
Tem
a: D

et g
rø

n
n

e g
u

ld
 ?

Væksthedeselskabets tidsskrift 2•2009 maj



Grøn Vækst – en stor udfordring  
med et stort potentiale

Vi skal have mere natur. Naturen skal beskyttes bedre mod forurenende 

stoffer, og vi skal reducere udledningen af drivhusgasser. Samtidig skal land-

brugsproduktionen vokse.

Sådan lyder ambitionerne i regeringens plan Grøn Vækst, der blev offent-

liggjort den 30. april.

Idéen er, at de tabte indtægter fra nedlæggelse af landbrugsjord kan 

hentes ved at give landbruget bedre muligheder for at øge produktionen, 

samtidig med at landbrugets miljøbelastning reduceres. Det kræver en 

massiv satsning på miljø- og energiteknologi.

Grøn Vækst rummer store muligheder, men også store udfordringer 

– og kræver en betydelig indsats. Potentialet i visionen er imidlertid så stort 

– blandt andet med hensyn til eksport af viden og teknologier – at der ikke 

er nogen grund til at tøve. Det er bare med at komme i gang!

Ved årsmødet i Sorø den 20. april vedtog Hedeselskabets repræsentant-

skab et sæt reviderede vedtægter, der omfatter en tilføjelse til formålspara-

graffen om, at Hedeselskabet arbejder aktivt med at forbedre bo- og levevil-

kårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn 

for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, 

miljø og energi.

Siden 1866 har Hedeselskabet været med til at forme det danske kul-

turlandskab, og tilføjelsen til formålsparagraffen understreger, at det vil vi 

blive ved med. Vi har i dag et stærkt sæt af kompetencer og teknologier, der 

både kan hjælpe landbruget med at skabe en bæredygtig vækst – og sikre 

udviklingen af en natur, der er til gavn for biodiversitet, vandressourcer og 

oplevelser i naturen.

Vi er klar til at bidrage massivt til at løse opgaven, idet vi nu ikke blot har 

de forretningsmæssige kompetencer, men også en vedtægtsmæssig forpligti-

gelse til at levere en indsats.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Hvert år dør omkring 750.000 kinesere af luftforurening, der 

skyldes Kinas enorme forbrug af kul. Det bekymrer den kinesi-

ske regering så meget, at den har iværksat en national plan, der 

skal fremme brugen af en række vedvarende energikilder som 

biomasse, vind, sol og vand. Allerede i 1950’erne var kineserne 

opmærksomme på, at kul og olie ikke nødvendigvis kunne stå 

alene som energikilder. Derfor begyndte man at forske i anven-

delsen af biomasse til energi. I 1970’erne og 1980’erne instal-

lerede kineserne 6 millioner små gårdbiogasanlæg med det 

formål at forsyne landhusholdninger med gas til madlavning 

og varme. I dag har Kina omkring 25 millioner biogasanlæg i 
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Grøn Vækst kritiseres fra alle sider
07-05-09. Hverken landbruget eller de grønne organi-
sationer er tilfredse med regeringens nye plan. Minister 
opfordrer organisationerne til at »slå det lange lys til.«

Tid til kamp mod kæmpebjørneklo 
15-04-09. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal i gang 
i begyndelsen af maj. Derfor er det på høje tid at plan-
lægge indsatsen. 

Grønne områder giver længere liv 
07-04-09. Undersøgelse af 360.000 dødsfald i England 
dokumenterer tæt sammenhæng mellem grønne områ-
der og større sundhed. 

Bakterier i spildevand producerer elektricitet 
25-03-09. Ny brændselscelle fra DTU Miljø omdanner 
spildevand til energi og rent vand ved hjælp af ilt. 
 
Ny vandsektorlov truer renovering af kloakker 
25-03-09. Prisloft risikerer at tvinge forsyningerne til at 
udskyde hårdt tiltrængte investeringer, siger kommunal-
tekniske chefer.

Risiko for at vi mister CO
2
-lagre i jorden 

25-03-09. CO2-beskatning af fossilt brændsel kan føre 
til øget træk på CO2-lagrene i jorden, lyder advarslen fra 
internationale klimaforskere.

Hvor skal havvindmølleparkerne stå? 
26-05-09. Havvindmølleparker er et stort energipolitisk 
hit – også i befolkningen. En ny undersøgelse sætter dog 
spørgsmålstegn ved befolkningens fremtidige opbak-
ning, hvis nye havvindmølleparker placeres for tæt på 
kysten. Resultaterne peger på, at det bliver nødvendigt 
at tage afstanden til kysten i betragtning, hvis den frem-
tidige opbakning skal opretholdes. Det er langt dyrere at 
placere vindmøller langt ude på havet, og derfor bliver 
det en udfordring at finde den acceptable kystafstand 
til havvindmølleparkerne, skriver seniorforsker Jacob 
Ladenburg fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) i en 
artikel på www.hedeselskabet.dk/vaekst.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde dig på 

www.hedeselskabet.dk/vaekst

Pensionsopsparing 
der passer til dit liv
Hos Nykredit tilpasser vi automa-
tisk din opsparing til dit liv, så du 
kan være sikker på en fornuftig 
økonomi, når du en dag går på 
pension. Hvis du ønsker en pensi-
onsopsparing, du er tryg ved, så 
kontakt mig og bestil et uforplig-

tende møde.

Thomas Bank Jepsen
Formuerådgiver
Tlf. 44 55 66 48
thbj@nykredit.dk

Foto: Vestas Wind Systems A/S
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Hedeselskabet  
styrket ud af 2008
Trods den den finansielle 

og økonomiske krise rea-

liserede Hedeselskabet et 

resultat på �2,8 mio. kr. af 

den primære drift.

Trods den den finansielle og økonomi-
ske krise realiserede Hedeselskabet et 
resultat på 32,8 mio. kr. af den primære 
drift.

Hedeselskabet realiserede i 2008 et 
overskud på 19,8 mio. kr. før skat mod 
25,1 mio. kr. i 2007 samt en markant 
fremgang af den primære drift til et 
overskud på 32,8 mio. kr. mod 3,6 mio. 
kr. i 2007. Resultatet er over budgetni-
veau. 

Nettoomsætningen udgjorde 1.479 
mio. kr. i 2008 mod 1.448 mio. kr. i 2007. 

Det oplyste bestyrelsesformand 
Frants Bernstorff-Gyldensteen ved 
Hedeselskabets årsmøde på Sorø Aka-
demi den 20. april, og bestyrelsesfor-
manden konstaterede, at bestyrelsen 
betragter årets resultat som tilfredsstil-
lende.

Hedeselskabets kommercielle aktivi-
teter varetages af Dalgasgroup A/S, der 

ejes 100 procent af Hedeselskabet. Dal-
gasgroup A/S ejer 100 procent af akti-
erne i HedeDanmark a/s, Orbicon A/S 
og det polske selskab Hedeselskabet 
Sp. z o.o. samt 50 procent af Xergi A/S. 
Dalgasgroup A/S varetager desuden 
Hedeselskabets øvrige kapitalinteresser 
og investeringer i selskaber og skov- og 
naturejendomme.

Positive  
resultater i datterselskaber
– Selv om den finansielle og økonomi-
ske krise begyndte at gøre sig gældende 
allerede midt på året, præsterede de 
100 procent ejede datterselskaber 

positive resultater over budgettet. Det 
skyldes, at nedgangen på konjunk-
turfølsomme forretningsområder blev 
opvejet af vækst på forretningsområder 
inden for natur- og miljøområdet, hvor 
konjunkturfølsomheden er mindre. 
Det gælder blandt andet konsulent- og 
serviceopgaver for den offentlige sektor, 
sagde bestyrelsesformand Frants Bern-
storff-Gyldensteen.

HedeDanmark a/s præsterede i 
2008 et overskud på 28,7 mio. kr. før 
skat, hvilket betragtes som meget til-
fredsstillende. Orbicon A/S realiserede 
et overskud før skat på 7,4 mio. kr. – et 
resultat, der betegnes som tilfredsstil-
lende af Hedeselskabets bestyrelse.

Den kraftige opbremsning inden 
for bygge-, anlægs- og træindustrien 
påvirkede de konjunkturfølsomme for-
retningsområder i HedeDanmark a/s, 
hvilket især ramte de udenlandske akti-
viteter i selskabet. De danske aktiviteter 
bidrog med en flot resultatfremgang, 
hvilket var baggrunden for det positive 
resultat i HedeDanmark a/s.

Orbicon A/S oplevede, at især det 
kommunale miljø- og forsyningsmar-
ked var i kraftig vækst i 2008.

Hedeselskabet Sp. z o.o. oplevede i 
2008 en stabil udvikling og realiserede 
et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. 

Xergi A/S kom ud af 2008 med et 
underskud på 17,6 mio. kr. før skat. 
Hedeselskabets andel af resultatet 
udgør -8,8 mio. kr. Baggrunden for 
resultatet var blandt andet forsinkede 
licensbetalinger fra det amerikanske 
marked, hvor den finansielle situation 
har medført forsinkelser i opstart af 
nye biogasprojekter.

Forretningsudvikling
Administrerende direktør og koncern-
chef Ove Kloch gennemgik Hedesel-
skabets økonomiske og strategiske 
udvikling og oplyste, at Hedeselskabet 

Repræsentantskabets årsmøde foregik i den smukke festsal på Sorø Akademi.

Formand for bestyrelsen Frants Bernstorff-
Gyldensteen.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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i 2008 har fastholdt sit fokus på de tre 
strategiske søjler Indtjening, Innovation 
og Investeringer.

Inden for søjlen Indtjening har sel-
skabet fastholdt sine indtjeningsmål for 
datterselskaberne. På baggrund af den 
finansielle og økonomiske krise er der 
derfor et forstærket fokus på økono-
misk stabilitet og indtjening i dattersel-
skaberne.

Inden for søjlen Innovation har 
Dalgas Innovation arbejdet med at 
identificere relevante udviklingspro-
jekter, der kan danne platform for 
potentielle fremtidige virksomheder i 
Dalgasgroup. 

Inden for søjlen Investeringer har 
selskabet i 2008 etableret et nyt forret-
ningsområde inden for skov- og ener-
giinvesteringer, primært i Østeuropa. 
Foreløbig er der i 2009 opkøbt 1.400 ha 
i Letland. Forretningsområdet danner 
i 2009 grundlag for etableringen af 
selskabet Enricom A/S, der skal opkøbe 
skovejendomme og varetage selskabets 
investeringer i vedvarende energi i 
Østeuropa. 

God likviditet og soliditet
– Igennem en årrække har den positive 
udvikling på hovedparten af Hedesel-
skabets forretningsområder betydet, 
at selskabet fremstår med en god 
likviditet og en soliditetsgrad på 48,5. 
Hedeselskabet er dermed stærkt rustet 
til udfordringerne forårsaget af den 
finansielle og økonomiske krise, oplyste 
Ove Kloch ved årsmødet.

Hedeselskabet forventer, at den 
økonomiske krise vil medføre faldende 
aktivitet på en del af selskabets mere 
konjunkturfølsomme forretningsom-
råder inden for råtræhandel, nyanlæg 

inden for gartneriområdet samt indu-
strimiljø.

På andre områder, primært inden 
for energi og klima samt miljø- og for-
syningsområdet, forventer selskabet 
stigende aktivitet.

– I kraft af selskabets stærke finan-
sielle situation forventer vi desuden, 
at vi under og efter den nuværende 
økonomiske krise vil få muligheder for 
at vinde markedsandele i flere af dat-
terselskaberne, sagde Ove Kloch.

Ligeledes har Hedeselskabet fokus 
på mulighederne for, at den økonomi-
ske afmatning baner vej for gunstige 
investeringsmuligheder, blandt andet i 
skov- og naturejendomme.

Hedeselskabet forventer et samlet 
positivt resultat før skat for 2009 i 
niveauet 15-20 mio. kr.

Til medlemmerne:

Kom med idéer!
Vedtagelse af reviderede vedtægter er startskud til 

nye medlemsrettede aktiviteter i Hedeselskabet.

Ved Hedeselskabets årsmøde i Sorø den 20. april afgav repræsentantskabet 

startskuddet til de nye aktiviteter i Hedeselskabets forening, som har været 

omtalt flere gange i Vækst over det seneste år.

Det skete med vedtagelsen af et revideret sæt vedtægter for Hedeselskabet 

og en ny forretningsorden for repræsentantskabet.

Med vedtægtsændringerne er der sket en tilføjelse 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 udvikling og formidling inden for natur, miljø og 

energi.

– Nu er vi klar til at gå i gang med at skabe nye medlemsrettede aktiviteter 

og projekter, der kan involvere Hedeselskabets medlemmer. Derfor må med-

lemmerne allerede nu begynde at komme med idéer til projekter og aktivite-

ter, som kunne foregå i foreningens regi. Det kunne for eksempel være forslag 

til genskabelse af natur, etablering af et fagligt netværk, en foredragsrække, 

naturlegepladser eller andet, der kan få folk til at komme mere ud i naturen, 

siger Peder Thomsen, formand for repræsentantskabet og for det udvalg, der 

skal varetage foreningsaktiviteterne.

Udover repræsentantskabets formand består udvalget af repræsentantska-

bets næstformand Jørgen Skeel og bestyrelsesmedlem Alexander Aagaard, der 

er udpeget til udvalget af Hedeselskabets bestyrelse. Endvidere deltager Hede-

selskabets adm. direktør og koncernchef Ove Kloch i udvalgets arbejde.

Næste skridt i processen er, at der skal ansættes en foreningschef, som skal 

varetage udviklingen af nye aktiviteter i foreningen, og som skal referere til 

Ove Kloch.

Idéer kan sendes til hedeselskabet@hedeselskabet.dk eller til Hedeselskabet, 

Klostermarken 12, Postboks 91, 8800 Viborg, att. Ove Kloch.

Grafik: Troels Marstrand
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Hæderspris  
til Hedeselskabet

Ny frøplantage skal  
sikre fremtidige gener
Solen skinnede fra en skyfri himmel, 
og den kølige luft bed i kinderne, da 
Hedeselskabets administrerende direk-
tør og koncernchef Ove Kloch den 18. 
marts indviede en ny frøplantage på 

ejendommen Tophøj tæt på Viborg. 
Ejendommen ejes af Hedeselskabet, 

der har modtaget det 31 ha store areal 
som en donation. Nu har HedeDan-
mark Skovfrø forpagtet arealet og er i 
gang med at plante det til med henblik 
på etablering af en frøplantage med 
det primære formål at producere frø til 
skov- og landskabsplanter.

Tophøj blev testamenteret til Hede-
selskabet af en ældre gårdejer, og ejen-
dommen skal tilplantes som fredsskov. 

– Med tilplantningen af frøplantagen 
sikrer vi, at vi får etableret en skov, 
der bidrager med de mange positive 
elementer, en skov nu bidrager med til 
vores natur. Samtidig kommer frøplan-
tagen i fremtiden til at bidrage til en 
styrkelse af kvaliteten i mange andre 
plantninger over hele landet, siger Ove 
Kloch.

Den første etape af plantningen på 

Tophøj blev færdig inden påske, mens 
det hele gerne skulle være plantet til i 
2011. Der bliver plantet alt lige fra birk 
og fuglekirsebær til nordmannsgran og 
rødgran og meget andet.

– HedeDanmark Skovfrø, der tidli-
gere hed Hedeselskabets Skovfrøcen-
tral,  etablerede de første frøplantager 
i 1955. Etableringen af frøplantagen på 
Tophøj er en naturlig fortsættelse af 
en proces, hvor fokus er på at sikre den 
bedst mulige genetik i plantematerialet, 
siger Poul Elgaard, chef for HedeDan-
mark Skovfrø.

For HedeDanmark Skovfrø er det af 
stor betydning at have en stor grad af 
forsyningssikkerhed fra egne frøbevoks-
ninger. Det skaber muligheder for at 
sikre den bedste genetik, og bevoksnin-
gerne designes, så der opnås optimale 
betingelser for bestøvning, pleje og 
høstmuligheder.

Hedeselskabet og Dalgasgroup A/S fik 
den 24. marts 2009 tildelt VIBORGeg-
nens Erhvervsråds Årspris 2008.

»Hedeselskabets ledelse og medarbej-
dere har, med baggrund i den danske 
natur, på forbilledlig vis gennemført 
en moderniseringsproces. Selskabet 
fremstår i dag som en af de førende 
aktører inden for natur-, energi- og 
miljøområdet. På den måde medvirker 
selskabet til at udvikle naturværdier og 
ressourcer i Danmark og hele verden,« 
hedder det i begrundelsen for tildelin-
gen af årsprisen.

– Vi er både glade og stolte over at 
modtage erhvervsrådets årspris. Det er 
en dejlig anerkendelse for den indsats, 

vi gennem årene har ydet – forhåbentlig 
også til glæde og gavn for Viborg, som 
Hedeselskabet jo har haft tætte relationer 
til gennem mere end 100 år. Jeg opfatter 
først og fremmest pristildelingen som et 
velfortjent skulderklap til vores mange 
engagerede medarbejdere og det gode 
og dygtige stykke arbejde, de yder hver 
eneste dag, siger koncernchef, adm. direk-
tør Ove Kloch, Hedeselskabet.

VIBORGegnens Erhvervsråds Årspris 2008 - 
Keramisk Skulptur af Helle Bovbjerg
Skulpturen er bygget op om en stram akse - en 
urokkelighed og rodfæstehed, der er nødvendig 
for at kunne bevare sit ståsted og referer til den 
historie, der ligger til grund for Hedeselskabet.

Koncernchef Ove Kloch planter et af træerne i den 
nye frøplantage. Morten Krogh, HedeDanmarks 
Planteskole, holder træet.
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Foto: HedeDanmark a/s

� / Vækst 2•2009
H

ed
eselskab

et



Hedeselskabets medlem-

mer får mulighed for at gå 

på jagt i selskabets skove i 

Letland.

Nu kan du  
komme på jagt i Letland!

Er du ivrig jæger, og har du lyst til at 
prøve at gå på jagt i nye, spændende 
omgivelser, så har du nu mulighed for 
at komme på jagt i Letland. Hvis du 
er medlem af Hedeselskabet, vel at 
mærke.

– Igennem det seneste årstid har vi 
arbejdet på mulighederne for at skabe 
mere aktivitet blandt medlemmerne, 
og tilbuddet om at købe jagtrejser 
til Hedeselskabets skovejendomme i 
Letland kan ses som det første bud på 
de nye aktiviteter, der vil se dagens lys 
i den kommende tid, fortæller adm. 
direktør og koncernchef Ove Kloch, 
Hedeselskabet.

Tilbuddet om jagtrejser kommer fra 
HedeDanmarks baltiske datterselskab 
HedeBaltic, der også skal have tilmel-
dingerne.

– Vi tilbyder pürschjagt i grupper på 
tre personer. Jagtemnerne er primært 
råvildt og vildsvin. Mens bukkejagten 

er kendt fra Danmark, så er jagten på 
vildsvin meget anderledes. Vildsvin er 
meget sky dyr, så det er en svær jagt, 
hvor man blandt andet skal være meget 
stille. Jagten på vildsvin foregår typisk 
som ansatsjagt fra en hochsitz, og man 
må kun skyde ikke-kønsmodne orner, 
fortæller HedeBaltics danske chef Jeppe 
Lange Nielsen.

HedeBaltic kan også arrangere andre 
former for jagter, eksempelvis på bæver 
eller andejagt om efteråret.

Undervejs i jagten vil der være 
masser af muligheder for at opleve Let-
lands rige natur. I øvrigt er det i Letland 
tilladt at jage, når der er lyst nok til at 
se. Derfor vil jagten primært foregå tid-
ligt om morgenen og sent om aftenen.

Efter jagten tager HedeBaltic sig 
af dyrene, idet man ikke kan få kød 
med hjem. HedeBaltic varetager også 
behandlingen af eventuelle trofæer, 
herunder indhentning af den nødven-
dige eksporttilladelse, så den heldige 
eller dygtige jæger kan få sit trofæ frag-
tet hjem.

Sådan gør du

Tilmeldingen foregår ved, at du ringer til HedeBaltics kontor i Letland og 

melder dig til hos HedeBaltics engelsktalende medarbejdere. Du kan også 

tilmelde dig på e-mail. Se annoncen her på siden. Ved tilmelding skal du 

oplyse dit medlemsnummer. Dit medlemsnummer er 7 cifret og står på den 

første linie i adressefeltet på bagsiden af Vækst. 

Når du ankommer til lufthavnen i Riga, vil en af HedeBaltics engelsktalende 

lettiske medarbejdere hente dig og de øvrige jagtdeltagere og ledsage jer 

under hele jagten. Instruktioner mv. under jagten vil foregå på engelsk.

Overnatning foregår på lokale hoteller ude på landet. HedeBaltic sørger des-

uden for de nødvendige licenser til jagten.

Foto: Simon R. Waagner, NatureEyes
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Vestervangsvej 6
8800 Viborg  Tlf. +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale
samarbejdspartner

- med globalt overblik

Vores revision, skatterådgivning og kon-
sulentydelser følger ikke et skema, men 
skabes af mennesker til mennesker i en 
professionel atmosfære. I Deloitte arbej-
der vi systematisk med udfordringerne.

Kontakt os med dine tanker om den
fortsatte udvikling af din virksomhed.

Vores 23 kontorer er fordelt over hele 
landet, adresserne kan du finde på
www.deloitte.dk
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Fangerne på heden
Fra 1899 og mange år frem arbejdede straffefanger 

med tilplantning af heden og mergelgravning.

Af P. F. Tøttrup

Den 28. september 1891, det år hvor 
man ved store festligheder havde fejret 
Hedeselskabets 25 års jubilæum, var 
E.M. Dalgas af Fængselsselskaberne ved 
deres fællesmøde inviteret til at holde 
et foredrag om spørgsmålet: »Egner 
Heden sig til derpå at rejse arbejdskolo-
nier for at skaffe straffede arbejde.«

Foredraget vakte stor interesse, 
og det blev gentagne gange afbrudt 
af klapsalver. Emnet blev grundigt 
behandlet, og konklusionen var, at til-
plantningsarbejdet alene ikke var egnet 
for denne form for beskæftigelse, da det 
ikke er et helårsarbejde. Derimod inde-
holdt foredraget et forslag til at oprette 
en koloni eller arbejdsanstalt i forbin-
delse med opdyrkning af lyngklædte 
mose- og kærjorder.

Den første koloni i Gedhus
Først i 1897 finder der et møde sted 
mellem inspektør Bache, Horsens Straf-
feanstalt, og skovrider Chr. Dalgas. 

Dette møde resulterer i en aftale om 
at anvende fanger i tilplantningsar-
bejdet fra 1899. Plantningsselskabet 
Steen Blicher og Jysk Myremalms- og 
Plantningsselskab tilbyder at overtage 
15 fanger i sommermånederne og at 
beskæftige disse ved arbejde på Karups 
flade nord for Herning. Som vederlag 
tilbød selskaberne at erlægge 1 krone 
pr. fangearbejdsdag samt at stille det 
gamle stuehus »Gedhus« til rådighed 
som opholdssted for fangerne.

Gedhus var den første koloni. Deref-
ter blev der oprettet en i Lem ved Ring-
købing for plantagen Mourier-Petersen 
og én i Dejbjerg i Dejbjerg Plantage. 
Bortset fra årene under 2. verdenskrig 
eksisterede ordningen i Gedhus til først 
i 1950’erne. De to andre blev nedlagt 
efter færre års funktionstid.

Alhedens Mergelforsyning havde i 
1907 sikret sig det righoldige leje ved 
Kølsen, og her blev der anvendt straf-
fefanger de næste 17 år. 

En opgørelse for de første 25 år med 
disse ordninger viser, at der i tilplant-

ningsarbejdet har været anvendt 1054 
fanger, og at mergellejet i Kølsen i 17 år 
leverede 82.593 vognladninger mergel 
svarende til et dyrket areal på 2.400 ha.

For de løsladte, men arbejdsløse
I 1904 realiserer Fængselsselskaberne 
de tanker Dalgas havde givet udtryk for 
i sit foredrag i 1891 ved oprettelsen af 
optagelseshjemmet Lyng (for løsladte 
arbejdsløse straffefanger) beliggende 
mellem Skarrild og Sønder Omme. 
Arealerne købes af Hedeselskabet, som 
her havde planlagt tilplantning. De 
første forstandere for optagelseshjem-
met blev valgt blandt Hedeselskabets 
medarbejdere. Til Lyng hører der i dag 
et moderne landbrug.

Glimt  
af Hedeselskabets  
historie

Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere 

medarbejder i Hedeselskabet 

gennem mange år, har indvilliget 

i at granske både Hedeselskabets 

arkiver og sin egen store hukom-

melse, så vi kan give læserne et 

billede af selskabets historie.

Foto: Hedeselskabet
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Annette Rye Larsen
Projektchef

Dalgas Innovation

Én af Danmarks største værdier er 
naturen.

Kunstarter som litteratur, maler-
kunst og musik har beskrevet naturen 
på utallige måder. Kunstarternes 
beskrivelser af naturen har givet os en 
række værdifulde tidsbilleder af udvik-
lingen af natur- og kulturlandskaberne 
i Danmark. 

Kunstnernes kredsen om naturen og 
de oplevelser, vi kan få derude, viser, 
at det ikke er noget nyt, at oplevelser 
i naturen har en betydelig værdi for 
mennesket. Det nye er, at vi bruger en 
stadig større andel af vores indkomst på 
oplevelser – og ikke mindst oplevelser i 
naturen – mens basale fornødenheder 
som mad og boliger fylder mindre og 
mindre i budgettet. Vi søger mod det 
ægte og det nærværende, ligesom vi i 
stigende grad efterspørger oplevelser 
knyttet til bestemte værdier omkring 
natur, miljø og klima.

Derfor rummer oplevelser i naturen 
en helt ny type forretningsmæssige 
muligheder, der går under betegnelsen 

»grøn oplevelsesøkonomi«. Vi har været 
vant til, at forretning og erhvervsudvik-
ling ofte kommer i konflikt med natu-
ren. Men den grønne oplevelsesøko-
nomi ser natur, rent vand og ren luft 
som en forretningsmæssig mulighed i 
sig selv. Den giver helt nye muligheder 
for både at skabe økonomisk vækst og 
samtidig sikre en positiv udvikling i 
naturen, fordi naturen netop udgør det 
forretningsmæssige grundlag.

Som det fremgår af artiklerne i 
temaet »Det grønne guld?« på de føl-
gende sider, er det en stor udfordring at 
realisere potentialet for en grøn ople-
velsesøkonomi i Danmark. Vi skal finde 
nye veje til at kombinere bæredygtig 
fødevareproduktion og naturhensyn, 
så det bliver muligt at realisere et stort 
oplevelsespotentiale i landskabet. Der 
bliver også behov for at udvikle nye 
digitale oplevelsesteknologier rettet 
mod oplevelser i natur- og kulturland-
skaber. Det helt afgørende er selvføl-
gelig, at vi samtidig understøtter en 
positiv udvikling i naturen.

Hedeselskabet og datterselskaberne i 
Dalgasgroup A/S vil understøtte denne 
udvikling. Det gælder eksempelvis 
integration af landbrug og natur. Det 
gælder også decideret genopretning 
af naturarealer og pleje af de kultur-
landskaber – eksempelvis heder, enge 
og overdrev – der i dag bliver betragtet 
som en vigtig del af Danmarks natur og 
biologiske mangfoldighed. 

I løsningen af disse opgaver ligger 
der meget viden og mange aktiviteter, 
der kan tilføre værdi til den grønne 
oplevelsesøkonomi. Dels er det viden 
og aktiviteter, der fører til udviklingen 
af mere og rigere natur – og dermed et 
større grundlag for oplevelser i natu-
ren. Dels kan viden om og løsning af 
arbejdsopgaver i naturen konverteres til 
oplevelser for mennesker, der i disse år 
har et stigende behov for at opleve kon-
takt med den natur, som vi jo rettelig er 
en del af.

Ove Kloch
Adm. direktør og koncernchef
Hedeselskabet

Kan naturen  
skabe økonomisk vækst?

Foto: Viborg Turistbureau
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Milliarder  
i grønne oplevelser
Der er mangfoldige muligheder for at sælge 

oplevelser på grundlag af naturen, men udfor-

dringer og barrierer er der også mange af.

Knap 10 milliarder kroner. Det er det 
beløb, som det danske turisterhverv 
hvert år tjener på turister, der går efter 
oplevelser i naturen. Dermed er den 
danske natur grundlag for godt 15 
procent af de samlede danske turist-
indtægter på omkring 61,9 milliarder 
kroner om året.

Men det er et beløb, der kunne blive 
betydeligt større, hvis turisterhvervet 
blev bedre til at udnytte mulighederne i 
den lokale natur, kultur og historie. 

Det mener i hvert fald Jens F. Jensen, 
professor i oplevelsesøkonomi på Aal-
borg Universitet. I turistbranchen er 
holdningen, at der nok kan genereres 
flere indtægter på oplevelser i naturen, 
men at der både er store udfordringer 
og barrierer i forhold til at udnytte de 
grønne oplevelsesværdier.

Naturoplevelser  
står stærkt i fremtiden
I de seneste 10 år er en stigende del 
af vores indkomst ifølge Jens F. Jensen 
blevet brugt på oplevelser. Tendensen 
er, at vi efterspørger flere værdibase-
rede oplevelser.

– Værdibaserede oplevelser rummer 
grundlæggende nogle værdisæt, som 
vi synes er vigtige, og som giver os 
identitet. Det kan for eksempel være, 
at oplevelserne har nogle elementer af 
bæredygtighed, som vi kan forbinde os 
med. Naturen hænger sammen med 
det bæredygtige, og derfor er der nogle 
store ressourcer her, siger Jens F. Jensen.

Han forklarer, at turister i dag gerne 
vil i kontakt med den lokale befolkning 
der hvor de kommer, ligesom de gerne 
vil lære lokale værdier og kultur at 

kende. De vil gerne høre de konkrete 
historier om det sted, hvor de befinder 
sig.

– Egentlig handler det bare om at 
fortælle disse historier. For mange 
udbydere af oplevelser er de lokale 
historier en selvfølge, og derfor er histo-
rierne ikke så interessante for dem. Det 
gør, at de tænker mere på traditionelle 
turismetilbud som forlystelser og swim-
mingpools, mens det turisterne virkelig 
efterspørger, er kontakten med det 
givne sted, siger Jens F. Jensen.

På den baggrund vurderer han, at 
der er et betydeligt uudnyttet poten-
tiale for at sælge oplevelser, blandt 
andet baseret på lokale naturværdier.

Store udfordringer
Hos den danske turistorganisation 
VisitDenmark fortæller administre-
rende direktør Dorte Kiilerich, at de 
turister, der især bruger naturen i Dan-
mark, årligt lægger knap 10 milliarder 
kroner i danske turistindtægter.

Hun mener, at den danske turist-
branche rent faktisk udnytter mange af 
de muligheder, Jens F. Jensen peger på, 
og at turisterhvervet ser naturen som 
en kommerciel mulighed. 

– Man kan friste turisterne med at 
have tilrettelagt en cykeltur, en vandre-
tur eller en sejltur. Her kunne vi blive 
endnu bedre til at tilbyde konkrete 
tilbud. Jeg tror vore gæster kunne 
absorbere meget mere, for folk vil gerne 
inviteres til at deltage i den slags aktivi-
teter, siger Dorte Kiilerich.

Se på markedspotentialet!
Vallø Stift syd for Køge er blandt de 
virksomheder, der arbejder med at 
skabe indtjening på oplevelser i det 
grønne. Det har affødt en stribe akti-
viteter rettet mod såvel virksomheder 

Børglum Kloster og historien om Stygge Krumpen er én af de nordjyske historier, der er meget 
attraktiv for turister. VisitNordjylland har sammen med Aalborg Universitet udviklet digitale 
værktøjer, der giver mulighed for at få Stygge Krumpens historie serveret på mobiltelefonen.

Foto: Hans Rottbøll
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Foto: Nokia

og private. I sidstnævnte kategori kan 
nævnes som salg af brugerkort til hun-
deskove, ridekort, udlejning af jagt og 
fiskeri samt salg af lam og æg.

Stiftsforvalter Søren Boas fra Vallø 
Stift vurderer, at der er betydelige 

ydelserne. En af de vigtigste opgaver er 
at undersøge, hvad behov og markeds-
pris er på en ydelse eller et produkt. 
Dermed får man den bedst mulige pris, 
ligesom man kan undgå aktiviteter, 
hvor markedsprisen er for lav, forklarer 
Søren Boas.

Hvis man overvejer at gå i gang med 
at sælge oplevelser i naturen, så opfor-
drer han til, at man »prøver markedet 
af«, for eksempel med nogle simple 
forsøg over for en brugergruppe.

Desuden skal man rent strategisk 
være opmærksom på at undgå, at akti-
viteterne kommer i konflikt med hinan-
den. Kan jægerne og terrænløberne 
bruge det samme område?

Vær opmærksom på barriererne!
Søren Boas gør samtidig opmærksom 
på nogle væsentlige barrierer i forhold 
til salg af oplevelser i naturen.

– For det første har vi et forenings-
danmark, hvor det offentlige har tradi-
tion for at finansiere de fysiske rammer 
for aktiviteterne. Det gør, at badminton 
og fodbold bliver relativt billigt, hvis 
man sammenligner med brugerbetalin-
gen til en privat virksomhed, der skal 
have dækket alle sine omkostninger, 
forklarer han.

Det kan også være en barriere, hvis 
man har statsskov som en nabo. 

– Dette må ikke opfattes som en 

muligheder for, at danske virksomhe-
der og lodsejere kan skabe forretning 
på grundlag af oplevelsespotentialet i 
naturen. 

– Det er vigtigt, at man går strategisk 
til værks, så der bliver sammenhæng i 

»I ro og mag ved vandet« kalder VisitDenmark den store gruppe af turister, der bruger naturen som ramme  
for hygge og afslapning. De lægger cirka 4,3 mia. kr. i turistkassen om året. Billedet er fra Skansepavillonen ved Nysted på Lolland. 

Foto: Ib Geertsen, chiliarkiv.dk

Grafik: Troels Marstrand
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kritik af statsskovene. Men det er et 
faktum, at man mange steder ikke 
betaler for eksempelvis ridning i stats-
skovene eller for at benytte offentlige 
hundeskove. Derfor er det ikke sikkert, 
at man kan tage 1.500 kroner for et 
ridekort eller 500 kr. for adgang til sin 
private hundeskov, hvis der er statsskov 
lige ved siden af. Det samme gælder for 
guidede naturture.

En udfordring er også at få øko-
nomi i guidede ture, fordi personale-
omkostningerne er høje. I forhold til 
personalesiden kan det samtidig være 
et problem, at der kan være tomgangs-
perioder, hvor der ikke er kunder i 
butikken.

Endelig er der spørgsmål om, hvor 
mange ressourcer man kan bruge på 
at kontrollere, om folk har betalt for at 
bruge eksempelvis hundeskoven.

Digitale løsninger
Både Jens F. Jensen, Dorte Kiilerich 
og Søren Boas ser udviklingen af nye 
digitale værktøjer som en mulighed for 
at løse problemet med de høje omkost-

ninger ved personguidede ture.
– Der findes allerede nu forsøg 

med nogle løsninger, hvor der bruges 
mobiltelefoni, mp3-afspillere og gps til 
at fortælle historier på konkrete geo-
grafiske steder. Lokaliseringen foregår 
eksempelvis ved hjælp af gps, og så kan 
man få mobiltelefonen til at afspille 
den mp3-fil, der fortæller om det sted, 
man står og kigger på, forklarer Jens F. 
Jensen.

Søren Boas er opmærksom på de 
digitale teknologier, men er ikke helt 
sikker på potentialet.

– Jeg er ikke sikker på, at det er det 
folk ønsker. Jeg tror folk mere søger den 
personlige kontakt. Til gengæld kan 
de digitale teknologier løse et problem 
omkring betaling. Mikrobetaling vil 
nemlig kunne sikre, at folk kan betale 
for eksempel 10 kr. for en ydelse over 
mobiltelefonen, hvilket vil give nogle 
nye muligheder, mener Søren Boas.

Dorte Kiilerich er ligeledes forsigtigt 
positiv over for de nye digitale mulig-
heder.

– Der bliver testet rigtigt meget af 

det rundt omkring. Udfordringen er at 
sikre, at vi bruger teknologien rigtigt, 
så det vi laver er interessant i mere end 
to minutter. Desuden kræver teknolo-
gierne store investeringer. I databasen 
Guide Danmark er der eksempelvis lagt 
17.500 turismeprodukter ud. De skal 
alle være opdaterede på tre sprog. Det 
er virkelig krævende, siger hun.

Natur og fødevarer
Udover den digitale verden peger både 
Dorte Kiilerich og Søren Boas på mulig-
hederne for at hente merværdi ved at 
kombinere natur og fødevareproduk-
tion.

– Hvis vi tager nationalparkerne, 
der er undervejs i disse år, så rummer 
de et enormt potentiale for fødeva-
reerhvervet. Potentialet ligger i at se 
naturen og fødevareproduktionen i en 
sammenhæng. Tænk på den værdi, der 
kunne ligge i et koncept som brød eller 
oksekød fra Kongernes Nordsjælland. 
Det kan blive enormt, siger hun.

Det er Søren Boas enig i. Vallø Stift 
har længe arbejdet med at brande pro-
duktionen af lammekød og æg ud fra 
den natur og de kulturhistoriske vær-
dier, der ligger i virksomheden.

– Det giver blandt andet nogle 
muligheder for at udnytte markedsfø-
ring og branding. Eksempelvis har vi et 
stort kvindeløb, der giver kendskab til 
Vallø hos mange af dem, der typisk står 
for indkøbene af fødevarer, siger han.

– Hvis man først får sin virksomhed 
gearet rigtigt ind på det, er jeg ikke i 
tvivl om, at der er et stort marked for 
oplevelser baseret på naturen, fastslår 
Søren Boas. 

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

Den brugerbetalte hundeskov ved 
Vallø Stift syd for Køge opstod på ini-
tiativ af én af de lokale borgere. I dag 
er der både brugerbetalte hundeskove 
samt mindre gratis hundeskove på 
Valløs arealer.

Foto: Valø Stift
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Om at forstå naturen, 
miljøet og klimaet

Jeg vil tro, at jeg ikke er den eneste, 
som hvert forår – når bilen drøner hen 
over det danske motorvejsnet på en af 
de utallige ture til og fra forretnings-
møder i København, Odense, Århus og 

Ålborg – får denne fantastiske oplevelse 
at følge naturen folde sig ud. 

I løbet af ganske få dage og uger 
forvandles marker fra kolde brune 
flader til spirende agre, og helt særligt 

er det at følge bøgeskovenes opvågnen 
efter vinteren. I løbet af ganske få 
dage kommer først anemonerne frem 
i skovbunden, og derefter de fineste 
lysegrønne bøgeflor.  Det er et vidunder 
hver gang, og det er som om naturen 
bare står og skriger til mig, - Kom nu 
ud og nyd det! 

Hvorfor er det så, at nogle får sat 
bilen og cykler eller går eller løber en 
god lang tur, til gavn for sjælen og for 
det fysiske velvære, mens andre aldrig 
får det gjort? Eller også erstattes vin-
dens susen i håret, de mange forskellig-
artede lyde og lugtindtryk fra naturen, 
med svedige andensals motionslokaler 
fyldt med besynderlige maskiner og 
løbebånd, øredøvende musik og en 
træner i hjørnet, som råber ordrer ud 
i lokalet.

Færre konflikter og bedre form
Jeg tror det hjælper, hvis naturoplevel-
sen er kommet ind med »modermæl-
ken«. Vi skal have forbundet naturople-
velser med glade barneminder, minder 
om sjove timer, latter, beskidt tøj og en 
dejlig naturlig træthed.

Utallige undersøgelser har vist, at 
børn og unge har rigtigt godt af at 
komme ud i naturen. Naturen er et 
sted hvor der er plads til udfoldelse, 
rigtig god plads i forhold til de få kva-
dratmeter som børn er vant til fra 
skolen, og institutionsverdenen. Færden 

Af Jesper Nybo Andersen, Orbicon A/S og Det Danske Spejderkorps

Oplevelser i naturen kan være til gavn for naturen, miljøet og klimaet. 

Det Danske Spejderkorps har et bud på, hvordan man gør.

Det hjælper på lysten til at komme ud i naturen, hvis vi forbinder den med glade barneminder, 
latter, beskidt tøj og naturlig træthed.

Foto: Det danske Spejderkorps ©
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i naturen giver en stimulering af bør-
nenes kreativitet, alle materialer er 
der lige ved hånden, og det er bare at 
komme i gang med at bruge løs.

Det viser sig i øvrigt at der er langt 
færre konflikter i grupper af børn (og 
voksne) når de er i naturen. Noget 
hænger vel sammen med, at der netop 
er plads til os alle, til at vi kan pleje 
vore individuelle behov. Det kan være 
behov som høj aktivitet, eller behov 
som i højere grad retter sig imod fordy-
belse og eftertænksomhed, som lyser 
ud af øjnene på en lille fyr, der sidder 
med en pind i hånden og stirrer på en 
målerlarve, som langsomt kravler op ad 
pinden.

Endelig er der jo en række fysiske 
gevinster ved at komme ud i naturen. 
Ungerne kommer simpelthen i bedre 
form og får styrket motorikken, hvilket 
har vist sig – udover at give væsentligt 
færre sygedage – også giver en højere 
koncentrationsevne i det daglige.

Smådyr, telte og fjelde
Selv lærte jeg, som så mange andre, 
glæden ved naturen gennem spejderbe-
vægelsen.

Spejderbevægelsen har ikke som 

idrætsgrene en speciel bane, aktivi-
teterne skal foregå på, men er netop 
karakteriseret ved at omfatte og udvikle 
alderstilpassede aktiviteter til de mange 
forskellige fysiske rammer vi er i, her-
under og især naturen omkring os.

Lige fra begyndelsen bliver man 
udfordret på evnen til at se, lytte, 
undres og forstå naturen, som omgiver 
os, at vende en gammel gren der ligger i 
skovbunden, og følge det liv af småkryb 
som udfoldes her, eller følge en spæt-
tes hakken i et træ i forbindelse med 
redebyggeri eller blot for at tiltrække 
sig en mage.

Senere som 12-14 årig får man 
sine første oplevelser med, helt uden 
voksne, at ligge i telt på en af de mange 
primitive lejrpladser rundt i de danske 
skove. Man oplever bøvlet med at 
slæbe telt og grej derud, få tændt bål, 
lavet mad, og om aftenen ligger man 
så i teltet og lytter til de mange lyde 
fra skoven om natten. Og når så solen 
står op, da i morgendisen at følge natu-
ren vågne, at se de første rådyr eller 
en hare nervøst stå og nippe de nye 
grønne skud.

Eller når man så som 16-18 årig er 
af sted på vandretur i norske fjelde, 

og her oplever naturens voldsomhed, 
bjerge, gletchere, vandfald og de reneste 
kilder. Oplevelser som overvælder og 
blandes med forventning til, om der nu 
er nogle søde norske piger i den hytte, 
man forventer at nå frem til i løbet af 
eftermiddagen.

En by i naturen
Endelig får man muligheden for, med 
5 års mellemrum, at deltage i meget 
store arrangementer, hvor spejdere fra 
hele Danmark sammen med spejdere 
fra den øvrige verden samles til fæl-
leslejr, for at få oplevelsen af, hvad der 
kan lade sig gøre, når vi er rigtig mange 
samlet.

Sådan en landslejr står lige for døren. 
Blå Sommer 2009 løber af stablen i 
Sønderjylland ved Hostrup sø i midten 
af juli måned. I to uger vil omkring 
20.000 spejdere, ledere og hjælpere fra 
ind- og udland samles for at få en stor 
oplevelse og for at skabe nye venskaber.

I løbet af disse dage skal der etable-
res en by på størrelse med en mellem-
stor dansk provinsby, en by med fuld 
infrastruktur, veje, parkering, telefon, 
internet, supermarkeder, værksteder, 
posthus, bank, butikker, hospital, 
brandvæsen, radiostation og daglig avis 
samt naturligvis en madforsyning og 
vandforsyning, affaldsindsamling og 
spildevandsanlæg.

Alt sammen etableret af ca. 3000 fri-
villige spejdere/hjælpere, som gennem 
års forberedelse sikre at alt kan fun-
gere, når lejrdeltagerne ankommer.

Det udfolder sig på 120 ha. areal, 
hvoraf halvdelen i de mellemliggende 
år henligger som naturområde, og den 
anden halvdel anvendes til normal 
landbrugsmæssig drift.

I løbet af de 10 dage lejren forlø-
ber, vil lejrdeltagerne tage aktivt del i 
mange hundrede forskellige aktiviteter, 
på lejren, på søen og i den storslåede 
natur omkring lejren. 

Miljø og klima i fokus
Hver sommerlejr har sit fokus, og på 
lejren 2009 er miljøbelastningen og 

Træ er et bæredygtigt materiale, der bruges i store mængder ved Blå Sommer.

Foto: Det danske Spejderkorps ©
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klimaudviklingen i fokus. Hvad vil det 
så sige at være i fokus? Jo, det handler 
om, at børnene og de unge skal opleve, 
hvordan man kan leve miljø- og klima-
mæssig ansvarligt, og med afsæt heri, at 
forsøge at ændre nogle af de lidt dårlige 
vaner, som vi vel alle har i vores daglig-
dag, så lejrdeltagerne når de kommer 
hjem, agerer lige mere miljø- og klima-
mæssigt rigtigt.

Det giver næsten sig selv, at en 
teltlejr i sig selv ikke er voldsomt bela-
stende. På dette års Blå Sommer er der 
foretaget en gennemregning af den 
samlede CO2-belastning. Og tallene er 
ganske opmuntrende. De 20.000 delta-
gere forbruger samlet ca. 100 ton CO2 
til de forskellige aktiviteter på lejren, 
ca. 300 ton CO2 til mad og ca. 450 ton 
CO2 til transport. Det svarer til ca. 42,5 
kg CO2 pr lejrdeltager. Til sammenlig-
ning ville et sommerhusophold 2 uger i 
Danmark med familien belaste med ca. 
500 kg CO2 pr. person, en tur til Thai-
land ca. 3.000 kg CO2 pr. deltager

Det er altså ikke på selve lejren, at 
der er meget at spare, men her kan 
man få inspiration til at forstå, hvorfor 
det er nødvendigt, at vi alle ændrer 
adfærd i forhold til ressourceforbrug og 
belastning af miljø og klima.

På lejren kan man vise, at affaldssor-
tering kan lade sig gøre, og at sortering 
betyder, at affald pludselig kan genbru-
ges som råstof til ny produktion, frem 
for blot at afbrændes eller deponeres.

Vi kan vise, at energi ikke blot er 
noget, som kommer ud af en kontakt 
eller benzinstander, men at der er 
andre måder at skaffe energi på, samt 
at vi ved at tænke os lidt om, vil kunne 
reducere vores energiforbrug ganske 
betydeligt.

Endelig vil vi kunne bidrage til en 
forståelse af, at klimaudfordringen også 
er noget vi skal tage alvorligt, selv om 

tiv overraskelse, når man som jeg nu 
kommer fra Roskilde ...

Ved at sætte klima og miljø på dags-
ordenen i en børne- og ungdomsbevæ-
gelse, tror vi, at vi kan yde et væsentligt 
bidrag til, at de kommende generatio-
ner vil opføre sig mere bæredygtigt, end 
vores generation har gjort gennem de 
sidste 50 år.

Forfatteroplysninger:
Jesper Nybo Andersen er adm. direktør i Orbi-
con og medarrangør af Blå Sommer 2009.

det måske kunne være lidt rart for os 
hvis gennemsnitstemperaturen i Dan-
mark steg 4-5 grader. 

Ingen varige skader på naturen
Når lejren så er afsluttet, vil man blot 
få dage efter, at den sidste spejder har 
forladt området, kunne se, at det er 
muligt at samle 20-25.000 mennesker 
under festivallignende forhold, uden at 
det flyder i affald, og uden at området 
stinker eller at naturen har taget varig 
skade, hvilket kan være lidt af en posi-

CO2-forbruget på Blå Sommer svarer til 
cirka 42,5 kg pr deltager. En familie  
14 dage i dansk sommerhus belaster 

med cirka 500 kg CO2 pr person.

Foto: Det danske Spejderkorps ©
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Økonomien i en  
grøn oplevelse for livet

Det Danske Spejderkorps’ sommer-
lejr Blå Sommer 2009 er ikke blot 
en begivenhed, hvor op mod 20.000 
børn, unge og voksne kommer ud i det 
grønne og får en oplevelse for livet. Det 
er også et stort naturbaseret arrange-
ment, der skaber økonomisk aktivitet 
både i lokalområdet og hos virksomhe-
der i såvel Danmark som Tyskland.

Derfor hører Blå Sommer med rette 
til i kategorien »grøn oplevelsesøko-
nomi.«

35.000 rafter, 315.000 skiver rug-
brød og op mod 20.000 liter mælk. Det 
er blot nogle få af de mange tal, der 
beskriver dimensionerne i Blå Sommer. 
Det samlede budget for spejderlejren 
er på 36 millioner kroner, og pengene 
bliver brugt både lokalt og hos virksom-
heder i de øvrige dele af landet.

Leje af arealer, telte, toiletter, et 
hospital, rafter og brænde – det vil sige 

materialer og teknik – er langt den 
største post på 13 millioner kroner. 
Maden står i små 6 millioner kroner, 
og der er aktiviteter for børnene og de 
unge for cirka 4 millioner kroner, oply-
ser folkene bag Blå Sommer 2009. 

Træ fra 210 fodboldbaner
Et eksempel på én af de virksomheder, 
der leverer til arrangementet, er Hede-
Danmark a/s, som står for leveran-
cerne af træ. 

– Hvis træet stod som en samlet 
skov ville det fylde cirka 105 ha eller 
210 fodboldbaner. Men træet er fældet 
ved udtyndinger i den nordøstlige 
del af Tyskland, og det fjernede træ 
giver plads til yderligere tilvækst hos 
de resterende træer, så udtyndingen 
er ikke et tab for skovene, fortæller 
Jeppe Kristoffersen fra HedeDanmarks 
maskincenter. Efter sommerlejren flis-

hugges træet og bruges som brændsel 
til fjernvarme.

Millionomsætning  
i turisterhvervet
Hos Aabenraa Turistbureau er der stor 
glæde over arrangementet.

– I første omgang er det jo positivt, 
at de 20.000 spejdere giver omsætning 
i området. Men det er også interessant 
for os, at der forventes at komme cirka 
lige så mange pårørende. Mange af dem 
kommer langvejs fra. De tager måske 
en overnatning og bruger næste dag på 
en tur i området, fortæller turistchef 
Michael Hansen.

Han estimerer, at en overnatning 
giver en omsætning imellem 400 og 
1000 kroner. Hvis halvdelen af de for-
ventede pårørende bruger eksempelvis 
800 kroner, så er det en ekstra omsæt-
ning på 8 millioner kroner til området.

Af samme grund får turistbureauet 
sit eget telt med turistbureau på lejren, 
så de besøgende nemt kan få indblik 
i, hvad der byder sig af muligheder i 
området.

– Og så kan vi jo håbe på, at en del 
af dem kommer igen eller fortæller om 
deres oplevelser til venner og familie, 
siger en glad turistchef.

Af Poul Erik Pedersen

Blå Sommer 2009 giver op mod 25.000 unge 

en stor oplevelse i naturen – og skaber en 

omsætning på mange millioner kroner.

Sådan så det ud, da Det Danske Spejderkorps sidste gang holdt sommerlejren Blå Sommer i 2004. Årets sommerlejr foregår samme sted ved 
Stevninghus nær Kliplev i Sønderjylland.

Foto: Scanpix Danmark
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Naturens potentiale udnyttes ikke

Dansk turisme lider. Mens antallet 
af overnatninger i vore europæiske 
nabolande de seneste 10 år har vist 
vækstrater på over 20-25 procent, er 
niveauet i Danmark reduceret med 
over 12 procent. Danmark har således 
tabt markedsandele i et hastigt vok-
sende marked, viser statistikkerne fra 
Danmarks egen turismeorganisation 
VisitDenmark.

Kan naturen redde turismen? 
Ifølge tal offentliggjort af DR’s miljøma-
gasin på P1 vokser naturturismen i den 
store verden tre gange så hurtigt som 
alle andre former for turisme. 

I den forbindelse kan man hæfte 
sig ved, at hele 70 procent af samtlige 

feriegæster i Danmark ifølge Visit-
Denmark nævner naturen som motiv 
for at holde ferie i det lille land. Det 
skal imidlertid sammenholdes med, 
at under 2 procent rent faktisk bruger 
naturen aktivt og dermed som et gen-
nemgående tema i deres ferie i Dan-
mark. 

Man kan yderligere være opmærk-
som på, at de folk, der opholder sig i og 
tæt på naturen og rent faktisk bruger 
den, statisk set også bruger flere penge 
end dem, der ikke gør. 

Enhver med blot et minimum af 
næse for forretning bør på den bag-
grund kunne se, at der her – allerede 
på det eksisterende grundlag - findes et 
marked, som er fuldstændig uudnyttet.  

Så jo, naturen kan formentlig redde 
dansk turisme, men det kræver, at vi 

skal blive langt bedre til at fremmane 
det potentiale, der rent faktisk findes. 

Kan turismen redde naturen? 
Erfaringerne fra den store verden viser, 
at naturen i de (tredjeverdens)lande, 
hvor turisme i stigende omfang baserer 
sig på natur, rent faktisk har fået og 
fortsat får det bedre. 

Denne tendens er sat på formel i 
kraft af begrebet geoturisme, som blev 
introduceret i 2002 af Travel Industry 
Association of America og magasinet 
National Geographic Traveler. 

Geoturisme promoverer en positiv 
spiral, hvor indtjening fra turisme 
stammer fra folk, som kommer for 
at opleve det specielle ved historien, 
kulturen, livsstilen og naturen i et 
bestemt område. Det fremmer lokale 
initiativer rettet mod dyrkelse af disse 
ting. Det får turister med præference 
for områdets stedbundne kvaliteter til 
at komme og betale for oplevelsen af 
netop dét … osv.

Et eksempel er ornitologi, hvor 
området ved Vejlerne i Thy og Han 
Herred dyrkes ved at holde vandstan-
den på et bestemt niveau. Det fremmer 
trivselen hos over 300 fuglearter. God 
planlægning gør samtidig området til-
gængeligt og meget velbesøgt.

Så jo, turismen kan formentlig 
redde dansk natur, men det kræver, 
at vi bliver langt bedre til at se forhold 
i naturen som det specielle ved et 
område og dermed som en mulighed 

Mens dansk turisme lider, er der et stort og  

uudnyttet potentiale i at sælge oplevelser i naturen. 

Men der er brug for nye kompetencer i  

turisterhvervet!

Ornitologi er én af de naturbaserede aktiviteter, der både  
tiltrækker turister og nye borgere til områder med gode forhold for fugle.

Foto: bwfoto.dk
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Naturens potentiale udnyttes ikke
for differentiering i markedet i form af 
det, som kan kaldes bæredygtig kom-
mercialisering. 

Natur, turisme og bosætning
Det kræver ikke meget fantasi at 
anvende kombinationen af ’ønsket 
om et aktivt liv i og tæt på naturen’ og 
’bæredygtig kommercialisering’ med 
sammenhængskraft i det danske sam-
fund. 

Danmark skævvrides i disse år. Folk 
og i særdeleshed de unge og dem med 
uddannelse flytter mod de større byer. 
Man taler om yderområder og mener 
da f.eks. Thy, Lolland og Bornholm, 
som alle er karakteriseret ved højere 
aldersprofil, dårligere sundhedstilstand, 
affolkning, lavere uddannelsesniveau 
og dårligt image.  

Her kan der være endog rigtig god 
grund til at anlægge et perspektiv, hvor 
de stedbundne kvaliteter er i fokus. 
For områder som Thy, Lolland og 
Bornholm er naturen og ikke mindst 
muligheden for aktiviteter i naturen, 
det der gør området (relativt) unikt i 
forhold til f.eks. Ålborg, Århus, Odense 
og København. 

De mekanismer, som kan drive 
både turisme og bosætning, dvs. folk, 
som kommer til området på grund af 

hurtigt klart, at det ikke er nok for det 
første kun at lange drinks, softice, billig 
brugskunst og nøgler over disken og for 
det andet kun at have åben juni, juli og 
august. 

Med den slags kunder i »butikken« 
står man over for at skulle levere en 
service, hvor højt videnindhold, ople-
velsesdesign, tematiseret undervisning, 
instruktion m.v. bærer produktet. Hertil 
kommer, at produktet skal være tilgæn-
geligt hele året. Naturen er nøjagtig 
ligeså interessant om efteråret, vinteren 
og foråret, som den er om sommeren.

Det kræver frem for alt, at der findes 
de kompetencer, som kan udfylde den 
kløft, der i dag findes mellem basisydel-
ser (overnatning, mad og transport) og 
det, det hele drejer sig om, nemlig ople-
velser i naturen.

Her skal man holde tungen lige i 
munden. Det handler ikke om folk, 
som kan skabe og varetage oplevelser 
i naturen. Det handler om folk (på 
kandidatniveau), der kan det, og sam-
tidig forstår den forretningsmæssige 
dimension. Det handler om et helt nyt 
erhverv, en ny type iværksættere og 
dermed også en eller flere uddannelser, 
som kan understøtte den udvikling. 

Forfatteroplysninger:
Rasmus Johnsen er freelancer og arbejder 
med kommunikation med fokus på IT og nye 
medier og løser konsulentopgaver inden for 
innovation og udvikling. 

ægte stedbundne kvaliteter, kan sådan 
fungere som katalysator for det, der 
både kan kaldes bæredygtig turisme og 
bosætning. 

Et konkret eksempel fra min egen 
verden er historien om, hvordan sur-
fere i 1980’erne blev opmærksomme 
på, at flere kyststrækninger i Thy er 
optimale til surfing. Det kan rent fak-
tisk dokumenteres, at surfing bidrager 
til at tiltrække folk med uddannelse til 
Thy. De bosætter sig, får børn, etable-
rer virksomheder eller søger stillinger, 
der ellers er svære at besætte. For et 
stykke tid siden konstaterede jeg, at alle 
turnuslægerne på Thisted Sygehus var 
surfere!

Den forretningsmæssige  
dimension
I de områder hvor naturen har poten-
tiale er det afgørende, at man en gang 
for alle holder op med at spørge, hvor 
mange turister, man får til området og 
i stedet spørger, hvem det er, man får 
eller gerne vil have til området. Antallet 
af overnatninger er og bliver et fuld-
stændig uinteressant mål for succes på 
turistområdet.  

Finder man ud af, at man gerne vil 
have dem, hvor aktiviteter i naturen 
er et gennemgående tema, bliver det 

Surfing har resulteret i en ikke ubetydelige mængde bosættere i Thisted Kommune, 
tilsvarende gør sig i nogen grad gældende inden for ornitologi. I begge tilfælde er en 
stor procentdel af disse folk til at begynde med kommet som turister, fordi området 
har noget helt unikt at byde på, og først sidenhen har de slået sig ned. 

Foto: Mette Johnsen
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Undersøgelser har vist, at kvælstoffor-
urening i luften påvirker lageret af kul-
stof i skovenes jord. Dermed kan kvæl-
stofforureningen have betydning for, i 
hvilket omfang skovene kan bruges til 
at lagre øgede mængder kulstof. 

Problemet er imidlertid, at kvælstof-
forurening kan medføre ophobning af 
øgede mængder kulstof i jorden, men 
også nedbrydning af kulstoflagrene. 
Forskerne er usikre på, hvornår det går 
den ene eller den anden vej. 

Nu har Villum Kann Rasmussen 
Fonden så bevilget 3,3 millioner kroner 
til et forskningsprojekt, der skal være 
med til at belyse denne problemstilling.

Hvornår tipper det?
– Forskellige undersøgelser peger på, at 
nedbrydningen af dødt materiale går 
hurtigere i begyndelsen, men langsom-
mere senere hen, når der er kvælstof-
forurening i luften. Det ser ud til, at 

tilførsel af kvælstof giver så meget lang-
sommere nedbrydning i jorden, at der 
bliver ophobet mere organisk materiale 
– og dermed kulstof – i jorden, forkla-
rer forskningsprojektets leder professor 
Per Gundersen, fra Skov & Landskab på 
Københavns Universitet. 

På den baggrund har det især i de 
britiske medier været fremme, at kvæl-
stofforurening fra biler og landbrug er 
med til at øge kulstofbindingen i sko-
vene, men Per Gundersen er skeptisk. .

Problemet er, at kvælstof også påvir-
ker andre processer, der betyder, at 
der kan blive tilført mindre kulstof til 
jorden, eksempelvis at træerne laver 
færre rødder., påpeger han

– Vores tese er, at der er en grænse 
et eller andet sted. Hvis kvælstoffor-
ureningen er under denne grænse, 
ophobes der kulstof i skovjorden. 
Men kommer man over grænsen, så 
falder tilførslen af kulstof til jorden så 
meget, at det opvejer den langsom-
mere nedbrydning af kulstoflagrene i 

jorden, siger Per Gundersen. Er tesen 
rigtig, betyder det, at en høj kvælstof-
forurening vil medføre nedbrydning af 
kulstoflagrene i skovene.

Forskerne på Københavns Univer-
sitet har nogle tidligere iværksatte 
langtidsforsøg vedrørende kvælstof, 
som man nu kan bruge til at undersøge 
spørgsmålet om kvælstofbelastning og 
oplagring af kulstof i skovjorden. Det er 
dét pengene til projektet skal bruges til.

Store mængder kulstof i jorden
I dag, er det usikkert, hvor meget CO2 
der årligt lagres i skovjord.

– De målinger og overslag, vi har i 
øjeblikket, er meget usikre, men viser, 
at et sted imellem 1 og 20 procent af 
den årlige CO2-udledning »opsuges« 
af skovjord i Europa. Selv for det lave-
ste niveau vil bindingen i de danske 
skovjorder have en årlig værdi på et 
to- eller trecifret millionbeløb afhængig 
af prisen på CO2-kvoter, siger Per Gun-
dersen.

Af Poul Erik Pedersen

Forskningsprojekt på 

Skov & Landskab, Køben-

havns Universitet, skal 

belyse kvælstofforurenin-

gens betydning for CO
2
-

lagring i skovene.

Kvælstof påvirker  
CO

2
-lagring i skovjord

Virkningen af kvælstofforurening 
skal medregnes, når oplagringen af 
kulstof i skovjord skal med i klima-
regnskabet. Indtil videre er der dog 

ikke sikker viden på området.

Foto: bwfoto.dk
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Af Henrik Pryser Libell og Poul Erik Pedersen

Under en himmel dækket af kulsod har 
Kina forlængst startet en af verdens 
største satsninger på vedvarende energi. 
Om hundrede år kan solkraft og bio-
energi have erstattet den rolle kulkraf-
ten har i dag. Officielt er det et mål at 
øge bioenergien med over 700 procent 
frem mod 2020.

– Jeg bryder mig ikke om luftforure-
ningen, eftersom vi ikke engang har 
vort eget hjem. Efter 28 år i job har 
regeringen endnu ikke tildelt os en 
egen lejlighed, fortæller kularbejderen 
Wang.

Taiyuan er hovedstaden i hjertet af 
Kinas kulregion, Shanxi. Her præger 
kullet alt i indbyggernes liv fra at sætte 
sig i lungerne til at skaffe folk arbejde 

og penge. Alle bygninger er dækket 
med et lille lag af støv. En vindstille 
decemberdag, som den vi oplever i dag, 
er det så tæt med kulstøv, at det svider i 
halsen for os, der netop er ankommet.

Forurening koster
Regeringen i Beijing er bekymret over 
kulforureningen.

70 procent af Kinas energi kommer 
fra kul, og Verdensbankens 2007-
rapport om kinesisk luftforurening 
konkluderede, at forureningen, særligt 
svovl, er direkte årsag til 750.000 døds-
fald – om året.

Myndighederne anslår selv, at 
udgifterne til at bøde på miljøskader 
åd mellem 3 og 9 procent af væksten i 
BNP på 11 procent sidste år.

Kulforbruget i Kina er også hovedår-

sagen til, at Det Internationale Energi-
agentur sidste år registrerede, at Kina 
var blevet verdens største udleder af 
CO2.

Rollen som verdens nye »klimabund-
prop« skyldes ikke mindst en særlig 
vækst i energiforbruget de seneste 5 år. 

Kina har stablet mere og mere ener-
gikrævende industri på benene. Før 
eksporterede Kina energi, men fra 2004 
måtte landet importere. Sidste år blev 
Kina for første gang importør af kul til 
trods for de enorme hjemlige reserver.

Og energiforbruget skal fortsætte 
med at stige. Det kan ikke ske med kul 
eller atomkraft. Vind, sol og biomasse 
må der til, hvis det skal gå.

Anti-kulplan
Beijing lancerede derfor i den forrige 5-
årsplan, i 2006, en slags »anti-kulplan«, 
der skal gøre Kinas vækst grønnere. I 
det stille har Kina allerede sat gang i en 
enorm satsning på vedvarende energi. 
Myten siger, at Kina bygger et kul-
kraftværk om ugen. Det er imidlertid 
ikke dokumenteret. Det, som derimod 
er helt sikkert, er, at HuiTeng-fabrik-
ken i Baoding udenfor Beijing bygger 
20 sæt vindmøllevinger om ugen. Fra 
samme sted sælger solcellefabrikken 
YingLi solcellepaneler for over 8 mil-
liarder kroner om året. Og satsningen 
på udnyttelse af biomasse til energi er 
massiv.

Millioner af biogasanlæg
Faktisk begyndte kineserne at gennem-
føre forskning og udvikling i udnyttelse 
af biomasse til energi så tidligt som i 
1958. Allerede i 1970’erne og 1980’erne 
blev der bygget omkring 6 millioner 
små biogasanlæg til landbefolkningen, 
fremgår det af en rapport, som den 
norske afdeling af Verdensnaturfon-

Det gør man i Kina, der satser massivt på vedvarende 

energi. Meget tyder på, at Kina er ved at blive bedre 

end sit rygte på klima- og miljøområdet.

Hvor finder man  
25 millioner biogasanlæg?

De fleste kinesiske biogasanlæg er af dårlig kvalitet. Enkelte er af topkvalitet og sponsoreret af 
udenlandske investorer og leverandører.

Foto: Havard Norstebo
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den (WWF) og Innovasjon Norge har 
udarbejdet. Innovasjon Norge er en 
stor statslig virksomhed, der varetager 
den norske stats indsats inden for 
innovationsfremme, erhvervsudvik-
ling, eksport og turisme.

Rapporten hedder »Prepared to 
ride the Green Dragon?« (Er du forbe-
redt på at ride på den grønne drage?) 
og giver et overblik over det kinesiske 
marked inden for energi- og miljøtek-
nologi. Af rapporten fremgår det, at 
cirka 25 millioner kinesiske hushold-
ninger i dag har et mindre biogasan-
læg, der forsyner hjemmet med gas til 
madlavning og opvarmning.

Herudover bliver der bygget store 
og mere moderne biogasanlæg. Ifølge 
rapporten blev der i 2007 bygget 
større biogasanlæg på 750 husdyr-
brug.

– De mange små anlæg er alle 
meget basale systemer til en pris på 
under 1000 US dollars. Industrielle 
anlæg forekommer i alle størrelser 
og kvaliteter, skriver nordmanden 
Havard Norstebo i en mail til Vækst. 
Han er administrerende direktør i det 
norskejede kinesiske firma Da Yuan, 
der ligger i Beijing og arbejder med 
salg af blandt andet biogasanlæg og 
kraftvarmeanlæg i Kina.

– Enkelte af de store anlæg er i 
topkvalitet og er sponsoreret af inter-
nationale investorer og leverandører, 
men de fleste af anlæggene er af 
dårlig kvalitet, og der er et stort behov 
for dansk teknologi på dette område, 
skriver han videre.

Men bioenergi er ikke kun biogas i 
Kina. Kina var i 2007 verdens tredje-
største producent af ethanol. Der er 
også taget syv halmfyrede kraftværker 
i brug, men her går udbygningen 
langsommere på grund af problemer 
med forsyningssikkerheden. Over-
ordnet er det målet at øge den totale 
kapacitet til bioenergiproduktion fra 
2,2 millioner kW i 2006 til 30 millio-

ner kW i 2020, fremgår det af rappor-
ten fra Norge.

Bedre end sit rygte
Meget tyder på, at Kina er bedre end sit 
eget dårlige miljørygte.

– Kina har gennemført en del tiltag 
uden at opnå respekt for det. Spørgs-
målet er blot, om regeringen har evner 
og finanser til at implementere sin 
energipolitik, siger den norske senior-
forsker Gørild Heggelund, der blandt 
andet forsker i Kinas klima- og energi-
politik.

Den norske aluminiumsgigant 
Elkems specialrådgiver i Kina, Tom 
Preststulen, sidder i en specialistgruppe, 
der rådgiver den kinesiske regering i 
miljøspørgsmål.

– Kina har gode forudsætninger 
for satsningen på miljøteknologi. Lavt 
omkostningsniveau og mange hårdtar-
bejdende og begavede mennesker. De 
opfandt bogtrykkerkunsten, papiret 
og krudtet. Nu ved de, at kullet får en 
ende, og at forureningen koster dem 
dyrt. Det sætter fart på tingene, siger 
han.

Forfatteroplysninger:
Henrik Pryser Libell er rejsende freelancejour-
nalist og fotograf og var i Kina i december 
2008.
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.

Regeringen er bekymret for forureningen, der er forårsaget af kul. Forureningen vurderes at koste 
omkring 750.000 liv hvert år i Kina.

Kinesisk gyllanlæg med åbne tanke. 
Der er et stort behov for dansk tekno-

logi på området.

Foto: Havard Norstebo

Foto: Henrik Pryser Libell
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Af Carsten Damgaard, HedeDanmark A/S

»Skomager, bliv ved din læst«, siger et 
gammelt ordsprog, og når det gælder 
fordelene ved outsourcing, er det ikke 
helt forkert. 

Mange boligforeninger og ejendoms-
selskaber vil opleve store fordele ved at 
koncentrere sig om deres kernekom-
petencer, udlejning og kontakt med 
lejere, og overlade deres drift og pleje 
af ejendommenes udendørsområder 
til eksterne leverandører. Alene i løbet 

af det første år vil de ofte opleve en 
besparelse på ca. 30 procent, som inden 
for en treårig periode typisk vil stige til 
40 procent.

Grunden er, at netop drift og pleje 
af udendørsarealer er en krævende og 
omkostningstung opgave, hvor stordrift 
er en fordel. De faste omkostninger til 
medarbejderlønninger, maskininveste-
ringer, planlægning og logistik udgør 
en stor del af omkostningerne, specielt 
hvis de pågældende ejendomme ligger 
langt fra hinanden. Ved at vælge en 

ekstern partner sparer virksomheden 
omkostninger til både løn og maskin-
park og får mere tid og flere ressourcer 
til at varetage sine kerneområder.

Rentabel stordrift er en fordel
Mens boligforeninger og ejendoms-
selskaber kan have svært ved at opnå 
en rentabel drift på pleje og vedlige-
holdelse af deres udendørsarealer, vil 
en ekstern leverandør have stordrifts-
fordele.  

For eksempel er en græsklipper først 
rentabel, når den er i drift ca. 700 timer 
om året. Det er de færreste boligselska-
ber, der har dette behov, og derfor gør 
alene maskinpriserne, at driften bliver 
en dyr affære. 

Samtidig har bolig- og ejendoms-
selskaber også ofte spredt deres ejen-
domme geografisk, så de ikke har 

Ved at fokusere på kernekompetencerne og out-

source driften af grønne og grå områder kan bolig-

foreninger og ejendomsselskaber formindske deres 

faste udgifter og øge deres effektivitet.

Ejendomme kan spare  
�0 procent på driften

Foto: JWLuftfoto
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mulighed for at udnytte deres maskin-
park ved flere ejendomme. Der må 
altså investeres i maskiner på de 
enkelte adresser. Her har en ekstern 
partner fordelen af at kunne plan-
lægge driften i forhold til flere kunder 
i samme område. Sagt på en anden 
måde, den eksterne leverandør kan 
planlægge sin arbejdsgang, så den 
samme plæneklipper er i brug flere 
gange i løbet af en dag, men hos for-
skellige kunder: Boligforeninger, ejen-
domsselskaber, kommune og virksom-
heder... Og det er denne stordriftsfordel, 
der kommer både den eksterne leve-
randør og boligselskabet til gode.

Analyse før outsourcing
Går man med overvejelser om at out-
source hele eller dele af sin drift, vil det 
være en fordel først at analysere sine 
driftsomkostninger, så beslutningen 
bliver truffet ud fra de rigtige præmis-
ser, og udnyttelsesgraden af ressour-
cerne bliver optimal. 

Flere af HedeDanmarks analyser i 
forbindelse med outsourcing har vist, 
at alene en ændring af arbejdsgan-
gene gennem en stram planlægning 
af logistikken kan øge effektiviteten 
i hverdagen og give store rationalise-
ringsgevinster. 

Analysen kan også give inspiration 
til, hvilken type outsourcing og hvilken 
grad af outsourcing der passer bedst 
til virksomheden. Outsourcing betyder 
ikke nødvendigvis, at 100 procent af 
driften skal udliciteres til en ekstern 
leverandør. For eksempel kan bolig-
foreningen eller ejendomsselskabet 
i stedet vælge en partneringløsning, 
hvor man indgår et åbent og fleksibelt 
samarbejde.

Partnering  
handler om samarbejde
Som ordet næsten siger, er kernen 
i partnering et partnerskab: Et tæt 
samarbejde hvor parterne ikke har 
nedskrevet alle aftaler på forhånd, men 
i stedet arbejder efter et rammetilbud 
og aftaler konkrete tiltag eller ændrin-
ger efter behov. Det kræver dialog og 
tillid, og at parterne afstemmer deres 
forventninger løbende, men lykkes 
øvelsen, er det i høj grad til fordel for 
begge parter.

En aftale om partnering er en god 
løsning specielt ved den første outsour-
cing, fordi aftalen i høj grad kan tilpas-
ses det enkelte bolig- eller ejendoms-
selskab. Med partneringmodellen kan 
man aftale et fælles koncept, der afspej-
ler maskin- og medarbejderressourcer. 
Det kan blandt andet omfatte sociale 
klausuler og hensyn til medarbejdere i 
fleksjob.   

Rent økonomisk arbejder man ofte 
med et åbent regnskab, hvilket betyder, 
at boligforeningen eller ejendoms-
selskabet kan følge med i omkostnin-
gerne. Man kan altså løbende vurdere, 
om pengene kan bruges bedre ved at 
løse opgaverne anderledes, og man er 
ikke fastlåst af stramme aftaler, hvis 
behovene ændrer sig. Opgaverne kan 
altså ændres hen ad vejen, således at 
både boligforeningen eller ejendomssel-
skabet og den eksterne leverandør kan 
trække på både stordriftsfordele og en 
høj grad af fleksibilitet.

Forfatteroplysninger:
Carsten Damgaard er afdelingschef i storkun-
deafdelingen i Division Grøn Service, Hede-
Danmark a/s.

En græsklipper skal op på cirka 700 
timers drift om året, før den er rentabel. 

Det kan være vanskeligt for boligforenin-
ger og ejendomsselskaber, der kan være 

nødt til at have græsklippere på flere for-
skellige adresser.

Foto: Iahulbak, iStockphoto
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Af Niels Søndergaard

Kronvildt fylder meget på flere 
niveauer når jægere, skovfolk og land-
mænd mødes. De er meget eftertragtet 
af jægerne og kan frembringe endog 
meget stærke følelser hos selv de mest 
sindige jægere. Det kan de også hos 
landmænd og skovfolk, årsagen er bare 
en anden. De fylder godt i landskabet. 
De er da også Danmarks største land-
levende pattedyr. De fylder også godt i 
fryseren, og ifølge nogen er det her pro-
blemet er. Der kommer nemlig alt for 
få i fryseren. Der er alt for mange, og 
de forvolder store skader på markerne 
og i skoven.

Nogle landmænd har resolut taget 
handling på sagen og indhegnet deres 
marker, så de undgår skaderne fra 
kronvildtet. Andre steder opsættes 
skræmmeforanstaltninger, som forhå-

bentligt kan jage dem væk. Begge løs-
ninger betyder blot, at problemet flyttes 
og ikke løses overordnet set. 

Andre steder forsøger man at skyde 
sig ud af problemstillingen, men det er 
ofte minimalt, hvor stor en effekt det 
har. Årsagen er, at kronvildt har et stort 
aktivitetsområde. Man risikerer derfor 
at skyde dyr væk, som alligevel ville 
flytte til en anden lokalitet, og effekten 
af at skyde det konkrete dyr er derfor 
reelt uden betydning.

Vildtagre, skovenge og lysninger
Skovdistrikter der grænser op til 
marker, hvor der sker skader på afgrø-
derne fra kronvildt, kunne måske løse 
problemstillingen, eller i det mindste 
reducere skaderne ved at sikre bedre 
fødemuligheder i skovene. 

Velfungerende vildtagre, skovenge 
og lysninger øger fødemængden og vil 

dermed formentlig kunne nedsætte 
skaderne på de omkringliggende 
marker. Men det kræver, at vegetatio-
nen er attraktiv for kronvildtet. Man 
kunne sørge for et passende antal 
vildtagre med samme næringsværdi 
som de afgrøder, der findes på mar-
kerne. Dette kan være en udfordring 
i forhold til gældende lovgivning og 
praksis. 

Vedvildtagre med eksempelvis pil 
eller andre vedplanter, som kronvildtet 
gerne æder, kunne ligeledes afhjælpe 
skaderne på marken. 

Men hvis man byder på god og mere 
føde, tiltrækker det så ikke blot flere 
individer og forværrer situationen? 
Måske. Men det er vel først og frem-
mest et spørgsmål om at sikre tilstræk-
kelig føde, både hvad angår kvalitet og 
omfang, og kombinere dette med den 
rette afskydning.

Derfor vil jeg godt lægge hovedet på 
blokken og fremføre, at flere fødemu-
ligheder i skovene vil kunne afhjælpe 
markskaderne og sågar også skaderne 
på skoven. I hvert fald dem som rela-
terer sig til fødesøgning. Mange af ska-
derne fra hjortevildt i skoven skyldes 
jo fejeskader, når hjorten eller bukken 
fejer deres hovedpragt. Så det er ikke 
kun kronvildtets skader eller »spor«, der 
fylder noget i skov og mark, det gør det 
meste vildt. Heldigvis. Og det bidrager 
til en mangfoldig natur, som mange 
kan få glæde af. 

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

Bedre fødemuligheder i skovene kunne holde 

kronvildtet væk fra de dyrkede marker.

Skal kronvildtet  
hegnes ude? 

Kronvildtet er Danmarks største landlevende pattedyr og fylder da også godt i 
landskabet. Det er vigtigt at sikre en passende balance mellem tilstrækkelig føde 
kombineret med den rette afskydning. 

Foto: Niels Søndergaard
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I en årrække har spørgsmålet om 
certificering af skovejendomme først 
og fremmest været et spørgsmål 
om principper og om, at skovejerne 
ønskede at pleje et grønt image. Nu 
går udviklingen imidlertid i retning af, 

at skovejerne begynder at se konkrete 
forretningsmæssige fordele ved at lade 
deres ejendomme certificere.

Det fortæller Martin Briand Peter-
sen, der er chef for HedeDanmarks 
certificeringsaktiviteter.

– Vi oplever lige i øjeblikket, at 
kunderne begynder at forvente, at det 

inden for en overskuelig fremtid kan 
blive en fordel at have en certificeret 
skov, når de skal ud på markedet og 
sælge deres produkter. Men også at der 
kan være andre forretningsmæssige for-
dele ved certificeringen, siger han.

Han har for nylig afsluttet certifi-
ceringen af en skov ejet af konferen-
cecentret Skarrildhus ved Herning og af 
3.760 hektar skov, der ejes af Hedesel-
skabet. Senest har St. Hjøllund Plantage 
afgivet ordre på en skovcertificering hos 
HedeDanmark a/s.

Skovcertificering  
og konferencemarked
Sinatur Skarrildhus er et eksempel på, 
at der hos visse skovejere kan være 
nogle helt specielle fordele ved at få 
certificeret skoven. 

HedeDanmark a/s har fornylig 
afsluttet certificeringen af 475 ha skov 
hos Sinatur Skarrildhus. I udgangs-
punktet er skoven blevet certificeret, 
fordi det er et naturligt led i konferen-
cecentrets politik om at være miljø-
mæssigt ansvarlig.

Sinatur Skarrildhus er en del af en 
kæde af konferencecentre og hoteller, 
Sinatur, der ejes af Danmarks Lærerfor-
ening. Ejerskabet er en væsentlig for-
klaring i forhold til skovcertificeringen, 
fortæller konferencecentrets direktør 
Kirsten Secher Villumsen.

– Vort ejerskab har gennem mange 
år lagt stor vægt på, at vi agerer bære-
dygtigt, så vi passer på vore omgivelser 
og sikrer, at de næste generationer også 
får glæde af dem, siger Kirsten Secher 
Villumsen.

Det næste er så, at den bæredygtige 
politik – og hermed også skovcertifice-
ringen – forventes at få konkret forret-
ningsmæssig værdi. 

– Jeg tror på, at kunderne i i fremti-
den vil vælge de konferencecentre, der 
tænker sig om – og ikke blot med at 

Af Poul Erik Pedersen

Skovejerne begynder at se konkrete 

forretningsmæssige fordele ved certifi-

cering af skovene.

Skovcertificering – fra 
principper til forretning

Certificering sætter blandt andet fokus på, hvordan skovens biodiversitet bevares og udvikles.

Foto: bwfoto.dk
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sortere affald. Tendensen i Tyskland og 
USA er allerede nu, at kunderne fore-
trækker konferencecentre med en klar 
grøn profil. Det vil vi også i stigende 
grad se herhjemme, siger direktøren fra 
Sinatur Skarrildhus.

Certificeret træ frem i køen
Men også rendyrkede træproducenter 
begynder at se skovcertificering som et 
værktøj, de kan få brug for inden for 
en overskuelig fremtid. Det er i hvert 
fald overbevisningen hos St. Hjøllund 
Plantage A/S syd for Silkeborg. Her er 
det 1.400 ha næsten udelukkende nåle-
træsplantage, der skal certificeres.

– Ingen kan forudsige, hvornår vi 
kommer på den anden side af den 
aktuelle byggekrise. Men når det sker, 
så har jeg en fornemmelse af, at der vil 
komme en stigende efterspørgsel efter 
certificeret træ. Men jeg skal under-
strege, at det først og fremmest er min 
personlige fornemmelse, siger Poul 
Arne Madsen, der er skovfoged i og 
medejer af St. Hjøllund Plantage.

Men Poul Arne Madsen har dog en 
grund til sine forventninger. 

Danske Tvilum Scanbirk har beslut-
tet kun at bruge certificerede spån-
plader til sin møbelproduktion. Den 
svenske træindustri Södra, danske 
Nørlund-Viskum Træ og Junckers i 
Køge giver i øjeblikket en merpris for 
certificeret træ. Indtil videre er det dog 
kun små mængder træ, der handles på 
denne måde, og Poul Arne Madsen for-
venter ikke, at man på sigt vil kunne få 
en merpris for certificeret træ.

– Man kan sige, at hele kæden er 
etableret. Der er kunder, der efter-

spørger certificeret træ, og der findes 
møbelproducenter, savværker og skove, 
der er certificeret. Den dag nogle af de 
store aviser beslutter, at de vil produ-
cere deres aviser med certificeret træ, så 
kommer efterspørgslen også på cellu-
losetræet. Toget kører allerede. Spørgs-
målet er bare, hvornår det accelererer, 
siger Poul Arne Madsen.

Bæredygtig skovdrift
Hedeselskabet er ejer og medejer af 
mere end 20.000 hektar skov i Dan-
mark og udlandet. Hedeselskabet har 
fået certificeret de 3.760 hektar danske 
skove, som selskabet ejer 100 procent. 

Skovcertificeringen er en del af 
Hedeselskabets grønne profil, men 
begrundes også med mere forretnings-
mæssige og økonomiske motiver.

– Det helt konkrete mål med certi-
ficeringen er, at den skal bidrage til, at 
vi sikrer eller øger skovejendommenes 
værdi som produktionsskov. Desuden 
skal certificeringen sikre, at skovene 
fremstår som et eksempel på god 
skovdrift, idet udnyttelsen af skovene 
skal ske i balance med natur- og herlig-

hedsværdier samt jagtmæssige værdier, 
forklarer administrerende direktør og 
koncernchef Ove Kloch, Hedeselskabet.

Også i dette tilfælde er det Hede-
Danmark, der har stået for certificerin-
gen. HedeDanmark ejes af Dalgasgroup 
A/S, som ejes 100 procent af Hede-
selskabet. Dalgasgroup A/S varetager 
forvaltningen af Hedeselskabets sko-
vejendomme. Det er HedeDanmark 
a/s, der varetager den daglige drift 
af skovejendommene, og derfor har 
HedeDanmark haft opgaven med cer-
tificeringen.

– Når vi har et datterselskab, der 
varetager certificering for skovejerne, 
er det kun naturligt, at vi får vore skove 
certificeret. Og der skal ikke herske 
tvivl om, at vi har været særdeles til-
fredse med hele certificeringsprocessen. 
Udover den markedsmæssige værdi 
har processen nemlig bidraget til en 
rationalisering af driftsopgaverne i vore 
skove, fastslår Ove Kloch.

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

Skovene omtalt i artiklen 
er certificeret efter PEFC-
ordningen. Certificerin-

gen dokumenterer, at 
skovdriften overholder 

en række standarder 
inden for sociale, øko-
logiske og økonomiske  

forhold. Overordnet 
handler det om at drive 

skoven bæredygtigt og 
med respekt for såvel 

mennesker som natur.
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Et så stort byggeri som en ny forbin-
delse mellem Danmark og Tyskland 
påvirker omgivelserne, og disse påvirk-
ninger skal undersøges, før byggeriet 
går i gang. Orbicon er med til at belyse, 
konsekvenser for fisk og fiskeri ved en 
tunnel eller bro over Femernbælt. Der 
er 25 mand beskæftiget som rådgivere 
på projektet vedrørende fisk og fiskeri, 
og syv af dem er fra Orbicon. 

Dansk-tysk samarbejde
Orbicon leder konsortiet af rådgivere, 
som siden efteråret har arbejdet på 
højtryk. Konsortiet skal undersøge kon-
sekvenserne for fisk og fiskeri, og der er 
en stram tidsplan. Forundersøgelserne 
skal være afsluttet næste efterår, og 
selve VVM-redegørelsen (lovpligtig 
vurdering af virkningerne på miljøet) 

skal være klar til foråret 2011, så byg-
getilladelsen kan være Femernbælt A/S 
i hænde til foråret 2012, hvor byggeriet 
går i gang. Forbindelsen skal stå færdig 
i 2018.

De to andre firmaer i konsortiet er 
Institut für Angewandte Ökologie og 
Fiskeøkologisk Laboratorium, og de 
tre virksomheder er indgået i et joint 
venture under navnet FeBEC (Femern 
Belt Environmental Consultants.). 
Bygherren Femern Bælt A/S følger 
udviklingen tæt. Det er utroligt vigtigt, 
at tidsplanen ikke skrider, da det kan 
forsinke hele byggeriet. 

Mange ål i nettet
– En del af projektet går ud på at 
kortlægge ålens vandring gennem 
de danske bælter. Vi har indfanget 
omkring 2000 ål, som vi har mærket. 
Det er meningen, at fiskere der får 

ålene i nettet skal melde det til os 
– og det gør de. Vi har allerede nu en 
genfangst på 15 procent. Det tyder på 
en temmelig stor vandring gennem 
Femernbælt, fortæller Kristian Nehring 
Madsen, der er projektleder i Orbicon. 

En af ålene er fundet så langt væk 
som i Oslofjorden, men de fleste er 
fundet i dansk farvand mellem Gedser 
og Skagen.

En af de store opgaver i den nærme-
ste fremtid bliver at kortlægge fiskesam-
fundene i bæltet for at få et overblik 
over, hvilke arter der er til stede og i 
hvilket omfang. Det skal blandt andet 
udgøre det man kalder »baseline«. 

Når man fremover skal måle konse-
kvenserne ved at bygge forbindelsen vil 
man igen kortlægge fiskesamfundene, 
og ved at sammenligne med »baseline« 
kan man så se, hvad konsekvenserne 
har været.

Store erhvervsinteresser
En ting er de økologiske konsekvenser 
for fiskelivet i bæltet. En anden ting er 
de økonomiske konsekvenser for fiske-
riet, og hvordan de skal håndteres.

– Vi undersøger de potentielle 

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Hvad sker der med de truede fiskearter – og hvad 

bliver konsekvenserne for fiskeriet, når Femern-

forbindelsen bygges?

Fisk i Femernbælt
Grafik: Femern Bælt A/S
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effekter på de truede fiskearter, der er 
i området – det er blandt andet ålen 
og den efterårs- og forårsgydende sild. 
Dernæst undersøger vi konsekvenserne 
for de fisk, der udgør grundlaget for 
fiskeri i området, og det er blandt andet 
den almindelige sild, brisling og torsk, 
fortæller Kristian Nehring Madsen.

Sild, brisling og torsk udgør tilsam-
men omkring 80 procent af fiskene 
målt i biomasse og 90 procent af fang-
sten. Ud over erhvervsinteresser er 
disse fisk altså også af stor betydning 
for den økologiske tilstand.

– Det vil ikke være muligt at trawle 
under og i nærheden af broen, og det 
vi skal prøve på er at vurdere, hvor 
store tab der vil være for fiskeriet. Der 
er mange fiskere i området, og det er 
ikke kun lokale fiskere – de kommer 

også fra Thyborøn og Hirtshals, siger 
Kristian Nehring Madsen.

Men en ting er at finde frem til et 
eventuelt tab for fiskeriet. En anden 
ting er, at finde en løsning på, hvordan 
dette tab håndteres.

– I Danmark har man tradition 
for, at der udbetales en erstatning til 
fiskerne, men det er ikke noget man 
sædvanligvis gør i Tyskland – her bliver 
det naturligvis en udfordring at finde 
en løsning, der tilfredsstiller alle, fort-
sætter han.

Lytter til havet
Konsortiet skal i gang med nogle forsøg 
omkring mærkning af sild. Her skal de 
afprøve en ny metode og teste, hvordan 
den virker, før en egentlig undersøgelse 
sættes i gang.

– Vi skyder en lille sender ind i 
silden. Derefter placerer vi et net af 
mikrofoner på havbunden, som afslø-
rer, om fisken bevæger sig ind i områ-
det, fortæller Kristian Nehring Madsen.

– Til at mærke ålene har vi brugt 
passive sendere, som fiskerne sender 
tilbage til os, når de har fanget en 
mærket ål. Den nye metode er uafhæn-
gig af genfangst, og da vi forventer en 
meget lille genfangst på sild, er det en 
fordel. Det er svært at få en høj gen-
fangstprocent på sådanne fisk for de 
bliver spist af andre fisk eller forsvinder 
på anden vis, før de kommer i nettet, 
fortsætter han.

Fisk med fællestræk
Det er ikke muligt at undersøge alt. 
Derfor udvælges, nogle repræsentative 
arter inden for nogle forskellige grup-
per – f.eks. fisk der gyder på åbent hav. 
Det at kortlægge fisk kræver omhyg-
gelighed og systematik, men selv da er 
det svært

– Fisk er nogle flygtige væsener, som 
det er meget svært at holde styr på. De 
er jo ikke hegnet ind eller bundet til et 
sted. Der er det lettere med f.eks. mus-
linger, der bliver samme sted hele livet, 
slutter Kristian Nehring Madsen.

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

Omfattende  
miljøundersøgelser

Konsekvenserne for fisk og 

fiskeri er kun en lille del af det 

der skal undersøges, før en fast 

forbindelse mellem Danmark og 

Tyskland kan bygges. I alt er der 

nedsat syv grupper:

• Hydrografi

• Marin biologi

• Fugle

• Fisk og fiskeri

• Marine pattedyr

• Miljøundersøgelser for de 

danske tilslutningsanlæg

• Miljøundersøgelser for de tyske 

tilslutningsanlæg

VVM – vurdering af 
virkninger på miljøet

Gennem et EU-direktiv er vi for-

pligtet til at vurdere konsekven-

serne for miljøet ved byggeri og 

anlæg, af visse typer. En VVM-

redegørelse beskriver og vurderer 

konsekvenserne for:

• mennesker, dyreliv og planteliv 

• jordbund, vand, luft, klima og 

landskab 

• materielle goder og kulturarv 

I forbindelse med Femern Bælt-projektet er der blandt andet indfanget 2000 ål, som er mærket og sat ud igen. Fra venstre mod højre viser 
billederne fangst, mærkning og udsætning.

Fotos: Christian B. Hvidt
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Hvorfra skal jordbrugerens indtjening 
komme i fremtiden? 

Det spørgsmål har regeringen givet 
sit bud på med planen Grøn Vækst, der 
blev offentliggjort den 30. april. Rege-
ringens overordnede mål med planen 
er at sikre fortsat vækst i landbrug og 
fødevareerhverv, samtidig med at natu-
ren og miljøet får bedre betingelser, end 
det har i dag.

Planen er blevet præsenteret og dis-
kuteret i medierne i næsten en måned, 
når dette blad kommer på gaden. 
Derfor vil jeg ikke gå i detaljer med pla-
nens indhold, men tage et blik på, hvor 
jeg mener indsatsen skal prioriteres 

højt, hvis regeringen skal nå sit mål om 
at opnå både vækst i landbruget og et 
bedre miljø.

For mig at se er det helt afgørende at 
prioritere»innovation« som det værktøj, 
der kan bringe jordbruget videre. Det 
er et ord, som bruges i mange sammen-
hænge, men min definition er kogt ned 
til »en ny proces eller nyt produkt, som 
andre vil betale for«.

Danmark er kendt for at fremvise 
en betydelig innovation inden for sek-
toren og for at have mange risikovillige 
landmænd, skovejere og fødevarepro-
ducenter. Vi har samtidig en unik evne 
til at skabe samarbejde mellem univer-
siteter, GTS-institutter (som AgroTech), 
erhvervsliv og forbrugerorganisationer. 

Vi har også en globalt anerkendt hurtig 
videnimplementering gennem bl.a. råd-
givningssystemer og hurtig innovation, 
så Danmark besidder alle forudsætnin-
ger for at kunne skabe en fremtid som 
bruger af jorden.

Nye forretningsmodeller
Men omverdenen kommer tættere og 
tættere på. De klassiske parametre som 
kvalitet, sikkerhed m.v. er under pres, 
og – kombineret med det højere danske 
omkostningsniveau – viser det mere og 
mere tydeligt, at de nuværende forret-
ningsmodeller skal gentænkes. 

Kombinationen af risikovillighed, 
hurtighed og egenskaben at kunne 
håndtere komplekse løsninger er 
nøglen. Kan vi organisere os i flere 
samarbejder internt i Danmark, med 
flere led i kæden, og fordele en risiko 
på flere skuldre har vi alle muligheder 
for at kunne løfte os ind i fremtidens 
jordbrug. Jeg tror, at fremtidens forret-
ningsmodel for en effektiv og konkur-
rencedygtig jordbruger indeholder en 
kombinationsproduktion af fødevarer 
og noget mere – for eksempel produk-
tion af fødevarer og bioenergi, fødeva-
rer og miljø og velfærd, fødevarer og… 

Grøntsager, græs og gas
I AgroTech – Institut for Jordbrugs- og 
FødevareInnovation – arbejder vi med 
en række demonstrationsprojekter, der 
kan vise vejen for denne nye kombi-
nationsform – for eksempel gartnerier, 
der benytter den nyeste drivhustekno-
logi, IT og energiindvindingsteknologi, 
der både kan producere drivhusgrønt-
sager og CO2-neutral energi til fjernvar-
menettet. 

Andre projekter omhandler føde-
varers klimaperformance, hvor vi vil 

Af René Damkjer, AgroTech

Det er afgørende, at regeringen prioriterer 

innovation i jordbruget, hvis Grøn Vækst-planen 

skal blive en succes.

Grøn Vækst-innovation 
haster

Dyrkning af energiafgrøder som pil er et eksempel på en produktion, der kombinerer flere pro-
duktionen af vedvarende energi med beskyttelse af vore vandressourcer.

Foto: Ny Vraa Bioenergi I/S
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bringe fakta og konkrete forslag ind i 
klimadebatten i forhold til fødevarepro-
duktion. Sidst, men ikke mindst – brug 
af grøde og enggræs til biogas, hvilket 
giver lavere udvaskning af næringsstof-
fer til miljøfølsomme områder, klima-
venlig energi gennem biogas og øko-
logisk gødning efter biogasprocessen 
– tænkt sammen i ét koncept. Projekter, 
som skal medvirke til at udnytte kombi-
nationsmuligheder til nye forretninger.

Ændringen består i, at vi skal have 
flere forskellige anvendelser ud af 
jorden som ressource – vi skal sam-
tænke muligheder, og vi skal satse på at 
beherske de mest komplekse løsninger. 
Det giver den markedsfordel, at det er 
vanskeligere at kopiere af andre produ-
center, det bliver en bredere økonomisk 
platform, så jordbrugeren bliver mindre 
afhængig af en enkelt indtægtsform, 
og det vil – særligt inden for klima- og 
miljøområdet – kunne bidrage positivt 
til de af samfundet opsatte mål. Alt i alt 
så er der en fremtid for jordbrugeren 
– trods de umiddelbart sorte udsigter.

Det kræver mod og handling
Denne nye tankegang kræver, at der 
skabes de rette rammebetingelser, og at 
der handles hurtigt. Regeringsplanen  
Grøn Vækst indeholder en række ini-
tiativer, der vil kunne skabe grundlaget 
for skabelsen af en mere kompleks 
forretningsmodel for fremtidens jord-
bruger. Jeg skal ikke gå ind i, hvilke 
initiativer, jeg tror, bidrager med hvad, 
og hvilke der kan risikere at modvirke 
denne udvikling.  

Min aftenbøn vil i stedet bestå af et 
fromt ønske om, at Grøn vækst – sær-
ligt for vækstdelen – hurtig forvandles 
fra ord til handling. Jordbrugeren er i 
en historisk klemme med høje input-
priser, lave outputpriser og en finansiel 
sektor, der er meget tilbageholden. Vi 

er nødt til at skaffe bedre bundlinje i et 
af Danmarks mest betydende erhverv. 
Derfor har vi behov for igangsættelse 
af initiativerne hurtigt, da verden 
derude kører hurtigere og hurtigere, 
og vores konkurrenter bliver mere og 
mere sofistikerede – så skal vi fortsat 
kunne vinde det innovative kapløb, 
skal vi hurtigt videre. Min frygt går på, 
at Grøn vækst-initiativet skaber behov 
for flere udredninger, dokumenter og 
udvalg, før det bliver til handling. Lad 
min frygt blive til skamme…

Forfatteroplysninger:
René Damkjer er adm. direktør i AgroTech 
– Institut for Jordbrugs- og FødevareInnova-
tion.

AgroTech er etableret for at styrke udvikling og anvendelse af viden og 

teknologi inden for jordbrugs- og fødevareerhvervene. AgroTech er et GTS-

institut (Godkendt Teknologisk Service), godkendt af videnskabsministeren. 

AgroTech gennemfører forskning, forsøg, udvikling, test og demonstration 

inden for jordbrugsteknologi, biomaterialer og bioprocesteknologi, miljø- og 

energiteknologi, husdyr- og fødevareområdet, IT, samt teknologi indenfor 

gartnerierhvervet.

Instituttets domicil er i Skejby ved Århus, og det har ca. 80 medarbejdere. 

AgroTech har også afdelinger i Tåstrup og Odense.

Udnyttelse af græs fra enge giver vedvarende energi i form af 
biogas, gødning til det økologiske jordbrug og bidrager samtidig 
til at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet.

Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech
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HedeDanmark a/s realiserede i 2008 et 

rekordstort resultat før skat på 28,7 mio. 

kr. baseret på en omsætning på 1,2 mia.

kr. Det svarer til en indtjeningsmæssig 

vækst på 6 procent.

– HedeDanmark fortsatte sin stabile 

vækst siden etableringen i 2004, og vi 

betragter resultatet som meget tilfreds-

stillende, siger HedeDanmarks bestyrel-

sesformand Ove Kloch.

Trods den finansielle og økonomiske 

krise præsterede selskabet en meget 

positiv udvikling på det danske marked, 

eksempelvis inden for grøn service på 

udendørsarealer for virksomheder og 

offentlige kunder.

– Baggrunden for den positive 

udvikling er, at vi igennem flere år har 

arbejdet strategisk med at opbygge 

forretningsaktiviteter og identificere 

kundesegmenter inden for områder, 

der er mindre følsomme over for kon-

junkturudsving. Den satsning viste sig 

i høj grad at bære frugt, efterhånden 

som den finansielle og økonomiske krise 

begyndte at slå igennem i 2008, fortæl-

ler administrerende direktør Carsten 

With Thygesen fra HedeDanmark.

Fra midten af 2008 fik den globale 

finanskrise stor negativ betydning for 

aktivitetsomfanget og indtjeningen i 

HedeDanmarks udenlandske dattersel-

skaber. På det danske marked mærkede 

selskabet først krisen fra sidste kvartal.

Det var især den kraftige opbrems-

ning inden for bygge-, anlægs- og træ-

industrien, der påvirkede de mest kon-

junkturfølsomme forretningsområder i 

selskabet.

Forventer  
at vinde markedsandele
HedeDanmark forventer, at den finan-

sielle og økonomiske krise uundgåeligt 

vil medføre et lavere aktivitetsniveau 

inden for en række konjunkturfølsomme 

HedeDanmark  
på karrieredag

  

HedeDanmark deltog den 23. og 24. 

april i LIFE virksomhedsmessen på Det 

Biovidenskabelige Fakultet ved Køben-

havns Universitet. 

Messen, der i år havde 10 års jubi-

læum, gav studerende mulighed for at 

gå på opdagelse i de mange spændende 

muligheder, arbejdsmarkedet kan byde 

en færdiguddannet kandidat. Samtidig 

fik virksomhederne lejlighed til at møde 

nogle af de profiler, der uddannes ved 

LIFE. 

Rekordresultat i HedeDanmark 
  

områder som skovning, råtræhandel 

og nyanlæg inden for anlægsgartneri. 

På den baggrund er forventningerne til 

resultatet mere usikre end normalt, men 

selskabet forventer stadig et klart posi-

tivt resultat for 2009.

HedeDanmark forventer at komme 

styrket ud af den økonomiske og finan-

sielle krise.

– Vort mål er til stadighed at udvikle 

HedeDanmark som en grøn servicevirk-

somhed ved at være nytænkende inden 

for forretningskoncepter, samarbejdsfor-

mer med kunder og teknologisk udvik-

ling, siger Carsten With Thygesen. Vi har 

sammen med eksterne partnere, såsom 

Skov og Landskab, Københavns Universi-

tet, udviklet branchens mest ambitiøse 

trænings- og efteruddannelsesprogram 

i form af HedeDanmark Akademiet og 

investerer fortsat millioner i kompeten-

ceudbygning.

HedeDanmark er markedsledende på 

næsten alle sine forretningsområder, og 

aktiviteterne i selskabet bygger på en 

god finansiel styrke. 

– Dermed står vi godt rustet til at 

klare os igennem krisen og er parate til 

at udnytte de muligheder, som krisen 

giver for at vinde konkurrencefordele. 

Krisen vil medføre en markedskonsolide-

ring på en række af vore forretningsom-

råder. Vi vil bidrage til konsolideringen 

gennem opkøb af virksomheder og 

derved fastholde vore vækstmål, siger 

Carsten With Thygesen.

HedeDanmark har udviklet  
branchens mest ambitiøse uddannelsesprogram.

Foto: HedeDanmark a/s
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Orbicon  
vinder markedsandele
Trods krisen opnåede Orbicon A/S i 2008 et resultat, der var 

markant bedre end i 2007. Det blev både til flere medarbej-

dere og et pænt overskud.

Resultatet blev i 2008 på 7,4 mio. kr., hvilket var en frem-

gang på 11 mio. kr. i forhold til året før. Nettoomsætningen 

steg med 15 procent, og der blev ansat godt 80 nye medar-

bejdere i 2008. 

Det betyder, at Orbicon nu er en af de absolut største aktø-

rer på det danske miljørådgivningsmarked. Væksten var alene 

organisk og et resultat af, at det lykkedes at vinde markedsan-

dele i et stærkt konkurrencepræget marked.

– Det er tilfredsstillende, at det har været muligt at vende 

udviklingen så hurtigt, og det har vist sig at være den rette 

strategi at fastholde alle kernekompetencerne gennem den 

meget svære periode i 2007, siger bestyrelsesformand Ove 

Kloch. 

I kølvandet af strukturreformen fulgte i 2007 en opbrems-

ning af miljømarkedet – et marked som så småt er kommet i 

omdrejninger igen.

Klima og miljø i fremgang
Klimatilpasningsopgaver har fyldt en del. Orbicon hjælper 

med løsninger omkring håndtering af de store mængder 

regnvand og planlægning i forhold til vand og spildevand.

Orbicons IT-systemer til forsyningsområdet anvendes efter-

hånden af hovedparten af de danske kommuner. I 2008 har 

Orbicon også fået en del større miljøundersøgelsesopgaver 

– bl.a. på Femernforbindelsen og VVM-redegørelse i forbin-

delse med FN-byen på Marmormolen i København samt kon-

sekvensvurderinger af minedrift i Grønland.

Et nyudviklet værktøj til at prioritere indsatsen i forhold til 

jordforurening bruges nu af en række regioner. Og trods en 

byggebranche i krise har Orbicon i 2008 som noget nyt fået 

flere projekter indenfor bæredygtig byudvikling og byggeri. 

Nyt samarbejde  
om energibesparelser
Fem virksomheder inden for energi- og forsyningsområdet 

i Danmark har udviklet et nyt koncept, der er målrettet de 

danske renseanlæg, vand- og kloakforsyninger. Det nye sam-

arbejde hedder e5 og har allerede præsteret rigtig gode 

resultater.

– Ved at samle alle kompetencer inden for feltet kan vi føre 

forsyningsvirksomheden hele vejen i mål. Ud over at afdække 

potentialet, kan vi også implementere tiltagene og overvåge, 

at de fortsat virker, fortæller Johnny Gybel fra Orbicon A/S, 

der er én af de fem partnere. 

De øvrige virksomheder i e5 er Dong Energy, Picca Auto-

mation A/S, DHI og Stjernholm A/S.

e5-virksomhederne har allerede undersøgt 45 renseanlæg, 

og fundet et besparelsespotentiale på 30 mio. kWh/år og 225 

pumper i forskellige installationer for vand og spildevand, 

hvor der i alt kan spares fem mio. kWh om året. Det svarer til 

en reduktion af CO
2
-udledningen på 17.000 ton om året.

– Investeringerne betaler sig selv hjem meget hurtigt. 

Sparede kilowattimer er sparede penge og samtidig har vi en 

ordning som præmierer efter, hvor meget CO
2
-udledningen 

reduceres. Vi kommer kun med løsninger, som kan betale sig 

for kunden, siger Mette Brynjolf Jepsen fra Dong Energy.

En lys og grøn fremtid
– Jeg forventer, at klimaudfordringen og EU-kommissionens 

skærpede krav til den generelle vandmiljøtilstand, vil sætte 

yderligere skub i udviklingen på miljøområdet i Danmark. De 

politisk besluttede investeringer i infrastrukturen vil medføre 

en højere aktivitet inden for både anlæg, miljøundersøgelser 

og planlægning, fortæller administrerende direktør Jesper 

Nybo Andersen.

– Vi har allerede forøget staben af medarbejdere med fem 

procent i løbet af de to første måneder af 2009. Vi regner 

med, at den udvikling fortsætter, selvom den generelle 

afmatning af økonomien gør, at der er mange, der gerne vil 

ind på markedet. Men vores viden og erfaring gør, at vi tror 

på, at vi fortsat kan udvide vores markedsandel, slutter Jesper 

Nybo Andersen.

Oversvømmelser har givet øget fokus på klimaforandringerne.

Foto: Orbicon A/S
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

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.

Foto: Jacob Damborg/NatureEyes

Håndbogen kan downloades gratis 
som pdf-fil på www.hedeselska-
bet.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.


