovationspo-
tentialet.

Denne opdagelse kom som en stor 
overraskelse for industrien, forskerne 
og ikke mindst dem, der havde inve-
steret i innovation. Og overraskelsen 
blev endnu større, da de første forsk-
ningsresultater i innovation af for-
retningsmodeller viste, at det er langt 
mere komplekst at skabe innovation af 
forretningsmodeller, end det er at inno-
vere produkter og serviceydelser.

Dermed er der også et stort poten-
tiale for, at en virksomhed – eller sna-
rere et netværk af virksomheder – kan 
skabe sig en stærk position på det 

globale marked, hvis de evner at skabe 
innovative og økonomisk bæredygtige 
forretningsmodeller.

Et eksempel på en innovativ forret-
ningsmodel er Facebook, hvor brugerne 
gratis kan anvende værktøjet, mens 
Facebook sender sin faktura til Google, 
der genererer forretning på grundlag 
af Facebook. Et dansk eksempel er en 
virksomhed, der tilbyder sine virksom-
hedskunder gratis at opstille et anlæg, 
der dels giver besparelser og dels giver 
større tilfredshed hos kundens kunder. 
Til gengæld skal virksomheden have 
udbetalt en andel af de opnåede gevin-
ster.

Med det nye fokus på forretningsmo-
deller står det pludselig klart for både 
industri og forskere, at strategisk ledelse 
af innovationen er endnu mere nød-
vendigt i dag end tidligere. 

Danmark halter bagud
I EU-systemet er der allerede nu stærkt 
fokus på innovation af forretningsmo-
deller.

I Danmark har både regeringen, Fol-
ketinget og hele innovationsfremmesy-
stemet imidlertid svært ved at frigøre 
sig fra den forældede innovationstan-
kegang – produktinnovation. I Dan-
mark begrænser vi os til at støtte en 
ottendedel af innovationspotentialet, 
mens man tilsyneladende overlader det 
til resten af verden at skabe innovation 
inden for de resterende syv ottendedele 
af innovationspotentialet.

Hvis regeringen ønsker, at innova-
tion i virksomhederne skal bidrage til 
den økonomiske vækst – og dermed 
opretholdelsen af vores velfærdssam-
fund – i en global og konkurrencepræ-
get verden, så er det på tide at skabe en 
ny national innovationsstrategi, der er 
på højde med den globale udvikling på 
innovationsområdet. 

Forfatteroplysninger:
Peter Lindgren er lektor Ph.D. og centerleder 
ved Internationalt Center for Innovation, 
Aalborg Universitet.

Vi passer godt på dig...
Din rejse bliver planlagt samvittighedsfuldt og professionelt. Det er den bedste måde at passe godt på dig på. Direk-
te forbindelser eller med mindst mulig ventetid. Pålidelige flyselskaber. Ordentlige hoteller. Mennesker og samar-
bejdspartnere 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 bekymre 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 med-
arbejdere, 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 rejseindkøbskæder 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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Lad robotterne  
slå græsset!
Nød lærer nøgen kvinde at spinde ...  

Sæt en massiv innovationsindsats i gang 

i den grønne sektor!

Den nye park er designet, så vedlige-
holdelsesomkostningerne kun er det 
halve af, hvad de var for 10 år siden. 
GPS-styrede robotter slår græsset, der 
i øvrigt er anlagt med langsomt vok-
sende græssorter, så det ikke skal slås 
så ofte. Inventar som skilte slår selv det 
græs, der er lige omkring dem, og skral-
despandene komprimerer affaldet.

Og ja, det er fuldstændig korrekt. 
Denne park eksisterer ikke endnu. 
Parken er et tankeeksperiment, som 
illustrerer nogle af de muligheder, der 
kunne opstå, hvis en målrettet og syste-
matisk innovationsindsats blev sat i 
værk i den grønne sektor.

I andre brancher – eksempelvis 
inden for telekommunikation og sund-
hed – er der gennem mange år foregået 

en omfattende innovation, som har 
skabt helt nye markeder, nye typer af 
virksomheder og banebrydende tekno-
logier.

Imens må vi erkende, at udviklingen 
i den grønne sektor ikke har flyttet sig 
meget. Vi har gennem 20 år diskuteret 
et øget samarbejde mellem den offent-
lige sektor og de private virksomheder. 
Samarbejdet har udviklet sig, men ikke 
for alvor taget fart. Samtidig er det til 
at overse den innovation i form af nye 
teknologier, nye markeder og nye inno-
vative virksomheder, der præger den 
grønne sektor. 

Nød lærer nøgen kvinde ...
I den samme periode er der kommet 
stadig mere pres på de kommunale 

budgetter på det grønne område, og det 
er en tendens, der ser ud til at fortsætte 
med forstærket kraft. 

I de sidste to udgaver af Vækst har 
vi beskrevet, hvordan kommunerne 
forventer at reducere budgetterne i 
de kommende år. Samtidig er der for-
ventninger om, at de grønne områder 
udvikles, så de i højere grad understøt-
ter befolkningens sundhed.

Det er et skisma, der bedst løses 
gennem en målrettet innovation inden 
for områder som parkdesign, udbuds-
former, samarbejdsmetoder, arbejds-
processer og teknologier. 

Tegnebordene  
bliver vigtige i fremtiden 
Mange industrielle designere har i 
en årrække arbejdet på at sikre både 
smukt design, god funktionalitet og 
effektivisering af produktionsproces-
serne. 

Et enkelt konkret eksempel fra vores 
egen verden var dengang, man skulle 
designe en ny skovningsmaskine på 
Silvatec Skovmaskiner – der jo i dag 
ikke længere ejes af Hedeselskabet. Her 
udformede den industrielle designer en 
rund form på maskinens førerkabine, 
hvilket reducerede antallet af svejse-
punkter og dermed produktionstid og 
ressourceforbrug ved fremstillingen af 
førerkabinen.

Når nye parker og grønne områder 
designes, tages der i dag ikke særlige 
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hensyn til praktiske forhold eller de 
omkostninger til vedligeholdelse, som 
de nye anlæg medfører. Vi kommer 
ikke uden om, at designere af fremti-
dens parker kommer til at tænke meget 
mere i driftsoptimering. De nye anlæg 
kunne designes, så de giver hurtigere 
klippehastigheder, og stianlæg  kan 
anlægges, så de er tilpasset effektive 
vedligeholdelsesredskaber.

En mere optimal udnyttelse af res-
sourceforbruget i den grønne sektor 
kunne på langt sigt hentes ved at 
udvikle modeller for, hvordan man 
beregner de afledte vedligeholdel-
sesomkostninger af forskellige typer 
parkdesign. Dermed ville beslutningsta-
gerne bedre kunne træffe en beslutning 
– ikke blot om anlægsomkostningen, 
men også om de fremtidige vedligehol-
delsesomkostninger.

Samtidig kunne målet om at styrke 
befolkningens sundhed indbygges i 
de nye typer parkdesign, således at 
der ikke blot genereres besparelser på 
driften af parkerne, men også i sund-
hedsvæsenet.

Udbud og samarbejdsformer
Når den offentlige sektor i dag udbyder 
vedligeholdelse af parker og grønne 
områder, så sker det oftest på grundlag 
af et billede af tilstanden i parken eller 
det grønne område. Problemet ved den 
metode er, at det er en meget subjektiv 
størrelse, hvor det er øjnene der ser, der 
afgør, om entreprenøren sørger for, at 
parken lever op til beskrivelsen.

I et land som Schweiz udbyder man 
ikke efter tilstandkrav. En af begrundel-
serne har været for uensartede vurde-
ringer både ved afgivelse af tilbud samt 
ved den efterfølgende drift. 

Som supplement til tilstandskravene 
bør udbuddene indeholde beskrivelser 
af de ydelser, der er nødvendige for at 
opnå den ønskede tilstand.

Det ville formentlig gøre det meget 
nemmere at få en fair konkurrence 

mellem entreprenørerne. Deres effek-
tivitet vil kunne udtrykkes gennem en 
stykpris for konkrete opgaver – i stedet 
for som nu at skulle udtrykkes gennem 
fortolkningen af en tilstand, som for-
skellige mennesker vil fortolke forskel-
ligt, og som af naturlige årsager aldrig 
vil være statisk. Det vil også indebære 
mere gennemarbejdede licitationsma-
terialer, for eksempel at der skal være 
mængder på alle ydelser.

Udviklingen af udbuddene kunne 
også sætte fokus på nye muligheder for 
samarbejde. Det kunne eksempelvis 
være kommuner og virksomheder, der 
arbejder sammen i større netværk, hvor 
alle bidrager med det, de er bedst til. 
Det kunne øge kompetencestyrken i 
den samlede opgaveløsning og samtidig 
forsyne hver enkelt aktør i netværket 
med en væsentligt højere fleksibilitet, 
lavere kapitalbinding osv.

Dette er blot et par forslag til, hvor-
dan man kunne udvikle udbuds- og 
samarbejdsformer. Men mange andre 
muligheder kunne tænkes, hvis bran-
chen vælger at sætte turbo på en inno-
vativ indsats på området.

Gør vi tingene rigtigt?
Det næste er så at spørge, om vi gør 
tingene rigtigt? Spilder vi tid eller res-
sourcer? Er der nogen opgaver vi helt 
kan droppe?

Her kunne det være en mulighed at 

hente inspiration i den såkaldte lean-
filosofi, som mange – især industrivirk-
somheder – i dag prøver kræfter med. 

Men det kunne også være et spørgs-
mål om at kigge på transportsektoren 
og andre brancher, hvor logistik er en 
nøglefaktor. Hvordan styrer de deres 
ressourceforbrug, så det matcher den 
økonomi, man nu har at gøre godt 
med?

Teknologisk innovation
Når man taler om innovation, tænker 
de fleste på teknologisk innovation som 
nye mobiltelefoner, computere, gps og 
den slags. 

Hvis man ser på maskinparken i den 
grønne sektor, er der ingen tvivl om, at 
sektoren halter bagefter mange andre 
sektorer med hensyn til at inddrage 
nye teknologier og reducere energifor-
bruget. 

Et centralt problem er eksempelvis 
de store græsklippere, som er dyre i 
indkøb, og som det er svært at holde i 
gang i et tilstrækkeligt antal timer til, 
at man kan holde timeprisen på et for-
nuftigt niveau.

Samtidig har vi en landbrugssektor, 
der er i fuld gang med at udvikle robot-
ter, der kører rundt ude på markerne 
for at løse forskellige opgaver, som 
eksempelvis ukrudtsbekæmpelse. Det 
må være oplagt at kigge i den retning 
og se på, om det kunne lade sig gøre 

Den grønne sektor har blandt andet 
et problem med at sikre en tilfreds-
stillende økonomi omkring de dyre 

græsklippere. Et problem, der måske 
kunne løses ad innovationens vej.

Foto: www.hastrac.dk

Tem
a: In

n
o

vatio
n

1� / Vækst 1•2009



at få mindre – soldrevne? – robotter til 
at slå græsset i parkerne. Så kunne 10 
robotter enten køre i den samme store 
park eller i 10 mindre anlæg på samme 
tid. 

Visionen kunne være det grønne 
anlæg, der vedligeholder sig selv.

Hvordan kommer vi i gang?
Næsten alle idéerne i denne artikel 
er skabt i forbindelse med en samtale 
mellem to personer på en time. Det 
er langt fra sikkert, at alle idéerne er 
bæredygtige, men det viser, at det er 
muligt at generere et ret stort antal 
idéer på kort tid, hvis man sætter fokus 
på opgaven. 

Det svære bliver så at forfølge idé-
erne og udvikle dem, identificere de 
forretningsmæssigt bæredygtige idéer, 
fravælge dem, der ikke duer – og så 

gennemføre hele forløbet med udvik-
ling, afprøvning, pilotprojekt, proof-of-
concept, idriftssættelse, videreudvikling 
osv.

Umiddelbart ser vi to fronter, hvor 
det er muligt at sætte ind. For det første 
er vi ved at tage initiativ til at samle en 
gruppe af virksomheder, kommuner 
og forskere, der sammen kan stå for et 
fælles projekt med det formål at igang-
sætte en række innovationsprocesser 
på ovennævnte områder – og at binde 
dem sammen. 

Det kan jo være, at innovation 
inden for arbejdsprocesser eller tekno-
logi giver nye muligheder i forhold til 
udbud eller samarbejdsmetoder. Derfor 
tror vi på, at der kan hentes nogle for-
dele ved en vis grad af koordinering af 
processen. Denne koordinering kunne 
eksempelvis foregå i et center for inno-

vation i den grønne sektor, der drives i 
et fællesskab af kommuner, virksomhe-
der, forskere og brancheorganisationer.

En anden mulighed, der vil kunne 
flytte noget, er, at eksempelvis kommu-
nerne dedikerer en vis andel af deres 
udbud til udvikling. Herved vil vi få en 
innovation, der er direkte forankret i 
den daglige praksis ude i kommunerne, 
og som derfor vil kaste nye fordele af 
sig med det samme.

Der er masser af muligheder, så det 
handler bare om at komme i gang.

Forfatteroplysninger:
Carsten Damgaard er afdelingsschef i stor-
kundeafdelingen i Division Grøn Service, 
HedeDanmark a/s.
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.
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Kan fremtidens svineproduktion foregå 
på store industrielle svinefarme, der 
ikke ejer jord, og hvor gyllen separeres, 
afgasses og renses, så dét der kommer 
ud, er energi, rent vand og brugbare 
næringsstoffer?

Det er et af de scenarier, der tegner 
sig i horisonten efter de forløbige 
udmeldinger om regeringens Grøn 
Vækst-plan, som i begyndelsen af 

februar stod til at blive offentliggjort 
omkring udgivelsestidspunktet for dette 
blad sidst i februar.

Landbruget har i et stykke tid argu-
menteret for at få ændret landbrugs-
loven, så landmændene ikke længere 
er tvunget til at eje en del af den jord, 
hvor gyllen i dag bringes ud. Samtidig 
ønsker landbrugets top, at landmæn-
dene får mulighed for at skaffe eks-
terne investorer til deres virksomheder. 

Den 26. januar meldte fødevaremi-

nister Eva Kjer Hansen så ud i Morgen-
avisen Jyllands-Posten, at hun støtter 
landbrugets forslag.

– Erhvervet befinder sig i en vanske-
lig situation og har brug for at få tilført 
kapital fra eksterne investorer. Ved at 
afskaffe ejerkravet slipper landmæn-
dene samtidig for at skulle investere 
store summer i landbrugsjord. I stedet 
kan de bruge en del af pengene på at 
købe biogasanlæg eller andre typer af 
miljøteknologi, sagde Eva Kjer Hansen 
til avisen.

I dag er svinefarmenes størrelse 
afhængig af, hvor meget jord den 
enkelte svineproducent kan få adgang 
til. Dermed sætter jordarealet en natur-
lig grænse for, hvor stor svineproduk-

Ændringer i lovgivningen og samarbejde om 

innovation kan give Danmark en førerposition 

inden for gyllebearbejdning.

Foto: Colourbox

Svinefarme uden jord?
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tionen i Danmark kan blive. Det er den 
kobling, der kan blive brudt, hvis land-
brugets forslag gennemføres. Følgen 
kan blive en betydeligt større og meget 
mere industrialiseret svineproduktion, 
end vi har i dag.

Afgørende kort på hånden
Allerede i dag findes de teknologier til 
separation af gylle og produktion af 
biogas, der kunne virkeliggøre visionen 
om en regulær industrialisering af hus-
dyrbruget. 

– Vi har en række fabrikanter, der 
står klar med løsninger, som godt 
kunne klare opgaven. I øjeblikket er 
det lovgivningen, der hindrer mulighe-
derne i at komme til fuld udnyttelse, 
siger Thomas Alstrup.

Han er uafhængig konsulent og 
hyret af Erhvervs- og Byggestyrelsens 
enhed for forskning og analyse til at 
koordinere et partnerskab for industriel 
bioteknologi. Partnerskabet består af en 
række virksomheder, der arbejder med 
innovation af teknologier til håndtering 
af gylle.

– Man står i øjeblikket med nogle 
afgørende kort på hånden. Vi kan i 
Danmark etablere den første og stør-
ste gyllebearbejdningsindustri, hvilket 
indebærer store eksportperspektiver. 
Hvis vi ser rundt i verden, så er der et 
stort behov for teknologien i Kina, det 
sydlige Brasilien, store dele af Europa 
og en række stater i USA, siger Thomas 
Alstrup. Han understreger, at de danske 
virksomheder også vil kunne magte 
eksporten.

Mange innovationsmuligheder
Samtidig er innovationsmulighederne 
ganske betydelige.

I partnerskabet for industriel bio-
teknologi, der blandt andet omfatter 
virksomheder som Grundfos, Kemira, 
Krüger, Samson Bimatech og Xergi, 
arbejdes der både på at anvende de 

eksisterende teknologier på nye måder 
– og på at udvikle helt nye teknologier. 
Udover virksomheder deltager også 
myndigheder og forskningsinstitutio-
ner, når det passer ind i innovations-
forløbene.

– Nytænkningen kommer, når vi 
taler om, hvordan eksempelvis mem-
braner, mikroorganismer og enzymer 
kan spille sammen på nye måder, siger 
Thomas Alstrup.

Ét projekt i partnerskabet handler 
om, hvordan man kan bruge mikroor-
ganismer og enzymer til bedre at forbe-
rede gylle til separation.

I et andet projekt forsøger partner-
skabet at gøre det nemmere for planter 
at omsætte den tørre fiberfraktion, der 
fremkommer, når gyllen er blevet sepa-
reret i henholdsvis en tørfraktion og en 
væskefraktion.

Der arbejdes også på at fjerne 
kalium og tungmetaller fra gyllen, så 
der med tiden kan komme helt rent 
vand ud af separationsprocessen.

Mikroorganismer og biogas
De fleste af projekterne er endnu på 
tegnebrættet. Ét projekt er dog i fuldt 
sving. Det er et samarbejde mellem 
Novozymes og Xergi om at udvikle 
mikroorganismer og teknologi til at 
udvinde energi og næringsstoffer af 
gylle fra landbruget. 

Målet med processen er dels at øge 
energiudnyttelsen af gyllen maksimalt, 
dels løfte kvaliteten af restproduktet til 
gødningsformål. 

Mens Novozymes kan udvikle 
mikroorganismer, så de optimerer pro-
cesserne omkring biogasanlægget, har 
Xergi en tæt kontakt til markedet og 
ved, hvordan teknologien kan optime-
res hos slutbrugeren. 

Samarbejde gør stærk
Alle projekterne kører i et samarbejde 
mellem flere virksomheder i partner-

skabet, hvilket både er en udfordring og 
en styrke.

Thomas Alstrup understreger, at 
det ikke altid er nogen let opgave at få 
den slags samarbejde til at køre. Det 
kræver, at fundamentet for samarbej-
det bliver forstået af virksomhederne, 
og at blandt andet det koordinerende 
arbejde bliver finansieret. 

– Det er også vigtigt med en åben 
dialog om nogle kritiske forhold. 
Eksempelvis tager vi i partnerskabet 
åbent diskussionen om, hvem der har 
de intellektuelle rettigheder, når det 
handler om de idéer, der kommer på 
bordet, forklarer han.

Thomas Alstrup er ikke i tvivl om, 
at samarbejde mellem flere aktører 
om at skabe innovation er vejen frem i 
forhold til at skabe Danmark en stærk 
konkurrenceposition på det globale 
marked. Han peger på, at en af de store 
styrker ved at lave partnerskaber inden 
for innovation – eller innovation i 
netværk – netop er, at forskellige virk-
somheder kan trække på nogle kompe-
tencer, som de ville have svært ved at 
mobilisere hver især.

 – Vi har en kæmpe fordel i, at selv 
konkurrenter kan sætte sig ned og 
arbejde i en fælles referenceramme. Jo 
hurtigere vi kan samle nogle kompe-
tencer og få dem til at spille sammen, 
jo stærkere kommer vi til at stå i den 
globale konkurrence, fastslår Thomas 
Alstrup.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og 
redaktør af Vækst.
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I dag er dansk svineproduktion begrænset af, hvor stort et jordareal, svine-
producenterne kan få adgang til. Både landbruget og fødevareministeren vil 
gerne bryde den kobling, så svineproduktionen kan vokse sig endnu større.



Vi tager  
brugerne med på råd!

Orbicon Informatik udvikler og sup-
porterer software til forsyningsvirksom-
heder og kommunernes miljøforvalt-
ninger. Det er en niche, hvor Orbicon 
er inde på over halvdelen af markedet. 

Dem der bruger produkterne, er 
meget erfarne brugere inden for et 
afgrænset område, og derfor opstod der 
hurtigt et fællesskab blandt dem, der 
brugte programmerne. 

Siden slutningen af firserne, hvor det 
første program til ledningsregistrering 
kom på banen, er der kommet flere 
og flere brugere til. Og de giver selv 
en hånd med til at forbedre program-
merne. Det gjorde de også, før begrebet 
»brugerdreven innovation« for første 
gang sås i Danmark i 2003.

Lokalt og landsdækkende
– Det fællesskab, der er blandt bru-

gerne, blev sat i system gennem lokale 
brugergrupper, hvor brugerne kan 
drage nytte af hinandens erfaringer, 
og vi kan svare på spørgsmål. Møderne 
er ofte meget intense – omkring fem 
timer – og deltagerne finder dårligt tid 
til at spise frokost, fordi de er så optaget 
af snakken, fortæller seniorkonsulent 
Henrik Madsen.

Mens de lokale grupper nok er den 
vigtigste kilde til den brugerdrevne 
innovation, er det årlige arrangement 
GrafDage – med flere hundrede delta-
gere – en begivenhed, hvor man bliver 
inspireret og kigger i krystalkuglen på 
nye tendenser.

– Arrangementet breder sig over 
to dage og er både festligt og fagligt. 
Mange nye bekendtskaber etableres, 
og gamle bliver vedligeholdt. Selvom 
det officielle program nok mere er en 
form for envejskommunikation til del-
tagerne, er GrafDage med til at skabe 

et sammenhold på tværs – mellem 
os, kunder og konkurrenter. På forun-
derlig vis har vi fået skabt en ånd, der 
gør, at folk kommer igen og igen – og 
tager kollegaen med, fortsætter Henrik 
Madsen.

Flere former for udvikling
Input bliver gemt i en såkaldt bug 
tracker, som registrerer og systema-
tiserer kommentarer, ønsker mv. fra 
brugerne. Ifølge markedschef Søren 
Holst, deler udviklingsønskerne sig i fire 
kategorier:
• Unikke programmer, der udvikles til, 

og betales af, én enkelt kunde
• Programmer, hvor både kunde og 

Orbicon IT lægger ressourcer i udvik-
lingen

• Tillægsprogrammer til andre pro-
grammer

• Udvikling af eksisterende versioner.

En del kunder har så unikke ønsker, 
at Orbicon Informatik udvikler et pro-
gram specielt til dem. Det er naturligvis 
en del dyrere end at købe et færdigud-
viklet program, men det kan for nogen 
lette deres arbejde markant, med f.eks. 
en speciel form for datakonvertering, 
visning af data osv.

Men der hvor brugeren virkelig 

Orbicon Informatik har gennem mere end femten 

år benyttet sig af brugerdrevet innovation – længe 

før begrebet blev opfundet. Det har givet en kon-

tinuerlig udvikling af programmerne i forhold til 

brugernes behov.

Orbicon Informatik samler hvert år flere hundrede kunder og konkurrenter til de årlige GrafDage, hvor det sidst nye 
inden for området præsenteres og diskuteres.

Foto: Orbicon A/S Foto: Orbicon A/S
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bliver inddraget i produktinnovationen, 
er ved de fælles udviklingsprojekter. 

– De fælles udviklingsprojekter er 
geniale på den måde, at vi sammen 
med kunden afdækker behovet. Når 
vi så har udviklet på programmet, kan 
kunden afprøve funktionaliteten i den 
virkelighed, programmet skal fungere i. 
Det giver andre muligheder, end når vi 
selv udvikler på programmerne, fortæl-
ler Henrik Madsen.

Med udgangspunkt  
i konkrete behov
I Skive kommune valgte de i sommeren 
2007 at gå over til Orbicons nye led-
ningsregistreringssystem, DanDasGraf, 
i forbindelse med kommunesammen-
lægningen.

– Vi var nogle af de første, der gik 
over til den nye DanDas datamodel, 
og vi har derfor tidligt involveret os i 
udviklingen af DanDasGraf. Lige nu er 
vi med som sparringspartner, sammen 
med flere andre, til at få udviklet en 
applikation, der kan konvertere brønd-
data til en XML-fil, fortæller Claus 
Hansen fra Skive Kommune.

Data fra TV-inspektioner overføres 
til ledningsregistreringsprogrammet, 
men hvis driftsmedarbejderne står 
i felten og skal registrere en brønd, 
kan de faktisk ikke bare overføres til 
DanDasGraf. Men det kan de, når pro-
grammet er færdigt, idet programmet 
kan lave en lille XML-fil, som så kan 
indlæses. Ideen er at bruge program-
met i driftmæssige situationer, da kom-
munen foretager TV-inspektion med 
egne tv-vogne.

– Det er min erfaring, at Orbicon 
er meget lydhøre, og vi deltager aktivt 
i erfa-grupper om DanDasGraf. Har 
vi nogle ønsker eller ændringsforslag, 
lytter de, og kan det implenteres, så 
gør de det. Det hænder naturligvis, at 
man har nogle ønsker, som ikke kan 
opfyldes, men der hersker en meget 
åben og ærlig dialog omkring, hvad 
der kan lade sig gøre, siger Claus 
Hansen.

Løbende  
udvikling og store spring
Orbicon Informatiks kronjuvel er led-
ningsregistreringsprogrammet DanDas-

Graf, som ved brugernes hjælp løbende 
har udviklet sig gennem mange år. 

– Den brugerdrevne innovation er 
helt nødvendig i forhold til den løbende 
udvikling af programmerne, men den 
kan godt komme til kort, når vi skal 
udvikle noget helt nyt. Her skal vi selv 
gå i tænkeboks først for at kunne præ-
sentere noget nyt, som vi kan afprøve 
på vores brugere, fortæller Søren Holst.

Lige nu er Orbicon Informatik i gang 
med at udvikle deres programpakke, 
så dataregistreringen af drift, vedlige-
holdelse og ledningsnettets tilstand 
kan integreres med økonomisystemet. 
Vand- og spildevandsforsyningerne i 
Danmark skal nemlig udskilles i sel-
skaber. 

– Her skal vi i dialog med en helt 
ny gruppe. Vi er vant til at tale med 
specialisterne, der sidder med f.eks. 
ledningsregistreringen. Nu skal vi have 
fat i forsyningscheferne, og økonomi-
cheferne, og det vil vise sig, om det er 
muligt at knytte lige så tætte bånd til 
denne brugergruppe, fortæller afde-
lingschef i Orbicon Informatik, Jens 
Virring Sørensen.

– Når forsyningerne bliver forret-
ningsgjorte, er det vigtigt for dem at 
kunne koble tekniske og økonomiske 
data. Her ser vi et kommende behov, og 
vi er i fuld gang med at udvikle, så for-
syningsnet kan værdifastsættes, driften 
effektiviseres, det fremtidige investe-
ringsbehov afdækkes osv, slutter han.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunikati-
onsmedarbejder i Orbicon A/S.

Orbicon Informatik er i løbende dialog med såvel kunder som konkurrenter ved lokale 
brugergruppemøder rundt omkring i landet.

Foto: Orbicon A/S

Grafik: Troels Marstrand
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Farvel firehjulstrækkere ?

Det bliver en stor opgave, tæt på en 
revolution. Vi kommer til at tænke på 
en helt anden måde, og det bliver også 
nødvendigt at ændre holdninger og 
adfærd. Men konklusionen er klar: Det 
kan godt lade sig gøre for Danmark at 
blive CO2-neutralt i 2050.

Det siger Poul Erik Morthorst, der 
er forskningsspecialist på Risø-DTU og 
medlem af klimakommissionen, der 
sidste sommer blev nedsat af klima- og 
energiminister Connie Hedegaard. 

Vækst har interviewet ham om de 
aktuelle opgaver på klimaområdet og 
om klimakommissionens arbejde med 
at afklare, hvordan Danmark kan nå 
målet om at blive fri for fossile brænd-

sler inden for en overskuelig fremtid.
Poul Erik Morthorst har gennem 

mange år forsket i energisystemer og 
skal levere viden om energisystemer 
og vedvarende energi i klimakommis-
sionen.

Kraftige energibesparelser
Først og fremmest understreger han, 
at det er vigtigt at satse meget mere på 
vedvarende energi, men det er ikke nok 
i sig selv. Vi kommer til at skulle tænke 
på en ny måde i alt, hvad vi gør. Vi når 
nemlig ikke målet uden kraftige energi-
besparelser.

– Vi skal til at tænke energi ind i den 
måde, vi skruer ting sammen på. Det 
kan for eksempel være, at vore huse 
skal være energineutrale. Ikke nødven-

digvis det enkelte hus isoleret set, men 
i samspil med en mere intelligent kraft-
varmeproduktion.

– Vi skal også kigge på vore biler. Jeg 
er ikke sikker på, at der vil blive plads 
til de store firehjulstrækkere i fremti-
den. Jeg ved, at det er kontroversielt at 
sige sådan noget, men igennem mange 
år har vi reguleret vore bygninger med 
standarder, og hvorfor skulle vi ikke 
kunne bruge det på andre områder? 
siger han.

Poul Erik Morthorst er dog langt hen 
ad vejen tilhænger af, at vi skal bruge 
markederne til at nå klimamålsætnin-
gerne.

– Men det er vigtigt, at markederne 
er velregulerede, så markedsløsnin-
gerne er inden for en ramme af energi-
mæssig fornuft.

Vi skal også ændre adfærd
Når markederne skal spille en vigtig 
rolle, er det også afgørende, at vi som 
befolkning ændrer adfærd, mener Poul 
Erik Morthorst.

Det vil ikke sige, at vi skal gå i mørke 

Af Poul Erik Pedersen

Danmark kan godt blive fossilfrit, men det 

kommer til at kræve store ændringer, siger 

Poul Erik Morthorst, forskningsspecialist på 

Risø-DTU og medlem af klimakommissionen.

Klimakommissionen

Formand: Katherine Richardson, prodekan, Københavns Universitet
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Jørgen Henningsen, tidl. underdirektør i Miljøstyrelsen. 
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Dorthe Dahl-Jensen, professor ved Niels Borh Instituttet
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Mette Wier, direktør i AKF – Anvendt KommunalForskning

Jørgen Elmeskov, vicedirektør i OECD 

Catrine Hagem, dr. polit, Norges Statistiske Central Bureau 

Poul Erik Morthorst
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og fryse i vore hjem, men det kunne for 
eksempel handle om at blive bedre til 
at bruge den kollektive trafik.

I samarbejde med Teknologirådet 
har han været med til at undersøge, 
hvordan olieforbruget og CO2-udled-
ningen vil kunne halveres i Danmark 
i 2025. Resultatet blev, at der var plads 
til både stigende produktion, øget ser-
vice og mere transport. Prisen for at nå 
målet blev beregnet til under 500 kr. pr. 
dansker om året.

– Vi skal ikke tilbage til stenalderen. 
Jeg tror, at vi vil blive bedre stillet i 
fremtiden, men vi skal ikke tro, at det 
vil kunne forløbe uhæmmet.

Mere vedvarende energi
En øget produktion af vedvarende 
energi kommer til at spille en central 
rolle. 17 procent af Danmarks ener-
giforbrug dækkes i dag af vedvarende 
energi. Den andel skal i 2020 stige til 
30 procent ifølge EU’s klimapakke.

Poul Erik Morthorst mener, at vind-
kraft på kort sigt vil blive langt den 
største vedvarende energikilde. 

– Vi har en rigtig god teknologi, og 
desuden har vi nogle store havområder, 
hvor potentialet er kolossalt.Biomasse 
og biogas kommer også til at spille en 

betydelig rolle, men her er ressource-
grundlaget trods alt begrænset sam-
menlignet med vindkraftpotentialet.

Med hensyn til transportsektoren er 
der ifølge Poul Erik Morthorst kraftige 
overvejelser om, hvilken vej der er den 
rigtige vej at gå.

– Det kunne måske være hensigts-
mæssigt at bruge naturgas i transport-
sektoren på kortere sigt. På længere sigt 
er elbiler løsningen, fordi bilernes bat-
terier kan lagre strømmen fra vindmøl-
lerne. Kraftvarmesektoren kan fint køre 
på biomasse, siger han.

Opbrud i energisystemet
Det betyder altsammen, at der skal 
ske et opbrud i det nuværende ener-
gisystem. Naturgas skal ikke længere 
favoriseres til opvarmning af husstande 
i visse områder, og fjernvarmen skal 
udbredes mere.

Desuden skal fleksibiliteten i energi-
systemet øges betragteligt af hensyn til 
den svingende elproduktion fra vind-
møllerne.

– Fleksibiliteten bør primært komme 
fra et mere fleksibelt forbrug. Når det 
blæser, og vindmøllerne producerer 
meget el, så siger man til forbrugerne. 
Værsgo’, nu er strømmen billig. Så kan 

forbrugerne vælge for eksempel at lade 
vaskemaskinen køre. Nok så vigtigt 
bliver det dog at få et mere fleksibelt 
forbrug i industrien.

Herudover skal vi opnå større flek-
sibilitet ved, at vore nabolande aftager 
overskydende elproduktion, når det 
blæser meget.

Hvor realistisk er det så?
Poul Erik Morthorst siger, at et fossil-
frit Danmark i 2050 er ambitiøst. Om 
det kommer til at lykkes, afhænger da 
heller ikke kun af os selv. 

– På nogle områder vil vi ikke kunne 
gå enegang, for eksempel energiopti-
mering af elapparater, fordi de produ-
ceres efter internationale standarder. 
Flytransport er i sagens natur også 
international.

Samtidig bliver olieprisen en vigtig 
faktor. Hvis olieprisen er lav, vil der 
blive en naturlig grænse for, hvad folk 
vil acceptere. Hvis olieprisen bliver høj, 
vil vi til gengæld kunne gå meget langt 
med investeringer både i vedvarende 
energi og energibesparelser. 

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

De store firehjulstrækkere er populære energislugere. Bliver der plads til dem i fremtiden?

Foto: Torben Christensen, Scanpix
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Madolie i tanken

– I dag har jeg indsamlet omkring 800 
liter madolie, mest fra fish-and-chips 
boder, fortæller freelance oliesamleren 
Quenton Kelley.

Kelley og en kollega kører London 
rundt fire dage om ugen. De kører fra 
gadekøkken til gadekøkken og henter 
gamle spande og fulde tanke, som han 
leverer til Tom Laseca og Kees Hooft 
i en lille industribarak i Hastingwood 
Trading Estate.

Genanvender madolie
Den tidligere tv-dokumentarproducent 
Tom og kameramanden Kees driver i 
kedeldragter deres tomandsfirma Pure 
Fuels (»Rene Brændstoffer«), et firma, 
der genanvender madolie som biodie-
sel. Forvandlingen foregår i et anlæg, 
som de to har fået plads til i en 100 
kvadratmeter stor industribarak – en 
lille hal, de har lejet i en stor industri-
park. Her har de også deres tanksta-
tion, én enkelt pumpe, hvor de sælger 
deres biodiesel for 1,2 pund literen.

Ikke under bordet
– I dag har vi solgt 1.500 liter olie og 
lavet 1.000, fortæller Tom. 

Dieselen forsvinder lige så hurtigt, 
som madolien kommer ind. Årligt 
recirkulerer Pure Fuels omkring 37.000 
liter madolie, og salget går af sig selv. 
De fleste af kunderne er privatperso-

ner, som kommer til pumpen og fylder 
tanken.

En kunde med en Toyota Payaro 
har set skiltet og undrer sig over, hvad 
biodiesel er.

– Det er diesel genindvundet fra 
madolie. Vi sælger det her fra pumpen. 
Det er helt lovligt med kvittering, skat 
og moms. Pumpen står her. Hvis du 
vil gå over til det, anbefaler jeg, at du 
prøver 20 liter for at se, om motoren 
kan lide det, siger Kees.

Manden i Toyotaen fylder 10 liter på 
bilen.

�0-pence skatten
For biodieselen betaler Toyota-ejeren 
30 pence i skat pr. liter samt 17 pro-
cent moms. Skatten har den engelske 
regering lagt på biodiesel for at dæmpe 

efterspørgselen og holde landbrugspri-
serne nede. 

– Det er uretfærdigt. Spanien og 
Italien har ingen skat. Spanske aktører 
kan byde på madolie i London, fragte 
det på tankskibe til Spanien og alligevel 
omsætte det med større gevinst, end vi 
kan, sukker Tom. Der er små marginer 
i branchen.

Tom og Kees har hørt om EU’s 
planer om at øge anvendelsen af bio-
brændstoffer, men for dem er EU-reg-
lerne fjerne. Desuden føler de sig ikke 
i samme bås som biodiesel fra land-
brugsprodukter. De regner sig for at 
tilhøre deres egen branche og er mest 
bekymrede over 30-pence skatten.

– Politikerne vil beskytte landbruget, 
men de rammer også os, der arbejder 
med genanvendelse. Vi laver diesel 

Af Henrik Pryser Libell

Mens EU taler om bio-

brændstoffer, kan Londons 

indbyggere køre på biodie-

sel fremstillet af madolie 

fra byens restauranter.

Foto: Henrik Pryser Libell
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Olien samles ind fra gade-
køkkener, fish-and-chips 

boder mm. Her ses tønder 
med dagens høst på 800 

liter olie.



af affald, ikke af landbrug, siger Tom 
opgivende.

Ukraine eller biobrændstoffer?
I 2007 besluttede EU fuld af klimaentu-
siasme, at mindst 10 procent af brænd-
stofmængden i biler i 2020 skulle være 
biobrændstoffer i form af bioethanol og 
biodiesel. 

Men så røg fødevarepriserne til vejrs 
i løbet af 2008. Bush-administrationen 
var hurtigt ude for at afvise, at pris-
forhøjelsen skyldtes Vestens brug af 
biobrændstoffer. I begyndelsen af EU-
kommissionen enig heri, men så skiltes 
vandene.

Energikommissær Andris Piebalgs, 
handelskommissær Peter Mandelson og 
landbrugskommissær Mariann Fischer 
Boel mente, at biobrændstofferne ikke 
forklarer fødevareprisstigningerne. De 
mente, at dårlig høst i Ukraine, Rusland 
og Australien var hovedforklaringen. 
De tre blev modsagt af EU’s bistands-
kommissær Louis Michel og EU’s miljø-
kommissær Stavros Dimas.

De to sidste fik efterhånden mest 
gehør, efter at en Verdensbank-rapport, 

som pressen lækkede oplysninger fra i 
juli, hævede at kunne påvise en direkte 
sammenhæng mellem biobrændstoffer 
og fødevarepriskrisen.

Ifølge en anden rapport World 
Energy Outlook – der blev udgivet af 
Det Internationale Energiagentur i 
november 2008 – var der nogen uenig-
hed om biobrændstoffernes effekt 
på fødevarepriserne. En amerikansk 
organisation af økonomiske rådgivere 
mente, at biobrændstofferne kun havde 
ansvaret for 3 procent af fødevarepris-
stigningerne. En OECD-undersøgelse 
satte tallet til 15 procent, mens Ver-
densbanken mente, at 70-75 procent 
af fødevareprisstigningerne skyldtes 
produktionen af biobrændstoffer samt 
en række afledte konsekvenser i form 
af spekulation i fødevarer, eksportfor-
bud mv.

Bæredygtighedskriterier
I december vedtog først stats- og rege-
ringslederne – og derefter Europapar-
lamentet – så den endelige klima- og 
energipakke, der blandt andet omfatter 
et nyt direktiv for vedvarende energi. 

I direktivet har EU holdt fast i målet 
om 10 procent biobrændstoffer i trans-
portsektoren, men målet ledsages af en 
række bæredygtighedskriterier, der skal 
sikre, at man undgår uønskede konse-
kvenser af biobrændstofferne. Kravene 
gælder for biobrændstoffer, der frem-
stilles både i og uden for EU-landene.

I første omgang kræves det, at 
biobrændstofferne skal reducere CO2-
udledningen med 35 procent. I 2017 

skal reduktionen op på 50 procent. 
Og anlæg der tages i brug i 2017 eller 
derefter skal fremstille biobrændstoffer, 
der reducerer CO2-udledningen med 60 
procent. 

EU’s bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer indebærer også, at 
råvarerne ikke skal være dyrket i eller 
hentet fra områder med stor biodiver-
sitet. De skal heller ikke komme fra 
arealer med høj binding af kulstof som 
vådområder eller sammenhængende 
skovområder. Desuden har EU vedta-
get, at EU-kommissionen hvert andet 
år skal afrapportere, hvilke konsekven-
ser biobrændstofferne har i forhold til 
fødevarepriser, ændringer i arealanven-
delsen samt konsekvenser for vandres-
sourcer og jordkvalitet.

Dette giver et lille håb for Europas 
madoliegenbrugere og er i så fald godt 
nyt for Paul Murphy, en af kunderne 
hos Pure Fuels:

– Jeg kører helst på biodiesel, siger 
han, forudsat at den kommer fra gen-
anvendt olie. Det er renere for miljøet. 
Jeg mærker det selv på udstødningsgas-
sen. Desuden har den bedre køreegen-
skaber. Og så er der en vigtig ting, siger 
han og gnider tommelfingeren mod 
pegefingeren. Pund. Biodieselen hos 
Pure Fuels er billigere end dieselen hos 
naboen Tesco.

Forfatteroplysninger:
Henrik Pryser Libell er rejsende freelancejour-
nalist og fotograf.

Foto: Henrik Pryser Libell

Foto: Henrik Pryser Libell
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Kees T. Hooft opmåler kemikaler, der  
iblandes madolien, så den kan anvendes som diesel i biler. 

Trods skatten på biodiesel er dieselolien fra Pure Fuels 
en anelse billigere end fossil dieselolie.



Dobbelt- 
betaling for haveaffald

Danske Anlægsgartnere glæder sig 
over, at der nu lægges op til, at virk-
somhederne får adgang til de kom-
munale genbrugspladser på lige fod 
med private husstande, og at der 
etableres landsdækkende principper 
for gebyropkrævning. Det sker med et 
nyt lovforslag om ændring af affaldets 
organisering.

Lovforslaget rejser imidlertid også en 
række problemer for anlægsvirksomhe-
dernes anvendelse af genbrugspladser 
og risikerer at få negative økonomiske 
konsekvenser for borgerne.

Haveaffaldet forvandles
Når en villaejer klipper hæk eller får 
udført en eller anden form for havear-
bejde, resulterer det ofte i haveaffald, 
som man normalt kan komme af med 
på kommunens genbrugsplads. Det 
lyder enkelt, men det skal vise sig at 

blive mere kompliceret, hvis det nye 
lovforslag vedtages. 

Det går fint, så længe haveejeren 
selv vælger at køre sit haveaffald på 
genbrugspladsen. Problemet opstår, 
når villaejeren får arbejdet udført af en 
anlægsgartner og beder denne om at 
aflevere haveaffaldet på genbrugsplad-
sen. I dette øjeblik omdannes haveaf-
faldet ved et trylleslag til erhvervsaffald, 
og det får konsekvenser. 

For det første bliver det kun muligt 
for anlægsgartneren at aflevere haveaf-
fald i den kommune, hvor virksomhe-

den har adresse. En konkurrencefor-
vridende regel, der giver anledning til 
mere kørsel og større CO2-udslip. Det 
skyldes, at de fleste anlægsgartnere – og 
andre håndværkere – almindeligvis kun 
har en lille del af deres opgaver i den 
kommune, hvor de har deres virksom-
hed.

For det andet er Danske Anlægs-
gartnere stærkt bekymret for, at lovfor-
slaget vil få økonomiske konsekvenser 
for kunderne, idet de risikerer at 
skulle betale to gange for den samme 
mængde haveaffald. Kunden skal 
betale over skattebilletten i sin kom-
mune, og anlægsgartnervirksomheden 
bliver samtidig pålagt gebyr for at 
komme af med det samme affald i sin 
kommune – en slags dobbeltbetaling. 

Kunden ejer affaldet
Danske Anlægsgartnere mener, at 
kunden ejer det affald, som produceres 
på kundens matrikel – uanset hvem 
der afleverer det på genbrugspladsen. 
Det følger forureneren princippet, 
som gælder for alle de andre områder 
i lovforslaget. Det bør også fastholdes 
her, således at kunden kun kommer 
til at betale én gang for at få adgang til 
en genbrugsplads og komme af med sit 
affald. Hvis dette princip opretholdes 
skånes også miljøet for utilsigtet kørsel 
og CO2-udslip.

Forfatteroplysninger:
Bente Mortensen er fagkonsulent i Danske 
Anlægsgartnere.

Af Bente Mortensen, Danske Anlægsgartnere

Nyt lovforslag kan koste mere CO
2
-udslip 

og blive dyrt for haveejerne.

Det nye lovforslag

Lovforslaget hedder »Forslag til 

lov om ændring af lov om miljø-

beskyttelse (Ny organisering af 

affaldssektoren)«. Før redaktio-

nens slutning forventedes lovfor-

slaget fremsat inden for kort tid.
Private betaler over skattebil-
letten for at kunne deponere 
haveaffald. Vedtages et nyt 
lovforslag, kommer de til at 
betale dobbelt, hvis de hyrer 
en anlægsgartner til at gøre 
arbejdet. Foto: Terkel Broe Christensen, Scanpix, Danmark

2� / Vækst 1•2009

G
rø

n
n

e o
m

råd
er



NYHED
Nyt makkerpar i Nordmannsgranerne

Quartz forhindrer nyfremspiring  
Logo fjerner alt det fremspirede

•	 Bredtvirkende
•	 Bekæmper både en- og tokimbladet ukrudt
•	 Op til 4 – 5 måneders effekt
•	 Kan bredsprøjtes
•	 Hæmmer ikke væksten
•	 Emballage 1 x (625 ml. + 375g. + 5l.)

Som du sikkert ved, er dit gamle middel blevet forbudt.
Bayer Quartz er nu godkendt til brug i Nordmannsgran, og du kan sprøjte uden at tage hensyn
til træerne. Du skal blot i kulturen 2 gange - Quartz forhindrer nyfremspiring i løbet af sommeren.
Udbringes i det tidlige forår Marts/April på god jordfugt. Logo fjerner det fremspirede ukrudt.
Udbringes April/Maj. Kombinationen har op til 4 – 5 måneders dokumenteret effekt.

For yderligere information
Telefon 24 29 99 72
Mail – carl-peter.elgaard@bayercropscience.com

LOGO

QUARTZ
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Landbruget  
kan styrke vildtet

Set fra vildtets synspunkt er de natur-
lige levesteder blevet stærkt reduceret 
i Danmark. Det er sket i takt med, at 
jorden dyrkes mere og mere effektivt, 
og at de tilbageværende levesteder 
påvirkes af pesticider og næringsstoffer. 

Hertil kommer landskabelige 
ændringer i form af tilgroning, dræning 
og sammenlægning af mindre dyrkede 
områder til store og ofte mere mono-
tone områder – kæmpemarker med én 
afgrøde. 

Den stadig mere intensive udnyttelse 
af jorden bør skærpe opmærksomhe-
den på forvaltning af vildtet i det åbne 
land. Det står klart, at der er behov for 
beskyttelse og pleje af en række vildtar-

ter såsom agerhøne, hare, fasan, vibe og 
tinksmed.

Monotone marker er ørkener
Problemet er først og fremmest de 
monotone marker. 

I disse »ørkener« er der ikke grund-
lag for et velfungerende økosystem og 
dermed ikke særlig meget liv. 

Isoleret set kan der i en konventio-
nelt dyrket mark ikke eksistere føde-
kæder, endsige fødenet, det vil sige net-
værk af fødekæder. Fødekæder er de 
indbyrdes afhængige rækkefølger, som 
dyr og planter lever af hinanden i. 

Et eksempel: Hvis de ukrudtsarter, 
som er værtsplanter for insekter, ikke 
findes i marken, kan insekterne i sagens 
natur heller ikke være der. Så er der 

ikke føde til eksempelvis agerhønens 
yngel, og fuglen kan ikke reproducere 
sig selv. Det manglende ukrudt betyder 
også, at det er vanskeligt for forældre-
fuglene at finde egnet frøføde. 

Markkanterne, som ellers ofte udgør 
en oase for natur og vildt, kan også 
miste deres positive effekt. Drives mar-
kerne, så kanterne står som en mur 
af tætte afgrøder, er det vanskeligt for 
vildtet at opholde sig der rent fysisk. 
Og hvis solens stråler ikke trænger ned 
til jordbunden, kan mange vildtarters 
yngel ikke leve der. De kræver nemlig 
arealer, hvor solen kan trænge ned, så 
de kan få tørret fjer eller pels efter et 
regnskyl.

Vanetænkning i landbruget
Landbruget i Danmark optager næsten 
to tredjedele af landets samlede areal. 
Derfor har erhvervet selvsagt afgørende 
indflydelse på, hvordan naturen og 
dermed rammerne for dyrelivet udvik-
ler sig. 

Den største barriere for at gennem-

Mange landmænd kan opnå en bedre 

økonomi i driften og samtidig give vildtet 

bedre betingelser. Læs opskriften her!

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark a/s

Ny bog: 
Natur- og vildtpleje 
på bedriftsniveau

Niels Søndergaard er forfatter på 

den nye bog »Natur- og vildtpleje 

på bedriftsniveau«, der udkom-

mer på Landbrugsforlaget i marts 

2009. 

De store monotone marker er uinteressante for vildtet. 
Her findes ikke grundlag for fødekæder, og dermed 

ikke grundlag for et særligt interessant dyreliv. 

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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føre natur- og vildtpleje på en bedrift er 
ofte mental. Vanetænkning og tradition 
omkring landbrugsproduktionen over-
skygger rationelle argumenter og får i 
mange tilfælde det afgørende ord. 

Ønsker man derfor et natur- og 
vildtrigt landbrug – parallelt med 
en effektiv produktion af fødevarer 
– handler det mest om at bearbejde 
holdninger. Landmanden skal tage stil-
ling til den måde, produktionen skal 
foregå på. 

Måske kræves der en mere idealistisk 
tilgang til landbrugsproduktion, hvor 
bæredygtighed er afgørende. I så fald 
skal der tages hensyn til økonomi, miljø 
og samfundsmæssige aspekter.

Idéen er, at det fra alle tre synsvink-
ler kan betale sig at integrere natur- og 
vildtpleje i landbrugsproduktionen. 

Et brud med vanetænkningen
Jeg besøgte engang et landbrug, hvor 
sønnen netop havde overtaget gården. 
Det var faderen, som viste rundt, og 
han havde det tydeligvis svært med de 
nye tider. 

I markerne var det markant mere 
ukrudt, end da faderen drev bedriften. 

Der blev ikke længere dyrket helt ud 
til veje, levende hegn og vandløb. Der 
gik med andre ord god landbrugsjord 
tabt. De mindre marker lå brak, og der 
blev udlagt randzoner langs vandløb, 
levende hegn og naturområder. 

 
Fokus på økonomi
Årsagen til sønnens ændrede mark-
struktur var udelukkende økonomisk. 

Det øgede ukrudt var ikke et pro-
blem i forhold til udbyttet, og endnu 
en sprøjtning ville kun være en ekstra 
udgift. Påvirkningerne fra randene ved 
veje og levende hegn betød et lavere 
udbytte, og derfor blev der ikke dyrket 
helt ud, da det var spild af jordbehand-
ling, såsæd, gødning mv. 

Sønnens vurdering var, at der er 
bedre økonomi i ikke at dyrke disse 
arealer. Og for de mindre marker 
gælder, at store og effektive markred-
skaber ikke kan bruges på dem. 

Faderen var imidlertid vokset op 
med, at godt landmandskab kan ses 
på markerne. De skal se produktive ud 
med snorlige rækker af hvede uden 
ukrudt, og dét helt ud til de omkringlig-
gende arealer, så den gode landbrugs-
jord bliver udnyttet fuldt ud. Omvendt 
er det dårligt landmandskab at have 
ukrudt i marken og ikke udnytte jorden 
optimalt. 

 
Signal om ansvarlighed
Sønnen har altså en anden opfattelse 
af godt landmandskab. For ham vejer 
hensyn til økonomi tungest, ligesom 
han ved at tage hensyn til natur, miljø 
og vildt ønsker at signalere ansvarlig-
hed over for omverdenen. Så må vane 
og tradition vige.     

På mange andre landejendomme 
dyrkes der afgrøder på arealer, hvor det 
ikke kan betale sig. For mange arealer 
gælder, at det ville være en bedre for-
retning at bruge dem til en anden pro-
duktionsform eller lade dem ligge brak. 

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

Det ideelle landbrug for vildtet

Det ideelle landbrug – set fra vildtets synsvinkel – har en varieret markdrift 

med mange forskellige naturtyper tilknyttet. Der skal være: 

•Et stort antal markafgrøder – mindst seks forskellige. 

•Nogenlunde ligelig fordeling af vår- og vinterafgrøder.

•Langstrakte marker med en bredde på højst 150 meter. 

•Overdrev, ferske enge og kær som afgræsses, gerne med kreaturer.

•Moser og søer.

•Levende hegn som giver vildtet i marken en tiltrængt dækning – jo flere, 

jo bedre. 

•Sprøjtefri randzoner på 6 meter og en reduceret mængde udsæd i de 

yderste meter. Det giver plads til enårige ukrudtsarter, som har stor 

betydning for markvildtets livsbetingelser. 

Haren er en af de vildtarter, der er trængt i det åbne land, blandt andet fordi de store mono-
kulturer ikke levner fødemuligheder nok.

Foto: HedeDanmark a/s
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Hvordan går det med  
fordoblingen af skovarealet ?

I 1989 besluttede Folketinget, at Dan-
marks skovareal skulle fordobles over 
de kommende 100 år. 

Opgørelsen i den seneste skovsta-
tistik »Skove og Plantager 2006« viser, 
at skovarealet nu er cirka 20 procent 
større end i skovstatistikken for 1990. 
En del af forøgelsen skyldes dog for-
mentlig fund af arealer, der ikke tidli-
gere har været registreret, mens regu-

lær skovrejsning udgør under halvdelen 
af forøgelsen.

Skovrejsning på halv kraft
I 1990 blev det danske skovareal 
opgjort til 445.000 hektar eller cirka 10 
procent af det danske areal. For at opnå 
en fordobling af skovarealet på 100 år 
var det derfor simpelt at regne ud, at 
der skulle rejses i gennemsnit mere end 
4.000 hektar skov om året, hvis målet 
om 890.000 hektar skov i 2090 skulle 
nås.

Tal fra skovstatistikkerne, Det Natio-
nale Skovprogram og Skov- og Natur-
styrelsen viser imidlertid, at der kun er 
blevet rejst cirka 33.000 hektar ny skov 
gennem de 17 år, der er gået i perioden 
1990-2006.

Dermed har skovrejsningen indtil 
videre kun været på knap 2.000 hektar 
om året, altså under halvdelen af det 
skovrejsningsmål, der blev udstukket i 
1989.

Forøgelsen af skovarealet
I skovstatistikken »Skove og Plantager 
2006«, der udkom i november 2008, er 
det danske skovareal imidlertid opgjort 
til cirka 534.500 hektar, hvilket svarer 
til 12,4 procent af Danmarks areal. 
Statistikken angiver en usikkerhed på 
plus-minus et halvt procentpoint.

Dermed blev skovarealet i 2006 
opgjort til at være cirka 89.500 hektar 
større end i 1990, hvilket er en stigning 
på godt 20 procent. 

Men læg lige mærke til, at kun cirka 
33.000 hektar kan henføres til skov-
rejsning, mens en forøgelse på 56.500 
hektar ikke skyldes tilplantning af nye 
skove. Men hvor kommer disse mange 
hektar så fra?

Bedre metoder og tilgroning
Forskningschef Vivian Kvist Johannsen, 
Skov & Landskab på Københavns Uni-
versitet, er ansvarlig for skovstatistik-
ken. Hun siger, at forklaringen primært 
er, at der i to omgange – henholdsvis i 
2000 og 2006 – er sket forbedringer i 
de metoder, der bruges til at registrere 
skovarealet.

– Det betyder, at vi har identificeret 
nogle eksisterende skovarealer, der ikke 

Af Poul Erik Pedersen

Skovarealet øges, og sam-

tidig har forskerne fundet 

skovarealer, der ikke tidli-

gere var registreret.

Sådan laves skovstatistikken

De tidligere skovstatistikker var baseret på spørgeskemaer, hvor skovejerne 

angav ejendommens skovareal og arealets fordeling på arts- og aldersklasser.

Skovstatistikken fra 2006 var i stedet baseret på cirka 43.000 prøveflader 

udlagt i et net, der dækker hele landet. I den femårige måleperiode 2002-2006 

blev næsten 10.000 prøveflader undersøgt i felten.

Foto: HedeDanmark a/s
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Hvordan går det med  
fordoblingen af skovarealet ?

SKOVBRANDFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

Årlig præmie 6,00 kr. pr. ha. Maks. erstatning 35.000 kr. pr. ha.
Indskud ved nytegning 10 kr. pr. ha., dog minimum 100 kr.

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 8 kr. pr. ha.

Maks. erstatning 30.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.

Bemærk. Efter år med kun små brandskader reduceres præmierne (excl. 
grundpræmien) for både genplantnings- og træværdiforsikring

med en årsrabat på indtil 75%.

Tillæg til træværdiforsikring
Med udvidet erstatning for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt.

Dansk Plantageforsikring
Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg

tlf. og fax 86 67 14 44  mandag – fredag kl. 10 – 14.
www.skovbrand.dk

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagerne.
Selskabet styres af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.

tidligere har været med i statistikken. 
Desuden er der arealer, som enten er 
groet til, eller hvor en træbevoksning er 
vokset op, så den er kommet ind under 
definitionen skov, uden at det betegnes 
som skovrejsning, forklarer Vivian Kvist 
Johannsen.

Hun fortæller, at forskerne nu 
arbejder på at præcisere og verificere 
de eksisterende data, blandt andet 
ved hjælp af satellitbilleder. Det skulle 
gerne give et mere præcist og sikkert 
billede af den faktiske ændring i det 
danske skovareal. 

Mere gang i skovrejsningen
Metoden, der bruges til at opgøre 
skovarealet, vil være uændret i lang 

tid frem. Dermed kan politikerne for-
mentlig ikke regne med, at skovarealet 
vil fortsætte med at øges meget mere 
end den faktiske skovrejsning i de kom-
mende år.

Det bliver følgelig nødvendigt at 

komme op på de 4.000 hektar skovrejs-
ning om året. 

Miljøminister Troels Lund Poulsen 
skriver i en mail til Vækst, at det fortsat 
er regeringens strategi at forfølge målet 
om at fordoble skovarealet. 

– Vi har netop fra 2009 udvidet 
mulighederne for at få økonomisk 
støtte til at plante ny skov på for 
eksempel landbrugsjord. Nu kan de 
private lodsejere i neutralområderne, 
der i 2009 søger og får tilsagn til skov-
rejsning, også regne med at opnå en 
støtte på ca. 2.300 kr. per hektar fra 
EU’s enkeltbetalingsordning, skriver 
miljøministeren.

Han oplyser, at denne mulighed 
tidligere var forbeholdt 5-6 procent af 
landet, det vil sige i de egentligt udpe-
gede skovrejsningsområder. Nu er det 
cirka 75 procent, der har muligheden.

Ifølge direktør Michael Glud fra 
Division Skov og Landskab i HedeDan-
mark a/s har initiativet givet en for-
stærket interesse for skovrejsning.

– Vi får rigtig mange henvendelser 
i øjeblikket, og interessen ser ud til at 
være mindst lige så stor, som den var 
sidste gang vi havde en attraktiv skov-
rejsningsordning, siger Michael Glud.

Så er spørgsmålet blot, om det viser 
sig at være nok i forhold til at nå en 
fordobling af skovrejsningsindsatsen i 
forhold til den første periode på 17 år.

Grafik: Troels Marstrand
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Laksen i Danmark  
– en god historie

Laksen står for de fleste lystfiskere som 
den ypperste af vandløbenes laksefisk. 
Men kun få nulevende lystfiskere har 
oplevet perioden, da adskillige danske 
vandløb husede store bestande af laks 
og hvert år kastede adskillige storlaks 
af sig.

De danske laksebestande blev 
allerede tidligt i historien ofre for 
udnyttelsen af vandløbene til menne-
skelige nytteformål, men særlig det 20. 
århundrede var slemt. Med det resultat, 
at laksen forsvandt fra mange vandløb 
og næsten helt uddøde i Danmark. 

Landets største bestand af laks 
uddøde i løbet af få år, da man etable-
rede Gudenåcentralen (Tangeværket) i 
Gudenåen i begyndelsen af 1920’erne.

De store bestande i Skjern Å og 
Varde Å led næsten samme skæbne, 
men overlevede på mirakuløs vis. 
Den sidste rest af bestanden i Skjern 
Å-systemet blev opdaget i Karstoft Å i 
1983, og siden da er der gjort en stor 
og målrettet indsats for at bevare og 
fremme denne bestand.

Sideløbende er der gjort en lignende 
indsats for at bevare andre oprindelige 

bestande i eksempelvis Varde Å og 
Ribe Å, og for at retablere bestandene 
i nogle af de vandløb, hvor de var 
uddøde.

I løbet af bare få årtier har denne 
indsats ikke blot reddet laksen i Dan-
mark, men har også skabt så store 
bestande, at der i dag kan drives et 
betydeligt lystfiskeri efter laks. Et fiskeri, 
der tåler sammenligning med laksefi-
skeriet i flere af vore nabolande, og som 
med stor tydelighed viser, at den natur- 
og miljøforbedrende indsats virker.

Laksen – en truet fiskeart
Laksen var oprindelig en væsentlig 
del af fiskefaunaen i adskillige af vore 
største vandløb, fortrinsvis i Vestjylland, 
men med Gudenåen som et markant 
østjysk laksevand. De fleste laksefø-
rende vandløb udmærkede sig ved både 
store bestande og store individer. 

De tider er for længst ovre. I dag 
figurerer laksen på EU’s liste over 
truede fiskearter, fordi den stort set 
overalt i udbredelsesområdet – inklu-
sive Danmark – er gået voldsomt 
tilbage. Og næsten overalt af samme 
grunde: forurening, fysiske ødelæg-
gelser af vandløbene og etablering af 
spærringer, der forhindrer de voksne 
laks i at nå gydeområderne og de unge 
laks (smolten) i at nå havet. Samt på 
grund af overfiskeri i havet. Den hidtil 
største danske laks blev fanget i 1954, 
men blot få årtier senere blev den 
danske laks anset for uddød!

Af Bjarne Moeslund og Nicolaj Thomassen, Orbicon A/S, og Anders Koed, DTU Aqua

Forbedringer i vandløbene har efterhånden skabt 

markant fremgang i de danske laksebestande.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk

Foto: Danmarks Center for Vildlaks
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Der kommer nu flere og flere store laks i de danske laksevandløb. Her er det en gydemoden 
hanlaks fra Skjern Å.



Udviklingen vendes
Det første skridt i retning af genska-
belsen af forudsætningerne for laks 
i de danske vandløb blev taget med 
Miljøbeskyttelseslovens vedtagelse i 
1974. Loven satte fokus på forurenin-
gen af vandmiljøet, og der blev bygget 
mange renseanlæg til nedbringelse af 
spildevandsforureningen fra de mange 
bysamfund. 

Virkningerne på vandkvaliteten var 
tydelige, men i vandløbene var virknin-
gerne på fiskebestandene langt mindre 
iøjnefaldende. Selv da man også fik styr 
på de mange andre kilder til forurenin-
gen af vandløbene, lod virkningerne på 
fiskebestandene vente på sig i de fleste 
vandløb. 

Det førte til erkendelsen af, at 
vandløbskvaliteten – og dermed leve-
stedskvaliteten for fiskene – har flere 
dimensioner end blot vandkvaliteten. 
Den fysiske vandløbskvalitet viste sig 
om muligt at være af endnu større 
betydning, og netop denne dimension 
havde i flertallet af de danske vandløb 
lidt voldsom overlast som følge af regu-
leringer og kanaliseringer. Først da man 
opnåede denne erkendelse og begyndte 
at agere på grundlag af den, begyndte 
virkningerne på fiskene for alvor at vise 
sig. 

Efterfølgende viste det sig så, at god 
vandløbskvalitet har endnu en vigtig 
dimension – den fysiske og hydrologi-
ske kontinuitet i vandløbene. Og netop 
sidstnævnte har inden for de senere år 
vist sig at have langt større betydning, 
end nogen vel på forhånd havde fore-
stillet sig. 

Forbedringer i vandløbene
I dag er erkendelsen af de betydende 
faktorer for fiskene i vandløbene så god, 
at man har et kvalificeret grundlag at 
forvalte vandløbene på. 

Vandkvaliteten er i dag langt bedre, 
end da forureningen med organisk stof 
var på sit højeste. 

Den fysiske vandløbskvalitet er 
forbedret i mange vandløb gennem 
egentlig vandløbsrestaurering og/eller 
gennem omlægning til mere miljøven-
lig vandløbsvedligeholdelse. 

Endelig er den fysiske og hydrologi-
ske kontinuitet i mange vandløb gen-
skabt gennem nedlæggelse af fysiske 
spærringer, etablering af faunapassager 
ved stemmeværker og gennem regule-
ring af vandindvindingen fra vandlø-
bene. 

Ophjælpning af laksebestande
Allerede fra begyndelsen blev myndig-
hedernes arbejde med at genskabe den 

gode vandløbskvalitet ledsaget af et 
egentligt ophjælpningsarbejde fra især 
lystfiskerside, og der er ingen tvivl om, 
at denne frivillige, ulønnede indsats har 
en stor del af æren for, at udviklingen 
af de danske laksebestande i dag er så 
langt fremskreden, som den er. 

Men også når det gælder ophjælp-
ningsarbejdet – opfiskning af moderfisk, 
klækning af æg og udsætning af yngel 
og ungfisk – så arbejdes der i dag på 
et langt bedre videngrundlag, end da 
arbejdet begyndte. 

Ophjælpningen sker ganske vist ud 
fra ønsket om at skabe og opretholde 
laksebestande, der kan tåle lystfiskeri, 
men arbejdet har i sagens natur også 
en naturbevarende og miljøforbed-
rende dimension. Og for at sikre denne, 
sker ophjælpningsarbejdet i dag inden 
for rammerne af den nationale lak-
seforvaltningsplan. Samtidig ledsages 
ophjælpningsarbejdet med forbedring 
af den fysiske vandløbskvalitet med 

Foto: Danmarks Center for Vildlaks

Foto: Danmarks Center for Vildlaks
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Gydegrus er en afgørende forudsætning for laksebestandens udvikling. Det øverste  
billede viser lakseæg i gydebankens grus. Nederst er det en halvårslaks på grusbunden.



særlig fokus på gydeområderne og den 
naturlige reproduktion.

Laksen i markant fremgang
Siden opdagelsen af de overlevende 
rester af de danske laksebestande er 
den dramatiske tilbagegang for den 
danske laks blevet vendt til fremgang. 
Og mens det til at begynde med gik 
langsomt, er de danske laksebestande i 
dag inde i en rivende udvikling og viser, 
at den natur- og miljøforbedrende ind-
sats i vandløbene har virket.

Som led i lakseforvaltningsplanen 
sker der i dag en nøje overvågning af 
laksebestandenes udvikling og den 
fiskerimæssige udnyttelse af bestan- dene. Vi kan derfor tage fangstindberet-

ningerne fra vandløb som Skjern Å og 
Varde Å som indikatorer for bestande-
nes udvikling og aktuelle tilstand. 

I Skjern Å estimerede man i 1983 
den samlede gydebestand til mindre 
end 200 individer. I 2008 var den 
samlede registrerede fangst på ikke 
mindre end 878 individer, svarende til 
en estimeret opgang på ca. 3.000 fisk på 
gydevandring. 

I Varde Å har man oplevet en lig-
nende udvikling, hvor særlig de senere 
år udmærker sig ved bemærkelsesvær-
digt store fangster. Skjern Å og Varde 
Å er i dag de bedst kendte danske 
laksevande, men i Ribe Å og Storå er en 
positiv udvikling også i gang. 

I andre af de tidligere laksevandløb 
er udviklingen endnu ikke så langt 
fremskreden på grund af forringet 
fysisk vandløbskvalitet og fysiske spær-
ringer. Men også for disse vandløb er 

der grund til optimisme, idet der til 
stadighed gennemføres forbedringer 
af vandløbskvaliteten til støtte for det 
lokale ophjælpningsarbejde.

Landets p.t. mest lakserige vandløb, 
målt på antal fangede laks – Gudenåen 
– indtager en særstilling blandt de 
danske laksevandløb. Hvor bestanden 
tidligere var landets største på grundlag 
af naturlig reproduktion, opretholdes 
bestanden i dag alene på grundlag af 
udsætninger. På grund af spærringen 
ved Tangeværket og mangel på egnede 
gydeområder er Gudenåen ikke i stand 
til at opretholde en selvreproducerende 
bestand af laks. Hvilket er årsag til den 
stående diskussion om fremtiden for 
såvel Tangeværket som dets vandreser-
voir – Tange sø.

Fremtiden tegner lovende
Danske vandløb oplevede især i det 20. 
århundrede en så katastrofal udvikling, 
at laksen næsten uddøde. På kanten 
af udryddelsen lykkedes det heldigvis 
at redde de sidste rester af nogle få 
oprindelige bestande, og de danner nu 
grundlaget for det, der må karakterise-
res som et positivt kapitel i den danske 
natur- og miljøbeskyttelses historie.

Forfatteroplysninger:
Bjarne Moeslund er biolog og projektleder i 
Natur & Plan, Orbicon A/S.
Nicolaj Thomassen er biolog i Natur & Plan, 
Orbicon A/S
Anders Koed er seniorforsker i DTU Aqua

Laksen  
som miljøindikator

Laksen som miljøindikator i vand-

løb:

• kræver rent vand

• kræver egnede gyde- og ynge-

lopvækstområder i de store 

vandløb

• kræver fysisk variation i form af 

lavvandede stryg og dybe høller 

• kræver fri passage til gydeområ-

derne

• kræver uhindret nedtræk af 

smolten (unglaks på vej til havet)

Naturlige laksebestande er derfor 

indikatorer for god vandløbskvali-

tet. Når laksen trives, så trives også 

mange andre af vandløbenes fisk.

Nyanlagt grusstryg i Holtum Å ved Harrild. Forbedring af de fysiske forhold i vandløbene har 
vist sig at spille en vigtig rolle for laksen - vel at mærke i kombination med rent vand og fjer-
nelse af fysiske barrierer i vandløbene.

Foto: Danmarks Center for Vildlaks

Grafik: Troels Marstrand
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samarbejdspartner med sharp electronics danmark

samarbejdspartner med sharp electronics danmark

samarbejdspartner med sharp electronics danmark
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Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Dalgasgroup A/S etablerer nu selskabet 
Enricom A/S, der skal investere i skove 
og vedvarende energi, primært i Øst-
europa. 

Samtidig med etableringen af sel-
skabet foretager Enricom sin første 
investering af et to-cifret millionbeløb i 
opkøbet af 1.400 hektar skov i Letland. 
Desuden etableres et datterselskab i 
Slovakiet, ligeledes med henblik på 
opkøb af skov.

– Den aktuelle økonomiske krise 
bliver naturligvis en udfordring for 
os, men samtidig åbner krisen for nye 
muligheder. Vi er kommet ud af 2008 
med en sund økonomi og en stærk 
likviditet. Vi har den indstilling, at 

Miljøminister Troels Lund Poulsen har 
oprettet et erhvervsforum for miljøtek-
nologi, der skal bidrage med input til, 
hvordan regeringen kan styrke indsat-
sen for yderligere at fremme miljøtek-
nologi.

Orbicon A/S er blevet repræsenteret 
i miljøministerens erhvervsforum ved 
administrerende direktør Jesper Nybo 
Andersen. Xergis administrerende 
direktør Frank Rosager har ligeledes 
fået sæde blandt gruppen af erhvervs-
ledere, der skal rådgive miljøministeren.

Andre virksomheder er Grundfos, 
Danfoss, Novozymes og Haldor Topsøe. 

Dalgasgroup investerer i fremtiden
beth Erlands, der er blevet udnævnt til 
direktør i Enricom.

Interesse fra andre investorer
Dalgasgroup har en klar forventning 
om, at andre  større investorer vil være 
interesserede i at investere deres midler 
i et solidt investeringsobjekt som skov- 
og naturejendomme.

– Derfor tilbyder vi eksempelvis 
institutionelle investorer og andre med 
behov for at sikre en fornuftig placering 
af deres kapital at gå ind i skovinveste-
ringer i Østeuropa i samarbejde med 
os. Vi har allerede nu fået tilkendegi-
vet interesse fra relevante investorer 
i Danmark. I forlængelse heraf er vi 
naturligvis garanter for den nødven-
dige skovbrugsmæssige ekspertise med 
hensyn til at vurdere investeringerne. 
Den skovbrugsfaglige del vil blive vare-
taget af Dalgasgroups datterselskab 
HedeDanmark, siger Lisbeth Erlands.

Enricom etableres på grundlag af 
det nye forretningsområde inden for 
skovinvesteringer og energi, som Dal-
gasgroup oprettede i 2008, og som Lis-
beth Erlands samtidig blev direktør for.

krisen ikke må få os til at svigte et 
sundt forretningsmæssigt princip om, 
at man skal investere fornuftigt og 
med rettidig omhu for at sikre virk-
somhedens fremtidige udvikling, siger 
administrerende direktør og koncern-
chef Ove Kloch, Dalgasgroup A/S.

Det er baggrunden for, at selskabet 
nu er gået i gang med at realisere en 
strategi om opkøb af skov. 

– På grund af den generelle afmat-
ning er priserne på skov blevet gun-
stige lige nu. Hvis man samtidig ser 
på skovinvesteringer over en 10-årig 
periode og sammenligner med afkast 
på aktier, så giver investering i skov et 
pænt og stabilt afkast, forklarer Lis-
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CB Richard Ellis A/S vil fremadrettet 
fokusere hundrede procent på ydelser 
inden for erhvervsejendomme og har 
derfor valgt at overdrage sin aktiepost i 
ejendomsmæglerselskabet CBRE-Hede-
Danmark til HedeDanmark a/s, der 
herefter er eneejer.

Den 1. januar 2009 blev selskabets 
nye navn Silva Estate a/s.

– Med det nye navn ønsker vi klart 
at signalere, at selskabet har fokus 
på skov- og naturejendomme samt 

Øger fokus på handel med skove og godser

Orbicon og  
Xergi i erhvervsforum

godser, siger bestyrelsesformand for 
Silva Estate, Carsten With Thygesen, 
der samtidig er adm. direktør for Hede-
Danmark. 

Silva Estate og CB Richard Ellis fort-
sætter i øvrigt samarbejdet, idet Silva 
Estate fortsat vil kunne trække på kom-
petencer i CB Richard Ellis

Silva Estate er en af Danmarks 
førende aktører i vurdering og formid-
ling af skov- og naturejendomme samt 
godser. 

Foto: HedeDanmark a/s



Scan Offi ce – CJC Gruppen A/S 
har fuld kompetence inden for:

 Indretning og design 
Kontorartikler og dokumenthåndtering
Kontormaskiner
Grafi ske løsninger og tryksager
It-løsninger 
AV og konferenceudstyr 
Rengørings- og hygiejneløsninger 
 Kantine og serviceartikler 
 Forbrugsstoffer (toner og blækpatroner)

Ideen er enkel
one stop shoppingone stop shopping

Gør som 34.000 andre 

virksomheder på landsplan, skift 

til Scan Offi ce – CJC Gruppen.

- kontakt os allerede i dag.

Bunker af ansøgninger om miljøgod-
kendelser til landbrug har gennem læn-
gere tid hobet sig op i kommunerne. 
Men nu har mange kommuner fået 
tilført ekstra ressourcer, og sagsbehand-
lingen accelereres. 

Tønder Kommune har valgt at lægge 
en del af deres godkendelsesarbejde 
ud til private rådgivere. Orbicon har i 
den forbindelse fået den hidtil største 
ordre herhjemme på at sagsbehandle 
ansøgninger om miljøgodkendelse. 
Fjorten medarbejdere er sat på sagen, 
og de skal i første omgang behandle 75 
ansøgninger.

– Landbruget er den største industri 
i Tønder Kommune, og – som andre 

kommuner – har vi haft store pro-
blemer med ventetider. Derfor har 
vi lovet os selv at gøre noget ved det, 
siger formanden for Teknik- og Miljø-
udvalget, Hans L. Hansen, på Tønder 
Kommunes hjemmeside.

For at speede processen op, har 
Tønder Kommune bedt de udvalgte 
ansøgere om at opdatere deres ansøg-

ning, så sagsbehandlingen kan gå i 
gang. 

– Vi har oplevet en helt utrolig stor 
efterspørgsel fra mange kommuners 
side. De vil meget gerne puklerne til 
livs, og med tildeling af ekstra kom-
munale ressourcer kan det nu kun gå 
for langsomt, fortæller afdelingschef i 
Orbicon, Lisbet Emmery.

Gang i miljøgodkendelserne
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Slå til mod 
kæmpebjørnekloen
Det er nu årets slag mod kæmpebjørnekloen skal planlægges. Derfor har vi trykt et nyt oplag 
af den populære håndbog »Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo«, der indtil videre er 
distribueret i 10.000 eksemplarer.

Håndbogen er udarbejdet af 
Hedeselskabet i samarbejde 
med virksomhederne 
Orbicon A/S og 
HedeDanmark a/s samt 
Københavns Universitet 
og Plantedirektoratet.
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Håndbogen kan downloades gratis som 
pdf-fil på www.hedeselskabet.dk/bjorneklo, 
men du kan også bestille håndbogen i sæt 
à 10 stk på telefon 87 28 11 33. 

100 kr ex moms pr sæt à 10 stk 
+ ekspeditionsgebyr på 50 kr samt porto.


