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Fremtidens landbrug og landskab 

I den offentlige debat ses ofte en frygt for, at store effektive landbrug vil 

udviske det varierede, danske kultur- og naturlandskab.

Men sådan behøver det langt fra at være. 

Industrialiseringen af landbruget kan bane vejen for, at vi får øget 

biodiversiteten i landskabet og kan reducere belastningen med nærings-

stoffer, pesticider og drivhusgasser. Det er jo det, der er visionen bag Grøn 

Vækst. Problemet er, at det kniber med at omsætte visionen i konkrete 

initiativer.

Først og fremmest skal landbruget i gang med en vurdering af poten-

tialet i at organisere sig i selskabsform for derigennem blandt andet bedre 

at kunne finansiere innovation og udvikling af en bæredygtig produktion 

af kvalitetsråvarer på basis af nye teknologier. Samtidig skal der sættes 

fart i den teknologiske udvikling i landbruget.

Udviklingen skal omfatte teknologier som biogas, der kan skabe 

kontrol med næringsstoffer og drivhusgasser. Men det er også nødven-

digt med nye teknologier, eksempelvis minivådområder, der skal rense 

drænvand for næringsstoffer. Det er også nødvendigt med nye teknologier 

til pesticidfri vedligeholdelse af afgrøderne. Her bør vi være åbne over for 

selv mere kontroversielle muligheder som genmodificerede planter, der 

kan give højere udbytter, bedre kvalitet og dermed mindske arealbehovet 

– og samtidig reducere pesticidforbruget på grund af højere modstands-

dygtighed over for sygdomme. 

Landbrugets dårlige økonomi gør, at det ikke selv kan løfte opgaven. 

Udviklingen kræver massiv støtte fra samfundet, både i form af finansie-

ring, bedre lovgivning, bedre støtteordninger – såsom højere afregnings-

priser for el fra biogas – og hjælp til udvikling af teknologier og knowhow. 

Til gengæld for denne hjælp skal landbruget medvirke til en mindre 

belastning af omgivelserne. Højere udbytter og bedre kvalitet i pro-

dukterne (højere værdi for landbruget) skal udnyttes til at indskrænke 

dyrkningsarealet, så naturen får mere plads. Dette skal sikres gennem ny, 

klar lovgivning, flere ressourcer til miljøovervågning i staten, effektiv og 

miljø- og naturforvaltning i kommunerne og sidst, men ikke mindst, at 

samfundet står sammen om at løfte opgaven. 

I Hedeselskabet har vi mange af værktøjerne, men vi mangler ram-

merne til at bruge dem til at skabe fremtidens landbrug i Danmark.

Ove Kloch

Adm. direktør og koncernchef
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En stigende forurening af det danske grund-

vand, især med pesticider, sætter de danske 

vandforsyninger under pres. Vandforsynin-

gerne forventer, at en ellers omfattende ind-

sats for at beskytte grundvandet ikke vil være 

tilstrækkelig. Derfor regner et stigende antal 

vandforsyninger med, at de i de kommende 

år bliver nødt til at nedlægge forurenede 

boringer og etablere nye boringer i stedet. 

Det viser en interviewundersøgelse, som Jysk 

Analyseinstitut har foretaget for Vækst blandt 

75 danske vandforsyninger i februar og marts 

i år. 

Igennem de seneste 5 år har knap 10 pro-

cent af de adspurgte vandforsyninger set sig 

nødsaget til at nedlægge forurenede boringer 

og etablere nye boringer i stedet. 

Det tal ventes mere end fordoblet. 24 pro-

cent forventer nemlig, at de i de kommende 

år kommer til at oprette nye boringer som 

erstatning for nedlagte forurenede boringer. 

Samtidig forventer vandforsyningerne sti-

gende omkostninger til grundvandsbeskyt-

telse.

Læs meget mere i temaet om fremtidens 

vandforsyning side 11-22.
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Klare meldinger til Høegh om biomasse 
14-04-10. Der skal mere handling til, før et marked for bio-

masse for alvor kommer i gang, lød meldingerne ved en 

biomassekonference på Christiansborg.

 

Regler for tilskud til energiafgrøder er på plads 
14-04-10. Prioritering af midler baseres dog på et markkort, 

der afhænger af de endnu ikke godkendte vandplaner. 

 

Ny Grøn Vækst-aftale skal styrke landbruget 
12-04-10. Ny analyse af krav om kvælstofreduktion og øget 

satsning på grøn energi i Grøn Vækst 2.0. Læs hovedpunk-

terne i aftalen. 

 

Alarm: Gråt egern fundet i Fredericia 
30-03-10. Det amerikanske grå egern kan blive et alvorligt 

skadedyr, hvis det får lov at brede sig i Danmark.  

 

Biogas-projekter lader vente på sig 
02-02-10. Dårlig økonomi bremser nye biogasanlæg, lyder 

det fra landbruget og Foreningen af Danske Biogasanlæg. 

Energistyrelsen er dog optimistisk. 

 

Hvorfor er efterårsfarverne  
gule i Europa, men røde i Nordamerika? 
02-02-10. Placeringen af bjergkæder kan være forklaringen 

på forskelle i efterårsløvets farver, fremgår det af finsk-isra-

elsk forskningsprojekt.

Danmark vinder  
markedsandele inden for energiteknologi
27-05-10. Eksporten af dansk energiteknologi faldt 

fra 2008 til 2009, men ikke så meget som i det øvrige 

Europa. Det betyder, at Danmark vandt markedsandele 

på det globale marked. Danske virksomheder eksporte-

rede energiteknologi og -udstyr for 58 mia. kr. i 2009. 

Det er et fald på 11,8 procent i forhold til 2008, hvor eks-

porten var 65,8 mia. kr., viser en analyse fra Erhvervs- og 

Byggestyrelsen, DI Energibranchen og Energistyrelsen. 

Til sammenligning faldt EU15-landenes samlede eksport 

af energiteknologi og -udstyr med 18,8 procent fra 2008 

til 2009. 

– De nye tal for eksporten af energiteknologi forstær-

ker billedet af, at energiteknologibranchen er ved at 

udvikle sig til et af Danmarks vigtigste eksporterhverv, 

siger Anders Stouge fra DI Energibranchen.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at til-

melde dig på www.hedeselskabet.dk/vaekst

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
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Brugte skovmaskiner sælges

- Silvatec fældere

- Silvatec fælde/bunkelægger

Særdeles
konkurrencedygtige priser.

Kontakt:
Keld Salling
Mobil 2113 3906



Diskussionen om jordbrugets udvikling i 
Danmark er i fuld gang. Hvordan håndteres 
nye udfordringer som behovet for at redu-
cere udslippet af drivhusgasser og sikre en 
bedre tilstand i natur og vandmiljø, samti-
dig med at landbruget styrkes og udvikles?

Den diskussion satte i høj grad sit præg 
på Hedeselskabets årsmøde i Frederikshavn 
den 26. april.

– Som formand for Hedeselskabets 
bestyrelse er det med bekymring, at jeg 
må konstatere, at vi i det seneste udspil i 
Grøn Vækst 2.0 nu på flere områder atter 
afventer yderligere analyser og beslutnin-
ger, sagde bestyrelsesformand Frants Bern-
storff-Gyldensteen i sin beretning.

Han henviste til, at Hedeselskabet arbej-
der på en række områder, hvor selskabet 
kan bidrage til at nå målene i Grøn Vækst. 

Det gælder områder som flerårige ener-
giafgrøder, eksempelvis energipil, biomasse, 
biogas, håndtering af vandplanlægningen 
samt etablering af vådområder og udvik-
ling af minivådområder, der kan opsamle 
næringsstoffer fra markdræn.

Europæiske  
energiselskaber laver biogas
Biogas er én af de kendte teknologier, der 

både kan bidrage til at reducere landbru-
gets udslip af drivhusgasser, øge produktio-
nen af vedvarende energi og sikre en bedre 
kontrol med landbrugets næringsstoffer. 

– Ved starten af året forventede Xergi 
at kunne realisere ét større biogasanlæg 
i Danmark i overensstemmelse med den 
danske regerings målsætning i Grøn Vækst 
om at reducere udledningen af drivhus-
gasser fra landbrugsproduktionen. Des-
værre har de politiske initiativer endnu 
ikke medført konkrete rammevilkår, der 
muliggør realiseringen af nye biogasanlæg 
i Danmark, sagde Frants Bernstorff-Gyl-
densteen.

I forbindelse med den efterfølgende 
debat forklarede administrerende direktør 
og koncernchef Ove Kloch, at i lande som 
Polen, Frankrig og Storbritannien er det 
ikke landmændene, der sætter biogasan-
læggene i gang.

– I disse lande er det de store energifor-
syningsselskaber, som formidler og sælger 
energi på markedet, der går ind i biogas-
anlæggene, sagde Ove Kloch, der også er 
bestyrelsesformand i Xergi A/S.

Er der nok flis?
Frants Bernstorff-Gyldensteen oplyste 
ligeledes i sin beretning, at flisforbruget i 
Danmark vurderes at stige med 35 procent 

fra 1,7 mio. kubikmeter i 2009 til 2,3 mio. 
kubikmeter i 2014. 

– Med udgangspunkt i Grøn Vækst 2.0 
fra den 9. april i år skal vi fastholde og 
arbejde for, at der kommer en aftale om 
at udbrede det frie brændselsvalg gennem 
ophævelse af forbuddet mod anvendelse af 
afgiftsfrie brændsler til varmeproduktion, 
fastslog Frants Bernstorff-Gyldensteen. 

Under debatten spurgte repræsentant-
skabsmedlem Jørgen Larsen, om de mere 
end 2 mio. kubikmeter flis ikke er mere, 
end der reelt er til rådighed.

Det spørgsmål besvarede administre-
rende direktør Carsten With Thygesen fra 
HedeDanmark a/s. 

– Vi vurderer, at vi kan fordoble flispro-
duktionen i forhold til i dag med udgangs-
punkt i flisproduktionen i skovbruget og fra 
beplantninger i det åbne land, oplyste han.

Nye virkemidler på banen
Inden for vand- og naturområdet konsta-
terede bestyrelsesformanden, at regeringen 
og Dansk Folkeparti i Grøn Vækst 2.0 har 
aftalt at gennemføre yderligere analyser af 
virkemidler og konsekvenser af at gennem-
føre en reduktion i kvælstofudledningen på 
10.000 tons ud af et samlet reduktionsmål 
på 19.000 tons i 2015.

– Analysearbejdet skal være færdig 
i 2011, hvorfor vi forventer en fortsat 
opbremsning i kommunale vand- og natur-
projekter i Orbicon | Leif Hansen, sagde 
bestyrelsesformanden. 

Under debatten sagde repræsentant-
skabsmedlem Claus de Neergaard, at han 
godt kunne se, at det var ærgerligt for en 
række forretningsområder i Hedeselskabet, 

– Vi venter atter på  
Grøn Vækst-beslutninger!

Af Poul Erik Pedersen

Flere biogasanlæg, øget flisproduktion og 

udvikling af nye virkemidler til beskyttelse 

af vandmiljø og natur i fokus ved Hedesel-

skabets årsmøde.

Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Hedeselskabets repræsentantskab var på udflugt før årsmødet. Turen gik blandt andet til byrådssalen i 
Frederikshavns Kommune, hvor direktør Michael Kau fra Energibyen Frederikshavn fortalte om kommu-
nens ambitiøse mål om at gøre Frederikshavn uafhængig af fossile brændsler.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Omsætning
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Et centralt element i partneringsamarbejde er en korrekt håndtering af økonomien, ikke 
mindst det åbne regnskab, der sikrer at parterne kender hinandens økonomiske forud- 
sætninger for samarbejdet. Derfor er det gjort til fokusområde i den nye partneringaftale 
mellem Aalborg Kommune og HedeDanmark a/s om driften af de grønne områder i Nibe.

at Grøn Vækst delvist er blevet bidt over og 
sat på standby.

– Men det glæder måske den hidtidige 
kundemasse, som har støttet selskabet i 
over 100 år. Det kunne være, at I kunne 
deltage i de drøftelser om virkemidler, der 
er i gang, sagde han og henviste blandt 
andet til Hedeselskabets arbejde med at 
udvikle minivådområder, der skal reducere 
næringsstofbelastningen af vandmiljøet.

Frants Bernstorff-Gyldensteen var enig 
med Claus de Neergaard og oplyste, at sel-
skabet allerede medvirker aktivt i dialogen 
om at udvikle nye virkemidler til at sikre 
målene i Grøn Vækst. En dialog, der blandt 
andet omfatter minivådområderne og 
anvendelsen af energipil. 

Efter en ændring af vedtægterne i 2009 
kan landbrugets organisationer ikke læn-
gere udpege 2 repræsentanter til Hedesel-
skabets bestyrelse. I stedet kan Landbrug 
& Fødevarer udpege fire repræsentanter 
til repræsentantskabet. De fire nye repræ-
sentantskabsmedlemmer er gårdejer 
Torben Hansen, Herfølge, husmand Kurt 
Jørgensen, Brønderslev, gårdejer Jens Ejner 
Christensen, Jelling og husmand Jørgen 
Lykkemark, Spentrup.

Bestyrelsesformand Frants Bernstorff-
Gyldensteen og administrerende direk-
tør og koncernchef Ove Kloch præsen-
terede Hedeselskabets bedste resultat i 
den primære drift nogensinde, nemlig 
et overskud på 44,9 millioner kroner. 
Bundlinien var også tilfredsstillende 
med et resultat på 26,2 mio. kr. før 
skat og minoritetsinteresser.

Dermed trodsede Hedeselskabet 
både den økonomiske krise og den 
langstrakte beslutningsproces omkring 
Grøn Vækst.

– Igennem en årrække har den 
positive udvikling på hovedparten af 
Hedeselskabets forretningsområder 
betydet, at selskabet fremstår med 
en solid likviditet og en soliditetsgrad 
på 53,7 procent. På den baggrund 
har Hedeselskabet sat sig som mål 
at udnytte de muligheder, som den 
globale økonomiske krise byder på 
med hensyn til at udvikle forretningen 
– ved fortsat organisk vækst og ved 
opkøb af virksomheder samt skov- og 
naturejendomme, sagde bestyrelsesfor-

Som nye repræsentantskabsmedlem-
mer valgtes desuden landmand Henrik 
Petersen, Løgumkloster og gårdejer Lars 
Erik Hornemann, Svendborg. De afløste 
husmand Peter Petersen og gårdejer Hans 
A. Pedersen, der udtrådte af repræsentant-
skabet på grund af alder.

Ændringen i vedtægterne medfører sam-
tidig, at bestyrelsen reduceres med 2 repræ-
sentantskabsvalgte medlemmer. Som følge 
af reduktionen var de repræsentantskabs-

valgte bestyrelsesmedlemmer på valg ved 
årsmødet i Frederikshavn. Følgende blev 
alle genvalgt: Godsejer Frants Bernstorff-
Gyldensteen (senere valgt som formand 
for bestyrelsen), direktør Peter Høstgaard-
Jensen (senere valgt som næstformand for 
bestyrelsen), gårdejer Jens Ejner Christen-
sen og direktør Svend Aage Linde. Dertil 
kommer Peder Thomsen, der i sin egenskab 
af formand for repræsentantskabet, er født 
medlem af bestyrelsen.

Nye i repræsentantskabet og valg af bestyrelse

Trodser økonomisk krise  
og træghed i Grøn Vækst

mand Frants Bernstorff-Gyldensteen ved 
årsmødet.

Hedeselskabet forventer i 2010 et resul-
tat på niveau med 2009, oplyste Ove Kloch.

Læs mere om beretning og regnskab på 
www.hedeselskabet.dk.

En model af et minivådområde besigtiges af Jørgen Skeel, 
næstformand i Hedeselskabets repræsentantskab.

Ove Kloch.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Mange medlemmer hentede træer

Udlevering af �00 træer 

var med til at sætte fokus 

på træers betydning

En dreng på halvandet år kom med sin 
mormor for at hente et træ, der skulle 
være drengens træ. En chef i den grønne 
branche hentede et træ til sin kolonihave, 
og en mand havde taget tilmeldinger fra 
fem naboer og bekendte med. De fik alle et 
medlemskab af Hedeselskabet og et nyt træ 
med i købet.

Historierne var mange, da Hedeselska-
bet den 25. april udleverede gratis træer 
til medlemmerne på 6 af HedeDanmarks 
afdelinger rundt omkring i Danmark 

400 medlemmer mødte op for at få 
udleveret træer, og træudleveringen førte 
desuden til indmeldelse af 30 nye medlem-
mer i foreningen.

– Min morfar var meget interesseret i 
naturen. Han var med til at sætte gang i 
plantagedrift i Jylland, og jeg har blandt 
andet arvet nogle aktier i plantager i Jyl-
land, fortalte Jens Rhod Larsen, der var 
kommet fra Birkerød til HedeDanmarks 
afdeling i Taastrup sammen med sin 
hustru Anja Larsen.

I dagligdagen arbejder Jens Rhod Larsen 

i en virksomhed, der handler med blandt 
andet flishuggere og maskiner til skovbru-
get, så træ er heller ikke fjernt fra daglig-
dagen.

– Vi har et hus i Birkerød med en lille 
have, hvor vi måske finder en plads til 
træet. Men vi har da også overvejet, om 
vi kunne tage det med op til et hus, vi har 
oppe i Finland, forklarede ægteparret.

Fokus på træernes betydning
Udover at gøre Danmark lidt grønnere 
ville Hedeselskabet gennem udleveringen 
af træerne medvirke til at sætte fokus på 
træers betydning for naturen, klimaet og 
vores eget velvære.

– Træer har stor betydning for naturen. 

Træer optager CO2 fra luften og bidra-
ger dermed til et bedre klima. Samtidig 
har træerne stor betydning for naturens 
mangfoldighed og for vores personlige vel-
være. Derfor har vi ønsket at sætte fokus 
på træers positive betydning og få vore 
medlemmer til at hjælpe med at gøre Dan-
mark lidt grønnere, siger administrerende 
direktør og koncernchef Ove Kloch fra 
Hedeselskabet.

Han udtrykker tilfredshed med den 
pæne deltagelse i arrangementet. 

– Jeg er tilfreds med, at 400 medlem-
mer havde lyst til at bruge en søndag på 
at hente et træ og få det plantet hjemme i 
haven. Jeg vil samtidig også benytte lejlig-
heden til at byde velkommen til de 30 nye 
medlemmer, der meldte sig ind i samme 
omgang, siger Ove Kloch.

Også formanden for Hedeselskabets 
repræsentantskab, Peder Thomsen, er godt 
tilfreds. Han er formand for bestyrelsens 
medlemsudvalg, der blandt andet arbejder 
med foreningens medlemsorganisation og 
rekruttering af nye medlemmer.

– Det er positivt at så mange mødte op, 
og at vi også fik nogle nye medlemmer ind i 
kredsen, siger Peder Thomsen.

Til institutioner og foreninger
Efter udleveringen af træer den 25. april 
var der et overskud af træer. Disse træer 
har HedeDanmarks lokale afdelinger rundt 
om i landet sørget for at udlevere til lokale 
foreninger, spejdere og eksempelvis dagin-
stitutioner.

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

Walther Knudsen (tv) fra HedeDanmark a/s  
udleverer et træ til Anja Larsen og Jens Rhod Larsen 

på HedeDanmarks driftscenter i Taastrup.

Gårdejer Erik Aaby fra Egved henter et træ til sig selv og har samtidig tilmelding med fra flere, der 
ønskede at blive medlem af Hedeselskabet.
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Klimaet blev politik på 
højeste niveau!
Af Poul Erik Pedersen

– Klimakonferencen i København 

blev ikke den fiasko, man lavede 

den til, sagde klimakommissionens 

formand i en brandtale ved Hede-

selskabets årsmøde.

– Afhængigheden af fossile brændsler 
udgør en sikkerhedsudfordring. Det, der 
skete ved COP15 – og her gjorde den 
danske regering det rigtig godt – var, at 
klimaet blev til et sikkerhedsspørgsmål. 
Dermed blev det til politik på højeste 
niveau, hvilket man kunne se ved, at 135 
topledere kom til København.

Det fastslog klimakommissionens for-

mand, professor Katherine Richardson i et 
festfyrværkeri af en tale ved Hedeselska-
bets årsmøde i Frederikshavn den 26. april. 

Med baggrund i, at Hedeselskabet arbej-
der med en lang række aktiviteter på klima-
området, var hun blevet bedt om at give 
Hedeselskabets repræsentantskab og års-
mødets gæster en status på klimaområdet 
efter klimatopmødet med titlen COP15, der 
fandt sted i København i december 2009.

Og et af hendes centrale budskaber var, 

at klimatopmødet ikke blev den fiasko, det 
blev udråbt til at være bagefter.

– Danmark fik gennemført noget stort 
og væsentligt. Hvis man ser på, hvem der 
har skrevet under på aftalen efterfølgende, 
vil man kunne se, at stort set alle de store 
spillere er på banen. De har skrevet under 
på, at det tilstræbes at holde den men-
neskeskabte globale opvarmning til mak-
simum 2 grader. For de industrialiserede 
lande, herunder Danmark, betyder det 

Kina er et af de lande, der markerer 
sig i det globale kapløb om at være 
længst i udviklingen af vedvarende 

energi, konstaterede klimakommissio-
nens formand Katherine Richardson  

i et særdeles levende foredrag ved 
Hedeselskabets årsmøde.

Foto: Jason Lee, Scanpix
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ifølge FNs klimapanel, at der skal sigtes 
mod en reduktion i drivhusgasudslippet 
på 80-95 procent inden 2050, forklarede 
Katherine Richardson.

Vi løber tør for fossile brændsler
Baggrunden for, at de mange lande har 
skrevet under på københavneraftalen er, at 
verdens topledere ifølge Katherine Richard-
son har erkendt, at klimapolitikken er 
blevet et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Dels 
fordi konsekvenserne af klimaforandringer 
udgør en trussel mod den sociale og politi-
ske stabilitet i verden, og dels fordi klimaet 
ikke er den eneste grund til, at vi skal kigge 
på de fossile brændsler. 

– Vi løber nemlig tør for dem, og det 
står værst til med olie, hvor nogen mener, 
at der kun er ca. 40 års forbrug tilbage i 
de globale reserver. Så kan du komme og 
sige, at vi finder mere olie. Lad os sige, at 
vi finder det dobbelte. Så har vi olie til 80 
år mere. Det er godt nok ikke længe, når 
man skal omstille et samfund til at klare 
sig uden. Det er vigtigt i denne sammen-
hæng, at vi tør sige, at vi løber tør. Hvert år 
brænder vi en mængde fossilt brændsel på 
verdensplan, som det tog naturen en mil-
lion år at opbygge. Det er at låne  jordens 
ressourcer på subprime-betingelser, fastslog 
Katherine Richardson med henvisning til 
de usikre amerikanske boliglån med navnet 
subprime, der satte den aktuelle økonomi-
ske krise i gang.

– Hvis vi stadig er lige så afhængige af 
olie om 20 år, som vi er i dag, så skal over 
halvdelen af olien komme fra kilder, der 
endnu ikke er fundet, eller som ikke er 
opdyrket endnu, sagde hun og pegede på, 
at hovedparten af de resterende oliereser-

ver findes i Mellemøsten, mens naturgassen 
er i Mellemøsten og det tidligere Sovjet.

– Kul er ikke så stort et problem forde-
lingsmæssigt. Til gengæld er det absolut det 
værste af de fossile brændsler i forhold til 
klimaet. 

Vi har travlt
Katherine Richardson konstaterede, at vi 
har alvorligt travlt, hvis vi skal nå at holde 
den globale, gennemsnitlige temperatur-
stigning til 2 grader i forhold til tempera-
turen før den industrielle revolution, der 
begyndte i 1750.

– Jo længere vi venter, jo hurtigere skal 
vi omstille os senere hen. Hvis vi venter 
med at komme i gang til 2020, skal vi gen-
nemføre en reduktion, der svarer til hele 
Kyoto-perioden hvert år fra 2020 til 2050. 

– Vi vil gerne have, at 100 procent af 
vores energibehov dækkes af vedvarende 
energi i 2050, men med de aktuelle poli-
tiske aftaler, som  Danmark har indgået, 
vil kun  30 procent af vores energibehov 
dækkes af vedvarende energi i 2020, så vi 
har langt igen. Hvis vi venter med at sætte 
kraftigere ind  til efter 2020, får vi en meget 
stejl kurve for indfasning af vedvarende 
energi frem mod 2050, konstaterede hun.

Klimakommissionens analyser
Klimakommissionens formand ønskede af 
gode grunde ikke at fortælle, hvilke anbe-
falinger kommissionen kommer med, når 
den afleverer sin rapport her i efteråret 
2010. 

Men hun gav dog et hurtigt overblik over 
kommissionens arbejde:

– Vi har vurderet, hvor stort vi tror 
potentialet er for alle de teknologier, vi 

kender i dag, eksempelvis bølgeenergi, sol-
energi og geotermi. Vi tror, der er rigeligt 
potentiale for 100 procent dækning af vores 
energibehov i fremtiden fra vedvarende 
energi. Ingen kan sige præcis hvilket mix 
af energikilder, man vil finde i Danmark 
i 2050, men der er nok ingen tvivl om, 
at vind og biomasse vil fylde meget. Med 
hensyn til a-kraft har politikerne beslut-
tet, at vi ikke skal have a-kraft, men i 
klimakommissionen vil vi ikke udelukke 
en mulighed. Derfor ser vi også på, om det 
vil være en fordel for Danmark at indføre 
a-kraft. Samtidig understregede hun dog, 
at hun personligt nok ser a-kraft mere som 
en del af en global løsning end en dansk 
løsning. – Se bare hvor svært vi har ved at 
få placeret en vindmølle på land...

Det globale kapløb er i gang
Men for at hele øvelsen skal lykkes er det 
afgørende, at det internationale samfund 
begynder at flytte sig. I sin afskedssalut 
satte hun derfor fokus på, hvad der skal 
til for, at verden for alvor kommer op i 
omdrejninger i klimaindsatsen: Et globalt 
kapløb, hvor nationer som USA og Kina 
konkurrerer om at komme længst. 

Og der var ingen tvivl i hendes sind. De 
store lande og regioner konkurrerer alle-
rede:

– Kapløbet er begyndt. Nu er Danmark 
nødt til at finde ud af, hvor man vil placere 
sig i det kapløb ...

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redak-
tør af Vækst.

Fotos: Hedeselskabet
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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 i Vækst 
kan give læserne et billede af selska-
bets spændende historie. 

I 1937 blev der under Hedeselskabet etab-
leret en beskæftigelsesforanstaltning som 
den første i rækken af offentlige foranstalt-
ninger til bekæmpelse af ungdomsarbejds-
løshed. Foranstaltningen blev benævnt Det 
flyvende Korps (B1, Hedeselskabets Planta-
gearbejder).

Ideen til oprindelsen i 1937 kom fra 
Esbjerg Kommune og en lærer ved Arbej-
derhøjskolen, som udnyttede ungdomsar-
bejdsløshedsloven fra 1933 til beskæftigelse 
af 80 unge i byens parker og plantager. De 

unge arbejdede på halv tid og modtog der-
udover undervisning på Arbejderhøjskolen.

Erfaringerne var her så gode, at den 
omtalte lærer fandt, at ideen burde have en 
større udbredelse.

En kontakt til Hedeselskabet gav bag-
grund for yderligere forhandlinger. Hede-
selskabet skønnede, at der kunne anvises 
beskæftigelse med tynding i ca. 50.000 ha 
unge bevoksninger, hvor udtynding var 
nødvendig, samt at 40.000 ha hede (ud af 
150.000 ha) var egnet til tilplantning.

En velvillig socialminister kunne, efter 
forhandling med stærke politiske kræfter, 
give grønt lys for de nødvendige bevillinger.

Arbejdet i plantagerne blev ledet af skov-
fogeder, og de unge arbejdere boede i træ-
barakker, der var flytbare. Der blev betalt et 
beskedent beløb for logi, medens Socialmi-
nisteriet betalte for indbo inklusive køkken, 
hvor man selv kunne tilberede maden.

En katastrofal sandflugt
Efter en katastrofal sandflugt i 1938, med 
alvorlige skader på afgrøderne til følge, 
blev der føjet endnu en afdeling til korpset, 
B137, Hedeseselskabets læplantningsarbej-
der.

Hedeselskabets læplantningsarbejder 
organiserede arbejdet i læplantningslaug, 
fordi man, gennem samling af lodsejerere i 
laug, var i stand til at forsyne større områ-
der med systematisk plantning, og derigen-
nem udnytte resultaterne af de seneste 
videnskabelige undersøgelser af hegnenes 
lævirkning. De unge arbejdere, der blev sat 
ind på dette arbejde, var ledet af arbejdsle-
dere, og de var fortrinsvis indkvarteret hos 

lodsejerne, hvor de betalte et fastsat beløb 
for kost og logi.

Korpset blev, trods vanskeligheder i 
begyndelsen, en stor succes, og der var i 
perioder beskæftiget op til 1.200-1.300 per-
soner. Man må erindre, at de væsentligste 
redskaber var økse, sav og spade, samt at 
oplæring skete under arbejdet. Senere let-
tedes arbejdet ved, at man mekaniserede 
jordarbejdet, og i slutningen af korpsets 
eksistens tog man motorsav i anvendelse.

»Barak Snak«
På et tidligt tidspunkt begyndte man at 
udgive eget blad, »Barak Snak«, hvori alle, 
der var i berøring med foranstaltningen, 
kunne skrive om oplevelser, problemer, for-
slag til ledelsen mm, således at alle kunne 
få gavn af oplysninger til fælles bedste. Man 
har også eksempler på, at kendte politikere 
har ydet bidrag, således både Th. Stauning 
og Julius Bomholt. Stauning besøgte også 
arbejdet i marken, og til minde om dette 
besøg, har man i mange år i Guldborgland 
Plantage ved Viborg kunnet se et arbejder-
skur kaldet Staunings skur.

I 1962 blev ordningen ophævet.

Af P. F. Tøttrup

Tusinder af unge arbejdsløse  

plantede plantager og læhegn  

som et led i Danmarks første  

beskæftigelsesprojekt rettet  

mod ungdomsarbejdsløshed.

Det flyvende Korps

Unge fra Det flyvende Korps arbejder på plante-
skolen i Brande.

Illustration udført af Eigil Nielsen i Det 
flyvende Korps’ eget blad »Barak Snak«.

Foto: Hedeselskabet
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Danmarks  
»rene« grundvand

I Danmark har vi i generationer brystet os 
af at have noget af verdens bedste grund-
vand, vand pumpet lige op fra undergrun-
den, og eneste behandling har været en 
iltning på vandværket. 

Sådan er det da heldigvis også stadig 
langt de fleste steder i Danmark, men des-
værre er vandforsyningerne i stigende grad 
begyndt at lukke boringer, som følge af, at 
det magasin de indvinder fra, er forurenet 
i en grad som overstiger grænseværdierne.  
En undersøgelse foretaget af Vækst blandt 
75 vandforsyninger viser, at hver 10. vand-
forsyning har flyttet boringer gennem de 
seneste 5 år, men hvad mere bekymrende 
er, at 2,5 gange så mange forventer at skulle 
gøre det i de kommende år.

Årsagen er næsten den samme alle 
steder: Stigende mængder af pesticider i 
grundvandet. Svaret på dette er ikke bare 
at hæve grænseværdierne, fordi vi ikke 
kan bevise, at mennesker dør af vandet. 
Pesticider er ikke sunde, og vi har et meget 
dårligt kendskab til farligheden af nedbryd-
ningsprodukterne eller de nye forbindelser, 
som stofferne kan danne i jordmiljøet. 
Pesticidforureningen er og bliver menne-
skeskabt, og vi har derfor et særligt ansvar 
for, at forhindre forureningen fortsætter, 
samt at bekæmpe de skader, forureningen 
har forårsaget.

Der må skabes en klar politik, som 
sikrer, at indvindingsområderne beskyt-
tes maksimalt gennem sprøjtningsforbud, 

tilskud til skovrejsning eller anden arealsik-
ring. Og vi kommer ikke udenom, at pesti-
cidforbruget (målt som virksomt stof) skal 
nedsættes markant gennem forbud/kontrol 
eller økonomiske incitamentsordninger. 

Det vil koste på konkurrenceevnen 
i landbruget, men det må håndteres 
sammen med de øvrige drøftelser om land-
brugserhvervets økonomiske rammevilkår. 
Vi bør ikke tage de næste generationers 
drikkevand som gidsel denne gang. 

I forhold til håndtering af den skade, 
som er sket, så kommer vi ikke udenom 
at forbedre den drikkevandskontrol, som 
allerede eksisterer, så forbrugerne kan være 
sikre på, at det drikkevand, der kommer ud 
af hanerne, er af god kvalitet. Derudover 
ser jeg intet alternativ til at introducere 
grundvandsrensning i større stil, end vi har 
været vant til. 

Grundvandsrensning skal betragtes som 
tidsbegrænset behandling af »patienten«. 
Teknologierne findes, og er i mange til-
fælde et økonomisk attraktivt alternativ 
til flytning af boringer, og oppumpning 
og grundvandsrensningen kan derudover 
bidrage til, at forurening i grundvandsma-
gasiner ikke spredes. 

Grundvandsindsatsen vil komme til at 
koste penge over de næste mange år, men 
alle undersøgelser viser også, at vi faktisk 
er villige til at betale for rent drikkevand. 
Min personlige målestok er: at så længe 
vi i Danmark er villige til at betale 10-15 
kroner for en liter vand, som vi endda selv 
skal slæbe hjem på flaske, set i forhold til at 
vandet tappet derhjemme koster forbruge-
ren 2-3 øre, så er der vist stadig plads til, at 
vandforsyningerne over lidt højere vandpri-
ser kan investere i beskyttelse, kontrol og 
eventuel rensning.

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

Foto: Mattias Ahlm, Scanpix
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Vandforsyninger under 
hårdt pres

En stigende forurening af det danske 
grundvand, især med pesticider, sætter de 
danske vandforsyninger under pres. 

Vandforsyningerne forventer, at en 
ellers omfattende indsats for at beskytte 
grundvandet ikke vil være tilstrækkelig. 
Derfor regner et stigende antal vandfor-
syninger med, at de i de kommende år 
bliver nødt til at nedlægge forurenede 
boringer og etablere nye boringer i stedet.

Det viser en interviewundersøgelse, som 
Jysk Analyseinstitut har foretaget for Vækst 
blandt 75 danske vandforsyninger i februar 
og marts i år.

Flere nye boringer koster dyrt
Igennem de seneste 5 år har knap 10 pro-
cent af de adspurgte vandforsyninger set sig 
nødsaget til at nedlægge forurenede borin-
ger og etablere nye boringer. 

Det tal ventes mere end fordoblet. 24 

procent forventer nemlig, at de i de kom-
mende år kommer til at oprette nye borin-
ger som erstatning for nedlagte forurenede 
boringer. 

Og det koster penge. I de sidste 5 år har 
enkelte af de adspurgte vandforsyninger 
klaret at etablere en enkelt boring for en 
pris på omkring 100.000 kroner, men for 
andre har det været betydeligt dyrere. Top-
scoreren har brugt i alt 35 millioner kroner 
til en række nye erstatningsboringer.

De 24 procent af vandforsyningerne, der 
forventer at etablere nye erstatningsborin-
ger i de kommende år, regner med omkost-
ninger i størrelsesordenen 400.000 til 17 
millioner kroner pr. vandforsyning.

Stigende omkostninger  
til grundvandsbeskyttelse
Tallene for etablering af nye boringer skal 
sammenholdes med, at vandforsyningerne 
også forventer stigende omkostninger til 
grundvandsbeskyttelse. 

Blandt de 75 adspurgte vandforsyninger 
har 48 procent oplyst til Jysk Analyseinsti-
tut, at de har medvirket aktivt til grund-
vandsbeskyttelse i de sidste 5 år, og at det 
heller ikke er gratis.

Godt halvdelen af de vandforsyninger, 
der har arbejdet med grundvandsbeskyt-
telse, har kunnet holde omkostningerne 
under en million kroner, mens 43 procent 
har haft omkostninger over en million 
kroner. Blandt de sidste har hovedparten 
haft omkostninger i størrelsen 2-10 millio-
ner kroner – og en enkelt på 135 millioner 
kroner. For de fleste svarer det til mellem 
1 og 10 procent af vandforsyningernes 
samlede omkostninger, men igen er der en 
enkelt helt oppe på 25 procent.

Forbrugerne skal betale
De statslige vandplaner, der har været i en 
såkaldt teknisk forhøring i kommunerne 
og nu behandles i staten med henblik på 
at komme i  offentlig høring, skal sikre, at 
Danmark lever op til vandrammedirekti-
vets krav om en god tilstand i de danske 
vandforekomster, herunder også grund-
vandet. 

Trods en massiv indsats for at 

beskytte grundvandet, tvinger 

forurening et stigende antal 

vandforsyninger til at etablere 

nye boringer, viser en ny under-

søgelse, som Jysk Analyseinsti-

tut har foretaget for Vækst.

Det koster vandforsyningerne dyrt at etablere nye boringer.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Claus Haagensen, Chili
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I forbindelse med undersøgelsen af situationen i de danske vandforsyninger har Jysk 
Analyseinstitut taget udgangspunkt i en oversigt over vandværker tilknyttet DANVA 
(Dansk Vand- og Spildevandsforening), der primært organiserer landets største 
vandforsyninger. Ud af 109 vandforsyninger blev der gennemført interviews med 75. 
Illustrationen viser hvor meget vand, de 75 vandforsyninger leverer pr. år. Danskerne 
bruger hver gennemsnitligt 44 m3 vand pr. år.
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Hvis vandforsyningernes problemer med 
forurenet grundvand skal løses, kan det 
blive nødvendigt at indføre pesticidkvoter 
for den enkelte landmand.

Det mener ihvertfald miljøordførerne for 
Socialdemokraterne og SF.

–  Lige nu er regeringen ved at prøve at 
finde en afgiftsmetode, der gør, at de farlig-
ste pesticider bliver de dyreste. Vi vil gerne 

støtte det, hvis det kan lade sig gøre. Hvis 
det ikke kan lykkes, så skal man i hvert fald 
sikre et afgiftssystem, som reelt betyder en 
reduktion af pesticiderne. Jeg tror bare ikke, 

regeringen er klar til at lægge en afgift, der 
er høj nok, siger Socialdemokraternes mil-
jøordfører Mette Gjerskov.

Hun peger på, at regeringen har udskudt 

Et væld af metoder til grundvandsbeskyttelse

Vandforsyninger og kommuner tager alle midler i brug, når det handler om at beskytte 

grundvandet, viser undersøgelsen, som Jysk Analyseinstitut har foretaget for Vækst.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Oppositionen:  
– Pesticidkvoter kan blive nødvendige!
Vi skal se om Grøn Vækst-ini-

tiativer virker, før vi disku-

terer andre løsninger, siger 

Venstres miljøordfører.

Med DANVA (Dansk Vand- og Spil-
devandsforening) i front har der været 
en diskussion om, hvem der skal betale 
omkostningerne til en bedre beskyttelse 
af det danske grundvand. Foreningen, der 
organiserer de største danske vandfor-
syninger er kritiske over for regeringens 
beslutning om, at brugerne og ikke forure-
neren skal betale omkostningerne ved for-
ureningen af grundvandet med pesticider 
og andre forurenende stoffer.

Vandforsyningerne er dog tilsynela-
dende ikke i tvivl om, at de kommer til 
at betale deres del af omkostningerne. I 
hvert fald forventer halvdelen af dem nye 

omkostninger som følge af de statslige 
vandplaner, og denne del af vandforsynin-
gerne forventer næsten alle, at regningen 
vil blive sendt videre til forbrugerne.

Ida Auken Mette Gjerskov Eyvind Vesselbo

Forurening fra pesticider - dog ikke kun fra landbruget - presser økonomien i de danske vandforsyninger.

Foto: Rune Johansen, Scanpix

Foto: Johnny Madsen, Scanpix Danmark
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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.

sit mål for reduktion af pesticider fra 2009 
til 2013, og at forbruget af pesticider i øje-
blikket ligger mere end 80 procent over 
regeringens egen målsætning.

– Hvis ikke det kan lade sig gøre at få 
afgifterne til at virke, må vi ind og kigge 
på kvoter for, hvor meget den enkelte 
landmand må bruge. Vi er meget opsatte 
på at opnå en reel reduktion og er parate 
til at gøre rigtig meget for det, siger Mette 
Gjerskov.

Ida Auken, miljøordfører for SF og 
formand for Folketingets Miljø- og Plan-
lægningsudvalg, slår ligeledes til lyd for 
pesticidkvoter og for, at der skal indføres 
300 meter beskyttelseszoner omkring vand-
boringer.

Tror på pesticidhandlingsplan
Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo 
siger, at man er klar over, at der er proble-
mer med pesticider i grundvandet.

– Det er derfor vi laver en pesticidhand-
lingsplan, der skal sikre, at problemerne 
ikke bliver værre, men forhåbentlig bedre. 
Problemet er, at størstedelen af de pestici-

der, der viser sig, blev brugt for 35 år siden. 
I dag bliver alle pesticider godkendt, og 
de bliver brugt ud fra en formodning om, 
at de ikke gør skade. Men derfor skal vi 
alligevel hele tiden arbejde på at begrænse 
brugen af pesticider, siger Eyvind Vesselbo.

Han regner med, at initiativerne i 
regeringens Grøn Vækst-plan vil forbedre 
situationen både for overfladevandet og 
grundvandet.

Med hensyn til forslaget om pesticidkvo-
ter vil han se effekten af Grøn Vækst, før 
han vil diskutere andre løsninger.

– Vi gør det ud fra den viden og de 
forudsætninger, vi har i dag, for at få for-
ureningen bragt så meget ned som overho-
vedet muligt. Det vil tage tid, før det virker, 
og hvis det så viser sig ikke at virke godt 
nok, skal vi selvfølgelig justere, siger Eyvind 
Vesselbo.

Med hensyn til 300 meter zonerne 
erklærer han sig åben over for at tage en 
snak med de relevante parter om, hvor 
der eventuelt kunne være behov for 300 
meter zoner, om det er nødvendigt alle 
steder osv.

Hvem skal betale?
– Juridisk kan landbruget ikke gøres 
ansvarlig med tilbagevirkende kraft, med 
mindre der kan dokumenteres direkte 
ulovligheder, men fremadrettet må land-
bruget bære omkostningerne til grund-
vandsbeskyttelse, blandt andet de nævnte 
300 meter zoner, lyder det fra Ida Auken.

Eyvind Vesselbo gør opmærksom på, at 
med et afgiftssystem, hvor afgifterne på de 
farligste pesticider er højest, så vil dem, der 
forurener mest, også komme til at betale 
mest.

– Hvis du som landmand kan finde et 
pesticid, der er billigere og mindre farligt på 
samme tid, så gør du selvfølgelig det, siger 
han med positive forventninger til det nye 
afgiftssystem.

Herudover tror han, at indsatsen for et 
renere grundvand skal finansieres fra flere 
sider.

– Staten giver via Grøn Vækst og vand-
planerne et stort millionbeløb. Kommu-
nerne kommer også til at skulle give noget, 
ligesom vandforbrugerne må være med via 
gebyrbetalinger.
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En opfordring  
til vandforsyningerne
De statslige vandplaner kan blive dyre for en række vand-

forsyninger. Derfor opfordrer vi vandforsyningerne til at 

gå aktivt ind i høringsfasen og anvise alternativer, der er 

bedre både økonomisk, teknisk og miljømæssigt.

Af Henrik Andersen og Omar Christian Thomsen, Orbicon|Leif Hansen A/S

Som led i implementeringen af  Vandram-
medirektivet i Danmark er der i de nyligt 
offentliggjorte udkast til vandplaner opstil-
let mål for den økologiske tilstand i vores 
recipienter: vandløb, søer og kystvand. 

Blandt virkemidlerne er der strukturæn-
dringer for vandforsyningerne. Det stiller 
nye og anderledes krav til vandforsynin-
gerne, der i flere tilfælde bliver vigtige aktø-
rer i opfyldelsen af de opstillede mål. Struk-
turændringerne kan blive en udfordring 
i forhold til blandt andet prisloftsmodel, 
effektiviseringskrav og energioptimering, 
der er blandt måleparametre i privatiserin-
gen af den danske vandsektor.

Derfor opfordrer vi de danske vand-
forsyninger til at forholde sig aktivt til de 
vandplaner, der i løbet af 2010 kommer i 
offentlig høring. 

Ad den vej kan vandforsyningerne 
bidrage med alternative tekniske løsninger, 
der på samme tid kan bidrage til at opfylde 
de opstillede mål og til at begrænse såvel 
de samfundsøkonomiske som de selskabs-
økonomiske konsekvenser af den nødven-
dige indsats. 

Vandplaner flytter vandindvinding
By- og Landskabsstyrelsen udsendte i 
januar udkast til i alt 23 vandplaner i tek-

nisk forhøring blandt landets kommuner. 
VandpIanerne beskriver indenfor oplandet 
til recipienterne, hvilke virkemidler der skal 
eller bør tages i brug for at forbedre miljø-
tilstanden i recipienterne. 

Et væsentligt virkemiddel i flere vand-
planer er reduktion eller ophør af vandind-
vindingen, hvor denne betyder reduceret 
vandføring i vandløbene eller en forringet 
kvantitativ tilstand af grundvandsressour-
cen. Tilstrækkelig stor vandføring er nemlig 
en væsentlig forudsætning for god miljøtil-
stand. Vandforsyningerne kan derfor i flere 
vandoplande blive nødt til at nedlægge 
boringer eller hele indvindingsfelter med et 
deraf følgende behov for at finde alterna-
tive  løsninger. 

Vandforsyningen som beskytter
En af de sidste opgaver, de danske amter 
løste, var kortlægningen af de danske 
grundvandsmagasiner. Der blev udpeget 
områder med særlige drikkevandsinteres-
ser, og indenfor disse påbegyndt formule-

102-T03 vandforsyninger

Foto: Claus Haagensen, Chili
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ring af indsatsplaner - et arbejde der nu 
videreføres og afsluttes af de statslige miljø-
centre og kommunerne. 

Da grundvandet er råstoffet til drikke-
vand i Danmark, er fokus i indsatsplanerne 
beskyttelse af grundvandet mod kvalitets-
mæssig forringelse, eksempelvis gennem 
forurening  med nitrat, pesticider  o.lign. 
De typiske virkemidler er skovrejsning og 
dyrkningsaftaler for de lokale grundvands-
fødende arealer. 

Indsatserne tager derfor afsæt i den eksi-
sterende indvindingsstruktur og er i sig selv 
et væsentligt incitament for vandforsynin-
gerne til aktivt at støtte og implementere 
indsatserne. 

Virkemidlerne har hidtil primært været 
rettet mod områder med ringe naturlig 
beskyttelse, hvor grundvandet især dannes. 
Skovrejsningen som virkemiddel resulte-
rer i nedsat udbringning af gødning og 
pesticider, og dyrkningsaftaler kan betyde 
landbrugsdrift uden pesticidbrug og nedsat 
gødskning.

Vandforsyningers støtte er typisk 25-
50.000 kr. pr. ha ved skovrejsning eller 
dyrkningsaftaler. Afhængig af de stedlige 
forhold og de økonomiske betingelser bliver 
omkostningen i størrelsesordenen 0,3-2 kr. 
pr. m3 grundvand.

De nye krav og forventninger
I vandplanerne er det i første planperiode 
især kvantiteten af grundvandet, der er i 
primært fokus. Årsagen hertil er, at den 
gode tilstand i vandløb blandt andet skal 
skabes eller opretholdes gennem en bedre 
vandbalance i oplandene til de vandløb, 
hvis tilstand lider under vandmangel.

I yderste konsekvens betyder det, at 
vandforsyninger skal strukturtilpasse i form 
af nye boringer, ledningsanlæg, bygninger 
mm. Dette giver vandforsyningerne udfor-
dringer, som omkostningsmæssigt kan være 
betragtelige. Flytning til områder, hvor 
grundvandskvaliteten er god, kan betyde 
fornyet investering i grundvandsbeskyt-
tende tiltag. Længere transportafstande 

kan være en hygiejnemæssig udfordring, 
samtidig med at det fordyrer den alminde-
lige drift.

Det kan betyde øgede takster for forbru-
gerne og samtidig sætte vandforsyningerne 
ringere i forhold til de krav om eksempelvis 
effektivisering, omkostningsstyring og for-
bedret C02-regnskab – som den nye vand-
sektorlovgivning har sat i værk.

Det er udfordringer, som på en direkte 
måde får synlige og håndgribelige  konse-
kvenser for de berørte forsyninger. 

Finansieringsbehovet ved flytning af ind-
vindingsområder kan i middel estimeres til 
15-30 mio. kr.. pr. 1.000.000 m3 grundvand. 
Afhængig af driftudgifter, renteniveau og 
levetid for anlægget bliver omkostningen 
2-8 kr. pr m3 grundvand. 

Udfordring og opfordring  
Det er vores generelle vurdering, at der i 
grundlaget for vandplanerne ikke i tilstræk-
keligt omfang er taget hensyn til driftsøko-
nomiske og samfundsøkonomiske konse-

Tem
a: Frem

tid
en

s van
d

fo
rsyn

in
g

1� / Vækst 2•2010

Materieludlejning
Landsdækkende og lokalt

lej din løsning
70 15 22 22 • www.ramirent.dk

Materieludlejning
Landsdækkende og lokalt

Ramirent Danmark er en del af Ramirent Gruppen. 
En af Europas største spillere på markedet inden for udlejning af entreprenør- 
materiel, lifte, skurvogne, pavilloner, el og energi, hejs og arbejdsplatforme 
samt udførelse af relaterede montageopgaver i hele Danmark.
Med et landsdækkende net af afdelinger kan vi hurtigt levere det ønskede 
materiel til enhver opgave.
Ramirent har tradition for at tilbyde totalløsninger til byggepladser, hvor også 
projektering, planlægning, rådgivning, drift og vedligeholdelse på byggeplad-
sen indgår.
Kunderne mødes af dygtige fagfolk, såvel i udlejning og rådgivning som i 
vores bagland.

Aalborg

Risskov
Hasselager

Herning

Kolding
Fredericia

Vejle

Esbjerg
Odense

Svendborg

Sønderborg

Næstved

Ringsted

Kalundborg

Slagelse

Helsingør
Hillerød

Greve
Roskilde

Frederiksværk



kvenser af de foreslåede virkemidler, og at 
de seneste års klimabetingede forandringer 
i nedbørsmønstret ikke er inddraget i fuldt 
omfang. 

Det er derfor vigtigt for vandforsy-
ningerne dels at få konsekvensvurderet 
vandplanerne i forhold til egne aktivite-
ter, forpligtelser og muligheder, dels at 
tilvejebringe alternative virkemidler. Det 
er en udfordring, som vandforsyningerne 
opfordres til at tage op i forbindelse med 
den kommende offentlige høring af vand-
planerne. 

Blandt de forhold som vandforsynin-
gerne allerede nu kan tage fat på at klar-
lægge, er følgende:

Konsekvensvurdering  
af virkemidlerne
Forsyningerne bør evaluere bæredygtig-
heden i alternative  indvindingsscenarier. 
Vil ændrede og nye indvindinger betyde 
ændringer i grundvandskemi og kvantitet, 
der i givet fald skal kunne håndteres inden-
for mulige styringssystemer og indvindings-
strategier? Dette skal sammenholdes med 
de strukturelle udfordringer i form af en 
måske mere spredt indvinding, opholdsti-
der i rørledninger samt øgede driftsomkost-
ninger ved tilsyn og transport. 

Klimaændringer og øget nedbør
Der er ikke taget hensyn til klimaforan-
dringer i vandplanerne og dermed øget 
nedbør, som på sigt kan kompensere for 
vandindvindingen. Den øgede nedbør kan 
reducere behovet for at flytte boringer fra 
ådale med det formål at sikre tilstrækkelige 
vandmængder i vandløbene.

Nedsivning af regnvand
Flere steder i landet er der påbegyndt en 
praksis med tvungen lokal infiltration via 
faskine af tagvand og vand fra befæstede 
arealer i boligområder. Denne nedsivning 
bør indregnes i beslutningsgrundlaget for 
en vurdering af, om det er nødvendigt at 
flytte boringer eller indvindingsfelter.

Stigende grundvandspejl i byer
Stigning i grundvandsspejlet som resultat 
af reduceret indvinding vil i byer og bynære 
områder kunne give direkte gener for 
beboere og brugere i lavtliggende områder. 
Vand i kældre vil forekomme hyppigere og 
indsivning i eksisterende ledningsanlæg 
vil kunne forekomme. De økonomiske og 

gerne til at gøre sig til aktive medspillere 
ved omsætningen af de statslige vandpla-
ner til kommunale handleplaner.

Forfatteroplysninger:
Henrik Andersen er sektionsleder og Omar Chri-
stian Thomsen er afdelingschef i Vandforsyning, 
Orbicon|Leif Hansen A/S.

praktiske konsekvenser heraf bør synlig-
gøres.

Udvidelse af datagrundlag
Vandforsyningerne bør ikke blot afvente, 
at den statslige kortlægning bliver gennem-
ført. De bør være aktive ved for eksempel 
at opstille lokale modeller for indvindings-
områder, indsamle relevante data i oplan-
det og foretage vurdering heraf mv.

Vi vil hermed opfordre vandforsynin-

Ledningsarbejde i forbindelse med 
etablering af en ny kildeplads.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Vandværker udnytter skoven 
til grundvandssikring

Rent drikkevand direkte fra grundvandet 
opleves som en hævdvunden ret af dan-
skerne, og vandværkerne gør, hvad de kan 
for, at det også kan være sådan i fremtiden. 

En af de metoder, der bliver brugt til 
grundvandsbeskyttelse, er skovrejsning 
uden brug af pesticider, og her er der flere 
muligheder at vælge imellem: Vandvær-
kerne kan vælge selv at købe den fornødne 
jord og rejse skov, eventuelt med tilskud fra 
staten; de kan indgå aftaler med private 
lodsejere omkring skovrejsning eller, som 
det seneste nye, indgå et partnerskab med 
Hedeselskabet.

Udover selve erhvervelsen af den nød-
vendige jord er der dog også en anden 
væsentlig detalje, vandværkerne skal med-
tænke:

– Det er ikke ligegyldigt, hvilke træer 
man vælger at plante; nogen er bedre til at 
forhindre nedsivning end andre, for eksem-
pel løvtræer som eg og lind samt visse typer 
af nåletræer, siger Poul Jensen, der er afde-
lingschef for privat og offentlig skovrejsning 
hos HedeDanmark. 

Udover at tilplante nye skovområder 
udarbejder HedeDanmark også tilplant-
ningsplaner, hvor man ikke kun går efter 
arter, der er gode til at forhindre nedsiv-
ning; man vælger også arter, der harmone-
rer med en pasning uden brug af pesticider.

Opkøb af jord
Hos Viborg Vand A/S har man i løbet 
af de seneste fem år opkøbt 100 hektar 
landbrugsjord lidt uden for Viborg ved 
Neckelmanns Plantage. I takt med at vand-
forsyningsvirksomheden har opkøbt jorden, 

har HedeDanmark rejst ny skov, der kan 
anvendes som rekreativt område i løbet af 
de næste 10-15 år.

– Vi har købt jorden for at være på for-
kant med udviklingen og ser købet som en 
god investering i forhold til at have rent 
grundvand. Alternativet var at lave restrik-
tive og flerårige aftaler med lodsejerne, 
som vi har gjort andre steder, men det er 
jo ikke en varig løsning; den gælder kun så 
længe, aftalen løber, siger Palle Holm fra 
Viborg Vand A/S, der lægger vægt på, at 
sikringen af grundvandet er så permanent 
som mulig. 

Forpagtningsaftaler
Det er dog ikke altid muligt at sikre grund-
vandet gennem opkøb af jord; ikke alle 
lodsejere er interesserede i at sælge, men vil 
dog gerne være med til at beskytte grund-
vandet mod forurening. Her har Viborg 
Vand indgået restriktive forpagtningsaf-
taler, der strækker sig over 20-30 år, hvor 
lodsejeren rejser skov, eventuelt med skov-
rejsningstilskud fra Skov- og Naturstyrelsen. 

En forpagtningsaftale udelukker 
almindelig landbrugsdrift, og lodsejeren 
forpligter sig til ikke at tilføre nogen form 
for næringsstoffer og kemikalier til jorden 

En effektiv måde at undgå en potentiel forurening 

af grundvandet er at rejse skov over kilden og 

pleje området uden brug af pesticider. Og der er 

flere modeller at vælge imellem.

Viborg Vand A/S har i samarbejde med HedeDanmark 
tilplantet dette område med skov for at sikre grund-
vandsboringen ved Neckelmanns Plantage. 

Foto: HedeDanmark a/s
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Vandværker udnytter skoven 
til grundvandssikring

samt at rejse skov på hovedparten  af 
jorden. Desuden skal lodsejeren typisk ved-
ligeholde veje og hegn mm. Ejeren har til 
gengæld ret til at udnytte træproduktionen 
i henhold til fredskovspligten, at færdes frit 
overalt og at drive jagt på området. Derud-
over modtager lodsejeren den aftalte for-
pagtningsafgift, så længe aftalen løber.

Jordfordelingsaftaler
VandCenter Syd i Odense har valgt en 
anden løsningsmodel. Siden 2001 har 
vandforsyningen samarbejdet med Odense 
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen 
om en offentlig skovrejsning på et 650 
hektar stort område ved Elmelund vest 
for Odense. I perioden 2009-10 har man 
erhvervet 316 hektar til skovrejsningen, dels 
gennem opkøb, dels gennem jordfordeling. 
Skovrejsningsprojektet er et af de største i 
Danmark i nyere tid og det største nogen-
sinde, hvor der er gennemført en jordforde-
ling i forbindelse med opkøb af jord.

Gennem det seneste års tid har konsu-
lentfirmaet Orbicon | Leif Hansen A/S for-
handlet med 60-70 lodsejere om opkøb og 
om eventuel erstatningsjord. Sidst i januar 
2010 blev jordfordelingsplanen godkendt af 
Jordbrugskommissionen, og den 1. februar 
overtog VandCenter Syd, Odense Kom-
mune og Skov- og Naturstyrelsen arealerne.

Landinspektør Morten Hartvigsen, der 
er sektionsleder hos Orbicon | Leif Hansen 
A/S, siger:

– I forbindelse med forundersøgelsen til 
projektet besøgte vi de enkelte lodsejere for 
at få en dialog om de muligheder, der var 
for at erhverve deres jord til skovrejsning. 
Det var en positiv oplevelse, for de fleste vil 
jo gerne være med til at beskytte grund-
vandet og kan godt se fornuften i sådan et 
projekt.

Ved en ejendomsmæssig forundersø-
gelse drøfter konsulenterne fra Orbicon 
| Leif Hansen typisk projektet med de 
berørte lodsejere, afdækker den lokale 
landbrugsstruktur, lodsejernes interesse 
for at afstå projektarealerne og behovet 

for erstatningsjord samt giver et skøn over 
omkostninger til jordkøb og/eller lodseje-
rerstatninger.

Tilskud til privat skovrejsning
Orbicon | Leif Hansen og HedeDanmark 
gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt for 
VandCenter Syd i Odense, hvor de private 
lodsejere indenfor nogle af vandforsynin-
gens interesseområder tilbydes en samlet 
pakke, hvor de får tilskud til privat skov-
rejsning fra Skov- og Naturstyrelsen, sam-
tidig med at vandforsyningen tilbyder en 
aftale om tilskud for varig pesticidfri drift 
af skovarealerne.

Partnerskab i støbeskeen
Netop nu er Hedeselskabet ved at søsætte 
et pilotprojekt med en ny samarbejds- og 
finansieringsform i forbindelse med skov-
rejsning til grundvandsbeskyttelse. Her 
indgår Hedeselskabet et partnerskab med 

en vandforsyning, hvorefter man i fæl-
lesskab finansierer opkøb af jord og deler 
omkostningerne 50/50. Hedeselskabet 
står som ejer af jorden og har ansvar for 
skovdriften, jagt mv., mens vandforsyningen 
har ret at foretage undersøgelser og borin-
ger i forbindelse med vandindvinding. En 
tinglysning af en deklaration på arealerne 
sikrer, at skoven drives uden brug af pesti-
cider og næringsstoffer. 

Med dette partnerskab mellem skovrejs-
ning og grundvandsbeskyttelse passer hver 
part sit speciale. Endnu er partnerskabs-
modellen kun i støbeskeen, men både hos 
Hedeselskabet og Orbicon | Leif Hansen 
ser man et stort potentiale i modellen.

Læs mere på www.hededanmark.dk og 
www.orbicon.dk. 

Forfatteroplysninger:
Tina Hardervig arbejder freelance med journali-
stik og kommunikation.

Beskyttelse af grundvand og boringer gennem skovrejsning  
kan kombineres med rekreative aktiviteter og eksempelvis jagt- og naturoplevelser.

Foto: HedeDanmark a/s Foto: Terkel Broe Christensen, Scanpix
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København:  
10 mio. m� vand er forurenet

På vejen mellem Ringsted og Roskilde, lidt 
nord for den lille by Osted, ligger én af 
Danmarks skønne pletter. Langs Lavringe å 
strækker der sig på sydsiden en mose med 
et rigt fugle- og dyreliv. Svanerne skræpper, 
og en nattergal har ikke tid til at gå til ro, 
selv om det er formiddag. På nordsiden af 
åen er der en eng, der grænser op mod en 
bakke med dyrkede marker. Solstrejfene 
dominerer, mens en kølig blæst flytter de 
regntunge skyer hen over himlen.

Formålet med besøget på den fugtige eng 
er dog ikke at nyde naturen. For neden-
under – i grundvandet – er virkeligheden 
knap så idyllisk. En pesticidforurening 
tvang i 2004 Københavns Energi til at lukke 
2 af de 16 boringer, der ligger på en række 
hen over engen langs åen.

Det er derfor, Vækst har sat 2 sektions-
ledere fra Københavns Energi stævne ved 
Lavringe Kildeplads, som stedet benævnes 
af hovedstadens vandforsyningsselskab. 

Den ene er Anne Scherfig Kruse, der er 
sektionsleder og arbejder med Københavns 
Energis planlægning på vandforsynings-
området. Den anden er Kai Kristensen, 
der har ansvar for driften på blandt andet 
Lavringe Kildeplads, som ligger omkring 
60 kilometer fra København. Vi står ved 
boring nr. 14a, der er én af de 2 lukkede 
boringer.

Det er i øvrigt ikke helt korrekt at sige, 
at de forurenede boringer er lukket, for der 
pumpes kontinuerligt forurenet vand op af 
boringerne. Det forurenede vand iltes for at 
fjerne jern fra vandet, og derefter udledes 
vandet i Lavringe å, oplyser Kai Kristensen.

– Det er en afværgepumpning, der skal 
sikre, at forureningen i de to boringer ikke 
spredes til de 12 boringer, der befinder sig 
nedstrøms i forhold til forureningen, for-
klarer han. 

10 millioner  
kubikmeter forurenet vand
Siden 2004 har afværgepumpningen ved 

Lavringe Kildeplads kostet Københavns 
Energi cirka 150.000 kubikmeter vand om 
året. Sidste år blev der dog pumpet næsten 
200.000 kubikmeter op, oplyser de 2 sekti-
onsledere.

– Det ser måske ikke ud af så meget, når 
man sammenligner med, at vi årligt leverer 
omkring 55 millioner kubikmeter vand til 
forbrugerne, men det svarer alligevel til 
forbruget hos cirka 3.500 forbrugere. Og 
hvis vi tager det store billede, så har vi 10 
millioner kubikmeter vand, som vi ikke 
kan bruge på grund af forurening, fortæller 
Anne Scherfig Kruse.

Af de 10 millioner kubikmeter forure-
net vand er de 2,5 millioner forurenet 
på grund af pesticider, mens resten er er 
forurenet med andre stoffer. Det afspejler, 
at København i sagens natur har mange 
bynære vandboringer

– I de første år, efter man blev opmærk-
som på forurening af grundvandet, blev 
der primært fundet klorerede opløsnings-
midler, men i de senere år findes der flere 

Mens landets største vand-

forsyning kæmper med for-

tidens synder, er glyphosat 

på vej ned i grundvandet og 

kan skabe nye problemer.

Anne Scherfig Kruse og Kai Kristensen 
ved den forurenede boring nr. 14a.

Foto: Hedeselskabet
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og flere pesticider i grundvandet, fortæller 
Anne Scherfig Kruse.

Og det er ikke slut. Hun forventer, at 
Københavns Energi kommer til at afskære 
endnu flere forurenede boringer i de kom-
mende år.

Glyphosat på vej ned i grundvandet
– Lige nu går vi og venter med spænding 
på udgivelsen af den nye udgave af Grund-
vandsovervågningen. Sidste år viste Grund-
vandsovervågningen, at glyphosat er på vej 
ned i grundvandet og bliver fundet mere 

delsesordningen for pesticider ikke er god 
nok. Der bliver jo godkendt stoffer, som 
kan findes i grundvandet.

Desuden tilgodeser lovgiverne heller 
ikke grundvandet på den rigtige måde.

– I Grøn Vækst har man for eksem-
pel aftalt, at den fysiske sikringsgrænse 
omkring vandboringer skal øges fra 10 til 
25 meter, men det er ikke vedtaget som lov 
endnu. Foreløbig er sagen udskudt til den 
næste folketingssamling, forklarer Anne 
Scherfig Kruse og peger på, at beskyttelsen 
af vandboringer er betydeligt mere restrik-
tiv i nabolande som Holland, Sverige og 
Tyskland.

På det mere overordnede plan gør hun 
opmærksom på, at både denne og tidligere 
regeringer har vedtaget flere pesticidhand-
lingsplaner, som skulle reducere pesticid-
forbruget, men at målene aldrig er blevet 
opfyldt.

Kritik af vandplaner
Heller ikke de vandplaner, der fornylig 
har været i teknisk forhøring hos kommu-
nerne, får ros fra Anne Scherfig Kruse.

– Vi har selvfølgelig været i dialog 
med de kommuner, hvor vi indvinder 
vand. Overordnet siger vandplanerne, 
at grundvand til vandforbrug har første 
prioritet, men det er svært at se det nede 
i de konkrete vandplaner. Det er et stort 
problem, at udkastet til vandplaner stort 
set kun rummer ét virkemiddel, nemlig 
flytning af kildepladser, når det handler 

og mere. I dette perspektiv er vi bekymrede 
for den fremtidige vandforsyning, siger hun.

Grundvandsovervågningen er en rap-
port, der hvert år udgives af den statslige 
forskningsinstitution GEUS – De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland.

Problemet ligger ifølge Anne Scherfig 
Kruse ikke kun hos landbruget og de 
mange andre – eksempelvis private forbru-
gere – der bruger glyphosat, som er aktiv-
stoffet i eksempelvis Round Up.

– Problemet ligger i staten, hvor godken-

Containeren til venstre indeholder anlægget, der 
ilter vandet, der pumpes op fra de forurenede 
boringer. Herunder ses udløbet i Lavringe å, hvor 
der i 2009 blev udledt knap 200.000 m3 vand fra 
de forurenede boringer.

Lavringe å. Kildepladsen med nogle af brøndene ses i den højre del af billedet og de dyrkede marker læn-
gere borte. Til venstre ses bevoksningen, der afgrænser mosen.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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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%

om at sikre god økologisk kvalitet i vand-
løb, siger hun.

Baggrunden for flytningen af kildeplad-
serne er, at der mangler vand i nogle vand-
løb, og at en bedre vandføring blandt andet 
kan opnås ved at reducere en eventuelt 
nærliggende vandindvinding, så grund-
vandstanden stiger.

Hvis der skal flyttes kildepladser, bliver 
Københavns Energi nødt til at rykke 
længere ud på Sjælland. Udover mange 
penge, vil det koste øget energiforbrug og 
dermed øget CO2-udledning, fordi vandet 
skal pumpes endnu længere vej ind mod 
København. Desuden vil det blive svært at 
finde nye indvindingspladser, hvor vand-
indvindingen vil være uproblematisk.

– Måske bliver man nødt til at erkende, 
at nogle vandløb – for eksempel rørlagte 
vandløb i byerne – ikke kan få en god øko-
logisk tilstand. Andre steder kunne man 
måske finde andre virkemidler som eksem-
pelvis at pumpe grundvand op i vandløbet, 

hvis vandføringen i vandløbet kommer 
under et vist niveau. Der findes flere alter-
nativer til at flytte kildepladser, fastslår 
Anne Scherfig Kruse.

Efter samtalen med folkene fra Køben-
havns Energi går turen i gummistøvler ned 

langs åen for at se lidt nærmere på omgi-
velserne. Udover den smukke våde eng, det 
rislende vandløb og mosen med fuglene er 
én ting slående: Et sprøjtespor i nabomar-
ken med raps peger direkte ned ad bakken 
mod én af boringerne på kildepladsen. 

Lavringe Kildeplads har en rapsmark 
som nabo til den ene side. Bemærk sprøjte-

sporet, der peger ned mod indvindings-
brønden i bunden af billedet.

Foto: Hedeselskabet
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Egentlig var det ikke så mærkeligt, at han 
endte som jysk oliekonge og den frække 
dreng i energiklassen.

For Vejle-knægten Olaf Haahr har altid 
vidst, hvad han ville.

Som lille tegnede han tankbiler, når han 
kedede sig i timerne, og som 22-årig sagde 
han i 1960 jobbet i Århus Kulkompagni op, 
købte en gammel, brugt tankvogn af Esso 
for 4000 kroner og begyndte at handle med 
brændstof i lokalområdet.

Hans far blev tosset og hans mor choke-
ret – men første brik til det puslespil, som 
skulle ende med 27 store serviceanlæg, var 
lagt.

Siden blev anlæggene i 2004 solgt til Sta-
toil, men næppe var den tre år lange kon-
kurrenceklausul udløbet, før det igen trak 
i den gamle cirkushest, som også ønskede 
at lære sine børn om branchen – og om få 
måneder, når de seneste anlæg er afsløret, 
er Olaf Haahr den lykkelige ejer af 22 revo-
lutionerende lavbudget-benzinstationer. 
Det foreløbige mål er 25, for så er der 40 
kilometer mellem hvert anlæg. Og også 

Sjælland og København er dækket ind af 
den jyske rebel.

Alderen på 72 betyder intet for Olaf 
Haahr, som i en alder af 60 blev far for 
første gang – og som i dag både er skilt og 
enlig far til døtrene Marie-Louise og Anne-
Sofie på 12 og 10 og sønnen Niels-Peter på 
otte. Forældremyndigheden deler han med 
sin 32 år yngre ekshustru, og Marie-Louise 
bor fast hos sin far i oliemillionærens 533 
kvadratmeter store palæ i det fashionable 
Bredballe. De to andre børn ser han fast 
hver uge.

– 60 år var en glimrende alder at få børn 
i. Det har altid været mit ønske at få børn, 
når jeg nåede bedsteforældrealderen, for så 
har jeg tid til dem – for havde jeg fået dem, 
da jeg skulle til at gøre karriere, ville jeg 
have haft konstant dårlig samvittighed …

Nazisterne viste vejen for �0 år siden
Olaf Haahs privatsekretær Lene Ellingsøe 
har budt velkommen i hovedkvarteret 
– den mere end hundrede år gamle tea-
terbygning i hjertet af Vejle – og efter en 
rundvisning i den store samling af lege-
tøj, kunst og antikviteter, bænkes Deres 
udsendte over for de to ved et langt, langt 
tungt mahognibord på Haahrs luksuriøse 
kontor, hvor rammerne med stukloft, kan-
delabre med levende lys, sølvkander med 

Af Bo Østlund

Fotos: Claus Haagensen/Chili Foto

Olaf Haahr – �2-årig oliemillionær, rebel og enlig 

far til tre børn i alderen � til 12 år – giver sine bud 

på fremtidens energiforsyning.

Benzinkongen  
& krystalkuglen
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kaffe, fajancestel og dyr chokolade giver 
mindelser om Korsbæk Bank og direktør 
Varnæs.

På mahognibordet ligger en gammel 
udgave af »Signal« – et nazistisk propa-
ganda-billedblad, som mellem 1940 og 
-45 blev fremstillet og trykt i Berlin, og 
som Haahr har rekvireret, da et stort tysk 
vindmøllefirma er involveret i projektet i 
Nordjylland.

Bladet fra maj 1940 rummer en stor arti-
kel om nazisternes planer om at bygge 250 
meter høje kæmpemøller.    

Olaf Haahr fortæller om den aktuelle 
sag fra Nordjylland, hvor miljøministeren 
ønsker at ekspropriere to klitplantager for 
at bygge en forsøgs-vindmøllepark. 

– Man vil pludselig bygge en 250 meter 
høj mølle med et kolossalt vingefang i et 
område, som er naturområde, og hvor 
ingen andre kan få lov at udskifte en tag-
sten. Men de kan åbenbart få lov at rydde 
15 kvadratkilometer klithede, fortæller 
Haahr og peger på billedet i artiklen i 
»Signal«.

– Sådan en mølle kunne dække hele 
Nordjyllands forbrug, og en enkelt mølle 
kunne lave strøm til hele Oslo. Det interes-
sante er jo, at det, man nu vil bygge her 
i Danmark, er forsøgsvindmøller magen 
til dem, som Nazi-Tyskland konstruerede 
allerede i 1941. Jeg forstår simpelthen ikke, 
man skal ud og eksperimentere med det 
nu, når det allerede er lavet. Vi er 70 år 
bagud, og de forsøgsrapporter må jo ligge 
et sted, så det ikke er nødvendigt at starte 
forfra og ødelægge vores natur.

Dumme eller halvbedrageriske
– Når man nu konstant snakker om alter-
nativ energi, skal man jo lige vide, at det 
overhovedet ikke kan konkurrere, fordi 
man sammenligner energi med afgift med 
de nye tiltag, som er dyrere end energien 
med afgift. Så de penge, man støtter den 
alternative energi med, eller ikke får ind på 
grund af den alternative energi, skal man 
ud og stjæle hos nogle andre.

– Jeg har intet imod at være uafhængig 
af energi, men jeg har noget imod, at man 
bilder folk ind, at energien i dag – hvad 
enten det er elektricitet, benzin, diesel 
eller olie – koster det, det koster. For det 
gør det ikke. Man laver urealistiske regne-
stykker.

– Staten får forlods 25 procent af alle 
ulykkerne i moms, og da vi har den højeste 
moms, og vi betaler 10 procent i momstil-
svar til EU, giver man forlods et stort beløb 
til EU, når olien stiger, og man giver ved 
siden af et meget stort beløb til statskassen 
og til CO2-afgift. Det er således langt mere, 
end energien koster – og biobrændslerne 
koster jo væsentligt mere end den energi, 
de skal erstatte med afgifter.

– Jeg har ikke selv en oliekilde, så jeg er 
sgu ligeglad med, om de handler på den 
ene eller den anden måde, men det er ikke 
et realistisk regnestykke, de laver, og det 
forsynder man sig mod at fortælle folk. Jeg 
har intet imod at tænke nyt – men man 
skal bare være ærlig i sin fremstilling, og 
det er man ikke. Sandheden er, at der ikke 
er noget, der er så billigt som benzin og 
olie. Enten er man jo regulær dum, at man 

ikke forstår det – eller også er man halvbe-
dragerisk i sin fremstilling.

Atomkraft – ja tak
Olaf Haahr er ikke i tvivl om, at atomkraft 
bliver en del af fremtidens energi.

– Jeg tror ikke på, vi slipper for det. 
– Tænk hvis vi sad og kørte firmaet efter, 

hvad vi havde vedtaget for 20-30 år siden? 
Så må man jo blot forklare befolkningen 
om de muligheder, der er. Hvis vi skal have 
rent brændstof, så er atomkraft det bedste. 
For hver dag, der går, uden vi genoptager 
denne diskussion, jo længere kommer vi 
bagud. Og det haster med en afklaring. Vi 
har et system, der ikke tør tage tyren ved 
hornene.

Men hvad med affaldsproblemet?
– Vi har nogle store salthorste her i 

landet, hvor man kunne grave det ned, 
lyder det fra Olaf Haahr, som dog også ser 
andre alternative muligheder end kæmpe-
møller og atomkraft, den dag olien slipper 
op.

– En af mulighederne er biomasse fra 
døde dyr. Men så nytter det jo ikke noget, 
at vi er så sarte, at vi ikke kan brænde det 
af, fordi der er for mange affaldsstoffer i. 
Dem må man jo så kunne rense i skorste-
nen.

– Det er ikke fordi, det går ud over os, 
for vi er et handelsselskab, og om vi køber 
vores brændstof hos et olieselskab og får 
det raffineret, eller vi køber noget metanol 
eller nogle stænger majs, det er jo rystende 
ligegyldigt.

– Det er jo interessant, at mens de store 
selskaber ikke eksperimenterer ret meget 
med disse ting, så har du nogle helt små 
som Emmelev Mølle, hvor deres omkost-
ninger er meget lave, og så har du de store 
kemivirksomheder som Danisco, som har 
et kæmpe omkostnings- og udviklingsni-
veau. Jeg tror, olieselskaberne lægger sig i 
baghjulet og siger: »Lad dem nu bare lave 
alle forsøgene. Det ender jo alligevel hos os, 
for det er os, der har distributionsnettet.«

Universitetet – nej tak
Hvorfor er vi så bange for disse energi-
diskussioner?

– Jeg tror det skyldes, at politikerne i 
dag er meget udygtige – og så hjælper det 
intet, at man får en professor ind. I gamle 
dage havde vi politikere, som var mere 
eftertænksomme, men vi lever i en tid 

– De penge, man støtter den alternative energi med, eller ikke får ind  
på grund af den afgiftsfrie alternative energi, skal man ud og stjæle hos nogle andre, siger Haahr.
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med behagesyge, og nu kommer lobbyi-
sterne, hvorefter politikerne æder det hele 
kritikløst, hvis der ellers er givet noget til 
valgkassen.

   Du er stadig klassens uartige dreng. 
Bliver du aldrig træt af at være den, der 
siger det politiske ukorrekte?

– Nej. Det er ubetinget det sjoveste. Jeg 
har dog aldrig haft den naivitet, at jeg tror, 
jeg kan ændre tingene – men jeg er dødsik-
ker på, jeg kan genere dem …

Audiensen er slut.

Vi hilser af i den store hall i det gamle 
teater, hvor hver krog emmer af historie, 
store rober og dramatiske opsætninger i 
starten af 1900-tallet. 

Og da jeg ved middagstid træder ud på 
banegårdspladsen, hvor Haahr-flagene vajer 
i vinden, kan jeg høre direktøren, rebellen 
og den enlige far på 72 give privatsekretæ-
ren en besked:

 – Hvis Marie-Louise ringer, er jeg lige 
gået op i solariet …

Forfatteroplysninger:
Bo Østlund er journalist og forfatter.

– Det er ikke, fordi det går ud over os, for vi er et handelsselskab, og om vi køber vores brændstof hos et olieselskab og får det raffineret, eller vi køber noget meta-
nol eller nogle stænger majs, det er jo rystende ligegyldigt, siger Haahr om sin kritik af den måde, der kommunikeres om økonomien i den vedvarende energi.

2� / Vækst 2•2010
En

erg
i



Berettiget  
kritik af naturplaner

EU har besluttet at beskytte bestemte 
naturtyper og dyrearter igennem hen-
holdsvis habitatdirektivet og fuglebeskyt-
telsesdirektivet. I praksis sker det gennem 
udpegning af Natura 2000-områderne 
samt gennem vand- og naturplaner, 
som i øjeblikket er under udarbejdelse i 
Miljøministeriet. Beslutningen omkring 
naturtilstanden i Natura 2000-områderne 
i Danmark er truffet af repræsentanter for 
den europæiske befolkning på demokratisk 

vis. Det er samtidig en politisk beslutning 
om en given naturtilstand i de pågældende 
områder, men hvem siger, den givne natur-
tilstand er den rette? 

 Konsekvenserne rækker længere ud end 
til blot at omhandle Natura 2000-områ-
derne. Især store dele af landbrugsområder, 
der grænser på til Natura 2000-områder, 
vil blive berørt i form af reduktion i gød-
ningsnormer, ændrede dyrkningsformer og 
sågar udtagelse af dyrkningsarealer til våd-
områder. Land- og skovbrug har kritiseret 
de aktuelle planer, idet erhvervet mener, 

der findes bedre og mere målrettet midler, 
end dem der umiddelbart er foreslået. Er 
kritikken berettiget? Det tror jeg! 

Jordbrugserhvervet, naturinteresserede, 
eksperter, politikere med flere diskuterer 
stadig grundlaget og planernes implemen-
tering og effekt. Men befolkningen har 
bestemt via EU.

Det erhverv – jordbruget – der først og 
fremmest bliver berørt, er en minoritet, 
som ikke har stor demokratisk gennem-
slagskraft. Man kan nok ikke betragte land- 
og skovbrug som en isoleret del af samfun-
det. Vi er en del af en større sammenhæng 
og et europæisk fællesskab. Vi er nødt til at 
anerkende og underlægge os de demokrati-
ske processer. 

Problemet er, at cirka 98 procent af 
befolkningen ikke har egentlig berøring 
eller kontakt med jordbruget. Nogle gange 
kunne man godt ønske sig en større indsigt 
i produktionsmetoderne i jordbruget, og 
måske kunne det skabe større forståelse 
hos befolkningen for produktionsvilkårene. 
Ansvaret for denne indsigt går begge veje.

I min optik, er det centrale dog, at vi 
finder virkemidler, der kan reducere hoved-
problemet, nemlig at tab af næringsstof fra 
landbrugsarealer i omdrift, og på en måde 
hvor vi sikrer fornuftige produktionsvilkår 
for landbruget samtidig med, at vildtet, 
naturen og miljøet tilgodeses. Det kan 
man nemlig sagtens. Med mere målrettede 
virkemidler vil man se, at implementerin-
gen af vand- og naturplanerne og dermed 
målsætninger for Natura 2000 giver en 
masse spændende natur og betydeligt 
bedre muligheder for rekreative oplevelser, 
herunder jagt og ornitologi, da hovedpar-
ten af tiltagene vil forbedre vandmiljøet 
og dermed livsbetingelserne for vandfugle. 
Men også markvildtet – hvis det sker intel-
ligent.

Og mon ikke befolkningen også kan se 
fornuften i dét, uanset om den befinder sig 
i byen, på landet eller i skoven – jeg kan i 
hvert fald. 

Forfatteroplysninger: 
Niels Søndergaard er chef for Danmarks Jæger-
forbunds uddannelses- og rådgivningsafdeling på 
Kalø. 

Foto: Jakob Damborg, NatureEyes
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Af Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Får græsser på Mandø-diget i Vadehavet. Vadehavet er et af de danske Natura 2000-områder, hvor 
landbruget vil blive påvirket, også uden for Natura 2000-området.



Sådan skaber vi  
grønne sammenhænge!

Aalborg Kommune har særdeles gode erfaringer 

med partnerskabsbaseret samarbejde om drif-

ten af de grønne områder mellem udfører og 

bestiller. Det har givet mulighed for nye arbejds-

gange, mindre tilsyn og større arbejdsglæde for 

medarbejdere på begge sider. 

Af Carsten Damgaard, HedeDanmark A/S, og Marianne Jensen, Aalborg Kommune

Hededanmark A/S vandt her i foråret 2010 
et udbud hos Aalborg Kommune. Opgaven 
var udbudt efter HelPark-konceptet.

Med HelPark er der tale om et basisud-
bud, kombineret med en samarbejdsform 
der bygger på partnerskabsprincipper. 
Samarbejdsformen skal sikre, at arealerne 
også på sigt udvikles, at borgernes ønsker 
og behov tilgodeses, at medarbejdernes 
kompetencer inddrages, og at samarbejdet 
mellem den offentlige bestiller og den pri-
vate entreprenør kan foregå i en troværdig 
og ligeværdig atmosfære.

Aalborg Kommune har i forlængelse 
heraf inddraget HedeDanmark i de stra-
tegiske overvejelser om udviklingen af de 
grønne områder i Nibe.

 Parterne har i fællesskab samarbejdet 
om at beskrive følgende:
• Fælles vision med samarbejdet 
• Udpegning af  strategiske fokusområder 
• Strategiske målsætninger for disse områ-

der
• Resultatmål (benchmarks), ambitioner 

og målemetode/grundlag for de enkelte 
fokusemner

• Oplæg til incitamenter og bonus 

Et eksempel på et strategisk fokusområde 
er i dette tilfælde økonomi med udvalgte 
undergrupper, hvor vi i fællesskab har 
udvalgt emner, der skal udarbejdes målbare 
handlingsplaner for. 

Vi har valgt økonomifokus ud fra flere 

forskellige kriterier. Et af de væsentlige var, 
at vi ville arbejde efter en partneringtan-
kegang, hvor et af vigtigste elementer er 
åbent regnskab. Når man arbejder med 
åbent regnskab, er det meget naturlig at 
drøfte cashflow, bonus ved indfrielse af fast-
lagte mål samt samarbejde med borger og 
bruger via udvalgte udviklingsopgaver.

Nye affaldsstativer sparer penge
Med samarbejdet om de grønne områder i 
Nibe videreføres Aalborg Kommunes gode 
erfaringer med HelPark-konceptet. Et helt 
jordnært og konkret eksempel på udbyttet 
af HelPark har vi i Kildeparken i Aalborg, 
hvor HedeDanmark har en entreprise på 
renholdelse af det 6,6 ha store parkareal.

I parken er der 23 affaldsstativer. Efter 
en dialog med de medarbejdere, der har 

102-N03 helpark ok

Ungdommen fejrer sidste skoledag i Kildeparken i Aalborg.
Foto: Aalborg Kommune

Nye affaldskurve reducerer tidsforbruget 
til affaldshåndtering i Kildeparken.

Foto: Aalborg Kommune
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udført renholdelsen i parken, har vi skiftet 
de 12 af affaldsstativerne ud med en ny 
model. Den nye model har en række for-
dele. Hver affaldskurv har dobbelt så stor 
kapacitet. De nye kurve er designet med et 
såkaldt lukket sideindkast, hvilket medfø-
rer, at mere affald rammer i kurven og ikke 
udenfor – fugle og andre dyr får dermed 
heller ikke held med at sprede affald over 
hele parken. En strategisk set bedre place-
ring af kurvene på belastede områder med-
virker desuden til en tidsbesparelse.

Hvis de resterende stativer ombyttes 
vurderes det, at vi kan nedbringe antallet 
af timer med ca. 100 på et år P.t. bruges ca. 
500 timer. Der foreligger dog ikke en eksakt 
tidsregistrering på renholdelse, da denne 
ydelse er slået samme med andet arbejde 
på lokaliteten.

Det er vigtigt at have medarbejdere, som 
aktivt kommer med forbedringsforslag, 
store som små. Med de rigtige idéer bliver 
det positivt at investere i kommunens area-
ler, fordi alle får noget ud af det. 

Hvorfor HelPark?  
I bestræbelserne på at udvikle de grønne 
områder ved effektiv og rationel drift og 
ved at inddrage borgere og brugere med 
deres ønsker og behov har vi set HelPark 
– helhedsorienteret parkforvaltning - som 
en rigtig god ramme. 

Her er der mulighed for at få en sam-
menhæng mellem de store overordnede 
tanker og planer og den handlingsplan, 
der udarbejdes af bestiller og udfører i 
fællesskab for den kortsigtede pleje på det 

enkelte område. Altså en sammenhæng 
mellem det strategiske og operationelle 
niveau. Her er der ikke blot tale om at 
få driften af de enkelte elementer udført 
til den billigste pris, men at se de grønne 
områder i en større sammenhæng.

Samtidig skal borgernes og brugernes 
ønsker tilgodeses, og derfor er det vigtigt, 
at signalerne derfra samles op. Her har 
den enkelte medarbejder i marken en stor 
opgave. De møder borgeren derude, og det 
er vigtigt, at de dels kan formidle målet for 
området, men også fange de signaler op, 
som borgeren eller brugeren sender. Når 
disse signaler omsættes til handling i over-
ensstemmelse med de overordnede ideer 
og planer for området, begynder konceptet 
at virke. Det har Aalborg Kommune sat 
yderligere fokus på, idet de sidste udbud 
giver mulighed for at opnå bonus, når sam-
spillet mellem kommunen og entreprenø-
ren virker, og der opnås resultater udover, 
at kvalitetsbeskrivelsen overholdes. 

Når man anvender Helpark, går man 
fra den traditionelle entreprisestyring til 
partneringlignende samarbejde, hvor både 
entreprenør og udbyder har stor interesse 

i at driftsoptimere i fællesskab. Man kan 
ikke sige det ofte nok: Stor ærlighed og 
åbenhed fører til et spændende samar-
bejde, hvor kontrol, tvister og bod bliver 
»omdirigeret« til konstruktiv dialog om 
udvikling af områderne. 

Samtidig skal grundlaget være på plads 
– at der helt overordnet er en grøn struktur 
og udarbejdet en Natur, Park og Friluftspo-
litik, der giver retningen for de målsætnin-
ger og handlingsplaner, der skal udarbejdes. 

For at medarbejderen i marken kan give 
områderne større kvalitet, er det vigtigt, at 
han/hun forstår, hvilke tanker der ligger 
bag, og hvordan dette område hænger 
sammen med de øvrige. Det var vigtigt for 
4 år siden, og det er endnu mere vigtigt 
i dag, hvor vi står over for nye behov hos 
borgerne og færre ressourcer til at imøde-
komme dem.

Forfatteroplysninger:
Marianne Jensen er leder af Parkafdelingen i Aal-
borg Kommune, mens Carsten Damgaard er chef 
for storkundeafdelingen i Division Grøn Service i 
HedeDanmark a/s.

Formålet med Helpark-konceptet er at udvikle de grønne områder ved effektiv og rationel drift og ved at inddrage 
brugere og borgeres ønsker til de grønne områder. Her er det Jomfru Ane Parken på de havnenære arealer.

Omsætning
Resultat af primær drift
Resultat før skat
Årets resultat
Aktiver ultimo
Egenkapital ultimo
Soliditetsgrad
Antal medarbejdere

Åbent regnskab

Strategisk fokus på økonomien

Udfakturering

Bonusaftale Udviklingsopgaver

Hoved- og nøgletal

1.449
3,6

21,3
25,4

1.516
767
54,4

1.084

1.479
32,8
20,7
18,6

1.586
770
57,5

1.084

1.491
44,9
26,2
19,4

1.463
786
53,7

1.127

200920082007

102-N03a

102-ddh03a

Mio. kr.

Et centralt element i partneringsamarbejde er en korrekt håndtering af økonomien, ikke 
mindst det åbne regnskab, der sikrer at parterne kender hinandens økonomiske forud- 
sætninger for samarbejdet. Derfor er det gjort til fokusområde i den nye partneringaftale 
mellem Aalborg Kommune og HedeDanmark a/s om driften af de grønne områder i Nibe.

Foto: Aalborg Kommune

Grafik: Troels Marstrand
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Kraftig økonomisk vækst i Vietnam har 
gennem de senere år skabt opmærksom-
hed om behovet for at beskytte natur-
værdier og ressourcer i landet. Samtidig 
forsøger vietnameserne at finde ud af, om 
vedvarende energi kan være med til at 
dække det stigende energibehov, der følger 
med væksten.

Når du læser ordet »Vietnam«, vil dine 
tanker højst sandsynligt kredse om den 
krig, der rasede i landet i 1960-70´erne. 
En krig der kostede mere end 50.000 ame-
rikanere livet og på den tunge side, flere 
millioner vietnamesiske krigsofre. Efter 
Vietnam-krigens afslutning, blev der iværk-

sat et socialistisk udviklingsprogram, der 
skulle vise sig, at blive fatalt for landet, da 
det sendte millioner ind i dyb fattigdom. 
Alt dette er i dag blot en historisk kends-
gerning, men alligevel er det ofte netop dét, 
som mange husker og tænker, når de hører 
ordet »Vietnam«.

Jeg besøgte første gang Vietnam tilbage i 
1999, og siden den tid er det blevet til mere 
end 30 besøg i dette fantastiske land. 

Mere end halvdelen af de 89 millioner 
mennesker, der lever i Vietnam i dag, er 
født efter krigens afslutning i 1975. For 
denne generation handler det ikke om 
at huske fortidens rædsler, men at tænke 
fremad. Sjældent har jeg oplevet mere 
optimistiske, stræbsomme og arbejdsomme 

unge mennesker. Unge mennesker, der 
arbejder flittigt for at lægge penge til side 
til, at de en lørdag aften kan cykle mange 
kilometer ind til nærmeste større by for 
at dygtiggøre sig på aftenskolerne. Det er 
slet ikke ualmindeligt, at når optagelses-
prøverne til de få universiteter finder sted, 
rejser hele familien med den håbefulde 
unge person ind til byen for at give deres 
støtte og opbakning på bedst mulig måde. 

Vietnam kom for alvor ud af krigens 
skygge i midten af 1980´erne, da det kom-
munistiske parti iværksatte »Doi Moi« 
(Renovation) reformerne, hvor mere mar-
kedsorienteret økonomiske reformer blev 
iværksat. 

Den succeshistorie, som Vietnam i disse 
årtier er ved at skrive, skal dog balanceres 
op i mod de miljøproblematikker, som 
landet i dag står over for. 

Strid om nationalparker
Siden etableringen af Vietnams national-
parker, primært begyndende i 1990´erne, 

Af Søren Lindahl Madsen

Øget indsats for at beskytte naturværdier og 

søgen efter en vej mod vedvarende energi præger 

udviklingen i det engang så krigshærgede land.

Vietnam  
– en tiger på spring

Foto: Søren Lindahl Madsen
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ses disse beskyttede områder ofte som 
omstridte områder. Striden står mellem på 
den ene side en preservatorisk tilgang fra 
regeringens side og på den anden side den 
tilgang, der er til de beskyttede skovområ-
der blandt lokale bosiddende i nærheden 
af disse. 

Den preservatoriske tilgang, ofte kaldet 
»fortress model« (fortmodellen)  eller 
”island of nature” (en ø af natur) betyder, at 
mennesker er ekskluderet fra disse beskyt-
tede områder, fordi regeringen mener, at 
menneskelig aktivitet kun vil skade biodi-
versiteten. 

Dannelsen af nationalparkerne medfø-
rer, at lokale, ofte minoritetsgrupper, bliver 
forflyttet fra disse områder på trods af, at 
de har en tilgang til skoven og dens anven-
delse, som går århundreder tilbage. 

Som eksempel kan nævnes landsbyen 
Só beliggende tæt på nationalparken Ba 
Vi. Landsbyen er befolket af minoritets-
gruppen Dao, der tidligere praktiserede 
et bæredygtigt svedjebrug i området. Ved 
svedjebrug afbrændes et skovareal, der 

herefter dyrkes. Landsbyen blev efter dan-
nelsen af Ba Vi forflyttet til nye områder, 
hvilket betød, at de mistede den tilgang til 
landbrugsjorden, de havde haft gennem 
mange år, og svedjebrug blev forbudt. 

Som en konsekvens af deres forflytning 
til nye områder, finder de sig ofte bundet 
til en lokalitet, hvor fertiliteten af jorden 
er dårligere, og hvor de ikke kan dyrke de 
afgrøder, de har erfaring med.

På grund af manglende infrastruktur, 
kan et eventuelt overskud fra de afgrøder, 
de dyrker, ikke blive transporteret til de 
nærmeste markeder. 

Forskellige  
opfattelser og korruption
Målet med at beskytte biodiversiteten fejler 
ofte, fordi lokale myndigheder og landsby-
erne nær de beskyttede skovområder har 
en forskellige tilgang og opfattelse af, hvad 
biodiversitet er. 

I Ba Vi Nationalparken er der etableret 
såkaldte bufferzoner, hvor hensigten er, 
at denne del af skoven kan anvendes til 

produktion. Meningen fra regeringens side 
er, at disse bufferzoner og dermed produk-
tionen skal uddeles blandt de lokalt belig-
gende landsbyer. 

Hensigten er måske meget god, men pro-
blemet i netop Ba Vi er, at lokale myndig-
hedspersoner misbruger deres magt. Kun 
beboere med gode personlige relationer til 
myndighedspersonerne får tildelt produkti-
onsskovområderne. 

På den måde skabes en differentiering 
blandt de lokale. De lokale, der ikke får 
tildelt skovområder, må se sig ekskluderet 
af den økonomi, der eksisterer på stedet. 
Ba Vi Nationalparken er et eksempel på, 
hvordan der opstår en kamp om adgangen 
til ressourcerne, grundet i magtmisbrug og 
korruption, og fordi opfattelsen af, hvad 
god biodiversitet er, er omdiskuteret. 

Vedvarende energi
Den succes, som Vietnam har oplevet 
gennem de mere markedsorienterede 
reformer, har betydet en høj vækst inden 
for udvikling og handel siden 1990´erne. 

74 procent af den vietnamesiske befolkning bor i landområderne.

Foto: Søren Lindahl Madsen
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Dette har medført et højere energibehov i 
landet. 

Vietnam er på kort sigt selvforsynende 
med energi, men på længere sigt, vil de 
nuværende energiressourcer ikke være til-
strækkelige. 

Flere kilder har påpeget, at Vietnam skal 
søge mod store investeringer i vedvarende 
energiformer. 

Ydermere er det fakta, at 74 procent af 
befolkningen lever i landbrugsområderne, 
og ud af dem er 30 procent (cirka 20 millio-
ner mennesker) endnu ikke forsynet med 
adgang til elektricitet. Vietnam har udtrykt 
interesse for CDM  (Clean Development 

Mechanism), som er Kyoto-aftalens metode 
til at overføre vedvarende energiteknologi 
fra de industrialiserede lande til udviklings-
landene.  Men processen med implemente-
ringen halter bagefter. 

Biomasse er i dag en stor energikilde i 
Vietnam, især benyttet af befolkningen på 
landet. I 1998 dækkede biomasse alene 65 
procent af landets totale primære energi-
forsyning. 

Biogas i husholdningerne
Frem til 2007 var Holland involveret i et 
energiprojekt vedrørende biogas. Projektet 
fik implementeret 37.000 husholdningsba-

serede biogasanlæg i 25 provinser. Målet er 
i 2010 at nå op på 140.000 biogasanlæg i 
over 50 provinser. 

Biogassen anvendes primært til mad-
lavning, belysning og brændstof til mindre 
generatorer. 

Også større biogasanlæg har været 
forsøgt anlagt, men uden større succes på 
grund af manglende vedligeholdelse og 
utilstrækkelig teknisk know-how. 

Store udfordringer
Vietnam står over for en stor udfordring i 
fremtiden med hensyn til implementering 
af vedvarende energi. Nye erfaringer med 
vedvarende energiprojekter, og i særdeles-
hed processtyring af CDM-projekter, bliver 
i dag betragtet som de vigtigste forudsæt-
ninger for at få mere vedvarende energi i 
Vietnam.

Forfatteroplysninger: Søren Lindahl Madsen er 
stud. mag i antropologi og etnografri ved Aarhus 
Universitet samt foredragsholder.
 

Økonomiske nøgletal

Et kig på de økonomiske nøgletal vidner om, at det er gået stærkt i Vietnam det sene-

ste årti. Fattigdommen er reduceret fra 58 procent i 1993 til 15 procent i 2009. Den 

økonomiske vækst svinger inden for intervallet 5-10 procent pr. år. På den internatio-

nale scene løftede USA sit handelsembargo mod landet i 1994. Vietnam fik en bilateral 

handelsaftale med USA i 2000 og blev det 150. medlem af WTO i 2007. Vietnam er 

godt på vej til et økonomisk take-off og er kun få årtier efter de andre økonomiske 

tigre i Asien (Hong Kong, Taiwan, Singapore og Sydkorea). 
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Der er et stort potentiale for at udnytte til-
gængelige ressourcer af biomasse til energi, 
kemikalier og materialer. Men en række 
barrierer blokerer for, at udviklingen for 
alvor kommer i gang i Danmark. De vigtig-
ste barrierer er vanetænkning og for dårlige 
rammevilkår.

Sådan lød budskabet til politikerne, da 
Landbrug & Fødevarer og Novozymes gen-
nemførte en konference om biomasse på 
Christiansborg den 13. april.

– Hvis vi ser på de ikke kvotebelagte sek-
torer i Danmark, så er status, at der stort 
set ingenting er sket de sidste 10-15 år. De 
tekniske løsninger har været kendt i mange 
år. I slutningen af 1980’erne og begyndel-
sen af 1990’erne var vi eksempelvis langt 
fremme inden for biogas, men siden er der 
ikke sket noget, sagde Jørgen Abildgaard, 
direktør i den danske del af den store finske 
ingeniørvirksomhed Pöyry. 

Vanetænkningens magt
Han fastslog, at vanetænkning og usik-
kerhed om rammevilkårerne er de største 
barrierer for udviklingen inden for biomas-
seområdet i Danmark.

– Med hensyn til husholdningsaffald er 
der eksempelvis en religiøs holdning til, at 
det ikke kan behandles i biogasanlæg. Årsa-
gen er, at et projekt mislykkedes i Helsingør 
for år tilbage, og siden har kommunerne 
ikke turdet røre ved det. Og det til trods for, 
at der i Sverige er stor succes med afgas-
ning af husholdningsaffald. Vi har brug for 
at gøre op med den slags vanetænkning, 
ellers kommer vi ikke videre, sagde Jørgen 
Abildgaard.

På biogasområdet betragtede han det 
også som en barriere, at det udelukkende 
er landmænd, der står bag de store biogas-
anlæg og pegede på, at biogas kunne være 
relevant for andre investorer.

– Det er også en barriere, at man af 
vanens magt kun giver tilskud til, at over-

skudshalm kan bruges til kraftvarmepro-
duktion. Hvorfor ikke åbne for tilskud til, 
at halm anvendes til anden generations 
biobrændstoffer, så der sker en ligestilling 
af tilskud til anvendelse af halm til hen-
holdsvis biobrændstoffer og kraftvarmepro-
duktion.

Han pegede i øvrigt på, at et indviklet 
system af regler, skatter og afgifter i energi-
politikken udgør en væsentlig barriere for 
udviklingen.

Gentænk det finansielle grundlag
– Når økonomien halter, så forsøger poli-
tikerne blot at øge de eksisterende tilskud 
lidt, men det fungerer ikke. Derfor er der 
brug for at gentænke hele den finansielle 
basis, fastslog Jørgen Abildgaard.

Forsker Marc Londo fra et hollandsk 
energiforskningscenter (ECN), pegede i den 
forbindelse på, at det ikke er lige meget, 
hvordan man giver tilskud. Inden for bio-
brændstoffer er der stor forskel på omkost-
ningsstrukturen for henholdsvis første 
generations anlæg, der anvender eksempel-
vis majs eller hvede – og anden generations 
anlæg, der anvender celluloseholdige pro-
dukter som halm eller træ.

– For første generationsanlæggene udgør 
råvarerne langt den største del af omkost-
ningerne, mens proces- og kapitalomkost-
ninger er beskedne. Det betyder, at første 
generationsanlæggene let kan sættes i stå 

Af Poul Erik Pedersen

Drop vanetænkningen og sørg for de rigtige 

rammevilkår, lød budskabet til politikerne ved en 

konference på Christiansborg.

Store barrierer for  
biomassen 

På nettet

Klare meldinger  
til Høegh om biomasse 
14-04-10. En klar og tydelig 15-årig 

plan har sat gang i udviklingen af 

både første og anden generations 

bioethanol i USA. 

Ny Grøn Vækst-aftale  
skal styrke landbruget 
12-04-10. Øget satsning på grøn 

energi i Grøn Vækst 2.0. 

Læs begge historier på  

www.hedeselskabet.dk/bioenergi

Foto: MonaMakela, iStockphoto
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i dårlige tider, fordi det er lave kapitalom-
kostninger, der skal forrentes. For anden 
generationsanlæggene er råvarerne billige, 
mens proces- og kapitalomkostninger er 
høje. Det er nødvendigt for anden genera-
tionsanlæggene, at de kører hele tiden for 
at sikre forrentningen af de høje kapital-
omkostninger. Dermed har de to produk-
tionstyper også forskellige behov for støtte, 
sagde Marc Londo.

Hvad skal politikerne så gøre?
Ifølge Jørgen Abildgaard bør politikerne 
sikre, at det markedsmæssige grundlag for 
biomassen kommer på plads.

– Hvad er det der skal til som økono-
misk grundlag for at få tingene til at fun-
gere? Hvor er investorerne? Hvad skal der 
eksempelvis til for at få de store biogasan-
læg op at stå? Det kunne være et spørgsmål 

om at finde andre investorer og i det hele 
taget nye aktører i forhold til i dag, sagde 
han og pegede i øvrigt på mere enkle løs-

ninger som at øge anvendelsen af træflis i 
kraftvarmeværkerne.

Marc Londo havde også et bud på nogle 
kriterier, som politikerne kan bruge til at 
prioritere indsatsen:

– Hvis man eksempelvis vil prioritere 
innovation, så kunne det være relevant at 
satse mest på anden generations bioetha-
nol. Hvis man ønsker at prioritere reduk-
tioner i CO2-udledningen, er det måske 
den bedste løsning at satse på traditionel 
anvendelse af biomasse til afbrænding.

Tema om biomasse

I Vækst 3-2010, der udkommer ultimo august, sætter Vækst fokus på udfordringer og 

muligheder for anvendelsen af biomasse i Danmark. 

Vil du være sikker på at få Vækst, så klik ind på www.hedeselskabet.dk/Medlem-

skab og bestil et medlemskab af Hedeselskabet.

Halmfyring i Studstrupværket. Hvorfor ikke også udnytte halmen  
til bioethanol? lød budskabet fra indlægsholderne ved konferencen på Christiansborg.

Foto: Claus Haagensen, chiliarkiv.dk
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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 driftssikkerhed Den 
lave gramvægt og den høje 
tykkelse i papiret gør at den 
kan erstatte 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 men-
nesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og 
ordentlige lønforhold. 

FSC – Forest Stewardship Council, 1993.

FSC-CERTIFICERET SKOV

Miljø med omtanke

v/ Office Support ApS – Vandmanden 10B – 9200 Aalborg SV
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Højere produktivitet og evnen til at tilpasse 

omkostningerne til den markante opbrems-

ning, der er sket i den internationale og 

danske økonomi, betyder, at service- og 

handelsvirksomheden HedeDanmark a/s for 

sjette år i træk præsenterer et rekordresul-

tat. Trods et fald i omsætningen på 10 pct. 

som følge af tilbageslaget i verdensøkono-

mien i 2009 lykkedes det at fastholde en 

milliardomsætning og forbedre nettoresul-

tatet, der med et overskud før skat på knap 

31 mio. kroner atter satte rekord. 

– Vi har i 2009 haft skarpt fokus på at øge 

produktiviteten og skære arbejde og proces-

ser fra, som ikke skaber værdi, samt på at 

reducere omkostningerne. HedeDanmark 

står derfor godt rustet til at udnytte mar-

kedsmulighederne, siger administrerende 

direktør Carsten With Thygesen, HedeDan-

mark a/s.

– HedeDanmarks strategiske fokus 

på outdoor facility services – det vil sige 

renhold, pleje og vedligeholdelse af uden-

dørsarealer – slog virkelig igennem i 2009 

med forbedret indtjening, men også flere 

væsentlige nye kontrakter med for eksempel 

Nordea Ejendomme, Københavns Kommune 

og Vejdirektoratet, siger han. 

Faldet i HedeDanmarks omsætning kan 

stort set alene henføres til en konjunktur-

betinget tilbagegang i den internationale 

handel med råtræ og blev yderligere van-

skeliggjort af en lav valutakurs på svenske 

kroner og dollar i det forgangne år.

– Regnskabet er meget tilfredsstillende 

Sætter fokus  
på naturpleje og  
-genopretning 

  

Natur og miljø står højt på den politiske 

dagsorden både i kommunalt, regionalt 

og statsligt regi, hvor der planlægges 

og gennemføres stadigt flere natur- og 

miljøprojekter. Derfor har HedeDanmark 

nu oprettet en afdeling, der udeluk-

kende har fokus på naturpleje og -gen-

opretning.

I marts i år samlede HedeDanmark 

organisationens viden om naturpleje og 

-genopretning i en ny afdeling: Afdelin-

gen for Naturpleje og -genopretning, 

der ledes af afdelingschef Tine Eggert-

sen. 

Baggrunden er blandt andet, at der 

både nationalt og internationalt er et 

øget fokus på natur og miljø, og at kom-

munerne bliver mødt af skrappere krav 

fra den danske stat og EU om at gøre 

mere for naturplejen. 

– Området er ikke nyt for HedeDan-

mark. Tværtimod har vi en bred viden 

og mange års erfaring inden for natur-

pleje og -genopretning. Det nye er, at 

vi nu samler den viden og erfaring i én 

og illustrerer, at der er tale om en robust 

strategi, en stærk ledelse og omstillingspa-

rate medarbejdere, siger HedeDanmarks 

bestyrelsesformand Ove Kloch. 

Tilpasningerne og fokuseringen bety-

der, at HedeDanmark kommer styrket ud 

af 2009 og er parat til at vokse i 2010 

både gennem organisk vækst og ved 

opkøb. 

I 2010 ventes et resultat på mindst 

samme niveau som 2009.

HedeDanmark a/s i gang med vedligeholdelse af be- 
plantninger i tilknytning til Motorring 3 vest for København. En opgave, der udføres for Vejdirektoratet.

Fokusering giver rekordresultat for 
sjette år i træk  
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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.

Grafik: By og Havn

Turnaround for 
Orbicon | Leif 
Hansen 
En fusion, økonomisk krise og byggeriets 

stilstand har betydet et svært år for Orbicon 

| Leif Hansen A/S. På trods af årets udfor-

dringer kommer den fusionerede virksom-

hed ud af året 2009 med et positivt resultat 

på 7 mio. kr. før skat, viser det nyligt aflagte 

regnskab. I maj måned 2009 købte Orbicon 

A/S 100 procent af aktierne i byggerådgive-

ren Leif Hansen Engineering A/S. Leif Hansen 

Engineering kom ud af 2008 med et stærkt 

negativt resultat, og tendensen fortsatte ind 

i 2009. 

– Vi har i Dalgasgroup A/S kunnet sikre 

et solidt økonomisk fundament for ny og 

stærk rådgivende virksomhed. Tages de 

store udfordringer, den økonomiske krise 

har medført, i betragtning, er resultatet 

tilfredsstillende, siger Ove Kloch, koncern-

chef i Dalgasgroup, som ejer Orbicon | Leif 

Hansen A/S

Med fusionen blev Orbicon | Leif Hansen 

den sjettestørste rådgivende virksomhed i 

Danmark med ca. 550 medarbejdere.

Ud af boligboblen
- Vi har brugt mange kræfter på at få byg-

geriområdet på benene igen og skabe et 

fællesskab mellem byggeri og de andre 

forretningsområder inden for miljø og for-

syning. Det har skabt mærkbare resultater, 

siger adm. direktør i Orbicon | Leif Hansen, 

Jesper Nybo Andersen.

- Den primære udfordring for virksomhe-

den i 2009 var en organisatorisk og økono-

misk turnaround, som nu er lykkedes. Vi har 

gennemgået gamle projekter, reorganiseret 

virksomheden og sikret en bredere sam-

mensætning af kunder og opgavetyper. Der-

afdeling, der udelukkende har fokus 

på det område. Vi vil naturligvis fortsat 

arbejde tæt sammen med HedeDan-

marks driftscentre og afdelinger over 

hele Danmark, for eksempel med Vand-

løbsafdelingen, hvis arbejdsområder 

overlapper vores, siger Tine Eggertsen.

Afdelingen for Naturpleje og -gen-

opretning vil dække fra de helt små 

praksisnære enkeltprojekter over natur-

genopretningsprojekter, der udbydes 

i licitation, til totalløsninger med råd-

givning, ansøgning om støttemidler og 

efterfølgende udførelse af selve entre-

prenøropgaven.

  

udover har vi reduceret drifts- og persona-

leomkostningerne og har nu fået en robust 

virksomhed, der er klar til at løse fremtidens 

udfordringer inden for miljø, natur, klima, 

energi, infrastruktur, forsyning, byggeri, 

facilities management og arbejdsmiljø. Med 

de gennemførte tiltag har vi genskabt den 

økonomiske stabilitet i virksomheden, og 

baseret på en stigende ordretilgang, er det 

vores klare forventning, at vi i 2010 kommer 

ud med positive resultater på alle forret-

ningsområder, fortsætter han.

Orbicon|Leif Hansen arbejder på  
et projekt for et nyt regionalt FN-hovedkvarter på Marmormolen i København.
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Slå til mod 
kæmpebjørnekloen
Det er nu årets slag mod kæmpebjørnekloen skal planlægges. Derfor har vi trykt 

et nyt oplag af den populære håndbog »Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo«, 

der indtil videre er distribueret i 10.000 eksemplarer.

Håndbogen er udarbejdet af Hedeselskabet 

i samarbejde med virksomhederne 

Orbicon A/S og HedeDanmark a/s

samt Københavns Universitet og 

Plantedirektoratet.

Foto: Jacob Damborg/NatureEyes

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

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