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Vi vil – og kan  
– gøre en forskel for samfundet !

Hedeselskabets repræsentantskab vedtog ved årsmødet den 20. april en 

revision af selskabets vedtægter og formålsparagraf, der giver Hedeselskabet 

mulighed for at levere en forstærket indsats til gavn for dels bo- og levevilkå-

rene primært i landområderne, dels forskning, udvikling og formidling inden 

for natur, miljø og energi.

De reviderede vedtægter har en bestemmelse om et medlemsudvalg, der 

har til opgave at styrke foreningens udvikling i forhold til såvel medlemmerne 

som omverdenen. Udvalget skal blandt andet iværksætte nye projekter i hen-

hold til selskabets formålsparagraf og forretningsplatform.

I den forbindelse har medlemsudvalget indstillet til bestyrelsen om at støtte 

to projekter. Det ene er etableringen af Naturvidenskabernes Hus i Bjerring-

bro, der har modtaget 800.000 kroner. Det andet projekt modtager 4 millioner 

kroner til videreudvikling af minivådområder, som kan rense drænvand og 

afløbsvand for uønskede stoffer. Begge projekter er omtalt i denne udgave af 

Vækst.

Med udvælgelsen af de to vigtige projekter har medlemsudvalget vist, at 

Hedeselskabet som forening og erhvervsdrivende fond vil og kan gøre en 

forskel på områder, der er centrale for det danske samfund. 

Disse synlige tiltag forstærker formål og engagement for selskabets virke og 

dermed motivationen for at sikre gode økonomiske resultater i den kommer-

cielle del af Hedeselskabets aktiviteter – det vil sige i Dalgasgroup og dattersel-

skaberne.

Derfor arbejder vi målrettet med at sikre en optimal forretningsudvikling. 

Markante eksempler er den løbende optimering, der har skabt et stærkt Hede-

Danmark på det grønne område, og forårets opkøb af byggerådgiveren Leif 

Hansen Engineering, der nu er en del af selskabet Orbicon | Leif Hansen – en 

stærk rådgiver inden for miljø, byggeri, energi og infrastruktur.

Den seneste gode nyhed er, at det polske parlament har bekræftet, at vi kan 

overføre klimakreditter til Danmark fra produktionen af vedvarende energi på 

vore polske lossepladser. Det skaber både mere vedvarende energi i Polen og 

viser, at vi også kan gøre en forskel i forhold til klimaindsatsen og dermed det 

internationale samfund.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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-mål er realistiske

Med de kommende vandplaner er det højaktuelt for kommu-

nerne at få styr på udledninger af spildevand i det åbne land. 

Siden Vandmiljøplan II har kommunerne skullet sørge for, at 

spildevandet renses tilstrækkeligt fra de ejendomme, der udle-

der til vandløb og søer, hvor miljømålsætningen ikke er opfyldt. 

Hvis spildevandet fra en ejendom er med til at forurene, bliver 

ejendommen pålagt at rense spildevandet bedre. Ofte bliver 

løsningen et minirenseanlæg, men der har været rigtig mange 

tilfælde, hvor anlægget ikke har kunnet overholde kravene til 

udledning. Undersøgelser har nu vist, at synderen ofte er bund-

fældningstanke, der er for små eller fejlkonstruerede. Læs mere 

side 29-30.

Det sker i Dalgasgroup

34 Første energineutrale etagebyggeri i Danmark
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DI: Klimastrategi  
for erhvervslivet mangler finansiering 
27-10-09. Der er mange gode visioner i regeringens 

erhvervsklimastrategi, men regeringen har langt fra afsat 

penge nok, mener Dansk Industri.

Skovhugst på højt niveau trods krise 
27-10-09. Selv om den økonomiske krise tog fart i 2008, 

forblev skovhugsten på et højt niveau.

Pesticidforbruget stiger stadig viser ny statistik 
27-10-09. Behovet for en mere effektiv beskyttelse af 

vandboringerne presser sig på, siger Dansk Vand- og Spil-

devandsforening.

Hvor bliver vand- og naturplanerne af? 
30-09-09. Tidsplanen er snart skredet med et år. Et åbent 

spørgsmål, om kommunerne får kortere tid til deres del af 

opgaven.

Natur er forsvundet efter kommunalreformen
25-11-09. Natur, som skulle huse insekter, planter og fug-

learter, er blevet omdannet til pløjemarker. Det viser en 

større stikprøvekontrol, som Danmarks Naturfrednings-

forening har udført. I visse kommuner er op mod en tred-

jedel af den beskyttede natur pløjet væk. Det handler om 

den såkaldte §3-natur, der er beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens §3. Ifølge Torben Nøhr, formand for Kommu-

nalteknisk Chefforening, er det ikke rigtigt. Kommunerne 

har leveret en stor indsats på området, siger han

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at til-

melde dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst

              Sæt kursen mod  
et godt overblik
Jyske Handlekraft er langsigtet, økono-
misk sparring med udgangspunkt i dine 
ønsker. Hent en pakke med information 
i Jyske Bank.

Sct. Mathias Gade 21 
Viborg  
Tlf. 89 89 38 50  

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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Hedens opdyrkning 
– hvordan gik det til?

Hedeselskabets Museum
Hvis du er medlem af Hedeselskabet, kan du nu 
stifte nærmere bekendtskab med dette spæn-
dende stykke Danmarkshistorie.

Som medlem tilbyder vi dig mulighed for at invi-
tere en gruppe mennesker på guidet tur i Hede-
selskabets Museum, Klostermarken 12 i Viborg.

Er du interesseret, så kontakt Vibeke Højen på 
8728 1133. 

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/museum



4 millioner kroner til 
minivådområder

Hedeselskabets bestyrelse har beslut-
tet at donere 4 millioner kroner til et 
projekt, der skal sikre en målrettet vide-
reudvikling af et koncept for såkaldte 
minivådområder.

Minivådområder er små, kompakte 
anlæg, der er designet til at rense vand 
fra landbrugets markdræn. Rent tek-
nisk bygges dele af minivådområderne 
op med et materiale, der giver en stor 
overflade. På denne overflade er der 

plads til store mængder bakterier, der 
omsætter uønskede stoffer i drænvan-
det. 

Minivådområderne har et stort 
potentiale for at rense drænvandet for 
kvælstof og fosfor og dermed reducere 
miljøbelastningen af vandmiljøet. 

En anden gevinst af minivådområ-
derne er, at de medvirker til at skabe 
varieret natur i et landskab, der er 
præget af mere ensformige kulturaf-
grøder.

Minivådområderne lever i øvrigt op 

til deres navn. De kræver nemlig kun 
et areal på cirka 20 kvadratmeter pr. ha 
dyrket areal, det vil sige 0,2 procent af 
dyrkningsarealet.

Virkemiddel  
for natur- og vandplaner
Hedeselskabet gennemfører projektet i 
samarbejde med Orbicon|Leif Hansen, 
et datterselskab i Dalgasgroup. 

Målet er at undersøge, om minivåd-
områder kan bruges som et billigt, flek-
sibelt og effektivt virkemiddel i relation 
til den forestående nationale natur- og 
vandplanlægning, hvor både natur- og 
vildtinteresser kan tilgodeses, og pro-
blematikken omkring næringsstoffer 
fra landbrugsjorden håndteres.

En vigtig del af projektet er at doku-
mentere anlæggenes effektivitet som 
renseanlæg.

Orbicon | Leif Hansen har i maj 
2008 medvirket til etableringen af et 
minivådområde ved Ondrup Mose nær 
Odder. Anlægget er finansieret af EU 
og etableret i samarbejde med lokale 
landmænd, landbrugets organisationer, 
statens Miljøcenter Århus samt Skan-
derborg og Odder Kommune. Anlægget 
har allerede på nuværende tidspunkt 
vist en række positive resultater.

Hedeselskabet igangsætter stort projekt for at 

videreudvikle minivådområder, der skal rense 

uønskede stoffer fra drænvand.

Af Poul Erik Pedersen

Medvirker til at opfylde Hedeselskabets formål

Efter besigtigelse af minivådområdet, der er etableret ved Odder, har Hede-

selskabets medlemsudvalg afleveret en indstilling til selskabets bestyrelse om 

at støtte videreudviklingen af et koncept for minivådområder med 4 millioner 

kroner.

Vurderingen fra medlemsudvalget er, at projektet vil medvirke til at opfylde 

Hedeselskabets formål, som blandt andet er at arbejde aktivt med at forbedre 

bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturres-

sourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling 

inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabets medlemsudvalg besigtiger minivådområdet i Ondrup Mose ved Odder.
Fra venstre mod højre: Jørgen Skeel, adm. direktør Ove Kloch, Peder Thomsen (formand), Jacob 
Peter Jacobsen (medarbejder i Orbicon | Leif Hansen) og Aleksander Aagaard. 

Jacob Peter Jacobsen, Orbicon|Leif Hansens 
projektleder på projektet, fremviser kransnål-
alger fra afløbsbassinet som dokumentation 
for, at drænvandet er blevet renset.

Foto: Hedeselskabet
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Børnene strålede af begejstring  
– for naturvidenskab!

– Vi undersøger forskellige typer DNA’s 
muligheder for at nedbryde mælk, lød 
det fra to 3. g piger.

– Vi programmerer robotten til en 
konkurrence. Vi skal finde ud af hvem 
af os, der kan få vores robot til at køre 
tættest på legomanden uden at vælte 
den, forklarede 8. klasses eleverne.

– Vi laver modelflyvere, fortalte de 
lidt mindre børn fra skolefritidsord-
ningen.

– Man får helt lyst til at gå i skole 
igen, var kommentaren fra én af de 
voksne gæster ved indvielsen af Natur-
videnskabernes Hus i Bjerringbro den 
22. oktober.

Og man forstår hvorfor. De kedelige 
gråbrune og støvede omgivelser fra sko-

Vores velstand kommer ikke af sig selv. Der er 

brug for Naturvidenskabernes Hus, så vi kan få 

styrket interessen for naturvidenskab, lød bud-

skabet fra undervisningsminister Bertel Haar-

der, da det nye hus i Bjerringbro blev indviet.

Af Poul Erik Pedersen

Hedeselskabet donerer 800.000 kroner

Som en del af Hedeselskabets nye foreningsaktiviteter har selskabets  besty-

relse besluttet at donere 800.000 kroner til Fonden Naturvidenskabernes Hus.

»Den fornemmeste opgave for Naturvidenskabernes Hus er at bidrage til en 

mere inspirerende naturfagsundervisning på grundskoler og gymnasier – og få 

begrejstringen for de naturvidenskabelige fag tilbage, blandt andet ved spæn-

dende forsøg med eksperimenterende undervisning. Naturvidenskabernes Hus 

vil være til gavn for samfundet og er helt i tråd med Hedeselskabets formål om 

at støtte forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi,« 

fremgår det af den positive indstilling fra Hedeselskabets medlemsudvalg til 

bestyrelsen.

Læs mere om Naturvidenskabernes Hus på www.nvhus.dk.

Undervisningsminister Bertel Haarder gav store roser til initiativtagerne 
bag det nye hus.

De mindre børn fra skolefritidsordningen 
i gang med at fremstille modelflyvere.

Glade og engagerede piger fra 8. klasse 
i kamp om at være de bedste til at pro-
grammere en robot.

Med udsigt til den store natur, undersøger 
gymnasielever den »lille« natur. Her under-
søges DNA’s evne til at nedbryde mælk.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Børnene strålede af begejstring  
– for naturvidenskab!

lernes fysiklokaler, er i Naturvidenska-
bernes Hus blevet erstattet af levende 
og smukke omgivelser spækket med 
den mest moderne teknologi.

Virkningen var helt tydelig på ind-
vielsesdagen: Begejstringen strålede ud 
af øjnene på børnene og de unge men-
nesker, der var i fuld gang med deres 
eksperimenter.

Velstanden  
kommer ikke af sig selv
– Vi har brug for som samfund at få 
flere til at uddanne sig inden for natur-
videnskaberne, så vi kan få kvalificeret 
arbejdskraft til virksomhederne. Vel-
standen kommer ikke af sig selv, sagde 
undervisningsminister Bertel Haarder 
i indvielsestalen for Naturvidenskaber-
nes Hus.

Han understregede, at situationen 
for Danmark er ganske alvorlig.

– Vi ligger under gennemsnittet for 
de industrialiserede lande, og vi ligger 
lavere end de øvrige nordiske lande 
med hensyn til at få de unge til at tage 
uddannelser inden for natur og teknik.

– Hvis vi spørger de unge om deres 
holdning til naturvidenskabelige fag, så 
har danske elever den laveste vurdering 
blandt 57 lande, som vi normalt sam-
menligner os med, konstaterede under-
visningsministeren.

Han pegede på, at en af de helt 
grundlæggende problemstillinger er, at 
de mindste børn interesserer sig meget 
for natur og teknik, når de begynder i 
skolen, men interessen er gået tabt, når 
de forlader folkeskolen.

Misforståelser
Om baggrunden sagde undervisnings-
ministeren, at der blandt andet her-
sker en række misforståelser omkring 
naturvidenskab.

– En af misforståelserne er, at man 
skelner mellem kreative og tekniske 
fag. Det er det rene nonsens. Der 
findes ingen fag, hvor man har så store 
muligheder for at udfolde kreativitet 
og innovative evner som inden for de 
naturvidenskabelige og tekniske fag, 
fastslog fastslog Bertel Haarder.

Tre store udfordringer
Bestyrelsesformand Harald Mikkelsen 
samlede tråden op fra Bertel Haarder, 
idet han gik tilbage til den oprinde-
lige beskrivelse af udfordringerne for 
Naturvidenskabernes Hus, da projektet 
blev startet i 2003. 

Der blev dengang formuleret tre 
udfordringer:
• Rekrutteringsudfordringen – virk-

somhederne får vanskeligere ved at 
rekruttere veluddannet arbejdskraft 
med naturfaglige uddannelser, idet 
unge vælger de naturfaglige uddan-
nelser fra.  

• Den demokratiske udfordring – dis-
harmonien mellem den almindelige 
videnskabeliggørelse af samfundsud-
viklingen og borgernes mulighed for 
at forholde sig personligt og politisk 
hertil.

• Identitetsudfordringen – det tilta-
gende indhold af teknologi i vores 
omgivelser og utilstrækkelig naturvi-
denskabelig og teknologisk kompe-
tence hos borgerne.

– Det er tankevækkende, at udfordrin-
gerne er fuldstændig de samme i dag 
som i 2003. Forstemmende på en måde, 
men det betyder jo, at initiativet stadig 
er aktuelt, sagde Harald Mikkelsen.

En trussel  
mod demokratiet

23-10-09. Mangel på viden om 

og interesse for naturvidenskab 

truer demokratiet, lød det fra 

forsker og forsanger i Magtens 

Korridorer Johan Olsen ved ind-

vielsen af Naturvidenskabernes 

Hus.

Læs artiklen om Johan Olsens 

foredrag på  

www.hedeselskabet.dk/vaekst

– Naturvidenskab er grundlag for vores 
samfundsudvikling. Derfor er den mang-
lende interesse for naturvidenskabet stort 
problem for demokratiet, sagde Johan 
Olsen, forsker og forsanger i gruppen 
Magtens Korridorer.

Foto: Hedeselskabet
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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.

Hedeselskabet oprettede i 1887 en 
elevskole på Birkebæk skovridergård. 
Initiativet kom fra E.M. Dalgas, men det 
blev sønnen Chr. Dalgas, skovrider med 
bopæl på Birkebæk, der – sammen med 
de forstmænd, som i tiden efter knyt-
tedes til området – kom til at præge 
uddannelsen. Skolen fungerede i perio-
den 1887-1915.

Denne skole må have haft en forlø-
ber idet en F. Rosenkrantz, der var offi-
cerssøn fra Viborg, og som senere blev 
ejer af Liselund på Møn, fortæller, at 
han i 1877 tiltrådte den nystiftede lille 
skole for »dumpede officerer og ligestil-
lede« på Høgildgaard og Harreskov 
plantager. 

Det første hold på Birkebæk havde 5 

elever, 3 med løjtnantsrang, 1 uden titel 
og en bonde ved navn Stærmose. Sidst-
nævnte Peter Stærmose blev senere 
skovrider i St. Hjøllund plantage. Ele-
verne blev undervist af skovrider Peter 
Borch, der senere afløste E.M. Dalgas 
som selskabets adm. direktør.

Hensigten med skolen var at 
uddanne elever, der kunne påtage 
sig opgaver som ledere i det daglige 
arbejde for plantningssagen. Dette 
krævede ifølge E.M. Dalgas mening en 
særlig uddannelse.

Undervisningen omfattede praktiske 
arbejder i plantager og planteskole, 
landmåling og nivellering, korttegning, 
udarbejdelse af tilplantningsplaner, 
regnskab, forstbotanik samt kulturlære.

Undervisningen omfattede også eks-
kursioner til egnens plantager. 

Der blev kun optaget elever med 
gode skolekundskaber, og som havde 
haft arbejde ved landbruget samt 
opholdt sig i et par år på et hededistrikt 
og deltaget i praktisk arbejde på distrik-
tet. Det 1½ årige kursus sluttede med 
en eksamen. I alt udgik ca. 50 elever fra 
skolen på Birkebæk.

Til Vestindien og Rusland
Ikke alle blev ansat ved Hedeselskabet.

En søn af Chr. Dalgas, Jean Marc 
Dalgas, læste til forstkandidat og blev 
statsskovrider med tjeneste ved det 
daværende Haderslev distrikt. 

To blev plantører i Vestindien, og 
efter hjemkomsten til Danmark blev 
den ene, B.P. Bertelsen, konsulent og 
kontorbestyrer ved Hedebruget. 

En af eleverne rejste til Rusland, hvor 
han blandt andet arbejdede med tjære-
ovne. Det var denne elev, der sendte 
tegningerne af en tjæreovn til Hedesel-
skabet, efter hvilke man opførte en til-
svarende i plantagerne syd for Herning. 
Læs denne historie i Vækst 1-2008. 

Nogle blev skovridere ved Hedesel-
skabet, mens andre blev privat ansatte 
skovridere. En del af eleverne blev 
plantører og kom til at præge udviklin-
gen på flere store ejendomme. 

Af P.F. Tøttrup

I perioden 188�-191� 

uddannede Hedeselskabet 

�0 elever til plantningsar-

bejdet.

Hedeselskabets elevskole 
på Birkebæk

Birkebæk elevskole, 1920. Bygningen bag hølæsset var bolig for eleverne på elevskolen.
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Vi vil være en  
katalysator for udvikling!
En stor del af landbrugets bygninger 
står tomme, og mange arbejdspladser 
forsvinder fra landdistrikterne. 

Derfor bliver det i de kommende år 
vigtigt at sørge for, at nye erhverv kan 
udvikle sig i landområderne. Det er 
også vigtigt, at landskab og landsbyer 
fortsat er attraktive for folk, der gerne 
vil bosætte sig der. Altsammen i en 
fornuftig balance mellem bosætning, 
erhverv og natur.

Den udvikling vil vi gerne under-
støtte i Hedeselskabet. Det vil vi, fordi 
vi i foråret vedtog en tilføjelse til vores 
formålsparagraf om, at selskabet skal 
arbejde aktivt med at forbedre bo- og 
levevilkårene primært i landområderne 
og med at udnytte naturressourcer til 
gavn for samfundet gennem forskning, 
udvikling og formidling inden for natur, 
miljø og energi.

I landområderne kan nye aktivite-
ter inden for netop natur-, miljø- og 
energiområdet blive en drivkraft for 
ny udvikling. Ny teknologi kan sikre, 
at landbrug og erhverv kan udvikle 
sig, uden at det belaster naturen og 

vandmiljøet – og bioenergi kan sikre 
en bæredygtig energiforsyning. Nye 
grønne arealer og natur kan forskønne 
landsbymiljøerne og gøre dem attrak-
tive for bosætning, friluftsaktiviteter og 
turisme. 

Det er aktiviteter, som Hedeselskabet 
har stor viden om og mange erfarin-
ger med i kraft af de forretninger, der 
drives af datterselskaberne i Dalgas-
group A/S – den forretningsmæssige 
del af Hedeselskabet.

Med den nye formålsparagraf vil vi 
som forening bruge en del af Hedesel-
skabets indtjening, men også viden og 
erfaring, til at være katalysator for de 
mennesker, der med stor ildhu arbejder 
for at sætte gang i en ny udvikling i 
såvel landområder som byer. 

Her i efteråret har Hedeselskabet 
doneret 4 millioner kroner til udvikling 
af minivådområder, som kan rense 
drænvand fra landbrugets marker, før 
det ledes ud i vandløb og søer. Det kan 
være med til at sikre landbrugets udvik-
ling, samtidig med at udledningen af 

uønskede stoffer til vandmiljøet redu-
ceres. Desuden har vi doneret 800.000 
kroner til Naturvidenskabernes Hus i 
Bjerringbro.

Som det fremgår af artiklerne i 
temaet »Liv på landet?« på de følgende 
sider er der ikke blot store udfordringer, 
men også mange muligheder. Derfor 
vil vi igangsætte flere projekter af vari-
erende størrelse. I den forbindelse vil vi 
gerne opfordre medlemmerne af Hede-
selskabet til at komme med idéer til 
projekter, som selskabet kan engagere 
sig i med både viden, handling og øko-
nomi,  og som skaber nye perspektiver 
for udviklingen i vores land.

Projektidéer sendes til Hedeselska-
bet, Klostermarken 12, Postboks 91, 
8800 Viborg, att. Vibeke Højen, eller på 
hedeselskabet@hedeselskabet.dk.

Medlemsudvalget
Peder Thomsen
Jørgen Skeel
Aleksander Aagaard
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Æblernes  
mange muligheder

Det er op ad bakke for Skive Kom-
mune. I de kommende 30 år forventer 
Danmarks Statistik, at kommunen 
mister 1053 indbyggere, hvilket svarer 
til 2,2 procent af den lokale befolkning. 

Det lyder måske ikke af så meget, 
men samtidig bliver der færre til at 
betale skat og flere ældre, der skal have 
hjælp, så det kan alligevel blive en dyr 
omgang. 

I en af kommunens landsbyer, 
Rødding i Salling, har indbyggerne 
imidlertid besluttet sig for, at de ikke 
vil lade sig gå på af de dystre frem-

tidsudsigter. De har besluttet sig for, 
at æbler er vejen frem.

Der var ganske vist nogen, der gri-
nede lidt i skægget, da folkene fra Rød-
ding begyndte at snakke om æbler for 
et par år siden, men efterhånden som 
byens projekt har foldet sig ud, er smi-
lene blevet til seriøs opbakning fra alle 
sider – ikke mindst fra kommunen.

På kort tid er »Rødding – æblets by i 
Salling« blevet et sjovere og smukkere 

sted, og på sigt vil nye 
arbejdspladser og virk-

somheder komme til.

Nye mennesker og virksomheder
Det fortæller tre af Røddings borgere 
på en blændende smuk oktoberdag, 
hvor Vækst har stævnet dem på byens 
kro for at få historien om æblets by. 

Mens kromanden, Alex Kirkegaard, 
laver kaffe og varmer boller, fortæller 
Lone Boe Nielsen, freelance billed-
kunstner, dekoratør og reklamekvinde, 
at det handler om at lokke nye men-
nesker til, skabe socialt sammenhold 
og sørge for, at det bliver en dejligere 
by at bo i.

– Men det handler også om, at 
der kan komme nogle nye, lokale 
nichevirksomheder op at stå, fortæl-
ler hun. 

– Og når der kommer nye menne-
sker, flere turister og flere virksomheder 
til, så har vi bedre chancer for, at den 
lokale gartner, kroen, brugsen og skolen 
overlever, tilføjer Arne Knudsen, der 
er smed og medarbejder på en virk-
somhed, som lakerer jern i nabobyen 
Balling.

Indtil videre omfatter byens æble-
projekt så forskelligartede aktiviteter 
som æblefest med marked, æblemo-
steri, produktion af cider, forskønnelse 
af by og landskab med æbletræer samt 

Hvordan går man mod strømmen i et område, 

hvor befolkningstallet er i tilbagegang?  

Rødding – æblets by i Salling – har et bud.

Uhm - det 
smager ...

Mostedag. Æblerne vaskes, før de skal mostes.

Foto: Claus Haagensen, Chili

Foto: Claus Haagensen, Chili

Foto: Claus Haagensen, Chili

Tem
a: Liv p

å lan
d

et ?

10 / Vækst 4•2009

Af Poul Erik Pedersen



Æblernes  
mange muligheder

etablering af et såkaldt pomet og forsk-
ning i æblesorter. 

Husmandsæbler,  
forskning og turister
Det sidste er vigtigt, for æbleprojektet 
bygger på en stærk lokal historie. I 650 
år har der været en frugthave på den 
nærliggende Spøttrup Borg. I 1937 blev 
borgen overtaget af staten, og samtidig 
blev der etableret 27 husmandsbrug. 
De fik hver en parcel på 1 tønde land 
med æbletræer og en forpligtelse til at 
dyrke æbler på parcellerne, der blev 
udstykket på mager jord mellem Spøt-
trup Borg og Rødding by. 

– Min bedstefar var en af husmæn-
dene, og min far kan den dag i dag for-
tælle, hvor dejligt der var i æblehaven 
i maj måned, når træerne blomstrede. 
Det duftede så skønt, og bierne sum-
mede, fortæller Lone.

Men projektet slog delvist fejl – især 
fordi man plantede madæbler, som folk 
ikke gad spise. 

Fra 1950’erne begyndte husmæn-
dene derfor at rykke træerne op. De 
sidste træer forsvandt i 2006, fortæl-
ler Arne, der nu er i fuld gang med at 
skabe nyt liv i de gamle æblehaver.

En række af parcellerne har nemlig 
overlevet, og her bliver der etableret 
et nyt pomet – en forskningsoriente-
ret æblehave. Pometet kommer til at 
rumme 49 æblesorter. De skal podes på 
to forskellige grundstammer, og det skal 
undersøges, hvordan de klarer det vest-
jyske vejrlig og den magre jord. Blandt 
andet skal æblerne smagstestes hvert 
år, fortæller Arne.

Håbet er desuden, at turisterne på 
Spøttrup Borg vil gå en tur i pometet 
og derfra sive videre op i Rødding by, 
besøge kroen, købe kunst, æblecider 
osv.

– Som det er nu, besøger turisterne 
Spøttrup Borg og tager afsted derefter. 
Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne 
holde på dem en hel dag, siger Lone.

Æblets dag
De sidste to år har byen holdt en 
»æblets dag«, hvor folk er kommet for at 
få lavet æblemost af deres æbler. Et af 
projekterne går nemlig ud på at teste 4 

forskellige typer af mindre og lidt større 
anlæg til produktion af æblemost. 

Æblets dag foregår foran kroen i 
Rødding, og i år var arrangementet 
udvidet med 20 boder, hvor lokale 
solgte deres kunst, kunsthåndværk, 
marmelade, honning osv. Et lokalt band 
spillede, og der var festmiddag om 
aftenen.

Det har helt klart medvirket til at 
styrke det sociale liv i byen. Folk har 
lært nye mennesker at kende og har 
haft det sjovt med æblerne, lyder det 
fra de tre Rødding-borgere.

Cider, etiketter,  
hesteture og mosterier
Et vigtigt perspektiv for projektet er, 
at det også skal bidrage til udvikling af 
lokale jobs og virksomheder.

– Ambitionerne i projektet er store. 
Men i første omgang skal vi nok se 
sådan på det, at Lone måske kan 
komme til at designe nogle etiket-
ter. Der er måske nogle ciderlaug, der 

Kristian Ahm Hansen,  
der er formand for foreningen »Rødding – æblets by i Salling«,  
tager imod ved en mostedag på traktørstedet ved Spøttrup Borg den 10. oktober i år.

Og så skal æblernes presses. Æblernes vejes.. En tur i kværnen.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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holder »åben gård« fire gange om året. 
En pige kan få arbejde i fem timer om 
ugen med at sætte etiketter på flasker. 
På den måde breder det sig som ringe i 
vandet med småjobs og arbejdsopgaver, 
siger kromanden Alex Kirkegaard.

Selv er han med i et æbleciderlaug, 
hvor de er otte lokale, der laver æbleci-
der som hobby.

– Men jeg kan da godt se for mig, at 
det kan blive en nicheproduktion, jeg 
kan køre ved siden af kroen, siger han.

De fire mobile æblemostanlæg – og 
et helt nyt anlæg til pasteurisering – er 
i det daglige placeret på Arne Knudsens 
hobbylandbrug. Det største mosteri kan 
tage et tons æbler i timen.

– Anlægget er købt ind i Østrig, og 
jeg har haft besøg af en ingeniør fra 
leverandøren, der kom for at se, hvor-
dan jeg havde monteret anlægget på 
en trailer, så vi kan køre det rundt til 
arrangementer, fortæller Arne – og ind-
rømmer, at tanken om at sælge moste-
rianlæg da har strejfet ham. 

Vær realistisk  
og få tingene gjort!
Snakken kommer også ind på, hvad der 
egentlig skal til for at få projekter af 

denne karakter til at lykkes, og der er 
rigtig mange ting der spiller sammen.

– Det er vigtigt at få så mange som 
muligt med. Jo flere der er med, jo flere 
idéer får man. Desuden skal der lægges 
mange timer i det, og det bliver for 
uoverskueligt, hvis der kun er få perso-
ner med, siger Lone. 

Det er også vigtigt at være realistisk 
og ikke slå alt for store brød op, så man 
er sikker på, at man kan gennemføre 
de beslutninger, der bliver truffet.

Det er også vigtigt, at der er en orga-
nisation, der kan løfte opgaverne med 

at søge tilskud og indhente tilladelser 
fra kommunen. Den rolle er især blevet 
spillet af projektets koordinator, Kri-
stian Ahm Hansen, der ikke selv kunne 
komme på kroen den dag, Vækst var 
på besøg. 

Sidst, men måske ikke mindst, 
synes valget af æbler at være genialt: 
Håndgribeligt, synligt, sundt, noget der 
kan involvere hele familien, og så har 
æblerne oven i købet stærke rødder i 
byen.

Ifølge de tre Rødding-borgere har 
andre landsbyer i området da også 
noteret sig, at der sker noget i Rødding. 
Måske kunne inspirationen og det gode 
eksempel føre til, at flere nabolands-
byer sætter en ny udvikling i gang, så 
den triste prognose fra Danmarks Stati-
stik bliver gjort til skamme...

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

Sådan begyndte det med æblerne

»Rødding – æblets by i Salling« blev i begyndelsen af 2009 til en forening, hvis 

formand er Kristian Ahm Hansen, som koordinerer byens æbleprojekter. Han flyt-

tede til byen i 1995, og han og hans hustru begyndte allerede dengang at dis-

kutere med deres nye netværk i byen, om man kunne gøre noget for at fremme 

beplantninger i og omkring byen. Efterhånden kom æbletræerne i fokus, blandt 

andet fordi man kan få noget ud af dem, og fordi der i forvejen var en historie 

omkring æbletræer i Rødding.

– Oven i det kunne jeg se, at den lokale selvstændighedskultur og forenings-

kultur rummede nogle stærke værdier, der gav grundlag for et byudviklingspro-

jekt, hvilket jeg også interesserede mig for, fortæller Kristian Ahm Hansen, der 

understreger, at han kun er én blandt en stor flok mennesker, der leverer en stor 

indsats for projektet.

Nu er mange af byens borgere involveret i de mange æbleaktiviteter, hvor 

omdrejningspunktet er podning og plantning af 10.000-15.000 æbletræer i 

løbet af de kommende år.

Mange borgere er med 

Ud af 1500 mulige deltagere har over 200 lokale borgere indtil videre deltaget 

i aktiviteter omkring projektet »Rødding – æblets by i Salling.«

– Fra starten havde vi regnet med, at der måske kom 20-30 stykker med, så 

det er helt vildt så mange, der har engageret sig, siger Kristian Ahm Hansen, 

formand for foreningen bag projektet.

 Æbleprojektet bidrager til at generere ekstra salg af 
blandt andet kunsthåndværk i Rødding-området.

Kroejer Alex Kirkegaard arbejder med at 
udvikle cider i de hvide spande.

Arne Knudsen viser rundt i det, der er ved at blive 
til et pomet mellem Spøttrup Borg og Rødding by.

Foto: Claus Haagensen, Chili Foto: Hedeselskabet Foto: Hedeselskabet
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Landdistriktsudvikling er et positivt 
ladet ord, og mange mennesker er 
involveret. 

Men det er langt fra indlysende,  
hvad det egentlig skal have som mål og 
handle om. 

Et yderpunkt er at lukke landsbyer 
og opgive samfundet i udkantsområ-
derne. Det kan eventuelt kombineres 
med et andet, nemlig at der satses på 
flere sommerhuse, dobbeltbosætning 
og turisme – og helst tiltrækning af rige 
pensionister. 

Et tredje kan være at sikre skoler, 
købmænd og andre basale services, 
så den lokale befolkning ikke presses 
ud, og samfundet derude kan holdes 
på stand by. Natur- og nationalparker 
nævnes tilsvarende som en løftestang, 
ligesom for eksempel lokale kvalitets-
produkter eller det multifunktionelle 
landbrug af og til kommer på hitlisten. 

Først og fremmest ser de fleste dog 
»landdistriktsudvikling« som et spørgs-
mål om penge til projekter og ildsjæle-
nes gøremål. Problemet er her, at vi skal 
kigge med lup, hvis vi overhovedet skal 
kunne få øje på den effekt, disse tilskud 
har på udviklingen i landdistrikterne. 

Landdistriktsbegrebet  
spænder ben for muligheder 
For få år siden var »landdistrikter« det 
samme som området uden for byer, og 
dér hvor landbrugssamfundet og natu-
ren fandtes, og hvor der var en indre 
sammenhæng. Der var også plads til, at 
bybefolkningen kunne rekreere sig, når 
bare de holdt afstand. Den dag i dag er 
megen politik og planlægning fortsat 
indrettet efter den forståelse, at land og 
by er to ellers adskilte verdener. 

En anden slags landdistriktssyn 
er dog også opstået. Det bygger på 
nye tiders behov for steder med idyl, 
overskuelighed, natur og stilhed for en 
bylivsform, som kan afstresses ved at bo 
i landdistriktet og have sit udkomme i 
byen. 

De ovennævnte synsvinkler har 
til fælles, at landdistrikternes udvik-
ling bestemmes af forhold ude- eller 
ovenfra. En tredje synsvinkel er, at der 
findes et »selvstændigt« liv i landdistrik-
terne med masser af bosiddende og 
erhverv, som i øvrigt ikke er landbrug, 
og som gerne vil og kan udvikles. Det 
er den synsvinkel, som den brede land-
distriktspolitik med støtteordninger 

har, og som hylder projektmageriet 
og »nedefra«-princippet. Her skal der 
skabes lokal udvikling for og af de 
lokale. Den sidste opfattelse sidder så 
bare ikke med de stærkeste kort, eller 
måske spilles de ikke rigtigt? Men det 
kan være anderledes.    

Se mulighederne  
i de stedlige værdier
Nye eksempler og teorier om udvikling 
viser nemlig, at globaliseringen og den 
teknologiske udvikling er med til at 
øge betydningen af, hvad der gøres for 
udvikling på det helt lokale niveau. 
Først og fremmest vil udvikling foregå 
dér, hvor man lokalt kan bruge stedlige 
værdier på professionel vis. 

Det handler om at identificere (eller 
eventuelt skabe) det unikke på stedet 
– det kan være materielle, for eksempel 
en spændende (gammel) produktion 
eller noget i naturen, såvel som imma-
terielle elementer, for eksempel viden 
og kultur. 

Det skal organiseres i form af et 
»produkt«’ (måske en pakke af produk-
ter) og markedsføres på nyeste formler. 

På Læsø er det for eksempel gen-
oplivning af saltindvindingen, som nu 
både er grundlaget for det navnkundige 
Læsø Sydesalt og Læsø Kur. Men også 
mange flere lokale produkter trækkes 
med, og flere er på vej, så nærmest hele 
øen er omfattet. 

I Rødding, som nu kalder sig Æblets 
by i Salling, er det dyrkning og forar-
bejdning af æbler, som hele landsbyen 
er involveret i, hvilket også er genop-

Af Hanne W. Tanvig, Skov & Landskab, Københavns Universitet

De stedlige værdier kan bruges som afsæt for 

lokal udvikling, men det er vigtigt at have en stra-

tegi og at etablere netværk både lokalt og i den 

store verden.

Få styr på strategien 
for landdistriktet !
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livning af en tradition fra den nærlig-
gende Spøttrup Borg. 

Strategi og netværk er vigtige
Teorierne siger desuden, at det er vig-
tigt med et fælles eller kulturelt styret 
strategigrundlag (måske kaldet lokale 
udviklingsplaner), som kan danne 
ramme om enkeltprojekter. 

Der er stærke eksempler på sådanne 
i Fåborg-Midtfyn Kommune, hvor flere 
landsbyer har udviklet en slagstyrke, 
fordi de lokale initiativtagere arbejder 
med samme mål, som kommunen ikke 
kan sidde overhørig. 

Teorierne siger samtidig, at dannelse 
af relevante netværk i lokalsamfundet 
(helst skal alle med) er vigtige i form 
af tværgående samarbejdsrelationer, 
kaldet horisontale netværk – således 
mindst mellem erhvervsliv, myndighed 
og det civile samfund, for at der kan 
opstå slagskraft og tilstrækkelig forank-
ring. Det er normalt det civile samfund, 
der alene tegner sig for projekter. 

Men der skal desuden være netværk, 
som forener den lokale verden med 
den store verden, såkaldt vertikale 
netværk. Her er det slagkraften udadtil,  
der er vigtig, ikke mindst markedsfø-
ring, men også samarbejde med (cen-
trale) myndigheder. 

Sådanne netværk er også en betin-

gelse for, at der kan trækkes på viden 
udefra, og at det, man lokalt er i gang 
med, sikres den fornødne professiona-
lisme og konkurrencedygtighed. 

Ellers er projekter i landdistrikter 
oftest »indadskuende« og skaber et vig-
tigt sammenhold internt, men kommer 
sjældent videre. Måske gøres der noget 
for at promovere landsbyen udadtil, 
f.eks. via hjemmesider og kampagner, 
men det er ikke det samme som at 
skabe en udvikling! Det nye her er, at 
den lokale udvikling hverken udeluk-
kende foregår nedefra eller udeluk-
kende ude- eller ovenfra, men sker i en 
dynamik mellem de to niveauer.   

Nye entreprenører 
Uden mennesker til at realisere en 
sådan model, sker der dog ikke meget. 

Der er behov for aktører, som kan se 
de store linier, for eksempel kombinere 
stedligt særpræg, kultur og natur med 
økonomi, kan tage initiativerne, turde 
risikere og kunne handle »rigtigt« – i 
samarbejde med de andre både lokale 
og ikke-lokale parter. Folk som kan se 
og skabe sammenhæng mellem projekt 
og lokal strategisk udvikling. 

Det er mere end hvad de fleste 
almindelige landsby-ildsjæle står for. 
Nærmere er det en særlig iværksæt-
tertype. En iværksætter forbindes som 

regel med at være en mand, der etable-
rer en virksomhed for at blive selvstæn-
dig og tjene penge til sig selv. 

Her er der brug for en type, som kan 
agere som økonomisk agent, men som 
ikke selv eller alene profiterer, men i 
stedet har lokalsamfundets eller flere 
andres økonomiske udvikling som mål. 
Sådan en kan kaldes en »community 
business entrepreneur«. 

Særlig effekt får det så, når denne 
type bruger sine potentialer på at gen-
oplive de stedlige værdier og markeds-
føre dem på nye måder, samt forstår 
at agere i og evt. opbygge de fornødne 
horisontale og vertikale netværk. Det 
er naturligvis vigtigt, at lokalsamfundet 
selv er parat til at indgå og bakke op. 
Derfor er det kendte projektmageri og 
de eksisterende organer, for eksempel 
foreningerne, fortsat vigtige som grund-
lag for det hele. 

De nye entreprenører er som regel 
tilflyttere, for de kan bedre få øje på 
stedlige værdier, der kan genoplives 
på nye måder. De er som regel velud-
dannede, for der skal ny viden til for at 
kunne reaktivere og være konkurrence-
dygtig. Når de nye entreprenører og de 
gamle og nye netværk fungerer, vil flere 
medvirkende tiltrækkes og lokalsam-
fundene selv bliver iværksættere. 

En strategisk formel
Landdistriktsudvikling er hidtil et man-
gesidet hoved, og der trækkes ikke på 
samme hammel. Når det er den form, 
som handler om lokale projekter, træn-
ges der til et mere strategisk greb, for at 
projekter bliver til udvikling. 

Dertil kan vi opstille en slags 
opskrift, nemlig at 
a.  Identificere stedlige værdier, som er 

noget særligt og som kan bruges i 
konkurrencen (typisk forbindelser 
mellem tidligere produktion, natur, 
kultur og økonomi), 

»Rødding - æblets by i Salling« er et godt 
eksempel på et lokalsamfund, der arbejder 
ud fra en klar strategi, og som har etableret 
de nødvendige netværk for at give projektet 
slagkraft.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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b.  Udvikle, organisere og markedsføre 
det fundne med nye tiders metoder, 

c.  Lave lokale strategier, der danner 
ramme om projekter, 

d.  Udvikle lokale og ikke-lokale net-
værk til at realisere det hele, 

e.  Finde og animere nye typer entre-
prenører, der kan tage teten, 

f.  Alt sammen med baggrund i de 
eksisterende fællesskaber og den 
lokale virkelighed. 

Når denne opskrift tages i brug, bliver 
landdistriktsudvikling til mere end, 
hvad man udefra afgør, og den lokale 
dimension i udviklingen bliver til mere 
end spredt fægtning og manglende 
effekt af manges velmente indsats. Det 
kan læres. Og hvis man ikke selv i sin 
midte har stærke initiativtagere, må det 
kunne lade sig gøre at sætte processen i 
gang ved ekstern hjælp.       

Forfatteroplysninger:
Hanne W. Tanvig er seniorrådgiver ved Skov 
& Landskab på Københavns Universitet. 

Læsø er kendt for sit sydesalt (foto herover). Historien om Læsø er et stærkt 

eksempel på, hvordan borgere i et lokalområde har genoplivet en historisk tra-

dition – Middelalderens produktion af sydesalt på Læsø – og har givet det en 

moderne dimension. Det er ligeledes et godt eksempel på, hvordan en stærk kerne 

i et projekt – saltet – kan generere mange afledte produkter og forretninger i form 

af eksempelvis turister, der kommer for at se saltsydningen, fødevarer med sydesalt 

fra Spegeriet og ikke mindst Læsø Kur & Helse, hvor saltet udnyttes til wellness-

aktiviteter.  Læsø Saltsyderi, Spegeriet og Læsø Kur & Helse er alle ejet af Læsø 

Fonden, der har som formål at bevare Læsø som et bæredygtigt helårssamfund.

Foto: Jens Hasse, chiliarkiv.dk

Foto: Læsø Kur & Helse
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Landdistrikternes 
udvikling – også 
vores ansvar

Den udvikling, der sker i landdistrik-
terne, er et resultat af den teknologiske 
udvikling, den økonomiske og sociale 
udvikling og ikke mindst den velfærds-
mæssige udvikling. Men i sidste ende er 
den et resultat af den adfærd, de men-
nesker, der bor der, har.

Der er i dag meget stor forskel på 
den udvikling, der sker i de forskellige 
områder uden for de større byer. 

I de områder, der ligger i nærhe-
den af de større byer, er der faktisk 
en meget positiv udvikling, da mange 
mennesker gerne vil ud og bo, hvor der 
er lidt mere luft omkring dem. 

Til gengæld har områder, hvor 

arbejdspladserne forsvinder, det svært, 
som for eksempel Sydlangeland, hvor 
færgen til Tyskland blev nedlagt, fordi 
der er kommet andre og mere naturlige 
transportveje. 

Også udviklingen i landbruget har 
betydet, at landområderne får det 
sværere. Nedlæggelsen af mange små 
landbrug og de arbejdspladser, der 
fulgte med, har betydet meget. Det er et 
resultat af den teknologiske udvikling, 
som har gjort det muligt at passe mere 
med mindre. Ikke en udvikling man 
skal beklage, men som betyder, der må 
sættes andre ting i gang. 

De lokale beboeres initiativ
Den udvikling skal skabes af mange, 

men ikke mindst dem, der bor der. De 
lokale beboeres evne til at tage initiati-
ver og sætte investeringer og aktiviteter 
i gang er helt afgørende. 

Det er ikke forretningerne i de store 
byer, der lukker butikkerne på landet. 
Det er nu en gang de mennesker, der 
ikke handler lokalt, men i stedet lægger 
al deres handel længere væk, og glem-
mer, at det på den lange bane får den 
betydning, at selv den sidste butik 
må lukke. Og når den gør det, bliver 
det meget let en negativ spiral for et 
område. 

Men det handler ikke kun om butik-
ker. Det handler også om, at de, der 
bor der, er aktive for at holde gang i 
forsamlingshuset, skolen, hvis den er 
der endnu, og andre aktiviteter som for 
eksempel turist- og friluftsaktiviteter, 
der kan tiltrække og skabe liv.

Rammevilkårene 
Det handler naturligvis også om, at de 
rigtige rammevikår er til stede, at borg-
mesteren med byrådet forstår at prio-
ritere, at infrastrukturen både lokalt 
og regionalt fungerer. Her kommer jo 
også staten ind i billedet med tilrette-
læggelsen af en dynamisk skattepolitik, 
udbygning af infrastrukturen og midler 
til sanering og byfornyelse, som også 
kan bruges i de små landsbyer.

Men min pointe er, at udviklingen 
først og fremmest skabes af os, der bor 
her, og vores evne til at sætte ting i 
gang, både i og uden for arbejdstiden. 

Forfatteroplysninger:
Peter Gæmelke er gårdejer.

Det er ikke forretningerne i de store byer,  

der lukker lokale butikker ude på landet.  

Det er de mennesker, der ikke handler lokalt.

Lokalbefolkningen har selv et stort ansvar for at sørge for, at der er liv i lokalområdet. Her skal 
et loppemarked være med til at finansiere renoveringen af det lokale forsamlingshus.
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Foto: Hedeselskabet
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Er afvikling  
ved at blive til udvikling?

Foto: Claus Haagensen, Chili

Det står skidt til i landdistrikterne. 
Strukturudviklingen i landbruget bety-
der færre arbejdspladser og færre men-
nesker, der bor i landområderne. Især i 
udkanterne langt fra de større byer går 
udviklingen den forkerte vej.

Det er det billede, de fleste af os 
har, af et Danmark, der vrides mere 
og mere skævt. Men måske er billedet 
ved at ændre sig. Nye tendenser peger i 
hvert fald i en anden retning.

14 udkantskommuner i knibe
Danmarks Statistik offentliggjorde i 
foråret en befolkningsfremskrivning, 
der viser, at især 14 udkantskommuner 
står over for store udfordringer de kom-
mende år.

Selv om det danske befolkningstal 
ventes at stige med lidt over 7,6 pro-
cent frem til 2040, peger statistikken i 
retning af, at de 14 udkantskommuner 
– samt enkelte kommuner i hoved-
stadsområdet og Nordsjælland – kan 
forvente et faldende befolkningstal i 
samme periode.

Befolkningsfremskrivningen er ifølge 
Dorthe Larsen fra Danmarks Statistik 
baseret på de seneste 5 års udvikling 
i folketallet korrigeret med eventuelle 
forhold, der kan få betydning for, om 
udviklingen alligevel ikke helt følger 
den statistiske fremskrivning.

Ressourcestærke  
familier og bredbåndsnet
Det store spørgsmål er jo så, hvordan 
det rent faktisk kommer til at gå. Det 
kan ingen vide, men hvis man kigger 
på landdistrikterne, så tegner der sig i 
øjeblikket nogle nye tendenser, som på 
sigt kan medvirke til at ændre billedet 
af udviklingen i Danmark.

– Vi ser for øjeblikket, at meget 
ressourcestærke og bevidste familier 
flytter ud i landområderne. De vil ikke 
bare have velfærdsydelser serveret på 
et fad, men vil gøre en indsats og have 
medindfyldelse på deres egen og deres 
børns hverdag. Det kan de nemmere få 
i et landsbysamfund, hvor fællesskabet 
er mere overskueligt end i de store byer, 
hvor det er svært at få medindflydelse, 
forklarer Carsten Abild, der er formand 
for foreningen Landsbyerne i Danmark. 

Med en baggrund som aktiv i lands-
bybevægelsen siden 1975, kommunal-
politiker gennem mange år – og i dag 
folkevalgt i regionsrådet i Region Syd-
danmark – har han et indgående kend-
skab til udviklingen i landdistrikterne.

Carsten Abild gør opmærksom på, 

at udflytningen af ressourcestærke 
familier er en tendens, der forstærkes 
efterhånden som bredbåndsnettet gør 
det lettere for folk at etablere en hjem-
mearbejdsplads. Når de kan arbejde 
hjemme én eller to dage om ugen, 
bliver det acceptabelt at pendle længere 
de øvrige dage i ugen.

Med udbredelsen af bredbåndsnettet 
følger desuden nogle nye muligheder 
for at etablere virksomheder ude i 
landområderne, blandt andet i de 
mange tomme landbrugsbygninger, der 
findes rundt omkring.

Stigende boligbyggeri i landzone
Meget tyder på, at der er noget om 
Carsten Abilds billede af udflytningen 
af ressourcestærke familier. I hvert fald 
viser en undersøgelse fra Aalborg Uni-
versitet, at der er sket en betydelig stig-
ning i boligbyggeriet i landzone siden 
årtusindeskiftet.

I 2000 udgjorde boligbyggeriet i 
landzone 7 procent af det samlede 
boligbyggeri i Danmark. I 2007 var 
tallet steget til 12 procent. I absolutte 
tal steg byggeriet fra 100.000 kvadrat-

Af Poul Erik Pedersen

Gennem mange år er befolk-

ningen flyttet fra land til by. 

Men nu rykker flere ressour-

cestærke mennesker ud i 

landdistrikterne, og bolig-

byggeriet i landzone stiger.

Hovedparten af det stigende boligbyggeri i landzone  
foregår i byer i landzonen. Under en tredjedel foregår på landbrugsnoterede ejendomme.

Tem
a: Liv p

å lan
d

et ?
1� / Vækst 4•2009



noterede ejendomme, mens den reste-
rende del af erhvervsbyggeriet i land-
zone foregår andre steder – formentlig 
også i de omtalte byer, der ligger i 
landzone. Erhvervsbyggeri i landzone er 
dermed forholdsvis sjældent.

Planloven, der opdeler landet i by, 
landzone og sommerhusområder, kri-
tiseres ofte for at være en barriere for 
udvikling ude i landdistrikterne. I de 
senere år er den blevet liberaliseret en 
del, men mange restriktioner er bevaret 
af hensyn til naturen, det åbne land-
skab og vandmiljøet.

– Virksomhederne må etablere sig 
i tomme landbrugsbygninger, men 
planloven begrænser virksomheder-
nes vækst i det åbne land. Det giver 
problemer i forhold til långivning fra 
banker og sparekasser. »Hvis det nu går 
dig godt, så skal du jo alligevel flytte ind 
til byen«, får de at vide, siger Carsten 
Abild.

Steffen Damsgaard, der er formand 
for Landdistrikternes Fællesråd, efter-
lyser en differentieret planlov, der tager 
hensyn til situation og muligheder for-
skellige steder i landet. 

– Det kunne eksempelvis være en 
mere restriktiv administration i befolk-
ningstætte områder end i udkantsom-
råderne, siger han.

For at belyse området har miljø-
minister Troels Lund Poulsen i dette 
efterår iværksat en undersøgelse af, om 
udkantskommunerne opfatter planlo-
ven som en barriere for udviklingen.

Stadig en kæmpe udfordring
Selv om nogle positive trends peger i 
retning af nye muligheder, er der stadig 
store udfordringer for lokalsamfun-
dene, vurderer Steffen Damsgaard.

– Det er klart, at der kommer en 
del nye ressourcestærke mennesker ud 
i lokalsamfundene, men tallene taler 
deres klare sprog. Vi er stadig oppe 
imod en global tendens til, at befolk-
ningen rykker fra land mod by.

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

meter i 2000 til 336.000 kvadratmeter i 
2007 – altså en stigning på 336 procent, 
viser rapporten »Nybyggeri i det åbne 
land – 2009«.

Undersøgelsen viser samtidig, at 
31,5 procent af boligbyggeriet i land-
zonen foregik på landbrugsnoterede 
ejendomme, mens resten foregik andre 
steder.

– Boligbyggeriet foregår primært i 
byer, der ligger ude i landzonen, oplyser 
forskningsassistent Jan Kloster Staun-
strup, der er en af forfatterne til rap-
porten fra Aalborg Universitet.

Formentlig har den del af boligbyg-
geriet, der foregår på landbrugsnote-
rede ejendomme, i øvrigt ikke meget 
med landbrugsproduktion at gøre.

– Man har lov til at bygge aftægts- og 
medhjælperboliger på landbrugsno-
terede ejendomme, men de bygges 

primært på landbrugsejendomme, der 
ligger tæt på de større byer, og kun 
sjældent langt fra de større byer. Meget 
tyder altså på, at disse boliger brugt til 
andet end at understøtte landbrugspro-
duktionen, siger Jan Kloster Staunstrup.

Er planloven en barriere?
Hvis folk skal pendle til de større byer 
for at arbejde – om det så kun er et 
mindre antal dage om ugen – så sætter 
de geografiske afstande imidlertid 
nogle grænser for, hvilke landområder 
der kan satse på bosætningen af de 
ressourcestærke familier fra byerne. 
Derfor skal der også udvikles nye, 
spændende arbejdspladser i landom-
råderne.

Her fortæller undersøgelsen fra 
Aalborg Universitet, at 91,3 procent af 
erhvervsbyggeriet foregår på landbrugs-

Grafik: Troels Marstrand
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Bevaringsværdige byer 
og bygninger på landet

Center for Bygningsbevaring i Raadvad 
har igennem de sidste 5 år haft fokus 
på de bevaringsværdige bygninger samt 
på bebyggelser og kulturmiljøer i køb-

stæder, landsbyer, stationsbyer mm.  Et 
arbejde, der er foregået i samarbejde 
med de forskellige ministerier og styrel-
ser samt en række kommuner. 

Hvor er de  
bevaringsværdige bygninger?
Gennem de sidste 20 år er en del 
af kommunernes bevaringsværdier 
blevet kortlagt i forbindelse med udar-
bejdelse af henholdsvis kommune-, 
kulturarvs- eller kulturmiljøatlas.  Her 
kortlægges bevaringsværdier i forskel-
lige skalatrin fra landskab til byer, 
bydele og bygninger.

Grundlaget for dette arbejde er 
SAVE-metoden. SAVE står for ”Survey 
of Architectural Values in the Environ-
ment” og er en metode, der gør det 
muligt at danne sig et overblik over et 
stort antal bygninger på relativ kort 
tid. 

Ved udpegningen af de bevarings-
værdige bygninger foretages en vurde-
ring af bygningernes arkitektoniske, 
kulturhistoriske, miljømæssige værdier 
samt af deres originalitet og tekniske 
tilstand.  En bygning kan for eksem-
pel udpeges som bevaringsværdig på 
grund af dens betydning for gadebil-
ledet (miljømæssig) eller på grund af 
dens fortælleværdi, som repræsentant 
for en særlig byggeskik eller stilperiode 
(kulturhistorisk) eller på grund af sær-
lige arkitektoniske kvaliteter.  Vurde-
ringen bygger på det samlede indtryk, 
og der foretages en afvejning af, hvilke 
forhold der vejer tungest og derfor 

Af Arne Høi, Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Der er gang i den ude på landet, hvor der både 

sker udvikling og afvikling af bygninger og 

byer. Kortlægning af bevaringsværdige byer og 

bygninger – og tilskud til bygningsforbedring 

– bidrager til at sikre værdifulde landskabelige, 

kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 

Kulturarvsatlas for Vadehavet havde blandt andet fokus på landsbyer og på områdets særlige bygningstyper. Her fra landsbyen Vesterende Ballum, der 
ligger på en lille bakkeø hævet over den flade Ballum Marsk og er karakteriseret af en sjælden fin sammenhæng med det omkringliggende landskab. 

Mange bygninger i landsbyer og landområder bør enten istandsættes eller rives ned. Analyser 
af bevaringsværdige byer og bygninger hjælper kommunerne med at finde ud af, hvad de skal 
stille op med eksempelvis faldefærdige bygninger som den til højre i billedet.

Foto: Claus Haagensen, Chili

Foto: Center for Bygningsbevaring
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bør tillægges størst vægt i den samlede 
bevaringsvurdering.

Bygningerne er først bevaringsvær-
dige i juridisk forstand, når de efter-
følgende udpeges i kommuneplanen. 
Udpegningen har ikke væsentlige 
konsekvenser for ejeren, medmindre 
kommunen vælger at udarbejde en 
bevarende lokalplan. Væsentligst er, at 
kommunen kan nægte at give nedriv-
ningstilladelse til en bevaringsværdig 
bygning (det såkaldte §14 forbud).

Tilskud til  
byfornyelse – også på landet!
Jo – den er god nok... Byfornyelsesmid-
lerne kan også anvendes til istandsæt-
telse af boliger på landet. I 2008 var 
der afsat 206 millioner kroner til byg-
ningsfornyelse i statens udgiftsramme. 
Kommunerne kan hente disse midler 
hjem til bygningsfornyelse, men skal 
selv supplere med det samme beløb 
som staten. Disse midler kan anven-
des til kondemnering, udbedring af 
væsentlige nedslidte bygninger opført 
før 1950, installationsmangler med 
mere. Midlerne kan også anvendes som 
et direkte tilskud til både bevarings-
værdige boliger og andre boliger. De 
bevaringsværdige bygninger kan støttes 
med max en tredjedel og andre boliger 
med max en fjerdedel af udgifterne. 
Tilskuddet kan alene tillades til arbej-
der på bygningens klimaskærm – dvs. 

tag, facader originale bygningsdele og 
udsmykninger mm.

 For alle arbejder udført med tilskud 
fra byfornyelsespuljen gælder, at de 
skal fastholde eller øge bygningens 
bevaringsværdier.  For at beskrive 
hvad det vil sige i praksis, har Inde-
ringsministeriet udgivet vejledningen 
”Bevaringsværdige Bygninger – Sikring 
af Bevaringsværdier”. Vejledningen, der 
er skrevet af arkitekten og forfatteren 
Søren Vadstrup fra Center for Byg-
ningsbevaring, er gratis og kan rekvire-
res fra Indenrigs- og Socialministeriet.

Links / 
Kulturarvsstyrelsen: www.kulturarv.dk 
Indenrigs- og Socialministeriet www.ism.dk  
Center for Bygningsbevaring – www.byg-
ningsbevaring.dk

 
Forfatteroplysninger:
Arne Høi er Arkitekt MAA, Centerleder i 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad. 

Kulturmiljø-  
og kulturarvsatlas

Tidligere kortlagde man bevarings-

værdier indenfor en enkelt kommunes 

administrative grænse i et kommu-

neatlas. I de seneste kulturmiljø- og 

kultutarvsatlas har man kortlagt 

sammenhængende landskabstræk på 

tværs af flere kommuner.  Det seneste 

er Kulturarvsatlas for Vadehavet.  Det 

omhandler både de store landskabe-

lige strukturer, de klassiske købstæder 

som Ribe, Tønder, Varde og Esbjerg 

og ikke mindst landsbyer og små 

bebyggelser i det åbne land. 

I dag bliver der ikke længere udar-

bejdet egentlige kulturarvsatlas, 

men Kulturarvsstyrelsen har i 2008 

igangsat et pilotprojekt for at videre-

føre og udvikle anvendelsen af SAVE-

metoden.  Her arbejder man med en 

tematisk kortlægning af blandt andet 

stationsbyer, herregårdslandskaber og 

landsbyer.

Center for Bygningsbevaring i 

Raadvad og Arkitektskolen i Aarhus 

gennemfører kortlægningen og 

udpegningen af bevaringsværdige 

bygninger i dette projekt, der er støt-

tet af Realdania. 

Vejledning
Center for Bygningsbevaring har 

udarbejdet en række anvisninger, der 

er frit tilgængelige på www.bygnings-

bevaring.dk.  Husejere kan frit ringe 

og stille spørgsmål til Centeret hver 

fredag kl. 10.00-14.00. 

I Kulturarvsstyrelsens database ”FBB 

– Fredede og Bevaringsværdige byg-

ninger” kan man finde BBR oplysnin-

ger på alle bygninger og bevarings-

vurderinger på mere end 400.000 

bygninger.

En af de bevaringsværdige bygninger ved Vadehavet.  
Bygningen er en fin repræsentant for egnens byggeskik og fremstår særdeles velbevaret med 
både de oprindelige vinduer og den oprindelige tagbelægning og tagform.  

Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter for håndværk og byg-

ningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige bygnin-

ger og kulturmiljøer. Centeret fungerer som rådgiver for stat, kommuner, private 

bygherrer, tegnestuer og rådgivere.

Foto: Center for Bygningsbevaring
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Energiagentur:  
CO

2
-mål er realistiske

Rådgivning & etablering 
Høst & afsætning 

Ny Vraa Bioenergi I/S har 15 års erfaring med 

dyrkning af energipil herunder udvikling af maski-

ner til plantning og høst.  Læs mere om Ny Vraa på 

www.nyvraa.dk eller kontakt os på tlf.: 9696 6200.

DyrkNINg af eNergIpIL

Det er realistisk at begrænse CO2-
udledningen så meget, at det vil være 
muligt at holde den globale tempera-
turstigning på 2 grader.

Det fastslår Det Internationale Ener-
giagentur i et ekstraordinært uddrag 
af World Energy Outlook 2009, som 
blev offentliggjort den 6. oktober for 
at forsyne såvel forhandlere som poli-
tikere med den nyeste viden forud for 
forhandlingerne ved klimatopmødet i 
København.

World Energy Outlook er en stor 
årlig rapport, der beskriver status og 
fremtidsperspektiver for verdens ener-
giforsyning.

Overkommelige omkostninger
Og signalet fra energiagenturet er 
klart: Det vil ikke blot være muligt 

at begrænse CO2-udledningen til et 
niveau, der formentlig er acceptabelt. 
Det vil også være muligt at gøre det på 
et acceptabelt økonomisk niveau. 

På globalt plan er forskerne bag Det 
International Energiagentur nået frem 
til, at investeringer i energibesparelser, 
vedvarende energi, atomkraft og CO2-
lagringsteknologier bør op på 0,5 pro-
cent af verdens bruttonationalprodukt i 
2020 stigende til 1,1 procent i 2030.

Investeringer på dette niveau vil gøre 
det muligt på sigt at holde drivhusgas-
niveauet i atmosfæren på 450 ppm 
(parts per million), der er måleenheden 
for, hvor meget drivhusgas, der findes i 
atmosfæren. Vurderingen er, at de 450 
ppm vil være tilstrækkeligt til at holde 
temperaturstigningen på de 2 grader, 
som ifølge klimaforskerne vil sikre 
verden mod de værste konsekvenser af 
klimaændringerne. Hvis vi fortsætter 

som nu, vil vi formentlig komme op på 
1.000 ppm på langt sigt, viser forsker-
nes analyser.

Vedvarende  
energi og energibesparelser
Det er vigtigt at understrege, at forsker-
nes scenarie for 450 ppm ikke er en 
prognose, men et eksempel på, hvad 
der skal til for at nå målet på 450 ppm. 

Scenariet indebærer investeringer 
i CO2-begrænsende teknologier for 
12.095 milliarder US-dollars (i 2008-
priser) i perioden 2010-2030. Investe-
ringerne fordeler sig på globalt plan 
således: Energieffektivisering 7.585 
milliarder dollars, vedvarende energi 
(excl biobrændstoffer) 2.787 milliarder 
dollars, biobrændstoffer 405 milliarder 
dollars, atomkraft 616 milliarder dollars 
og CO2-lagringsteknologi (CCS) 702 
milliarder dollars.

Mens en række politiske ledere 
allerede i oktober gjorde det klart, at 
det ikke bliver muligt at nå en juridisk 
bindende aftale i København, er ener-
giagenturets holdning, at der nok er 
tale om en stor udfordring, men at den 
er overkommelig.

Af Poul Erik Pedersen

Det vil være muligt at begrænse udledningen 

af drivhusgasser til en overkommelig pris, siger 

Det Internationale Energiagentur forud for kli-

matopmødet i København.

Voldsom tørke i det sydlige europa kan blive én af konsekven-
serne, hvis vi ikke får styr på klimaet.

Foto: iStockphoto
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Regeringen og Dansk Folkeparti beslut-
tede i forbindelse med Grøn Vækst-
aftalen fra juni i år, at man vil øge 
satsningen på energiafgrøder. 

Blandt andet har parterne aftalt, at 
energiafgrøder er undtaget fra de 10 
meter randzoner, som landmændene 
ellers ifølge aftalen skal udlægge langs 
vandløb og søer. 

Landmændene skal imidlertid ikke 
forvente en positiv økonomi i at dyrke 
energipil i randzonerne. 

Det siger Lisbeth Sevel, der arbejder 
på en erhvervs-Ph.D., hvor hun forsker 
i mulighederne i energipil i et samar-
bejde mellem HedeDanmark a/s, Skov 
& Landskab på Københavns Universitet 
og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakul-
tet ved Århus Universitet.

– Arealerne ned mod vandløb og 
søer er ofte våde, og det kan forøge 
omkostningerne til både at plante og 
høste energipilen, siger Lisbeth Sevel.

Det er også et problem i forhold 
til økonomien, at der ikke må bruges 
gødning og pesticider i randzonerne. 
Det reducerer nemlig udbyttet af ener-
gipilen.

Desuden skal landmændene være 
opmærksomme på, at de hidtidige 2 
meters vandløbsbræmmer, der er skre-
vet ind i vandløbsloven, bibeholdes, så 
der reelt set kun vil være 8 meter at 
plante på, oplyser By- og Landskabssty-
relsen under Miljøministeriet til Vækst.

Ingen betaling for reduktion af 
næringsstoffer
Lisbeth Sevel understreger, at den 
dårlige økonomi for energipil i vand-
løbsbræmmer specielt gælder, så længe 
den reducerede udvaskning af nærings-
stoffer ikke værdisættes i form af en 
direkte betaling til landmanden for 
reduktionen. 

En sådan betaling er der ikke udsigt 
til.

I Fødevareministeriets afdeling for 

FødevareErhverv sidder embedsmæn-
dene i øjeblikket og arbejder med de 
tilskudsordninger og regler, der bliver 
styrende for plantningen af energiaf-
grøder. 

I en mail til Vækst skriver Marie 
Guldborg, kontorchef for Økologistøtte-
kontoret i FødevareErhverv, at hektar-
tilskuddet til energiafgrøder i randzo-
nerne langs vandløb og søer vil være 
lavere end uden for randzonerne. Altså 
ingen tilskudsmæssig belønning for at 
plante energipil i randzonerne.

Fylder meget
Lisbeth Sevel fra HedeDanmark gør 
desuden opmærksom på, at energipil jo 
er en flerårig afgrøde, der fylder meget 
i billedet, og at den ikke skal høstes ned 
hvert år.

– Hvis arealet har naboer, så vil de 
måske opleve, at der bliver plantet en 
skov, siger Lisbeth Sevel.

Hos KL (Kommunernes Landsfor-
ening) lyder vurderingen, at en generel 
lempelse af beskyttelseslinjen langs 
åer og søer vil medføre 4-5 meter høje 
bevoksninger i naturskønne ådale og 
sølandskaber. Det vil blive til gene for 
befolkningen og forringe naturlige 
spredningskorridorer langs vandløb 
og søer, lyder det fra specialkonsulent 
Troels Garde Rasmussen fra KL.

Kan blive dyrt  
for de offentlige kasser
Han peger desuden på, at der ifølge 

Af Poul Erik Pedersen

Økonomien i at plante energipil langs vandløb og 

søer er tvivlsom, advarer erhvervs-Ph.D. Lisbeth 

Sevel, og kommunerne er bekymrede for natur og 

landskab. Men områdeudpegningen for energi-

afgrøder vil blive tilrettet i forbindelse med kom-

munernes vandplanlægning, oplyser Fødevaremi-

nisteriet. 

Energipil  
– tvivlsom økonomi  
langs vandløb og søer
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Grøn Vækst skal etableres vådområder 
og genoprettes ådale og vandløb.

– Ifølge Grøn Vækst skal der etable-
res op til 10.000 hektar vådområder og 
3.000 hektar ådale samt genoprettes 
7.300 km vandløb. Skal det være sådan, 
at lodsejere også her kan få statstil-
skud og skattefradrag ved etablering 
af pilebevoksninger? I så fald skal det 
offentlige ved etablering af vådom-
råder siden godtgøre de manglende 
høstindtægter. Det er ikke økonomisk 
forsvarlig brug af skattekroner, siger 
Troels Garde Rasmussen.

Marie Guldborg fra FødevareEr-
hverv skriver til Vækst, at energiaf-
grøder i nogle tilfælde også vil kunne 
trives i vådområder, og oplyser sam-
tidig, at flerårige energiafgrøder ikke 
vil få en højere kompensation end 
enårige afgrøder. Hun berører dog ikke 
spørgsmålet om kompensation for de 
energiafgrøder, der plantes i randzo-
ner, hvor landbruget ikke må plante 

andre afgrøder og derfor heller ikke 
kan få kompensation for andet end 
energiafgrøder.

Kommunal udpegning
Til gengæld oplyser hun, at kommu-
nerne vil få medindflydelse på, hvor 
energipilen plantes.

Som udgangspunkt vil der blive givet 
tilskud til energiafgrøder inden for de 
såkaldte V1- og V2-områder. Et kort 
over V1- og V2-områderne blev den 10. 
oktober offentliggjort af bladet Effektivt 
Landbrug. Kortet viste, at områderne 
dækker størstedelen af Danmark. 
Imidlertid er afgrænsningen af V1 og 
V2 ifølge Marie Guldborg ikke endeligt 
på plads. Det vil først ske i forbindelse 
med kommunernes vandplanlægning, 
hvor udpegningen af V1- og V2-områ-
der vil blive tilrettet. 

Marie Guldborg oplyser videre, at 
der ikke vil komme et differentieret til-
skud i V1- og V2-områderne.

Endelig vil det heller ikke umiddel-
bart være tilladt at plante energipil i 
Natura 2000-områder, hvor det vil være 
op til kommunerne at give en dispensa-
tion, hvis det skal ske.

Stadig en god idé
Lisbeth Sevel fra HedeDanmark under-
streger, at det stadig er en rigtig god idé 
at plante energipil, bare det sker på de 
rigtige marker.

Blandt de positive sider af energipi-
len er, at pil bidrager meget kraftigt til 
at reducere landbrugets belastning med 
såvel næringsstoffer som pesticider. 
Samtidig kan pilen bidrage til at nå 
målene om mere vedvarende energi i 
Danmark, anfører hun.

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

Økonomien i at plante energipil i randzonerne langs vandløb og søer er tvivlsom, specielt så længe landmændene ikke får en direkte betaling for 
reduktionen af næringsstoffer. Samtidig er det vigtigt, at energipilen ikke ødelægger natur og landskabelige værdier i ådalene.
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Grønne områder styrker 
motion

WWW.FORENEDE.DK

Nøglen til en lettere hverdag!
Forenede Service tager hånd om 

alle dine servicebehov, så du kan 
fokusere på din kerneforretning.

Forenede Service

Foto: Michael Houet, Colurbox

Det går væsentligt nemmere med at få 
snøret løbeskoene eller spændt cykel-
hjelmen, hvis der er grønne områder 
eller gode cykelstier lige i nærheden. 

Det mener 37 procent af de voksne 
danskere i en undersøgelse, som 
YouGov Zapera har gennemført for 
nyhedsbrevet Momentum, der udgives 
af KL (Kommunernes Landsforening). 
Specielt de yngste tror, at de ville 
dyrke mere motion med bedre fysiske 
rammer i nærområdet.

Tænk utraditionelt!
Henrik Harder, lektor i arkitektur og 
design på Aalborg Universitet, har 
blandt andet forsket i bevægemønstre. 
Og han er ifølge Momentum ikke i tvivl 
om, at danskerne generelt ville dyrke 
mere motion, hvis omgivelserne var 
bedre indrettet til det.

Han opfordrer kommunerne til at 

tænke mulighederne for motion og 
bevægelse mere ind i byplanlægningen. 
Og han ser meget gerne mere utraditio-
nelle løsninger end i dag.

– Kommunerne er egentlig meget 
gode til at anlægge grønne områder. 
Men man ser desværre mange parker, 
som bruges alt for lidt. Og jeg tror, det 
handler om, at man ikke har fat i folks 
livsstil. Man laver stadig fodbold- og 
basketballbaner, selv om tendensen 
klart er, at folk bliver mere og mere 
individualistiske, når de dyrker motion, 
siger Henrik Harder.

Gode erfaringer i udlandet
I regeringspartiet Venstre er sundheds-
ordfører Birgitte Josefsen også varm 

tilhænger af, at det sunde valg bliver 
nemmere for borgerne. Og hun hen-
viser til flere vellykkede udenlandske 
erfaringer:

– I Spanien gør man for eksempel 
meget ud at tænke fysisk aktivitet ind i 
byplanlægningen. Man laver eksempel-
vis ikke bare en legeplads for børnene. 
Når man er i gang med at bygge, laver 
man også en legeplads til de voksne, 
så de ikke bare sidder og kigger, mens 
børnene leger. Og de voksne bruger 
dem faktisk, siger Birgitte Josefsen til 
Momentum.

I Vækst 1-2008 bragte vi et helt 
tema om sundhed og grønne områder. 
Her kunne man blandt andet læse, at 
Kina siden 1996 har etableret 30.000 
motionshjørner i parkerne og kører en 
landsdækkende kampagne for at øge 
folks sundhed gennem motion.

Forskere fra Skov & Landskab på 
Københavns Universitet skrev samtidig, 
at undersøgelser viser, at jo tættere 
danskerne bor på grønne områder, jo 
mindre stressede er de.

Dermed vil en investering i at give 
befolkningen bedre adgang til grønne 
områder formentlig medvirke til at 
begrænse samfundets sundhedsom-
kostninger til stress og livsstilssyg-
domme på langt sigt.

Af Poul Erik Pedersen

4 ud af 10 danskere ville 

få mere motion, hvis 

der var bedre adgang 

til cykelstier og grønne 

områder, viser ny under-

søgelse.

Bedre adgang til det grønne ville få befolkningen til at bevæge sig mere. Hvis de danske  
kommuner mangler inspiration, er der masser at hente i andre lande såsom Spanien og Kina.
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Spirende fokus  
på invasive arter i  
kommunerne

Mens kæmpebjørneklo og dræber-
snegle får den største del af opmærk-
somheden, så er der også ganske bety-
delige problemer med andre invasive 
arter i den danske natur.

Det er formentlig baggrunden for, 
at en del kommuner ikke blot har lavet 
indsatsplaner mod kæmpebjørneklo, 
men også har lavet mål og planer for 
bekæmpelse af andre invasive arter.

Det viser en interviewundersøgelse 
blandt landets kommuner, som Jysk 
Analyseinstitut i sommer udførte for 
Vækst. Undersøgelsens hovedresultater,, 
der havde fokus på kæmpebjørneklo, 
blev præsenteret i Vækst 3-2009.

Ifølge undersøgelsen har 22 procent 
af de 79 adspurgte kommuner mål eller 
planer for bekæmpelsen af rynket rose, 
mens 19 procent af kommunerne vil 
bekæmpe japansk pileurt. 10 procent 
har sat fokus på gyldenris og 5 procent 
på rød hestehov. 

Enkelte kommuner har desuden 
lavet mål eller planer for rævehale 
spirea, vandremusling, signalkrebs, 
mink og italiensk gyvel.

I Skov- og Naturstyrelsen er biolog 
Hans Erik Svart positivt overrasket over 
tallene.

– Det er spændende at cirka en 
femtedel af kommunerne har fokus 
på invasive arter som rynket rose og 

japansk pileurt. Jeg troede ikke, at 
japansk pileurt ville være så højt på 
dagsordenen ude i kommunerne, siger 
Hans Erik Svart.

Indberet  
invasive arter på ny portal
Danmarks Naturfredningsforening har 
tidligere over for Vækst efterlyst en 
national kortlægning og overvågning af 
udviklingen i de invasive arter i Dan-
mark.

I forlængelse heraf opfordrer Hans 
Erik Svart kommunerne til at benytte 
Skov- og Naturstyrelsens nye indberet-
ningsportal for invasive arter. 

– Hvis både kommuner og borgere 
indberetter invasive arter, som de 
finder ude i landskabet, så får vi et bil-
lede af udbredelsen af de invasive arter. 
Kommunerne kan så bruge kortoplys-
ningerne på portalen til at lave en plan 
for deres bekæmpelse af de invasive 
arter, siger Hans Erik Svart.

Han peger på, at hvis kommunerne 
for alvor kommer i gang med at bruge 
indberetningsportalen, så får de ikke 
blot overblik over invasive arter i deres 
egen kommune, men også tilstede-
værelsen af invasive arter i nabokom-
muner, hvorfra der kan være risiko for 
spredning ind i kommunen.

Siden portalen åbnede officielt den 
28. februar i år, har den modtaget 
1.400 indberetninger, oplyser Hans 
Erik Svart.

Indberetningsportalen kan findes på 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/
invasivearter/

Af Poul Erik Pedersen

Skov- og Naturstyrelsen opfordrer kommunerne 

til at indberette invasive arter på ny web-portal, 

så den kan bruges til kortlægning af problemet.

Foto: NatureEyes/Kim Aaen

Japansk pileurt er en af de arter, som cirka en femtedel af kommunerne har mål eller planer for 
at bekæmpe.
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De gamle erfaringer med 
skoven duer ikke længere

SKOV- OG NATUREJENDOMME. RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

Se mere på www. silvaestate.dk

Svanegårdsvej 9
Ramten
8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 16 04
Fax 86 38 19 04
Biltlf. 30 82 17 04

v.m@nrdn.dk

De forventede, men endnu ukendte 
klimaforandringer gør det svært for de 
danske og øvrige europæiske skovejere 
at finde ud af, hvilke træarter de skal 
plante i deres skove. 

Nu skal forskere fra ikke mindre end 
14 europæiske lande udvikle nogle nye 
strategier, som skovejerne kan bruge, 
når de skal planlægge, hvordan deres 
skove skal se ud om 50 eller 100 år. 
Skov & Landskab på Københavns Uni-
versitet er med i projektet.

Gammel viden  
er blevet uanvendelig
– Det beslutningsgrundlag, skovejerne 
i dag bruger, når de tilplanter deres 
skove, er baseret på de sidste 150 års 

erfaringer. Problemet er bare, at hvis 
klimaforandringerne kommer i det 
tempo, som klimaforskerne forventer 
lige nu, så kan disse erfaringer – og 
dermed de nuværende skovstrategier 
– ikke bruges til ret meget, fortæller 
forskningschef Bo Jellesmark Thorsen, 
der koordinerer en arbejdsgruppe, der 
skal udvikle nye beslutningsmodeller 
og økonomiske analyseværktøjer.

– Klimaforandringer kan for 
eksempel påvirke rødgranen og andre 
nåletræer. Vi har i Danmark og andre 
steder i Europa plantet disse træarter 
ud i skovene, så de forekommer i større 
grad end de ellers naturligt ville gøre 
det. Det har vi gjort over de sidste par 
århundreder, fordi disse træarter vokser 
hurtigt og er særdeles efterspurgt råtræ. 
Men hvis klimaforandringerne falder 

ud, som det lige nu ser ud til, vil det 
betyde, at rødgranen får det sværere 
– både biologisk og økonomisk, forkla-
rer han.

Hvis klimascenarier på 3 og 4 gra-
ders stigning er realistiske inden for 
de næste 50-100 år, så vil rødgranens 
problemer blive endnu større. Der kan 
måske også blive problemer med bøg, 
og i stedet vil det muligvis være rele-
vant med arter som eg og steneg.

Er det en dårlig idé at plante rødgran? Eller er 

det en dårlig idé at plante eg? Kan bøg vokse 

tilfredsstillende om �0 år? Forskere fra 14 lande 

vil skabe ny viden som beslutningsgrundlag for 

skovforvalterne.

Af Poul Erik Pedersen

EU-projektet MOTIVE

Et stort hold forskere fra 14 euro-

pæiske lande er med i projektet 

MOTIVE (Models for adaptive 

forest management, på dansk 

modeller for fleksibel skovfor-

valtning), der skal klæde Europas 

skovforvaltere bedre på til at 

kunne reagere på klimaforan-

dringerne. 

Skov & Landskab, LIFE – Det 

Biovidenskablige Fakultet ved 

Københavns Universitet, er med 

i projektet, der er finansieret af 

EU og løber i fire år. 

Fotos: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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Her kan du finde :
Katalog i PDF
Gode tilbud
Sprøjtevejledninger
Gødningsvejledninger

Sikkerhedsdatablade
Beregningsskema til juletræer
Campagnola
og meget mere

Vidste du, at Skovudstyr har en hjemmeside
Se www.skovudstyr.dk

Vævervej 4 · Viborg

Tlf. 87 281 281

www.skovudstyr.dk

Butiksåbent: Mandag-fredag kl. 8.00-16.00

Den aktuelle anbefaling
Spørgsmålene er imidlertid mange: 
Hvilke forventede temperaturæn-
dringer bør udløse hvilke ændringer i 
eksempelvis træartsvalg eller pleje af 
skovene? Og hvor sikker skal man være 
på temperaturændringerne, før man 
begynder at ændre på strategien for 
skovene og eventuelt vælge helt andre 
træarter end tidligere?

– I dag vil vi aldrig anbefale nogen 
at plante træarter, der passer til et 
mellemeuropæisk klima. Som udgangs-
punkt vil vi sige, at vi indtil videre fort-
sætter med de træartsvalg og skovstra-
tegier, vi kender. Idéen med projektet 
er så at finde ud af, hvad vi skal være 
opmærksomme på i forhold til klima-
ændringerne, og hvad det er, der bør 
få os til at ændre vore anbefalinger om 
skovstrategier og træartsvalg, siger Bo 
Jellesmark Thorsen.

Den nyeste viden  
som beslutningsgrundlag
Projektet omfatter casestudier for 
regionalt tilpassede skovforvaltnings-
strategier, hvor regionale interessenter, 
praktikere og beslutningstagere er 
involveret. Casestudierne skal bruges til 
at udvikle generelle anbefalinger og ret-
ningslinjer for forvaltning af skovene, 
så europæiske skovforvaltere i sidste 
ende får et mere kvalificeret grundlag 
at tage beslutninger på. 

– I projektet vil vi udvikle strategier 
for, hvordan skovejeren løbende kan 
opdatere sine overvejelser og tilpasse 
sine beslutninger, efterhånden som der 
kommer ny viden. Vi vil således gøre 
det muligt for skovejeren at indregne 
konsekvenserne af de næste 50-100 års 
klimaudvikling på de træer, han planter 
i dag, forklarer Bo Jellesmark Thorsen. 

Hvad så hvis de nye  
strategier alligevel er forkerte?
Problemet er så, at den store usik-
kerhed omkring klimaændringernes 
omfang giver en betydelig risiko for, at 
skovejerne alligevel ender med at have 
truffet de forkerte beslutninger.

Hvis der sker en stigning på cirka 
1 grad, så ville det måske have været 
givtigt om 50-60 år at have plantet 

rødgran i dag. Men hvis temperaturen 
derimod stiger 2-3 grader, så ville det 
måske have været bedre med eg eller 
andre træarter, der klarer disse tempe-
raturer bedre.

– Problemet er den store usikkerhed 
i udmeldingerne fra klimaforskerne. 
Derfor håber vi, at vi får tid til at 
kigge på, hvad man skal stille op, hvis 
skovejerne viser sig at have truffet de 
forkerte beslutninger. Et problem kan 
for eksempel blive, at rødgran ikke gror 
ret godt længere, og at en alternativ 

jordanvendelse vil være mere værd. 
Hvornår skal man så tage sine tab for 
at kunne reinvestere? siger Bo Jelles-
mark Thorsen og henviser til, at en del 
skovejere i dag står med en tilsvarende 
problemstilling på grund af sygdom-
men asketoptørre, der tvinger skovejere 
til at fælde deres askebevoksninger tid-
ligere end forventet.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og 
redaktør af Vækst.
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Vil afværge  
konflikter om vandstand

240x360_outlinet.indd   1 2006-11-22   09:45:06

Med jævne mellemrum bliver de lokale avisers spalter dækket 
af landmænds kritik af deres kommune for ikke at fjerne nok 
grøde fra vandløbene, så landmændenes marker bliver over-
svømmet. Kommunen forsvarer sig typisk med, at man ikke 
må skære mere grøde end foreskrevet i vandløbsregulativet.

Disse konflikter risikerer at tage voldsomt til i de kom-
mende år, fordi EU’s vandrammedirektiv skærper kravene 
til den økologiske tilstand i vandløbene. Det vil formentlig 
medføre behov for at reducere vandløbsvedligeholdelsen i en 
del vandløb – og dermed øge risikoen for oversvømmelse af 
lodsejernes vandløbsnære arealer.

Skæringsteknik og dialog kan løse problemer
Men det behøver ikke at gå så galt, for i nogle vandløb findes 
der nemlig muligheder for at sikre, at landmændenes marker 
bliver afvandet, og at livet i vandløbet samtidig forbedres.

Sådan lyder budskabet fra Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret, og EnviNa – foreningen af miljø-, plan- og 
naturmedarbejdere i det offentlige. Den 25. november – lige 
omkring udgivelsestidspunktet for dette blad – har organisati-
onerne arrangeret en konference om vandløbsvedligeholdelse, 
hvor målet er at undersøge disse muligheder.

– Der findes en del teknisk ekspertise inden for grødeskæ-
ring. Et af formålene med konferencen er at få en større viden 
om, hvordan man i en eller anden udstrækning kan nå begge 
mål ved hjælp af den rigtige grødeskæringsteknik, siger spe-
cialkonsulent Flemming Geertz fra Landscentret, der har taget 
initiativ til konferencen.

Han understreger, at man nok ikke alle steder kan nå målet 
om at opnå både en god afvanding og mere liv i vandløbet.

– Nogle steder har arealerne omkring vandløbene sat sig 
så meget, at man nærmest skal grave vandløbet ned for at 
få vandet væk. Men vores håb er, at man ved hjælp af viden 
og teknik kan nå så langt som muligt i forhold til at undgå 
konflikt, siger Flemming Geertz.

Fra EnviNa siger Søren Brandt – der er biolog i Land- og 
Naturafdelingen i Herning Kommune – at det i denne for-
bindelse er vigtigt at sikre en god dialog mellem kommunen 
og lodsejerne.

– Derfor har vi ved konferencen to eksempler på sager, 
der gik i hårdknude, men hvor en konstruktiv dialog har 
ført til, at der nu er et positivt samarbejde om vandløbene, 
fortæller han.

Af Poul Erik Pedersen

Dansk Landbrugsrådgivning, Lands-

centret, og organisationen EnviNa vil 

fremme viden om, hvordan man både 

sikrer afvanding fra markerne og bedre 

økologisk tilstand i vandløbene.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk

Hvordan undgås konflikter om vandløbs-
vedligeholdelse og oversvømmede marker?
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Dårlige  
bundfældningstanke øde-
lægger rensning i minianlæg

Mange ejendomme i det åbne land 
mangler stadig at få etableret forbedret 
rensning af spildevandet, hvilket skal 
være på plads inden udgangen af 2012. 

Forskellige anlægstyper, såsom 
minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, 
beplantet filteranlæg m.fl., kan opfylde 
kravene, men med for små eller forkert 
konstruerede bundfældningstanke 
bliver renseeffekten alligevel ikke god 
nok.

Orbicon | Leif Hansen har i samar-
bejde med Århus Kommune undersøgt 
renseløsninger i det åbne land, og resul-
tatet er ikke opløftende. 

Rigtig mange af anlæggene virker 
ikke, og synderen er bundfældningstan-
ken, som enten er konstrueret forkert 
eller ikke har tilstrækkelig kapacitet. 

Undersøgelsen har blandt andet 
været medvirkende til, at By- og Land-
skabsstyrelsen har udsendt en skrivelse 

til producenterne af minirenseanlæg 
vedrørende deres forpligtigelser i hen-
hold til typegodkendelsesordningen. 

Heri indskærpes det, at producen-
terne har ansvaret for at meddele en 
køber, hvilken egnet bundfældnings-
tank der skal sættes foran det pågæl-
dende anlæg, for at det kommer til at 
rense tilfredsstillende.

Vandet skal  
renses bedre på landet
Med de kommende vandplaner er det 
meget aktuelt for kommunerne at få 
styr på udledninger af spildevand i det 
åbne land. 

Vandrammedirektivet kræver god 
økologisk tilstand i vores vandløb, 
søer og åer, og for at opnå dette har 
kommunerne siden Vandmiljøplan II 
skullet sørge for, at spildevandet renses 
tilstrækkeligt fra de ejendomme, der 

udleder til vandløb og søer, hvis mål-
sætning ikke er opfyldt. 

Hvis spildevandet fra en ejendom 
er med til at forurene, bliver ejendom-
mene pålagt at rense spildevandet 
bedre. Ofte bliver løsningen et mini-
renseanlæg, men der har været rigtig 
mange tilfælde, hvor anlægget ikke har 
kunnet overholde kravene til udled-
ning.

Anlæg stopper til
–  Mange har blot bestilt en bundfæld-
ningstank, og naturligvis troet, at den 
ville fungere sammen med minirense-
anlægget. Men ofte har kapaciteten 
været for lille, eller tanken har været 
konstrueret forkert, og så er en del af 
slammet ikke blevet separeret fra, for-
tæller Anette Løkken fra Orbicon | Leif 
Hansen.

Når slammet ikke tilbageholdes i 
bundfældningstanken, løber det over i 
minirenseanlægget. Det resulterer i, at 

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon | Leif Hansen

Ofte virker bundfældnings-

tanken ikke efter hensigten 

med forurening af søer og 

vandløb til følge. 

Minirenseanlæg tømmes, 
fordi det har været stoppet 

til med slam. 

Foto: Orbicon | Leif Hansen
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minirenseanlægget slammer til og ikke 
længere renser optimalt. Når anlægget 
ikke fungerer, vil dårligt renset spilde-
vand løbe ud i recipienten og forurene.

En af producenterne af minirensean-
læg har gennem længere tid undret sig.

– Det er først for halvandet år 
siden, at vi fandt ud af, at det skyldtes 
bundfældningstanke, der ikke virker. 
Vi troede faktisk, at der var noget galt 
med vores egen konstruktion, og brugte 
mange midler på at modificere den 
uden held. Nu går vi faktisk selv i gang 
med at producere en bundfældnings-
tank, så vi ved, at det samlede anlæg 
kommer til at fungere, fortæller Knud 
Erik Simonsen fra firmaet New Line.

For mange kokke
Lodsejerne kan vælge selv at etablere 
en renseløsning eller de kan tilmelde 
sig kloakforsyningen, hvor kommunen 
så vil stå for etablering af anlægget. I 
begge tilfælde er det dog lodsejerens 
ansvar at etablere en bundfældnings-
tank, uanset om det er kommunen 
eller lodsejeren selv, der har ansvaret 

for den efterfølgende drift af anlægget.  
Mange har hidtil valgt en af de billi-

gere tanke, men det kan vise sig at være 
en dårlig forretning. 

Tanken skal tømmes med jævne 
mellemrum, og som oftest sørger kom-
munen for tømning én gang om året. 
Men med de små tanke, er det sjældent 
nok og lodsejeren der har etableret sit 
eget anlæg, vil selv skulle betale for de 
ekstra tømninger. 

– Forhåbentlig rettes der op på 
problemet fremadrettet, nu hvor pro-
ducenterne af minirenseanlæg skal 
anbefale en egnet bundfældningstank. 
Men for de lodsejere og kloakforsy-
ninger, der anlægger andre typer af 
renseløsninger, er det op til dem selv at 
stille krav til kloakmesteren om at få 
en funktionsdygtig bundfældningstank. 
Ved at vælge en større og bedre tank 
vil levetiden på anlægget forlænges, og 
man vil få færre driftsproblemer, siger 
Anette Løkken. 

Ny mærkningsordning
Før i tiden skulle bundfældningstanke 

have en VA-godkendelse, men efter 
2005 skulle de blot være CE-mærket, 
for at få adgang til det danske marked. 
CE-mærket sikrer desværre ikke at 
funktionaliteten af bundfældningstan-
ken er i orden.

 –  Vi foreslår, at kommunen sætter 
supplerende krav til bundfældnings-
tankene, når de modtager ansøgninger 
på etablering af renseløsninger fra klo-
akmestrene. Der er allerede forskrifter, 
som man kan bruge. Teknologisk Insti-
tut har lavet en anvisning 013, og hvis 
tanken er konstrueret herefter, ville 
man slippe for mange problemer med 
minirenseanlæg og andre anlægstyper, 
der ikke fungerer efter hensigten, for-
tæller Anette Løkken.

Kommunen tager ansvar
Århus Kommune er gået i gang med 
at løse problemet for de anlæg, de har 
etableret for borgere, som har tilmeldt 
sig kloakforsyningen. 

Kommunen undersøger systematisk 
de minirenseanlæg, der er anlagt med 
en 2 m3 bundfældningstank foran, og 
mange af dem har betydelige slamaf-
lejringer. 

Derfor skal de tømmes og renses 
for at komme til at virke igen, og når 
dette er gjort, vil kommunen sørge for, 
at bundfældningstankene bliver tømt 
hvert halve år. 

Siden Århus Kommune er blevet 
bekendt med problemerne, har de 
etableret  4 m3 bundfældningstanke 
foran minirenseanlæg med fosforfæld-
ning for at sikre, at anlægget kommer 
til at fungere, og kun behøver at 
tømmes en gang om året.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunikati-
onsmedarbejder i Orbicon | Leif Hansen.

Spildevandsrensningen i det åbne land 
handler om at beskytte vandløb og 
søer mod forurening fra den spredte 
bebyggelse.

Foto: Orbicon | Leif Hansen
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Positive konsekvenser  
for miljø og natur

Efter vedtagelsen af Grøn Vækst har 
regeringen gennemført en række 
ændringer i  det danske landdistrikts-
program, der skal medvirke til at finan-
siere en del af målene i Grøn Vækst.

Orbicon | Leif Hansen har tidligere 
foretaget en såkaldt før-evaluering af 
det aktuelle landdistriktsprogram, og 
på den baggrund har vi nu også eva-
lueret natur- og miljøkonsekvenserne 
af de ændringer, som Grøn Vækst har 

medført i landdistriktsprogrammet.
Målet med landdistriktsprogram-

met er at forbedre konkurrenceevnen 
i landbruget og skovbruget, forbedre 
miljø, natur og landskab, forbedre 
livskvaliteten for befolkningen samt 
fremme spredning af de økonomiske 
aktiviteter i landdistrikterne. 

Det nuværende landdistriktspro-
gram dækker perioden 2007 til 2013 og 
har netop været igennem en revidering 
som en konsekvens af Grøn Vækst.

Målene i Grøn Vækst svarer i høj 

grad til de nævnte mål for landdi-
striktsprogrammet. Målene har basis i 
en situation med landbrugsproduktion 
på to tredjedele af Danmarks areal, 
hvor der er behov for at reducere 
denne produktions pres på natur, plan-
ter og dyrearter. Der er desuden behov 
for at forbedre vandmiljøet og reducere 
brugen af pesticider, reducere udled-
ningen af drivhusgasser og endelig et 
behov for at sikre en produktion af 
konkurrencedygtige landbrugsproduk-
ter af høj kvalitet.   

Biomasse
I forhold til klima og energirelaterede 
mål vil der ydes støtte til obligatoriske 
10 meter dyrkningsfri zoner langs 
vandløb og søer. En del af disse vil blive 
tilplantet med energiafgrøder, der vil 
kunne indgå i biogasanlæg, men stør-

Af Claus Goldberg, Orbicon | Leif Hansen

Grøn Vækst har medført en række ændringer i 

landdistriktsprogrammet. Flere  af foranstaltnin-

gerne i programmet vil kunne bidrage positivt til 

miljø og natur, viser en evaluering. 

Foto: Keld Mortensen, NatureEyes
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Positive konsekvenser  
for miljø og natur

relsen af denne effekt kan ikke vur-
deres, før programmet har fungeret et 
stykke tid. Der vil blive støttet biogasan-
læg, hvor husdyrgødning blandt andet 
kan anvendes, og hvor målsætningen 
er en årlig reduktion i udsendelse af 
CO2 på 180.000 tons. Endelig vil støtte 
til skovrejsning have en mindre positiv 
effekt ved binding af CO2 i den stående 
biomasse af træer.

Biodiversitet
I forhold til biodiversitet er der en 
række foranstaltninger, der vil kunne 
have en positiv effekt. Der er forskel-
lige former for støtte til etablering eller 
fremme af økologisk landbrug, hvor 
det forventede øgede areal, støtteord-
ningerne kan medføre, vil være 44.000 
ha svarende til en stigning på 20-25 
procent i forhold til det nuværende 

areal med økologisk landbrugsproduk-
tion. Økologisk produktion fremmer 
dyre- og planteliv på grund af den 
reducerede brug af kunstgødning og 
pesticider. 

Andre foranstaltninger gavner lige-
ledes biodiversiteten ved direkte støtte 
til natur- og miljøprojekter, ekstensiv 
dyrkning ved græsning og høslæt, de 
nævnte randzoner langs søer og åer 
eller støtte til mere naturvenlig skov-
produktion. 

Det kan være vanskeligt at sætte 
præcise mål for effekterne, men visse 
naturtyper, for eksempel strandenge, 
enge og overdrev, er fuldstændig 
afhængige af græsning eller høslæt, 
som kan støttes under landdistriktspro-
grammet. 

Vandmiljø
Vandmiljøet og reduktion af brugen 
af næringsstoffer og pesticider er selv-
stændige indsatsområder, hvor der er 
tilknyttet en række ændrede og nye 
foranstaltninger i programmet. 

De nævnte randzoner vil reducere 
udvaskningen af næringsstoffer til 
vandmiljøet, og overgang til økologisk 
produktion vil reducere pesticidanven-
delsen. 

Særlige nye foranstaltninger støtter 
oversvømmelse af ådale, blandt andet 
ved aktiv etablering af vådområder 
eller mere indirekte ved reduktion af 
vandløbsvedligeholdelsen, hvor redu-
ceret grødeskæring vil medføre tempo-
rære oversvømmelser. 

Samlet vil foranstaltningerne med-
føre reduceret udvaskning af fosfor og 

nitrat til vandmiljøerne.  Specifikt er 
det målet at reducere nitratudvasknin-
gen fra landbruget med 15 procent i 
den resterende programperiode. 

Store udfordringer
Landdistriktsprogrammet indeholder 
en ramme med foranstaltninger med 
nærmere beskrevne kriterier med til-
hørende budgetter. Det viser sig først 
ved programmets gennemførelse, om 
denne ramme udfyldes, eller med 
andre ord, om støttemulighederne er så 
attraktive, som det forventes. Sker der 
ikke den forventede søgning efter en 
bestemt foranstaltning, for eksempel i 
relation til reduceret brug af pesticider, 
vil det selvfølgelig ikke være muligt at 
leve om til målsætningerne, der bygger 
på fuldstændig anvendelse af budgettet. 

Isoleret set er der dog ingen tvivl 
om at mange af foranstaltningerne 
vil kunne bidrage positivt i forhold til 
miljø og natur. Men miljø- og naturud-
fordringerne er dog meget store, og 
det er usikkert, om andre forhold vil 
betyde, at programmet ikke kan leve 
op til de fastsatte mål. Her kan for 
eksempel nævnes udviklingen i mar-
kederne for landbrugsprodukter  og 
klimaløsninger. Slutevalueringen af 
programperioden vil til sin tid vise om 
målsætningerne for programmet er 
blevet opfyldt.

Forfatteroplysninger
Claus Goldberg er chefkonsulent i Orbicon | 
Leif Hansens afdeling for Natur og Vandres-
sourcer.

Strategisk  
miljøvurdering af landdistriktsprogrammet

Orbicon | Leif Hansen har foretaget midtvejs- og slutevaluering af den foregå-

ende programperiode samt før-evaluering af den nuværende programperiode. 

Ved den seneste evaluering foretog Orbicon | Leif Hansen en mere dybtgå-

ende analyse af effekterne i forhold til miljø og natur i form af en strategisk 

miljøvurdering. Orbicon | Leif Hansen har igen i forbindelse med det revide-

rede landdistriktsprogram, der nu er vedtaget for perioden 2010 til 2013 gen-

nemført en strategisk miljøvurdering, som er begrænset til de ændringer, der 

aktuelt er sket i landdistriktsprogrammet. 

Grøn Vækst har medført en række 
ændringer i landdistriktsprogram-
met, som vil kunne bidrage positivt i 
forhold til miljø og natur.
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Orbicon | Leif Hansen skal være med til 

at bygge det første energineutrale eta-

gebyggeri i Danmark.

Selskabet er med i Team+, der har 

vundet BOLIG+-konkurrencen om det 

første energineutrale etagebyggeri her-

hjemme. 

Byggeriet skal ligge på den tidligere 

Kosangas-grund ved havnefronten i Nør-

resundby ved Aalborg.

– Vi samlede et team med Arkitema, 

Thornton Tomassetti, Espensen Rådgi-

vende Ingeniører, Boligforeningen Ring-

gården og Dong Energy og fik senere 

Faktor 3 og BAUHOW med. Det er et 

bredt spektrum af deltagere, men vi har 

i samspil fundet en holistisk løsning, 

og er faktisk kommet så langt, at vi er 

klar til at sætte i gang med byggeriet, 

Første energi- 
neutrale etagebyggeri i Danmark

fortæller Peter Ejsing fra Orbicon | Leif 

Hansen.

Solceller placeret strategisk i forhold 

til lyset kommer til at tilføre bygningen 

energi. Derudover bliver der i hver bolig 

et intelligent strømstyringssystem, der 

både tilpasser sig døgnrytmer og årstid, 

om beboeren er på ferie, og om der bor 

en familie, singler eller seniorer, der har 

vidt forskelligt brugsmønster.

Ud over disse højteknologiske løs-

ninger er der også indarbejdet gam-

melkendte principper som luftkølede 

tørre- og svaleskabe. 

Forslaget er udformet, så det bruger 

mindst mulig energi i forhold til blandt 

andet lysindfald og klimaskærm, og i 

det meste af bygningskroppen er der 

integreret solenergiproducerende 

anlæg.

Byggeriet er fra 4 til 10 etager og vil 

bestå af 62 boliger, en café og et fæl-

lesrum. Prisen matcher konventionelt 

byggeri, og en del af løsningen er en 

ny form for industrialiseret byggeri, 

som er udviklet af BAUHOW. Fordelen 

ved denne form for elementbyggeri 

er, at det ikke bestemmer bygningens 

udformning, men består af specialtilpas-

sede elementer. Byggeriet vil stå fær-

digt i 2010.

Grafik: Arkitema

I Vækst 3-2009 fortalte vi, at Orbicon 

A/S før sommerferien overtog bygge-

rådgivningsfirmaet Leif Hansen Engine-

ering A/S. Nu har de to selskaber fået et 

nyt fælles navn, nemlig Orbicon | Leif 

Hansen samt et tilhørende logo.

Baggrunden for navnet er, at selska-

bet ønsker at fastholde den goodwill 

og det kendskab, der har været forbun-

det med begge navne.

Orbicon | Leif Hansen er blandt 

Danmarks førende rådgivere inden for 

miljø, byggeri, infrastruktur og energi.

– nyt fælles  
navn og logo
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Ny hjemmeside på  
www.dalgasgroup.dk
Dalgasgroup har fået en ny hjemmeside på webstedet www.

dalgasgroup.dk.

På hjemmesiden kan du se nyheder og hente faktaoplys-

ninger om Dalgasgroup, der er en koncern, som arbejder med 

investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for 

natur, miljø og energi.

 Dalgasgroup varetager den kommercielle del af Hede-

selskabets aktiviteter og ejer selskaberne HedeDanmark a/s 

(100%), Orbicon | Leif Hansen (100%), Enricom A/S (100%) og 

Xergi A/S (50%).

Hedeselskabet har hen over sommeren 

købt ejendommen SIA Nitaure Forests 

på 505 hektar i Letland. Desuden har 

Hedeselskabet i det samme område 

overtaget 298 hektar skove fra Planta-

geselskabet St. Blicher, der er et datter-

selskab i Hedeselskabet.

Dermed ejer Hedeselskabet nu 

2.173 hektar skov i den samme region 

Nogle få bjergskråninger i Georgien 

forsyner os stort set med alle de frø, der 

bruges til at fremavle en stor del af de 

mange millioner nordmannsgranjule-

træer, der bruges i Europa hvert år.

Rettighederne til at høste frø fra 

nordmannsgranerne på de georgiske 

skråninger sælges med regelmæssige 

mellemrum på auktion af de georgiske 

myndigheder.

Ved en auktion har HedeDanmark 

Skovfrø fornylig vundet licenser til høst 

af 10 ton nordmannsgran-frø.

– De 2 afdelinger, vi har opnået licens 

til, ligger i hver sin ende af den såkaldte 

Tlugi skråning. Det betyder, at vi i langt 

højere grad er sikret frø i de år, hvor fro-

sten har mindsket frøsætningen. Samti-

dig har vi opnået 10-årige rettigheder, 

og det betyder, at vi kan koncentrere os 

om det egentlige, nemlig at frembringe 

HedeDanmark vinder licenser til frøhøst

kvalitetsfrø, lyder det i en meddelelse 

fra Morten Krogh og Poul Elgaard fra 

HedeDanmark Skovfrø.

En lignende auktion i 2007 endte i 

kaos, hvor der blev budt urealistisk højt, 

og hvor de, der vandt licenserne, fik til-

ladelse til at høste, selv om de undlod 

at betale. Denne gang blev auktionen 

afviklet på mere normale vilkår, og 

HedeDanmark Skovfrø uddeler stor ros 

til de georgiske myndigheder for deres 

håndtering af auktionen i år.

Fortsætter  
opkøb af skovejendomme

i Letland og fortsætter således med at 

realisere sin strategi om at købe skov-

ejendomme.

Datterselskabet St. Blicher har i øvrigt 

erhveret 181 hektar skove i Frankrig.

Dalgasgroup varetager opgaven med 

opkøb af skovejendomme på vegne af 

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

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

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

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

HAR DU
OVERBLIKKET ?
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”Det begyndte på Kongenshus” er årets julegave 
til venner og forretningsforbindelser  !

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

Normalpris 249,- kr. 
pr. stk.

Hedens farverige historie og storslåede natur har gennem århundreder 
haft stor betydning for dansk samfund og kultur.

I bogen ”Det begyndte på Kongenshus” kan du møde hosekræmmeren, 
hedeopdyrkeren, kunstneren og meget andet godtfolk. På hver deres 
måde levede de i, kæmpede med og elskede de fascinerende vidder og 
den særprægede natur.

Bogen fortæller om Kongenshus’ brogede historie fra dengang kartof-
feltyskerne koloniserede heden, over forsøg med avl af rener og til i dag, 
hvor stedet er et af Danmarks største sammenhængende hedearealer og 
danner rammen om en mindepark for hedens opdyrkere.

Bogen er rigt illustreret med historiske og nutidige fotos samt et bredt 
udvalg af det danske hedemaleris guldalder.

136 sider, illustreret i farver.
Prisen er incl. moms og excl. 
evt. forsendelse.
Tilbuddet gælder frem til 
31. december 2009.

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

www.kongenshus.dk

Hedens farverige 
historie og natur


