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Nye løsninger på nye problemer 

I Hedeselskabet mener vi, at anvendelsen af vore naturressourcer skal 

ske på et bæredygtigt grundlag, og at vi skal beskytte og udvikle vores 

naturværdier. På det punkt står vi langt fra alene.

Der hvor vi skiller os ud er, at Hedeselskabet som forening har en 

stærk faglig videnbase og et omfattende netværk, der giver os en unik 

mulighed for at fremme bæredygtige løsninger. Videnbasen ligger i 

Dalgasgroup A/S med datterselskaberne HedeDanmark, Orbicon | Leif 

Hansen, Enricom og Xergi, hvor medarbejderne dagligt arbejder med 

at løse opgaver inden for natur, miljø og energi. Netværket ligger hos 

medarbejdere, kunder, leverandører og i Hedeselskabets medlemskreds 

og repræsentantskab.

Inden for det seneste år har vi sat nye mål om, at vi som forening vil 

medvirke mere aktivt til at styrke udviklingen af en mere bæredygtig 

anvendelse af vore naturressourcer, både ved at markere klare politiske 

standpunkter med baggrund i vores faglige viden, og ved at støtte væ-

sentlige projekter og aktiviteter. De første synlige initiativer er donatio-

ner til Naturvidenskabernes Hus og videreudviklingen af et koncept for 

minivådområder. 

Baggrunden for støtten til Naturvidenskabernes Hus er, at ungdom-

mens interesse for at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser 

er helt afgørende for, at vi vil kunne udvikle et bæredygtigt velfærdssam-

fund. Derfor har vi også i denne udgave af Vækst sat fokus på, hvad der 

skal til for, at vi som videnssamfund ikke kommer »bagud af dansen«. 

Donationen til minivådområderne ligger i direkte forlængelse heraf, 

idet formålet er at opretholde en landbrugsproduktion, uden at vi overbe-

laster vandmiljøet.

For begge donationer gælder, at vi kan bidrage til projekterne med øko-

nomiske midler, faglig viden og netværk. 

Nu har Hedeselskabets bestyrelse besluttet at iværksætte en målrettet 

indsats for at få flere medlemmer af selskabet. Vi tror nemlig på, at vi ved 

at udbygge medlemskredsen kan bidrage til at styrke det enkelte medlems 

viden og faglige netværk. Samtidig er det visionen, at vi i medlems-

kredsen kan skabe et stort netværk, som kan tilføre ny, faglig viden og 

dynamik til arbejdet med at finde nye løsninger på nye problemer.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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Mens den danske ungdom er tilbageholdende 

med at vælge naturvidenskabelige og tekniske 

uddannelser, står danske virksomheder – selv 

midt i en krisetid – og mangler medarbejdere, 

der kan løse konkrete opgaver. Det koster 

ordrer og arbejdspladser. 

– På miljøområdet mangler vi ingeniører, der 

kan noget med kloakker, vandforsyning og spil-

devand. Samtidig mangler vi anlægsingeniører 

på vejområdet. På byggeområdet er det oven i 

købet rigtig svært at få fat i gode installations- 

og el-folk – og dét midt i en byggekrise, siger 

Jesper Nybo Andersen, adm. direktør i rådgiv-

ningsfirmaet Orbicon | Leif Hansen.

Risikoen er, at udenlandske virksomheder 

efterhånden må træde til for at løse opgaverne. 

Dermed forsvinder både jobs, viden og know-

how ud af landet.

– Jeg er normalt ikke den bekymrede type, 

men lige på dette område er jeg virkelig 

bekymret på Danmarks vegne. Risikoen er, at 

Danmark kommer til at hænge tilbage som et 

selvfedt servicesamfund uden den unikke viden 

og knowhow, der er nødvendig for at finansiere 

vort velfærdssamfund, siger Jesper Nybo Ander-

sen. Læs mere side 7-9.
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Så kom vandplanerne endelig 
02-02-10. Vækst gennemgår målene og virkemidlerne i 

de statslige vandplaner, der blev sendt i forhøring den 14. 

januar. 

 

Vil du søge støtte til energiafgrøder? 
01-02-10. Nu kan landmænd tilkendegive, at de ønsker at 

søge om støtte til energiafgrøder. Regler forventes klar 

primo marts 2010.

Amerikanere vil bygge flere trækulsfabrikker 
22-12-09. NewEarth i Seattle producerer trækul, der kan 

bruges til jordforbedring eller erstatte fossilt kul uden 

ombygning af kulkraftværker og industrianlæg.

Plant et træ,  
fæld det, brug det – og du gavner klimaet 
17-12-09. Det er forkert, når Politiken konkluderer, at 

dansk skovhugst skader klimaet. Træmøbler kan eksempel-

vis lagre CO
2
 i mange år.

Europas – og Danmarks - natur har det dårligt
03-03-10. Det er ikke blot Danmarks, men hele Europas 

natur, der har det dårligt. Det viser en ny undersøgelse af 

situationen for Europas natur. Det er langt fra lykkedes 

at standse tilbagegangen i biodiversiteten, og dermed 

er der hårdt brug for at sætte nye mål for Europas natur. 

I Danmark har regeringen offentliggjort de længe ven-

tede naturplaner, der – som ventet – har fået en blandet 

modtagelse, når man spørger landbrugets organisatio-

ner og Danmarks Naturfredningsforening.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at til-

melde dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Foto: Peter Bundgaard Jensen

E. M. Dalgas’ Mindelegat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000-20.000 kr til støtte 
eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, 
der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller 
på anden måde har ydet en fortjenstfuld indsats inden for de områ-
der, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2010 stiles til legatets bestyrelse 
og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg    P.b.v.
Tlf. 87 28 11 33    Ove Kloch

Edvard og 
Ane Agerholms legat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr. til flittige og 
dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2010 stiles til legatets bestyrelse 
og indsendes inden 15. april.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab
Postboks 91
8800 Viborg    P.b.v.
Tlf 87 28 11 33    Ove Kloch

Hedens opdyrkning 
– hvordan gik det til?

Hedeselskabets
Museum
Hvis du er medlem af Hedesel
skabet, kan du stifte nærmere 
bekendtskab med et spændende 
stykke Danmarkshistorie.

Som medlem tilbyder vi dig mulighed for at invitere en gruppe personer 
på guidet tur i Hedeselskabets Museum, Klostermarken 12 i Viborg.

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

Læs mere på 
www.hedeselskabet.dk/museum
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Af P.F. Tøttrup

Glimt  
af Hedeselskabets  
historie

Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere med-

arbejder i Hedeselskabet gennem 

mange år, har indvilliget i at granske 

både Hedeselskabets arkiver og sin 

egen store hukommelse, så vi kan 

give læserne et billede af selskabets 

historie i Vækst.

Som frimærketegne-
ren Mads Stage fore-
stiller sig E. M. Dalgas 
ved Hjortballehøje.
Frimærket er fra 1969 
og udarbejdet i anled-
ning af 100 års jubi-
læet i Hedeselskabet.

E. M. Dalgas og gravhøjene
Dalgas medvirkede til at beskytte fortidsminder, 

både ved vejbyggerier og etablering af plantager.

Ved Småstrups Mølle vest for Århus gra-
vede man i 1861 grus til vedligeholdelse af 
landevejen Århus-Silkeborg. Under dette 
arbejde stødte man på flere grave fra jern-
alderen. 

Da oplysningen om fundene nåede 
Dalgas, der var den ansvarlige vejinspektør, 
standsede han straks grusgravningen og 
indledte en undersøgelse af den del af fun-
dene, som stadig kunne reddes. 

Et par år før havde et par husmænd på 
samme egn stødt på begravelsespladser fra 
oldtiden. Fundene herfra endte på Oldnor-
disk Museum i København. Museets direk-
tør C. J. Thomsen bad dengang om at blive 
orienteret, hvis der skete yderligere fund. 

I overensstemmelse hermed foretog 
Dalgas indberetning om de nye fund, der 
dog endte på den i mellemtiden grundlagte 
historisk-antikvariske samling i Århus, nu 
Moesgaard Museum, hvor fundene stadig 
opbevares.

Dalgas rapporterede om fundene og 
leverede selv tegninger af enkeltgenstande. 
Hans arbejde anses for at være på højde 
med, hvad fagarkæologer på den tid leve-
rede.

Sagen har interesseret ham så meget, at 
han bad C. J. Thomsen oplyse, hvor man 
kunne få yderligere vejledning i behandling 
af den slags fund.

Dalgas’ værk »Geografiske Billeder fra 
Heden« fra 1870 rummer en beskrivelse af 
en rejse fra Viborg over Herning og Tarm 
til Vejle og af, hvordan de mange forskel-
lige muligheder, der er i hedeegnene, kan 
udnyttes. Heri indgår et besøg på Hjortsbal-
lehøje sydvest for Herning. Der er tale om 
to bronzealderhøje, der er placeret højt i 
landskabet, og hvorfra man dengang havde 
et frit udsyn over ca. 1 kvadratmil hede. 
Herfra formes tanken om et stort tilplant-
ningsarbejde, der senere blev realiseret 
med plantagerne Birkebæk, Harreskov, 
Høgildgaard og Jyndevad, i alt ca. 3.000 ha.

I en artikel i Hedeselskabets Tidsskrift 
fra 1889 oplyser E. M. Dalgas: »Efter for-
handling med direktionen for de antikvari-
ske mindesmærkers bevaring, vil Hedesel-
skabet i den nærmeste fremtid lade udgå 
en opfordring til ejerne af hedeplantager 
om at sikre fredningen af de deriværende 
kæmpehøje, langdysser m.m. og navnlig 
på den måde, at ejerne anmodes om at 

udstede en deklaration, hvori fastsættes, at 
højene ikke må beplantes, udgraves eller på 
anden måde ødelægges, samt at de stilles 
under førnævnte direktions kontrol.«

Artiklen rummer en opregning af hede-
egne med særlig mange eller særlig interes-
sante oldtidsminder, og der fortsættes med 
en beskrivelse af den fortid, hvor hederne 
havde været skovklædte.

I 1891 fejrede Hedeselskabet sit 25 års 
jubilæum, blandt andet med en folkefest 
med op mod 2.000 deltagere på Hjortsbal-
lehøje, hvor E.M. Dalgas blandt andet talte 
om: »Vore fortidsskove, og de nye skove, 
som nu er under opvækst.« Ved 50 års 
jubilæet var der fest ved højene igen, denne 
gang var Kongeparret deltagere. Ved 100 
års jubilæet blev der udgivet et frimærke 
med motiv fra højene. 
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At Danmark er et videnssamfund er et 
synspunkt, som desværre ikke er helt så 
sandt, som vi gerne så. Alt for få unge får 
en ungdoms- og videregående uddannelse, 
og det skal der laves om på. Tabet af en 
ungdomsgeneration er nok en af de aller-
største samfundsudfordringer, som Dan-
mark har. Den økonomiske krise, vi står 
midt i, har for alvor udstillet problemet. 

Et meget betydende antal arbejdspladser 
er nedlagt i Danmark og flyttet til andre 
dele af verden, områder hvor produkti-
onsomkostningerne og måske specielt 
lønomkostningen er meget lavere.  De 
arbejdspladser, som først flyttes, er produk-
tioner, hvor der er mange ufaglærte jobs, 
altså typisk virksomheder, der hurtigt vil 
kunne uddanne en ny arbejdsstyrke til at 
varetage produktionen. Derudover har vi 
gennem flere år set, at rigtig mange drifts- 
og servicefunktioner i Danmark nu vare-
tages af medarbejdere fra lavtlønslande, 
typisk ansat af underentreprenører til 
danske virksomheder. Disse arbejdspladser 
kommer aldrig igen, selv når krisen er ovre. 
Det er en logisk konsekvens af globalise-
ringen.

Hvis man skal producere varer eller tje-
nesteydelser i Danmark og til danske løn-
ninger, så skal varerne have et meget højt 
vidensindhold, enten som teknisk indhold, 
design eller unik idé. 

På lidt længere sigt vil der ikke være jobs 
til ufaglærte danske medarbejdere, med 
mindre timelønnen for dette arbejde er på 
et internationalt niveau, hvilket vi nok har 
svært ved at forestille os.

Hvis vi vil bevare Danmark som et 
velfærdssamfund, skal vi altså sikre, at de 
næste børne- og ungdomsårgange alle får 
en uddannelse, som er bedre end den, 
deres forældre fik, og mere omfattende end 
den, man får i de lande, som vi skal kon-
kurrere med. 

Det er heller ikke ligegyldigt, hvilken 
uddannelse de unge tager. Danmark mang-
ler i særlig grad naturvidenskabelige og 
tekniske kandidater. Det gælder de fleste 

virksomheder og offentlige arbejdsgivere. I 
vores virksomhed Orbicon | Leif Hansen 
har vi selv midt i en økonomisk krise meget 
svært ved at få besat en række tekniske 
jobs.

Hvis vi skal ændre den tendens, skal der 
drastiske ændringer til, ændringer som ikke 
bare er flere penge til universiteterne.

Vi skal have bedre udendørsfaciliteter i 
daginstitutionerne, så de helt små børn i 
legen undres over naturens fænomener. Vi 
skal have et folkeskoleforløb, som udfordrer 
børnenes tekniske nysgerrighed, det vil 
sige sikre skolerne nogle fysiske rammer, 
der muliggør andet end traditionel klasse-
undervisning. Vi skal have et gymnasialt 
undervisningsniveau, som baseres på de 
mest moderne pædagogiske principper og 
et teknisk udstyr, som er tidssvarende i for-
hold til 2010-niveau. Endelig skal vi sikre, 
at vore tekniske og naturvidenskabelige 

universiteter har nogle rammer, som mulig-
gør et internationalt forsknings- og uddan-
nelsesniveau.

Det koster penge, ja, men uden den inve-
stering, ingen fremtid for Danmark.  Situa-
tionen er så alvorlig, at det i den politiske 
prioritering må gå forud for indfrielse af de 
umiddelbare velfærdsgoder. 

Opgaven skal løses primært af det 
offentlige Danmark, men vi som virksom-
hedsledere må tage et samfundsmæssigt 
medansvar i form af etablering af uddan-
nelsespladser, åbenhed overfor speciale/
hovedopgavestuderende, involvering i 
erhvervsforskerprojekter samt aktiv delta-
gelse i undervisningsverdenens strategiske 
ledelse fra daginstitutioner til universiteter.

Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør
Orbicon | Leif Hansen A/S

Danmark  
er et videnssamfund  
– siger vi !

Foto: Hedeselskabet
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Det danske  
velfærdssamfund i  
risikozonen

Mens den danske ungdom er tilbagehol-
dende med at vælge naturvidenskabelige 
og tekniske uddannelser, står danske 
virksomheder – selv midt i en krisetid 
– og mangler medarbejdere, der kan 
løse konkrete opgaver. Det koster ordrer, 
arbejdspladser – og i sidste ende risikerer 
den altafgørende knowhow at forsvinde ud 
af landet.

I den rådgivende virksomhed Orbicon | 
Leif Hansen står adm. direktør Jesper Nybo 

Andersen og mangler specialiserede med-
arbejdere på en række områder. Ud af 520 
medarbejdere har de tre fjerdedele en tek-
nisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

– På miljøområdet mangler vi ingeniø-
rer, der kan noget med kloakker, vandfor-
syning  og spildevand. Samtidig mangler vi 
anlægsingeniører på vejområdet. På byg-
geområdet er det oven i købet rigtig svært 
at få fat i gode installations- og el-folk – og 
dét midt i en byggekrise, siger Jesper Nybo 
Andersen.

Antallet af miljøingenører, der går på 

efterløn og pension, er højere end det antal 
nyuddannede, der kommer ud på arbejds-
markedet.

– Hvis vi går 5-7 år frem bliver det helt 
galt. Så har vi nemlig nogle store årgange, 
der blev færdiguddannet omkring 1980-85, 
som begynder at forlade arbejdsmarkedet. 
Studenteroptaget på miljøingeniørområdet 
skal tredobles, hvis vi skal erstatte disse 
mange pensionerede ingeniører i den 
offentlige forvaltning og private virksomhe-
der, forklarer Jesper Nybo Andersen.

Videnjobs går til udlandet
Konsekvensen er, at Orbicon | Leif Hansen 
ikke kan løse nogle opgaver, de ellers 
kunne have klaret, hvis de havde haft med-
arbejderne til det. 

– Et andet problem er, at det giver nogle 
flaskehalse, som medfører et stort lønpres. 
Derfor får vi et omkostningsniveau, der gør 

Af Poul Erik Pedersen

Hvis ikke vi får flere til at tage tekniske og 

naturvidenskabelige uddannelser, risikerer vi 

at ende som et servicesamfund uden de store 

fremtidsmuligheder.

Fremtiden for det danske velfærdssamfund står og falder med  
at få uddannet flere unge inden for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 

Foto: Orbicon | Leif Hansen A/S
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det umuligt for os at arbejde uden for lan-
dets grænser, fortæller han.

Danmark har de højeste ingeniørløn-
ninger i Europa. Omkostningsniveauet er 
op til 30-40 procent lavere i England, Tysk-
land og Sverige. De primære årsager er, at 
skattetrykket er højere i Danmark, samt 
at der bliver uddannet færre ingeniører i 
Danmark.

Et grelt eksempel er infrastrukturområ-
det, hvor antallet af ubesatte stillinger er 
flere hundrede.

– Danmark har planer om store investe-
ringer på vej- og baneområdet, og det vi ser 
lige nu er, at store internationale konsortier 
melder sig på banen. Hvis Danmark ikke 
selv har folk, der er uddannede til at klare 
opgaverne, så vil ingeniørjobsene gå til 
udlandet, hvor virksomhederne både har 
medarbejderressourcer og er billigere. Det 
samme sker på miljøingeniørområdet, siger 
han.

Dermed begynder videntunge jobs, som 
ellers er det, regeringen satser på, at flytte 
ud af landet. 

Tendensen ses allerede i industrien, hvor 
man i en årrække har flyttet de relativt 
lavtlønnede produktionsjobs til eksempelvis 
Kina. Nu følger de videntunge jobs med. 

7 ud af 10 af de mest forskningstunge 
danske virksomheder har nu forsknings- og 

udviklingsafdelinger i Kina. Begrundelsen 
er, at de kinesiske ingeniører, teknikere og 
forskere enten matcher eller overgår deres 
danske kolleger, skrev Berlingske Tidende 
den 15. januar i år.

Det fremtidige  
rekrutteringsgrundlag

I den grønne service- og handelsvirk-
somhed HedeDanmark a/s er der ligeledes 
fokus på rekrutteringsgrundlaget. Ud af de 
cirka 300 funktionærer i selskabet har cirka 
200 en teknisk eller naturvidenskabelig 
uddannelse. 

De primære grupper, der rekrutteres, er 
skov- og landskabsingeniører, der uddannes 
på Skovskolen, som i dag er en del af Det 
Biovidenskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet. Desuden rekrutterer selskabet 
en del medarbejdere med uddannelse som 
anlægsgartnertekniker, jordbrugsteknolog 
og lignende.

– Vi har ikke et aktuelt problem med at 
rekruttere medarbejdere, men vi har fokus 
på, at ansøgerfeltet til de uddannelser, vi 
rekrutterer fra, er faldet, og derfor arbejder 
vi sammen med uddannelsesinstitutio-
nerne om at tiltrække flere ansøgere, for-
tæller direktionsassistent og afdelingschef 
Mik Nygaard Collin fra HedeDanmark.

Optimisme at spore?
På ét område har HedeDanmark dog 
manglet kvalificeret arbejdskraft, nemlig 
mellemledere til pleje og vedligeholdelse af 
grønne områder. 

En artikel om emnet i Vækst i 2006 
affødte initiativet til etableringen af sådan 
en uddannelse, og nu kommer den, fortæl-
ler Susanne Ogstrup. Hun er studieleder 
for den nye uddannelse som have- og park-
ingeniør, der bliver en søsteruddannelse til 
skov- og landskabsingeniøruddannelsen på 
Skovskolen.

Men hvordan forholder hun sig så til at 
starte en ny natur-orienteret og teknisk 
uddannelse på et tidspunkt, hvor der ikke 
er nok unge, der søger uddannelser inden 
for naturvidenskabelige og tekniske fag?

– Jeg tror måske det vender. Roskilde 
Tekniske Skole har en øget tilstrømning 
både til landbrugsuddannelsen og anlægs-
gartneruddannelsen, som parallelt med 
studentereksamen giver adgang til vores 
nye uddannelse. Samtidig tror jeg, at 
eksempelvis klimaproblematikken kan 
være med til at tiltrække unge til vores 
uddannelse, fordi beplantning og grønne 
områder har betydning for såvel tempe-
ratur som håndtering af vand i byerne, 
forklarer hun.

Noget tyder på, at hun måske har fat i 

Ansøgerfeltet til uddannelser inden for den grønne sektor 
har været faldende. Er der en fornyet interesse på vej ?

Foto: HedeDanmark a/s
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sciencetalenter.dk

Har i Husket talenteRne?
ScienceTalenter – den nationale talentpleje i naturvidenskab – tilbyder:
• Konsulentbistand til kommuner, der vil starte talentarbejde
• Konferencer for lærere, naturfagskoordinatorer og skoleledere
• Kursus for lærere om undervisning af talenter
• Camps og undervisning af naturvidenskabelige talenter
• Konkurrencer

Tjek hjemmesiden: www.sciencetalenter.dk eller kontakt Talentchef Hanne Hautop direkte på 
mail: chef@sciencetalenter.dk
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noget. I hvert fald viser de seneste statistik-
ker fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling, at optaget stiger. Optaget på 
naturvidenskab og teknisk videnskab på 
universiteterne samt civil- og ingenørud-
dannelserne er steget med omkring 25 pro-
cent fra 2004 til 2009.  Til gengæld er opta-
get på humaniora og samfundsfag faldet.

Tallene indikerer, at de unge måske er 
begyndt at reagere på samfundets indsats 
for at få flere ind på de naturvidenskabelige 
og tekniske uddannelser. Der er dog en 
bred enighed om, at det endnu ikke er godt 
nok. 

Hvordan får vi flere?
Så er spørgsmålet, hvad der kan få endnu 
flere unge til at tage de naturvidenskabelige 
og tekniske uddannelser. Derfor har Vækst 
spurgt en række unge, hvad der har fået 
dem til at vælge de naturvidenskabelige og 
tekniske uddannelser. 

– Jeg er vokset op på en landbrugs- og 
skovejendom, og jeg har altid beskæftiget 
mig med skov og landbrug. Derfor er det 
nærliggende for mig at tage en uddannelse 
som skov- og landskabsingeniør, fortæller 
25-årige Morten Faudel, der er i gang med 
sidste år af uddannelsen.

Han er fascineret af naturen og vil gerne 
være derude, hvor tingene sker, og arbejde 
med folk, der har samme interesse.

Sidsel Hansen på 23 år er på vej til at 
blive én af de eftertragtede miljøingeniø-
rer. Hun skulle i praktik i Orbicon | Leif 
Hansen, da Vækst talte med hende i begyn-
delsen af februar.

– Min far er uddannet ingeniør, og vi 
har været med ham ude og se, hvad han 
laver. Derhjemme har vi også altid talt om 
naturvidenskab, for eksempel hvorfor olien 
flyder ovenpå og den slags, forklarer hun.

– En drivende faktor for mig er, at som 
ingeniør kan man altid komme op med en 
ny idé, som er bedre end den gamle, noget 
som er bedre, lettere eller billigere. Man 
kan forandre noget og sætte sit præg på 
det, så man ved, at man har udrettet noget. 
Det er en tiltalende faktor, at man kan gøre 
en forskel, siger Sidsel Hansen om sit stu-
dievalg. Desuden har det også spillet ind, at 
jobbet giver muligheder for at rejse.

I det hele taget er svarene fra dem, 
Vækst har talt med, temmeligt ens. Foræl-
drene har jobs med et naturvidenskabeligt 
eller teknisk indhold. Nysgerrigheden efter 
at forstå naturen. Lysten til at være ude og 
arbejde med den – eller at skabe løsninger, 
der kan bidrage til et bedre samfund er 
gennemgående træk.

Fra barnsben
Konklusionen er klar: Interessen for natur 

Tilbage til Jesper Nybo Andersen fra 
Orbicon | Leif Hansen, som understreger 
alvoren:

– Jeg er normalt ikke den bekymrede 
type, men lige på dette område er jeg virke-
lig bekymret på Danmarks vegne. Risikoen 
er, at Danmark kommer til at hænge til-
bage som et selvfedt servicesamfund uden 
den unikke viden og knowhow, der er nød-
vendig for at finansiere vores velfærd.

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

og teknik skal stimuleres fra barnsben af og 
understøttes hele vejen op gennem uddan-
nelsesystemet, og man skal møde nogle 
rollemodeller, der kan vise, hvilke veje man 
kan gå. Eftersom ikke alle forældre kan 
agere rollemodeller, er det en opgave, der 
skal løses af daginstitutionerne og under-
visningssystemet. 

Det kræver altsammen nogle grundlæg-
gende ændringer i undervisningssystemet, 
blandt andet meget mere viden om, hvilke 
undervisningsmetoder der virker, skriver 
Nils O. Andersen, dekan på Det Natur-
videnskabelige Fakultet ved Københavns 
Universitet i artiklen side 10-12 i dette blad.
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For lidt viden og for lidt 
sammenhæng

Længe har tal og politiske pile peget i én 
bestemt retning, når talen faldt på rekrut-
tering til naturfagene: De unges lyst til 
fagene matcher ikke arbejdsmarkedets og 
samfundets behov for højtkvalificerede 
medarbejdere. 

Dette har ikke været særegent for Dan-
mark. Undersøgelser fra OECD har påvist, 
at der i de fleste vestlige lande er tale om 
en generel trend.

Der er og har været sat gang i initiativer 
i regi af en lang række forskellige instanser 
– offentlige såvel som private – alle med 
det formål at løfte unges interesse for 
uddannelser inden for natur, teknik og 
sundhed. 

Et af de større, tværgående initiativer 
blev igangsat som led i regeringens strategi 
for at få flere unge til at gennemføre en 
videregående uddannelse. Således nedsatte 

regeringen i maj 2007 en arbejdsgruppe, 
der skulle komme med et oplæg til en 
national strategi for styrkelse af natur, 
teknik og sundhed (NTS) i hele uddannel-
sessystemet. 

Blækket på oplægget var tørt i februar 
2008, og det har resulteret i nogle af de 
tiltag, der i dag er kernen i Danmarks 
indsats for at give unge lyst til at studere 
naturvidenskabelige fag. Helt konkret mun-
dede arbejdsgruppens arbejde ud i forslag 
til følgende 10 konkrete initiativer:
1. Undervisningens indhold skal fornyes
2. Lærerne i grundskolen skal efteruddan-

nes
3. Mål for natur-, teknik-, og sundhedsfag 

skal nytænkes
4. Der skal indføres kommunale naturfags-

strategier

Vi har brug for at vide mere om, hvilken under-

visning der virker, og for at skabe større sammen-

hæng mellem uddannelserne hele vejen fra grund-

skolen til de videregående uddannelser.

Foto: Københavns Universitet
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5. Linjefag skal ligestilles
6. Læreruddannelsessystemet skal gøres 

sammenhængende
7. Nye flerfaglige uddannelser
8. Styrket kontakt mellem skoler og virk-

somheder
9. Strategisk forskning i naturfagsdidaktik 

(undervisningsmetoder mm)
10. Nationalt center for Natur, Teknik og 

Sundhed oprettes

Vi ved for lidt om, hvad der virker
Status er i dag, at gode kræfter arbejder 
på at give liv til flere af de 10 anbefalinger. 

danske undervisningssystem opgjort i antal 
årsværk giver et overslag på 15.000 inden 
for matematik og et tilsvarende antal andre 
inden for natur, teknik og sundhed. Ser 
man på størrelsen af den tilsvarende fagdi-
daktiske forskerstab, er den forsvindende 
lille: Omkring 7 indenfor matematik og 
12 for de øvrige naturfag! I internationalt 
perspektiv er vores indsats her både for 
utilstrækkelig og for ufokuseret.

Netop hjemvendt fra et besøg på Uni-
versiteit Utrecht i Holland, hvor man har 
fokus på rekruttering og stimulering af 
naturvidenskabelige talenter, må jeg kon-
kludere, at meget kan læres ved blot at 
kigge ud af vore danske vinduer. Universi-
teit Utrecht har eksempelvis 100 forskere, 
der alene beskæftiger sig med naturfagsdi-
daktik.

Kassetænkning skal ændres
En anden grundlæggende og nødven-
dig ændring er kassetænkningen i vores 
uddannelsessystem: 

Folkeskole, gymnasiale uddannelser, 
professionshøjskoler og universiteter sætter 
alle stærkt ind i kampen for at løfte interes-
sen for naturfagene og den almene natur-
videnskabelige dannelse. Men den samlede 
kæde vil dog blive langt stærkere, hvis 
kasserne blev forbundet ud fra devisen om, 

Et af de områder, hvor arbejdsgruppens 
anbefaling tilsyneladende ikke følges, er 
i relation til at afsætte midler til naturfa-
genes didaktik som et særskilt strategisk 
forskningsområde. Prioriteringen af dette 
område er dog helt essentiel, fordi didaktik-
ken netop er viden om undervisning og 
læring i naturfag. 

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi viden om, 
hvordan man lærer og lærer fra sig inden 
for naturfagene er afgørende for det funda-
ment, som man bygger et løft af de unges 
interesse for fagene på.

Et skøn over antallet af undervisere i det 

Læs mere

Rapporten Et fælles løft
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF08/080215_nts.ashx 

Rapporten Fremtidens Naturfag i Folkeskolen
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF08/F/2006_fremtidens_naturfag_folke-

skolen.ashx 

Rapporten Fremtidens Naturfaglige uddannelser
http://pub.uvm.dk/2003/naturfag/

Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet
www.ind.ku.dk

Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt med en stærk og sammenhængende undervisning i natur, teknik og sundhed i såvel grundskole 
som på gymnasiale og videregående uddannelser.

Foto: Københavns Universitet

Fotos: Københavns Universitet
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at ingen kæde er stærkere end det svageste 
led. Vi er nødt til at samordne og koordi-
nere vores indsats, hvis vi skal nå i mål med 
vores fælles opgave.

Én måde vi kan skabe bedre forbin-
delsesled på, er ved at skabe et sam-
menhængende læreruddannelsessystem. 
Udgangspunktet er det, vi kan kalde en 
overlapmodel. 

I dag foregår uddannelsen af lærerne i 
adskilte delsystemer. Det har desværre den 
konsekvens, at de lærere, der befinder sig i 
én af de nævnte kasser kun har et overfla-
disk – eller et helt fraværende – kendskab 
til kravene i ikke bare det forudgående, 
men også i det efterfølgende led i uddan-
nelseskæden. Det resulterer i forsinkelse og 
frafald i et omfang, hvor Danmark er ene-
stående – og det koster samfundet dyrt.

 En oplagt løsning er en uddannelsesmo-
del, hvor lærerne har kompetencer til for 
eksempel at undervise på to nabotrin à tre 
år i uddannelseskæden. Dette er allerede 
indført i folkeskolen for fagene matematik 
og dansk med den seneste folkeskolelæ-
reruddannelse, hvor mellemtrinnet (3.-6. 
klasse), er fælles for de to udgaver af linje-
fagene. 

Denne tankegang bør udstrækkes til 
hele uddannelseskæden med det formål at 
bygge en stærk bro mellem undervisningen 
i folkeskolens ældste klasser, ungdomsud-
dannelserne og professionsbachelorud-
dannelser. En lignende bro er der behov 
for mellem ungdomsuddannelserne og 
spektret af videregående (professions-) 
bacheloruddannelser. Og for universiteter 
og professionshøjskoler bør der udvikles 
uddannelsesforløb med natur, teknik og 
sundhed rettet mod lærergerningen både 
i folkeskolens 7.-9. klasse og på de gymna-
siale uddannelser, de korte videregående 
uddannelser osv. 

Sammen med den store indsats som 
private fonde og virksomheder yder i regi 
af eksempelvis Naturvidenskabernes Hus, 
Danfoss Universe, Experimentarium og 
Science-centeret i Sorø er det muligt ved 
fælles hjælp at løfte interessen for naturfa-
gene. Nu er det op til alle gode kræfter at 
løfte med.

Forfatteroplysninger:
Nils O. Andersen er atomfysiker, professor og 
dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet.

Et fælles løft – de 10 bud

1.  Undervisningens indhold fornyes
Undervisningens indhold og form udvikles og fornyes gennem centralt iværksatte 

initiativer. I grundskolen skal ligestillingen af naturfagene forbedres, og prøverne 

ændres. I ungdomsuddannelserne skal de gymnasiale studieretningers sammen-

sætning fornyes i respekt for de videregående uddannelsers adgangskrav med 

henblik på forbedring af elevforudsætninger.

2.  Efteruddannelse til lærere
Et efteruddannelsesprogram for grundskolelærere etableres i dialog med rele-

vante aktører med fire hovedindsatser: (1) Natur/teknik-linjefagsopkvalificering, 

(2) Skolebaserede udviklingsforløb, (3) Efteruddannelse af ikke-naturfagslærere, 

og (4) Pædagogisk diplomuddannelse i naturfagsdidaktik.

�.  Nytænkning af mål for fagene
Målbeskrivelserne for NTS-fagene (inkl. matematik) nytænkes og samtænkes med 

brug af samme kompetenceorienterede begrebsapparat, så der skabes en rød 

tråd gennem hele uddannelsesforløbet fra grundskole over ungdomsuddannel-

serne til videregående uddannelser. For grundskolen arbejdes på sigt i retning af 

en fælles ramme (”Science”) for det naturfaglige område.

�.  Kommunale naturfagsstrategier
NTS-fagene gøres til et indsatsområde i de kommunale kvalitetsrapporter, og alle 

kommuner har senest i 2010 en kommunal naturfagsstrategi, der sikrer kvalitet 

og relevans i undervisningens indhold og form og de nødvendige lærerkompe-

tencer.

�.  Ligestilling af linjefag
Folkeskolelæreruddannelsen i naturfagene forbedres gennem en ligestilling af 

linjefagene og indførelse af et fælles didaktisk modul. Der indføres et nyt alment 

obligatorisk NTS-fag med fokus på områdets betydning i samfundet.

�.  Sammenhængende læreruddannelsessystem
Lærerkompetencer i hele uddannelsessystemet styrkes gennem sammenhæn-

gende uddannelser, fokus på formidling og fagdidaktik og forbedrede efterud-

dannelsesmuligheder. På sigt skal et sammenhængende læreruddannelsessystem 

baseres på en overlapmodel.

�.  Nye flerfaglige uddannelser
Nye flerfaglige uddannelser etableres inden for NTS-området, der er attraktive for 

begge køn. Suppleringsmulighederne skal forbedres for unge, der i deres ung-

domsuddannelse fravalgte NTS-fagene.

�.  Styrke kontakt mellem skoler og virksomheder
Kontakten mellem offentlige og private virksomheder inden for NTS-området 

og skolerne styrkes. Dette kan ske ved oprettelse af kontaktenheder for skolerne, 

synliggørelse af erhvervsmuligheder gennem fx rollemodeller, etablering af virk-

somhedsnetværk mv., eventuelt efter udenlandsk forbillede.

�.  Naturfagsdidaktik som strategisk forskningsområde
Naturfagsdidaktik opprioriteres som strategisk forskningsområde under Det Stra-

tegiske Forskningsråd med fokus på praksisnærhed og involvering af aktørerne 

og med eksplicitte krav om formidling til uddannelsesinstitutionerne.

10. Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed oprettes
Et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed i uddannelsessystemet oprettes 

med det primære formål at støtte lærernes arbejde i grundskolen og ungdoms-

uddannelserne. Centret skal understøtte udvikling og fornyelse af undervisnin-

gens indhold og form, formidling af erfaringer fra praksis og forskning.
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DISCOVERY KOPIPAPIR

DISCOVERY er et hvidt, 
træfrit og ubestrøget papir 
til kopi og laserprint. Det er 
fremstillet til høj- og volume 
printere og giver høj drifts-
sikkerhed Den lave gram-
vægt og den høje tykkelse i 
papiret gør at den kan er-
statte traditionelt papir uden 
at gå ned i kvalitet   

FSC-mærket er en garanti for, at det producerede 
papir kan anvendes med god samvittighed. Det 
vil sige, at  man støtter bæredygtig skovdrift, idet 
min. 50% af træet i papiret kommer fra  skove, 
som bliver drevet ud fra tanke  og ansvarlighed 
omkring miljøet sociale og økonomiske forhold.              

FSC-CERTIFICERET

Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at 
dyre- og planteliv bliver beskyttet, samt at de 
mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddan-
nelse, sikkerhedsudstyr og ordentlige lønforhold. 

FSC – Forest Stewardship Council, 1993.

FSC-CERTIFICERET SKOV

Miljø med omtanke

19,50

v/ Office Support ApS – Vandmanden 10B – 9200 Aalborg SV
Telefon 96 314 666 – Fax 96 314 665 – mail info@sharpaalborg.dk

ex. moms
pr. pakke - A4, 75g

v/ 240 pakker
Frit leveret.

Telefon - 96 314 666 
Mail - ph@sharpaalborg.dk
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Væk med tavlen  
og de gamle vaner !

– Man undersøger noget og får et resultat. 
Der er nogle regler og retningslinier at gå 
efter, og samtidig kan man få tilfredsstillet 
sin nysgerrighed og få lov til selv at prøve 

tingene, siger Morten, der er elev på Bjer-
ringbro Gymnasium.

– Ja, det er det med at prøve tingene og 
arbejde med alt det praktiske i det, lyder 
det fra Toke.

– Jeg kan godt lide at skille tingene ad 

og finde ud af, hvordan de fungerer, siger 
Asbjørn.

– Jeg er enig med drengene. Det er sjo-
vere at arbejde med noget konkret, som 
man har læst om. Og samtidig er der en 
større chance for, at det er noget, man kan 
komme til at arbejde med en gang, siger 
Line og bakkes op af Rikke. Det skal inte-
ressere én, men fremtidsmulighederne er 
også vigtige.

Morten, Toke, Asbjørn, Line og Rikke er 
gymnasiekammerater fra Bjerringbro Gym-
nasium i Midtjylland. De sidder i laborato-

De unge vil helst bare underholdes og frygter 

eksakte krav. Hvordan får vi dem til at interessere 

sig mere for natur og teknik?

De fem 3. g elever i snak med Mai Louise Agerskov omkring et bord med robotbiler i Lego. Fra venstre er det Morten, Asbjørn, Rikke, Line, Mai og Toke.

Foto: Hedeselskabet
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riet i Naturvidenskabernes Hus i Bjerring-
bro og fortæller, hvorfor de er tiltrukket af 
fag som matematik, fysik, kemi og biologi.

Modsat skolernes klassiske fysiklokaler 
med et virvar af reagensglas, elektromag-
neter, måleudstyr, vægte og kemikalier, er 
laboratoriet i Naturvidenskabernes Hus 
forbløffende tomt. Der er ikke engang en 
tavle på væggen. Der står nogle hvide borde 
i stjerneformationer rundt omkring hver 
deres installation med nogle lange hvide 
rør, der stikker op i luften. Men rummet 
snyder. Det er nemlig spækket med 
moderne teknologi, der kan gøre naturvi-
denskaben nærværende for de unge.

Hvorfor fravælger de unge naturvi-
denskaben?
De fem 3. g’er fra Bjerringbro er ikke i tvivl 
om, hvorfor de godt kan lide de naturvi-
denskabelige og tekniske fag. Det konkrete, 
håndgribelige, man kan arbejde med – og 
så nysgerrigheden efter at finde ud af, hvor-
dan ting hænger sammen og fungerer.

Desværre er der mange unge, der ikke 
har samme indstilling, fortæller Mai Louise 
Agerskov og Jeppe Hust, der er henholdsvis 
direktør og projektmedarbejder i Naturvi-
denskabernes Hus.

– Undersøgelser tyder på, at en del unge 
fravælger de naturvidenskabelige fag på 
grund af frygten for eksakte krav, konstate-
rer Mai Louise Agerskov.

Denne del af de unge vil helst tage en 
uddannelse, hvor de bedre kan snakke 
sig igennem, og hvor de ikke så nemt kan 
måles på, hvad de egentlig kan. 

Et andet problem er, at de unge stiller 
krav om en høj underholdningsværdi.

– De er ikke særligt indstillede på at lære 
noget, der måske kan være lidt kedeligt, 
for at nå frem til det, der virkelig er spæn-

– Vi får nogle rollemodeller – eksempel-
vis ingeniører – fra virksomhederne til at 
vise eleverne, hvad de laver. Typisk holder 
de et oplæg, hvorefter de giver eleverne 
en opgave, der har en relevans i forhold til 
ingeniørens arbejde, fortæller Jeppe Hust.

Dermed får de unge et direkte indblik 
i, hvad det, de lærer, kan bruges til og den 
værdi, fagene har i den virkelige verden.

De skal selv opdage
Udfordringen er at finde en indgang til den 
naturvidenskabelige viden, der er relevant 
for de unge. Det kunne for eksempel være 
deres sundhed og fedmeproblematikken, 
hvor man kan tage udgangspunkt i, hvad 
der sker med kroppen, når man går på Mc 
Donald’s i spisefrikvarteret, siger Jeppe 
Hust.

Tangegangen er dermed, at de unge 
ved at være nysgerrige, stille spørgsmål og 
opstille forsøg skal prøve selv at nå frem til 
en forståelse af naturvidenskabelige sam-
menhænge. 

Vil bryde vanerne
I det hele taget ønsker Naturvidenskaber-
nes Hus at afprøve nye idéer til under-
visningsmetoder. Derfor handler det også 
om at provokere og bryde gamle vaner og 
adfærdsmønstre. 

Eksempelvis er det helt bevidst, at der 
ikke er en tavle i laboratoriet, fortæller Mai 
Louise Agerskov.

– Vi har gerne villet undgå, at grupper 
falder tilbage i nogle traditionelle vaner, 
når de arbejder her i lokalet. Derfor er der 
ingen tavle – eller rettere, tavlen er gemt 
væk, så vi kan tage den frem, når det er 
relevan, forklarer hun.

– Det må ikke være bogen og klasseloka-
let, der styrer det hele! fastslår Jeppe Hust.

dende. Desuden har jeg oplevet, at det er 
meget udfordrende for dem at stille sig i 
den dummes rolle og stille spørgsmålene 
om, hvordan tingene fungerer, forklarer 
Jeppe Hust.

Sandheden findes i denne bog
– Problemet er, at vi i undervisningssy-
stemet allerede har skilt tingene ad, så de 
unge ikke selv får muligheden for at opdage 
og opleve de naturvidenskabelige sammen-
hænge, siger Mai Louise.

– Ja, det er let for læreren at sige, at 
»sandheden findes i denne bog«. De unge 
får teorierne serveret, noget forstår de 
måske, noget andet ikke. Men problemet er, 
at det ikke bliver spændende for dem, sup-
plerer Jeppe.

Gymnasieeleven Line mener, at mange 
af deres kammerater bliver skræmt af 
matematikken og de lange formler.

– Når matematikken er tabt, kommer de 
aldrig videre, for de tror, at matematikken 
er en nødvendighed for at forstå de andre 
naturvidenskabelige grene. Det starter nok 
med matematikken i folkeskolen, hvor det 
er vigtigt at have en dygtig lærer, siger hun.

At opleve anvendeligheden
Her rammer den unge gymnasieelev noget 
helt centralt i arbejdet i Naturvidenskaber-
nes Hus. 

Netop det, at man eksempelvis ikke bare 
skal lære matematik for matematikkens 
skyld, men at det rent faktisk er anvende-
ligt som et konkret, praktisk værktøj, er 
nøglen til det aktuelle arbejde i Naturvi-
denskabernes Hus.

Eksempelvis kører huset et projekt, 
hvor 7 gymnasier arbejder sammen med 
erhvervslivet om at skabe anvendelsesori-
enteret undervisning.

Foto tv: Mai Louise Agerskov viser, hvordan husets installationer er gjort synlige, så de unge gæster kan få indblik  
i det tekniske udstyr, der normalt er skjult i en bygning. Th: Jeppe Hust fotograferet uden for Naturvidenskabernes Hus.

Fotos: Hedeselskabet
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En forsker i det fri

Vi kender stereotypen: En tynd, ældre 
mand, halvskaldet og med viltert, strittende 
hår på baghovedet, små runde briller, et 
stirrende blik, diverse tics, total mangel på 
forståelse for eller evne til praktiske gøre-
mål. Han har siddet næsten hele sit liv på 
et støvet og mørkt kontor, hvor gulvet er 
dækket af store stabler papir. Det ville være 
billedet, hvis man skulle beskrive en kari-
katurtegning af en forsker.

Lisbeth Sevel er på mange måder den 
diametrale modsætning. Hun er en ung 
kvinde, der ved, hvordan man bygger en 
trebuk (en tipi-lignende konstruktion med 

3 ben udført i træ og reb), så man kan 
hænge en vægt op og veje et 6 meter langt 
skud af en energipil.

Ikke desto mindre er hun forsker. 
I et år og 3 måneder har hun været 

i gang med en forskeruddannelse, en 
erhvervs-PhD, hvor hun forsker i energipil i 
et samarbejde mellem Skov & Landskab på 
Københavns Universitet og HedeDanmark 
a/s. Hendes baggrund for forskningen er en 
uddannelse inden for skovbrug og .miljø-
kemi på det daværende Landbohøjskolen, 
der i dag er en del af LIFE-fakultetet på 
Københavns Universitet.

– Min familie er farmaceuter, så jeg har 
altid haft det naturvidenskabelige tæt på 

derhjemme i familien. Det fascinerende 
ved naturen er, at det er det basale. Det er 
noget, der er givet på forhånd, og som vi 
prøver at komme til at forstå. Desuden har 
jeg været spejder og har altid elsket at være 
udenfor, siger Lisbeth Sevel om sin fascina-
tion af det naturvidenskabelige.

Det skal være anvendeligt
Da hun skulle vælge videregående uddan-
nelse, stod valget mellem biologi og 
forstkandidat. Valget faldt på forstkandi-
dat-uddannelsen, fordi den rummede en 
kombination af teori og praksis.

– Jeg foretrækker at arbejde med noget, 
der kan omsættes til noget anvendeligt. 
Derfor føler jeg mig i en helt unik position 
med en erhvervs-PhD hos HedeDanmark, 
hvor jeg kan kombinere forskning og udvik-
ling med noget, der handler om økonomi 
og forretning.

Dyrkning af energipil er stadig på pio-
nérstadiet i Danmark. Projektet går ud 
på at undersøge dyrkning af energipil 

Lisbeth Sevel er i gang med en erhvervs-PhD inden 

for dyrkning af energipil. Det byder på masser af 

frisk luft og ture i sneen, men også arbejde med 

statistikker, analyser og teori.

Lisbeth Sevel i en pilebevoksning for at måle op. Sneen har budt på nogle ekstra  
udfordringer, men hun har været i Grønland mange gange, så det bliver klaret i stiv arm.Tem
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Hos KomTek Miljø A/S er 
vi specialister i at udnytte 
de restprodukter, som 
tidligere gik til spilde: 
Trærødder fra skovdrift, 
slam fra rensningsanlæg, 
frugt og grøntsager fra 
supermarkeder, have- og 
parkaffald.

Vi bortskaffer de nævnte 
restprodukter på økono-
misk gunstige vilkår og 
omdanner dem til produk-
ter til gavn for miljøet:

Træstød og rødder
omdannes til biomasse til 
CO

2
-neutral afbrænding i 

kraftvarmeværker

Organisk affald bliver til 
værdifuld og næringsrig 
kompost.

Specialister i jord og 
organisk gødning
KomTek producerer flere 
slags jord og gødning 
tilpasset kundernes behov.
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Stercus er en særlig 
værdifuld, naturlig NPK-
gødning tilpasset den 
enkelte kundes behov.

Jord og kompost-     
produkter er for eksem-
pel: Plantemuld, gartner-
muld, hækjord, rosenjord, 
Biotop topdressing til 
forskelligt formål og park-
kompost. Nyeste produkt 
er specialjord til grønne 
tage.

tel. 70 20 54 89
www.komtek.dk
mail@komtek.dk

Miljørigtig udnyttelse af restprodukter
Kontakt os gerne
for rådgivning, tilbud 
og spørgsmål om 
produkter.

med hensyn til gødskning, udvaskning af 
næringsstoffer og vedmasseproduktion. 

Mange praktiske opgaver
Der er mange praktiske opgaver forbundet 
med projektet. De seneste måneder har 
Lisbeth Sevel kørt gennem vinterlandska-
bet og bevæget sig ud på de snedækkede 
marker for at foretage målinger af en række 
bevoksninger med energipil.

– Jeg måler diameteren på pilen med 
en skydelære samt afstanden mellem 
rækkerne. Derefter høster jeg nogle skud. 
Skuddene er ofte op til 6 meter lange, så 
derfor bygger jeg en en trebuk, hvor jeg 
hænger en vægt op, så jeg kan veje dem. 
Derefter skærer jeg et stykke af, som jeg 
tager med til laboratoriet hos Skov & 
Landskab i Hørsholm, hvor vi kan måle 
tørstofindholdet i skuddet. Tilsammen giver 
det mulighed for at beregne det samlede 
tørstofindhold pr. hektar i den pågældende 
bevoksning, forklarer Lisbeth Sevel.

Samtidig taler hun med den landmand, 
der dyrker energipilen for at få at vide, 
hvordan pilen er blevet gødsket og ren-
holdt.

– Udover det har jeg et forsøgsareal ved 
Hjørring, hvor jeg kører et gødskningsfor-
søg. Der tager jeg regelmæssigt op for at 

kommer, skal jeg skrive 3-4 videnskabelige 
artikler.

– Der er helt klart et stort behov for 
grundforskning, fordi den flytter vores 
grundlæggende viden fra et punkt til et 
andet. Men at tænke ting klogere behøver 
ikke at være helt abstrakt. Forskning og den 
mere praktiske udvikling hænger meget 
sammen, og på den måde føler jeg måske, 
at jeg er med til at holde hjulene i gang, 
konstaterer Lisbeth Sevel.

Interesserer man sig for naturen, behø-
ver man altså ikke at ende med uglet hår 
på et støvet kontor ...

tømme jordvand ud, som jeg tager med 
til centret i Hørsholm, hvor vandprøverne 
bliver analyseret i laboratoriet, så jeg kan se 
udvaskningen af næringsstoffer fra arealet, 
forklarer hun. Sideløbende med det har 
hun dialogen med praktikere i HedeDan-
mark, der gerne vil vide noget om, hvilke 
kloner der er bedst, hvornår man planter 
pilen, hvordan man høster osv.

– Det er privilegeret at arbejde med 
noget, hvor min viden efterspørges, siger 
hun.

Så kommer skrivebordsarbejdet
Men arbejdet med teorien og skrivebords-
arbejdet kommer hun ikke uden om.

– Og det er også fint nok, siger hun.
Alle oplysningerne skal nemlig bearbej-

des til statistikker og analyser, der kan kaste 
lys over, hvilke metoder og pilekloner, der 
er bedst egnede til dyrkning af energipil.

– I forvejen har jeg brugt tid på at få 
et overblik over den forskning, andre har 
lavet. Desuden skal jeg jo beskrive mine 
metoder. Efterhånden som resultaterne 

Lisbeth Sevel har fisket en pose 
med pilestykker ud af et tørreskab. 
Formålet med tørringen er at måle 

tørstofindholdet i pilen.
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Hvordan gik det så 
efter klimatopmødet ?

Foto: Hedeselskabet

Først blev det pustet op til helt ukendte 
dimensioner i FN-topmødernes historie, 
så var der kaos, og til sidst var det som om 
gassen gik lidt af ballonen. 

Som de fleste formentlig ikke kunne 
undgå at opdage, endte klimatopmødet 
med en aftale – Københavner-aftalen (the 
Copenhagen Accord) – som ikke var juri-
disk bindende. Aftalen gik på, at de lande, 
der ønskede at være med i aftalen, skulle 
give besked til FN om deres reduktionsmål 

for udledningen af drivhusgasser senest 
den 31. januar i år.

Efter tidsfristen var Vækst på FN’s klima-
panels hjemmeside for at se, hvad der så er 
kommet ud af det alt sammen. 

I alt 55 lande, der dækker 78 procent af 
den globale udledning af drivhusgasser fra 
energiforbrug, havde den 31. januar med-
delt deres mål for reduktion i udledningen 
af drivhusgasser under Københavner-afta-
len. Vækst tjekkede hjemmesiden midt 

i februar, og da var yderligere 13 lande 
kommet til. I alt 190 lande er med i FN’s 
klimapanel.

Nok så væsentligt er, at alle de vigtiste 
lande har meldt sig under aftalen: USA, EU, 
Japan, Rusland, Kina, Indien, Brasilien og 
Sydafrika. 

Mange forbehold
Karakteristisk for landenes meldinger 
til FN’s klimachef Ivo de Boer er dog, at 
reduktionerne ikke er høje nok i forhold 
til de overordnede forventninger i Køben-
havner-aftalen, og at landene tager mange 
forbehold.

Eksempelvis lover USA en reduktion på 
17 procent i forhold til niveauet i 2005, 
men kun under forudsætning af, at det 
lykkes at få lovgivningen igennem kon-
gressen. I kølvandet på den melding har 

Af Poul Erik Pedersen

De vigtigste lande er gået med i Køben-

havner-aftalen, men ambitionerne er for 

små – og forbeholdene er mangfoldige.
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• Gelpen med refill

•	 Let og glidende skrift

•	 Fås i sort, blå, rød og grøn i 0,5 og 0,7 mm

• Fremstillet af genanvendte plastflasker

www.scanoffice.dk

Scan Office har et stort udvalg  
af kontorartikler

FRA FLASKE  
         TIL PEN

Genbrugsprocent

89%

Canada forbeholdt sig ret til at justere i sit 
løfte om 17 procents reduktion, alt efter det 
niveau, som USA ender på, når lovgivnin-
gen er vedtaget i kongressen.

På samme måde vil Europa gå op på 30 
procents reduktion i forhold til 1990, hvis 
de øvrige lande går op på et tilsvarende 
niveau. Ellers holder EU fast i sit løfte om 
20 procents reduktion. 

Australien har gjort noget tilsvarende 
ved at love 15 procents reduktion, hvis de 
øvrige lande bliver mere ambitiøse end nu, 
men ellers vil australierne kun reducere 
udledningen af drivhusgasser med 5 pro-
cent i perioden 2005-2020.

Kina vil plante �0 mio. ha skov
En gruppe lande bestående af Kina, 
Indien, Brasilien og Sydafrika markerede 
sig som en ny, stærk international spiller 
ved topmødet i Bella Centret. Undervejs 
har der været tvivl om, hvorvidt de alle 
overhovedet ville gå ind i aftalen, men det 
har de.

Kina, der i dag er verdens største udleder 
af drivhusgasser, oplyser til FN, at landet 
vil reducere CO2-udledningen med 40-45 
procent pr. bruttonationalprodukt-enhed. 
Det vil sige, at for hver dollar eller yuan, 
der bliver omsat i Kina, vil landet reducere 
CO2-udledningen med 40-45 procent i 
2020 i forhold til niveauet i 2005. Dermed 
fastholder Kina retten til at lade udlednin-
gen af drivhusgasser være afhængig af den 
økonomiske udvikling i landet.

For at nå målet vil Kina blandt andet øge 
andelen af ikke-fossilt brændsel i det pri-
mære energiforbrug til 15 procent. 

Samtidig siger kineserne, at de vil plante 
40 millioner hektar skov og øge den stå-
ende vedmasse i skov med 1,3 milliarder 
kubikmeter i samme periode.

Indien følger samme model som Kina, 
men mere beskedent med et løfte på 20-25 
procents reduktion pr. bruttonationalpro-
dukt-enhed.

Brasilien og Sydafrika er mere lige-
fremme i deres udmeldinger. Brasilien 

melder ud med reduktioner i niveauet 36-
39 procent, mens Sydafrika har meddelt en 
reduktion på 34 procent.

Ikke godt nok
FN’s klimachef Ivo de Boer konstaterede 
den 1. februar, at ambitionerne i de løfter, 
der er kommet ind fra landene, ikke er høje 
nok, og at der er brug for større reduktio-
ner for at imødegå klimaudfordringerne.

Til gengæld trøstede han sig med, at der 
ikke er nogen tvivl om regeringernes vilje 
til at konfrontere klimaudfordringen på 
højeste niveau.

– Jeg ser disse løfter som klare signaler 
om at bevæge forhandlingerne mod en suc-
cesfuld afslutning, sagde Ivo de Boer.

Næste planlagte møde i klimaforhand-
lingerne foregår i Bonn i slutningen af 
maj i år, men adskillige lande har ifølge 
klimachefen bedt om, at forhandlingerne 
hurtigt bliver genoptaget med flere møder 
end dem, der er planlagt på nuværende 
tidspunkt.
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En ny kogebog til plac ering af biogasanlæg

Grøn Vækst-initiativet, som blev vedtaget 
af regeringen sidste år, har store planer 
med biogas. Halvdelen af vores husdyr-
gødning skal bruges til energiformål inden 
2020 – heraf en stor del til biogas. I dag går 
kun ca. 5 procent af gyllen gennem biogas-
anlæg, så Grøn Vækst lægger op til en 10-

dobling. Det er en rigtig stor udfordring!
En af de store udfordringer for at nå 

dette ambitiøse mål, er at finde placeringer 
til biogasanlæg, få dem miljøgodkendt og 
finansieret. Der er i øjeblikket omkring 20 
initiativgrupper rundt omkring i landet, 
der arbejder på at starte biogas op. Disse 
grupper vil forhåbentlig kunne hente hjælp 
og inspiration i kogebogen for placering af 

biogasanlæg, som CBMI (Center for bio-
energi og miljøteknologisk innovation) har 
udgivet – indtil videre i en arbejdsversion.

Kogebogen indeholder ikke en opskrift 
på at »brygge« den bedste gas, men er en 
vejledning eller en kogebog for en initiativ-
gruppe, der vil etablere et nyt biogasanlæg. 

Verden forandrer sig - hele tiden
Der eksisterer allerede et hæfte til Start 
af Biogas-fællesanlæg fra 2005 udgivet af 
Landscentret, men der er løbet en del vand 
i åen siden da. Vi har bl.a. fået en kommu-
nalreform, hvor myndighedsopgaverne er 
flyttet fra amter til kommuner og de stats-
lige miljøcentre. Derfor er procedurerne 
anderledes, og kompetencerne har i mange 
tilfælde skiftet stole og systemer. 

Af Knud Tybirk, CBMI 

Hvis regeringens plan om Grøn Vækst skal realiseres 

på biogasområdet, skal der bygges � biogasanlæg på 

størrelse med Lemvig Biogas hvert år i 10 år! CBMI har 

udgivet arbejdsversionen af en kogebog for placering 

af biogasanlæg.

Foto: Flemming Nielsen / Story2media
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Her finder  
du kogebogen!

Kogebogen for placering af biogas-

anlæg kan downloades på CBMI’s 

hjemmeside www.cbmi.dk under 

viden.  Kommentarer til arbejdsver-

sionen kan sendes til Knud Tybirk 

på kt@cbmi.dk.

En ny kogebog til plac ering af biogasanlæg

Arbejdet med denne nye kogebog blev 
igangsat, fordi Grøn Vækst var på vej. Ryg-
terne om stort fokus på biogas var løbet i 
forvejen, så der var brug for en opdateret 
kogebog.

De sidste lovgivningsmæssige tiltag er 
formentlig først endeligt på plads i efteråret 
2010, og der sætter vi sidste punktum i 
kogebogen, så den er opdateret med alt det 
nyeste.

Ikke i min baghave
Langt de fleste synes godt om ideen om 
at afgasse gylle, inden næringsstofferne 
bringes tilbage til plantevæksten. Men vi 
får meget ofte en klassisk »Not In My Back 
Yard« – NIMBY – problemstilling, når der 
skal etableres et biogasanlæg. Vi vil alle 
gerne have det, men ikke lige her… Niels 
Hausgaard ironiserede over ansvarsfor-
flygtigelsen, da han i 1980’erne sang om at 
atomkraftværket skulle ligge på Sjælland 
– ellers kom det jo nemt til at ligge i vejen 
oppe i Vendsyssel...

Der opstår ofte lokal og kraftig mod-
stand, når ideen om et konkret biogasanlæg 
med forslag til placering bliver offentlig-
gjort: Det vil vi ikke ha’ her, det lugter, det 
giver trafikkaos, der giver usikre skoleveje 
osv. Flere anlæg har måttet opgives, fordi 
man ikke havde en klar og præcis plan 
for kommunikation med offentligheden, 
eller ikke var lydhør og imødekom nogle af 
ønskerne.

For man kan blive nødsaget til at give 
indrømmelser for at få den ønskede place-
ring af anlægget. Ofte kræver det både poli-
tisk opbakning, rettidig og nuanceret dialog 
og en klar strategi for at sikre en placering 

tæt ved både gylleressourcer og afsætning 
af energien.

Forløbet
Kogebogen beskriver 7 skridt i procesforlø-
bet fra ideen undfanges til første spadestik. 
I princippet skal alle faser gennemgås for at 
etablere et anlæg, men det er klart at nogle 
skridt er lette at tage, hvis et stort landbrug 
eller nogle få landbrug vil etablere et anlæg 
i forbindelse med en husdyrproduktion på 
en gård. 

Udfordringen er noget større og forløbet 
typisk noget længere, hvis både landmænd, 
kommuner og fjernvarmeværk eller 
naturgasselskab skal drive et stort anlæg 
sammen og være enige om alt fra økonomi 
til placering, organisationsform, drift osv. 

Hvert af de syv skridt gennemgås i 
kogebogen med tekstafsnit og tilhørende 
faktaark, som skal give overskuelighed og 
sikre, at man ikke løber ind i overraskelser 
undervejs.

Sådan håndteres placeringen
For at vende tilbage til den hyppige mod-
stand mod placeringen af anlæggene, så 
angiver kogebogen en række konkrete 

Grafik: Troels Marstrand
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anvisninger til, hvordan denne opgave 
håndteres. Der er især to steder, hvor man 
skal være særligt opmærksom:

Lav en grundig screening af mulige 
områder under idekonkretisering. 

Gennemgå alle kommune- og lokalpla-
ner, nationale og internationale udpegnin-
ger, inklusive kulturhistorie, natur, miljø, 
støj osv. 

Find 2-3 prioriterede placeringer, hvor 
der er færrest mulige arealbegrænsninger 
og samtidig ikke for langt til ressourcen 
(gylle mv.) eller til afsætning af energi. Fær-
rest begrænsninger på arealet giver lettest 
sagsbehandling, men mange arealmæssige 
begrænsninger kan dog imødekommes 
med tiltag på anlægget, for eksempel lugt-
rensning, pumpeledning eller lignende.

Få et overblik over lokale interessenter 
og overvej, hvordan og hvornår de kan 
involveres i processen mod en fastlæggelse 
af placering. 

Identificer lokale ambassadører – hånd-
værkere, foreninger, personer, mulige 
naboer – og overvej grundigt, hvad man 
evt. kan »tilbyde« den lokale befolkning, for 
eksempel folkeaktier, ejerandele, observa-
tørposter i bestyrelsen eller en ny cykelsti 
for at sikre trafikanter. 

Invitér lokalbefolkningen på besøg på 
et biogasanlæg, for eksempel i forbindelse 
med spildevandsrensning for at se hvordan 
det kan fungere. Lav en klar strategi for 

kommunikationen sammen med kom-
mune og politikere – og præsenter visua-
liseringer af et anlæg på første offentlige 
møde.

Størrelse og kompleksitet
Der er to steder, hvor størrelse (i den nuvæ-
rende lovgivning) betyder noget væsentligt 
for etablering af biogasanlæg – men det 
har ikke nødvendigvis noget at gøre med, 
om biogasanlægget skal placeres ved en 
landbrugsejendom eller ej:
• Er der behov for egentlig VVM undersø-

gelse, eller kan en VVM-screening være 
tilstrækkelig?

• Der kræves miljøgodkendelse for alle 
anlæg, der håndterer mere end 30 t hus-
dyrgødning eller biomasse/dag (hvilket 
alle anlæg i realiteten gør i dag)

Derfor har vi har valgt i kogebogen at 
bruge én betegnelse: biogasanlæg. 

Organisationsform, størrelse og beliggen-
hed kan give sig udtryk i forskellige anlæg, 
men kogebogen forsøger at dække de fleste 
muligheder.

Økonomien i biogas
For de fleste initiativtagere kommer et af 
de første spørgsmål til at dreje sig om øko-
nomi. Man kan meget let få forskellige svar 
på etablerings- og driftsomkostningerne. 
Kogebogen giver en oversigt over de fakto-

rer, der især påvirker driftsøkonomien og et 
eksempel på følsomhedsanalyse af et nyligt 
etableret anlæg.

Grøn vækst har forbedret betingelserne 
for økonomien i biogasanlæg, blandt andet 
med et anlægstilskud og kommunegaranti, 
men de endelige bekendtgørelser er ikke 
vedtaget endnu, og der vil gå et godt stykke 
af 2010 før alt er på plads.

Afprøvning i udvalgte kommuner
Kogebogen er under løbende udvikling. 
Den netop publicerede arbejdsversion vil 
i 2010 blive afprøvet på konkrete cases 
i nogle kommuner. Erfaringerne herfra 
sammen med den endelige Grøn Vækst-
lovgivning vil være indarbejdet i den »ende-
lige« kogebog, der forventes at udkomme 
oktober 2010.

Kogebogen er udgivet af CBMI med 
støtte fra Brancheforeningen for Biogas, 
Region Midt og Landdistriktsprogrammet. 
Der er bidrag fra en række kompetente 
konsulenter fra Planenergi, PlanAction, 
LandboLimfjord, Københavns Universitet 
og CBMI.

Det er håbet, at vi med kogebogen kan 
bidrage til at nå de særdeles ambitiøse mål-
sætninger i Grøn Vækst, og at etableringen 
af de næste biogasanlæg kommer til at gå 
så smertefrit som muligt.

Forfatteroplysninger
Knud Tybirk er projektleder ved Center for Bio-
energi og Miljøteknologisk Innovation i AgroBusi-
ness Park, Foulum.

Grafik: Troels Marstrand
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Vi sår fremtidens invasive 
arter i haverne !

Invasive planter breder sig mere og mere i 
det danske landskab. Ingen landskabstyper 
er gået fri.

I klitter står rynket rose som frodige krat. 
På heder breder aks-bærmispel sig ud fra 
enkelte pionerplanter, i plantagerne vokser 
glansbladet hæg som underskov, i enge 
vokser både balsaminer, hestehov og her og 
der endda bjørneklo, og i vandløbene står 
vandpest som tætte banker.

De invasive planter er kommet for 
at blive, og sammen med den generelle 
næringsstofbelastning er der nok ikke tvivl 
om, at det er en af de væsentligste trusler 
mod en alsidig natur.

Efterhånden har vi mennesker fået 
øjnene op for, at indførte planter kan være 
et problem.  Mest synligt er det i vores 
omgang med bjørneklo, som har fået sin 
helt egen lovgivning! 

Heldigvis er bjørneklo også ret let at 
bekæmpe, blot det gribes systematisk an. 
En del af de andre invasive planter – for 
eksempel rynket rose og japansk pileurt – 
er noget sværere at gøre noget ved. Men de 
har ikke fået nogen særlov endnu, tværti-
mod kan de stadig købes og udplantes. 

Frit slag for nye invasive planter
Det kan undre mig, at vi øjensynligt ikke er 
blevet klogere, for vi indfører stadig mange 
nye planter til landet. Planter, der ligesom 
kæmpekalla er smukke eller som glansbla-
det hæg er hårdføre. Dem prøver vi så at 
plante i haver eller hegn, naturligvis ikke i 
naturen, men selvom planter ikke kan flytte 
sig, og vi måske derfor tror, vi kan styre 
dem, burde vi nu være blevet klogere.  

Det er meget sandsynligt, at nogle af 
disse nye planter, der i øjeblikket indføres, 
om føje år vil stå på listen over invasive 
arter. Vi ved ikke hvilke. Gjorde vi det, var 

det simpelt, men da vi ikke gør, burde vi vel 
være mere tilbageholdende med at indføre 
nye arter. Blot som et forsigtighedsprincip.

Indenfor dyrearter findes der også 
invasive arter, men færre og i gennemsnit 
med mindre skadelig effekt end planterne. 
Vi har her i landet ret strenge regler for 
indførsel af fremmede dyr, og det er klart 
forbudt at udsætte dem i naturen. 

Til gengæld er der er frit slag for indfør-
sel af planter, ikke med rod, men som frø, 
og det sker i vid udstrækning. 

Behov for flere restriktioner
Efter min mening burde der være langt 
flere restriktioner på, hvad der må indfø-
res. For eksempel en lovgivning, der som 
minimum sikrer, at nye arter, der ønskes 
indført, først skal gennemgå en risikovur-
dering.  Det er ikke sikkert, det er nok, for 
vi ved, at folk opfører sig anarkistisk og 

langt fra altid overholder landets love, men 
det var i det mindste et signal om, at her er 
noget galt, og at vi tager det alvorligt. 

Let at være botaniker i fremtiden
Jeg syntes, det er på høje tid, vi får en eller 
anden form for styr på, hvilke planter der 
udsættes i Danmark. Ellers kan vi forudse, 
at det om 100 år vil være pærelet at være 
botaniker i Danmark. Der vil ikke være 
ret mange arter at huske, for ganske få 
indførte arter vil totalt dominere plante-
væksten. Kun de mest hårdføre danske 
arter som vild kørvel og brændenælde vil 
overleve i det selskab. 

Forfatteroplysninger:
Jan Kjærgaard er biolog og har arbejdet med inva-
sive arter. Han har blandt andet været medforfat-
ter på et hæfte om invasive arter i serien Natur & 
Museum fra Naturhistorisk Museum i Århus.

Af Jan Kjærgaard

Der burde være langt 

stærkere restriktioner på, 

hvilke plantefrø der må 

indføres i Danmark.

Japansk pileurt er en af de invasive arter, der er svære at bekæmpe.
Foto: Kjeld Olesen, Scanpix
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Fremtidens  
skovdyrkning i Danmark?

Af Jens Chr. Briand Petersen, Pro Silva

Der har de sidste par år været ført en 
usædvanlig engageret debat om, hvorledes 
vi i fremtiden skal dyrke vor skov. Både på 
ekskursioner og i fagblade har bølgerne 
gået højt om naturnær skovdyrkning i for-
hold til mere traditionel skovdyrkning med 
fladedrift og store monokulturer med træer 
i samme alder. 

En række ekskursioner og diskussioner 
i foreningen Pro Silva indikerer, at vi for-
mentlig vil kunne bruge en naturnær skov-
dyrkningsform kombineret med nogle af de 
mere traditionelle skovdyrkningssystemer, 
som vi har udviklet gennem de sidste par 
hundrede år i Danmark.

Store problemer i skovbruget
Baggrunden for debatten er, at vi i de sidste 
20-30 år er løbet ind i store problemer. 

Skovbruget har været udsat for en række 
stormkatastrofer, der har lagt distrikter øde 
og kuldkastet alle de økonomiske kalkuler, 

der lå som baggrund for dyrkningen. Ikke 
mindst nåletræsdistrikterne med store 
flader af ensaldrende monokulturer – det 
vil sige store bevoksninger med én træart i 
samme alder – har været hårdt ramt. Men 
også løvtræet har mange steder været udsat 
for omfattende stormskader og svigtende 
sundhed i en del af bevoksningerne. 

Med stormskaderne følger insekt- og 
svampeangreb, og hele skovklimaet, som er 
så vigtigt for en stabil skov, er blevet ødelagt 
mange år frem.

Sundhedsproblemerne i skovene synes 
generelt at være stigende. Visse træarter 
er særlig hårdt ramt. Tænk på de røde 
rødgraner i 90’erne, elmen som er forsvun-
det, og nu senest er asken kommet i store 
vanskeligheder. De sidste begge endog gode 
danske hjemmehørende træarter. 

Det er som om forudsætningerne for 
vort traditionelle skovbrug har ændret sig. 
Klimaet er blevet mere blæsende samt mil-

dere. Det vil efter alt at dømme fortsætte 
– ja forværres.

Spørgsmålet er: Kan vi tilpasse vores 
driftsform, så vi får en bæredygtig drift? 
Det vil sige en drift, der øger skovens stabi-
litet og sikrer en risikospredning, et stabilt 
økonomisk afkast, en høj biodiversitet og 
gode rekreative udnyttelsesmuligheder. 

Naturnær skovdyrkning
Svaret på disse udfordringer kunne være 
indførelse af et nyt skovdyrkningskoncept: 
naturnær skovdyrkning. 

Inspirationen hertil er i de senere år 
kommet til Danmark fra Tyskland, hvor 
dyrkningsformen i mere eller mindre 
rendyrket form er praktiseret på en række 
skovdistrikter, og hvor det tyske statsskov-
væsen har indført konceptet i hele deres 
drift.

Vi skal finde en mere naturnær skovdyrkning, hvor 

vi samtidig trækker på erfaringer fra traditionelle 

danske skovdyrkningssystemer.

Pro Silva

Pro Silva er en forening, der arbejder 

for skovdyrkning baseret på naturens 

egne processer. Det er en dansk for-

ening med en europæisk moderfor-

ening, der blev grundlagt i Slovenien 

i 1989. Se www.prosilva.dk
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Hvad er så naturnær skovdyrkning? Den 
korte version: En driftsform, hvor man for-
søger at udnytte naturens potentiale. Der 
lægges vægt på at bruge træarter, der er 
tilpasset lokalitetens jordbundsmæssige og 
klimatiske betingelser. Der bruges i større 
udstrækning flere træarter pr. arealenhed 
– det vil sige afskaffelse af monokulturer. 
Man bygger i højere grad på træernes 
evne til selvforyngelse og satser på mindre 
enhedsstørrelser – det vil sige afskaffelse 
af de store ensaldrende flader. Man bruger 
ikke kemi. 

Umiddelbart måske ganske plausible ret-
ningslinjer – men med mange indbyggede 
problemer. De er blevet diskuteret intensivt 
i fagkredse og i fagblade, og Pro Silva har 
brugt 2009 til at endevende dem på to 
ekskursioner her i landet og én i Tyskland. 
På et afsluttende seminar i Hedeselskabets 
kantine i Viborg forsøgte vi at samle trå-
dene og konkludere.

Usikkerheder og uenigheder
Naturnært skovbrug er en driftsform, der 
væsentligt adskiller sig fra traditionel drift. 
Der vil derfor altid være en tøven med at 
introducere den, da vort erfaringsgrundlag 
i vidt omfang bygger på traditionel drift 
– det vil sige monokulturer og fladedrift. 

Naturnær skovdrift vil altså give nogle 
usikkerhedsfaktorer: Vil vedkvaliteten 

kunne opretholdes? Vil økonomien kunne 
bære? 

Den altoverskyggende hæmsko for en 
reel debat om dette emne har været en 
meget forskellig fortolkning eller definition 
af begrebet naturnær skovdrift, og dermed 
den måde konceptet er forstået og promo-
veret på. Blandt skovbrugsforskerne har 
uenigheden også været åbenlys. 

I hvert fald har der været usikkerhed 
om, hvad man troede, de andre troede, var 
naturnært skovbrug – kendetegnet ret godt 
i de to alternative betegnelser dogmatisk 
naturnært skovbrug og pragmatisk natur-
nært skovbrug. 

Skovdyrkning kan beskrives ud fra en 
række bestemt definerede skovdyrknings-
systemer. For eksempel renafdriftsystemet, 
hvor store ensaldrende monokulturer 
fældes på en gang. Et andet system er 
eksempelvis skærmforyngelse, hvor nye 
træer gives mulighed for at vokse op 
beskyttet under en skærm af ældre træer. 
Disse to dyrkningssystemer er de traditio-
nelt mest anvendte dyrkningssystemer i 
Danmark. Plukhugstdrift er et dyrknings-
system, der visse steder i Mellemeuropa 
praktiseres i større eller mindre grad. 

Den dogmatiske naturskovsdrift prak-
tiseres i plukhugstsystemer, som er en 
blandingsskov bestående af mange træar-
ter i alle aldre over hele fladen. Plukhugst 

betyder i princippet, at man udvælger det 
enkelte træ til fældning, når det er opti-
malt. Det dogmatiske i det er, at der her 
benyttes en meget rendyrket udgave af 
plukhugstdriften.

Den pragmatiske naturskovsdrift ser 
ikke naturnært skovbrug udelukkende som 
plukhugstdrift, men omfatter en bredere 
værktøjskasse, hvor en række skovdyrk-
ningssystemer – også små renafdrifter 
– kan anvendes. 

Hver især praktiseres disse dyrknings-
systemer der, hvor det pågældende system 
ud fra biologiske, jordbundsmæssige og kli-
matiske betingelser er mest hensigtsmæs-
sigt, når man ser på det overordnede mål 
for den naturnære drift: et skovbrug uden 
kemi med et så vedvarende skovdække, at 
skovklimaet ikke forringes, og hvor vi ikke 
taber kontrol med dyrkningsmulighederne.

Kan trække på danske erfaringer
Et pragmatisk dansk naturnært skovbrug 
kan således i større grad bygge på erfarin-
ger og traditionelt videnskabeligt grundlag 
end driften i et rent plukhugstsystem. 

I stedet for drift baseret på optimering af 
enkelttræer, kan vi basere driften på små 
flader eller bevoksninger. 

Det er et skovdyrkningssystem, hvor vi 
ikke opererer med blandede arter og aldre 
overalt, men hvor vi primært udnytter 
fladedriftens evne til at producere sikker 
vedkvalitet. Denne evne kombinerer vi 
med de naturnære systemers robusthed 
ved at dyrke skoven i mindre eller større 
grupper af træer af mere eller mindre ens 
alder og med tilpassede artsblandinger. 
Skærmforyngelse indgår som et vigtigt 
skovdyrkningsmæssigt redskab på linje med 
andre skovdyrkningssystemer, herunder 
også mindre renafdrifter, hvor dette er nød-
vendigt – specielt i en overgangsfase. 

Fremtidens skovdyrkning
Det vil være meget optimistisk at præsen-
tere et entydigt svar på, hvordan vi så i 

Stormfaldet i december 1999 viste, at fla-
dedrift med store ensaldrende bevoksninger 
med samme træart kan være sårbare, hvil-
ket har fjernet grundlaget for de hidtidige 
økonomiske kalkyler bag fladedriften.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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fremtiden skal dyrke vores skov. Men jeg 
vover nogle hint:

Vi skal primært prøve at få bedre kon-
trol med dyrkningsbetingelserne i vore 
skove. Vi skal have en mere stabil skov med 
et permanent skovdække, hvor risici og 

usikkerheder minimeres. Det vil sige, at vi 
skal væk fra de store renafdrifter, hvor alle 
træer på en stor flade fjernes på én gang 
– enten ved fældning eller stormfald – og 
hvor skovklimaet derved går tabt.

Vi skal satse bredt og gennem træarts-

valg og solidt kendskab til dyrkningsbe-
tingelserne (klima og jordbund) give det 
bedste grundlag for en robust skov med 
optimale vækstvilkår. 

Vi skal udnytte naturens potentiale i 
form af udnyttelse af spontan foryngelse, 
hvor træart og proveniens er til stede og 
på den måde billiggøre vore kulturer. Hvor 
spontan (naturlig) foryngelse ikke indfinder 
sig eller ikke producerer godt nok udgangs-
materiale, skal vi bruge holmevise selvfor-
yngelser (hjælpe foryngelsen i gang med for 
eksempel jordbearbejdning). 

Hvor de rigtige træarter eller proveni-
enser ikke findes, og hvor nye træarter skal 
introduceres, skal vi bruge indplantninger i 
større og mindre holme eller bevoksninger. 

Det materiale, der kommer ud af de for-
skellige foryngelsessystemer, skal vi dyrke 
og pleje, så kvalitet og dermed økonomi 
optimeres. 

For de nåletrædominerede skovsystemer 
gælder, at indplantning af mere løvtræ og 
stabile, selvforyngende nåletræarter er en 
afgørende faktor for at opnå den stabilitet 
og på længere sigt det skovklima, som er 
forudsætningen for den beskrevne skov-
dyrkning.

Forfatteroplysninger:
Jens Chr. Briand Petersen er formand i Pro Silva, 
chefkonsulent/skovrider i Skov- og Naturstyrelsen 
og tidligere skovrider på Feldborg Statsskovdistrikt.

SKOVBRANDFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

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

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

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

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

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

årsrabat på indtil 60%.

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

Dansk Plantageforsikring
Skolestræde 1, 1., 8800 Viborg

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

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

Grafik: Troels Marstrand
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Quartz / Logo
Effektvivt makkerpar til ukrudtsbekæmpelse i Nordmandsgran

Quartz forhindrer nyfremspiring              
  Logo fjerner alt det fremspirede

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

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

LOGO

QUARTZ

En del juletræsproducenter har nu prøvet løsningen Quartz / Logo første gang. Deres erfaringer
bekræfter de gode resultater Quartz / Logo har vist siden de første afprøvninger i 2005.
Ved rettidig udsprøjtning opnås der en særdeles god og langtidsvirkende effekt, der er på samme
niveau eller bedre end de resultater der blev opnået med de gamle løsninger.
Du skal blot i kulturen 2 gange :
Quartz forhindrer nyfremspiring i løbet af sommeren. Udbringes i det tidlige forår Marts/April på
god jordfugt.
Logo fjerner det fremspirede ukrudt og forøger langtidseffekten. Udbringes April/Maj.
Kombinationen har op til 4 – 5 måneders dokumenteret effekt.
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Grønne gevinster på 
statsvejene

SKOV- OG NATUREJENDOMME. RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

Se mere på www. silvaestate.dk

SKOV- OG NATUREJENDOMME. RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

Se mere på www. silvaestate.dk

En tidlig morgen kører medarbejdere fra 
Vejdirektoratet deres daglige tur på en 
strækning af motorvejsnettet nord for 
København. Ved 28 km mærket på Hille-
rødmotorvejen observerer de en knækket 
gren, som kan falde af et træ ned i nød-

sporet og derved blive til fare for trafiksik-
kerheden. 

Via en pc afleverer de en melding om 
den knækkede gren til en driftsleder på 
HedeDanmarks driftscenter i Taastrup. 
Opgaven lander på et stykke papir i en 
indbakke og bliver samlet op af Walther 
Knudsen, som skal klare problemet.

– Først ringer jeg ind på Vejdirektoratets 
Trafikinformationscenter og fortæller, at 
vi har noget arbejde, der skal udføres på 
stedet. Det er vigtigt, at de ved, hvor vi er 
henne på motorvejsnettet. Dernæst skal jeg 
jo så overveje, hvilken nedkørsel jeg skal 
på for at komme til stedet, og hvor jeg kan 
parkere. Det er vigtigt ikke at komme til at 
gå for langt, forklarer Walther Knudsen.

Derefter går turen så ud til stedet på 
motorvejen for at få løst opgaven.

– Ude på stedet skal der etableres 
afspærring. Sikkerheden er vigtig, men det 
er også vigtigt at se sig omkring. Hvis der 
nu ligger en gren i autoværnet 10 meter 

Af Poul Erik Pedersen

Åbenhed, tillid og effektiv kommunikation baner 

vej for effektiviseringer i pleje og renholdelse 

langs statsvejene

Driftsentrepriser på statsvejene

HedeDanmark varetager i samarbejde med Forenede Rengøring 3 driftsentrepri-

ser på statsvejene i hovedstadsområdet: pleje af beplantninger og renholdelse på 

sideanlæg, beplantningspleje langs statsvejene samt renholdelse langs statsvejene 

i hovedstadsområdet. I Midtjylland har selskabet desuden en enkelt entreprise ved-

rørende beplantningspleje langs statsvejene.
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Få en fast rådgiver til 
din boligfinansiering

Kontakt Nykredit i Viborg 

på telefon 44 55 66 00

eller kig ind til os på 

Sct. Mathias Gade 1-3, 

8800 Viborg.

Slå til mod kæmpebjørnekloen
Det er nu årets slag mod kæmpebjørnekloen skal 
planlægges. Hent råd og viden i Hedeselskabets 
populære håndbog »Praktisk bekæm-
pelse af kæmpebjørneklo«.

Håndbogen kan downloades gratis som pdf-fil på www.hedeselskabet.dk/bjorneklo, 
men du kan også bestille håndbogen i sæt à 10 stk på telefon 87 28 11 33. 

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

Foto: Jacob Damborg/NatureEyes

derfra, så skal man tage den med. Ellers 
vil der blive brugt alt for mange ressourcer 
både i det administrative bagland og på at 
lave en ny afspærring næste dag, fortæller 
Walther.

Det hænder, at han tager en direkte 
kontakt til den ansvarlige i Vejdirektoratet 
for at aftale nærmere om den slags ekstra-
opgaver.

– Det ligger i samarbejdet med Vejdirek-
toratet, at spørgsmål skal afklares på det 
lavest mulige niveau, siger Walther. 

Vi møder ham en isnende kold dag i 
februar. Ikke ude på motorvejsnettet, for 
der er ingen opgaver derude den dag. I 
stedet står vi i Søndermarken – en park, der 
ligger nabo til Frederiksberg Have – hvor 
Walther og hans kolleger er ved at flishugge 
et fældet træ. Med er også Søren Bernth 
Johansen, der er driftsleder på HedeDan-
marks driftscenter i Taastrup.

Walther fortæller om de typiske arbejds-
opgaver for Vejdirektoratet. Skovarbejde-
rens beskrivelse af sine arbejdsopgaver 
afslører, at der ikke er tale om en traditio-
nel entreprise. Kontrakten mellem Vejdi-

rektoratet og HedeDanmark a/s bygger 
på en partneringmodel, som går ud på at 
skabe et mere fleksibelt og effektivt samar-
bejde ved at nedbryde nogle af de grænser, 
der findes i traditionelle entreprisekon-
trakter.

Partneringsamarbejdet bygger på entre-
prisekontrakter, hvor entreprisesummen 
er omdannet til et rammebeløb. Hvor man 
i traditionelle entreprisekontrakter har 
en meget stiv fortolkning af opgavebeskri-
velserne i kontrakten, så er tankegangen i 
partnering, at parterne løbende justerer og 
optimerer opgaverne, så kunden får mest 
muligt for pengene. 

– I en traditionel kontrakt vil man slå 
græsset det beskrevne antal gange pr. 
måned, uanset om græsset vokser eller ej. I 
partneringkontrakten aftaler vi, hvor hyp-
pigt græsset skal slås ud fra den aktuelle 
situation, forklarer Søren Bernth Johansen.

Rent økonomisk har Vejdirektora-
tet adgang til at se alle HedeDanmarks 
omkostninger i forbindelse med opgaveløs-
ningen. Til gengæld har HedeDanmark en 
fast dækningsgrad på opgaverne.

Det er en samarbejdsform, der kræver 
stor tillid, åbenhed og effektiv kommuni-
kation. 

– Derfor holder vi også 10 byggemøder 
om året. Ved hvert byggemøde medbringer 
vi et udfyldt evalueringsskema, hvor vi hver 
især har vurderet samarbejdet på en række 
parametre som eksempelvis kommunika-
tion. Hvis der så er et område, hvor vi har 
vurderet samarbejdet meget forskelligt, skal 
vi naturligvis have en snak om, hvad der er 
galt, forklarer driftschefen fra HedeDan-
mark.

Og fordelene er klare:
– Vi har et sikkerhedsnet, der hedder en 

fast dækningsgrad på opgaverne. Til gen-
gæld er vi forpligtet til at præstere effektivi-
seringer på minimum 2 procent om året. I 
2009 ser det ud til, at vi ender på 5 procent. 
Alt efter hvilken af kontrakterne der er tale 
om, fordeles gevinsten til, at Vejdirektoratet 
kan få udført ekstraopgaver, til kurser- og 
efteruddannelse for medarbejderne samt 
en ekstra økonomisk gevinst til HedeDan-
mark, slutter Søren Bernth Johansen.

Walther Knudsen er blandt de medarbejdere, 
der tager ud og løser opgaver med pleje af 
beplantningerne langs statsvejene.
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Nye regler og praksis 
forsinker arbejdet med 
miljøgodkendelser

Miljøministeriet lancerede i 2007 en ny lov 
og et nyt system til landbrugsgodkendelser. 
Landmanden eller landbrugskonsulen-

ten indtaster selv oplysningerne, som så 
behandles af kommunen eller kommunens 
konsulent.

Sidste år blev der afsat en ekstra pulje på 
100 millioner kroner til at komme af med 
en stor pukkel af sager, som hobede sig op i 
forbindelse med kommunalreformen. Men 
ved årsskiftet var kommunerne omkring 
700 godkendelser bagud i forhold til den 
aftale de indgik med Staten. Den gennem-
snitlige ligge- og behandlingstid har siden 
loven blev indført i 2007 været på 393 
dage. Det synes mange landmænd natur-
ligvis er uacceptabelt, men man kan heller 
ikke blot skyde skylden på kommunerne.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon | Leif Hansen

Kommunerne er bagud i forhold til at få behandlet alle 

de sager, de har lovet. Rammerne omkring miljøgod-

kendelser til landbrug ændrer sig hele tiden, og det gør 

kommunernes arbejde svært.

Næsten afsluttede sager har i mange tilfælde skullet genbehandles, fordi det statslige kortgrundlag for 
miljøgodkendelserne er blevet opdateret med nye krav til, hvad der må bygges hvor.
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Mere travlt i 2010
Desværre ser det ikke ud til at blive meget 
bedre i år i forhold til 2009. Godt nok er 
der med den ekstra pulje på 100 millioner 
kroner igangsat en række ny initiativer, 
men det er målet, at der skal løses flere 
sager i 2010 end sidste år. Oven i dette  
kommer puklen på de 700 sager fra 2009.

 - I regeringens aftale med kommunerne 
skulle der været løst 2352 sager i 2009, 
og der skal løses 2620 sager i 2010. For at 
kommunerne kan få del i den ekstra pulje 
på 100 millioner kroner, skal sagerne være 
løst inden første oktober i år, så der bliver 
travlt, fortæller Lisbet Emmery, der er afde-
lingschef i Orbicon | Leif Hansen.

200� stod stille
 - Da kommunalreformen trådte i kraft 
i 2007, blev der ikke behandlet mange 
miljøgodkendelser. Simpelthen fordi kom-
munerne først skulle finde deres ben at stå 
på. Det begyndte at tage fart i 2008 hvor 
kommunerne afsluttede 817 sager og i 
2009 afsluttedes 1558 sager, fortæller Lisbet 
Emmery.

Orbicon | Leif Hansen har selv mærket 
den stigende aktivitet og har sidste år 
bistået  med at myndighedsbehandle over 
300 sager for kommunerne. 

 - Vi har også en del sager, hvor vi råd-
giver landmændene i forhold til miljøgod-
kendelser, men aldrig i kommuner, hvor vi 
også hjælper med myndighedsbehandlin-
gen. Vi vil ikke komme i den situation, hvor 
vi skal bistå kommunen med at behandle 
en ansøgning, vi selv har udarbejdet, for-
tæller Lisbet Emmery.

Nye regler og ny praksis
 - Det er en stor udfordring, at der hele 
tiden kommer nye regler og ny praksis på 
området. Nogle gange ændrer regler og 
praksis sig så markant, at grundlaget for 
ansøgningen helt må revurderes, fortæller 
Lotte Weesgaard, der er konsulent i Orbi-
con | Leif Hansen.

 - For eksempel har Miljøklagenævnet i 
2009 afgjort en række sager, og ud fra disse 
har vi uddraget, hvilken praksis vi har at 
forholde os til i det fremadrettede arbejde, 
fortsætter hun.

Når der laves en ny lov, så er der en del 
forhold i denne, hvor der ikke er opnået 
praksis af fortolkningen af lovens indhold. 
Når der ingen praksis er, kommer der 
mange klager, og mange klager medfører 
dermed lang behandlingstid i klagesyste-
met, som så medfører at fastlæggelse af 
praksis tager ekstra lang tid. 

Ud over ændringer i regler og praksis er 
der også andre udefrakommende ændrin-
ger.

 I efteråret 2008 og igen i sommeren 
2009 valgte Miljøstyrelsen at opdatere kort-
grundlaget, som ligger til grund for natur-
beskyttelsen. En revurdering betød, at nogle 
af naturbeskyttelsesområderne skiftede 
udbredelse og status fra f.eks. §3 til §7-
områder (særligt kvælstoffølsomme natur-
typer). Lige pludselig opstod der altså nye 
krav til, hvad der må bygges, hvor gylletan-
ken må ligge, eller hvor mange dyreenhe-
der en stald må huse, uden at ansøger har 
været klar over dette på ansøgningstids-
punktet. Derfor har næsten afsluttede sager 
i mange tilfælde skullet genbehandles.

Problemer med IT-systemet
- IT-systemet husdyrgodkendelse.dk der er 
et digitalt ansøgningssystem, som Miljø-
styrelsen har sat til rådighed, havde også 
sine begyndervanskeligheder og kunne 
reelt ikke anvendes det første halve år efter 

lovens ikrafttræden 1. januar 2007. Hen ad 
vejen er der kommet mange forbedringer 
og tilretninger af fejl, og det er kun natur-
ligt, at det tager tid før et helt nyt system 
kommer til at fungere optimalt. Men det 
har altså også været en af de parametre, 
der har været med til at trække sagsbe-
handlingstiden i langdrag, fortæller Lotte 
Weesgaard.

Ud over alle de nævnte forhold kom 
der også nye beregningsmetoder for dyre-
enheder sidste år, og der blev udpeget nye 
beskyttelseszoner i forhold til udvaskning 
af nitrat og fosfor. 

Nye tider, nye beslutninger
- Noget der paradoksalt nok er med til at 
trække sagsbehandlingstiden yderligere 
er, at når afslutningen endelig nærmer sig 
og alle papirerne ligger til godkendelse på 
landmandens bord, er der gået så lang tid, 
at han har ombestemt sig. I mellemtiden 
er der kommet en ny udvikling der gør, at 
landmanden hellere vil foretage sig nogle 
helt andre ændringer på bedriften - ofte 
blot for at tilpasse sig til de ændrede mar-
kedsstrukturer eller økonomiske mulighe-
der for erhvervet, siger Lotte Weesgaard.

Skal man pege fingre?
Det er rigtig svært at pege fingre ad nogen 
i denne her situation. Det er i hvert fald 
sikkert, at de store udfordringer, som kom-
munerne har stået over for, har medført en 
øget sagsbehandlingstid. 

 - Der er trods alt kommet langt mere 
styr på sagerne. Nu bliver det blot spæn-
dende at se, hvilken indflydelse de nye 
vandplaner kommer til at få på miljøgod-
kendelserne og landbrugsdriften i det hele 
taget. For det står hen i det uvisse. Der er 
i hvert fald ingen tvivl om, at fremtiden 
rummer nye udfordringer for kommu-
nerne, slutter Lisbet Emmery.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunikations-
medarbejder i Orbicon | Leif Hansen.

Foto: Orbicon |Leif Hansen A/S
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Forundret over kritik af 
Grøn Vækst
Da Henrik Høegh sidst i august 2009 
modtog Vækst 3-2009 med et tema om 
Grøn Vækst, reagerede han med forun-
dring. 

Temaet præsenterede en væsentlig del af 
den kritik, der har været rettet mod Grøn 
Vækst-planen siden foråret. Kritikken blev 
uddybet i flere artikler i bladet og omtalt i 
et forord til temaet forfattet af administre-
rende direktør Carsten With Thygesen fra 
HedeDanmark a/s.

Henrik Høegh er folketingsmedlem og 
fødevare- og landbrugsordfører for Venstre 
og var i den egenskab dybt involveret i 
forhandlingerne om Grøn Vækst-aftalen. 
Samtidig er han medlem af Hedeselskabets 
repræsentantskab og dermed engageret i 
selskabets arbejde.

– Jeg var forundret over kritikken, efter-
som natur, miljø og klima netop er hoved-
hjørnestenene i Grøn Vækst-aftalen, og 
disse områder samtidig rammer Hedesel-
skabets kernekompetencer. Dermed er der 
gode forretningsmæssige fremtidsmulighe-
der for selskabet i Grøn Vækst, siger Henrik 
Høegh, der har inviteret Vækst en tur til 
Christiansborg for at fortælle om, hvordan 
han ser Grøn Vækst-aftalen.

– Jeg synes, vi har lavet en plan, der stil-
ler nogle meget ambitiøse mål, som vi får 
rimeligt svært ved at leve op til. Samtidig 
sikrer planen fuld hjemtagning af land-

distriktsmidler fra EU. I alt er det samlede 
beløb, der er til rådighed under Grøn 
Vækst, på 2,7 milliarder kroner om året 
frem til 2013, siger han.

Helhedstænkning og realpolitik 
Hovedspørgsmålet i temaforordet i Vækst 3-
2009 var, om helhedstænkningen var glippet 
i forbindelse med Grøn Vækst-planlægningen. 
Blandt andet blev det påpeget, at skovene 
ikke var med, og at der mangler vækst-mulig-
heder for landbruget i aftalen. Glippede hel-
hedstænkningen?

– Skovene var oppe at vende. Men sko-
vene trænger til en helt ny formulering 
af en skovpolitik, og samtidig mente vi, at 
skovene fortjener en ramme for sig selv. 
Man følte ikke, man havde tid og bag-
grund for at gøre dette arbejde, og derfor 
blev det besluttet, at skovene får deres 
helt eget skovpolitiske udvalg. Jeg skal så 
blankt erkende, at det skovpolitiske udvalg 
har haft en lang og sej fødsel, siger Henrik 
Høegh.

Før Vækst-deadline midt i februar var 
det skovpolitiske udvalg endnu ikke blevet 
nedsat.

– De vækstmuligheder, der ligger for 
landbruget i Grøn Vækst, er nye mulig-
heder og videre rammer, som man har 
glæde af den dag, man skal vækste. Disse 
muligheder er så lanceret på et tidspunkt, 

hvor der er indtjeningskrise og finansie-
ringskrise. Derfor er det svært at få øje på 
vækstmulighederne, fordi det kræver likvi-
ditet, mulighed for at låne penge – og ikke 
mindst en ordentlig pris på markedet.

Med hensyn til kritikken af den mang-
lende helhedstænkning siger Henrik Høegh 
også, at man ikke kan lave en plan for hele 
samfundet.

– Når vi sidder med sådan en plan, 
kommer folk med nye udspil. Efterhånden 
kommer der et tidspres, blandt andet på 
grund af implementeringen af EU’s habi-
tatdirektiv og vandrammedirektiv. Derfor 
ender det sådan, at det ene må vi tage 
senere, det andet lægger vi i udvalg. Det er 
meget ofte den politiske realitet, forklarer 
folketingsmedlemmet.

Pesticider og grundvand
Et andet kritikpunkt har været Grøn Vækst-
aftalens håndtering af forurening af grund-
vandet med pesticider, især brugen af pestici-
der på boringsnære arealer. Hvordan ser du 
på det?

– De store moniteringsprogrammer har 
godt fat i, om der udvaskes noget direkte til 
grundvandet. Så hører jeg, at der mangler 
noget omkring beskyttelse af boringer. Jeg 
har hørt, at landbruget og vandværkerne 
vil lave langt større beskyttelseszoner 
omkring boringer. Her er vores melding, at 

– Grøn Vækst giver mange 

nye udviklings- og eksport-

muligheder, siger Henrik 

Høegh, folketingsmedlem og 

repræsentantskabsmedlem i 

Hedeselskabet.

Af Poul Erik Pedersen

Henrik Høegh
Foto: Søren W. Rasmussen
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250 specialister i Jyske Markets overvåger 
markederne. Se, hvad der kommer ud af det 
på jyskebank.tv, lige når det passer dig.

det synes vi, de skal gøre, men vi er ikke 
sikre på, at det skal være skattefinansieret. 
Holdningen er, at det skal være brugerfi-
nansieret.

Bruges biogas-midlerne?
Indtil videre står biogasområdet i stampe. 
Forventer du, at anlægstilskud og kom-
munegarantier til biogasprojekter vil blive 
udnyttet fuldt ud hen over de kommende 
3 år?

– Vi vil være lykkelige, hvis det lykkes 
at bruge midlerne. Det er afgørende for 
mig, at de 3 x 85 millioner kroner, der 
er sat af, også bliver brugt. Vi skal have 
mange flere biogasanlæg for at nå målet 
om at udnytte halvdelen af husdyrgød-
ningen til energi i 2020, og den bedste 
måde at skaffe flere midler, er ved at 
udnytte de midler, der er. I lyset af den 
nuværende situation kan der være behov 
for at fremme biogas yderligere ved at 
justere prisniveauerne i den kommende 
energiaftale.

Henrik Høegh påpeger desuden, at der 
er etableret et statsligt rejsehold, der skal 
bistå med den ofte vanskelige placering af 

biogasanlæggene, ligesom anlæggene får 
tilskud til salg af biogas via naturgasnet-
tet.
Kvælstofreduktioner  
og energiafgrøder
Henrik Høegh fokuserer samtidig på de 
nye muligheder, der ligger i målet om 
at reducere kvælstofudledningen med 
19.000 tons om året.

– De kendte metoder som våde enge 
og efterafgrøder skal klare de 9.000 
tons. For de resterende 10.000 tons skal 
nytænkningen vinde indpas. Her er der 
muligheder for eksempelvis at lukke 
drænvand ud over lavbundsarealer, hvor 
der er plantet energiafgrøder, som kan 
optage kvælstoffet, og samtidig bidrage 
til en ny produktion af biomasse, der ved 
hjælp af ny enzymteknologi kan omdan-
nes til såvel energi som kemikalier. 

– Et andet eksempel er Hedeselskabets 
minivådområder, der specifikt kan gå 
ind og rense vandet fra hovedløbet i et 
drænsystem. Hvis alle samarbejder om at 
finde intelligente løsninger, så er der store 
udviklings-, eksport- og afsætningsmulig-
heder, konkluderer Henrik Høegh.

Svar
Formålet med at udgive Vækst er 

blandt andet at sætte fokus på den 

samfundsmæssige debat, der foregår 

på områder, som er relevante for Hede-

selskabet og dermed også for dem, der 

har valgt at være medlemmer af sel-

skabet og få Vækst. Desuden vil vi også 

bruge Vækst til at anspore til debat 

og sende politikerne et klart signal, 

når vi kan se, at der er mulighed for 

forbedring i de politiske beslutninger. 

Vi tror på, at åbenhed, kritik og debat 

i sidste ende bidrager til at holde såvel 

politikere som myndigheder og virk-

somheder skarpe i deres indsats for at 

skabe bedre løsninger for samfundet. 

Derfor har vi i forbindelse med Grøn 

Vækst også set det som en opgave at 

præsentere relevant og konstruktiv 

kritik, så både politikerne og vi selv 

kan blive mere bevidste om mulighe-

der, udfordringer, afgrænsninger og 

begrænsninger i Grøn Vækst-planen.

Ove Kloch, adm. direktør og 

koncernchef, Hedeselskabet

Carsten W. Thygesen, adm. 

direktør HedeDanmark a/s
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Gør det muligt

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

Vil du starte egen virksomhed?
Når du vil starte egen virksomhed, har du brug 
for en financiel partner, som ved, hvad det hand-
ler om. Kontakt os for et møde, eller læs mere på 
nordea.dk/erhverv

Xergi får biogas-
ordre i England
Nu bliver det snart muligt for en af Storbri-

tanniens førende grøntsagsproducenter, 

Staples Vegetables, at skabe værdi af 

grøntsagsaffald. Det kommer til at ske 

med byggeriet af et biogasanlæg, der 

ved hjælp af den nyeste teknologi skal 

omdanne affaldet til energi og gødning.

Det avancerede biogasanlæg leveres af 

Xergis engelske datterselskab. 

Biogasanlægget forventes at blive sat 

i drift i efteråret 2010, og den samlede 

mængde biomasse, der skal behandles i 

anlægget hver år, bliver på cirka 50.000 

tons.

– For Xergi er ordren fra Staples Vege-

tables et meget vigtigt skridt i realise-

ringen af vores strategi på det britiske 

marked for biogasanlæg, siger Jørgen Bal-

lermann, adm. direktør for Xergi.

I konkurrence 
om nyt kultur- og 
bevægelseshus
Orbicon | Leif Hansen er i et team 

sammen med bl.a. 3XN arkitekter blevet 

udvalgt til at gå videre i konkurrencen 

om et nyt kultur- og bevægelseshus på 

Frederiksberg.

 - Det bliver et anderledes hus som skal 

integrere mange forskellige aktiviteter 

og skabe et nyt samspil mellem dem. 

Huset er delt op i syv zoner: Legezonen, 

pulszonen, performancezonen, zenzonen, 

madzonen, tankezonen og helsezonen. 

Huset bliver miljørigtigt og bygges i lav-

energiklasse 1 eller 0 (passivhus), fortæl-

ler projektchef Poul Wammen fra Orbicon 

| Leif Hansen.

Sidste år søgte 46 teams om at blive 

prækvalificerede i konkurrencen, men kun 

seks kom videre. Nu har de seks teams 

udarbejdet et overordnet koncept for byg-

geriet, og tre teams er udvalgt til at gå 

videre og komme i dybden med idéerne 

og visionerne for arkitektur, indhold og 

borgerinddragelse. Til juni udpeges den 

endelige vinder af projektkonkurrencen.

Bestyrelserne for Hedeselskabet og Dalgas-

group A/S samt HedeDanmark a/s har som 

konsekvens af selskabernes stigende stør-

relser og kompleksitet besluttet at udnævne 

koncernøkonomidirektør Bent Simonsen til 

medlem af direktionen for Hedeselskabet og 

Dalgasgroup (koncerndirektør/CFO), og øko-

nomidirektør Jørgen Mikkelsen til medlem 

af direktionen for HedeDanmark a/s (øko-

nomidirektør/CFO). Udnævnelserne er også 

Nye direktionsmedlemmer
en anerkendelse af deres solide arbejde 

gennem flere år.

Tillige kan der fra Hedeselskabet/Dalgas-

group oplyses at årsresultatet  for 2009 vil 

være på niveau med tidligere udmeldte i 

årsrapport 2008.

For Hedeselskabet/Dalgasgroup A/S:      

Frants Bernstorff- Gyldensteen          

Bestyrelsesformand           

Ove Kloch                                             

Koncernchef                                         

For HedeDanmark a/s:

Ove Kloch

Bestyrelsesformand

Carsten With Thygesen

Administrerende direktør 

Bent Simonsen Jørgen Mikkelsen
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Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, Tlf. +45 89 25 25 25
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Viden om i morgen
– i dag.

Kontakt os med dine tanker om den fort-
satte udvikling af din virksomhed. På 
www.deloitte.dk kan du læse mere om 
Deloitte og vores rådgivningsydelser.

Aktiviteterne i 
Dalgas Innovation 
forstærkes 

 

Hedeselskabet har overtaget en aktiepost 

på 5,8 procent i Agro Business Innovation 

fra biogasselskabet Xergi. 

Målet med overtagelsen er at forstærke 

aktiviteterne i Dalgas Innovation, der vare-

tager Hedeselskabets innovationsstrategi. 

Dalgas Innovation er en selvstændig enhed i 

Hedeselskabet.

Agro Business Innovation er et privat 

kapitalselskab, der stiller højrisikovillig kapi-

tal til rådighed for vidensiværksættere og 

udvikling af ny viden og teknologi inden for 

jordbrug, fødevarer og miljø.

– Overtagelsen af aktieposten i Agro 

Business Innovation skyldes, at vi herigen-

nem kan få mulighed for at investere i nye 

virksomheder og teknologier, der har poten-

tiale til at indgå i den fremtidige udvikling 

af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter, 

siger Annette Rye Larsen, der er chef for 

Dalgas Innovation.

HedeDanmark a/s er Danmarks største aktør 

inden for håndtering af organisk affald 

til jordbrugsformål. Derfor har selskabet 

lanceret en ny hjemmeside www.spilde-

vandsslam.dk, hvor offentlige og private 

virksomheder, landmænd og andre samar-

bejdspartnere, eksempelvis biogasanlæg, 

Historisk  
overførsel af  
klimakreditter 
Udnyttelsen af gas i tre polske lossepladser 

til kraftvarmeproduktion har nu givet Polen 

mulighed for at overføre klimakreditter for 

en reduktion i CO
2
-udledningen på 150.000 

tons til Energistyrelsen i Danmark. 

– Det er en historisk begivenhed, efter-

som det er den første overførsel af klima-

kreditter fra Polen til Danmark overhovedet. 

Vi er stolte over at kunne være de første til 

at bidrage til en forøget reduktion i udled-

ningen af drivhusgasser i et samarbejde 

mellem Danmark og Polen, siger administre-

rende direktør Ove Kloch, Dalgasgroup A/S.

Dalgasgroup ejer det polske selskab 

Hedeselskabet Sp. z o.o., der siden 1998 

har arbejdet med at udvinde gas fra polske 

lossepladser og udnytte gassen til energi-

produktion. 

Ny hjemmeside om organisk affald

komposteringsanlæg og forbrændingsan-

læg kan læse om de ydelser, HedeDanmark 

tilbyder på området.

På hjemmesiden kan man også læse om 

de miljømæssige perspektiver i at genan-

vende spildevandsslam og andre organiske 

restprodukter til jordbrugsformål.

Foto: Krzysztof Bialoskorski
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Forsker i landskabsarkitektur Marina Bergen Jensen

Vi uddanner grønne ledere

Professor Claus Felby

Læs mere: 

Professor Niels Elers Koch, direktør for Skov & Landskab
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