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Hedeselskabet går nye veje

De gode intentioner er der masser af. De findes i Grøn Vækst-planen, 

Energistrategi 2050, vandmiljøplanerne og politiske ønsker om at stoppe 

tilbagegangen i biodiversiteten. 

Problemet er bare, at det kniber gevaldigt for politikerne at få omsat 

disse intentioner til politisk godkendte handlingsplaner, rammebetingelser 

og love. Hvorfor?

Det er iøjnefaldende, at økonomien er en begrænsende faktor. Ord 

er gratis, mens konkret handling kræver både investeringer og på nogle 

punkter en mere grundlæggende omlægning af samfundsøkonomien. 

Dette møder modstand forskellige steder, både i politiske fora og i sam-

fundet.

En af de bagvedliggende årsager er, at der er behov for bedre metoder 

til at fremme en bæredygtig udvikling. Vi er allerede kommet et godt 

stykke hen ad vejen. Det kan ses i datterselskaberne i Dalgasgroup a/s, der 

varetager Hedeselskabets kommercielle aktiviteter. Her arbejder Hede-

Danmark a/s med skovdrift, pleje af grønne områder og genanvendelse 

af organisk affald, Orbicon A/S arbejder med miljøbeskyttelse, vandfor-

syning og bæredygtigt byggeri, og Xergi A/S arbejder med etablering og 

drift af biogasanlæg.

Der er ingen tvivl om, at metoderne kan blive endnu bedre, og at der 

stadig er et stort potentiale for innovation i de ovennævnte virksomheder. 

Men ikke nok med det. Historisk har det kommercielle skabt enorme for-

andringer i samfundet. I Hedeselskabet tror vi på, at markedet kan bidrage 

med nye løsninger og nye forretningsmodeller, som kan sætte turbo på 

udviklingen af et bæredygtigt samfund. 

Som forening har Hedeselskabet den styrke, at vi i medlemskredsen har 

et stort netværk, som vi nu går i gang med at aktivere for at sætte yderli-

gere skub i denne udvikling. I første omgang inviterer vi medlemmerne 

til at besøge og diskutere nogle af de projekter og aktiviteter, der i dag er 

med til at udvikle vores samfund i den rigtige retning. 

Arrangementerne kan forhåbentlig være med til at sprede en viden 

om de løsninger og muligheder, der allerede findes. Men vi håber også, 

at medlemmerne kan give os idéer og inspiration til, hvordan vi kommer 

videre. Med initiativet går Hedeselskabet nye veje i sit foreningsarbejde, 

og målet er, at det skal bane vej for nye muligheder for vores samfund!

Ove Kloch

Adm. direktør
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København vil være Europas reneste 

hovedstad i 2015. Derfor har kom-

munen sammenlignet sig med fem 

andre hovedstæder for at finde ud af, 

hvordan det står til. Madrid kom ud 

som vinder af benchmarkingen, mens 

København endte på sjettepladsen. 

Pointforskellen var dog ikke større, 

end at målet er inden for rækkevidde. 

En af forskellene er, at den køben-

havnske ungdom har et mere afslap-

pet forhold til henkastet affald. Læs 

mere om, hvad der gør fem europæi-

ske hovedstæder renere og mere ryd-

delige end København side 32-33.
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15 Det er ikke kun økonomien, der tæller

18 Arbejdskraftens frie bevægelighed  
– trussel eller mulighed?

20 Langsigtede samarbejdsaftaler betaler sig

København på en sjetteplads

Natur

25 Miljøingeniører: Ét skridt frem – to tilbage!

26 En plantage i forvandling

Miljø

28 Ændret grødeskæring – hvad bliver konsekvenserne?

30 Transport og miljø skal spille bedre sammen

32 Affald: Vi kan lære af andre lande

4 Nyheder fra nettet siden sidst

5 Hedeselskabet er klar til yderligere vækst

7 Valg til Hedeselskabets repræsentantskab

8 Hedeselskabet skal gøres  
kendt som en moderne forening

10 Så hurtigt løber vandet – men hvorfor?

10 En million til Ørslev Kloster

11 Bynær natur på heden

Hedeselskabet

Tema: Mere konkurrence?

Energi

22 Biogas i modvind

Det sker i Dalgasgroup

34 Nyt britisk biogasanlæg i drift

34 Orbicon med i udvidelse af Herlev Hospital

35 Kolding og Høje Taastrup får energi 0-boliger

35 Enkle virkemidler giver stor effekt

Foto: Sonja Iskov, Scanpix
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Europa kan fordoble biomasseproduktionen 
26-04-11. Finsk-ledet EU-projekt dokumenterer, at Europa har 

et stort potentiale for energi baseret på biomasse.

EU-Kommissionen  
stævner Danmark for forsinkede vandplaner 
07-04-11. EU-Kommissionen stævner Danmark og tre andre 

EU-lande, fordi de ikke har overholdt en tidsfrist i vandramme-

direktivet.

Ellemann: Vand- og naturplaner klar til efteråret 
07-04-11. Staten har modtaget 2.000 høringssvar til de 23 vand-

planer og 246 naturplaner, som har været i høring i et halvt år. 
 

Vi mangler viden om Pseudochattonella 
29-03-11. Norsk projekt skal opbygge ny viden om algen, der 

hærger Kattegat.

Skal kommunerne garantere for biogas? 
29-03-11. Biogas er en god idé, men kommunernes økonomi 

er ikke til at stille kommunegarantier, lød meldingerne ved 

KL-arrangement om biogas.

Canadisk provins udliciterer brugsret til statslig skov
23-03-11. Ontario vil udlicitere 11 millioner kubikmeter træ og 

øge produktionen af træ til energi og tømmer.

Vandselskaber  
frygter skatteregning i milliardklassen
26-05-11. En strid om forsyningernes værdier kan betyde, 

at de nystiftede vandselskaber allerede ved etableringen 

skylder 118 mia. kr. i udskudt skat, oplyser DANVA (Dansk 

Vand- og Spildevandsforening). Danva er generelt meget 

kritisk over for den måde, den nye vandsektorlov er blevet 

implementeret på. Et nyt prisloft volder vanskeligheder 

for en række vandforsyninger, og på spørgsmålet om 

skattebetalingen, stiller DANVA spørgsmålstegn ved, om 

embedsmændene følger politikernes intentioner fra den-

gang loven blev vedtaget.

Nyheder 
fra nettet siden sidst

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde 

dig på www.tidsskriftetvækst.dk

Foto: Torben Åndahl, Polfoto 

Handelsbanken
jest najbardziej
międzynarodowym
bankiem w regionie
nordyckim 

www.handelsbanken.dk

Eller sagt på dansk:

Handelsbanken er Nordens mest internationale

bank. Vi har kontorer i 22 lande verden over 

– f.eks. i globale vækstcentre som Moskva, 

Shanghai, Mumbai og New York. Vi servicerer 

også vores gode kunder mange steder i Europa 

– bl.a. Polen.

Det er meget enkelt: Vi er dér, hvor vores kunder 

gør forretning.
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Hedeselskabet er  
klar til yderligere vækst

Hedeselskabet realiserede i 2010 et over-
skud på den primære drift på 41,6 mio. kr, 
hvilket er på niveau med 2009. 

Ekstraordinære tab i byggerådgivnings-

delen i Orbicon A/S samt det negative 
udfald af en erstatningssag fra tidligere år 
betyder, at Hedeselskabet i 2010 realiserede 
et tab på 27,4 mio. kr før skat og minori-
tetsinteresser mod et overskud på 26,2 mio. 
kr i 2009.

Fortsat dynamisk udvikling
Trods de konstaterede tab ændres der ikke 
ved selskabets fremadrettede aktiviteter 
og muligheder. Hedeselskabet står nemlig 

solidt rustet med en egenkapital på godt 
760 mio. kr og en soliditetsgrad på 52,9 
procent. 

Det fastslog bestyrelsesformand Frants 
Bernstorff-Gyldensteen ved Hedeselskabets 
årsmøde i Horsens den 2. maj.

– En fortsat dynamisk udvikling af sel-
skabet ved opkøb og organisk vækst er det 
fremadrettede strategiske mål, sagde Frants 
Bernstorff-Gyldensteen.

Bestyrelsesformanden påpegede end-
videre, at det beslutningstomrum, som er 
forårsaget af den endnu ikke afsluttede 
udmøntning af »Grøn Vækst«, betyder, at 
nødvendige investeringer i udviklingen 
på flere af Hedeselskabets markeder står 
i stampe. Grøn Vækst har således haft en 
opsættende virkning snarere end en gavnlig 
virkning indtil nu. 

Forventer overskud i 2011
Adm. direktør og koncernchef Ove Kloch 
konstaterede, at han ser fortrøstningsfuldt 
på fremtiden og oplyste, at selskabet for-
venter et overskud i 2011 i størrelsesorde-
nen 30 millioner kroner. 

– Det er vigtigt at fastslå, at resultatet af 
primær drift på 41,6 mio. kr. hidrører fra de 
fortsættende aktiviteter, mens de forhold, 

Af Poul Erik Pedersen

Hedeselskabet realiserede i  

2010 et resultat på �1,6 mio. kr  

i den primære drift, men en-

gangsomkostninger trak bund-

linieresultatet i minus.

Frants Bernstorff-Gyldensteen, formand for Hede-
selskabets bestyrelse.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Hedeselskabet

� / Vækst 2•2011
H

ed
eselskab

et

Hoved- og nøgletal

Prikfarve, kilde?

112-XX Hovedtal

Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr. vedrørende 
Orbicon A/S (22 mio. kr er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr er 
omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr vedrørende en tabt erstatningssag.

*

*
Omsætning

Resultat af primær drift

Engangsomkostninger

Resultat før skat

Årets resultat

Aktiver ultimo

Egenkapital ultimo

Soliditetsgrad

Antal medarbejdere

1.491

44,9

-

26,2

19,4

1.463

786

53,7

1.127

1.479

32,8

-

20,7

18,6

1.586

770

57,5

1.084

1.698

41,6

–42,4

–27,4

–24,7

1.447

767

52,9

1.099

201020092008mio. kr.

Tre nye ansigter i repræsentantskabet

Tre direktører er blevet valgt ind i Hedeselskabets repræsentantskab. 

I Region Hovedstaden er direktør Lars Peter Nielsen fra familievirksomheden HC 

Handelscenter, Skibby, samt direktør og virksomhedskonsulent Hans Peter Hjerl, 

Vedbæk, blev valgt ind ved det ordinære valg til repræsentantskabet.

Ved årsmødet blev direktør Mai Louise Agerskov, Naturvidenskabernes Hus, valgt til 

den repræsentantskabsvalgte del af repræsentantskabet.

Nye medarbejdere i bestyrelsen
Hedeselskabets medarbejdere har desuden valgt tre nye repræsentanter til bestyrel-

sen. De tre er seniorprojektingeniør Jovanco Dimovski, Orbicon, servicegartner Poul-

Erik Nielsen, HedeDanmark, samt projektleder, geofysiker Torben Bøgh Christensen, 

Orbicon.



der har givet tab, ligger bag os, sagde Ove 
Kloch.

Med hensyn til byggeafdelingen i Orbi-
con A/S oplyste han, at afdelingen siden 
efteråret 2010 har faktureret i overensstem-
melse med budgetterne. 

Tålmodighed er en styrke
Ove Kloch trak i øvrigt de historiske linier 
tilbage i et længere perspektiv og konstate-
rede, at selskabet siden 1997 har tjent 221 
millioner kroner på den primære drift. 

– I 2002 spaltede vi de aktiviteter, vi 
ejede sammen med PenSam, idet Hedesel-
skabet overtog aktiviteterne i Polen, hvor 
der var meget store udfordringer. Vi beslut-
tede imidlertid at holde fast, og udover et 
ganske indbringende salg af klimakreditter 
er der nu overskud på den daglige drift i 
Polen. Det betyder, at vi nu har opbygget 
en viden og et landekendskab, som giver os 
nye muligheder, sagde Ove Kloch.

På samme måde bevarede Hedeselskabet 
også skovmaskinfabrikken Silvatec, indtil 

det på fornuftig vis lykkedes at afhænde 
selskabet til en russisk køber, der den dag 
i dag er godt tilfreds med købet. Andre 
væsentlige forhold siden 1997 har været 
to stormfald og en markant investering i 
udvikling af biogaskonceptet hos Xergi A/S.

– Læren af det hele er, at vi jo er en 
erhvervsdrivende fond og derfor kan have 

en anden tålmodighed, end aktieselska-
ber typisk kan. Det er i dette perspektiv, 
man skal se den langsigtede udvikling i 
selskabet, og med selskabets grønne for-
retningsområder og store viden inden for 
miljø og energi har vi derfor et betydeligt 
vækstpotentiale i de kommende år, fastslog 
Ove Kloch.

Sådan gik det med datterselskaberne i 2010

HedeDanmark a/s 
HedeDanmark a/s opnåede i 2010 et resultat før skat på 39,1 

mio. kr, hvilket er det bedste resultat siden etableringen som 

selvstændigt datterselskab i 2004. HedeDanmark har oplevet en 

stor fremgang inden for Outdoor Facility Service (grøn service), 

håndtering af organisk affald og flisleverancer. Endvidere har 

råtræhandlen haft sit højeste aktivitetsniveau og de højeste 

afsætningspriser siden den økonomiske krise i 2008.

Orbicon A/S 
Orbicon A/S har i 2010 realiseret et negativt resultat før skat på 

33,2 mio. kr. Resultatet er væsentligt påvirket af den negative 

udvikling inden for byggeri, der blev skabt som en væsentlig 

aktivitet efter købet af aktierne i selskabet Leif Hansen Engine-

ering A/S i 2009. 

Rådgivningsområdet Byggeri har gennemgået en fuldstændig 

omstrukturering organisatorisk, teknisk og finansielt. Det sam-

lede resultat er i det lys negativ påvirket med 45 mio. kr før skat, 

hvoraf 22 mio. kr er ekstraordinære nedskrivninger på goodwill 

og 8 mio. kr er omstruktureringsomkostninger. 

Orbicons 2 øvrige forretningsområder, Miljø og Kommunaltek-

nik, opnåede de budgetterede mål.

Enricom A/S 
Enricom A/S varetager Hedeselskabets aktiviteter i Polen. Des-

uden varetager Enricom selskabets investeringer i skov- og natu-

rejendomme uden for Danmark. 

I Polen ejer og driver Hedeselskabet Sp. z o.o. tre vedvarende 

energianlæg baseret på afgasning af lossepladser. Selskabet har 

realiseret et overskud på 7,8 mio. kr før skat. Resultatet betragtes 

som tilfredsstillende. 

Inden for udenlandske skovinvesteringer ejer et datterselskab i 

Letland 2.171 ha skov- og naturejendomme. 

Xergi A/S 
Xergi A/S er leverandør af teknologi til biogasanlæg. Selskabets 

resultat blev et underskud på 11,1 mio. kr i 2010. Hedeselskabets 

andel af resultatet udgør et underskud på 5,6 mio. kr før skat. 

Selskabet har i 2010 færdiggjort sit første biogasanlæg i UK 

samt igangsat byggeriet af et større biogasanlæg i Skotland. 

Begge projekter har sammen med en række mindre leverancer 

resultatmæssig i nogen grad kompenseret for det udeblevne 

danske marked.

I forbindelse med årsmødet var Hedeselskabets repræsentantskab på udflugt  
og blev blandt andet præsenteret for et vådområdeprojekt ved Bygholm Enge tæt på Horsens.

Foto: Hedeselskabet
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Resultat af ordinært kredsvalg 2011

Region Nordjylland

	 Gårdejer Svend Erik Jakobsen	 Genvalgt

	 Gårdejer Henrik Bach	 Genvalgt

Region Midtjylland

	 Hofjægermester, godsejer Klavs Krieger von Lowzow Genvalgt

	 Kammerherre, hofjægermester Peter Skak Olufsen Genvalgt

	 Godsejer Niels Jørgen Bønløkke	 Genvalgt

	 Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen Genvalgt

	 Godsejer Birger H. Schütte	 Genvalgt

	 Kammerherre, hofjægermester Hans Helmuth Lüttichau	 Genvalgt

	 Godsejer, advokat Janus Skak Olufsen Suppleringsvalgt

Region Syddanmark

	 Viceformand Ib W. Jensen Genvalgt

	 Direktør Lars Erik Hornemann Genvalgt

	 Landmand Henrik Petersen	 Genvalgt

	 Gårdejer Henning Ølgaard Bloch	 Genvalgt

	 Planteavlskonsulent Bjarne Risvig Genvalgt

	 Koncerndirektør Henning Lorentzen Genvalgt

	 Gårdejer Jørgen Skovdal Larsen Genvalgt

	 Adm. direktør Svend Aage Linde Genvalgt

Region Hovedstaden

	 Direktør Dorrit Vanglo	 Genvalgt

	 Direktør Lars Peter Nielsen Nyvalgt

	 Direktør, cand. merc. Hans Peter Hjerl Nyvalgt

Region Sjælland

	 Seniorkonsulent, ingeniør Inge Faldager	 Genvalgt

	 Overjæger Kristian Raunkjær Genvalgt

	 Hofjægermester, godsejer Andreas Hastrup Genvalgt

	 Godsejer Claus de Neergaard	 Genvalgt

	 Gårdejer Jørn Nordstrøm Genvalgt

Inden den 01. april 2011 blev der afholdt 
ordinært kredsvalg til Hedeselskabets 
repræsentantskab.

Hvert andet år afgår den halvdel af de valgte 
repræsentanter, der har fungeret længst. 
Til repræsentantskabet vælges 48 kredsmed-
lemmer, og der skal således vælges 
24 medlemmer.
Valgbare er medlemmer, som på valgtids-
punktet har fast bopæl i opstillingskredsen, 
som ikke er fyldt 70 år den 02. maj 2011. 

Valget blev bekendtgjort i Hedeselskabets 
tidsskrift VÆKST nr 4/2010. Samtidig blev 
der indkaldt forslag fra medlemmerne om 
genvalg eller opstilling af nye kandidater. 
Forslagene skulle være indsendt inden den 
15. februar 2011. 
Vi har modtaget i alt 25 forslag til genvalg 
eller nyvalg i de 5 regionskredse. Heraf var 
22 forslag til genvalg. I Region Hovedstaden 
var der opstillet 4 kandidater til de 3 pladser. 

Endvidere opstillede bestyrelsen i forbindelse 
med årsmødet godsejer, advokat Janus Skak 
Olufsen til den ledige plads i Region Midtjyl-
land efter gårdejer Jørgen Elgaard Petersen, 
som er udtrådt på grund af alder. 

Resultatet af valget fremgår af listen. 

Viborg, den 02. maj 2011

Peder Thomsen
Formand for repræsentantskabet

Ove Kloch
Administrerende direktør

Valg til 
Hedeselskabets 
repræsentant-
skab
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Hedeselskabet skal gøres 
kendt som en moderne  
forening   

En større hvervekampagne åbner nu døren 
for nye medlemmer til foreningen Det 
danske Hedeselskab. Samtidig er der skabt 
flere aktiviteter, hvor medlemmerne har 
mulighed for at se nogle af de projekter 
foreningen støtter foruden opgaver og pro-
jekter, som Hedeselskabet og dets dattersel-
skaber arbejder med.

– Kampagnen skal profilere os som en 
moderne forening, som giver medlem-
merne både viden, indflydelse og oplevel-

ser. Medlemmernes input spiller en vigtig 
rolle og er med til at sikre en forening i 
konstant udvikling, siger Hedeselskabets 
administrerende direktør Ove Kloch. 

Samtidig understreger han vigtigheden 
i, at inputtet er foreneligt med foreningens 
holdning til at drive kommerciel forretning 
i det åbne land.

Forener natur og udvikling
Som et led i kampagnen har Hedeselskabet 
fået en række anbefalere, der fortæller om 
deres syn på foreningen og dens arbejde, 
bl.a. håndboldlandsholdets træner Ulrik 
Wilbek.

– Jeg bruger naturen meget, og bor 
nærmest med skov i baghaven og sø i 
forhaven. Men jeg synes nogle gange, at 
tilgangen til naturen bliver for frelst. Jeg 
ser en god mening i Hedeselskabets meget 
mere nuancerede tilgang til, hvordan man 
kan udnytte naturens ressourcer til gavn 
for samfundet og i respekt for naturen. Det 
gode ved Hedeselskabet er, at man bringer 
forretning, udvikling og miljø på banen 
samtidig. Det vil jeg gerne støtte, siger Ulrik 
Wilbek.

Blandt de øvrige anbefalere er Mai 
Louise Agerskov. Hun er direktør for Natur-
videnskabernes Hus, der har til formål at 
styrke undervisningen i naturfag og teknik i 
folkeskolen og gymnasiet, blandt andet ved 
at bringe konkrete virksomheders teknologi 
ind i undervisningsforløbet. 

– For mig handler Hedeselskabet om 

bæredygtighed i den måde vi bruger res-
sourcerne på. Foreningen er baseret på et 
godt natursyn, og er samtidig en udvik-
lingsorienteret virksomhed, der arbejder 
på bæredygtige, teknologiske løsninger og 
viser vejen for andre virksomheder. Her er 
en forening, hvor man kan være stolt af at 
være medlem, siger Mai Louise Agerskov.

Foreningen er  
åben for naturens muligheder
Foreningen arbejder med formidling af 
viden, og går aktivt ind i forskning og 
udvikling af nye metoder og teknologier 
til udnyttelse af naturens ressourcer på en 
miljøvenlig måde. En indsats, der har givet 
Hedeselskabet og dets datterselskaber en 
førende rolle inden for blandt andet bære-
dygtig energiproduktion. 

Som medlem af Hedeselskabet får man 
indsigt og viden gennem Vækst. Som noget 
nyt har medlemmerne fået en login-adgang 
på www.hedeselskabet.dk, hvor medlem-
merne har særlig adgang til blandt andet 
aktiviteter og viden. Her kan man eksem-
pelvis tilmelde sig kommende arrangemen-
ter, og man kan downloade pdf-versioner 
af Vækst. Login sker ved hjælp af medlems-
nummeret, der er brugernavn. Password er 
Hedeselskabet. Medlemsnummeret på 7 
cifre står i adressefeltet på bagsiden af det 
trykte Vækst. 

Gennem valg til repræsentantskabet har 
medlemmerne indflydelse på, hvem der 
skal stå i spidsen for foreningens arbejde og 

De fleste har hørt om Hedeselskabet, 

men mange er ikke klar over, at der er 

tale om en aktiv medlemsforening, der 

byder på både viden, indflydelse og 

oplevelser. 

Ulrik Wilbek: – Det gode ved Hede-
selskabet er, at man bringer forret-
ning, udvikling og miljø på banen 
samtidig.

Mai Louise Agerskov: – For mig 
handler Hedeselskabet om bære-
dygtigheden i den måde, vi bruger 
ressourcerne på.

Foto: Jens Nørgaard Larsen, ScanpixFoto: Naturvidenskabernes Hus
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Forsiden af den folder, 
der anvendes ved 
hvervning af nye med-
lemmer.



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.

udvikling, og alle kan komme med forslag 
til, hvilke projekter og aktiviteter, Hedesel-
skabet kan støtte.

Fiskeri, havnerundfart, flis og biogas
Endelig er der hele oplevelsesdelen, der 
præsenteres i en aktivitetskalender. Med-
lemsaktiviteterne omfatter eksempelvis 
fiskeri ved Skjern Å, havnerundfart i 
København med fokus på byggeri, anven-
delse af flis som biomasse og besøg på et 
biogasanlæg.

– Hedeselskabet er en forening, der 

arbejder med naturens værdier og res-
sourcer i en respektfuld kombination af 
udnyttelse og beskyttelse. Vi arbejder for 
at fremme en bæredygtig udvikling, og er 
aktive med forskellige udviklingsprojekter 
fra grundvandsbeskyttelse, bæredygtig 
skovdrift til biogasanlæg med udnyttelse af 
energiafgrøder og organisk industriaffald, 
siger direktør Ove Kloch.

– Man kan jo starte med at besøge www.
hedeselskabet.dk, hvor der også er mulig-
hed for at melde sig ind i foreningen, opfor-
drer Ove Kloch. 

Hedeselskabets ambassadører
Hedeselskabet har fået særdeles god opbak-
ning til en opfordring til medlemmerne 
om at blive amassadører for Hedeselskabet. 
Cirka 50 medlemmer har sagt ja til at være 
ambassadører, og de vil dermed gøre en 
særlig indsats for at hverve nye medlem-
mer til foreningen. 

Alle medlemmer har mulighed for at 
bakke op om initiativet og kan få udleveret 
foldere til uddeling ved enten at logge sig 
ind på www.hedeselskabet.dk eller ringe til 
87 28 11 33.

Kommende aktiviteter

Mere information og tilmelding på 
www.hedeselskabet.dk/oplevelser eller 
tlf 87 28 11 33. 

Midtjylland: 
Fåreflytning på Kongenshus 
hede 
Dato: 21-08-2011 kl. 14:30 
Sted: Kongenshus Mindepark 
 
Fåreflytning er en helt unik og ander-
ledes oplevelse for hele familien. Det 
er både sjovt og fascinerende at se 
hyrderne drive fårene rundt ved hjælp 
af de dygtige fårehunde. Efter opvis-
ningen kan man deltage i en vandretur 
i Mindedalen med spændende fortæl-
linger undervejs. Kun for medlemmer. 

Odense: 
Sanderumgaards romantiske 
have - et kulturhistorisk  
klenodie 
Dato: 02-09-2011 kl. 15:00 
Sted: Den Romantiske Have 
 
Tag med på tur rundt i den smukke og 
romantiske have på Sanderumgaard. 
Her får du et indblik i havens 200-årige 
historie, og du hører om HedeDan-
marks reetablering og renovering af 
haven. Kun for medlemmer. 

Vejen: 
Minivådområdet ved Åkær Å
Dato: 08-10-2011 kl. 11:00 
Sted: Minivådområde ved Åkær Å 
 
Du får her mulighed for at besøge et af 
vores 4 testanlæg for minivådområder 
– og få et godt indblik i et af tidens 
mest betydelige udviklingsprojekter, 
der gavner såvel vandmiljø som dyre- 
og planteliv. Kun for medlemmer. 

Midtjylland: 
Jagt på Kongenshus hede 
(NYT ARRANGEMENT – ikke beskrevet i 
det trykte program)
Dato: 24-10-2011 kl. 09.00 (heldagsar-
rangement)

Du indbydes til at deltage i den tradi-
tionsrige jagt på Kongenshus hede og 
nåletræsplantage med gode mulighe-
der for råvildt, ræv, hare og sneppe. 
Kun for medlemmer. Begrænset antal.

Foto: Hedeselskabet
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10 medlemmer får efter først til mølle princippet  
mulighed for at komme med til jagten på Kongenshus Hede den 24. oktober 2011. 



Så hurtigt løber vandet 
– men hvorfor?
En liter vand er 3 sekunder om at løbe 
igennem træflis i et gennemsigtigt 
plasticrør. Til gengæld tager det 25 
minutter for vandet at løbe igennem et 
tilsvarende rør med muld. Topscoreren 
er imidlertid lerblandet sandjord. Det 
tager flere timer, og vandet er ikke løbet 
igennem endnu, da de 24 elever fra 2. 
HTX på Viborg Tekniske Gymnasium er 
nødt til at forlade Naturvidenskabernes 
Hus i Bjerringbro.

Det er torsdag den 28. april, og eleverne 
fra Viborg er med til et arrangement i for-
bindelse med det landsdækkende projekt 
Forskningens Døgn.

Og hvad kan man så bruge forsøget til? 
Jo, ved hjælp af en formel i regnepro-

grammet excel kan man regne ud, hvor 
stort et minivådområde skal være for at 
kunne modtage og fjerne næringsstoffer 
fra drænvand fra et givet opland. Man kan 
også bruge undersøgelsen til at finde ud af, 
hvad minivådområdet skal koste – og hvor 
meget det koster at fjerne 1 kg kvælstof fra 
drænvandet.

Forsøget ledes af Jacob Peter Jacobsen, 
Orbicon A/S, der er projektleder på Hede-
selskabets projekt om udvikling af minivåd-
områder.

Formålet med forsøget er at vise gym-
nasieeleverne, at naturvidenskaben har en 
helt konkret nytteværdi. Det er netop dét, 
Naturvidenskabernes Hus er sat i verden 
for. 

�00.000 kr.  
til nye undervisningsforløb
Det er et formål, Hedeselskabet gerne vil 
bakke op om, og derfor støttede selskabet 
etableringen af Naturvidenskabernes Hus 
med 800.000 kroner, og nu er der et nyt 
støttebeløb på vej.

Naturvidenskabernes Hus er i gang 
med at udvikle 30 anvendelsesorienterede 
undervisningsforløb, der gerne skulle blive 
benyttet af 40.000 elever i gymnasium 

og folkeskole årligt. En stor del af dem 
skal tage udgangspunkt i konkrete virk-
somhedscases og introducere eleverne til 
konkrete teknologier, hvilket gerne skulle 
gøre undervisningen i natur og teknik 
mere vedkommende for eleverne. Derfor 
har Hedeselskabet valgt at støtte Naturvi-
denskabernes Hus med yderligere 500.000 
kroner i arbejdet med at udvikle undervis-
ningsforløbene i 2011.

Foto: HedeselskabetFoto: Hedeselskabet

Foto: Casper Jacobsen, Skive Folkeblad

Med en million kroner støtter Hedeselskabet nu gennemførelsen af en naturplan, der skal sikre, at både 
natur- og kulturværdier omkring Ørslev Kloster ved Skive igen kommer frem i lyset, og at offentligheden 
samtidig får bedre adgang til området.

En million til Ørslev Kloster
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Bynær natur på heden

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 anlægger allerede i 1866 sin 
første planteskole i Herning, og den driver 
man til begyndelsen af 1880’erne, da area-
let overtages af et privat konsortium. 

Inden Hedeselskabets skovrider Peter 
Borch forlader selskabet i 1884 for at over-
tage stillingen som skovrider og godsforval-
ter på Jægerspris, planlægger han det første 
anlæg på planteskolens jord. Anlægget, der 
i dag hedder Vestre Anlæg, er privat, indtil 
kommunen overtager det i 1892-93.

I 1896 rejses i anlægget en mindestøtte 
for E.M. Dalgas med følgende indskrift: 
»Hedeplantagerne bevidner mindet om 
Dalgas livsgerning. Denne støtte viser hans 
billede og vidner for efterslægten om hans 
samtids taknemmelighed.«

Anlægget har over tid gennemgået flere 
ændringer. Fra det oprindelige med mange 
snoede gange i overensstemmelse med 
tidens mode over et mere blomsterpræget 
haveanlæg til i dag et parkagtigt anlæg med 
store løvtræer.

Billedhuggeren M.S. Elos »Herningpigen« 
er byens første skulptur i det offentlige rum 
og bliver opstillet i Vestre Anlæg i 1934.

»En grumme stor mose«
Men Vestre Anlæg står ikke alene som et 
grønt monument over Hedeselskabets til-
stedeværelse i Herning. I Blichers novelle 
»Bindestuen« omtales Knudmosen på 
følgende måde: »’Dersom’ – sagde han nu, 
Mads Ure, ’at I har været i Herning eller 
deromkring, så ved I også, at der er en 
grumme stor mose der sønder for. Den 
samme mose er slet ikke så meget rar at gå 
over for hvem der ikke er vel kendt.«

I 1891 erhverver Hedeselskabet et stykke 
af denne mose med henblik på at drive 
forsøg med opdyrkning af højmose. Arealet 
benævnes Mosestationen Pontoppidan 
efter giveren af den pengegave der gjorde 
erhvervelsen mulig.

I samme år tegner E.M. Dalgas et anlæg 

på en del af dette areal, og efter at planen 
er realiseret i 1896, bliver det benævnt 
Søndre Anlæg. Det overdrages, som gave, til 
kommunen i 1909. 

Originaltegningen findes stadig på Her-
ning Museum. Anlægget, der er opbygget 
omkring en akse (et træk fra fransk have-
kunst), blev i mange år et yndet udflugtsmål 
for herningenserne.

I 1902 afsløres et mindesmærke for 
generalkonsul Hendrik Pontoppidan. Min-
desmærket er rejst i Søndre Anlæg, og det 
består af en ca. 3 m høj granitsten med 
portrætmedaljon og med indskriften »En 
ven af flid og nøjsomhed.«

Ny havekunst
Mellem 1969 og 1972 udarbejder den 
berømte havekunstner, professor C. Th. 
Sørensen, en plan for hele Knudmosen 
bestilt af Herning Kommune, som arbejder 
på at gøre mosen til et rekreativt areal.

C. Th. Sørensens plan rummer Søndre 
Anlæg og er som dette opbygget omkring 
en akse.

Herning Kommune følger løbende den 
lagte plan, blandt andet ved at anlægge et 
stisystem gennem mosen. I anledning af 
kommunens 75 års Købstadsjubilæum i 
1988 gav Hedeselskabet byen en gave, som 
bestod i tilplantning af et stykke jord efter 
kommunens ønske. Den valgte med gaven 
at realisere en del af Knudmoseplanen ved 
at få anlagt et stykke af det egebælte, der 
skal ramme mosen ind.

Af P.F. Tøttrup

To grønne anlæg i Herning står som levende 

beviser på, at Hedeselskabet har skabt bynær 

natur siden grundlæggelsen.

Vintermotiv fra Vestre Anlæg i 1930’erne. Midt i billedet ses mindestøtten for Dalgas.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Herning
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Offentligt-privat samarbejde 
med eksportmuligheder

Den offentlige økonomi er under pres. Vi 
hører det dagligt og kan konstatere, hvor-
dan vi som borgere eller ansatte oplever 
nedskæringer på uddannelses- eller social- 
og sundhedsområdet. Det rammer dels de 
borgere, som gennem mange år har slidt 
for, at vi i dag – stadig – har et velfærds-
samfund, men også de unge mennesker, 
som Danmark skal leve af i fremtiden. Ikke 
desto mindre kan vi konstatere, at der i dag 
er flere mennesker ansat i den offentlige 
sektor end nogensinde før. Siden finanskri-
sen eskalerede i 2008, er der kommet 
ca. 35.000 flere offentligt ansatte, og den 
offentlige sektor udgør en stadig større del 
af den samlede økonomi.  Vi kan samtidig 
konstatere, at specielt de store virksomhe-
der er kommet styrket gennem finanskrisen 
ved at fokusere, øge produktiviteten og 
skabe større fleksibilitet og mulighed for at 
tilpasse omkostningerne. Det burde virke 
som inspiration for offentlige og politiske 
beslutningstagere.

Indenfor vej-, park- og naturområdet 

er der allerede opbygget en stor viden om, 
hvordan der kan etableres et værdiska-
bende samarbejde mellem private virksom-
heder og det offentlige. Der er flere gode 
eksempler på helt konkrete samarbejder, 
og der er også udviklet nye koncepter i en 
symbiose mellem eksempelvis Herning 
kommune, KU-Life og HedeDanmark. 
Samtidig er udviklingen i vores grønne 
områder til stadighed dynamisk og afhæn-
gig af blandt andet vejr og vind, men også 
af borgernes ønsker til områderne. Det 
burde derfor være oplagt, at det offentlige 
samarbejdede med det private erhvervsliv 
– et tæt og åbent samarbejde i en tillidsfuld 
atmosfære – om at pleje og udvikle områ-
derne, samtidig med at det offentlige selv 
havde færrest mulig faste omkostninger 
bundet hertil.

Det offentlige kunne fokusere på at være 
i dialog med borgerne og varetage myndig-
hedsopgaver og overlade operative opgaver 
til private virksomheder. Disse skulle natur-
ligvis forpligtes til at indgå i en konstruktiv 

dialog om, hvordan de grønne områder 
skulle udvikles, og hvordan relevante 
besparelsesmuligheder blev identificeret. 
Der kunne udvikle sig flere stærke private 
aktører inden for grøn service, som efter-
følgende kunne etablere sig i udlandet som 
grønne servicevirksomheder. På den måde 
kunne de bidrage til det danske samfund 
med valutaindtægter samt viden og kom-
petencer, som kunne bygges op uden for 
landets grænser og blive til gavn for udvik-
lingen på det grønne område i Danmark. 

Men dette potentiale gælder naturligvis 
ikke blot for det grønne område. På andre 
områder fører offentligt-privat samarbejde 
til lignende muligheder. Forudsætningerne 
er opfyldt – det kræver blot det politiske 
mod at realisere de konkrete gevinster.

Carsten With Thygesen
Adm. direktør
HedeDanmark a/s 

Foto: Colourbox
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Seks barrierer  
for mere konkurrence

Alt for få offentlige institutioner sender 
deres opgaver i udbud. Dermed mindsker 
myndighederne sandsynligheden for, at 
de offentlige opgaver bliver løst bedst til 
prisen. 

Udbudsrådet har undersøgt, hvad der 
forhindrer mere konkurrence om offentlige 
opgaver. 

En af de udbredte barrierer er frygten 
for at miste anvisningsretten og dermed 

kontrollen på områder, hvor kommunen 
har forsyningspligt. Men det er en udbredt 
misforståelse. For kommunerne mister ikke 
anvisningsretten, hvis en privat leverandør 
vinder et udbud – eksempelvis inden for 
daginstitutionsområdet. 

Der er med andre ord masser at vinde 
ved at skabe konkurrence om de offentlige 
opgaver. 

Udbud giver gevinst
Ældreområdet er et velfærdsområde, hvor 
der i høj grad er fokus på at skabe konkur-
rence om opgaverne. Erfaringerne viser, at 
gevinsten kan være betydelig. En tidligere 
undersøgelse fra Udbudsrådet viste, at der 
kan være økonomiske gevinster på op til 
20 procent ved at skabe konkurrence om 
pleje- og omsorgsopgaver uden, at det går 
ud over kvaliteten. 

Man kan ikke nødvendigvis overføre 
resultaterne til hele ældreområdet – eller 

hele den offentlige sektor. Men resultatet 
peger tydeligt i retning af, at der er et stort 
potentiale for, at mange offentlige opgaver 
kan løses mere effektivt til gavn for kom-
munernes økonomi og serviceniveau. 

Derfor halter konkurrencen 
Men hvad hæmmer myndighederne i at 
skabe mere konkurrence om de offentlige 
opgaver? 

Udbudsrådets »Analyse af barrierer for 
konkurrenceudsættelse i den offentlige 
sektor« beskriver blandt andet de barrierer, 
de offentlige myndigheder oplever i forbin-
delse med udbud. 

Barriererne varierer alt efter, hvilket 
område og hvilken opgave der er tale om. 

1.  Holdning. I de senere år er holdningen 
til konkurrence i den offentlige sektor 
blevet mere positiv. Men flere private 
aktører oplever stadig, at holdningen 

Af Jørgen Lindegaard, Udbudsrådet

Modvilje blandt politikere 

og embedsmænd og usik-

kerheden om de økono-

miske gevinster spænder 

ben for mere konkurrence 

i den offentlige sektor. 

Udbudsrådet har under-

søgt, hvorfor konkurren-

cen om offentlige opgaver 

halter. 

112-T02 barrierer – tekst ok til layout

Analyse af barrierer

Udbudsrådets »Analyse af barrierer 

for konkurrenceudsættelse i den 

offentlige sektor« kan findes på 

www.udbudsraadet.dk.

Der er et stort potentiale for, at 
offentlige opgaver kan løses mere 
effektivt – også på ældreområdet.

Foto: Casper Dalhoff, Polfoto
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blandt nogle embedsmænd og politikere 
udgør en af de største barrierer for, at 
private får muligheden for at konkur-
rere om offentlige opgaver. 

2.  Økonomi. Mange offentlige institutioner 
er usikre på de økonomiske gevinster 
ved udbud. Men det er under ti procent 
af landets kommuner, der altid under-
søger, om der er økonomiske gevinster 
at hente. Udbudsrådets analyser viser, at 
udbud i langt hovedparten af tilfældene 
giver gevinst.

3.  Erfaring. Succesen med udbud afhæn-
ger af medarbejdernes kompetencer og 
myndighedens organisering af udbud. 
Medarbejdere med ansvar for udbud 
skal have erfaring og rutine. Og de rette 
kompetencer – både juridiske, økonomi-
ske og fagspecifikke – skal inddrages, når 
en myndighed vurderer, om den vil gen-
nemføre et udbud eller fortsætte med at 
løse opgaven selv. 

4.  Tab af kontrol. Mange myndigheder 

holder sig fra udbud, fordi de frygter at 
miste kontrol med opgaveløsningen. 

 Men myndigheden mister ikke kontrol. 
Myndigheden har stadig mulighed for at 
benytte sig af de private institutioner og 
er stadig forpligtet til at definere opga-
ven og fastsætte succeskriterierne. 

5. Lovgivning. Manglende overblik over 
reglerne – særligt for dem, der skal 
udbyde for første gang – opleves som en 
barriere. Både offentlige og private aktø-
rer oplever desuden, at EU’s udbudsreg-
ler om det generelle forhandlingsforbud 
lægger visse restriktioner på dialogen 
mellem den offentlige myndighed og 
leverandørerne. 

6.  Klagesager. Risikoen for en klagesag 
kan hæmme myndighedernes brug af 
udbud. Offentlige myndigheder bruger 
ofte uhensigtsmæssigt mange ressour-
cer på at sikre og dobbelttjekke, at alle 
regler og procedurer er overholdt i for-
bindelse med udbud. 

Udbudsrådets næste skridt 
Regeringen har i sin strategi for offent-
lig-privat samarbejde fra januar 2011 
bedt Udbudsrådet skaffe mere viden om 
effekterne af udbud. Udbudsrådet vil 
blandt andet se på effekterne af udbud på 
udvalgte velfærdsområder. 

Rådet er derudover i gang med at se på 
omkostningerne ved udbud og kortlægge 
best practice ved brug af rammeaftaler, 
så værdifulde erfaringer ikke går tabt. Og 
rådet vil fortsætte med at udvikle konkrete 
redskaber, der kan gøre det lettere for 
offentlige myndigheder at gennemføre et 
udbud. 

Men Udbudsrådets analyser og redska-
ber gør det ikke alene. Kommuner, regioner 
og staten må vedholdende se på, om der 
er nye områder, som kan bringes i udbud, 
så de offentlige opgaver bliver løst bedst til 
prisen. 

Det er der ikke mindst behov for i disse 
år, hvor den offentlige økonomi er under 
pres.

Forfatteroplysninger:
Jørgen Lindegaard er formand for Udbudsrådet.

Så meget kan udsættes 
for konkurrence

• Der kan skabes konkurrence om 

knap 85 procent af det samlede 

offentlige forbrug. 

• Kommunerne står for ca. 60 

procent af de opgaver, der som 

udgangspunkt kan udbydes.

• I 2009 skabte kommunerne konkur-

rence om 25 procent af de udbuds-

egnede opgaver.

• I 2010 var målet for kommunerne at 

skabe konkurrence om 26,5 procent 

af opgaverne. 

• Regeringen og KL forhandler i øje-

blikket om ny en målsætning for 

omfanget af konkurrence om de 

offentlige opgaver. 

Grafik: Troels Marstrand
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Det er ikke kun  
økonomien, der tæller

Kommunerne skal konkurrenceudsætte 
mindst 31,5 procent af deres opgaver i 2015. 

Det fremgår af regeringens konkurrence-
pakke, der blev offentliggjort den 11. april, 
og som udover regeringspartierne bakkes 
op af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Kristendemokraterne.

En aftale med KL – men også et kom-
mende valg – kan få indflydelse på, hvad 
der i praksis kommer til at ske.

Økonomisk kan der være gode grunde 
til, at det offentlige afprøver, om det private 
marked kan tilbyde den samme kvalitet 

til billigere penge, men pas nu på, at dette 
rationale ikke tager overhånd! 

En alt for stærk fokusering på økono-
mien kan medføre tab af værdifuld innova-
tion og læring, som kan skabes i samspillet 
mellem det offentlige og deres private leve-
randører, lyder advarslen fra flere aktører, 
Vækst har talt med.

Kan frigøre 6�0 millioner  
på vej- og parkdrift
For en ordens skyld skal det understreges, 
at mange kommuner formentlig vil kunne 
hente økonomiske gevinster ved at udbyde 
flere opgaver.

En analyse, som brancheorganisationen 
Dansk Byggeri offentliggjorde i sommeren 
2010, viser, at kommunerne vil kunne fri-
gøre omkring 620 millioner kroner ved at 
udlicitere så meget som overhovedet muligt 
inden for vej- og parkdrift. 

Dansk Byggeri har gennemgået kom-
munernes kontoplaner for at se på, hvilke 
opgaver der er udliciteringsegnede, og 
hvilke der ikke er det. På den baggrund er 
de nået frem til, at kommunerne vil kunne 
udlicitere knap 90 procent af opgaverne på 
vej- og parkområdet. 

Noget tyder da også på, at kommunerne 
har opdaget, at der kan være gode gevin-
ster at hente på vej- og parkområdet, idet 
kommunerne ifølge analysen allerede har 
udliciteret for 4,3 milliarder kroner, hvilket 
svarer til en udliciteringsgrad på 36,4 pro-
cent i 2009. Det skal sammenholdes med, 
at kommunernes samlede udliciteringsgrad 

Økonomien er i fokus, når det handler om at kon-

kurrenceudsætte flere offentlige opgaver, men 

glem ikke mulighederne for innovation og læring!

Foto: Aalborg Kommune

Aalborg Kommune bruger samarbejdet med private entreprenører til blandt andet at opnå læring og skabe innovation inden for det grønne område.
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i 2009 var på 24,7 procent. Kommunerne 
udliciterer allerede noget mere inden for 
vej- og parkdrift end andre områder.

Kolding  
konkurrenceudsætter det hele
Kolding Kommune er ikke blot gået i gang 
med at beskrive vej- og parkområdet med 
henblik på en konkurrenceudsættelse. Nej 
det er stort set alle aktiviteter i kommunen, 
der kigges på. 

– Vi vil kunne garantere skatteyderne, 
at de opgaver, vi løser, gør vi bedst og bil-
ligst – uanset om det er kommunale eller 
private aktører. Derfor har vi vedtaget en 
ambitiøs plan om, at vi over de næste tre 
år konkurrenceudsætter det hele, fortæller 
Koldings borgmester Jørn Pedersen.

En af de væsentlige barrierer for, at kom-
munerne kommer i gang med yderligere at 
konkurrenceudsætte opgaver er de omkost-
ninger, der er forbundet med at konkur-
renceudsætte en opgave – især første gang 
det sker. 

– Det er klart, at der ligger en udfordring 
i at beskrive det hele. Vi skal ikke stå i en 
situation bagefter og diskutere om dette 
her grønne areal nu er med i opgaven eller 

udbud til at afprøve idéer, teknikker og fag-
lighed, og det sidste er en væsentlig moti-
vationsfaktor inden for det grønne område 
i Aalborg, fortæller stadsgartner Kirsten 
Lund Andersen.

– Vi skal jo udbyde en vis procentdel 
ifølge en aftale mellem regeringen og KL, 
så det er et politisk krav, hvor vi bliver bedt 
om at matche os med andre på markeds-
vilkår. Det handler naturligvis om at skabe 
den rigtige ydelse for de rigtige penge, siger 
Kirsten Lund Andersen.

Hun forklarer, at den rigtige ydelse bliver 
skabt i et samspil mellem det borgerne 
efterspørger, det, som man fagligt kan til-
byde, og så det, der reelt bliver udført ude i 
den fysiske verden. 

– Her har vi set en mulighed for at 
fremme best practice og skabe en læring, 
der handler om, hvordan vi omsætter vores 
strategi til reelle handlinger ude i marken, 
men også hvordan vi bliver målt i forhold 
til den fysiske verden, borgerne møder. Vi 
arbejder jo med årstidernes skiften og vind 
og vejr. Derfor der det vigtigt, at vi har en 
dialog med og en inddragelse af borgerne, 
som oplever de ydelser vi leverer, uanset 
om arbejdet udføres af vores egne entre-
prenører eller af en privat virksomhed, 
siger hun.

Derfor har kommunen arbejdet meget 
med at udbyde partnering-aftaler, som 
netop giver plads til innovation og læring, 
både i samspillet mellem kommunen og 
de private entreprenører, men også i dialog 
med brugerne af de grønne områder. 

ej. Det er ret omstændeligt og gør, at man 
ikke bare kan konkurrenceudsætte alle 
opgaverne hen over natten, forklarer Jørn 
Pedersen.

Til gengæld vurderer han, at arbejdet 
med at beskrive opgaverne i sig selv vil 
medføre en effektivisering.

– I år og næste år bruger vi samlet set en 
million kroner på at få beskrevet aktivite-
terne på vej- og parkområdet. Hvad laver 
vi, hvorhenne og hvornår? Det vil betyde 
en effektivisering og en besparelse, også 
selv om der ikke kommer private virksom-
heder ind og løser opgaverne. Omkostnin-
gerne til beskrivelsen henter sig hjem i en 
forøget effektivitet, siger Jørn Pedersen. 

– Vi har ikke sat et mål om, at vi skal nå 
40 procent. Vi skal vurdere alle områder og 
sikre, at det bliver gjort bedst og billigst. Det 
er også vigtigt, fordi det kan give en stolt-
hed hos medarbejderne, fordi de ved, at de 
udfører arbejdet bedst og billigst, fastslår 
borgmesteren. 

Aalborg sætter  
fokus på læring og innovation
Det er selvfølgelig ganske fornuftigt at 
afprøve priserne, men man kan også bruge 

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

Kan det offentlige lære af private virksomheder?
For virksomhederne handler udbud om at fokusere på kernekompetencer. Kan den 

offentlige sektor lære af virksomhederne?

Læs mere på www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

Foto: HedeDanmark a/s Foto: HedeDanmark a/s
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Sådan er reglerne

Advokat Lone Møller fra Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma giver her et overblik over 

de gældende regler:

Det er ikke alle opgaver kommuner eller statsinstitutioner kan lade udføre af private. 

Egentlige myndighedsopgaver som for eksempel udstedelse af påbud og forbud samt 

meddelelse af tilladelser medfører, at  myndighedsbeføjelser uddelegeres til private, 

hvilket kun er muligt helt undtagelsesvist.

Opgaver, som statsinstitutioner udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leve-

randører skal i henhold til cirkulære nr. 559 af 17. december 2002 udliciteres, hvis det 

gennem udbud godtgøres, at det er mest fordelagtigt for staten.

Vælger myndigheden at gennemføre en udlicitering, skal tjenesteydelsesopgaven 

udbydes efter følgende regler:

1. Tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007), hvorefter der skal 

gennemføres en annoncering, såfremt udliciteringen vedrører en serviceopgave (en 

tjenesteydelse), hvis værdi overstiger 500.000 kroner. Reglerne om annoncerings-

pligt gælder ikke, når kontrakten indgås til brug for virksomhed omfattet af Forsy-

ningsvirksomhedsdirektivet, det vil sige for eksempel vandforsyning. 

2. Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udlicitering medfører, at der 

skal gennemføres udbud efter EU’s udbudsdirektiver, hvis kontraktværdien af den 

udbudte opgave i kontraktens løbetid andrager 1.438.448 kr. (for statslige opgaver 

931.638 kr.) og for så vidt angår forsyningsvirksomheder kr. 2.884.350.

Når en opgave overlades til en privat, må udførelsen af opgaven ske således, at ydelsen 

står til rådighed for borgerne på samme måde, som hvis kommunen/statsinstitutionen 

selv udførte den. Det vil sige, at der skal være lige adgang for alle eller, i det omfang 

der sker en afgrænsning, at dette sker efter samme saglige kriterier, som kommunen/

statsinstitutionen kunne anvende. 

Det er endvidere et krav, at de offentlige myndigheder fører kontrol med, at opga-

ven udføres tilfredsstillende. 

En udlicitering af en serviceopgave vil som hovedregel medføre, at der overføres 

medarbejdere fra den offentlige myndighed til den private leverandør, og i den forbin-

delse skal lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse iagttages. 

Pas på ensidigt fokus på økonomien!
Kirsten Lund Andersen advarer mod, at 
man ser for ensidigt på besparelsespoten-
tialet.

– Hvis man har ensidigt fokus på pris, 
så er det måske billigt på den korte bane, 
men lige netop levende planter har jo ofte 
levetider på over 100 år – så det kan blive 
meget dyrt, hvis der ikke er udvikling over 
tid.  Det nytter ikke at aflevere en subopti-
mering, der giver problemer for eftertiden, 
siger hun.

– Desuden er det for støvet kun at kigge 
på besparelser. For os handler det om at 
bruge udbuddene som en mulighed for at 
tænke læring og bedre udnyttelse af res-
sourcerne generelt. Vi er sat i verden for at 
matche et forventningsniveau. Vores ydel-
ser skal være tidssvarende og levedygtige. 
Det er det vigtigste, fastslår stadsgartneren 
fra Aalborg.

Det synspunkt støttes af Thomas B. Ran-
drup, der netop er blevet ansat til at skabe 
forretningsudvikling i HedeDanmark a/s, 
som er Danmarks største grønne service-
virksomhed. 

– Man skal passe på med at fokusere 
på prisen på bekostning af dynamik og 
udvikling i områderne. Det er vigtigt, at 
der er plads til innovation og udvikling i 
driften og dermed også i samspillet mellem 
det offentlige og private leverandører. Det 
gælder ikke mindst på det grønne område, 
hvor vi arbejder med en natur, som hele 
tiden er i forandring, siger Thomas B. Ran-

for en partneringaftale, er der de største 
besparelser at hente – samtidig med at 
områderne fortsat udvikles, siger Thomas 
B. Randrup, 

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

drup, der blandt andet har en fortid som 
professor i parkforvaltning ved Københavns 
Universitet. 

– Vi har talrige eksempler fra udlandet 
der viser, at grønne områder degenererer, 
hvis der over en længere årrække udeluk-
kende fokuseres på at slå græsset og klippe 
hækken. Der skal være mulighed for at 
inddrage brugerne og for at redefinere 
opgaverne. Vores erfaringer er, at når det 
offentlige og det private samarbejder inden 

Kommunerne har et betydeligt potentiale for at forbedre økonomien 
ved at øge antallet af udbud inden for vej- og parkdrift. Det er dog 
vigtigt ikke kun at fokusere på pris. Der bør skabes plads til udvikling 
og innovation i kontrakterne, så der er mulighed for at udvikle sam-
arbejde og ydelser i takt med, at eksempelvis innovation giver nye 
muligheder i opgaveløsningen.
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Arbejdskraftens frie bevægelighed  
– trussel eller mulighed?

Arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa 
blev redningen for den danske byggebran-
che under den sidste højkonjunktur. Uden 
hjælp fra udenlandske medarbejdere og 
samarbejdspartnere havde branchen ikke 
kunnet klare efterspørgslen og samtidig 
været i stand til at holde lønstigningerne 
nogenlunde i ro.

Branchen fik derved øjnene op for de 
muligheder og udfordringer, der ligger i et 
fleksibelt europæisk arbejdsmarked. Selv 
her efter mere end 2 år i branchens værste 
krise i mands minde beskæftiger over 60 
procent af Dansk Byggeris medlemsvirk-
somheder stadig udenlandsk arbejdskraft 
eller samarbejder med udenlandske part-
nere på byggeopgaver i Danmark. Så på 
godt og ondt kan det konstateres, at det 
danske arbejdsmarked er blevet en integre-
ret del af det europæiske arbejdsmarked.

Det skærper konkurrencen, ikke bare 
blandt virksomhederne om at tiltrække 
den bedste arbejdskraft, men også blandt 
medarbejderne om at få de mest attraktive 
job.

Virksomhederne  
må tænke internationalt
For virksomhederne gælder, at man ikke 
mere kan nøjes med at tænke lokalt, men 
bliver nødt til at tage et internationalt 
perspektiv ind over sine handle- og strate-
giplaner.

Dagens forbruger kan sagtens finde 
ud af, om dækkene er billigere i et andet 
land, eller at en polsk malermester er bil-
ligere end den lokale malermester. Det er 
naturligvis en ny udfordring, som virksom-
hederne må og skal kunne forholde sig til, 
hvis de vil overleve på længere sigt.

Hidtil har udviklingen været mest synlig 

i byggebranchen, den grønne sektor og 
landbruget, men den er i fuld gang med 
at brede sig i andre brancher, eksempelvis 
rådgivningsbranchen.

Vi må ikke isolere os
Hos nogle er den naturlige reaktion på den 
stigende internationalisering af det danske 
arbejdsmarked et ønske om indhegning af 
det danske marked, opbygning af barrierer 
og handelshindringer, fordi udviklingen 

virker uoverskuelig og betragtes som en 
trussel. 

Det er ærgerligt, for det, Danmark har 
brug for, er, at vi imødegår udviklingen 
med en positiv ånd og omstillingsparathed 
med rank ryg – og ikke at vi isolerer os fra 
andre. Vi vil sagtens kunne klare os, hvis 
vi tager os sammen, og hvis vi tager udfor-
dringerne positivt op med udgangspunkt i 
gode danske værdier.

Hvad skal virksomhederne så gøre?
For virksomhederne betyder det blandt 
andet, at de bør finde og udvikle deres 
spidskompetencer. 

De bør også hurtigst muligt anerkende 
og forstå, at det danske marked er blevet en 
integreret del af det internationale marked 
og få indarbejdet en international tanke-
måde og forståelse i hele virksomheden. 

Af Søren Lange Nielsen, Dansk Byggeri

Et integreret europæisk arbejdsmarked præger 

stadig flere brancher. Det øger konkurrencen, men 

også mulighederne for danske virksomheder og 

for Danmark som samfund.

Trods krisen har 60 procent af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder fortsat udenlandsk arbejdskraft 
eller udenlandske samarbejdspartnere på byggeopgaver i Danmark.

Foto: Jens Dresling, Polfoto 
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Arbejdskraftens frie bevægelighed  
– trussel eller mulighed?

112-T04 arbejdskraftens bevægelighed OK

Sønder Allé 9   DK-8000 Aarhus C   tlf. 89 31 90 00

abel.dk

Vi skaber merværdi for vores 
klienter ved at levere kompetent 
og brugbar rådgivning

Den virksomhed, der begynder at hyre 
udenlandsk arbejdskraft – eller samarbejde 
med udenlandske partnere – bør sikre, at 
både ledelse og medarbejdere har respekt 
for andres måder at gøre tingene på. 

En tysk håndværker er eksempelvis vant 
til et hierarkisk ledelsessystem, hvor han 
bliver kontrolleret meget og straffet, hvis 
han gør andet end lige præcis det, han har 
fået ordre på. Det skal man tage højde for 
som leder i en dansk virksomhed. Man bør 
forklare medarbejderen, at i Danmark kon-
trollerer vi meget mindre end i Tyskland, 
og at vi forventer, at medarbejderne selv 
tager initiativ til at gå videre med arbejdet. 
Og så skal både ledelse og medarbejder 
efterfølgende acceptere, at det tager tid for 
den udenlandske medarbejder at vænne sig 
til den nye ledelsesmetode – og i øvrigt ikke 

være blind for, at tyskeren sikkert kan lære 
os noget. 

’Hellige’ emner op til diskussion
Danmark har jo, som nation, taget det 
første skridt ved at melde sig ind i EU, men 
nøler alligevel med at tage skridtet fuldt ud 
og tilpasse sig virkelighedens verden.

Hvis vi skal bevare og udbygge vores 
konkurrenceevne, bliver vi nødt til at tage 
endog meget hellige emner op til analyse 
og diskussion. Det gælder eksempelvis det 
danske velfærdssystem, den danske arbejds-
markedsmodel, pensionsordninger, skat-
teregler, integrationspolitik, indvandrer-
politik, uddannelsessystemer, m.m. Vi skal 
sikre, at skatter og afgifter nu også bliver 
betalt af både inden- og udenlandske med-
arbejdere og virksomheder, og at handels-
hindringer og barrierer afskaffes. Vi skal 
også anerkende og acceptere, at vi er godt 
på vej til at blive et multietnisk samfund og 
blive væsentligt bedre til integration. 

Kikker vi mod syd, så kan man se, at for 
eksempel de nordtyske delstater er begyndt 
at betragte det skandinaviske marked som 
en del af deres hjemmemarked. De begyn-
der på børnehaveniveau med at indføre 

dansk som første fremmedsprog samt at 
tilbyde tyske virksomheder og jobsøgende 
intensive kurser i arbejdsdansk, norsk og 
svensk, fordi man har erkendt, at sproget 
er en vigtig nøgle til forståelse på tværs af 
landegrænserne.

I Danmark bør vi også i langt højere 
grad indarbejde en international forståelse 
for og orientering mod især vores nærme-
ste nabolande i undervisningssystemet, 
lige fra børnehavesystemet over tekniske 
uddannelser og handelsuddannelser til uni-
versitetsniveau.

Hvis vi kan evne det med gode danske 
værdier som udgangspunkt, vil vi stå stærkt 
i fremtidens Europa og kunne fastholde 
og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Den 
har vi nemlig stærkt brug for, hvis vi skal 
forblive konkurrencedygtige, sikre vores 
velfærd og afbøde virkningerne af, at vi får 
flere ældre og færre arbejdsduelige dan-
skere i de kommende år. 

Forfatteroplysninger:
Søren Lange Nielsen er chefkonsulent inden for 
udenlandsk arbejdskraft i brancheorganisationen 
Dansk Byggeri.
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Langsigtede  
samarbejdsaftaler  
betaler sig

Aarhus Vand har oplevet en sænkning af 
enhedspriserne for sanering af afløbsled-
ninger på 18 procent over de sidste fire år. 
Derudover har man fået en bedre kvalitet, 
mere tilfredse borgere og et bedre samar-
bejde. Det er resultatet af mange års erfa-
ring i længerevarende samarbejdsaftaler, 
som kaldes partnering.

Allerede i 2006 indgik Aarhus Vand 
i partneringsamarbejde på kloaksane-
ringsområdet. I samarbejdet indgår alt fra 
rådgivere til entreprenører og leverandører 
af pumper. I 2009 begyndte en ny seksårig 
rammeaftale med Orbicon som én af de to 
rådgivere, der er med i partneringsamar-
bejdet.

Saneringen af kloaksystemet er en stor 
opgave, og systemet skal fremtidssikres i 
forhold til blandt andet klimaforandringer, 
miljø og byudvikling. Det er derfor vigtigt 
med sammenhængende løsninger, der 
effektivt kan løse de langsigtede udfordrin-
ger.

Klare mål
Der er sat klare mål for det fælles arbejde, 
og de virksomheder, der deltager i sam-
arbejdet, kan enten få en bonus eller et 
nedslag i honoraret, alt efter om målene 
nås. Hvis en opgave bliver løst til under det 
budgetterede, har Aarhus Vand udformet 
en incitamentsstruktur, der bevirker, at 
parterne deler »overskuddet«. Hvis opga-
ven er blevet dyrere end budgetteret bliver 
»underskuddet« til gengæld også delt. Men 

der er også andet end økonomi, der tæller.
De opsatte mål er inden for:

• Økonomi
• Kvalitet
• Samarbejde
• Borgertilfredshed
• Miljø og energi

Målet for økonomisk effektivisering er for 
eksempel på mindst 10 procent over den 
6-årige periode, og med årlige resultater 
inden for det enkelte mål følges udviklin-
gen løbende. Fra de deltagende virksom-
heders side er det en fordel, at det står helt 
klart, hvad det er, kunden gerne vil have, og 

Af Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand, og Dorthe Pinholt Hansen, Orbicon A/S

Aarhus Vand har fået meget mere for pengene 

efter at have indgået samlede aftaler med eksem-

pelvis rådgivere, entreprenører og specialister 

inden for no-dig. Fælles mål og incitamenter inden 

for effektivitet og udvikling er nogle af nøglebe-

greberne. 

Aarhus Vand

Leverer drikkevand til ca. 85.000 

af de 300.000 indbyggere i Aarhus 

Kommune og renser spildevandet for 

næsten alle borgerne i kommunen. 

Der er:

• 2400 km afløbsledninger

• 1500 km vandledninger

• 30 mio. m3 spildevand om året

• 15 mio. m3 drikkevand om året

• 10 renseanlæg

• 10 vandværker

En positiv og effektiv samarbejdskultur fremmer effektivisering og kvalitetsforbedring. 
Her arbejdes der på Åby Kildeplads.

Foto: Claus Haagensen, Chili
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112-T05 aarhus vand

Aarhus Vand får nogle samarbejdspartnere, 
der arbejder sammen om effektivt at løse 
opgaven efter Aarhus Vands ønsker.

Faste partnere sikrer viden
Aarhus Vand er meget bevidst om at få 
mest ud af investeringerne, og der er meget 
at vinde ved partnerskabstankegangen. Et 
fast samarbejde over så lang tid giver for-
syningsselskabet en partner, der kender til 
de lokale forhold, har let adgang til data og 
kender arbejdsmetoder og målsætninger. 

Denne deling af viden på tværs giver 
ofte en adgang til nye og innovative løsnin-
ger – og det daglige arbejde lettes for alle 
parter, og bliver mere effektivt.

Samarbejde  
i stedet for særinteresser
Før parteringaftalerne blev taget i brug, 
oplevede Aarhus Vand, at parterne pri-

mært plejede særinteresser og havde mere 
fokus på egen økonomi i stedet for på 
projektets. Viden blev holdt tæt til krop-
pen og ikke delt i tilstrækkeligt omfang, 
og med nye samarbejdspartnere ved hvert 
projekt, gik en masse oparbejdet viden 
tabt. Derudover blev for meget tid brugt på 
interne uenigheder omkring aftaleforhold 
og udbudsgrundlag.

Med faste samarbejdspartnere og klare 
mål er partneringsamarbejdet kommet 
rigtig langt i processen med at overvinde 
disse udfordringer, og i stedet er der skabt 
en positiv og effektiv samarbejdskultur, 
som fremmer effektivisering og kvalitets-
forbedring.

Parat til partnering
Alle involverede parter skal gøre sig klart, 
at det er anderledes at arbejde i et part-
neringsamarbejde. Rådgivere og entrepre-

nører skal turde dele deres viden og lægge 
kortene på bordet – både når det går godt 
og skidt. I Aarhus Vand har man også orga-
niseret sig anderledes i forhold til partne-
ringsamarbejderne. I stedet for, at der er én 
projektleder på hvert projekt, er der to-tre 
medarbejdere tilknyttet et delpartnerskab, 
og der er oprettet interne netværk, der 
sikrer videndeling. 

Effektivt samarbejde kræver, at alle 
arbejder mod samme mål og kender de 
værdier, metoder og mekanikker, der 
arbejdes efter. Der er årlige workshops for 
partnerskaberne, og de involverede virk-
somheder afholder også interne workshops, 
hvor der både er fokus på effektivitet og 
udvikling. Der bliver lavet udviklingsplaner 
i samarbejde, viden bliver opsamlet og 
gjort tilgængelig for alle i partnerskabet og 
meget mere. Der skal altså en temmelig 
stor værktøjskasse til at styre det hele, men 
det betaler sig.

Resultaterne taler for sig selv. Inden 
for afløbsområdet er reduktionen på 18 
procent i enhedspriserne i forhold til 2004-
2005 et flot resultat. Derudover har 89 
procent af de borgere, der har været berørt 
af kloakarbejdet været tilfredse eller meget 
tilfredse, og tilfredsheden med samarbejdet 
parterne imellem ligger på 97 procent.

Forfatteroplysninger:
Claus Møller Pedersen er afdelingschef for Plan og 
Projekt i Aarhus Vand. Dorte Pinholt Hansen er 
teamleder i afdelingen Forsynings- & Anlægstek-
nik hos Orbicon A/S i Aarhus. 

Et effektivt partnering-samarbejde 
har sikret Aarhus Vand faldende 
enhedspriser på afløbsområdet.

Foto: Scanpix Danmark
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En lang række omlægninger og udbygnin-
ger af elnettet er sat i gang med det formål 
at forberede nettet til de stigende mængder 
vindmøllestrøm, som i fremtiden kommer 
til at præge elnettet med store udsving i 
produktionen.

Samtidig har en satsning på biomasse 
på den korte bane båret frugt i form af en 
stigning i forbruget af vedvarende energi i 
Danmark. 

Til gengæld møder biogassen fortsat 
modvind, idet markedet afventer resultatet 
af politikernes forhandlinger om Energi-
strategi 2050, som umiddelbart før dead-
line fortsat var i en indledende fase. 

Det viser en gennemgang, som Vækst 
har foretaget af regeringens nyeste energi-
politiske redegørelse, Energistrategi 2050 
samt den foreløbige energistatistik for 2010.

Forberedelserne til  
vindmøllestrømmen i fuld gang
Den 27. april offentliggjorde klima- og ener-
giminister Lykke Friis regeringens energi-
politiske redegørelse for 2011. Her fremgår 
det, at der de seneste år er besluttet og 
igangsat en lang række projekter, som for-
bereder elnettet til vindmøllestrømmen.

3.200 km 132-150 kV luftledninger er i 
gang med at blive erstattet med cirka 2.900 
km kabler, en proces der kører frem til 2030. 

Et nyt 600 MW kabel under Storebælt 
blev indviet i september 2010.

I november 2010 blev det nordiske elmar-
ked koblet sammen med elnettene i Belgien, 
Frankrig, Holland, Luxemburg og Tyskland. 

I januar i år har Lykke Friis givet tilladelse 
til, at Energinet.dk kan udbygge eltransmis-

sionsnettet med en ekstra 400 kV ledning 
mellem Tjele og Kassø. 

I de kommende år vil der blive bygget en 
ny 700 MW elforbindelse til Norge, så den 
samlede kapacitet bringes op på 1.700 MW 
fra 2014, og samtidig har EU-kommissionen 
i 2010 givet tilsagn om at støtte etablering 
af to internationale forbindelser – én 
mellem Jylland og Holland og én fra kom-
mende havmølleparker på Kriegers Flak til 
henholdsvis Tyskland og Danmark. 

De mange projekter bidrager hver især 
til, at elnettet bedre vil kunne håndtere 
de markant stigende mængder vindmøl-
lestrøm, som i de kommende år vil præge 
elnettet med en stærkt varierende elpro-

Af Poul Erik Pedersen

Vindkraft og biomasse er i fremdrift, mens 

udbygningen af biogasproduktionen fortsat 

står i stampe.

Biogas i modvind

Vandkraft kan bruges til at lagre vindmøllestrøm. Strømmen bruges til at drive vandpumper, som 
pumper vandet tilbage op i vandreservoiret, hvor energien lagres, indtil der er behov for den. Derfor 
udbygger Danmark sin elforbindelse til Norge.

Foto: DONG Energy

Foto: Sieleman, Polfoto
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duktion. Om- og udbygningerne gør det 
nemlig lettere at flytte overskudsstrøm til 
andre landsdele eller lande, hvor det ikke 
blæser, og hvor der er behov for el.

Biomasse på den korte bane
Mens disse store infrastrukturprojekter 
sigter mod vindkraften, så har fokus på den 
korte bane været rettet mod at reducere 
kulforbruget og øge anvendelsen af bio-
masse. Et forbedret tilskud til el produceret 
på basis af biomasse har tilskyndet store 
kraftværksejere til at erstatte en del kul 
med træpiller.

Denne proces afspejles i den foreløbige 
energistatistik fra 2010, som Energistyrelsen 
offentliggjorde den 17. marts. Energistati-
stikken viser, at forbruget af vedvarende 
energi i 2010 steg med cirka 14 procent, så 
det kom op på 19,3 procent af bruttoener-
giforbruget. Ifølge Energistyrelsen kom det 
absolut største bidrag til stigningen fra bio-
masse, idet forbruget heraf steg med 14,8 
petajoule (PJ). Til gengæld faldt forbruget af 
kul med 4 procent. 

Næststørste bidrag til stigningen i det 
vedvarende energiforbrug kom fra vind-
kraft med 3,9 PJ. Tallene skal sættes i for-
hold til, at det danske bruttoenergiforbrug 
i 2010 var på 809 PJ, når der korrigeres for 
klimaudsving og udenrigshandel med el.

Med sin Energistrategi 2050 fremlagde 
regeringen i foråret et forslag om, at der på 
skal sættes yderligere gang i udbygningen 
med biomasse. Det skal blandt andet ske 
ved at indføre et frit brændselsvalg for 
decentrale kraftvarmeværker under 20 
MW, så de får mulighed for at skifte fra dyr, 
afgiftsbelagt naturgas til billig, afgiftsfritaget 
biomasse. Kraftvarmeværkerne producerer 
i dag både el og varme ved hjælp af en 
gasmotor. Biomasse kan kun bruges til pro-
duktion af el og varme i større dampturbi-
neanlæg. Derfor går de decentrale værker 
formentlig over til udelukkende at produ-
cere varme på basis af biomassen.

Biogassen står i stampe
Forslaget om frit brændselsvalg for de 
decentrale kraftvarmeværker vil øge anven-
delsen af biomasse. Men det rejser samtidig 
nogle udfordringer i forhold til regeringens 
mål om en kraftig forøgelse af biogaspro-
duktionen i Danmark.

Regeringen foreslår at øge tilskuddet til 
biogasproduktion, men skriver samtidig i 

et faktaark om energistrategien, at »biogas 
i mindre omfang vil blive anvendt i små 
decentrale kraftvarmeværker, men i stedet 
i højere grad vil blive anvendt i større kraft-
varmeværker, industri og ved opgradering i 
naturgasnettet.« 

Men den plan er måske ikke helt lige-
til. I hvert fald har Brancheforeningen 
for Biogas gjort opmærksom på, at det 
frie brændselsvalg risikerer at fjerne den 
umiddelbare markedsadgang for især de 
15-20 nye biogasanlæg, der aktuelt er på 
tegnebrættet. 

– Det er glædeligt, at regeringen aner-
kender behovet for at forbedre den grund-
læggende økonomi i biogasanlæggene, men 
det er dog tvivlsomt, om forslaget vil være 
nok til at nå regeringens mål om, at 50 pro-
cent af husdyrgødningen skal udnyttes til 
energiformål. Samtidig trækker det alvorligt 
den anden vej, at man vil fjerne hele det 
basale afsætningsgrundlag for biogasanlæg-
gene, nemlig den decentrale kraftvarme, 
siger sekretariatsleder Bruno Sander Niel-
sen fra Brancheforeningen for Biogas.

– Det er godt, at regeringen lægger op 
til, at biogassen kan distribueres via natur-
gasnettet, men det er ikke en umiddelbart 
hurtig afløser for de decentrale kraftvar-
meværker. Nogle steder er der langt til den 
nærmeste naturgasledning, og desuden er 
der ekstra omkostninger til opgradering af 
naturgassen. Det er jo heller ikke sikkert, 
at der lige er en industri, som kan aftage 
gassen i nabolaget, siger han.

Et fremtidigt energisystem med store 
mængder vindmøllestrøm får brug for 
hurtigt at kunne regulere el-produktionen 
op og ned. Derfor bliver der ifølge Bruno 
Sander Nielsen et betydeligt behov for 
biogas i kraftvarmesektoren.

Må ikke spænde ben for biogassen
Ved en workshop om energipolitik på Chri-
stiansborg den 28. marts arrangeret af For-
eningen Danske Kraftvarmeværker gjorde 
klima- og energiminister Lykke Friis det 
klart, at hun er opmærksom på kritikken.

– Biomasse og biogas er stabile energi-
kilder, der kan træde til, når vindmøllerne 

Stigende mængder vindkraft stiller nogle 
nye krav om, at elnettet skal kunne hånd-
tere en elproduktion, der stiger og falder 
som vinden blæser..

Elkablet over Storebælt blev indviet i  
september 2010 og gør det muligt at udnytte vindmøllestrømmen bedre.

Foto: Ricky John Molloy, Energi.dk
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står stille. Biogas kan komme til at dække 
5-10 procent af vores energiforbrug og har 
dermed potentiale til en 10-dobling af den 
nuværende produktion. Derfor foreslår 
vi højere tilskud til biogas end til nogen 
anden vedvarende energikilde. Det er også 
klart, at det frie brændselsvalg ikke må 
spænde ben for biogassen, sagde Lykke 
Friis.

Senere ved det samme arrangement 
sagde fødevareminister Henrik Høegh, at 
det frie brændselsvalg handler om at styrke 
konkurrencen og dermed økonomien i den 
vedvarende energiproduktion. 

– Det er generelt sådan, at vedvarende 

energi koster mindre i dag, end det gjorde 
i går. De steder, hvor vi får vedvarende 
energi ind, vil det være OK at sikre, at vi får 
det billigste brændsel ind. Og på et decen-
tralt kraftvarmeværk vil det måske være 
biomasse. Men det er klart, at vi skal have 
biogassen ud at flyde, og her er det jo oplagt 
at få biogassen ud via naturgasnettet og ud 
i industrivirksomheder, som kan producere 
deres egen energi, sagde Henrik Høegh. 

Ikke udsigt til hurtig løsning 
Bruno Sander Nielsen understreger, at det 
haster med at få afklaret de fremtidige 
rammer. Alle nye biogasprojekter er for-

mentlig sat mere eller mindre i bero for at 
afvente resultatet af politikernes forhand-
linger om regeringens forslag til energistra-
tegi. 

Men der er ikke udsigt til en hurtig 
afklaring af biogassens fremtid. Venstre 
og Konservative har ved flere lejligheder 
udtrykt ønske om, at der bliver indgået et 
energiforlig, gerne inden sommerferien 
– og også inden et valg. Til gengæld har 
oppositionen udtrykt skepsis over for 
mulighederne for en aftale før det kom-
mende valg. 

– Regeringens mål er en bred aftale, der 
strækker sig fra SF til Dansk Folkeparti. Det 
vil give den største sikkerhed for dem, der 
skal investere i den vedvarende energi, men 
det gør også, at forhandlingerne er vanske-
lige. Vi har alle et ansvar over for, hvordan 
vi sikrer en fremadrettet klima- og energi-
politik, men det tager tid, sagde Venstres 
energiordfører Lars Chr. Lilleholt til Vækst 
kort før deadline.

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

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

Lykke Friis: Frit brændselsvalg må ikke spænde ben for biogas 
29-03-11. Konkurrence mellem biogas og biomasse skal sikre, at vi får de billigste løsnin-

ger, sagde fødevareminister Henrik Høegh ved en workshop på Christiansborg. 

Biomasse og biogas i rokade 
01-03-11. Biogas skal ikke anvendes i små decentrale kraftvarmeværker. I stedet skal 

værkerne producere varme baseret på biomasse, foreslår regeringen i Energistrategi 

2050. Læs Væksts gennemgang af energistrategien med hensyn til biomasse og biogas.
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Miljøingeniører:  
Ét skridt frem – to tilbage!

I skrivende stund er seks 4. klasser på besøg 
i Naturvidenskabernes Hus som led i et 
længere forløb, hvor eleverne skal dyrke 
deres egne afgrøder i samarbejde med en 
lokal landmand.  Der er blevet etableret en 
forsøgsmark ved Naturvidenskabernes Hus, 
som først blev pløjet, i dag bliver den sået, 
og senere skal der høstes og laves mad og 
brød af høsten. Eleverne sætter kartofler 
og sår korn og majs. I processen lærer de 
en masse om jord, landbrug og fødevarer, 
og idet afgrøderne er deres egne, spirer 
nysgerrigheden og videbegærligheden frem. 
Eleverne vil forstå, hvad der har indflydelse 
på afgrødernes vækst, og pludselig er de 
godt i gang med naturvidenskabelig læring. 
Den naturvidenskabelige teori bliver et 
værktøj med en umiddelbar relevans for 
det, de gerne vil opnå. Pludselig kan natur-
videnskab »bruges til noget«. Derudover 
giver forløbet eleverne værdifulde første-
håndserfaringer med simpelt landbrug og 
naturens cyklus, noget meget få børn har 
i dag, og som er afgørende for at kunne 
sætte naturfagene ind i egen begrebs-
ramme. 

Naturvidenskab er  
vigtigt – men ikke for mig!
I Danmark ligger vi under gennemsnittet i 

OECD med hensyn til andelen af en årgang, 
der får en uddannelse indenfor naturvi-
denskab og teknologi. I 1966 udgjorde kan-
didater indenfor matematik, fysik og kemi 
10 procent af det totale antal af kandidater 
fra universiteterne. I 2010 var det faldet til 
under 1,5 procent, samtidig med at der i alt 
bliver uddannet 12 gange så mange kandi-
dater. Hver gang vi, i Danmark, uddanner 
100 ingeniører inden for miljø er de 50 
udlændinge, som ikke bliver i Danmark 
efter endt uddannelse. Og når 1 ny uddan-
nes inden for området går 2 på pension, 
inden for vandmiljø er det 4! Det harmone-
rer dårligt med Danmarks målsætning om 
at være foregangsnation indenfor grøn tek-
nologi og know-how og ønsket om stigende 
eksport inden for disse områder. 

PISA undersøgelsen i 2006, med spe-
cielt fokus på naturvidenskabelige fag, 
viste, at eleverne generelt anerkender, at 
naturvidenskab og teknologi har betyd-
ning for samfundet, men kun 20 procent 
af de danske elever angiver, at de gerne vil 
bruge naturvidenskab i deres fremtidige 
studium og karriere. Den internationale 
ROSE-undersøgelse (Relevance of Science 
Education) giver samme billede: Eleverne 
synes naturvidenskab er vigtigt – men bare 
ikke for »mig«.

Anvendelsesorientering  
og egne erfaringer rykker
I Naturvidenskabernes Hus er det vores 
mål, at langt flere elever oplever, hvad 
naturvidenskab og teknologi populært 
sagt kan bruges til. Elever skal i skolen ikke 
blot lære om naturvidenskab, men også 
anvende fagene til noget, de selv opfatter 
som værdifuldt. I forhold til de lidt ældre 
elever skal der etableres et større link 
mellem teori og anvendelse i virksomheder, 
og eleverne skal møde rollemodeller med 
moderne ingeniør- og naturvidenskabe-
lige jobs. Det er en øjenåbner for elever at 
opdage, at ingeniørens arbejde kan være 
med til at skabe en bedre verden gennem 
teknologi og know-how. Når vi bliver bedre 
til at vise betydningen af naturvidenskab 
og teknologi, er det mit håb, at langt flere 
får lyst til at vælge en uddannelse og kar-
riere inden for dette område.

Forfatteroplysninger: 
Mai Louise Agerskov er direktør for Naturviden-
skabernes Hus i Bjerringbro og uddannet civilin-
geniør. Hun er netop blevet valgt ind i Hedeselska-
bets repræsentantskab.

Af Mai Louise Agerskov, Naturvidenskabernes Hus

Interessen for naturvidenskab 

og teknologi blandt danske 

unge ligger blandt de laveste 

i verden. Det er et paradoks 

i forhold til børns instinktive 

nysgerrighed over for naturen 

og naturens love. 

Ungdommen på besøg hos Naturvi-
denskabernes Hus, der arbejder efter et 

princip om, at elever i grundskole og 
gymnasium ikke blot skal lære om natur-

videnskab, men også opleve, at fagene 
kan anvendes til noget værdifuldt.

Foto: Naturvidenskabernes Hus
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En plantage i forvan dling

Birkebæk Plantage syd for Herning var én 
af de første plantager, som Hedeselskabet 
og E.M. Dalgas medvirkede til at få plantet. 
Siden da er plantagen blevet drevet som en 
traditionel, jysk nåletræsplantage med træ-
produktion for øje. 

Nu er plantagen på vej ind i en ny æra. 

Udtyndinger, plantning af løvtræer og bær-
bærende buske, omlægning og nyetablering 
af fodermarker skal skabe nye vilkår for 
vildtet, især kronvildt, men også råvildt, 
harer, snepper og gråænder.

– Vores vision er, at Birkebæk Plantage 
skal være en mønsterskovejendom inden 
for hjortevildtforvaltning. Plantagen skal 
være en rollemodel og fremvise de bedste 
metoder til at integrere jagt og vildtplejetil-
tag i moderne skovbrug. Dette indebærer 
blandt andet, at Birkebæk Plantage skal 
medvirke til at skabe og afprøve innova-

tive metoder inden for området, siger Ove 
Kloch, administrerende direktør i Hedesel-
skabet, der ejer plantagen.

Idéen er, at udviklingen af ejendommen 

Af Poul Erik Pedersen

Birkebæk Plantage har i mange år været en tradi-

tionel, jysk nåletræsplantage. Nu forvandles den til 

et mønsterskovbrug med fokus på hjortevildt.

112-N02 birkebæk ok

Hedeselskabet  
som skovejer

Hedeselskabet ejede pr. 31. decem-

ber 2010 helt eller delvist 24.261 ha 

skov- og naturejendomme i Danmark 

og udlandet. 

Hedeselskabets Egne Skove i Dan-

mark blev i 2009 PEFC skovcertifi-

ceret. Ved certificeringen forpligter 

Hedeselskabet sig til at drive skovene 

efter de kriterier og retningslinier, 

der gælder for bæredygtig skovdrift, 

ud fra økonomiske, økologiske og 

sociale forhold.

Kronvildt kræver ro, føde og skjul. Ro er skabt ved 
blandt andet at sætte bomme op ved indfaldsvejene, 
så der ikke kommer biler ind i skoven. Føde sikres 
blandt andet ved fodring med roer, ensilage og etab-
lering af fodermarker, hvor forskellige afgrødeblan-
dinger afprøves. Skjul skabes ved at etablere  
tætte nåletræbevoksninger i passende  
afstand fra veje og stier, så  
der er ro til dyrene.

Foto: HedeDanmark a/s
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En plantage i forvan dling

S K O V-  O G  N AT U R E J E N D O M M E . R Å D G I V N I N G  O G F O R M I D L I N G

Skove og naturejendomme 
– salg og vurdering

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84

skal bygge på bæredygtige metoder til bio-
topforbedrende vildtpleje.

– Det er vigtigt for os at vise, at vi kan 
skabe en mønsterejendom, hvor der både 
er fokus på økonomien, men også på sam-
fundsmæssige og sociale interesser såsom 
øget biodiversitet, lagring af CO2, friluftsliv 
og sundhed, forklarer Ove Kloch.

Konkret plan med �� tiltag
Visionen for Birkebæk Plantage er krystal-
liseret ud i en plan, der omfatter 43 helt 
konkrete tiltag, som er udarbejdet af Hede-
Danmark a/s – datterselskab i Dalgasgroup 
a/s, som varetager Hedeselskabets kom-
mercielle aktiviteter.

En del af tiltagene handler om at for-
bedre levevilkårene for vildtet. Det gælder 
eksempelvis udtynding af skovbryn, hvor 
der indplantes løvtræ og bærbærende 
buske, men også etablering af fodermarker 
og nye beplantninger, der med tiden kan 
give vildtet bedre gemmesteder.

En anden del af tiltagene er direkte 
rettet mod vildtet – en bestandspleje, der 
handler om at fodre dyrene, ikke at for-
styrre vildtet og at regulere bestandenes 
størrelse.  Eksempelvis er der sat bomme 
op for at forhindre unødvendig bilkørsel 
i plantagen, ligesom der arbejdes på at 
ændre den måde jagt er foregået på i sko-
vene.

Allerede masser af kronvildt
HedeDanmark tog i 2010 fat på at gennem-

føre tiltagene, og det er gået godt fremad, 
fortæller Rasmus Grønborg Bak, som står 
for den daglige drift og udvikling af Birke-
bæk Plantage.

– På nuværende tidspunkt har vi gen-
nemført cirka tre fjerdedele af de beslut-
tede tiltag. Der er gennemført en række 
udtyndinger og plantninger, og vi har 
omlagt eksisterende fodermarker og etab-
leret nye. Alle tiltag, der handler om den 
direkte bestandspleje, er gennemført på 
nuværende tidspunkt, siger han.

Spørgsmålet er så, om tiltagene allerede 
nu er begyndte at give nogle af de ønskede 
resultater. 

– Det har de i høj grad. Før så vi sjældent 
kronvildt i plantagen. På nuværende tids-
punkt er der omkring 50 stykker kronvildt i 

plantagen det meste af tiden. Med i billedet 
hører, at vi er i dialog med jagtlejerne om, 
hvordan jagten foregår i plantagen, og det 
har medvirket til at trække mere kronvildt 
ind i plantagen, konstaterer Rasmus Grøn-
borg Bak.

Og der er udsigt til, at der kommer 
meget mere kronvildt i de kommende år. 
Den sidste fjerdedel af tiltagene i planen 
for Birkebæk Plantage mangler stadig at 
blive gennemført, hvilket vil forbedre føde-
mulighederne yderligere.

– Desuden er det jo sådan, at de planter, 
vi har plantet for at skabe gemmesteder for 
vildtet, endnu kun er 25 cm høje. Når disse 
planter er vokset op, vil vi komme yderli-
gere et skridt nærmere visionen for planta-
gen, siger Rasmus Grønborg Bak.

Der er blandt andet etableret vildtagre (billedet), som er med til at sikre et bedre fødegrundlag  
for kronvildtet. Et andet initiativ er vedvildtagre med pilekloner, som hvert år bides ned af vildtet.

www.cray-in.dk

Krebsens vennekreds . Tlf. 7452 3571

En af 
naturens herlig-
heder og bordets 
glæder ...

Lige nu vrimler damme og bække med krebs. 
Krebsens vennekreds har krebsene til fest og 
udsætning.

Foto: HedeDanmark a/s
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Ændret grødeskæring  
– hvad bliver konsekvenserne?

Regeringens udkast til vandplaner omfat-
ter blandt andet en beslutning om, at 
grødeskæringen skal ændres i 7.300 km 
vandløb for komme nærmere en opfyldelse 
af miljømålsætningerne for de pågældende 
vandløb. 

Ændret grødeskæring kan medføre øget 
fugtighed på de vandløbsnære arealer 
langs de pågældende vandløb. Derfor har 
regeringen besluttet, at de landmænd, der 
bliver berørt af  en forringet afvandingstil-
stand, skal have økonomisk kompensation. 
Det er kommunerne, der har ansvaret for 
at ændre grødeskæringen og beregne de 
afvandingsmæssige konsekvenser, mens 
det er staten, der skal beregne og udbetale 
kompensationen til landmændene.

De nødvendige data
Orbicon A/S har for Landbrug & Fødevarer 
udarbejdet en omfattende faglig redegø-
relse, der viser, at det er muligt at beregne 
de afvandingsmæssige konsekvenser af en 
ændret grødeskæring.

Ifølge redegørelsen er de nødvendige 
data for beregningerne af vandstande i 
vandløb først og fremmest, hvor meget 
vand der løber (vandføringen) og data om 
vandløbenes fysiske form (opmålingsdata). 
Sidstnævnte gælder også, selvom vand-
spejlsberegningerne og de afvandingsmæs-
sige konsekvensanalyser viser sig at skulle 
foretages på grundlag af de regulativmæs-
sige dimensioner og bestemmelser, oplyser 
redegørelsens forfattere, Bjarne Moeslund 
og Klaus Schlünsen.

Derudover er det nødvendigt med kend-
skab til grødetilstanden, herunder grødens 
sammensætning og mængde.

For at beregne fugtighedsforholdene 
på arealerne omkring vandløbene er det 
desuden nødvendigt med data om terrænet 
omkring vandløbene. 

Kun hvis man har alle de nødvendige 
data, kan man foretage retvisende bereg-
ninger af, hvordan ændret grødeskæring 
påvirker vandstandsforholdene i et givet 
vandløb og fugtighedsforholdene på area-
lerne omkring vandløbet, fremgår det af 
redegørelsen til Landbrug & Fødevarer.

De nødvendige data vedrørende vand-
føring og fysisk tilstand findes for en del 
vandløbs vedkommende i eksisterende 
databaser, eksempelvis HYMER, VASP 
og VandløbsGIS. Men for en del af de 
udpegede vandløb er datagrundlaget 
mangelfuldt eller ikke-eksisterende. Dertil 
kommer, at der er en udbredt mangel på 
det nødvendige detailkendskab til grøden, 
oplyser redegørelsens forfattere.

Vandspejlet i jorden nær vandløb
I fagkredse er det en almindelig antagelse, 
at det synlige vandspejl i vandløbene 
hænger sammen med vandspejlet i jor-
derne omkring vandløbene. Denne sam-
menhæng gør, at man omkring et hvilket 
som helst sted i vandløbene kan beregne, i 
hvilken kote vandspejlet i jorderne vil ligge, 
når man kender vandspejlskoten i vandlø-
bene.

Det vigtige for landmanden er imidler-
tid, hvordan vandspejlet i jorden ligger i 
forhold til terrænoverfladen. For at beskrive 

dette forhold anvender man den såkaldte 
digitale højdemodel. Det er en model, der 
på grundlag af laserscanninger fra fly, giver 
et detaljeret billede af terrænforholdene, 
ikke blot umiddelbart omkring vandløbene, 
men for hele landområdet.

Man kan således regne sig frem til, hvor-
dan et hvilket som helst vandspejl i vand-
løbene vil ligge i forhold til det omgivende 
terræn, og på den måde få et billede af, 
hvordan vandspejlet i vandløbene påvirker 
afvandingstilstanden omkring disse.

Beregningerne af afvandingstilstanden 
på arealerne omkring vandløbene vil typisk 
ske på grundlag af tidsserier af beregnede 
daglige vandspejlskoter i vandløbene. 
Beregningerne kan være i form af en sta-
tistisk analyse af vandspejlskoterne i den 
periode, hvor grødeskæringen typisk kan 
påvirke afvandingstilstanden. Man kan 
eksempelvis beregne middelvandspejlsko-
ten for sommerperioden (maj-september), 
men man kan også beregne andre vand-
spejlskoter, der relaterer sig mere specifikt 
til den aktuelle arealanvendelse, fremgår 
det af redegørelsen til Landbrug & Føde-
varer.

Beregnede effekter  
af ændret grødeskæring
For at belyse sagen nærmere har Orbicon 
analyseret vandstandsforholdene i og 
omkring 4 konkrete vandløbsstrækninger.

Disse analyser har  vist, at grødeskæ-

 Af Poul Erik Pedersen

Ny redegørelse viser, at det er muligt at beregne 

de afvandingsmæssige konsekvenser af en ændret 

grødeskæring. Men det er nødvendigt at analysere 

de enkelte vandløb. 

Redegørelse til land-
brug og fødevarer

Artiklen er baseret på en omfattende 

faglig redegørelse »Konsekvensana-

lyser af ændret grødeskæring i vand-

løb«, som Orbicon A/S har udarbejdet 

for Landbrug & Fødevarer.
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Ændret grødeskæring  
– hvad bliver konsekvenserne?

ringen i alle 4 vandløb har betydning for 
afvandingstilstanden, men de har også vist, 
at  effekten af flere årlige grødeskæringer i 
nogle vandløb er for lille til, at der er grund 
til at fortsætte hermed. 

Flere årlige skæringer har ganske vist i 
alle 4 vandløb en større effekt på afvan-
dingstilstanden end 1 skæring eller ingen 
skæring, men analyserne stiller spørgsmål 
ved, om forskellene har en reel betydning 
for arealanvendelsen. Med andre ord: I de 
nævnte tilfælde gør flere skæringer ikke 
nødvendigvis jorden mere dyrkbar end 1 
eller ingen grødeskæringer.

Desuden viser analyserne, at man kan 
begrænse de negative konsekvenser for 
afvandingstilstanden ved at målrette den 
ændrede grødeskæring mod det eller de 
tidspunkter, hvor afvandingsbehovet er 
størst, og det eller de tidspunkter, hvor 
grødeskæringen gør størst nytte i forhold til 
afvandingsinteresserne.

Samtidig kan man forbedre miljøtil-
standen ved at omlægge til en miljøvenlig 
grødeskæring, hvor denne ikke allerede 
praktiseres. Dermed betyder ændret grøde-
skæring ikke nødvendigvis mindre grøde-
skæring.

Prioritering  
og trinvis gennemførelse
Konklusionen på analyserne er, at de 
direkte afvandingsmæssige konsekvenser 
ikke i alle tilfælde bliver så store, som man 
måske på forhånd kunne forvente. Kon-
klusionen er dog draget med det forbehold, 
at de analyserede vandløb ikke nødven-
digvis giver et fuldt dækkende billede af 
situationen blandt de udpegede 7.300 km 
vandløb, skriver Bjarne Moeslund og Klaus 
Schlünsen.

Selvom man således har et brugbart 
koncept, og selvom man har gode data for 
et vandløb, så er det under alle omstæn-
digheder vanskeligt at forudse den mere 

langsigtede udvikling i vandløbet. Derfor 
anbefaler redegørelsens forfattere, at man 
gennemfører ændringerne af grødeskærin-
gen trinvis og samtidig overvåger udviklin-
gen i vandløbene og konsekvenserne af den 
ændrede grødeskæring. 

Vandløb er forskellige, og den økono-
miske ramme for kompensation til land-
mændene kan vise sig for lille i forhold til 
opgavens samlede størrelse. Det taler ifølge 
redegørelsen for, at indsatsen prioriteres, 
således at den især rettes mod de vandløb, 
hvor en ændring af vedligeholdelsen kan 
forventes at få en reel positiv indflydelse 

på miljøtilstanden i vandløbet, og hvor der 
er et rimeligt forhold mellem den miljø-
mæssige gevinst og de afvandingsmæssige 
konsekvenser.

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

Grafikker: Orbicon A/S
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Eksempel på beregnede 

fugtighedsforhold om-

kring en kort strækning 

af et vandløb, der er 

udpeget til ændret 

grødeskæring. Øverste 

billede viser fugtigheds-

forholdene i den korte 

sommerperiode (juni-

august) med nuværende 

grødeskæringspraksis (2 

skæringer). Det mellem-

ste billede viser fugtig-

hedsforholdene i samme 

periode ved skæring 1 

gang sidst i juli, og ne-

derste billede viser fug-

tighedsforholdene ved 

ophør af grødeskæring. 

Bemærk: terrænmodellen 

giver ikke grundlag for 

tegning af et korrekt bil-

lede af vandspejlet i selve 

vandløbet.

Kilde: Moeslund, B. og K. Schlünsen, 2011.

Afvandingsdybder

Tør eng 75 - 100 cm

Fugtig eng 50 - 75 cm

Våd eng 25 - 50 cm

Sump      0 - 25 cm

Frit vandspejl 0 cm

Afvandingsmæssige konsekvenser



Transport og miljø  
skal spille bedre sammen

Den europæiske infrastruktur skal være 
mere effektiv, og samtidig skal udlednin-
gerne af CO2 reduceres kraftigt. Det skal 
gøre EU mere konkurrencedygtig og sam-
tidig bidrage til opfyldelsen af EU’s klima-
målsætninger.

Det fremgår af Europa-Kommissionens 
nye transportstrategi Transport 2050, som 
kommissionen vedtog den 28. marts.

Strategien skal være med til at styrke 
mobiliteten i Europa, fjerne større hin-
dringer for en effektiv transport og sætte 
skub i vækst og beskæftigelse. Samtidig vil 
forslagene mindske EU’s afhængighed af 
olieimport drastisk og nedskære transport-
sektorens CO2-emissioner med 60 procent 
frem til 2050. 

Vi kan og skal begge dele
– Transport 2050 er en køreplan for en 
konkurrencepræget transportsektor, hvor 

mobiliteten styrkes, og emissionerne ned-
skæres. Vi kan og skal gøre begge dele, siger 
næstformand i EU-kommissionen Siim 
Kallas, der har ansvaret for transportsek-
toren.

Den udbredte opfattelse af, at mobilite-
ten må begrænses for at bekæmpe klima-
ændringer, er ikke korrekt, mener han.

– Konkurrenceprægede transportsy-
stemer har afgørende betydning for EU’s 
evne til at konkurrere med resten af verden 
og for økonomisk vækst, jobskabelse og 
befolkningens livskvalitet i dagligdagen. 
En begrænsning af mobiliteten kan ikke 
komme på tale, men vi kan heller ikke 
fortsætte som hidtil. Vi kan bryde trans-
portsystemets afhængighed af olie uden 
at ofre dets effektivitet og uden at bringe 
mobiliteten i fare. Vi kan finde en løsning, 
så alle vinder, siger Siim Kallas. 

Transportstrategien omfatter en omlæg-

ning af EU’s aktuelle transportsystem. De 
centrale mål, der søges opfyldt senest i 
2050, omfatter følgende: 
• Konventionelle benzin- eller dieselbiler 

må ikke længere køre i byer.
• Luftfartssektoren skal benytte 40 procent 

brændstoffer med færre CO2-emissioner, 
og emissioner fra skibsfarten nedskæres 
med mindst 40 procent.

• 50 procent af passagerbefordringen 
mellem byer over mellemlange afstande 
og godstransporten overflyttes fra vej til 
jernbaner og vandveje. 

• Transportsektorens emissioner skal 
skæres ned med 60 procent frem til 
midten af dette århundrede.

�0 konkrete initiativer
Kommissionen vil tilstræbe at oprette en 
fælles europæisk transportområde med 
øget konkurrence og en fuldt integreret 
infrastruktur, der forbinder de forskellige 
transportformer og åbner mulighed for 
en gennemgribende omlægning af trans-
portmønstrene for passagerbefordring og 
godstransport. 

Derfor fremsætter Europa-Kommissio-
nen i køreplanen 40 konkrete initiativer for 
det kommende årti.

Senest i 2050 bør hovedparten af pas-
sagerbefordring over mellemlange afstande 

Af Poul Erik Pedersen

Flere mennesker og mere gods i tog og skibe, 

mens benzin- og dieseldrevne køretøjer skal ud af 

byerne, fremgår det af Europa-Kommissionens nye 

transportstrategi.

Mere persontransport skal over på jernbanerne, mener Europa-Kommissionen. Det kan man jo gøre på flere måder – som her et biltog fra Deutsche Bahn, 
der fyldes i Avignon i Frankrig.

Foto: Torben Christensen, Scanpix Denmark
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Er din kommune også overgået til selvforsikring? 

Egen styring kræver både overblik over risici og forventning om færre skader. 

ForsikringsKuben er en kommunikationsplatform, som på en let og overskuelig 
måde giver adgang til anmeldelse af skader, oplysning om forsikringer og tips 
og vejledning i forebyggelse af skader. Herudover kan kommunens administrati-
on via ForsikringsKuben finde information om: Risikostyringspolitik, forsikringspolitik, 
sikringspolitik, sundhedspolitik, arbejdsmiljø og lovgivning.

Kontakt Willis og hør mere om, hvordan en Forsikrings Kube kan hjælpe din 
kommune med at nedbringe antallet af og udgifter til skader!

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

på 300 km og derover foretages ad jern-
bane.

Senest i 2030 bør 30 procent af den del 
af vejgodstransporten, som transporteres 
ca. 300 km og derover, overføres til andre 
transportformer såsom jernbane eller 
vandveje, og målet forhøjes til 50 procent 
senest i 2050.

Europa-Kommissionen ønsker desuden, 
at et samlet europæisk net af transportkor-
ridorer bindes sammen, så der bliver effek-
tive muligheder for at overføre både gods 
og passagerer mellem forskellige transport-
former. 

Senest i 2050 er det målet, at alle 
væsentlige lufthavne forbindes med jern-
banenettet og helst med højhastighedsnet-
tet. Det skal desuden sikres, at søhavne i 
tilstrækkelig grad er forbundet med jernba-
negodstransporten og om muligt de indre 
vandveje.

Senest i 2020 etableres en ramme for 
et europæisk informationsstyrings- og 
betalingssystem for transport, der omfatter 
såvel passagerer som gods.

Med hensyn til luft- og skibsfart, så 
vil den fortsat dominere ture over store 
afstande og interkontinental fragt. Nye 

motorer, brændstoffer og trafikledelsessy-
stemer skal medvirke til at øge effektivite-
ten og mindske emissioner.

Fossilt brændsel ud af byerne
For bytransport vil Europa-Kommissionen 
planlægge en stor omlægning til renere 
biler og brændstoffer. 

Anvendelsen af konventionelle benzin- 
eller dieselbiler til bytransport skal halveres 
senest i 2030 og udfases senest i 2050, og 
kommissionen vil sikre, at der stort set er 
CO2-fri godstransport i større bycentre 
senest i 2030.

Stor betydning for EU
Den danske transportminister Hans Chr. 
Schmidt siger, at hvidbogen kommer til at 
spille en vigtig rolle for EU’s arbejde i de 
kommende år – også under det danske EU-
formandskab i første halvår af 2012. 

– Den nye hvidbog understreger, at vi i 
EU har behov for en konkurrencedygtig og 
effektiv transportsektor, som kan bidrage 
til væksten i hele regionen. Samtidig skal vi 
arbejde med miljødimensionen. Det kræver 
gode fælles regler i EU, og at vi i de enkelte 
lande arbejder for at udvikle stærke trans-
portsystemer, siger Hans Chr. Schmidt. 

– EU-samarbejde handler også om 
at skabe fair konkurrencevilkår mellem 
landene. Men vi skal samtidig gøre os det 
helt klart, at EU som helhed skal være en 
effektiv og konkurrencedygtig region i den 
globale økonomi. Det kræver en kæmpe 
indsats på transportområdet, fastslår trans-
portministeren.

Tema om infrastruktur i Vækst �-2011

I Vækst 3-2011 bringer vi et tema om infrastruktur, hvor vi sætter fokus på, hvordan 

Danmark kan forstærke konkurrenceevnen og samtidig tage hensyn til miljø og klima. 

Meld dig ind i Hedeselskabet og få Vækst. Telefon 87 28 11 33 eller  

www.hedeselskabet.dk.

Halvdelen af bilerne i byerne skal køre uden 
benzin eller diesel i 2030, og i 2050 skal fossilt 
brændsel stort set være helt væk fra byerne, 
hvis det står til Europa-Kommissionen. 

Foto: Leon Kirkholt, Polfoto
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Affald:  
Vi kan lære af andre lande

I Madrid sætter butiksejerne en ære i, at 
der er pænt og rent foran deres butik. De 
fjerner affald, fejer fortovet og gør facaden 
ren. Vejarbejdere i Madrid fejer efter sig, 
når de har afsluttet arbejdet. 

I Berlin og Stockholm gør man sig umage 
med at lave en effektiv afskærmning, når 

der er byggearbejder, og oprydningen bag-
efter er mere effektiv end i for eksempel 
København.

Og så er der holdningerne: Specielt den 
københavnske ungdom synes ikke det gør 
så meget, at der ligger lidt affald hist og her. 
Sådan er det i mindre grad i Sverige, måske 
fordi Hold Sverige Rent har eksisteret i 
årtier, mens Hold Danmark Rent kun er tre 
år gammel.

Sådan lyder nogle af budskaberne i en 
sammenligning af seks europæiske hoved-
stæder, som Københavns Kommune fik 
gennemført i september 2010. 

Sammenligningen – eller benchmarkin-
gen – gik ud på at undersøge renholdelses-

niveauet inden for en kvadratkilometer af 
de mest befærdede cityområder i hver af 
de seks storbyer. Resultatet faldt sådan ud, 
at Madrid lagde sig i spidsen, mens Køben-
havn kom ind som den sjette og sidste af de 
hovedstæder, der var med i undersøgelsen.

Mens Madrid scorede 4,5 på en skala 
fra 1 til 5, opnåede København 4,1 point. 
Københavns mål om at blive Europas 
reneste hovedstad i 2015 er dermed inden 
for rækkevidde, men der er fortsat en del 
udfordringer, som skal tages op, konklude-
rer Københavns Kommune.

Flere holder rent i Madrid
En ikke uvæsentlig forskel mellem Madrid 
og København er, at den spanske hovedstad 
har væsentligt flere medarbejdere til at 
holde gadebilledet rent og pænt.

– Hvis man ser på antallet af medarbej-
dere pr. kvadratkilometer, så har Madrid 
cirka dobbelt så mange til at varetage 
renholdelsen af gader, fortove og pladser, 
konstaterer Kim Hjerrild, der er område-
chef i Center for Renhold i Københavns 
Kommune.

Det er imidlertid ikke en farbar vej for 
København, fastslår han. 

– Vores forudsætning er, at vi skal nå 
vores mål med de samme ressourcer som vi 
har i dag. Det centrale er også, at vi måske 
kunne bruge 110-120 millioner kroner 
mere på at rydde dobbelt så meget op som 

Af Poul Erik Pedersen

København sammenligner sig 

med andre europæiske hoved-

stæder for at blive Europas 

reneste hovedstad i 201�.

Madrid er den reneste af de seks hovedstæder, der er blevet sammenlignet.
Foto: Scanpix

Grafik: Troels Marstrand
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i dag, uden at bybilledet ville blive markant 
anderledes. Desuden har vi ingen interesse 
i at bruge så mange penge på at rydde 
op på noget, der bare kunne puttes i en 
affaldskurv, siger områdechefen.

Fokus på holdninger og adfærd
Det er nemlig folks holdninger og adfærd, 
der er den primære kilde til affaldet på for-
tove, veje og pladser. 

– Når vi sammenligner med svensk 
og måske også tysk ungdom, så har vi i 
Danmark en ølkultur blandt danske unge 
kombineret med en afslappet holdning 
om, at kommunen klarer det henkastede 
affald. Så vi skal selvfølgelig arbejde på at 
effektivisere vores renholdelse, men det er 
nok så væsentligt at påvirke adfærden hos 
borgerne. Det bliver et meget langt og sejt 
træk og kan komme til at tage en genera-
tion eller to, fortæller Kim Hjerrild. 

International videndeling
Benchmarkingen viser, at København – og 
andre danske byer – kan lære af, hvordan 
andre europæiske hovedstæder griber 

opgaven an. Først og fremmest kan der 
gøres mere ud af at påvirke holdninger og 
adfærd, men et andet godt eksempel er 
afskærmningen af byggepladser.

– Det er noget vi tager op med den rele-
vante forvaltning i forbindelse med grave- 
og byggetilladelser, siger Kim Hjerrild.

Som medlem af den europæiske organi-
sation for storbyer, Eurocities, samarbejder 
Københavns Kommune desuden med en 
række andre storbyer om at dele viden og 
erfaringer om renholdelse. 

– Vi er med i en arbejdsgruppe for rene 
byer, hvor vi blandt andet arbejder med 
erfaringsudveksling omkring kampagner, 
men også med en omstilling fra dieseldrift 
til drift baseret på el. Vi har med succes 

introduceret elkøretøjer, el-ladbiler og en 
eldrevet affaldskomprimator, og vi håber 
snart at kunne afprøve den første eldrevne 
fejemaskine, siger Kim Hjerrild.

Optimisme
Områdechefen er optimist med hensyn til 
at nå målet om, at København skal blive 
Europas reneste hovedstad i 2015 – og 
dermed renere end Madrid.

– Vore belægninger, gader og bydesign 
er måske generelt lidt lettere at renholde, 
og vi kan arbejde mere effektivt. Desuden 
oplever vi, at folk i stigende grad har lyst og 
vilje til at tage del i arbejdet som frivillige, 
fordi de gerne vil gøre en aktiv indsats til 
gavn for deres egen bydel.

www.tidsskriftetvækst.dk

Stigende affaldsmængder
44 procent af de danske kommuner har siden 1. januar 2007 oplevet stigende affalds-

mængder. Det viser en undersøgelse, som Vækst, Hedeselskabets tidsskrift, har fore-

taget i samarbejde med Hold Danmark Rent og Jysk Analyse. Læs mere i Vækst 1-2011, 

som kan rekvireres via www.tidsskriftetvækst.dk eller på tlf. 87 28 11 33.
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Brug os som din
finansielle rådgiver
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Orbicon med i 
udvidelse af Herlev 
Hospital 
Orbicon A/S er med i det vindende konsor-

tium, der skal bygge en 52.000 m2 stor 

udvidelse af Herlev Hospital. Udvidelsen, 

der har en forventet pris på 1,3 mia. kroner, 

indeholder kvinde-barn-afdeling og akut-

modtagelse. Opgaven indeholder også 

en helhedsplan for det fremtidige Herlev 

Hospital med endnu en udbygning.

De nye bygninger er blandt andet formet 

som store cirkler, der giver bygningsmassen 

et blødere og mere imødekommende udtryk

– Byggeriet bliver i energiklasse 1, og 

der kommer til at indgå mange bæredyg-

tighedselementer for at få energiforbruget 

ned. Derudover vil flere små, grønne områ-

der skabe et godt miljø og rekreative omgi-

velser, siger Bent N. Andersen, projektchef 

hos Orbicon.

Udvidelsen af Herlev Hospital skal være 

klar til brug i 2017, og det er et af de helt 

store hospitalsprojekter, der nu er gået i 

gang. Konsortiet består af Henning Larsen 

Architects, Orbicon, Friis & Moltke, NNE 

Pharmaplan, Norconsult, Brunsgaard & Laur-

sen, SLA Architects.

Xergi A/S overdragede den 1. marts 2011 

et nyt biogasanlæg til en af Storbritanni-

ens førende grøntsagsproducenter Staples 

Vegetables i Wrangle nær Boston i Østeng-

land.

Staples Vegetables producerer grøntsa-

ger til supermarkeder. Hvert år har virksom-

heden en stor mængde grøntsagsaffald, der 

hidtil ikke har haft nogen videre værdi for 

virksomheden. 

Anlægget gør det muligt at afgasse 

affaldet og udnytte gassen til energiproduk-

tion i form af el, varme og køling. Udover 

grøntsagsaffaldet tilføres majsensilage, og 

den samlede mængde biomasse, der skal 

behandles i anlægget hvert år, bliver på 

cirka 50.000 tons.

Biogasanlægget har kapacitet til en 

elproduktion på 1,4 MW og forventes at pro-

ducere godt 11 millioner kwh el om året.

Staples Vegetables vil selv udnytte en stor 

del af elproduktionen. Samtidig leveres der 

grøn el til nettet svarende til cirka 1.500 

husstandes årlige forbrug. Overskudsvarme 

fra elproduktionen vil blive anvendt til 

virksomhedens kontorer om vinteren, men 

hovedparten vil blive anvendt til køling af 

virksomhedens lagerhaller. Det sker i en 

såkaldt absorptionskøler, der omdanner 

energien i det varme vand til køling.

Xergi har leveret anlægget med de nyeste 

teknologier til blandt andet indfødning af 

biomasse i reaktortankene samt elektronisk 

overvågning og styring af processerne i 

anlægget. 

Nyt britisk  
biogasanlæg i drift

Foto: Xergi A/S
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Boligselskabet Lejerbo har fået udviklet et 

nyt boligkoncept, der giver lavenergiboliger, 

som er til at betale for familier med almin-

delige indkomster. 

Boligerne skal i første omgang bygges 

i Kolding og Høje Taastrup. Projektet i Kol-

ding er det første fra et dansk almennyttigt 

boligselskab, der er blevet certificeret i 

forbindelse med EU’s Sustainable Energy 

Europe-kampagne.

– Konceptet er udviklet af os i samarbejde 

med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Energi-

0 betyder, at husene ikke bruger energi i sig 

selv. Det sikres ved hjælp af solceller, sol-

fangere, ekstra isolering, ventilationsanlæg 

med varmegenindvinding og varmepumpe, 

siger afdelingschef Sigurd Østergaard-

Andersen fra Orbicon A/S.

– Prisen skal være til at betale for folk 

med almindelige indkomster, og det er lyk-

kedes at udarbejde et koncept, der både 

holder selve byggeomkostningerne nede og 

har bragt energiforbruget ned på et mini-

mum, siger Sigurd Østergaard-Andersen.

Boligerne bliver bygget af præfabrike-

Omtanke og planlægning kan forvandle en 

uvejsom gammel beplantning til en skov 

med spor og lysninger samt fremhæve 

naturlige slugter og formationer i landska-

bet, så landejendommen skifter karakter til 

liebhaveri. 

10 år er der ca. gået, siden tømrermester 

Mads Knudsen besluttede sig for at købe 

en ejendom nord for Hadsund. Det var ikke 

bygningerne, der fik ham til at købe stedet, 

men en tur rundt på de 14 tønder land, som 

overbeviste ham om, at jorden her kunne 

omdannes til, hvad han i dag kalder sin 

»hyggegrund«. 

Siden har Mads Knudsen i samarbejde 

Enkle virkemidler giver stor effekt 

med HedeDanmark a/s blandt andet tyndet 

ud i de gamle bevoksninger og har i 2004 

og 2010 etableret levende hegn, der skær-

mer mod vestenvinden og fremhæver land-

skabets græsklædte og bløde bakker. Ryd-

ning af bevoksning i slugter og plantning på 

toppen af bakkerne er med til at fremhæve 

det kuperede terræn.

– Jeg har også ryddet de tilvoksede spor 

mellem træerne, så jeg kan køre og gå rundt 

i skoven. Det er en god måde at slappe af 

på efter arbejde, siger Mads Knudsen, der 

driver sit eget firma, Knudsen Byg, fra ejen-

dommen. 

Kolding og Høje Taastrup får energi 0-boliger

rede elementer. Det holder omkostningerne 

nede og forkorter byggeperioden. Elemen-

terne er af lette og genanvendelige mate-

rialer som træ, aluminium, galvaniseret stål 

og zink. 

I Kolding bliver der bygget 36 boliger og 

i Høje Taastrup bygges seks boliger for han-

dicappede og deres familier. 

Begge byggerier ventes at stå færdige 

inden for et år.
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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


