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Vi har ikke  
råd til at smide ressourcer væk

Affaldstemaet har aldrig været så vigtigt som nu.

Vi lever i et samfund, der i dag ikke har råd til at acceptere fænomenet 

affald.

Vi har ikke råd til blot at smide en del af vore ressourcer væk, når det 

oven i købet medfører store miljømæssige og dermed samfundsmæssige 

problemer. 

Affaldet har en værdi, og samfundet fokuserer mere og mere på at 

undersøge veje og muligheder til enten at minimere affaldet og/eller 

udnytte næringsstoffer og kulstof i affaldet. En mulighed er også at 

omdanne dele af affaldet til genanvendelse i en ny produktion.

I spildevandsslam og husholdningsaffald er der kulstof og næringsstof-

fer, som det er nødvendigt at tilbageføre til vores landbrugsjord, hvor der i 

dag er et faldende humusindhold på grund af en intensiv landbrugsdrift. 

Samtidig er fosfor en begrænset ressource, som vi har brug for at fast-

holde i et fornuftigt kredsløb. For at man kan forbedre dette kredsløb, skal 

der fokuseres på brugen af kemikalier, som vi ikke ønsker skal følge med 

eksempelvis spildevandsslam eller organisk husholdningsaffald ud på 

landbrugsjorden.

Dette gælder i øvrigt hele produktionen i samfundet. Den skal ses som 

et kredsløb, hvor genanvendelsen af materialerne skal maksimeres. Vi 

skal sætte os konkrete mål om kun at producere affald med genanvendel-

sesmuligheder.

I hele dette arbejde er Hedeselskabet en nuværende og fremtidig 

spiller: Orbicon som rådgiver, HedeDanmark med aktiviteter inden for 

biomasse og miljøentreprise, Xergi som biogasudvikler og leverandør og 

Hedeselskabet Sp. z. o.o. i Polen, der producerer energi fra polske losse-

pladser, og hvor der i et samarbejde med Warszawa kommune er igangsat 

et større projekt for genanvendelse af affald.

Gennem mange år har Hedeselskabet opbygget stærke kompetencer og 

viden om, hvordan samfundet kan optimere kredsløbet af de ressourcer, 

som vores samfund bygger på. Det er der mere behov for nu end nogen-

sinde før, og vi står gerne til rådighed.

Ove Kloch

Adm. direktør
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Hver gang burgerpapiret ryger ud ad bil-

vinduet, så følger der nogle kommunale 

kroner med – som ellers kunne have været 

til gavn for kommunens børn, unge og 

ældre, vejenes tilstand eller de grønne 

områder. En ny undersøgelse, som Jysk Ana-

lyse har gennemført for Hold Danmark Rent 

og Hedeselskabets tidsskrift Vækst viser, at 

44 procent af landets kommuner oplever 

stigende mængder af henkastet affald. De 

stigende mængder henkastet affald tvinger 

de i forvejen økonomisk pressede kommu-

ner til i stigende grad at sætte ressourcer af 

til indsatsen mod problemet.

Ifølge undersøgelsen fra Jysk Analyse 

kunne hovedparten af kommunerne dog 

ikke give et klart billede af deres omkost-

ninger til indsamling og håndtering af hen-

kastet affald i 2010. 

En tidligere analyse har ifølge Hold Dan-

mark Rent vist et omkostningsniveau på 

cirka 500 millioner kroner om året til hen-

kastet affald.
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Regeringen vil forbedre økonomien i biogas
05-01-11. Men det hjælper ikke at få nogle penge, hvis 

ikke vi kan få lov at beholde dem, lyder det fra Forenin-

gen Danske Biogasanlæg.

To styrelser bliver til Naturstyrelsen
03-01-11. Miljøministeriet sammenlægger By- og Land-

skabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen.

Lyset sætter tempoet for løberen
20-12-10. 30 millioner kroner til Søndermarken på Frede-

riksberg, der blandt andet får en digitalt styret løberute 

og mobil information om kultur og natur.

Er træ fremtidens værn mod vinterkulden? 
20-12-10. Udtrykket beklædningstræ får en ny og over-

raskende betydning i et svensk projekt, der går ud på at 

lade cellulosefibre erstatte olie og bomuld til beklædning 

for mennesker.

Projekter inden for  
jordbrug og genetik vinder innovationspris 
20-12-10. Præcisionsplantedyrkning, fosformåling og 

kommerciel udnyttelse af gentest vinder Agro Business 

Parks innovationskonkurrence.

Usikkerhed om mål og midler
01-03-11. En række af de miljømål og initiativer, der ligger i 

regeringens Grøn Vækst-plan og udkastene til vandmiljøplaner 

står til at blive udskudt eller revurderet. Det viser en stribe poli-

tiske udmeldinger og nyheder, som har præget mediebilledet 

de sidste tre måneder. Miljøminister Karen Ellemann er parat 

til at udskyde målet om, at landbrugets udledning af kvælstof 

til vandmiljøet skal reduceres med 19.000 ton kvælstof i 2015. 

I givet fald udskydes målet til 2027. Baggrunden er en rapport 

fra Miljøministeriet, der viser, at Tyskland og Holland sigter 

mod 2027 i opfyldelsen af deres miljømål. Samtidig viser en 

rapport fra DMU, at randzoner måske ikke tilbageholder så 

meget fosfor, som hidtil antaget. Og fødevareminister Henrik 

Høegh har forlangt en afklaring af en usikkerhed om ålegræs 

som den grundlæggende målemetode, der anvendes i de stats-

lige vandmiljøplaner, som aktuelt er i offentlig høring.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde 

dig på www.tidsskriftetvækst.dk

Foto: Martin Rungø Hilligsøe, NatureEyes 
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Telefon 79 14 07 00 - Ordretelefon 70 12 33 44 - www.scanoffice.dk 

Kontakt Scan Office  
så hjælper vi dig med en attraktiv løsning

Stort fremskridt
i en lille affaldspand

mød den nye Tork 
affaldspand
mindre størrelse, 
større funktionalitet
Den nye prisvindende Tork Bin 5 ltr 
B3 er løsningen for dig, der vil stille 
en up-to-date, hygiejnisk og alsidig 
affaldspand til rådighed for dine 
gæster.



Bliv opdateret  
om natur, miljø og energi

E. M. Dalgas’ Mindelegat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000-20.000 kr til støtte 
eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, 
der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller 
på anden måde har ydet en fortjenstfuld indsats inden for de områ-
der, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2011 stiles til legatets bestyrelse 
og indsendes inden 15. april.

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

Edvard og 
Ane Agerholms legat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr. til flittige og 
dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2011 stiles til legatets bestyrelse 
og indsendes inden 15. april.

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

Hvis du har brug for at holde dig opdateret 
med de vigtigste nyheder inden for natur, 
miljø og energi, så kan du klikke dig ind 
på Væksts hjemmeside og tilmelde dig det 
elektroniske nyhedsbrev fra Vækst.

Vækst-redaktionen følger løbende udvik-
lingen inden for natur, miljø og energi, og 
cirka 10 gange om året udvælger vi de vig-
tigste nyheder og udviklingstendenser for 
at servere dem direkte i din indbakke.

Ofte vil du også på nettet kunne læse 
artikler som supplerer eller følger op på 
artikler, som vi har bragt i den trykte 
udgave af Vækst, som du sidder med i 
hånden lige nu.

Siden 2002 har vi lagt hundredevis af 
relevante artikler på nettet. Artiklerne i 
det elektroniske nyhedsbrev er derfor altid 
forsynet med links til tidligere artikler om 
samme emne, så du kan forfølge historik-
ken, hvis du har lyst.

I løbet af efteråret 2010 har vi i øvrigt 
omstruktureret både nyhedsbrev og hjem-
meside, så det er blevet meget lettere at få 
overblik over de nyeste historier og finde 
vej frem til relevante artikler.

Vækst på nettet
Vækst på nettet finder du på 
www.tidsskriftetvækst.dk

Det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst 
finder du på www.tidsskriftetvækst.dk/
nyhedsbrev

Vækst-butikken: Husk at du kan finde relevante bøger og faglige publikationer i vores butik på nettet, se 
www.hedeselskabet.dk/butik

Det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst giver dig 
en regelmæssig opdatering inden for natur, miljø 
og energi.

Vækst-hjemmesidens forside: Omstrukturering og nyt design på Vækst-hjemmesiden har gjort det nem-
mere at få overblik over de nyeste artikler på nettet og at finde frem til de øvrige artikler.

� / Vækst 1•2011
H

ed
eselskab

et



Glimt af  
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere med-
arbejder i Hedeselskabet gennem 
mange år, har indvilliget i at granske 
både Hedeselskabets arkiver og sin 
egen store hukommelse, så vi kan give 
læserne et billede af selskabets histo-
rie i Vækst. 

Hedeselskabet  
og Islands skovsag
En ung C.E. Flensborg var involveret i træplantning 

i Island, før han blev ansat i Hedeselskabet. 

Af P. F. Tøttrup

Man har antaget, at omkring 27 procent af 
Islands areal har været skovbevokset ved 
det tidspunkt i 800-tallet, hvor indvandrin-
gen tog fart.

I slutningen af 1900-tallet var skovpro-
centen kun 1,2. Årsagen må søges, som i 
Danmark, i menneskers og husdyrs øde-
læggende indvirkning.

I 1805 lykkedes det i Danmark med en 
fremsynet skovlov at bremse denne udvik-
ling, ligesom senere skovplantninger har 
øget skovarealet fra omring 2 procent til nu 
omkring 13 procent.

I 1898 fremsatte den danske kaptajn 
og grønlandsforsker Carl Ryder – der også 
foretog rejser til Island – den tanke, at man 
kunne påbegynde et arbejde for at afhjælpe 
den træmangel, der var på øen. Han hen-
vendte sig i den forbindelse til professor i 
skovbrug ved Landbohøjskolen C.V. Prytz. 
Det skete efter, at kaptajn Ryder havde vakt 
Landhusholdningsselskabets interesse for 
økonomisk at bistå ved anlæg af en lille 
plantage ved Thingvellir.

Da der ingen forstlige erfaringer forelå, 
og da der ville gå flere år, inden man opnå-
ede tilstrækkelig erfaring, valgte man til en 
begyndelse at anvende planter fra danske 
planteskoler.

Kaptajn Ryder ville udvide erfaringerne 
til også at omfatte Nordlandet, hvis klima 
afviger fra Sydlandet, og han besøgte to 
steder mod nord, Grund og Hals. Til til-
plantning heraf indsamlede han privat 
1.750 kr og fik Altinget til at bevilge 1.000 
kr.

Til at udføre arbejdet i praksis valgte 
man den danske forstkandidat C.E. Flens-
borg.

C.E. Flensborg blev kanditat i 1898. 
Under sin uddannelse havde han i 1890-92 
haft et ophold på Høllund Søgaard (Dalgas’ 
ejendom) hos Hedeselskabets navnkundige 
skovrider J.C. Sørensen. 

Da C.E. Flensborg i 1901 rejste til 
Island, havde han til opgave dels at lede 

de nødvendige arbejder, dels at undersøge 
forskellige egne, især Lagarfljotdalen med 
Hallormstadir skov. Sin rejseberetning fra 
denne tur slutter Flensborg således: »Det er 
i høj grad ønskeligt, at der gøres noget for 
at forbedre skoven ved Hallormstadir og 
redde den fra at dele skæbne med andre 
islandske kratskove, det er kun et tids-
spørgsmål, når Nordskoven ophører med at 
fortjene navnet af skov.« 

Flensborg blev ansat ved Hedeselskabet 
i 1902, hvor han blev involveret i tilplant-
ningsarbejder på Færøerne, samtidig med 
at han hver sommer indtil 1906 berejste 
Island med henblik på at følge resultatet af 

tilplantningerne samt undersøge krat- og 
skovrester. 

I 1906 havde Hedeselskabet islandsk 
besøg. Deltagerne var minister Haf-
stein, islandske Altingsmedlemmer m.fl. 
Gæsterne blev budt velkommen på Hjorts-
ballehøje, og turen gik derefter til Høgild-
gaard, Birkebæk og Hesselvig. 

Omkring 1990 havde Hedeselskabet 
endnu et islandsk besøg. Der var her tale 
om personer fra Islands skovsag, og de 
havde et godt kendskab til besøget i 1906. 
De havde bedt om, at der blev arrangeret 
en tur med samme rute, som blev fulgt i 
1906.

Hallormstadir skov, der betegnes som en af Islands naturperler. Billedet er en gengivelse fra bogen Perlur i 
nátturu Islands, Gudmundur Páll Ólafsson.
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På globalt plan forventes verdens befolk-
ning at stige med mere end 50 procent til 
over 9 milliarder frem til 2050. Det skal 
sammenholdes med, at der en meget stor 
middelklasse på vej i for eksempel Kina 
og Indien, som vil have forventning om et 
forbrugsmønster på niveau med det som vi 
kender fra Vesteuropa og USA. 

Det vil stille det globale samfund over 
for enorme udfordringer, blandt andet i 
forhold til CO2-udledning og det at sikre 
de nødvendige fødevarer – men også rent 
omkostningsmæssigt at kunne håndtere 
den megen affald, der vil blive produceret. 

Udviklingen fordrer en helt ny tæn-
kemåde, hvor den enkelte borger på den 
ene side er meget bevidst omkring sit eget 
forbrug – herunder hvordan produkterne 
er produceret, hvordan de er emballeret 
m.m. – men også hvordan de kan indgå i 
et kredsløb igen. »Cradle-to-Cradle« (Vugge 
til Vugge) tankegangen om biologiske og 
tekniske næringsstoffers genanvendelse og 
recirkulation bliver bydende nødvendig, 
hvis vi ikke skal drukne i vores eget affald 
eller omkostningsmæssigt ende med at 
bruge store beløb på noget, som kunne 

Det ressourcebevidste samfund
– konkurrencefaktor og nødvendighed!

være en ressource for samfundet. (»Tekni-
ske næringsstoffer« er i øvrigt ikke-kompo-
sterbare materialer ifølge cradle-to-cradle 
tankegangen). 

Allerede nu er der et stort pres på fossile 
ressourcer samt nogle meget vigtige mine-
raler og grundstoffer. Vi ser Kina foretage 
strategiske opkøb i blandt andet Afrika for 
at sikre adgang til nødvendige mineraler 
og grundstoffer, og i Japan er der fokus 
på at udvinde så meget som muligt af det 
skrottede elektronik, så Japans elektronik-
virksomheder ikke bliver for afhængige af 
import fra udlandet. I USA er Ford Motor 
Company i gang med at designe en bil, hvis 
komponenter aldrig vil blive sendt til skrot, 
men vil blive nedbrudt til biologiske og tek-
niske næringsstoffer. 

Danmark har gode muligheder for at få 
en væsentlig rolle i et globalt ressourcebe-
vidst samfund, som i høj grad baserer sig 
på recirkulation – vi har arbejdet med det 
i mange år. Specielt det biologiske kredsløb 
har vi stor interesse i og gode forudsætnin-
ger for at arbejde med. Med et dansk land-
brug under hårdt økonomisk pres vil en 
intelligent øget udnyttelse og recirkulation 

af næringsstoffer og organisk materiale 
bidrage til at styrke det enkelte landbrugs 
økonomi og samtidig gøre en positiv forskel 
i forhold til miljøet. 

Det er dog som om det stadig er nødven-
digt med en mentalitetsændring hos en del 
danskere, blandt andet dem som i stigende 
omfang »rammer ved siden af skralde-
spanden« bevidst eller ubevidst. Det koster 
på flere måder samfundet penge – på et 
tidspunkt, hvor de offentlige finanser er 
under større pres end i lang tid. En anden 
form for mentalitetsændring kan efterspør-
ges hos dem – politikere og erhvervsfolk 
– som endnu ikke har accepteret den store 
ressource, der ligger i intelligent genanven-
delse af nogle af de restprodukter, som vi 
mennesker producerer som konsekvens af 
vores nuværende livsform.

Forhåbentlig kan dette nummer af 
Vækst tjene som inspiration.

Carsten With Thygesen
Adm. direktør
HedeDanmark a/s
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Borgerne  
kaster deres egne skatt  ekroner  
ud ad bilvinduet

Hver gang burgerpapiret ryger ud ad bil-
vinduet, så følger der nogle kommunale 
kroner med – som ellers kunne have 
været til gavn for kommunens børn, unge 
og ældre, vejenes tilstand eller de grønne 
områder.

En ny undersøgelse, som Jysk Analyse 
har gennemført for Hold Danmark Rent 
og Hedeselskabets tidsskrift Vækst viser, at 
44 procent af landets kommuner oplever 
stigende mængder af henkastet affald. Det 
frustrerer kommunerne i en tid, hvor de 
kæmper en hård kamp for at få budget-
terne til at hænge sammen.

– Det er sindssygt mange penge, der 
bruges på at rydde op efter folk.

– Vi så helst, at omkostningerne var 0 
kroner. Vi vil hellere give borgerne en mere 
givtig service.

Sådan lyder nogle af kommentarerne fra 
de 79 telefoninterviews, som Jysk Analyse 
gennemførte i forbindelse med undersø-
gelsen.

Presser kommunerne
De stigende mængder henkastet affald 
tvinger de i forvejen pressede kommuner 
til i stigende grad at sætte ressourcer af til 
indsatsen mod problemet.

Ifølge undersøgelsen fra Jysk Analyse 
kunne hovedparten af kommunerne dog 
ikke give et klart billede af deres omkost-
ninger til indsamling og håndtering af hen-
kastet affald i 2010. 

En tidligere analyse har ifølge Hold 
Danmark Rent vist et omkostningsniveau 
på cirka 500 millioner kroner om året til 
henkastet affald – penge, der ellers kunne 

være gået til daginstitutioner, skoler og 
plejehjem.

Behov for at tænke nyt
Hos KL (Kommunernes Landsforening) 
arbejder konsulent Anders Christiansen fra 
kontoret for Teknik og Miljø med affald og 
ressourcer. 

Han kan sagtens genkende kommuner-
nes frustrationer.

– På de fleste områder vil man sikkert 
kunne blive mere effektiv, hvis man tænker 
sig godt om. Det handler om at udtænke 
nye måder at gøre tingene på i kommu-
nerne. Opgaverne med at samle henkastet 
affald ligger typisk i de kommunale vej- og 
parkafdelinger. Spørgsmålet er, hvordan 
de løser opgaverne. Kan man opkvalificere 
medarbejderne? Kan man udnytte den 
viden, vej- og parkfolkene har om det hen-
kastede affald? siger konsulenten fra KL. 

Mangler metoder
25 procent af de adspurgte kommuner 

Henkastet affald langs 

vejene og i naturen sætter 

kommunernes økonomi 

yderligere under pres. Og 

det frustrerer, for det er 

helt unødvendige omkost-

ninger, lyder budskabet fra 

kommunerne.

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en erhvervsdri-

vende fond, som hjælper kommuner, 

virksomheder og stat med indsatsen 

mod henkastet affald. Hold Danmark 

Rent blev etableret i 2008. Bag etab-

leringen stod Dansk Retursystem, 

Bryggeriforeningen, FDB, Uno-X, 

Toms, McDonald’s Danmark, Land-

brug & Fødevarer, Friluftsrådet og 

Miljøministeriet.

Foto: Hold Danmark Rent
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Det koster kommunen penge hver gang.



Borgerne  
kaster deres egne skatt  ekroner  
ud ad bilvinduet

siger, at de arbejder med kortlægning og 
registrering af henkastet affald, mens 20 
procent har en handlingsplan for reduktion 
af henkastet affald. 

Ifølge direktør Anne Holm Hansen fra 
Hold Danmark Rent afspejler undersøgel-
sen fra Jysk Analyse det, som kommunerne 
flere gange har givet udtryk for, at de dels 
er pressede økonomisk, og at de dels mang-
ler gode metoder til indsatsen.

Hold Danmark Rent samarbejder både 
med kommuner og virksomheder om deres 
indsats for at undgå henkastet affald. Orga-
nisationen samarbejder i øjeblikket med en 
række kommuner om at udvikle værktøjer 
til netop kortlægning af det henkastede 
affald.

– Formålet med at gennemføre Hold 
Danmark Rents kortlægning er at finde ud 
af, hvor affaldet ligger henne, hvad det er 
for noget, og hvor meget der ligger. Ud fra 

deres affald. Organisationen har eksempel-
vis udviklet et lommeaskebæger, der gør 
det muligt for rygerne at putte deres ciga-
retskod i lommen, indtil de kan aflevere det 
i en affaldsspand. 

Et andet værktøj er en pose til affaldet 
i bilen. Posen er komprimeret i en lille 
pakke. Den er designet som et langt rør, 
som man kan skære over, så man får en 
posestørrelse, som passer til den mængde 
affald, man har. Man skærer sin pose til, 
binder en knude i enden, putter affaldet i, 
lukker posen. Så har man styr på  affaldet 
i bilen, indtil man kommer til en skralde-
spand, hvor der er plads.

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

den viden kan man langt bedre prioritere 
og styre indsatsen, forklarer Anne Holm 
Hansen. 

Samtidig har organisationen udviklet 
en række kampagner og »værktøjskasser«,  
målrettet mod konkrete problemstillinger, 
eksempelvis cigaretskod.

– Hvert år smider danskerne cirka 3 mil-
liarder cigaretskod udendørs. Det koster 
rigtig mange penge at samle dem op. Vi 
har fundet ud af, at rygerne ikke synes, 
det er et problem at smide et enkelt ciga-
retskod, men når de så hører det samlede 
tal, kommer de alligevel på andre tanker, 
forklarer Anne Holm Hansen.

Men Hold Danmark Rent arbejder også 
på det helt praktiske plan med at udvikle 
værktøjer og materialer, som gør det nem-
mere for borgerne at undgå at henkaste 

KL ønsker afklaring 
om henkastet affald

01-03-11. Ifølge KL har en ændring 

af miljøbeskyttelsesloven gjort det 

uklart, hvordan kommunerne skal 

finansiere indsamling af henkastet 

affald i parkerne, naturen og langs 

kysterne.  

Læs mere på  

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø
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Organisk affald og slam - hvad vej skal det gå?
Mandag den 4. april 2011 kl. 09.00-16.00 i Ingeniørhuset, København
“Affaldsstrategi 10” beskriver et trårigt forløb med vurderinger af de optimale veje for det organiske 

affald. Som en midtvejsevaluering fremlægges de foreløbige undersøgelser, sektorens udviklingspo-

tentialer og muligheder for partnerskabsdannelser. Samtidig foregår der er en række aktiviteter på 

EU området med bl.a. udarbejdelse af End-of-Waste kriterier for biologisk affald, vurdering af mål for 

genanvendelse af organisk affald, herunder seperat indsamling samt revision af slamdirektivet til måske 

at omfatte kompost. Også den nye danske slambekendtgørelse er under revision. Alt i mens, at den 

danske jord sukker efter mere organisk materiale. De nye initiativer og regler fra såvel EU, som Danmark 

fremlægges og problemstillingerne drøftes.

UDFØRLIGT PROGRAM KAN FÅS HOS DAKOFA, tlf. 32 96 90 22

– eller på www.dakofa.dk, hvor tilmelding også er muligko
nf

er
en

ce

Deltagerpriser (excl. moms):

DAKOFA-medlemmer 2.500,-
Ikke-medlemmer  4.050,-

Tilmelding kan løbende fore-
tages på www.dakofa.dk

Mange kommuner oplever stigende mængder  
henkastet affald og øgede omkostninger til indsamling og håndtering af affaldet.



Danskerne rammer i stigende grad ved 
siden af skraldespanden, når de skal skille 
sig af med deres affald – og det så langt ved 
siden af, at det ender langs vejene, i parker, 
sommerhusområder og på naturarealer.

Det viser en ny undersøgelse som Jysk 
Analyse har gennemført for Hold Danmark 
Rent og Vækst.

44 procent af i alt 79 adspurgte kommu-
ner vurderer, at mængderne af henkastet 
affald er steget, siden kommunalreformen 
trådte i kraft i 2007. 35 procent vurderer, 
at mængderne er uændrede, mens kun 
6 procent har oplevet et fald. 34 procent 
vurderer, at de siden 2007 har haft stigende 
omkostninger til håndtering af henkastet 
affald.

Kommunerne vurderer i undersøgelsen, 

at årsagerne til de stigende affaldsmængder 
primært er holdningsændringer i befolk-
ningen, hvor mange ikke længere synes 
det er så slemt at efterlade ispapiret eller 
cigaretskoddet i naturen – eller at smide 
burgeremballagen ud ad bilvinduet.

Det sidste lader til at være et stort pro-
blem. Mange kommuner peger nemlig på, 
at vores madkultur og levevis har ændret 
sig. Vi spiser mere på farten og mindre der-
hjemme, og det giver folk behov for at skille 
sig af med affald undervejs.

Nogle kommuner gør også opmærk-
som på, at når borgerne skal betale for 
at komme af med affaldet, kan det være 
fristende at efterlade det på en rasteplads, 
i skoven eller lige uden for genbrugsstatio-
nen efter lukketid. 

Enkelte kommuner har desuden svaret, 
at en af årsagerne til de øgede mængder 

henkastet affald kan være kommunale 
besparelser, som har ført til lukning af gen-
brugsstationer – og dermed en lang køretur 
til den nærmeste genbrugsplads – men 
også færre affaldsstativer i det fri.

Stigende bevidsthed i kommunerne
Det er kommunerne, der har ansvaret for 
at holde styr på det fritflyvende affald i 
byerne og naturen, og her er der tilsynela-
dende en stigende bevidsthed om, at der 
skal gøres noget ved problemet.

25 procent af de adspurgte kommuner er 
gået i gang med at kortlægge og registrere 
det henkastede affald i kommunerne.

Flere af de kommuner, som ikke regi-
strerer affaldet, siger til Jysk Analyse, at 
de egentlig gerne ville gøre det, men at 
omkostningerne ved registreringen ikke 
står mål med gevinsterne ved det bedre 
overblik.

Til gengæld er der flere kommuner 
– nemlig 42 procent – der kan se idéen i 
at registrere omkostningerne til henkastet 
affald. Og flere endnu har et ønske om at 
gå den vej, fordi en registrering af omkost-
ningerne vil synliggøre problemet over for 
borgerne og forhåbentlig præge dem til at 
aflevere deres affald på rette sted.

Blandt de relativt få kommuner, der har 
kunnet oplyse de faktiske omkostninger, 
strækker niveauet sig fra 125.000 kroner og 
op til 6,8 mio. kroner i 2010. 

Hos organisationen Hold Danmark Rent 
siger direktør Anne Holm Hansen, at varia-
tionen i kommunerne naturligt er stor. 
Kommunerne er forskellige, og omkost-
ningerne til renholdelsen er ofte en del af 
noget andet, eksempelvis græsklipning eller 
anden pleje af de grønne områder.

Strategier og planer
Ifølge undersøgelsen fra Jysk Analyse har 
68 procent af de adspurgte kommuner en 
generel affaldsstrategi, dvs. for håndtering 

Det er holdningsændringer i befolkningen samt 

mere mad på farten, som er hovedårsag til de 

stigende mængder affald langs vejene og i det 

grønne, vurderer kommunerne i ny undersøgelse.

Holdningsændringer er årsag 
til mere henkastet affald
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Holdningsændringer er årsag 
til mere henkastet affald

af dagrenovation, erhvervsaffald mv. Kun 
20 procent af kommunerne har lavet en 
decideret handlingsplan for at nedbringe 
mængderne af henkastet affald. 

Til gengæld har mange af dem nogle 
meget konkrete bud på, hvad der skal til for 
at få det herreløse affald væk fra det fri.

Penge, pant, bøder og holdninger
39 procent af de adspurgte kommuner 
anfører, at økonomien er en barriere for 
en bedre håndtering af det henkastede 
affald. Disse kommuner har ganske enkelt 
så dårlig en økonomi, at der ikke kan blive 
råd til at gennemføre borgerrettede kam-
pagner, opsætte flere affaldsstativer, udvide 
åbningstiderne på genbrugsstationerne 
eller bruge flere ressourcer på at opsamle 
det henkastede affald. 

Det oplagte bud på den udfordring er, at 
en bedre økonomi i kommunerne også ville 
øge deres muligheder for at løse opgaven.

Enkelte kommuner foreslår, at det bliver 

flasker, så det vil kunne betale sig for bor-
gerne at indlevere dem til genbrug. 

Men det allermest gennemgående for-
slag er at få ændret borgernes holdning 
til, om det er ok at smide sit affald andre 
steder end i affaldsspanden.

gjort mere tydeligt, at der kan gives bøder 
for at henkaste affald. Det vil efter nogle 
kommuners mening føre til en ændring i 
adfærden hos borgerne. 

Et andet fremtrædende forslag er, at der 
kommer pant på udenlandske dåser og 

Mere mad på farten er blandt de væsentlige årsager til de stigende mængder henkastet affald, vurderer kommunerne. Det skal retfærdigvis nævnes, 
at McDonalds er blandt stifterne af Hold Danmark Rent, som arbejder på at sætte kampen mod henkastet affald i system.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: www.mcdonalds.dk
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EU vil udnytte  
ressourcerne i affaldet

I 2008 producerede europæerne i de 27 
EU-lande 2,6 milliarder ton affald, og i de 
kommende år vil produktionen af affald 
stige. Den globale befolkningstilvækst og 
stigende økonomisk aktivitet vil medføre 

Der er et stort potentiale i at øge genanven-

delsen eller energiudnyttelsen af affald i EU, 

men der er behov for nye initiativer, vurderer 

EU-kommissionen.

EU-kommissionens 
rapport

EU-kommissionens rapport hedder 

»Rapport fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget om 

temastrategien for affaldsforebyg-

gelse og genanvendelse« og er date-

ret den 19. januar 2011. 

en stigning på 7 procent i de europæiske 
affaldsmængder frem til 2020.

Det vurderer EU-kommissionen i en 
ny rapport om, hvordan det går med 
den europæiske indsats for at reducere 

affaldsmængderne og øge genanvendel-
sen af affald.

Baggrunden er, at EU-landene er 
afhængige af import af eksempelvis 
metaller og biomaterialer som råvarer til 
fremstillingen af produkter i den europæ-
iske industri, og at en øget genanvendelse 
vil kunne reducere råvareimporten og 
dermed styrke EU’s økonomi.

Overordnet set er det EU’s mål, at 
mindre mængder affald deponeres på los-
sepladser, mens stigende mængder skal 
genanvendes på den ene eller den anden 
måde. Blandt andet er der fokus på, at 
især bionedbrydeligt affald skal væk fra 
lossepladserne. 

Foto: Vestforbrænding
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Bionedbrydeligt affald
Målet er, at bionedbrydeligt affald afleveret 
på lossepladser skulle være reduceret til 75 
procent i 2006 og 50 procent i 2009 – lande 
med dispensation 4 år senere. Målet er 
ifølge rapporten ikke nået, men planen er 
fortsat at forfølge målet. 

Nedbrydningen af det organiske affald 
på lossepladserne medfører udslip af driv-
husgasser. Disse udslip kan man undgå 
ved at genanvende det bionedbrydelige 
affald. Anvendes det til energiproduktion, 
fortrænger det samtidig fossilt brændsel og 
bidrager dermed yderligere til at forbedre 
klimaregnskabet.

Ud af den samlede affaldsmængde er 
andelen, som deponeres på lossepladser, 
faldet fra 65 procent i 1995 til 40 procent i 
2008. Samtidig er genanvendelsesprocenten 
steget med 18 procent fra 1995 til 2008, 
hvor det anslås, at cirka 38 procent af den 
samlede affaldsmængde blev genanvendt. 

Energiproduktion
Et væsentligt led i den europæiske affalds-
strategi er at udnytte mulighederne for at 
anvende en stigende del af det faste organi-
ske affald til energiproduktion. 

For at få gang i den udvikling har EU-

det til energiproduktion. Der er aktuelt en 
diskussion om den rent tekniske anven-
delse af kriteriet, men groft sagt går det ud 
på, at 60 procent af det energiindhold, der 
er i affaldet, skal konverteres til energi i 
form af el og/eller varme.

Når et affaldsforbrændingsanlæg lever 
op til kriterierne, åbner EU’s nye affalds-
rammedirektiv for, at fast, organisk affald 
kan handles hen over landegrænserne. 
Tanken er at kanalisere affaldet hen til de 
mest effektive affaldsforbrændingsanlæg, så 
Europa samlet set får den højeste energiud-
nyttelse af affaldet. 

Direktøren for den europæiske affalds-
organisation CEWEP har på baggrund af 
en undersøgelse blandt affaldsanlæggene 
estimeret, at omkring 40 procent af de 
europæiske affaldsforbrændingsanlæg lever 
op til kriteriet om 60 procents energiudnyt-
telse af affaldet. EU-kommissionen er mere 
optimistisk og siger, at 50-60 procent af 
anlæggene lever op til kriteriet.

Store forskelle i EU
EU-kommissionen gør opmærksom på, at 
de overordnede tal dækker over store for-
skelle. I nogle EU-lande i Østeuropa depo-

kommissionen fastlagt et kriterium for, 
hvornår et affaldsforbrændingsanlæg ikke 
blot bortskaffer affald, men udnytter affal-

Affaldshierarkiet

EU opererer med et såkaldt affaldshierarki, der prioriterer håndteringen af affald. Hie-

rarkiet er 

1. affaldsforebyggelse, 

2. genbrug, 

3. genanvendelse 

4. bortskaffelse.

Hvis man helt kan undgå at producere affald, men udnytte alt i produktionen, så skal 

man gøre det. 

Næste punkt i prioriteringsrækkefølgen er at genbruge produkter. Genbrug handler 

groft sagt om, at man tager en ’bortkastet’ mobiltelefon, reparerer den og sælger den, 

formentlig til en billigere pris. 

Det tredje punkt i hierarkiet er genanvendelse, som handler om at genanvende 

eksempelvis metaller, plast eller andre materialer, som indgår i de produkter, der afle-

veres på genbrugsstationen. Det kan også være genanvendelse af organisk materiale til 

energiproduktion. Når alle andre muligheder er forkastet, er sidste udvej at bortskaffe 

affaldet enten ved forbrænding eller deponering. 

Som noget nyt har EU-kommissionen dog indført muligheden for, at resultatet af en 

livscyklusanalyse kan medføre, at man ikke følger affaldshierarkiet, men vælger den 

løsning der er optimal i forhold til livscyklusanalysen

Grafik: Troels Marstrand
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nerer man stadig næsten alt affald, mens 
andre lande som Danmark stort set ikke 
afleverer mere affald i deponi. 

Et eksempel fra vores egen verden er 
Polen, hvor Hedeselskabets polske dat-
terselskab Hedeselskabet Sp. z o.o. gennem 
mange år har hjulpet en række kommuner 
med at løse problemet med dannelsen 
af metan ved nedbrydningen af organisk 
affald i lossepladserne. Vi suger gassen op 
og udnytter den til kraftvarmeproduktion. 

Med hensyn til målene om en kraftig 
reduktion i deponeringen af især det bio-
logisk nedbrydelige affald på lossepladser, 
så har det lange udsigter i Polen. I dag er 
der eksempelvis kun et enkelt affaldsfor-
brændingsanlæg i Polen, og der skal bygges 
mange anlæg, for at Polen kan leve op 
til EU’s målsætninger. Det vil imidlertid 
kræve, at den polske regering udsteder 
et direktiv om, at de skal bygges, for de 
kommer ikke af sig selv. Herudover vil det 
kræve sorteringsanlæg, som heller ikke 
findes i Polen i dag. Den største hindring er 
byggeloven, som reelt giver en vetoret for 
lokalsamfundet, hvorfor der ikke er mulig-
hed for at give byggetilladelser til investe-
ringer, der møder modstand.

Trods udfordringerne arbejder Hede-
selskabet Sp. z o.o dog på at skabe en 
affaldshåndteringsplads i samarbejde med 
selskabet MPO, som håndterer 30 procent 
af Warszawas affald. Det svarer til 250 tons 
affald, som i øjeblikket deponeres på losse-
pladsen Lubna syd for Warszawa. 

I de kommende år vil der blive færre 
og større lossepladser, Dermed er det ikke 
mængden af affald, der reduceres, men 

istedet at det rokeres om. Polen vil ligeledes 
henholde sig til, at der ikke er finansielle 
midler til at etablere affaldshåndtering og 
-forbrænding inden for overskuelig fremtid, 
hvorfor man stadig vil deponere på losse-
pladser. Biologisk nedbrydeligt affald ventes 
at udgøre 30 procent af det polske affald i 
2020.

Fælles rammer, men store forskelle
Selskabet Marius Pedersen A/S er en af 
Danmarks største aktører på affaldsom-
rådet. Udover omfattende aktiviteter med 
affaldshåndtering i Danmark har virksom-
heden aktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet. 

– Vi hilser det meget velkomment, 
at man i EU ønsker at se affald som en 
ressource fremfor at opfatte det som et 
problem. Hos Marius Pedersen arbejder vi 
nemlig med at finde genanvendelsesmeto-
der og nyttiggørelse af alle de typer affald, 
vi får ind i virksomheden. Det handler 
meget om at skabe enten en kildesorte-
ring eller en central sortering og derefter 
forædle produkterne, så de kan indgå som 
råvare i produktionen af en ny vare, for-
klarer salgs- og marketingdirektør Jeanett 
Vikkelsøe.

Hun siger, at de fælles EU-regler for 
håndtering af affald gør det lidt nemmere 
at håndtere affald i en international sam-
menhæng.

– Jeg siger ikke, at det er nemt, for der 
er mange administrative procedurer., der 
skal overholdes, men det er trods alt den 
samme lovgivningsmæssige ramme, uanset 
om noget affald skal til Holland eller Frank-
rig. 

Når det så er sagt, hører det også med 
i billedet, at der er meget store forskelle 
mellem de enkelte lande. 

– EU’s regler og planer sigter ganske vist 
mod et fælles mål, men de enkelte lande 
har hver deres meget forskellige udgangs-
punkter og ståsteder. I Danmark er affalds-
forbrændingen meget udbygget og integre-
ret i varmeforsyning og elproduktion. Det 
har man for eksempel slet ikke i Tjekkiet, 
hvor det handler mere om kontrollerede 
deponier og skabe værdier ud fra det, 
eksempelvis gennem sortering af dele af 
affaldet, forklarer hun.

EU-Kommissionen: Der skal mere til
EU-kommissionen er da heller ikke i tvivl 
om, at der skal en hel del mere til i forhold 
til EU’s mål om at »fremme en ressourceef-
fektiv økonomi«.

– Uden yderligere og supplerende initia-
tiver vil lejligheden til at reducere drivhus-
gasemissionerne og de generelle miljømæs-
sige konsekvenser, skabe jobs og opfylde de 
fremtidige krav til ressourcer blive forpas-
set, skriver kommissionen i sin rapport. 

Derfor bebuder kommissionen, at der i 
2012 vil komme en række nye juridiske og 
økonomiske initiativer, som skal skabe nye 
fremskridt på området.

Forfatteroplysninger:
Annette Rye Larsen er projektchef i Dalgasgroup 
A/S og ansvarlig for Dalgas Innovation, Henrik 
Hjortholm er direktør i Hedeselskabet Sp. z o.o. 
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redak-
tør af Vækst.
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Forsigtighedsprincip eller sund fornuft?

Skal forsigtighedsprincippet få os til at lade være med 

at genanvende slam på landbrugsjord? Eller er det sund 

fornuft at recirkulere næringsstoffer og spare klimaet 

for CO
2
? Det er fronterne i den vedvarende diskussion 

om vores spildevandsslam.

Mens vi i samfundet godt kan blive enige 
om, hvordan det meste af vores affald bør 
genanvendes, så skiller vandene ved spil-
devandsslammet. Regeringens prioritering 
har gennem mange år været, at spilde-
vandsslam primært bør genanvendes på 
landbrugsjord for at tilbageføre nærings-
stoffer – især fosfor – og organisk stof til 
jorden. 

Foto: Terkel Broe Christensen, Scanpix
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Genanvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord reducerer behovet for import af fosforholdig kunstgødning. Dette er væsentligt, da fosfor er en begrænset 
ressource, som brydes i miner i blandt andet Marokko, Kina og Rusland.



Forsigtighedsprincip eller sund fornuft?

Københavns Universitet har han skrevet 
en hvidbog med titlen »Genanvendelse af 
spildevandsslam og anden affaldsbiomasse 
til jordbrugsformål.« 

– Hvidbogen gennemgår hele den inter-
nationale forskning. Blandt forskningen er 
der især et norsk risikovurderingsstudie, 
som er ekstremt omfattende. Man kan selv-
følgelig aldrig udstede garantier, men det 
er en meget omfattende forskning, og det 
er ikke til at finde indikationer på, at der 
er nogen risici, vi bør bekymre os om, siger 
Lars Stoumann Jensen.

I stedet er han bekymret for, hvad der 
kommer til at ske, hvis vi vælger affalds-
løsninger, der forhindrer, at fosforen i 
slammet føres tilbage til landbrugsjorden. 
Det kan for eksempel være forbrænding 
sammen med kul, der forurener asken med 
uønskede stoffer, eller at asken støbes ind i 
beton og asfalt.

– Fosfor er en begrænset ressource, og 
inden for en periode på 30 til 100 – måske 
150 år – vil vi ikke længere kunne hente 
fosfor i miner, som vi gør i dag. Hvis man 
indretter hele systemet på, at man ikke skal 
genanvende denne ressource, så gør vi det 
rigtig svært for os selv på et senere tids-
punkt, siger han. 

Stoffer skal spores og fjernes
Også hos græsrodsorganisationer som 
Det Økologiske Råd og Danmarks Natur-
fredningsforening er holdningen, at spil-
devandsslam bør genanvendes på land-

met, som vi i dag ikke er opmærksomme 
på. 

– Meget af den ’oprydning’, vi i dag fore-
tager på grund af forurening af grundvan-
det med pesticider for 30 år siden, skyldes 
manglende dokumentation og analysemu-
ligheder på daværende tidspunkt, forklarer 
Danvas direktør, Carl Emil Larsen.

Den fejl ønsker foreningen ikke skal gen-
tage sig og ønsker derfor, at kommunerne 
kan få mulighed for at bestemme, at der 
ikke må spredes spildevandsslam i OSD-
områder.

Danva foretrækker, at slammet eksem-
pelvis tørres, afgasses og brændes og i 
stedet anvendes i alternative genanvendel-
sesprocesser, som for eksempel i produk-
tion af cement og til energifremstilling. 

Risikoen er marginal
Lars Stoumann Jensen er professor på Insti-
tut for Jordbrug og Økologi på Københavns 
Universitet. Han forstår godt baggrunden 
for Danvas synspunkt, men mener ikke 
argumentationen holder.

– Generelt set kan man ikke skyde igen-
nem et forsigtighedsprincip ud fra almin-
delige betragtninger. Men med hensyn 
til slammet, så viser 20-30 års forskning, 
at der ikke er større problemer, så længe 
man overholder de eksisterende regler om 
mængder og sporbarhed samt de skrappe 
danske krav til miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller, siger han.

Sammen med en gruppe forskere fra 

Sådan  
anvendes slammet

Danmark producerer cirka 800.000 

ton spildevandsslam om året. Mere 

end 70 procent af slammet genan-

vendes som gødning på landbrugs-

jord. Det svarer til cirka 2,8 procent 

af den totale mængde husdyrgød-

ning, som bringes ud på markerne. 

Størstedelen af den resterende 

mængde slam forbrændes, fordi det 

ikke overholder grænseværdier for 

tungmetaller.

Vækst har taget temperaturen på fron-
terne i den vedvarende diskussion om, 
hvorvidt slam grundlæggende set skal på 
landbrugsjord, brændes eller bruges på 
anden vis.

Mens forskere fra Københavns Universi-
tet og organisationer som Det Økologiske 
Råd og Danmarks Naturfredningsforening 
bakker op om genanvendelsen af slam på 
landbrugsjord, så er Danva (Dansk Vand- 
og Spildevandsforening) mere skeptisk.

Vil bruge forsigtighedsprincippet
I de senere år har Danva (Dansk Vand og 
Spildevandsforening) været den mest mar-
kante røst blandt dem, der er kritiske over 
for genanvendelsen af spildevandsslam på 
landbrugsjord. 

Foreningen har ganske enkelt som sin 
vedtagne politik, at spildevandsslam ikke 
bør bringes ud på landbrugsjord i områder 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD-
områder) – og på sigt bør slammet måske 
slet ikke komme på landbrugsjorden, 
mener Danva.

Foreningen erkender ganske vist, at det i 
dag er svært at pege på videnskabelig doku-
mentation for, at slammet udgør en risiko 
for grundvandet, men foreningen ønsker 
alligevel at benytte sig af forsigtighedsprin-
cippet. Danvas bekymring går blandt andet 
på, om der kan være medicinrester i slam-

Foto: Claus Haagensen, Chili
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Cirka 70 procent af det danske spildevandsslam  
fra kommunale renseanlæg genanvendes i dag som gødning på landbrugsjord.



brugsjord, hvis det overholder de danske 
grænseværdier og krav. 

Hvis der findes uønskede stoffer i slam-
met, så skal man spore kilderne og få stof-
ferne fjernet, da de jo ikke kun er skadelige 
i slammet, mener organisationerne. Et 
eksempel er det bakteriehæmmende stof 
triclosan, der ifølge en rapport fra DMU 
i 2008, blev fundet i slam fra flere danske 
renseanlæg. Triclosan bruges mest i tand-
pasta, men også i kosmetikprodukter og 
beklædning. 

– Hvis der er et problem i slammet, så 
handler det om at finde ud af, hvordan 
disse stoffer kommer i slammet. Og så 
handler det jo om at få de uønskede stoffer 
’skåret’ ud af kredsløbet, siger John Clau-

sen, der er formand for affaldsudvalget i 
Danmarks Naturfredningsforening.

Hos foreningen med det mundrette navn 
Brancheforeningen for Genanvendelse af 
Organiske Restprodukter til Jordbrugsfor-
mål (BGORJ) siger formand Jens Schrøder, 
at genanvendelsen af slammet på land-
brugsjorden er et direkte incitament til at 
fjerne uønskede stoffer fra kredsløbet.

– Den billigste løsning for kommunerne 
er at genanvende spildevandsslammet på 
landbrugsjord. Når der så optræder uøn-
skede stoffer i slammet, ved vi, at kommu-
nerne forsøger at spore stofferne til kilden. 
Hvis kilden for eksempel er en industri, 
beder de virksomheden om at tage stoffet 
ud af brug. Det betyder ikke alene, at vi 

får stofferne væk fra slammet, men også at 
forbrugerne alt andet lige får nogle renere 
produkter, forklarer Jens Schrøder, der 
udover formandskabet i BGORJ også er 
divisionsdirektør i HedeDanmark a/s, som 
er en af de store entreprenører inden for 
nyttiggørelse af spildevandsslam på land-
brugsjord.

Hos Danva siger Carl Emil Larsen, at 
man ikke er uenig i hverken behovet for at 
spore de uønskede stoffer eller i behovet 
for at genanvende fosforen. Man vil dog 
ikke gå på kompromis med drikkevandssik-
kerheden, og med hensyn til fosfor vil for-
eningen arbejde for at udvikle teknologier, 
som kan udvinde fosfor fra aske.

Klimaeffekten
Jens Schrøder gør opmærksom på, at visse 
af de tungmetaller, der findes i små kon-
centrationer i slammet, rent faktisk også 
fungerer som næringsstoffer for planterne, 
eksempelvis zink og kobber. 

Men det er også væsentligt, at genanven-
delsen af spildevandsslam på landbrugsjord 
er en meget klimavenlig løsning. 

– Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
gennemførte i 2005 en livscyklusanalyse. 
Den viste, at hver gang man genanvender 
1 ton slam, sparer man atmosfæren for 70 
kg. CO2. I regnskabet er indholdt dieselfor-
brug til transport og spredning af slammet. 
Gevinsten kommer blandt andet ved, at 
slammet fortrænger noget kunstgødning, 
som er meget energikrævende at produ-
cere. Desuden er der kulstof i slammet, som 
bindes i jorden i stedet for at blive frigivet 
til atmosfæren. Endelig er forbrænding af 
slam en energikrævende proces, fordi 80 
procent af slammet er vand, forklarer Jens 
Schrøder.

Kommer verden  
til at mangle fosfor?

Verdens fosforressourcer rækker 

til mellem 30 og 100 år, og så er 

spørgsmålet: Hvordan kan Danmark 

hjælpe verden med at passe på fos-

foren, når vi nu har for meget af det 

uundværlige plantenæringsstof?

Læs mere i Vækst 4-2010.

Du kan bestille Vækst på tlf 87 28 

11 33 eller e-mail: vaekst@hedesel-

skabet.dk
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Gør det muligt

Viborg Erhvervsafdeling
Sct. Mathias Gade 68
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DISCOVERY KOPIPAPIR

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

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

FSC-CERTIFICERET

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

FSC – Forest Stewardship Council, 1993.

FSC-CERTIFICERET SKOV

Miljø med omtanke

21,95

v/ Office Support ApS – Vandmanden 10B – 9200 Aalborg SV
Telefon 96 314 666 – Fax 96 314 665 – mail info@sharpaalborg.dk
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pr. pakke - A4, 75g

v/ 240 pakker
Frit leveret.

Telefon - 96 314 666 
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Husholdningsaffald  
i biogasanlæggene?

En ny rapport fra en tværministeriel 
gruppe af embedsmænd anbefaler, at der 
skabes konkurrence om en øget andel 
af det affald, som i dag forbrændes i de 
danske affaldsforbrændingsanlæg. Samtidig 
er der i regeringens »Affaldsstrategi 10« øget 

fokus på at udnytte den organiske del af 
vores affald bedre.

Dermed er der også politisk fokus på 
mulighederne for eksempelvis at udsortere 
organisk husholdningsaffald til de mange 
nye biogasanlæg, som regeringen ønsker at 
få op at stå.

Det siger Inge Werther, som er organisa-

tionen DAKOFA’s (Dansk Kompetancecen-
ter for Affald) ekspert inden for organisk 
affald. 

– Grøn Vækst-aftalen sætter en strategi 
om, at der skal bygges cirka 50 nye biogas-
anlæg i Danmark i de kommende år. De 
nye biogasanlæg skal primært være gyl-
lebaserede, men med den nuværende tek-
nologi bruger man typisk op til 25 procent 
andet organisk materiale for at fremme 
biogasprocessen i anlæggene. Som det ser 
ud lige nu, kan det imidlertid blive svært at 
hente mere organisk affald hos industrien. 
Derfor er der fokus på, hvordan man kan 
hente mere organisk affald andre steder, 
siger Inge Werther til Vækst.

En mulighed, som i øjeblikket overvejes 
politisk, er at kanalisere eksempelvis orga-
nisk husholdningsaffald over i biogasanlæg-
gene. Inge Werther oplyser, at DAKOFA 
den 4. april sætter fokus på disse overvejel-
ser ved en konference med titlen »Organisk 
affald og slam – hvilken vej skal det gå?.«

Bedre udnyttelse  
af næringsstoffer og kulstof
Perspektivet understøttes af, at EU i sin 
seneste affaldsstrategi lægger op til en 
bedre udnyttelse af ressourcerne i de orga-
niske affaldsfraktioner. 

– EU er ved at undersøge om de skal 
fastslægge genanvendelsesmål for den orga-
niske del af affaldet, fortæller Inge Werther.

Hun peger på, at der med hensyn til det 

En ny tværministeriel embedsmandsrapport 

lægger op til, at kommunerne skal udbyde hånd-

teringen af husholdningsaffaldet. Vil biogas-

anlæggene gå ind i kampen om det organiske 

affald fra husholdningerne?

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

Regeringen vil øge  
konkurrencen om affaldet
20.12.10. En øget konkurrence om 

affald vil kunne reducere omkost-

ningerne til affaldsforbrænding 

med mindst 420 millioner kroner i 

Danmark, vurderer en tværministeriel 

arbejdsgruppe.

Har borgerne den fornødne disciplin til at sortere 
affaldet? I flere gårdanlæg på Nørrebro sorterer 
beboerne deres affald i 20 forskellige containere.

Foto: Bjarke Ørsted, Scanpix
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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.

organiske affald er en klar synergi i forhold 
til klima- og miljøområdet.

– Tanken er jo, at man først kan produ-
cere biogas på de organiske dele af affaldet 
og derefter genanvende både næringsstof-
fer og kulstof i det afgassede restprodukt.

Netop kulstoffet har der været en del 
fokus på i den seneste tid, fordi en rapport 
fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
ved Aarhus Universitet, der blev offentlig-
gjort 12. januar 2011, har vist, at indholdet 
af organisk stof i den danske landbrugsjord 
er faldende. Et faldende indhold af orga-
nisk stof kan føre til dårligere frugtbarhed 
og øget udvaskning af næringsstoffer og 
pesticider.

Mere konkurrence om affaldet?
Som det ser ud i dag, forbrændes stort 
set alt husholdningsaffald på de danske 
affaldsforbrændingsanlæg. Markedet er 
skruet sådan sammen, at kommunerne har 
den såkaldte anvisningsret til affaldet. Det 
vil sige, at kommunerne bestemmer, hvor 
affaldet skal behandles. 

Ifølge den tværministerialle rapport 
»Forbrænding af affald« fra den 17. decem-
ber 2010 er kommunerne typisk medejere 
af affaldsforbrændingsanlæggene, og de 
henviser normalt deres organiske hushold-
ningsaffald til det affaldsforbrændingsan-
læg, de er tilknyttet. 

Dermed er det i realiteten ikke en mulig-
hed for biogasanlæggene at få adgang til 
det organiske husholdningsaffald, sådan 
som affaldssystemet er skruet sammen i 
dag. 

Den tværministerielle rapport  anbefa-
ler, at kommunerne i fremtiden tvinges til 
at udbyde håndteringen af det kommunale 
affald i licitation. 

Hvis regeringen og Folketinget vælger at 
følge anbefalingerne i rapporten betyder 
det ifølge Inge Werther, at biogasanlæggene 
kan få mulighed for at byde på håndterin-
gen af det organiske husholdningsaffald. 
Spørgsmålet er så, om biogasanlæggene kan 
og vil klare sig i kampen om affaldet. 

Hvis det forkerte affald kommer i posen, 
kan det forårsage mekaniske problemer, 
når affaldet skal pumpes rundt i biogas-
anlægget. Desuden kan det forstyrre de 
bakterielle og kemiske processer, der frem-
bringer biogassen.

– Det vigtigste er imidlertid, at man har 
styr på livscyklusanalysen. Man skal være 
sikker på, at energiforbrug og miljøpåvirk-
ning ved den ekstra sortering og håndte-
ring af det organiske affald ikke er så stor, 
at gevinsterne bliver opvejet af ulemper, 
forklarer Jørgen Ballermann.

Når det så er sagt, vurderer han, at det 
er oplagt at se på mulighederne i hushold-
ningsaffaldet.

– Kan man få det skruet rigtigt sammen, 
kan der være store muligheder for at øge 
biogasproduktionen i Danmark på det 
grundlag. Derfor bør det helt klart under-
søges nærmere, siger Jørgen Ballermann.

Sortering og livscyklusanalyse
Hos Xergi a/s, der er specialiseret i etable-
ring af biogasanlæg, siger administrerende 
direktør Jørgen Ballermann, at det orga-
niske husholdningsaffald vil være et rigtig 
godt input i biogasanlæggene.

– Det kræver dog, at man kan få forbru-
gerne til at sortere affaldet, således at det 
organiske affald – det vil sige madrester 
– kommes i en pose bestående at et orga-
nisk materiale, som kan komme med i bio-
gasreaktoren. Erfaringer både fra Danmark 
og fra udlandet viser, at det kan være svært 
at få borgerne til at sortere affaldet rigtigt, 
siger Jørgen Ballermann.

En livscyklusanalyse bør sikre, at energi-
forbrug og miljøpåvirkning ved den ekstra 
håndtering af husholdningsaffaldet ikke 
eliminerer fordelene ved at få organisk 
husholdningsaffald i biogasanlæggene.

Foto: Terkel Broe Christensen , Scanpix
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God biogasøkonomi 
kræver planlægning
Det kræver megen planlægning og koordinering  

at få etableret et nyt større biogasfællesanlæg.  

Og der kræves særlige analyser for at skabe økonomi 

i det med de nuværende rammevilkår.

Af Knud Tybirk, Agro Business Park, og Søren Lehn Petersen, Agrotech

En ny Kogebog for Etablering af nye Bio-
gasanlæg viser, hvilke faser man skal igen-
nem for at etablere et nyt biogasanlæg. 
Kogebogen viser, hvilke ting der skal være 
på plads i forhold til naboer, landmænd, 
myndigheder, varmeselskaber osv. for at 
etablere biogas i Danmark med de nuvæ-
rende rammevilkår.

Kogebogen viser også, hvilke faktorer 
der er af betydning for at skabe økonomi 
i et biogasanlæg, men forholder sig ikke 
som sådan til de rammevilkår, der for alvor 

kunne sætte gang i biogas i Danmark. Vi 
vil dog her give nogle faglige anbefalinger 
for at forbedre økonomien i et biogasanlæg 
– uanset rammebetingelser.

Kogebogens vigtigste  
generelle anbefalinger
Kogebogen beskriver i alt 9 faser, som alle 
skal igennem for at etablere et biogasanlæg. 
I tilgift findes et dusin faktaark, hvor kom-
plicerede emner uddybes med henvisninger 
til relevante love og bekendtgørelser.

Kogebogen har især fokus på større 
fælles biogasanlæg på »bar mark«. Det er 
væsentligt simplere at etablere et anlæg ved 
en husdyrproduktion.

Kogt ned til en boullionterning er de fire 
vigtigste anbefalinger i kogebogen:
1. Lav fælles planlægning med kommune 

og energiaftager om forløbet
2. Lav en plan for kommunikation med 

naboer
3. Lav et grundigt forprojekt med detalje-

rede økonomiscenarier
4. Vær grundig i forhold til myndighedsbe-

handling.

Vi vil her fokusere på, hvad der har betyd-
ning for optimering af økonomien.

God biogasøkonomi
Det er muligt at skabe god økonomi i 
biogas i Danmark. Både for fælles anlæg og 
gårdbaserede anlæg. Men der er en række 
forudsætninger, som skal være opfyldt. Det 
er almindeligt kendt, at størrelse har betyd-
ning for økonomien i et biogasanlæg. Jo 
større anlæg, jo lavere pris for behandling 
af et ton gylle. Men bagsiden af medaljen 
med store anlæg er, at de logistiske udfor-
dringer samtidig vokser. Så en optimal stør-
relse af et anlæg bør bero på en konkret 
vurdering i hvert tilfælde af tilgængelig 
biomasse i nærheden.

Egentlig er det såre simpelt: en billig og 
god råvare, et optimeret anlæg og en god 
salgspris for energien.

Men hvordan får man så lige det?

Biomassen er råvaren
Den allervigtigste forudsætning er tilstræk-
kelig af let omsættelig og billig biomasse 
som grundlag for et højt gasudbytte.

De fleste af de eksisterende biogasanlæg 
tilsætter organisk affald fra industrien for 
at øge gasproduktionen. Det organiske 
affald kan være glycerin, slagte-, fiske- eller 

Økonomisk følsomhed

111-E01a Følsomhedsanalyse

Den økonomiske følsomhedsanalyse viser, hvad der sker ved en ændring på plus 
eller minus 10 procent for en række af de faktorer, der har størst betydning for 
økonomien i  biogasanlæggene. Hvis gasudbyttet eksempelvis bliver 10 procent 
mindre end forventet, koster det en negativ resultatpåvirkning før skat på 1,5 
millioner kroner. Dette gælder for et biogasanlæg, der skal behandle 200.000 tons 
biomasse pr. år. Dermed er gasudbyttet den faktor, der har størst betydning for 
biogasanlæggenes økonomi. Dernæst følger gasprisen og prisen for gyllen. 

10% følsomhedsanalyse for biogasanlæg
200.000 tons pr. år

Resultatpåvirkning i mio. kr. Minus 10%Plus 10%

Gasudbytte

Gaspris

Anlægstilskud

Tørstof % Svinegylle

Varmepris

Gyllepris

Investering

Rentesats

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0 0,50 1,00 1,50
Grafik: Troels Marstrand
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111-E01 kogebog biogas ok

mælkeaffald, slam, eller organisk hushold-
ningsaffald. Disse ressourcer er imidlertid 
ved at være opbrugt. 

Alle danske anlæg er baseret på husdyr-
gødning, og i Grøn Vækst er der kun til-
skud til biogasanlæg, hvis anlægget er base-
ret på mindst 75 procent husdyrgødning 
(for økologiske anlæg dog kun 50 procent). 
Husdyrgødning i biogasanlæg er miljø- og 
klimamæsssigt en god ide, men da gylle 
primært består af vand er gasudbyttet lavt, 
transporten dyr, og dermed er økonomien 
ret dårlig. Derfor må/skal nye biogasanlæg 
finde egnet og energirig biomasse til at 
iblande gyllen for at øge gasproduktionen 
og dermed bedre anlæggets økonomi. Det 
kan derfor være afgørende for økonomien 

at opnå langsigtede kontrakter på levering 
af biomasse til nye biogasanlæg. 

Alternative biomasser kan være majs, 
græs, roer, gyllefibre, dybstrøelse, fast møg 
eller andet organisk affald fra landbruget. 
Da en del af disse biomasser består af eller 
indeholder lignocellulose, som er tungt 
omsætteligt, kan en forudgående forbe-
handling af biomassen være en mulighed 
eller sågar en nødvendighed for at øge 
omsætningen. Der findes i dag flere forbe-
handlingsmetoder, men de fleste mangler 
endnu tilstrækkelig dokumentation for at 
bevise deres effektivitet og rentabilitet. For 
eksempel extrudering kan øge gasudbyttet 
med op til 30 procent. Extrudering er en 
proces, hvor man formaler, river, presser og 

tryksætter biomassen. Her skal man veje 
investeringsomkostninger og driftsudgifter 
op mod den øgede indtjening, der følger af 
et øget gasudbytte. 

Gas- og elprisen
En anden meget vigtig faktor for øko-
nomien i et biogasanlæg er salg af den 
producerede energi. Man kan sælge gassen 
direkte til kraftvarmeværker eller produ-
cere el og varme på sin egen gasmotor. 
Hvis man for eksempel sælger gassen til 
4 kr./Nm3 metangas vil en afvigelse på 
+/- 10 procent af gasudbyttet resultere i en 
ændring i indtjeningen på +/- ca. 1,4 mio. 
kr. i et anlæg, der behandler 200.000 tons 
biomasse årligt. Det kan mærkes.

Gasprisen skal forhandles og sælges 
lokalt, og derfor kan en god og langvarig 
gaskontrakt være afgørende. I fremtiden 
bliver det formentlig muligt at opgradere 
biogassen til naturgaskvalitet og sælge til 
naturgasnettet. Opgradering til såkaldt 
bio-naturgas koster penge – men nettet 
vil medføre adgang til en lang række nye 
kunder, som vil kunne købe gas med et 
grønt certifikat. En sådan certificeringsord-
ning er udviklet af Energinet.dk. Regeringen 
har lovet at sikre en tilskudsmæssig ligestil-
ling med naturgassen.

Hvis man i stedet producerer el og 
varme, har elprisen størst betydning – og 
den er politisk fastsat. Det er også det 
håndtag, man traditionelt har skruet på for 
at udvikle biogassektoren. Varmeprisen er 
et mindre, men vigtigt bidrag, hvor varmen 
kan sælges til for eksempel et fjernvarme-
net, men generelt har salg af varme langt 
mindre betydning for biogasanlæggets øko-
nomi end gas- eller el-priserne.

Styring af driften
Den daglige drift af et biogasanlæg har 
også stor økonomisk betydning. Hvordan 
optimeres tørstofprocenten i den biomasse, 

Sådan måler man 
biogas

Biogasmængder angives i Nm3 eller 

normalkubikmeter, som beskriver en 

veldefineret standardtilstand, der er 

gassens volumen ved 1,013 bar og  

0 graders celsius. Dette er vigtigt, da 

gassen ved for eksempel 52 grader 

fylder væsentligt mere og har en 

lavere brændværdi.

Roer har et godt potentiale som supplerende biomasse, der kan sikre et højt gasudbytte i biogasanlæg.

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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der fødes ind i anlægget, og hvordan sikrer 
man en stabil gasproduktion? Eller kan 
man faktisk optimere økonomien ved at 
tilpasse produktionen til priserne på de 
afsatte produkter? Højere produktion i vin-
termånederne kan give bedre økonomi, og 
måske kan et større gaslager give en bedre 
pris på gas eller el ved at udnytte døgnva-
riationer i afregningsprisen?

Priserne og kvaliteten på indgående bio-
masser kan i et vist omfang også forhandles 
efter udbud og efterspørgsel, hvilket kan 
bidrage til god økonomi.  For eksempel kan 
der stilles krav om tørstofindhold i indgå-
ende gylle og afregnes med landmændene 
efter dette. Desuden har det daglige mix af 
biomasser og  opholdstiden i biogasreakto-
ren stor betydning for  gasproduktionen pr. 
indfødt mængde. 

Biogasproduktion er en biologisk proces, 
som mange har sammenlignet med proces-
sen i en komave. Enhver staldkarl ved, at en 
ko skal have stabil og ret ensartet fodring 
hver dag for at trives. Ændringer skal intro-
duceres langsomt, så mavens bakterieflora 
kan følge med. 

Sådan er det også med et biogasanlæg, 

og derfor er optimeret og stabil drift af 
anlægget vigtigt. Ustabil drift med stor vari-
ation i den mængde og type af biomasse, 
der fødes ind i anlægget, kan forårsage 
proceshæmning og i værste fald procesned-
brud - og det koster penge.  

Økonomiscenarier
Alle biogasanlæg skal vælge deres rådgiver 
til økonomiske spørgsmål med omhu. Der 
kan være noget forskel på optimismen i 
vurderingen afhængig af, hvem man spør-
ger. Der findes flere modeller for, hvordan 
man regner økonomien ud, og man bør 
udfordre sin rådgiver for grundlag, forud-
sætninger og beregninger af en række sce-
narier for at forstå, hvad der har betydning, 
og dermed hvilke faktorer anlæggets ejere 
har indflydelse på.

Der er næppe to biogasanlæg, der er ens, 
og derfor kan anlægsinvesteringen variere 
meget fra anlæg til anlæg, men også for-

hold som anlægstilskud og rentesatser har 
betydning for den samlede økonomi. Men 
som det fremgår af ovenstående, er det 
hovedsagligt gasudbyttet og prisen på gas 
og el, der sammen med optimeret drift har 
betydning for økonomien.

Økonomiske scenarieanalyser er nok 
vigtigere nu end nogensinde, fordi de 
fleste vurderer, at det er vanskeligt at opnå 
sund økonomi i nye anlæg på ren husdyr-
gødning. Gasudbyttet pr. ton biomasse er 
en central faktor, som man gør klogt i at 
spørge flere til råds om, fordi det kan blive 
nøglen til god økonomi eller det modsatte.

Forfatteroplysninger:
Knud Tybirk (kt@agropark.dk) er projektleder, Ph. 
D., ved Agro Business Park i Foulum. Søren Lehn 
Petersen (slp@agrotech.dk) er seniorkonsulent ved 
Agrotech med speciale i bioenergi, herunder biogas 
og separering.

Kogebog for biogas

Den nye Kogebog for Etablering af 

nye Biogasanlæg er udgivet af Agro 

Business Park med støtte fra Region 

Midtjylland, Landdistriktsprogram-

met og Brancheforeningen for 

Biogas og kan findes på  

www.inbiom.dk.

Grafik: Troels Marstrand
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Har du den rette bank?
- det kan godt betale sig

Ring til os på telefon 44 55 66 00 og aftal et møde 
- og hør hvad vi kan gøre for dig.

Sct. Mathias Gade 1-3 8800 Viborg



Nye tendenser inden for 
certificering af skove

Staten, kommunerne og de store skovejen-
domme gik forrest, da certificeringen af de 
danske skove så småt begyndte at tage fart 
for 4-5 år siden. Dengang var motivationen 
primært ønsket om en grøn profil og for-
ventninger om, at træindustrierne engang i 
fremtiden ville kræve træet certificeret.

Nu har skovcertificeringen været i gang 
i så lang tid, at der er kommet en større 
variation i, hvilke skove der bliver certifice-
ret, og samtidig har motiverne for certifice-
ringen også flyttet sig en del. 

Det viser en række interviews med sko-
vejere, som Vækst har foretaget. 

Den lille hobbyskov
Som et eksempel på én af de nye skovtyper, 
der bliver certificeret, er den lille Bakke-
mose Plantage på 14 hektar vest for Silke-
borg. Skoven er en typisk plantage med 90 
procent nåletræ, og den er på vej til at blive 
certificeret i PEFC-ordningen.

Efter at Niels Heine Overgaard og hans 
søster har arvet skoven efter deres foræl-
dre, har de gennem flere år overvejet at få 
skoven certificeret.

– Jeg modtager bladet Skoven hver 
måned og har fulgt debatten om certifice-
ring og de to certificeringsordninger, PEFC 
og FSC. Vi havde nok håbet på, at der ville 
komme en udmelding om, hvad man skulle 
bruge. Vi har helst ikke villet risikere at få 
skoven certificeret efter den ene ordning 
for fem år efter at konstatere, at det var 
den anden ordning, vi skulle have haft. Det 
var det, der fik os til at vente. Men vi har 
læst om det og konstateret, at PEFC nok er 
den ordning, der passer bedst til vores skov, 
forklarer Niels Heine Overgaard.

Baggrunden for at få skoven certificeret 
er at følge markedsudviklingen, men også 
at få en systematik til at opnå en større 
herlighedsværdi i skoven.

– Det er måske ikke strengt nødvendigt 
for at kunne sælge træet i dag, men det kan 
det blive i fremtiden. Og da vi i forvejen var 
i gang med at få lavet en grøn driftsplan, 
syntes vi, det var naturligt at tage skridtet 
fuldt ud, forklarer han.

Niels Heine Overgaard har da også for 
nylig oplevet, at han kunne have fået en 
højere pris for noget udtyndingstræ, hvis 
skoven havde været certificeret, da det blev 
fældet og solgt. 

Da skoven er en hobby for ham og hans 
søster, handler certificeringen også om at 
styrke herlighedsværdierne.

Styringsinstrument  
og kvalitetskontrol
Netop herlighedsværdierne står centralt for 
Silkeborg Kommunes certificering af kom-
munens 950 hektar skove. 

Før kommunalreformen i 2007 var 
skovene fordelt på de fire kommuner Silke-
borg, Kjellerup, Gjern og Them.

– Med kommunalreformen fik Silkeborg 
Kommune så store skovarealer, at man blev 
nødt til at agere på en ny måde. Først og 
fremmest opstillede det politiske system en 
politisk målsætning for skovene, som går 
på, at man ønsker at fremme de rekreative 
værdier og naturværdierne i skovene, for-
tæller Leif Petersen, der er forstkandidat 

Af Poul Erik Pedersen

Markedet giver i stigende grad en merpris for  

certificeret træ. Samtidig er certificeringen et vel-

egnet styringsredskab og en god dokumentation af 

bæredygtig skovdrift over for eksempelvis aktionæ-

rer i aktieplantager, lyder budskabet fra en række 

skovejere, som Vækst har talt med.

Hovedparten af de danske savværker betaler en merpris på 10 kr. pr. kubikmeter uanset den samlede 
pris på produktet for at få flere skove til at blive certificeret. En af årsagerne er, at stigende mængder 
certificeret træ fra udlandet finder vej til det danske marked.

Foto: HedeDanmark a/s
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Skove og naturejendomme 
– salg og vurdering

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84

og driftsansvarlig for skovene i Silkeborg 
Kommune. 

Dernæst gik man i gang med at finde ud 
af, hvordan man kunne leve op til de politi-
ske forventninger til skovdriften.

– Certificeringen giver os mulighed for 
at holde os til nogle vedtagne normer, 
som jævnligt bliver efterprøvet. Det er en 
kvalitetskontrol af det, vi laver, men også et 
styringsinstrument i dagligdagen, forklarer 
Leif Petersen.

Han siger, at det nemt kan blive diffust 
at tale om rekreative værdier og natur-
værdier, men certificeringen rummer en 
registrering af såkaldte nøglebiotoper, 
der er særligt værdifulde naturelementer 
såsom fortidsminder, urørt skov, vand-
huller, heder, overdrev, enge og  døende 
træer.

– Det giver os noget at holde os til, når 
det vi vil, er at fremme de rekreative vær-
dier og naturværdierne i skovene.

Certificeret efter to ordninger
Fra begyndelsen fik Silkeborg Kommune 
certificeret sine skove efter PEFC-ordnin-
gen, men er i skrivende stund ved at lægge 
sidste hånd på en certificering efter FSC-
ordningen. Herefter er Silkeborgs skove 
certificeret efter begge ordninger.

– PEFC var en god ordning at begynde 
med for kommunen. Men vi har indtryk 
af, at FSC er mere kendt i befolkningen, 
og at ordningen desuden har et stærkere 

Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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- Silvatec fældere

- Silvatec fælde/bunkelægger
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konkurrencedygtige priser.
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Keld Salling
Mobil 2113 3906



socialt element. Man kan sige, at det er 
en modningsproces, der har gjort, at vi nu 
tager FSC som det næste skridt, forklarer 
Leif Petersen.

Anpartshaverne og markedet
Sondrup Plantningsselskab ApS ejer 110 
hektar skov, der grænser ned til Horsens 
Fjord på nordsiden. I mange år havde den 
karakter af en plantage, men de seneste 30-
40 år har den i stigende grad udviklet sig til 
en mere blandet skov. 

Bestyrelsesformand Gynther Møller 
fortæller, at han som træhandler gennem 
mange år har fulgt udviklingen inden for 
certificering.

– Jeg har blandt andet arbejdet som 
råtræhandler i Afrika i en del år og har 
derfor haft udviklingen tæt inde på krop-
pen. Hele udviklingen inden for certi-
ficering bunder nemlig i ønsket om at 
forhindre rovhugst i de tropiske skove og i 
stedet sikre en bæredygtig udnyttelse. Det 
er derfra det kommer, og via mit virke i 
træhandel har jeg kunnet se skriften på 
væggen. I fremtiden kan vi blive mødt med 
krav om, at vi skal kunne dokumentere, at 
vores træ er dyrket på bæredygtig vis, for-
klarer Gynther Møller. 

For Sondrup Plantningsselskab er der to 
helt konkrete årsager til certificeringen.

– For det første vil vi være sikre på, at 
vi ikke støder panden mod en mur, hvis 
kunderne pludselig forlanger, at træet skal 
være certificeret. For det andet er vi et 
anpartsselskab med cirka 400 anpartsha-
vere. Mange af dem bor andre steder i Dan-

mark eller udlandet og sætter måske aldrig 
deres ben i skoven. Derfor har vi sagt, at 
certificeringen også er en garanti over for 
anpartshaverne for, at skoven bliver drevet 
fornuftigt, siger han. 

Herligheder, ansatte og marked
Palsgaard Gods i Østjylland er en ejendom 
på i alt 1.400 hektar, hvoraf cirka 600 
hektar er skov. Godset er ejet af Schou 
Fondet. Skoven er en typisk østjysk løvskov 
med cirka 70 procent løvtræ og en begræn-
set produktion af pyntegrønt og juletræer, 
og den er certificeret efter PEFC-ordningen.

– Det ligger i fondets formål, at man skal 
passe på de herligheder, der er knyttet til 
ejendommen, men også at det skal være et 
godt sted for de ansatte. Man kan sige, at 
certificeringen ikke ligger langt fra, hvordan 
vi hele tiden har gjort tingene, men den 
giver en synliggørelse og en systematise-
ring, forklarer skovfoged Per Studsgaard fra 
Palsgaard Gods.

En anden væsentlig årsag er, at markedet 
vil fortsætte med i stigende grad at kræve 
certificeret træ.

– Vi har mærket det konkret ved, at vi i 
hvert fald får en mindre ekstrapris for nåle-
træet. Som det ser ud nu, kan man godt 
afsætte sit træ uden at være certificeret, 
men spørgsmålet er, hvordan det kommer 
til at gå i fremtiden, siger Per Studsgaard.

Flere nye udviklingstendenser
– Hovedparten af de danske savværker 
betaler en merpris på 10 kr. pr kubikmeter 
på alle produkter – uanset den samlede 

pris på produktet. Industrien gør det for 
at tilskynde skovejerne til at lade sig cer-
tificere, blandt andet fordi der kommer 
konkurrerende, certificerede produkter fra 
udlandet. Forventningen er, at alle danske 
savværker vil betale en merpris inden for 
kort tid, siger Niels Jørgen Pedersen, der er 
chef for den danske råtræafdeling i Hede-
Danmark.

Og mange skovejere har opfanget bud-
skabet.

– Der er ingen tvivl om, at markedet har 
flyttet sig meget og i de senere år er blevet 
en vigtig motivationsfaktor, når skovejerne 
vælger at lade sig certificere, siger Martin 
Briand Petersen, som er chef for HedeDan-
marks Afdeling Skovcertificering, og som 
sammen med sine kolleger har stået for de 
certificeringer, der er nævnt her i artiklen.

– En relativt ny tendens er desuden, 
at man i mange tilfælde ønsker en doku-
mentation over for ejerskabet af skoven, 
eksempelvis i aktieplantager. Her har jeg 
som noget nyt også mødt argumentet om, 
at man ønsker at sikre kontinuitet i skov-
driften ved at sørge for, at de overordnede 
målsætninger er de samme, uanset om 
bestyrelsen eller administrationen bliver 
skiftet ud, siger han.

Desuden handler det om, at certificering 
bidrager med en systematisering, doku-
mentation og dermed synliggørelse af, at 
den daglige drift af skoven er bæredygtig.

– Vi oplever, at især plantageselskaberne 
bruger certificeringen som grundlag for 
en skriftlig formidling af, hvordan skoven 
konkret drives og efter hvilke retningsli-
nier. Den skriftlige formidling bruges til at 
orientere aktionærer eller anpartshavere 
i plantageselskaberne, forklarer Martin 
Briand Petersen.

– Endelig ser vi som en ny tendens, at 
flere skovejere begynder at vælge FSC-certi-
ficeringen. Det gælder skovejere som Silke-
borg Kommune, men eksempelvis også det 
private Erholm Gods på Fyn, konstaterer 
Martin Briand Petersen.

De to certificeringsordninger

PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification schemes) havde i januar 

2011 certificeret 238.250 ha skov i Danmark.

FSC (Forest Stewardship Council) havde i oktober 2010 certificeret 192.971 hektar 

skov i Danmark.

Statsskovene er certificeret efter begge ordninger.

Silkeborg Kommunes skove er certificeret efter PEFC-ordningen og bliver det 
nu også efter FSC-ordningen. Billedet viser Nordskoven ved Silkeborg.
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Ukrudtsdamper  
erstatter pesticider

Ukrudtet pibler frem på gader og stræ-
der, og samtidig skal grundvandet beskyt-
tes og CO2-udslippet skæres ned. Landets 
kommuner er derfor nødt til at tage mil-
jøvenlige bekæmpelsesmidler mod ukrudt 
i brug, og der er flere muligheder. Et af de 
miljøvenlige alternativer er damp.

Hos HedeDanmark a/s har man ca. 10 
års erfaring med at køre med ukrudtsdam-
pere.

– Ukrudtsdamperen er dyrere i indkøb 
end pesticider og en gasbrænder, men den 
tjener sig forholdsvist hurtigt ind, fordi det 
kun er nødvendigt at køre med den ca. fem 
gange i løbet af vækstsæsonen. Dermed 
sparer man både mande- og maskintimer. 

Desuden er damp rent og giver et bedre 
arbejdsmiljø for vores medarbejdere end 
både pesticider og gas, siger Rise Herlev 
Wulff, der er regionschef på Sjælland.

Også hendes kollega, driftschef Jacob 
Obel, er positiv overfor ukrudtsdampere:

– I dag bruger vi ukrudtsdampere i hele 
Billund Kommune, efter at vi startede på 
det for ca. otte år siden i den daværende 
Grindsted Kommune. Damp er et godt 
alternativ til pesticider, men det kræver, at 
man planlægger en vedvarende indsats, for 
det tager et par år at komme i bund.

Christian Iversen, der er leder af Park- og 
Vejafdelingen i Billund Kommune, ser også 
damp som et godt alternativ til pesticider, 
og siger:

– Der er jo flere alternativer, men vi fore-

Af Tina Hardervig

Miljøet skal beskyttes, og derfor må landets kommuner 

nu finde effektive alternativer til ukrudtsbekæmpelse. 

Alternativer, der hverken belaster grundvandet eller 

udleder store mængder CO
2
. Et af midlerne er damp-

ning af ukrudtet.

111-N03 ukrudtsdamper ok

Pesticider har lettere ved at sive ned i grundvandet fra veje, parkeringspladser og lignende befæstede arealer. Det skyldes, at der ikke er en biologisk aktiv rodzone, 
som kan omsætte pesticiderne. Derfor er pesticidfri ukrudtsbekæmpelse en miljømæssig fordel på disse arealer.

Foto: Morten Rasmussen, Biofoto
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trækker helt sikkert damp, fordi der ikke er 
nogen brandfare. Vi har dårlige erfaringer 
med gas, som vi brugte et par år sidelø-
bende med damp. Men det er farligere end 
som så, når vejret er tørt. Heldigvis slap vi 
med skrækken og et par afbrændte hække.

Forskning i pesticidefrie metoder
I 2004-2005 gennemførte Skov & Landskab 
under Det Biovidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet i samarbejde med 
Vejdirektoratet og de daværende Stor-
strøms Amt og Vestsjællands Amt et projekt 
om pesticidfri vejdrift. Projektet omfattede 
dels forsøg med bekæmpelse på hellearea-
ler, langs kantsten, på cykelstikanter og 
nødspor langs motorveje, dels et forsøg 
med ukrudtstæt revneforsegling af asfalt. 

På baggrund af resultaterne blev konklu-
sionen, at alle de afprøvede metoder uden 
tvivl gav en mindre mængde ukrudt end 
ingen bekæmpelse, og at damp og flammer 
stort set var lige effektive.

Projektet fastslog også, at fælles for de 
pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse 
er, at de ikke har en forebyggende eller 

vedvarende effekt og derfor kræver en 
vedvarende indsats. Metoderne skal kombi-
neres med god vedligeholdelse af arealerne, 
for eksempel øges effekten af en grundig 
børstning af områderne før den pesticidfri 
bekæmpelse.  

– Vores forsøg blev alle gennemført på 
»worst case« græsarealer, og resultaterne 
viste, at man efter tre år kan nedsætte 
antallet af behandlinger. Vi startede med 
otte og kunne til sidst nøjes med tre-fem 
behandlinger, fortæller Palle Kristoffersen, 
seniorrådgiver hos Skov og Landskab.

– Effekten afhænger også af, om man 
doserer højt nok, altså om man kører lang-
somt nok. Nogle steder skal man helt ned 
på 1 km/time, og det er hårdt for medar-
bejderne at køre så langsomt. Man skal til-
passe hastigheden efter forholdene, og det 
gør man bedst ved at køre et antal striber 
på området med forskellige hastigheder. 
Efter et par dage kan man se, hvad der er 
mest effektivt.

Også vejret spiller ind på hastigheden. 

Den skal for eksempel være lavere i regn-
vejr, fordi der skal bruges energi på at 
fordampe regndråberne. Til gengæld kan 
hastigheden øges med 50 til 100 procent i 
solskinsvejr.

Under projektet forholdt man sig ikke til 
energiforbrug eller CO2-udslip, og man har 
heller ikke i dag nogen undersøgelsesre-
sultater inden for denne del af ukrudtsbe-
kæmpelsen.

Damp som alternativ til gasbrænder
FM Maskiner ApS i Gesten ved Vejen pro-
ducerer ukrudtsdampere, og her mener 
direktør Frede Madsen, at sammenlignet 
med en gasbrænder sparer man ca. 70 pro-
cent på driftsomkostningerne og ligeledes 
ca. 70 procent på CO2-udledningen, hvis 
man vælger en ukrudtsdamper. Besparelser, 
der gør, at en ukrudtsdamper har tjent sig 
ind i løbet af to-tre år.

– Det var regeringens pesticidhandlings-
plan i 2000, der satte gang i vores udvikling 
af ukrudtsdamperen. Vi valgte at arbejde 
med damp, fordi damp er effektivt i forhold 
til bekæmpelse af ukrudt og algevækst. 
Samtidig kræver det ikke megen energi at 
fremstille damp, når vi sammenligner med 
energiforbruget ved afbrænding af gas, 
fortæller Frede Madsen og henviser til virk-
somhedens egne beregninger, der kan ses 
på hjemmesiden www.fm-maskiner.dk. 

Forfatteroplysninger:
Tina Hardervig (tina@hardervig.dk) er freelance-
journalist.

Store byer dobbelt sårbare over for pesticider

De store byer er dobbelt sårbare over for pesticider, fortalte geolog og seniorrådgiver 

Walther Brüsch fra GEUS i Vækst 3-2010. Årsagen er, at der under befæstede arealer 

som veje og parkeringspladser ikke er en biologisk aktiv rodzone, som kan nedbryde 

eventuelle pesticidrester. Samtidig er de store byer nødt til at pumpe ekstra meget 

vand op til forbrugerne, hvorved pesticidforurening så at sige trækkes ned i grund-

vandet. Derfor er der ekstra god grund til at benytte pesticidfri ukrudtsbekæmpelse 

på befæstede arealer i byerne. Læs artiklen i Vækst 3-2010, der kan bestilles via www.

tidsskriftetvækst.dk

Ny forskning på vej

Netop nu arbejder en Ph.d.-stude-

rende hos Skov og Landskab med 

pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, her-

under hvad der er den rette dose-

ring og antallet af behandlinger. 

Disse resultater vil blive offentlig-

gjort i efteråret 2011.

Det omtalte projekt med pesticid-

fri ukrudtsbekæmpelse i 2004-2005 

er beskrevet i en række publikatio-

ner, der findes på Skov og Landskabs 

hjemmeside: www.sl.kvl.dk/OmSko-

vOgLandskab/Medarbejdere/pkr/

Publikationer.aspx 

Damp mod ukrudtet er en velegnet metode til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

Foto: HedeDanmark a/s
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Biodiversiteten går 
stadig tilbage

I 2002 vedtog FN et mål om, at den globale 
tilbagegang i biodiversiteten skulle være 
stoppet i 2010. Danmark tilsluttede sig 
målet, og i årene op til 2010 var der mange 
omtaler i medierne om, at nu skulle der 
skrues op for indsatsen.

I løbet af 2010 har en gruppe forskere 

fra DMU og Naturhistorisk Museum i 
Århus så taget en status på, hvordan det er 
gået. Resultatet er, at biodiversiteten fortsat 
går tilbage. 

Det fremgår af rapporten »Danmarks 
Biodiversitet 2010 – status, udvikling og 
trusler«, som forskerne offentliggjorde i for-
bindelse med et symposium om biodiversi-
tet i Århus den 20.-21. januar i år. 

Rapporten viser, at den biologiske 
mangfoldighed fortsat går tilbage i samtlige 
danske økosystemer. Af de 139 vurderede 
elementer er 47 procent i tilbagegang, mens 
25 procent er stabile eller i fremgang. For 
de sidste 28 procent ved forskerne for lidt 
til, at de kan vurdere udviklingen. 

Ingen økosystemer  
har en god tilstand
– Vi kan se, at selv om den bedste natur 
er beskyttet af love og direktiver, så er der 
ingen beskyttelse mod ophør af græsning 
eller kvælstof, der falder ned fra luften. Det 
giver store problemer med tilgroning af 
enge, overdrev og kystskrænter og fører til, 
at nøjsomhedsplanter, sommerfugle, bier 
og biller bukker under, forklarer seniorfor-
sker Rasmus Ejrnæs, der har været projekt-
leder på forskningsprojektet, til nyhedsbre-
vet DMU-nyt.

Et andet hovedproblem er ifølge Rasmus 
Ejrnæs, at de danske naturområder er pres-
sede. 

Af Poul Erik Pedersen

Danmark nåede ikke målet om at stoppe  

tilbagegangen i biodiversiteten i 2010. Nu er 

målet udskudt til 2020.

Det har forskerne gjort

Forskerne fra DMU og Naturhistorisk Museum i Aarhus har opdelt den danske natur i 

ni brede økosystemer, henholdsvis skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, 

havet, agerland og byområder. Her har de udvalgt i alt 139 elementer af biodiversitet: 

65 arter og artsgrupper (i alt mere end 600 arter), 43 levesteder og 31 processer.

Foto: Jakob Damborg, NatureEyes 
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– Vi har set, at beskyttelsen af de 
såkaldte §3-områder halter. Vi kan se, at 
småbiotoperne i agerlandet forsvinder eller 
forringes, og vi kan se, at byer og veje stadig 
breder sig på naturens bekostning, siger 
han.

Set i lyset af den store historiske tilba-
gegang for arter og levesteder finder for-
skerne ingen økosystemer, som har en god 
tilstand og udvikling. 

– Det er karakteristisk, at der hvor der 
er fremgang, sker det ud fra et historisk 
lavpunkt. Det gælder for eksempel for vores 
store søer, som typisk er blevet alvorligt 
belastede med næringsstoffer i forrige 
århundrede, og som nu langsomt er ved at 
komme sig. Og det gælder i skovene, hvor 
vi aldrig har haft så lidt dødt ved, gamle 
løvtræer, lysninger og vådområder som nu, 
siger seniorforskeren.

Hvad skal der så til?
Direktør Henrik Sandbech fra DMU skriver 
i sit forord til rapporten, at miljøministeren 
har varslet en national strategi for biodiver-
sitet som opfølgning på den internationale 
aftale, der sidst i oktober blev indgået i 
Nagoya i Japan. Aftalen betyder, at man 
igen har sat et mål for at stoppe tilbagegan-
gen i biodiversiteten, denne gang i 2020.

– Denne FN-aftale har givet os 10 år 
mere, men i lyset af den herskende politi-
ske dagsorden om økonomisk vækst, kan vi 
ikke læne os tilbage. Biodiversiteten vil fort-
sætte sin tilbagegang, hvis ikke vi handler 
nu. Indsatsen skal være målrettet, evidens-
baseret og langsigtet, lyder budskabet fra 
DMU’s direktør.

Heden hører til et af de økosystemer, 
der blandt andet belastes af et højt 

indhold af kvælstof i luften. Billedet 
viser Kongenshus Hede, der plejes 

med græsning af får.

Foto: Bert Wiklund
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Tør du lade dine konkurrenter udstille på Have & Landskab 2011
- uden du selv udstiller

og møder kunder!HAVE & LANDSKAB 2011
i Slagelse fra den 24. til 26. august
Have & Landskab 2011 er en udendørs udstilling 

målrettet den professionelle have-, park- og landskabssektor.
Det er den tiende Have & Landskab siden den første i 1992.

•  En udstilling med 
faglig tyngde

• Mange  
 professionelle  
 besøgende

•  Skaber mange 
brugbare kontakter

•  Større udstilling  
fra gang til gang

Det siger vores udstillere om udstillingen
• Have & Landskab har stor faglig tyngde
   Vi møder dem, der bruger vores produkter og skaber kontakter, vi kan bygge videre 
på, siger Lars Peter Strarup, Møllegårdens Planteskole med hjemsted i Ringe.

•  Når han ser bagud i historikken om Have & Landskab, kan han desuden se, at udstillin-
gen har haft vokseværk.

•  Det er en udstilling med stor faglig tyngde, og der kommer mange af de fagfolk, vi gerne 
vil i kontakt med.

•  Han vil gerne møde landskabsarkitekter, kommunegartnere, anlægsgartnere, kirkegårds-
gartnere og mange af de øvrige fagfolk fra det grønne område.

•  Vi møder dem på Have & Landskab udstillingerne, fastslår han.
•  Hans håb er derfor, at der kommer endnu flere planteskoler og professionelle besøgende 

på HL ’11, som er åben 24.-26. august 2011 i Slagelse.

Vil du også have en stand, så kontakt salgschef Steen Lykke Madsen, Tlf. 4613 9000 / 
3035 7797 eller udstillingsleder Kristian Larsen, Tlf. 5197 6830 

– se udstillerlisten og meget mere på www.hl11.dk



Når regnvandsbassinet 
bliver beskyttet natur

Orbicon har undersøgt den naturlige ind-
vandring af planter og dyr i seks vandfyldte 
regnvandsbassiner, og undersøgelsen viser, 
at naturen flytter hurtigt ind og danner 
skønne områder med varieret flora og 
fauna.

Åbne regnvandsbassiner er tekniske 
anlæg, der med den rette udformning også 
kan have stor rekreativ værdi og natur-
værdi. De er som små søer eller vandhul-
ler, og de meget oppe i tiden i forbindelse 

med forsyningernes arbejde for at tilpasse 
kloaksystemerne til de kommende klima-
forandringer.

Nogle forsyninger har været ude i uhel-
dige situationer, hvor de har måttet opgive 
at vedligeholde et regnvandsbassin, fordi 
naturen så at sige flyttede ind, og blev klas-
sificeret som beskyttet natur. Mange forsy-
ninger frygter derfor, at deres anlæg bliver 
udpeget som det, der hedder §3-områder, 
eller der bliver fundet arter, som er strengt 
beskyttede ifølge Habitatdirektivet, og at de 
så ikke længere må vedligeholde det eller 

i værste fald må opgive at bruge det. Men 
sådan behøver det ikke at være. For teknisk 
funktion og naturværdier kan sagtens gå 
hånd i hånd.

Få naturværdierne med fra starten
 – Hvis man fra starten klassificerer  
regnvandsbassinet som naturområde og 
beskriver, hvordan det for eksempel skal 
vedligeholdes under hensyntagen til natur-
indholdet og de strengt beskyttede arter, 
bør det ikke give problemer. Faktisk kan 
den løbende vedligeholdelse og oprensning 
være med til at bevare naturkvaliteten. 
Gør man ikke noget, vil større planter 
som siv og rør overtage, samtidig med at 
bassinet  bliver fyldt op med sedimenter. 
Så mister bassinet sin tekniske funktion, 
men det mister også naturværdien og den 
rekreative værdi. Ofte er der altså ingen, 
der vinder ved, at der bliver sat en stopper 
for vedligeholdelsen. Det optimale for alle 

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Mange regnvandsbassiner opnår med tiden status 

som beskyttet natur efter paragraf � i naturbe-

skyttelsesloven. Men kan man så bevare funktio-

nen som regnvandsbassin?

Regnvandsbassiner kan få stor naturmæssig værdi, og med den rette håndtering  
kan bassinerne opretholde deres funktion, selv om de bliver klassificeret som beskyttet naturområde.

Foto: Orbicon A/S
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er derfor en naturvenlig drift og vedligehol-
delse, siger Bjarne Moeslund, projektleder 
i Orbicon.

De første gæster
Det der giver bassinerne naturpræg, er i 
høj grad vand- og sumpplanter. En af de 
planter, der var mest udbredt i de under-
søgte bassiner, var svømmende vandaks, 
som nogle steder dækkede op til 90 procent 
af overfladen. Flydebladene gør den næsten 
uafhængig af vandets klarhed, og den 
klarer sig godt i næringsrige vandhuller og 
småsøer.

 – De steder, hvor vandaks ikke er så 
udbredt, er der plads til andre planter, og 
her fandt vi sjældne arter som småfrugtet 
vandstjerne og  spæd pindsvineknop, siger 
Bjarne Moeslund.

Menneskelig indblanden
 – Vi fandt også guldfisk og koi-karper, og 
de må være udsat af mennesker, for de 
hører ikke til i den danske natur.  Også 
planter som nøkkerose og krebseklo, som 
mange har i deres havebassiner, må være 
sat ud af mennesker. Guldfiskene så ud 
til at klare sig særdeles godt, idet de i to 
af de undersøgte bassiner havde dannet 
store bestande. Problemet er, at de gør det 
umuligt for padder at yngle i bassinerne, og 
noget af det vi mangler i den danske natur, 
er gode yngle- og levesteder for padder, 
som frøer, tudser og salamandere, som alle 
er truet i større eller mindre grad. Men 
guldfisk spiser salamandernes haletudser, 
og så dur bassinet ikke som ynglested, siger 
Bjarne Moeslund.

Sumpplanterne tager over
Der er begyndt at vokse træer og buske i 
kanten af de fleste af bassinerne, og en del 
sumpplanter som dunhammer og sump-
strå, har også gjort deres indtog. Et enkelt 

sted dækker den bredbladede dunhammer 
således op imod en tredjedel af bassinets 
areal. Den vokser ikke kun i bredzonen, 
men også ude på bunden. 

 – Bassinerne synes ikke at være så dybe, 
at de kan forhindre planter som dunham-
meren i at vokse. I et enkelt bassin så vi 
også tagrør, og den er i stand til med tiden 
at vokse overalt på bassinets bundflade. 
Hvis man ikke vedligeholder bassinerne, 
kan disse planter altså dække det hele og 
tage pladsen fra de planter, der var der før, 
siger Bjarne Moeslund.

Undersøgelsen, som er udført for Silke-
borg Forsyning, peger på, at vedligeholdelse 
og oprensning med tiden bliver nødvendig. 
Ikke kun for at bassinerne stadig kan for-
sinke og rense regnvandet, før det ledes 
videre ud til vandløb og søer, men også for 
at de kan bevare naturværdierne og de 
rekreative værdier.

– Det er vores vurdering, at man med 
viden om naturindholdet kan rense bas-
siner op og stadig bevare naturværdierne 
uden at komme i karambolage med Natur-
beskyttelseslovens §3 eller hensynet til de 
strengt beskyttede arter. Det ser nærmere 
ud til at være en trussel mod naturvær-
dierne, hvis man ikke vedligeholder bas-
sinerne og lader den gro til og blive fyldt op 
med sediment, siger Bjarne Moeslund.

 En betydelig trussel mod naturværdi-
erne ser faktisk ud til at være de fisk, som 
menneskene har udsat i regnvandsbas-
sinerne. De udgør nemlig en større trussel 
mod smådyr og paddelarver, end en skån-
som vedligeholdelse vil gøre.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunikations-
medarbejder i Orbicon A/S.

På billedet til venstre er der sat guldfisk ud i regnvandsbassinet, og til højre ses nogle velvoksne Koi-karper i et regnvandsbas-
sin. Problemet er, at de ikke hjemmeførende fisk blandt andet spiser haletudser og forhindrer padder i at formere sig.

Svømmende vandaks var en af de mest udbredte 
planter i de undersøgte regnvandsbassiner.

Foto: Orbicon A/S

Fotos: Orbicon A/S
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Øget fokus på corporate governance i 

hele koncernen og et ønske om at tilføre 

eksterne kompetencer med erfaring og 

styrker inden for service- og energisektoren 

betyder, at HedeDanmark a/s har fået to nye 

eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Et ønske om at tilføre bestyrelsen eks-

terne kompetencer inden for to af selska-

bets vigtige forretningsområder – service og 

bioenergi – betyder, at Chief Operating Offi-

cer Stig Pastwa samt direktør Mogens Fil-

tenborg er trådt ind i bestyrelsen for Hede-

Danmark a/s. Ændringerne i bestyrelsen sker 

som led i et løbende strategisk arbejde med 

fokus på god virksomhedsledelse i Hedesel-

skabet og Dalgasgroup A/S, der er modersel-

skab til HedeDanmark a/s.

Stig Pastwa og Mogens Filtenborg afløser 

henholdsvis Frants Bernstorff-Gyldensteen 

Gennem de seneste år har Orbicon fået flere 

og flere opgaver i Grønland og tager nu 

konsekvensen og opretter selskabet Orbicon 

Grønland A/S.

– Vi er i fuld gang med flere store miljø-

undersøgelser og vvm-redegørelser for 

mineselskaber, som er i gang med at under-

søge potentialet for minedrift. Derudover 

har vi gennem lang tid haft vandforsynings-

opgaver i Grønland, og vi laver også miljø-

undersøgelser for grønlandske kommuner, 

siger Marianne Madsen, der er direktør for 

det nyoprettede selskab.

Hun ser store muligheder på det grøn-

landske marked:

– Der er fuld gang i udviklingen på en 

række punkter i Grønland, og vi tror på, at 

der kommer til at ske rigtig meget. Efter-

som vi allerede har et godt kendskab til 

Grønland og netop har de ekspertiser, der 

efterspørges inden for miljø, forsyning og 

byggeri, har vi besluttet at danne Orbicon 

Grønland og oprette et kontor i Nuuk, siger 

Marianne Madsen.

HedeDanmark  
styrker governance struktur 

og Peter Høstgaard-Jensen, der i dag også 

er hhv. formand og næstformand i Hede-

selskabets bestyrelse. Herudover indtræder 

koncernøkonomidirektør Bent Simonsen i 

HedeDanmarks bestyrelse.

Stig Pastwa (43 år): COO, Executive Vice 

President i Saxo Bank A/S. Tidligere medlem 

af koncernledelsen i ISS A/S, hvor han 

gennem 10 år bestred en række ledende 

stillinger – senest som ansvarlig for det ame-

rikanske og de vesteuropæiske markeder. 

Før dette ansat i A.P. Møller Mærsk gennem 

12 år.

Mogens Filtenborg (53 år): Tidligere 

koncerndirektør i Vestas Wind Systems A/S 

og i dag professionelt bestyrelsesmedlem 

i flere bestyrelser, bl.a. i Kemp & Lauritzen 

A/S. I perioden 1997-2005 koncerndirektør 

i Vestas Wind Systems A/S som hhv. Chief 

Technology Officer og Chief Operating 

Officer med ansvar for bl.a. teknologisk og 

produktionsteknisk udvikling. 

Bent Simonsen (49 år): CFO, koncernøko-

nomidirektør i Det danske Hedeselskab samt 

Dalgasgroup A/S. Uddannet revisor og HD i 

regnskabsvæsen. Har siden 1987 haft ansvar 

for økonomi- og budget-funktionerne i en 

række virksomheder og herunder været øko-

nomidirektør i Vestjyske Slagterier A.m.b.A. 

Sidder desuden i bestyrelsen i en række kon-

cerninterne selskaber.

HedeDanmarks bestyrelse består heref-

ter af bestyrelsesformand Ove Kloch, adm. 

direktør og koncernchef i Hedeselskabet og 

Dalgasgroup a/s, Stig Pastwa, Mogens Filten-

borg og Bent Simonsen. 

Orbicon opretter selskab i Grønland
Foto: Orbicon A/S
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SKOVBRANDFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

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

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

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

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

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

årsrabat på indtil 60%.

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

Dansk Plantageforsikring
Skolestræde 1, 1., 8800 Viborg

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

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

Efter halvandet år som Orbicon | Leif 

Hansen, skifter selskabet nu navn til Orbi-

con. 

Orbicon | Leif Hansen skiftede den 1.1. 

navn til Orbicon. I maj 2009 overtog Orbi-

con A/S alle aktierne i Leif Hansen Engine-

ering A/S og blev til Orbicon | Leif Hansen.

 – Efter halvandet års integrationsar-

bejde, har vi efterhånden fået én sammen-

hængende virksomhed, siger administre-

rende direktør Jesper Nybo Andersen.

– Målet var at integrere rådgivningsydel-

HedeDanmark har netop indgået aftale 

med kurator for konkursramte Davidsen & 

Partnere om at overtage selskabets samtlige 

aktiviteter inden for gartner- og vintertje-

neste. 

Aftalen indebærer, at HedeDanmark 

inden for disse områder har overtaget 

medarbejdere, kunder og driftsmateriel, 

der primært har været fokuseret i området 

omkring Fredericia, Vejle, Kolding og Mid-

delfart.

Orbicon|Leif Hansen skifter navn til Orbicon 

ser indenfor miljø, byggeri og forsyning, og 

det er i høj grad lykkedes. Vi sidder i dag 

med store klimatilpasningsprojekter, store 

byggerier med bæredygtighedselementer 

som FN-byen, og hjælper blandt andet vores 

Overtager gartner- og vintertjeneste
– Med overtagelsen får HedeDanmark et 

endnu mere fintmasket og effektivt rutenet, 

hvilket både vi og vores kunder kan drage 

fordel af. Landsdækkende virksomheder 

ønsker landsdækkende samarbejdspartnere, 

og internt betyder overtagelsen, at Hede-

Danmark kan opnå en række stordriftsfor-

dele, som på både kort og lang sigt er med 

til at øge vores konkurrenceevne, siger adm. 

direktør Carsten With Thygesen, HedeDan-

mark a/s.

forsyningsvirksomheder med at spare på 

energien, fortsætter han.

 Orbicon er kendt som miljørådgiver, og 

efter ca. halvandet år er navnet også ved at 

være kendt i byggebranchen.

Ny aftale om  
organisk gødning
LEO Pharma A/S vælger HedeDanmark til  

at stå for håndtering af al organisk gødning 

fra den internationale medicinalkoncern. 

Aftalen omfatter håndtering af mange 

tusinde tons organisk restprodukt fra LEO 

Pharma A/S fabrik i Esbjerg, der anvendes 

som gødningsmiddel i store dele af land-

bruget. Aftalen er HedeDanmarks hidtil 

største inden for et af koncernens bety-

dende forretningsområder.
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Ny klimatilpasset 
bydel i Odense 
Orbicon skal rådgive Vandcenter Syd 

omkring regnvandshåndteringen i en 

helt ny bydel Sydøst for Odense. Bydelen 

kommer til at bestå af ca. 200 lavenergi-

boliger, og bliver en form for haveby, hvor 

vandet bliver et fremtrædende element. 

For at sikre en mangfoldighed af dyr og 

planter bevares de hegn, der allerede er på 

området, og man sikrer en varieret beplant-

ning. Derudover kommer der steder, hvor 

beboerne kan aflevere kompostaffald.

- Tagvandet bliver på den side af huset, 

hvor haven er, ledt ned i en faskine, og siver 

dermed ned og bliver til grundvand. På den 

anden side af huset løber tagvandet i åbne 

render og skal være med til at danne søer i 

området, fortæller Peter Duus fra Orbicon.



Hedens opdyrkning 
– hvordan gik det til?

Besøg Hedeselskabets Museum 
og få hele historien!
Hedens opdyrkning var ikke blot en kraftpræstation af de mennesker, der brød alen, 
fjernede sten fra markerne og spredte den tunge mergel. 

Hedeopdyrkningen var også et mesterstykke i udvikling af ny viden og teknikker, der 
bidrog til at genskabe frugtbarheden i et landskab, som var blevet udpint af overdre-
ven træhugst og landbrugsmæssig udnyttelse.

Hedeselskabets Museum åbent for medlemmer
Hvis du er medlem af Hedeselskabet, kan du nu stifte nærmere bekendtskab med 
dette spændende stykke Danmarkshistorie.

Som medlem tilbyder vi dig mulighed for at invitere en gruppe mennesker –  for 
eksempel din arbejdsplads eller forening – på guidet tur i Hedeselskabets Museum, 
Klostermarken 12 i Viborg.

Hovedemnerne i museet er:
• Hedeselskabets historie
• hedeopdyrkning
• plantagedrift og læplantning
• mergling
• jordbundsundersøgelser
• moseindustri og landindvinding

Vi tilrettelægger besøget efter din gruppes særlige behov. Maksimum 35 personer.

Besøget kan foregå i dag- eller aftentimer på hverdage. Udover turen gennem 
museet kan besøget omfatte en præsentation af Hedeselskabets aktiviteter i dag 
foruden kaffe eller forfriskninger efter aftale.

Besøget er gratis, men der betales for forplejning udover en let forfriskning.

Kontakt
Er du interesseret, så kontakt Vibeke Højen, Hedeselskabet, på 
hedeselskabet@hedeselskabet.dk eller på 8728 1133. 

Medlemsnummeret, der er et 
7-cifret nr. på bagsiden af Vækst, 
oplyses ved henvendelsen.

ID. nr. 46685

MMP MAGASINPOST

H
ed

es
el

sk
ab

et
, P

o
st

b
o

ks
 9

1,
 8

8
0

0
 V

ib
o

rg


