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Skovene først: Hvis vi skal høste mere biomasse ud af skovene om 10,
20 eller 30 år, så skal vi i gang med at plante træerne nu. Ved skovrejsning
og ved at øge anvendelsen af såkaldte ammetræer ved nyplantninger i

Sigurd Østergaard-Andersen

skovene (se forklaring i artiklen side 23-24) vil produktionen af biomasse
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fra skovene kunne mere end fordobles frem mod 2050.
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Annette Rye Larsen

Striben af fordele er lang: Øget skovrejsning og flere ammetræer i
nyplantninger i skovene vil fremme naturindhold, variation i landskabet
og rekreative værdier samt styrke grundvandsbeskyttelsen. Samtidig vil
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Biogas giver også en række fordele. Biogassen vil i fremtiden kunne
afbalancere vindkraften. Når vindkraften pludseligt går op, kan vi skrue
ned for den biogasdrevne elproduktion. Når vinden stilner af, kan vi
hurtigt skrue op for gassen igen.
Og så er der de øvrige gevinster: Bedre håndtering af husdyrgødning,
så der udledes færre næringsstoffer til vandmiljøet, en kraftig reduktion
i udledningen af drivhusgasser fra landbruget – og et CO2-neutralt drivmiddel til køretøjer.
Sidst, men ikke mindst: Både skovene og biogassen findes på hjemlig
grund, og forsyningssikkerheden er høj.
I Hedeselskabet og datterselskaberne i Dalgasgroup kender vi de

Redaktion og annoncesalg:

teknologier og metoder, der skal til for at øge produktionen af bæredygtig

Hedeselskabet

bioenergi i Danmark. Sammen med en række andre danske virksom-

Klostermarken 12
Postboks 91

heder sidder vi med kimen til en eksportsucces, men mangler bare det

8800 Viborg

sidste. For at vi kan realisere bioenergiens store potentialer, så har både

Tlf. 87 28 11 33

skovbruget og biogasbranchen brug for opbakning til at øge investerin-

Telefax 87 28 10 01
www.tidsskriftetvækst.dk
vaekst@hedeselskabet.dk

gerne.
Så kære politikere! Vi håber, I vil være med til at skabe nogle vilkår,
som gør det attraktivt at investere i en grøn fremtid for Danmark!
Ove Kloch
Adm. direktør

Kontrolleret oplag
1. juli 2010 - 30. juni 2011: 2.833

Hedeselskabet
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Politikere vil se på vandsektorloven
En ny lovgivning for Danmarks større vandog spildevandsselskaber trådte i kraft i 2010.
Siden da er lovgivningen blevet mødt med
massiv kritik. Kritikken går især på, at det
statslige Forsyningssekretariat, der beregner
statslige prislofter for forsyningerne, udelukkende fokuserer på økonomien og ikke tager
hensyn til, at forsyningerne står med en række
væsentlige opgaver inden for eksempelvis
miljø, grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Et eksempel er Hørsholm Vand, der har
fået at vide, at de inden for en overskuelig
årrække bør kunne halvere deres driftsomkostninger.
– Det virker helt urealistisk, og på nuværende tidspunkt er jeg ikke i stand til at se 10
år frem i tiden, siger administrerende direktør
Tina Otterstrøm og lægger ikke skjul på, at
det på sigt kan betyde, at Hørsholm Vand må
dreje nøglen om. Kritikken har fået en række
partier til at erklære sig villige til at se på
behovet for ændringer i lovgivningen.
Læs mere i artiklen side 28-29.

Foto: Bax Lindhardt, Scanpix
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Nyheder
fra nettet siden sidst
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Stora Enso vil bygge en by i træ
21-10-11. Den finsk-svenske træindustri vil bane nye veje for træ
til kontorer, boliger og huse op til otte etager med projektet
Wood City i Helsinki.

Det nye flertals visioner for energiområdet
26-09-11. Mens regeringsforhandlingerne foregår for lukkede
døre, kigger vi på det nye flertals fælles energivision frem mod
2050.

Frankrig:
500 millioner euro til biogas om året i 2020

Stadig flere indsatsplaner mod kæmpebjørneklo

24-11-11. Frankrig satser massivt på biogas til el, varme-

23-09-11. 61 kommuner har nu vedtaget indsatsplaner mod

produktion og distribution via naturgasnettet. Forhøjede

den giftige plante og flere er på vej. Få en praktisk vejledning i

tilskudssatser vil få gang i det franske biogasmarked, og

bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

nye projekter er allerede på vej, lyder det fra det danske
biogasselskab Xergis franske afdeling. De franske mål er

EU-Kommissionen foreslår grønnere landbrugstilskud

ambitiøse. I 2020 skal der distribures 270 millioner kubik-

23-09-11. EU-Kommissionen vil knytte flere grønne krav til udbe-

meter biogas via naturgasnettet. Elproduktion baseret på

talingen af landbrugstilskud. Reduktion i udledningen af drivhus-

biogas skal øges fire gange, og varmeproduktion baseret

gasser kan blive et af kravene.

på biogas skal forøges syv gange frem til 2020.

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde
dig på www.tidsskriftetvækst.dk

 / Vækst 4•2011

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

18 medlemmer af Hedeselskabet fik en guidet tur
i Sanderumgaards romantiske have.
Af Vibeke Højen, Hedeselskabet, og Poul Erik Pedersen

Septemberluften er stille. Solen er lun, og
det dufter af høst. Det er én af årets få
smukke sensommerdage, så der er hektisk
travlhed med høstarbejdet på Sanderumgaard, da 18 medlemmer af Hedeselskabet
ankommer til det fynske gods.
De er kommet for at opleve de smukke
historiske omgivelser i den romantiske
have. Men også for at høre om HedeDanmarks arbejde med at restaurere haven i
2009-2010.
Godset ejes af Susanne og Erik Vind, der
er henholdsvis kammerherreinde og kammerherre. I Herskabsstalden, der er indrettet til arrangementslokaler og butik, tager
Susanne Vind imod med kaffe og kage og
fortæller om havens historie.
Den romantiske have blev skabt for
200 år siden af Johan Bülov, der levede et

begivenhedsrigt liv med personligheder
som Frederik VI, Struensee og Christian
VII. Først som en af Frederik VI’s nærmeste
– senere i unåde.
Haven derimod fik lov at sove tornerosesøvn i næsten 200 år. Siden 1970’erne
havde familien Vind arbejdet på at restaurere haven. I 2006 kom det store gennembrud, da Realdania tilbød at støtte et
omfattende renoveringsprojekt for den
romantiske have.

De 18 medlemmer af Hedeselskabet
går nu en tur rundt i haven, og Susanne
Vind fortæller om arbejdet med haven, de
forskellige mindesmærker og statuer – og
gæsterne får lov at gå ind i et par af havens
nyrestaurerede pavilloner.
Driftsleder Tage Schødte fra HedeDanmark a/s fortæller om renoveringen af den
15 ha store have med rydning, jordarbejde,
etablering af belægninger og plantning
af træer og buske. Der blev blandt andet
plantet 16.000 stauder. Arbejdet begyndte
i august 2009 og sluttede i maj 2010, da
haven blev åbnet for offentligheden.
Tornerosehaven er vågnet op, og flere
tusinde mennesker har allerede nu besøgt
haven.

Få nye oplevelser med Hedeselskabet!
Som noget nyt tilbyder Hedeselskabet sine medlemmer at få førstehåndsoplevelser af
nogle af de aktiviter og projekter, der foregår i Hedeselskabet og datterselskaberne.
Se de kommende arrangementer på www.hedeselskabet.dk/oplevelser

Vi smiler først, når det virker!

Leder du efter et strategisk og kreativt reklamebureau med fokus på at skabe målbare resultater? Så klik ind på happyadvertising.dk

Hedeselskabet

En smuk eftermiddag
i historiske omgivelser
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Biolog Jacob Peter Jacobsen, Orbicon, orienterede om de nyeste forskningsresultater
fra minivådområdeprojektet (billedet tv). Th. åbner borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, det første nordjyske minivådområde.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Torben Agersted

Første minivådområde
ved Limfjorden

Udover Hedeselskabets økonomiske
støtte forestår datterselskaberne
Orbicon og HedeDanmark den opera-

Initiativet skal mindske
landbrugets udledning af
næringsstoffer.

Af Michael Kristensen, Dalgasgroup a/s

I takt med, at klokken nærmer sig 13.30,
fyldes et forblæst telt på jorden ved Birkelse
Hovedgaard i Nordjylland af forventningsfulde mennesker, der ser frem til indvielsen
af det første minivådområde omkring
Limfjorden. De fleste af de fremmødte
deltagere har taget højde for vejrets luner
og er iklædt solidt overtøj og gummistøvler,
og mange af dem bærer på store kameraer,
der indikerer, de er en del af den indbudte
presse.

Minivådområder
en del af en større plan
De summende samtaler i teltet forstummer, idet godsejer Jørgen Skeel træder op
på et lille podie og byder den samlede skare

velkommen. Jørgen Skeel ejer den jord,
som minivådområdet er anlagt på. Han
ser et stort potentiale i projektet, men han
mener samtidig, at minivådområder ikke
alene kan løfte de miljømæssige udfordringer i området. I sin tale understreger
han, at genetablering af stenrev i fjordene
ligeledes er en central faktor i optagelsen
af næringsstoffer. Derfor er det ifølge
Jørgen Skeel en væsentlig forudsætning, at
der etableres en dialog mellem landbrug,
natur- og vandmiljøfolk.

Et udviklingsprojekt i Hedeselskabet
Den næste, der indtager podiet, er Hedeselskabets administrerende direktør Ove
Kloch. Hedeselskabet har støttet udviklingsprojektet med i alt 5 millioner kroner, og
det er ikke tilfældigt:
– Det er selskabets synspunkt, at vi
skal udnytte ressourcer i jord og natur på
en måde, så alle kan være her i dag og i
fremtiden, siger Ove Kloch og fortsætter:
– Der er store udfordringer i forbindelse
med vækst og beskyttelse af natur og miljø,
Foto: Torben Agersted

tionelle del af projektet, hvor Orbicon
har rådgivet, konceptudviklet, etableret og overvåget, mens HedeDanmark
har stået for anlæggelsen af testanlægget på Birkelse Hovedgaard.

og det kræver en stærk faglig og innovativ
tilgang. Minivådområdet favner dette, idet
landbruget fortsat kan dyrke jorden, mens
næringsstoffer opsamles i minivådområdet.
I forlængelse heraf understreger han, at
de første fysiske målinger fra anlægget viser
tilfredsstillende resultater.
– Vores nye regering har i sit regeringsgrundlag skrevet, at Danmark skal være det
sted, hvor kommende års miljøteknologi
inden for fødevarer og landbrug skal udvikles. Til regeringen vil jeg sige: Vi er allerede
i fuld gang, slutter Ove Kloch.

Work smarter, not harder
Sidste taler er borgmester for Jammerbugt
Kommune Mogens Gade, og han begynder
med det engelske ordsprog: »Work smarter,
not harder.« Efter borgmesterens opfattelse
er det dækkende for de udfordringer, som
landbruget og den danske økonomi står
over for. Mogens Gade præciserer, at de
krav, der kommer fra centralt hold, ikke er
i tråd med de negative konsekvenser, der
følger for land og erhverv:
– Siden 2008 har vi mistet tæt ved
200.000 arbejdspladser – en udvikling, der
hurtigst muligt må stoppes. Projektet i dag
er et udtryk for, at udviklingen kan vendes,
hvis det er det, vi ønsker.
Forfatteroplysninger:
Michael Kristensen er kommunikationsmedarbejder i Dalgasgroup A/S.

Godsejer Jørgen Skeel (tv), der har lagt jord til det første nordjyske minivådområde, peger på minivådområder og stenrev som intelligente virkemidler til at forbedre vandmiljøet.

Friluftsteater, gang- og motionsstier,
udsigtspunkter og såkaldt geocaching er
blandt de nye muligheder, som Sir Lyngbjerg Plantage nordvest for Holstebro har
skabt for at gøre plantagen mere attraktiv
for såvel lokalbefolkning som for turister.
Hedeselskabets bestyrelse har støttet i Sir
Lyngbjerg Plantage med 75.000 kroner.
– Adgang til naturen og oplevelser i
det fri er en af de vigtigste grunde, når
folk vælger at bosætte sig i landlige omgivelser. Derfor ligger projektet fint i tråd
med Hedeselskabets formålsparagraf, der
blandt andet handler om at forbedre bo- og
levevilkårene i landområderne, siger adm.
direktør Ove Kloch, Hedeselskabet.
Plantagen er stiftet i 1879 og har været et
af landets vigtigste folkelige samlingssteder
i lighed med for eksempel Himmelbjerget.
– Skoven og dens bestyrelse har åbnet
muligheder for oplevelser. En sjælden
attraktion med stolte traditioner er blevet
genopfrisket og fornyet. Det er for mig
som lokal borger en stor glæde, at skovens
bestyrelse har valgt at sætte Sir Lyngbjerg

Den lokale skole gav koncert ved indvielsen i Sir Lyngbjerg Plantage.

på Danmarkskortet som en fælles attraktion
med masser af gratis oplevelser, sagde Kim
Bak Kristensen, formand for LAG-Holstebro,
da projektet blev indviet i september.

Hedeselskabet

75.000 til
Sir Lyngbjerg plantage
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LAG Holstebro (lokal aktionsgruppe
under EU’s landdistriktsprogram) har
ligeledes støttet projektet sammen med en
række private fonde og virksomheder.

Hellere lidt mere forsigtige
– end lidt for smarte

I Handelsbanken har vi altid sat tæring efter næring, og vi vil hellere være på den sikre side end at
tage chancen. Det lyder måske lidt kedeligt, men det har gjort os til en af Europas stærkeste banker
og givet os Nordens mest tilfredse kunder*.
Kontakt os og fortæl hvad du ønsker af din bank.

* I følge EPSI 2011

Ring 4679 1200 - eller find din filial på www.handelsbanken.dk/filialer
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Tilbagegang
vendt til fremgang

31/12 - 2013

Ambassadører skaffer nye medlemmer til
foreningen Hedeselskabet.

Af Poul Erik Pedersen

Et vigende medlemstal i Hedeselskabet er
nu vendt til fremgang.
– Siden vi igangsatte vores hvervekampagne i foråret, har vi fået 155 nye medlemmer. Målet er 1.000 nye medlemmer
ved udgangen af 2013, så der er et stykke
vej endnu. Det vigtigste er, at den tidligere
tilbagegang nu er standset og vendt til
fremgang, siger Vibeke Højen, projektleder
på Hedeselskabets hvervekampagne.
Fremgangen skyldes først og fremmest
en gruppe ambassadører, som gør en stor
indsats for at markedsføre Hedeselskabet
og finde nye medlemmer til foreningen.
– Indtil videre har vi udpeget 55 ambassadører. De har udvist et fantastisk engagement og kommet godt i gang i arbejdet
med at finde frem til nye medlemmer, siger
Vibeke Højen, der dog stadig har behov for
2-3 nye ambassadører i Østdanmark.

Nye oplevelser for medlemmerne
Som et led i kampagnen er Hedeselskabet
begyndt at invitere medlemmerne til at
opleve projekter og aktiviteter i Hedeselskabet. Indtil videre har medlemmerne
kunnet opleve en fåreflytning i Kongenshus
Mindepark, en jagt samme sted, en rund-

visning på Hedeselskabets hovedkontor
samt et besøg i den romantiske have på
godset Sanderumgaard på Fyn. Mellem 10
og 35 medlemmer har deltaget i de hidtidige arrangementer.
– Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementerne og ser frem
til, at vi i maj 2012 kan offentliggøre et nyt
program for 2012-2013. Hvis man har gode
idéer, så tager vi gerne imod dem, siger
Vibeke Højen.
De næstkommende arrangementer for
medlemmer er følgende:

Herningværket
Tirsdag den 20. marts 2012: Rundvisning
på Herningværket, der er Danmarks største
flisbaserede el- og varmeværk. Orientering
om HedeDanmarks leverancer af flis.
Fiskeri ved Rind å og Skjern å
Lørdag den 14. april 2012: Tilbring en dejlig
dag med fiskeri ved Rind å og Skjern å ved
Hedeselskabets ejendom, Arnborg Hedegaard.

01/11 - 2011

Hvervebarometer

Tilmelding via
www.hedeselskabet.dk/oplevelser
eller tlf. 8728 1133.

Vi er altid derude et sted ...

Vi lægger mer energi hos dig
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ɑ3U¨FLVRJVLNNHUOHYHULQJ

Uno-X Energi A/S . 7010 1234 . unox.dk

1000 nye medlemmer inden
udgangen af 2013. Det er
målet for Hedeselskabets hvervekampagne, der begyndte i
marts 2011. Kampagnen er
en del af selskabets arbejde
med at synliggøre Hedeselskabet som en aktiv og spændende forening i udvikling.
Hvervebarometeret viser den
aktuelle status på at skaffe
nye medlemmer.

Så enkelt som

Hvervebarometer_54x260.indd 1

07/11/11 16.02
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Regulering
af præstegårdshaver
Præstegårdshaven i Nr. Nebel, istandsat af Det Flyvende Korps i 1943.

Som en del af plantningssagen
var E.M. Dalgas med til at
styrke indsatsen for haver, og
fra 1943 var Hedeselskabet
med til at istandsætte præstegårdshaver.

Af P.F. Tøttrup

Ifølge bogen »Bondens have« fra Nationalmuseet blev den første egentlige havekultur
og havekunst grundlagt ved klostrene i den
tidlige middelalder. Fra klostrene bredte
haverne sig til slotte og herregårde. I tråd
med havekunstens begyndelse på klostrene
fik også præstegårdene smukt anlagte
haver, ligesom inspirationen bredte sig til
bondegårdene.
E.M. Dalgas var også meget interesseret i
haver, og i 1872 var han medstifter af »Det
jyske Haveselskab« og meget virksom og
interesseret i dette selskab, som han betragtede som et nyttigt led i sine planer om at
fremme plantningssagen.
I 1874 udsender han den lille pjece
»Anvisning til anlæg af småplantninger
Foto: Hedeselskabet

Præstegårdshaven i Brande istandsat af Det Flyvende Korps.

Foto: Hedeselskabet

omkring gårde og haver, samt til anlæg af
levende hegn«.
Pjecen udkom i flere oplag i tilsammen
50.000 eksemplarer.

Stor interesse
En lidet kendt aktivitet på havebrugsområdet omtales første gang i Hedeselskabets
Tidsskrift i 1943 under overskriften: Regulering af præstegårdshaver. Forhandlingerne herom med Arbejdsministeriet var
allerede påbegyndt sommeren forinden
og efter forskellige forhandlinger i Kirkeministeriet og med en havebrugsprofessor
ved Landbohøjskolen, tog man fat på at
planlægge reguleringen af gamle præstegårdshaver.
Der blev hurtigt anmeldt et par hundrede haver.
Den praktiske udførelse af istandsættelsen af haverne var henlagt til beskæftigelsesforanstaltningen Det flyvende Korps,
og til planlægningen ansatte Hedeselskabet
nogle havebrugskandidater.
Trods den store tilmelding måtte man i
årsberetningen i 1944 meddele, at vanskeligheden med at fremskaffe arbejdskraft
havde hindret, at arbejdet kunne iværksættes i større omfang. Der var på dette tidspunkt udarbejdet planer for 70 haver.
Senere årsberetninger rummer oplysninger om, at forskellige vanskeligheder
– Hedeselskabet uvedkommende – hin-

drede arbejdet i at få det omfang, som det
oprindeligt var ønskeligt.
Menighedsrådene skulle selv betale 25
procent af omkostningerne, og embedsindehaverne skulle forpligte sig til vedligeholdelse i henhold til planerne i 5 år.
I 1951 oplyser Tidsskriftet at såvel Kirkeministeriet som Arbejdsministeriet har
ønsket disse arbejder gennemført i videst
mulig udstrækning, dels fordi det kan have
betydning for afhjælpning af den lokale
arbejdsløshed, og dels fordi mange af de
gamle præstegårdshaver indeholder æstetiske og historiske værdier af almen interesse
og er så store, at nødvendige reguleringsarbejder overstiger embedsindehaverens
økonomiske evne.
I 1954 ophørte Hedeselskabets arbejde
med præstegårdshaverne. Der var indtil da
indsendt anmodning om regulering af 156
haver og udarbejdet planer for 109 haver.
Arbejdet var afsluttet for 89 af disse.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Der er en vej
for landbrug og miljø
Tema: Vandmiljø

Foto: Orbicon A/S

Når man følger med i de danske medier,
ser det ud som om den danske natur
gennem de seneste år er blevet en kampplads mellem repræsentanter fra landbrugs- og fiskerierhvervet på den ene side
og myndigheder og »friluftsdanmark« på
den anden.
Igennem de seneste måneder har der
specielt i landbrugets medier været en
markant debat om vedligeholdelsen af
de danske vandløb betinget af de stadigt
stigende problemer med oversvømmelser
af landbrugsjorden – oversvømmelser, der
enten ødelægger afgrøden eller umuliggør,
at man får dem bjærget i tide. Før dét var
der en meget ophedet debat om implementeringen af vandrammedirektivets vandplaner, som i vid udstrækning indeholdt
en række rådighedsindskrænkninger på
særligt sårbare arealer.
Vi kommer ikke uden om, at der er interessemodsætninger imellem landbruget,
som har en helt legitim ret til at kæmpe

for rammevilkår, som giver en international konkurrencekraft, og det omgivende
samfundets lige så legitime interesse i, at
produktionen i landbruget skal ske på en
bæredygtig måde, så landskab og recipienter vil bevare en høj naturkvalitet til de
kommende generationer.
Vi vil med dette temanummer forsøge at
sætte fokus på, at godt nok står vi overfor
en meget vanskelig udfordring. Men ved at
udnytte den videnskabelige og teknologiske
innovation som blandt andet Hedeselskabets dattervirksomheder og andre miljøteknologiske virksomheder bidrager med, vil
det være muligt at frembringe intelligente
løsninger, som vil kunne sikre, at der kan
laves bæredygtig landbrugsproduktion i
Danmark.
Dette vil ikke ske, med mindre vi er villige til at tænke anderledes. Vandløbene,
som jo for langt de flestes vedkommende er
etableret som kulturtekniske anlæg, skal redesignes, blandt andet med dobbeltprofiler,

som både kan sikre et højt naturindhold
og en afledningsevne tilpasset de ændrede
klimaforhold. Ligeledes må vi se på, hvordan vi håndterer næringsstofberigede
drænvand, blandt andet ved etablering af
minivådområder eller andre bæredygtige
virkemidler, så recipienter og de indre
fjorde ikke bliver overbelastede. Endelig må
landbrugserhvervet acceptere, at det er en
del af en fødevareindustri, som også skal
anvende renseforanstaltninger på luft- og
vandudledninger i lighed med al anden
produktionsvirksomhed i Danmark.
Vi tror på, at det vil være muligt at sikre
en natur og produktionsmæssig balance,
men intet kommer af sig selv. Erhvervet og
samfundet må investere i en bæredygtig
løsning.

Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør
Orbicon A/S
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Oversvømmede marker har aktualiseret
debatten om vandplanerne. Men handler det
bare om mere eller mindre grødeskæring?
Og hvad betyder det for miljøet? Kommunernes
pligter rækker ud over hensynet til afvanding.

Af Bjarne Bringedal Svendsen, Kommunalteknisk Chefforening

En sommer med oversvømmede marker
lige i høsten – mange steder for andet år i
træk.
- Vandløbene er for små. - Kommunerne
forsømmer at rense dem ordentligt op. Det
er i hvert fald de konklusioner, man som
udenforstående må drage, hvis man følger
med i medierne. Og det skal blive værre,
for lige om lidt skal EU’s vandrammedirektiv føres ud i livet for at give et bedre vand-

miljø, og det skal ske ved at reducere vandløbsvedligeholdelsen. Sådan set er der ikke
noget at sige til, at landbruget er bekymret.
Ulven kommer – eller gør den?

Hvordan er
kommunernes serviceforpligtelser?
Kommunerne har ansvaret for vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Hvordan og
hvornår fremgår af vandløbsregulativet.

Det er forkert at hævde, at vandplanerne generelt vil føre til permanente oversvømmelser,
men hyppigheden af oversvømmelser vil stige.

Foto: Henning Bagger, Scanpix

Ansvaret indebærer ikke garantier mod
oversvømmelser og lignende hændelser.
Typisk vil regulativet foreskrive to eller
tre perioder hen over sommer og efterår,
hvor der skal skæres grøde og en periode,
hvor der skal fjernes aflejringer, hvis der
er behov. Også omfanget af grødeskæringen fremgår af regulativet – typisk vil
regulativet angive, at grøden skal skæres i
en strømrende og altså ikke fjernes helt af
hensyn til miljøet.
Det er ikke tilladt at udvide vandløbet i
forhold til regulativet som led i almindelig
vedligeholdelse. Vandføringsevnen skal
med andre ord forblive uændret. Ellers er
der tale om en regulering, og det kræver
kommunens tilladelse og forudsætter, at
konsekvenserne er beskrevet. Forbedres
eksempelvis vandføringsevnen på en delstrækning, løber vandet hurtigere til de
nedstrøms strækninger, der så kan få problemer.
Kommunerne skal føre tilsyn med, om
regulativerne er overholdt. I praksis handler det om med passende mellemrum at
måle vandløbet op og kontrollere vand-

Tema: Vandmiljø

Er det fordi
vandløbene er for små ?
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Tema: Vandmiljø

Hvis brugerne i højere grad kommer til at betale for vandløbsvedligeholdelsen,
så vil det frigøre offentlige midler til at prioritere de bedste af de naturlige vandløb, foreslår KTC (Kommunalteknisk Chefforening).

Foto: Claus Haagensen, Chili

føringsevnen samt kontrollere, om den
løbende vedligeholdelse er gennemført som
beskrevet i regulativerne.
Før 1982 var vandløb typisk beskrevet
som en skikkelse – det vil sige sider med et
anlæg, en bundbredde og -kote. Efter 1982
kunne man som alternativ til skikkelsen
beskrive tilstanden ud fra vandføringsevnen. Et vandløb kan have lokale indsnævringer, store sten eller lignende uden, at
det går ud over den vandføringsevne, som
regulativet skal sikre. Det lyder måske
mærkeligt, men det skyldes, at en lokal
indsnævring typisk vil få vandet til at løbe
hurtigere. Sten, udhængende brinker, stryg
og i det hele taget fysisk variation i et vandløb er af afgørende betydning for et godt
vandløbsmiljø. Derfor må kun aflejringer
fjernes – ikke sten og fast bund.

Grødeskæring har begrænset effekt
Med den »nye« vandløbslov fra 1982 blev
der af miljøhensyn lagt op til, at ikke al
grøde i vandløbet skulle fjernes. Grødebræmmer og -banker i vandløbene er
nødvendige, hvis der skal være en ørredbestand og i det hele taget et godt miljø. Og
desuden har et vandløb med en enkelt eller
flettede strømrender faktisk en god vandfø-

ringsevne. Til gengæld kunne hyppigheden
af grødeslåninger sættes i vejret, for eksempel fra én til to årlige klipninger.
Grødeskæring har imidlertid kun en
begrænset effekt uanset, om der klippes en
eller flere gange. For lige så snart grøden er
klippet, sætter genvæksten ind især af problemplanter som pindsvineknop. Og efter
blot få uger kan vandløbet atter være fyldt
med grøde. Det er som en græsplæne. Hvis
man kun klipper den to gange om året,
vil den være langhåret det meste af tiden.
Det siger også sig selv, at optræder der en
voldsom regnhændelse dagen efter grødeskæringen, så har indsatsen stor betydning.
Men sker det en måned efter, er virkningen
minimal eller måske helt forsvundet.
At dyrke de lave arealer tæt ved åen
indebærer derfor en risiko for bredejerne,
som kommunerne nok kan minimere men
ikke fjerne.

Vandplaner og dykkede dræn
Statens vandplaner lægger op til reduceret
vandløbsvedligeholdelse i 7.300 km vandløb, fordi det er den billigste måde at opnå
et godt vandmiljø på.
Naturlige vandløb snor sig gennem landskabet. Vandet strømmer mere roligt end i

et udrettet vandløb. I det snoede vandløb er
der mange levesteder for faunaen. Strømmen gnaver af bredderne i den ene ende af
en slyngning og aflejrer sandet og jorden på
kanten i den anden ende. I det udrettede
vandløb føres det videre. Et udrettet vandløb er mere vedligeholdelseskrævende.
Nogenlunde det samme kan siges om
grødeskæringen. Vandplanter er en vigtig
del af livsgrundlaget og dermed miljøet i
vandløbene. Fjernes de, ødelægges miljøet
og så er millioninvesteringer i spildevandsrensning uden den ønskede virkning.
Derfor blev vandløbsloven lavet om i 1982,
således at grødeskæringen skulle efterlade
en vis vækst i vandløbet.
Det bedste for miljøet og det billigste for
samfundet vil være helt at droppe vandløbsvedligeholdelsen ifølge et udvalg nedsat
af Finansministeriet og Miljøministeriet
(Godtfredsensudvalget). Derfor lagde den
tidligere regering op til, at 7.300 kilometer
vandløb skulle have reduceret vandløbsvedligeholdelse – altså ikke ophør. I Danmark
er der betydeligt flere vandløb. Hvad der
skal ske med resten, henstår i det uvisse.
Reduceret vandløbsvedligeholdelse har
skabt stor angst udtrykt i landbrugets
medier. Blandt andet skrækken for nega-
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Totalt er der cirka 69.000 km vand-

tive effekter af dræn, hvis udløb er dykket
ned under vandoverfladen i vandløbene.
Men alt andet lige vil det blot betyde, at
drænene vil være dykkede med en større
hyppighed i sommerperioden end ellers.
Om vinteren er de fleste dræn i forvejen
dykkede meget af tiden. Derfor er det
næppe sandsynligt, at den øgede hyppighed
af dykkede dræn skulle have så fatale konsekvenser.
Derfor er det også forkert at hævde, at
de nye vandplaner generelt vil betyde permanente oversvømmelser af marker, hvis
grødeskæringen mindskes. Derimod vil det
betyde, at hyppigheden af oversvømmelser
alt andet lige vil stige. Lavbundsområder
med organisk jord kan dog have sat sig så
meget, at det her får større konsekvenser.
Men spørgsmålet er, om disse jorder overhovedet kan opretholdes i omdrift – selv
med yderligere kulturtekniske indgreb.

Kulturtekniske anlæg
Mange vandløb er kunstigt anlagte udelukkende med afvanding for øje. Og mange af
disse vandløb har derfor ikke de kendetegn,
som karakteriserer et naturligt vandløb. De
er snorlige – ofte med næsten stillestående
vand. KTC (kommunalteknisk chefforening) har derfor foreslået, at vandløbsloven revideres, og at der indføres et nyt
begreb – »kulturtekniske anlæg« som modsætning til naturlige vandløb. I stedet for
at bruge penge på at skabe godt vandmiljø
i disse vandløb – det kan være næsten
umuligt – så mener KTC, at de bedste af
Foto: Claus Haagensen, Chili

de naturlige vandløb skal opprioriteres, så
der tages mere hensyn til vandløbsmiljøet
under vedligeholdelsen.
Det er ikke det samme som, at kulturtekniske vandløb skal lades i stikken – vi
kan sagtens lave vedligeholdelsesbestemmelser, der sikrer en fornuftig miljøtilstand
også i disse render – men altså med afvanding som det primære formål.

løb i Danmark, hvoraf ca 75% er små
vandløb med en bundbredde under
2,5 m.
Alle 69.000 km vandløb er omfattet af vandløbsloven.
28.000 km vandløb er omfattet af
naturbeskyttelsesloven.
27.000 km af de 69.000 km vandløb er målsatte og omfattet af vandplanerne.
Godt 20.000 km af de målsatte

Brugerfinansierede vandløb
Den tidligere miljøminister gjorde det
betydeligt sværere for kommuner at »privatisere« vandløb i starten af 2011. Forskellen fra offentlige vandløb er, at i »private«
vandløb skal bredejerne selv sørge for vedligeholdelsen. Men vandløbene er jo allerede
privatejede – også de offentlige. Hvorfor
skal samfundet så betale for hele vedligeholdelsen i tusindvis af kilometer vandløb i
det ganske land? Samfundet har jo kun en
ganske beskeden interesse i afvanding, som
stammer fra vejanlæg og spildevand. Hvis
brugerne selv fik ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen i de kulturtekniske anlæg og
måske også andre vandløb, ville samfundet
årligt kunne spare store millionbeløb, som
så kunne bruges på at genskabe et godt
miljø i de naturlige vandløb med højt miljøpotentiale.
Spørgsmålet om brugerbetaling er selvfølgelig op til landets politikere. Der er
ganske vist ikke tale om nytænkning – faktisk tværtimod, for sådan var det også før
1963. Men for hvilke vandløb skal brugerne
i givet fald selv betale – er det kun de kul-

vandløb har en miljømæssigt høj
målsætning.
Ca. 7.300 km målsatte vandløb
– svarende til ca 11% af alle vandløb
eller ca 37% af de højt målsatte
vandløb - er udpeget til ændret grødeskæring og/eller forbedring af den
fysiske tilstand.
Kilde: Naturstyrelsen (www.nst.dk)

turtekniske, eller er det også for de øvrige?
Og hvordan med de vandløb, hvor brugerne også udgøres af lystfiskere og kanosejlere? Der er selvfølgelig mange afledte
detaljer, der skal afklares. KTC har den
opfattelse, at vandløbsloven skal moderniseres. Måske kunne disse spørgsmål indgå i
den proces.
Forfatteroplysninger:
Bjarne Bringedal Svendsen (bjarne.svendsen@
koege.dk) er formand for en faggruppe om
overfladevand i KTC (Kommunalteknisk Chefforening). Han er chef for Miljø- og Naturafdelingen
i Køge Kommune.
Foto: Claus Haagensen, Chili

Hvis en kraftig regnhændelse sker dagen efter grødskæringen, vil den have en effekt. Men genvæksten af planter i vandløbet sætter straks ind,
og blot få uger efter kan vandløbet være fyldt med grøde.

Tema: Vandmiljø

Fakta om
vandløb i Danmark
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Tema: Vandmiljø

Positive resultater fra fø
af minivådområder
Det første testanlæg for minivådområder i

Ordforklaring

Ondrup Mose viser god reduktion af såvel
kvælstof som fosfor.

Total-kvælstof – udtrykker den totale
mængde kvælstof i vandprøven
(mængden af organisk og uorganisk
kvælstof).
Partikelbundet kvælstof – er den

Af Jacob Peter Jacobsen, Bjarne Moeslund og Hans Mark, Orbicon A/S

Hedeselskabet er i fuld gang med at gennemføre et omfattende projekt, der handler
om at videreudvikle og afprøve et koncept
for minivådområder, som kan rense drænvand for næringsstoffer.
Formålet er at udvikle et nyt virkemiddel, der kan bidrage til, at Danmark opfylder kravene i EU’s vandrammedirektiv om,
at der skal opnås en god økologisk tilstand
i vandmiljøet.

organiske del af total-kvælstoffet.

Nu er vi så klar til at præsentere resultaterne for en testperiode på et år på det
første anlæg, der blev taget i brug i september 2010 – og som er en videreudvikling af
et pilotprojekt fra 2008. Anlægget i Ondrup
Mose ved Odder aftager vand fra et cirka
100 hektar stort opland og er blevet overvåget med hensyn til næringsstoffjernelse,
vandgennemstrømning, nedbør, temperatur og naturindhold.
Foto: Martin Damgård

Denitrifikation/bakteriologisk
omsætning – mikrobiologisk proces
hvor bakterier omdanner nitrat til
luftformigt kvælstof (optimalt).
Total-fosfor – udtrykker den totale
mængde fosfor i vandprøven (mængden af organisk og uorganisk fosfor
samt polyfosfater).
Adsorption af opløst fosfor – binding af fosfor til overflader/ stoffer.
Suspenderet stof - defineret som
partikler i vandet og er et mål for vandets indhold af partikulært materiale
(mineralske jordpartikler, organiske
partikler og andet).
Gløderesten – når stof glødes i en
ovn, forbrændes det organiske materiale, medens det uorganiske forbliver
tilbage som »gløderesten«.
Sedimentation – bundfældning af
opslæmmede partikler.

Resultaterne for det første år er generelt
positive. Anlægget har fjernet betydelige
mængder kvælstof fosfor fra drænvandet,
og samtidig har vi fået ny viden, der bruges
til at videreudvikle konceptet.

Ikke et normalt år
Anlægget består af tre bassiner. Vand fra
grøften ledes ind i det forreste bassin, der
er udformet, så det skaber størst mulig
sedimentation af sand samt større mineralske og organiske partikler, samtidig med at
det skaber grundlag for indhold af planter
En af forfatterne til artiklen, Jacob Peter Jacobsen, Orbicon A/S, har udviklet minivådområdet som et alternativt
virkemiddel i indsatsen for bedre vandmiljø i Danmark. På billedet ses han ved et nyetableret minivådområde i
Nordjylland.
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Tema: Vandmiljø
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LWMTUPGGSBESOWBOEFU"OMHHFUIBSQlEBHFGKFSOFULHUPUBMLWMTUPGVEBG
EFOJOELPNOFNOHEFQlLH

og dyr. Det midterste bassin (det såkaldte
matricebassin) er hjertet i minivådområderne, hvor hovedparten af de biologiske
processer og frafiltrering af finere partikler
foregår. Vandet fra matricen ledes herefter
gennem et 3. bassin - efterklaringsbassinet,
hvorfra vandet via en 6 meter lang stensat
grøft, ledes tilbage til grøften.
Overvågningsåret september 2010 til
oktober 2011 har med hensyn til nedbør
og temperatur været noget anderledes end
”normalår”.
Efteråret 2010 (midt oktober til midt
november) var ekstremt vådt. Vinteren
begyndte i slutningen af november med
frost og snedække, der varede ubrudt frem
til midten af marts. Perioden fra midten
af april til begyndelsen af juni var meget
tør, mens der fra juni og frem til starten af
august forekom flere hændelser med kortvarig, men kraftig nedbør. Hele august var i
store træk én stor nedbørshændelse.
Trods hård frost (ned til ÷18 grader om
natten), var der igennem hele vinteren
vandgennemstrømning i anlægget og en
fjernelse/tilbageholdelse af kvælstof og
fosfor på 15-25 procent, og en temperaturstigning fra indløb til udløb tyder på biologisk aktivitet i matricen.
I store dele af den tørre sommerperiode
har nitratkoncentrationen i afløbet været
tæt på nul, hvilket skyldes høj mikrobiologisk aktivitet.

Over halvdelen af kvælstoffet fjernet
Anlæggets primære formål er at fjerne
kvælstof fra det behandlede vand. Den
løbende overvågning har vist, at effekten er
betydelig, idet der er fjernet 326 kg totalN ud af den indkomne mængde på i alt
610 kg total-N i en periode på 258 dage.
Vinterperioden med frost og snedække er
undtaget.
Idet hovedparten af kvælstoffet i det
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Grafik: Troels Marstrand

indstrømmende vand findes i form af letopløseligt nitrat, kan det konstateres, at
kvælstoffjernelsen primært er et resultat af
bakteriologisk omsætning (denitrifikation).
Ser man på punktmålingerne i indløbet
til sedimentationsbassinet, indløbet til
matricebassinet samt afløbet fra anlægget, kan det konstateres, at hovedparten af

omsætningen af nitraten har fundet sted i
matricen.
Når det gælder partikelbundet kvælstof,
kan det omvendt konstateres, at anlægget i hovedparten af tiden har beriget det
gennemstrømmende vand, dog med langt
mindre mængder, end dem, der er blevet
fjernet ved omsætning. Forklaringen på
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Tema: Vandmiljø

Testanlægget i Ondrup Mose med de tre bassiner. Sedimentationsbassinet er forrest i billedet, matricebassinet i midten
med tagrør og ender af rør, der stikker op af matricen. Længst væk ses efterklaringsbassinet. HedeDanmark a/s har stået for anlægsarbejdet.

Foto: Orbicon A/S

stigningen i mængden af partikelbundet
kvælstof er formodentlig, at der fra anlægget afgives partikelbundet kvælstof i form
af levende og dødt biologisk materiale, primært bakterier fra matricen.

Væsentlig fosforfjernelse
Overvågningen viser, at anlægget i en stor
del af tiden fjerner fosfor fra det gennemstrømmende vand. Når det gælder fosfor,
skyldes fjernelsen alene fysisk tilbageholdelse af partikelbundet fosfor og adsorption
af opløst fosfor. Fosfor fjernes således ikke
ved omsætning, men ophobes i anlægget.
Den løbende overvågning har vist, at der
er sket en væsentlig fosforfjernelse, svarende til en fjernelse af 31 kg total-P ud af
en tilført mængde på i alt 40 kg total-P i en
periode på 272 dage.
Den fysiske tilbageholdelse af fosfor er
i sagens natur størst, når anlægget gen-

nemstrømmes af vand med højt indhold af
suspenderet stof, og dermed højt indhold af
partikelbundet fosfor.
Selvom anlægget i kraft af den effektive
tilbageholdelse af suspenderet stof giver en
effektiv tilbageholdelse af partikelbundet
fosfor, viser overvågningen også en mere
»kedelig« egenskab ved fosfor. Nemlig at
fosfor under visse omstændigheder kan
»lække« fra anlægget.
I overvågningsperioden skete der en
læk af fosfor i perioden maj-juni, og i den
periode nåede afløbskoncentrationen af
fosfor op på højere værdier end indløbskoncentrationen. I denne periode var vandføringen imidlertid lille, hvorfor lækken af
fosfor var beskeden (0,34 kg P). Fænomenet
ændrede dermed ikke billedet af den samlede fosfortilbageholdelse.
Lækken af fosfor skyldes forandringer af
det kemiske miljø i anlægget, først og frem-

mest i matricen. I matricen er der iltfrie
forhold, og netop iltfrie forhold er almindeligvis en medvirkende årsag til, at jernbundet fosfor kan gå i opløsning. I anlægget

Forskningssamarbejde
Projektet samarbejder med forskningsprojektet SupremeTech
omkring udvikling og overvågning af
1. generations minivådområder.
SupremeTech arbejder forskningsmæssigt med projektet i relation til
processer, effekt og dokumentation,
mens Orbicon har en operationel tilgang i relation til teknisk anlægsdesign, drift og overordnet funktion.
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spiller dette forhold givetvis ind og forstærkes sandsynligvis af de overraskende høje
koncentrationer af sulfat, der har vist sig at
være i det indstrømmende vand (op til 55
mg sulfat/liter). Sulfat vil ved iltfrie forhold
indgå i stofomsætningen i matricen, og
omdannes herved til svovlbrinte, hvilket
er observeret i perioden maj til juli. Svovlbrinte er et meget reaktivt stof med stor
affinitet til jern. Denne affinitet betyder, at
når der dannes fri svovlbrinte i anlægget,
vil svovlbrinten reagere med jern-fosfor-forbindelserne under dannelse af jernsulfider
og frigivelse af uorganisk fosfor (PO4 – P).
Målinger af omsætningen af sulfat giver en
fjernelse på 300 kg svovl over en periode
på 52 dage, hvilket indikerer, at reduktionskapaciteten for såvel nitrat som sulfat er
meget stor.

Vandet filtreres for suspenderet stof
Overvågningen viser – ikke overraskende
– at anlægget filtrerer det indstrømmende
vand for indhold af suspenderede partikler.
Det særlig interessante er, at udløbskoncentrationen siden foråret 2011 har ligget på et
meget lavt niveau, uanset indløbskoncentrationerne.
Analyserne af det suspenderede stof
viser, at det hovedsagelig består af mineralske jordpartikler, idet gløderesten udgør en
meget høj procentdel af det suspenderede
stof.
Anlæggets evne til at filtrere det indløbende vand for suspenderet stof betyder,
at der sker en rensning af vandet for jordpartikler – og de dertil adsorberede stoffer,
især fosfor. For selve anlægget betyder den
effektive filtrering, at der ophobes partikulært materiale i anlægget – dels i sedimentationsbassinet og dels i matricen - idet det
partikulære materiale hovedsagelig består
af mineralske jordpartikler, der ikke kan
nedbrydes.
I det omfang, det partikulære materiale
bundfældes i sedimentationsbassinet, vil
det let kunne fjernes i takt med, at bassinet
fyldes op. Den del af det partikulære materiale, der afsættes i matricen, kan derimod
ikke uden videre fjernes og bevirker, at der
løbende sker en nedsættelse af matricens
porøsitet. Dette problem er forsøgt håndteret i de øvrige testanlæg.
På grund af anlæggets effektive filtrering
af vandet for dets indhold af suspenderede
partikler vil matricen med tiden skulle

• Det første minivådområde er nu blevet testet og overvåget i et år. Anlægget
behandler vand fra cirka 100 ha.
• Anlægget har fjernet halvdelen af den mængde kvælstof, der har været i det drænvand, som er strømmet gennem anlægget.
• Omkring 75 procent af den samlede mængde fosfor i drænvandet er blevet fjernet
ved adsorption og filtrering. I en periode på to sommermåneder lækkede anlægget
dog en ganske lille og ubetydelig mængde fosfor.
• Anlægget er effektivt med hensyn til at filtrere vandet for partikler. En ophobning af
partikler i matricen, der står for omsætningen af kvælstof, har ført til ændring af de
nye testanlæg, der er under opbygning.
• Anlægget har fjernet en overraskende stor mængde sulfat (svovl).
• Resultaterne er foreløbige. Blandt andet skal der tages højde for, at det forløbne
år har haft ekstreme vejrforhold. Derfor er det nødvendigt med en længere testperiode for at dokumentere, hvordan næringsstoffer tilbageholdes og fjernes under
mere normale vejrforhold.
• Det vigtigste: Anlægget virker – bedst om sommeren, hvor den biologiske omsætning af kvælstof er størst, men det virker også om vinteren.

renses for aflejringer. Hvorvidt dette behov
opstår, inden der skal suppleres med nyt
organisk materiale, kan ikke afgøres ud fra
den gennemførte overvågning.

Sæsonvariation
Overvågningsperioden dækker godt ét år, i
hvilken periode anlægget er bragt i drift og
har skullet modnes, mikrobiologisk (matricen) og makrobiologisk (ind- og afløbsbassinerne). Overvågningsdata giver derfor ikke
et dækkende billede af sæsonvariationen af
anlæggets kvælstoffjernelse og fosfortilbageholdelse.
Til trods herfor er det vurderingen, at

anlæggets kvælstoffjernelse foregår mest
effektivt i sommerhalvåret, hvor den mikrobielle aktivitet er størst. Men vigtigst af
alt: anlægget fungerer som tilsigtet – også
om vinteren, og giver perspektiver for det
videre udviklingsarbejde med konceptet.

Forfatteroplysninger:
Jacob Peter Jacobsen (jaja@orbicon.dk) (projektleder) og Bjarne Moeslund (bmoe@orbicon.dk) er
biologer, mens Hans Mark (hans@orbicon.dk) er
anlægsingeniør – alle ansat i Orbicon A/S. Med
de tre i spidsen har Orbicon de sidste 5 år udviklet
konceptet for etablering af minivådområder.

Foto: Orbicon A/S

Udløbet ved bassinet i Ondrup Mose fotograferet i maj 2011. På billedet ses blandt andet den brønd, der
indeholder sampleren, som har opsamlet vand til måling af total-kvælstof og total-fosfor i udløbsvandet.

Tema: Vandmiljø

Status på minivådområderne i korte træk
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Tema: Vandmiljø
Foto: Claus Haagensen, Chili

Et bud på en bedre
vandløbsvedligeholdelse
Bryd med de nuværende former for udbud og
samarbejde inden for vandløbsvedligeholdelse
og indfør partnering efter samme model som i
de grønne områder!

Af Morten Gaarde, HedeDanmark a/s

De traditionelle udbud og samarbejdsformer inden for vandløbsvedligeholdelse står
ikke mål med nutidens udfordringer på
området
Derfor er der behov for at se på, om man
kan ændre udformningen af vandløbsregulativerne og det samarbejde, der foregår
mellem kommunerne som bygherrer og de
virksomheder, der udfører vandløbsvedligeholdelsen.
Grundprincippet i hidtidige licitationer

på området har været at beskrive opgaven
og udbyde det efter udførelseskrav. Udførelseskravene beskriver meget skematisk,
hvordan eksempelvis grøden skal slås, hvor
mange gange på et år og i hvilke perioder i
løbet af året.
I praksis har vi oplevet, at det ikke giver
en optimal udnyttelse af ressourcerne, idet
grøden nogle gange skæres i vandløb, hvor
det reelt set ikke har nogen betydning for
vandafledningen – og man oven i købet
fjerner grøde, som har positiv betydning for
miljøtilstanden i vandløbet.

Samtidig har der været færre ressourcer
til vandløbsvedligeholdelse i vandløb med
en lavere miljømålsætning, og hvor grødeskæring kunne have modvirket vand på
marker eller i kældre i byerne.

Behov for en ændret udbudsform
Et skridt i den retning ville være at ændre
udbudsformen til enten et funktionskrav
eller tilstandskrav.
Udbud efter funktionskrav eller tilstandskrav vil sikre en mere hensigtsmæssig grødeskæring, idet omfanget af vandløbsvedligeholdelsen afstemmes med de
faktiske forhold i vandløbet på det givne
tidspunkt.
De udførende virksomheder kan aktivt
indgå i tildeling af ressourcer til de vandløb, hvor behovet er størst. Åmændene og
driftslederne i de udførende virksomheder
kører dagligt rundt til vandløbene og ser
mange vandløb i løbet af dagen, de har fin-
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Brug for et
ændret samarbejde om opgaven
Den nuværende samarbejdsform er meget
traditionel og har ofte karakter af et bestiller-udfører forhold, hvor aftalegrundlaget
er baseret på AB 92 eller tilsvarende.
Bestiller er fokuseret på at få prisudsat
ydelsen, mens den udførende er fokuseret
på at give en skarp pris og levere lige præcis
det beskrevne. På trods af udførselskrav
kan der opstå tvister omkring udførelsen

idet der i metode-/udførelsesbeskrivelserne
ikke kan tages hensyn til alle naturgivne
forhold eller ekstreme vejrsituationer.
Partnering, som har vundet indpas i den
grønne sektor, vil til gengæld kunne håndtere sådan en situation.
Partnering er en samarbejdsform, der
sikrer, at bestiller og udfører er motiverede
til at arbejde for at nå fælles mål og succeskriterier. I det følgende beskrives de
værktøjer, som HedeDanmark har arbejdet
med i en årrække.

Fælles mål og succeskriterier
Fælles målsætninger og succeskriterier for
opgaveløsningen og samarbejdet er afgørende både i forbindelse med det overordnede samarbejde, men også som pejlemærker i den daglige drift.
Det gælder eksempelvis prioritering af
opgaverne og som redskab i forbindelse
med håndtering af større og mindre uoverensstemmelser, hvor disse holdes op imod
de fælles mål. De fælles målsætninger kan
for eksempel være prioritering af vandløbsoplande, kommunens strategi på vandløbsområdet, miljømålsopfyldelse, metodevalg ,
driftsforbedringer, metodeudvikling, involvering af lodsejere (ålaug) i planlægningen
og lodsejertilfredshed.
Et eksempel på prioritering af metodevalg kunne for eksempel være grødeskæring med/uden kant, manuel grødeskæring
før brug af mejekurv samt brug af mejekurv før brug af både.

Kvalitetsbyggeri...

Hotel Strandtangen

Brandt

Kaj Ove Madsen A/S

Med denne tilgang udnyttes ressourcerne hos kommune og vandløbsentreprenør mere optimalt, idet ressourcerne ikke
bruges på ikke-værdiskabende aktiviteter
såsom kontrol, mens håndtering af uoverensstemmelser sker mere gnidningsfrit.

Samarbejde og kommunikation
Samarbejdet og kommunikationen skal
være åben, systematisk og ærlig. En fastlagt
procedure for regelmæssige driftsopfølgningsmøder sikrer en fælles forståelse
af næste periodes opgaveløsning. Ved
møderne gøres status, og man drøfter prioriteringer, metodevalg osv.
Med partnering sættes der mål for og
fastlægges en struktur for kommunikationen og samarbejdet, og mange uoverensstemmelser tages i opløbet.
Incitamenter
Incitamenter og åbne regnskaber er et
tredje væsentligt element i partnering.
Fælles incitamenter skal sikre en løbende
effektivisering og optimering af ressourceudnyttelsen.
Incitamenter er med til at fastholde
fokus på en fælles målsætning om en mere
optimal udnyttelse af ressourcerne. Incitamenterne skal være afledt af de fælles målsætninger og kan omhandle metodeudvikling, reduktion af omkostninger, forøgelse
af præstationer, reduktion af lodsejerhenvendelser vedrørende grødeskæringen etc.
Fra andre grønne områder er en model
40/40/20 blevet brugt som rammen for
et incitament. Besparelsen deles i 3: 40
procent tilgår entreprenøren, 20 procent
til uddannelse og vidensopbyggende aktiviteter for alle parter i samarbejdet, mens
40 procent reinvesteres – i dette tilfælde i
vandløbene, for eksempel restaureringsprojekter såsom fjernelse af spærringer.
Det er vores erfaring fra det grønne
område, at partnering som samarbejdsform
og en anden måde at udbyde opgaven på
bringer værdifuld viden i spil. Inden for
vandløbsvedligeholdelse vil alle – åmand
og driftsleder såvel som sagsbehandler
– bidrage med viden, der kan være med
til at skabe driftsoptimeringer og gode
løsninger, som tilgodeser både natur og
vandafledning.

Entreprenørfirma
Fjero Skive

KAJ OVE MADSEN A/S
Bjørnevej 4 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 70 00 · Fax 97 52 77 89
www.kajovemadsen.dk

Forfatteroplysninger:
Morten Gaarde er divisionsdirektør i Landskabsdivisionen i HedeDanmark a/s.

Tema: Vandmiljø

geren på pulsen med hensyn til tilstanden
i vandløbene og kan med deres flerårige
erfaring og disse løbende observationer
være med til at sætte de rette ressourcer
ind. I nogle tilfælde vil man så undlade at
skære grøde, mens man måske vil gøre det
en ekstra gang i andre vandløb.
MEN, det forudsætter, at vandløbsregulativerne ændres, idet udførelseskrav er
skrevet ind i regulativerne.
En anden væsentlig overvejelse er,
hvordan opgaven beskrives. Det er nemt
at angive antal gange og tidsrum, men
hvordan beskrives et vandløbs funktion, så
det er operationelt? Derudover er der et
spørgsmål, som er ekstra aktuelt i år: Hvor
ligger risikoen ved ekstraordinære nedbørsmængder, som vi har oplevet i år?
Dette er forhold som kan håndteres,
men det kræver et tæt samarbejde mellem
vandløbsforvaltning og vandløbsentreprenøren for at udvikle en hensigtsmæssig
beskrivelse af metoden.
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Vi ofrer både landbruget og de indre farvande ved at bruge virkemidler, som ikke virker.
Heldigvis findes der mere intelligente virkemidler som minivådområder og stenrev.
Billedet er fra Limfjorden, hvor der med fordel kunne etableres stenrev.
Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk

Klummen

Gør en effektiv indsats for
de indre farvande!
Af Jørgen Skeel, godsejer

I 25 år har Danmark forsøgt sig med at
reducere kvælstoftilførslen til vandmiljøet ved at sætte grænser for, hvor meget
kvælstof landmændene må tilføre deres
landbrugsjord. Status er, at vi i dag tilfører
markerne cirka 85 procent af det, der er
optimalt, og at dansk landbrug derfor ikke
kan producere tilstrækkelige udbytter og
kvaliteter. Kvælstofkvoterne er et virkemiddel, som af den grund har kostet det
danske samfund milliarder af kroner i tabte
indtægter fra landbrugserhvervet. Så meget
desto mere frustrerende er det, at det oven
i købet er et virkemiddel, som ikke virker.
Fjordene og de kystnære vande har ikke
fået nævneværdigt mindre iltsvind.
Historiens klare lys burde få politikerne
på Christiansborg til at se efter andre og
bedre løsninger for fremtiden. Heldigvis
er det blevet en nemmere opgave, for flere
gode løsninger findes allerede.
I stedet for at forsøge at regulere inputtet
af næringsstoffer, kan vi i dag rense dræn-

vandet for store mængder næringsstoffer
ved at etablere såkaldte minivådområder.
Det er kompakte anlæg, der opsamler
drænvandet og fjerner næringsstoffer med
naturens egne hjælpemidler. Minivådområderne har en betydeligt større vandmiljøeffekt end 10 meter bræmmerne, der er en
del af Grøn Vækst-planen. Det gælder både
kvælstof og fosfor, da bræmmerne ikke har
nogen nævneværdig effekt på fosforudledningen ifølge DMU. Oven i købet fremstår
minivådområderne som små naturperler
i landbrugslandskabet, mens bræmmerne
kommer til at ligne intensivt dyrkede græsmarker uden naturværdi.
For det andet er der behov for at forbedre de fysiske forhold i fjordene. I de
indre farvande var der engang 30 km2
stenrev. I dag er der 2 km2 tilbage. Stenrev fører til en plantevækst, der giver ilt i
vandet og dermed bedre miljøforhold og
mere liv i vandet. Alene 3 km2 genetableret
stenrev i Limfjorden ville give lige så stor
en miljøeffekt, som den modelberegnede
reduktion i kvælstoftilførslen, der er lagt

op til i vandplanerne. Men det vil være
omkostningsneutralt for både landbruget
og samfundet i øvrigt at gennemføre genetableringen.
En tilsvarende udvikling af intelligente
virkemidler bør gennemføres med hensyn
til vandløbsvedligeholdelsen, så vi kan
fastholde et landbrug, der kan dyrke sine
afgrøder på tørre marker.
Landbrugets økonomi er hårdt trængt,
og kommunerne i de danske landområder
er afhængige af et erhvervsliv, som i vidt
omfang er baseret på landbruget. Derfor er
det vigtigt, at politikerne ikke holder fast
i nogle ubrugelige virkemidler og i stedet
giver kommunerne frihed til at vælge virkemidler som minivådområder og stenrev,
der virker.

Forfatteroplysninger:
Jørgen Skeel (skeel@birkelse.dk) er godsejer og
næstformand for Hedeselskabets repræsentantskab. Han har lagt ejendom til et test-minivådområde i oplandet til Limfjorden.
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Få overblik over energi
renovering i din virksomhed
Potentialet for energieffektiviseringer i danske erhvervsbygninger er enormt.
Go’ Energi peger på de
oplagte besparelser og hjæl-
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Det kan give både hurtige



og holdbare gevinster til de



enkelte virksomheder.





Af Thomas Drivsholm, Go’ Energi



4,7 milliarder kroner. Så meget kan danske
virksomheder spare hvert år ved at renovere deres bygninger energirigtigt. Go’
Energi har nemlig beregnet, hvor meget
energi det ville spare at energirenovere
alle erhvervsbygninger med energimærke
D-G til energimærke C. Her vil man kunne
spare 6,7 milliarder kilowatttimer årligt i
de danske kontor- og erhvervsejendomme.
Besparelsen svarer til cirka 30 procent af
det samlede energiforbrug i handels- og
serviceerhvervene i Danmark.

Millionbesparelser på enkle tiltag
Udover at bidrage til at opfylde Danmarks
forpligtelser til energieffektivisering i EU og
internationalt, kan den enkelte virksomhed
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i sig selv få store fordele af energirenovering. Langt de fleste virksomheder kan
eksempelvis spare rigtig mange penge på
driftsbudgettet ved at gennemføre de enkle
tiltag, som tjener sig hurtigt hjem. Det kan
typisk være optimering af ventilations- og
varmeanlæg, lysstyring eller rørisolering.
To helt nylige eksempler i skikkelse af
revisionsvirksomhederne Deloitte og Ernst
& Young viser, at der er mange millioner

Go’ Energis top-5:
Energirenovering der hurtigt tjener sig hjem
• Energioptimering af ventilationsanlæg
• Isolering af varmtvandsrør og varmerør
• Belysning – primært ved hjælp af styring
• Automatik til styring af varmeanlæg
• Udskiftning/forbedring af termoruder, der alligevel skal skiftes eller istandsættes

kroner at finde i ventilationsanlæggene. De
to virksomheder sparer hver især mellem
to og tre millioner kroner årligt på at
behovsstyre og energioptimere ventilationsog varmeanlæggene.
I alt har Go’ Energi beregnet et potentiale for besparelser på 300 millioner
kroner om året alene på ventilationsanlæg i
danske kontorbygninger. Vel at mærke med
tiltag, der forrenter sig med 50 procent om
året eller mere. Slækker man lidt på kravet
til investeringen og medtager tiltag med
forrentning på mellem 10 og 20 procent
om året, er der yderligere 100 millioner om
året at spare ved eksempelvis at indføre
varmepumpeløsninger i ventilationsanlæg.
Det er investeringer, der kun bliver
bedre og bedre i takt med de stigende energipriser. Og så skal man i øvrigt ikke kimse
af, at det giver prestige at markedsføre sig
på en flot og energirigtig bygning. Desuden
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Revisionsfirmaet Ernst & Young sparer mellem to og tre millioner kroner årligt
på målrettet styring af ventilation, varme og køleanlæg i EY-Tower, det tidligere TV-Byen i Søborg.

Videre med
energibesparelser:
Prøv Energihjælpen:
www.goenergi.dk/energihjaelpen
Læs mere om Kurveknækkere Erhverv:
www.goenergi.dk/
kurveknaekker-erhverv
Tjek ventilationsanlægget:
www.goenergi.dk/erhverv/ventilation

Foto: Ernst & Young

er det veldokumenteret, at et sundt og
rart indeklima giver færre sygedage blandt
medarbejderne.

Gang i de gode eksempler
Der er altså al mulig grund til at hjælpe
virksomhederne i gang med energirenovering. Go’ Energi har i en undersøgelse
blandt 1.000 beslutningstagere i danske
virksomheder spurgt, hvad der skal til
for, at virksomhederne tager fat på deres
bygninger. Svarene peger i høj grad på, at
virksomhederne ønsker hjælp til at få et
overblik, når de skal træffe beslutninger
om energirenovering. Undersøgelsen viser
også, at den øjeblikkelige finansiering udgør
en barriere. Omvendt er det en stor motivation, hvis virksomhederne finder ud af,

at der kan være hurtige penge at spare på
energirenovering, og at der findes hjælp til
fordelagtig finansiering af tiltag med lidt
længere tidshorisont – eksempelvis hos
energiselskaber, udvalgte kreditinstitutter
og de såkaldte energitjenesteselskaber.

Få hjælp og inspiration
For at indfri potentialet i erhvervslivets
bygninger er det altså vigtigt at skabe overblik og gøre det nemt for virksomhederne
at komme i gang. Go’ Energi udvikler
derfor blandt andet tjeklister, der kan
hjælpe virksomhederne i gang med at finde
besparelserne. Tjeklisterne kan bruges af
virksomheden selv eller i samarbejde med
en energisynskonsulent. Til ventilationsanlæg er der en tjekliste til at behovsstyre

og energioptimere eksisterende anlæg og
en liste med udbudskrav ved indkøb af nye
anlæg. Tilsvarende lister er på vej til varmeog køleanlæg.
Desuden kan virksomhederne blandt
andet bruge netværket, Kurveknækker Erhverv. Her kan virksomheder med
mindre erfaring på energifeltet få hjælp i
form af vejledning, inspiration og erfaringsudveksling, så det bliver nemt at komme
i gang – og der er mange lavthængende
frugter at plukke.
Andre kan bruge Go’ Energis onlineredskab Energihjælpen, som retter sig mod
ejere af større bygninger og virksomheder
med grundlæggende kompetencer inden
for energibesparelser. Energihjælpen
kræver kun, at man svarer på ca. 20 spørgsmål om, hvad behovet og den nuværende
situation er. Forberedelse er ikke nødvendig, da en del data, herunder Energimærket, kan hentes via Energihjælpen.

Forfatteroplysninger:
Thomas Drivsholm er projektleder i Go’ Energi.

Foto: Ernst & Young

Et af problemerne for Ernst & Young har været det, der kaldes »ubåden« – et snirklet rørsystem fra 1970’erne. Systemet skulle i princippet sørge for
genvinding af såvel køling som varme, men har ikke virket efter hensigten. Virksomheden har derfor slukket for »ubåden« og har indtil videre selv
overtaget styringen, så varme og køling bliver indstillet efter det reelle behov. Tv. ses rørerne, th. styringen af »ubåden«.

Foto: Ernst & Young

23 / Vækst 4•2011

Ny minister:

Bioenergi i central rolle
Bioenergi kommer til at spille en helt central
rolle de næste 10 år. På længere sigt skal vi
have en strategi for, hvilke typer biomasse
vi skal satse på, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Af Poul Erik Pedersen

– Der er ingen tvivl om, at i den energiplan,
vi kommer til at fremlægge – og det energi
forlig vi forhåbentlig snart kommer til at
indgå – kommer bioenergi til at spille en
helt central rolle, sagde klima- og energiminister Martin Lidegaard, da Vækst talte
med ham sidst i oktober.
På det tidspunkt var hans forventning, at
regeringens energiudspil ville blive offentliggjort i anden halvdel af november – altså
omkring udgivelsestidspunktet for Vækst.
– Når vi ser på de tekniske muligheder
for at udvide den vedvarende energi i de
næste 10 år, så ligger de store perspektiver dels i bioenergi, dels i vindkraft. Vi vil
bestræbe os på både at sikre så hurtig og

gennemgribende en satsning på biomasse
på de store kraftvarmeværker som muligt,
og så vil vi satse på en hurtig målrettet
strategi for at fremme biogas. Nu SKAL
der ske noget med biogassen, sagde Martin
Lidegaard.

Langsigtet strategi
Desuden er der brug for en strategi for bioenergien på længere sigt.
– Vi skal finde ud af, hvilke potentialer
der er, og hvilke potentialer vi skal satse på.
Der er bred enighed om en markant større
brug af bioenergi i de kommende 10 år. På
længere sigt er der – som klimakommissionen også pegede på – mere delte meninger
om, hvorvidt vi kan fortsætte med at bruge
store mængder biomasse, eller om der

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

Måske er der håb for biogassen
21-10-11. Det sidste forlig om biogas virkede ikke – det skal vi gøre bedre næste gang,
sagde fødevareminister Mette Gjerskov ved energikonference på Christiansborg.

kommer til at ske noget med prisen, fordi
biomasse er en begrænset ressource, siger
Martin Lidegaard.
Skovpolitisk Udvalg barslede før sommerferien i år med en rapport og en række
anbefalinger, der blandt andet peger på, at
hvis skovene skal levere større mængder
biomasse om 20-30 år, så skal man i gang
med at plante træer nu.
– Det er jeg fuldt på et rene med. Det
er også derfor, vi gerne vil have det med i
et forhåbentlig snarligt energiforlig. Vi skal
se på, hvad vi har af biomasse på dansk
grund, som vi kan dyrke bæredygtigt og
økonomisk, og hvilke muligheder vi har for
at importere biomasse, som vi er sikre på er
bæredygtig. Herudover er der spørgsmålet
om, hvordan vi bedst bruger biomassen
med hensyn til energieffektivitet og CO2fortrængning. Analyser af, hvad danske
skove og dansk landbrug kan bidrage med,
kommer til at være helt centrale i denne
sammenhæng, sagde Martin Lidegaard til
Vækst.

Positivt for biogassen
Efterfølgende er regeringen kommet med
sit udspil til finanslov. I alt har regeringen
afsat 1,3 mia. kr i 2012 og 5,4 mia. kr i 2013
til investeringer i vindkraft og biogas uden
nærmere angivelse af den konkrete fordeling af pengene. Det følger i udspillet til en
energiaftale, skriver Landbrugsavisen.dk.
Hos Xergi A/S, der er blandt Danmarks
førende leverandører af biogasanlæg,

Energi

De store træer i billedet er de hurtigtvoksende
ammetræer, som kan sikre en større vedmasse
tilvækst i de danske skove. Foto: HedeDanmark a/s
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Det bliver vigtigt at overveje, hvilke typer af biomasse der skal ligge til grund for en vækst
i biogasproduktionen i Danmark. På billederne ses byggeriet af et nyt biogasanlæg opført af Xergi A/S på Gotland i Sverige.

Foto: Xergi A/S

Foto: Xergi A/S

Foto: Xergi A/S

modtager adm. direktør Jørgen Ballermann
udmeldingerne fra den nye regering positivt.
– Det er glædeligt, at biogassen er højt
prioriteret af regeringen. I den forbindelse
bliver det vigtigt at overveje hvilke typer
biomasse, der skal ligge til grund for biogasproduktionen i Danmark, siger Jørgen
Ballermann.
– Det mest oplagte er at satse på husdyrgødning. Livscyklusanalyser fra flere
europæiske universiteter viser, at der vil
være samfundsøkonomiske fordele ved at
anvende husdyrgødning i biogasanlæg. Hvis
man ønsker en større udbygning, end husdyrgødningen giver grundlag for, så bliver

det nødvendigt at dyrke energiafgrøder. Det
er en energi- og fødevarepolitisk problemstilling.
– Endelig bliver det nødvendigt at sikre
afsætningen af biogassen, blandt andet i
form af distribution via naturgasnettet,
siger Jørgen Ballermann.

biomasse. Skovene har behov for at få en
klar melding om, hvad politikerne forventer skovene skal levere i fremtiden, siger
Steen Riber, direktør for Skovdivisionen i
HedeDanmark a/s, som er Danmarks største leverandør af træflis til energi.
Ifølge Steen Riber vil skovene kunne
præstere mere end en fordobling af den
nuværende produktion af træ til energi
frem mod 2050.
– Det vil vi kunne gøre ved at indplante
et større antal såkaldte ammetræer, der har
en hurtig vækst i de første 20 år af skovkulturernes levetid. Det vil indebære, at vi
udnytter det samme skovareal til en højere
biomasseproduktion end i dag, men samtidig vil det give en række fordele, både for
skovdyrkningen, naturen og klimaet, siger
Steen Riber.
For skovdyrkningen vil flere ammetræer
give en mere sikker start på livet for eksempelvis de bøgetræer, der skal sælges som
tømmer i en fjern fremtid.
Et højere antal ammetræer vil også
kunne være med til at give mere variation
og liv i skovene.
Endelig vil det være positivt for klimaet,
fordi en større mængde ammetræer i skovene vil optage mere CO2 fra atmosfæren,
som så kan bruges til bæredygtig energiproduktion om 10-20 år.
– Det vil imidlertid kræve, at skovene
øger deres investeringer ved etablering af
nye skovkulturer. Derfor kan skovene få
behov for hjælp fra politikerne til at styrke
deres likviditet. Det kunne man gøre ved
for eksempel at indføre en hugstudligningsordning, som Skovpolitisk Udvalg har
anbefalet. Investeringerne kan selvfølgelig
også øges ved at give tilskud til en øget indplantning af ammetræer i forbindelse med
eksempelvis skovrejsning eller nyplantning
i skovene, siger Steen Riber.

Kan fordoble
bæredygtig biomasseproduktion
I skovbruget er der ligeledes tilfredshed
med udmeldingerne fra Martin Lidegaard.
– Det er meget tilfredsstillende, hvis
ministeren vil bakke op om at få lavet en
biomasseplan, hvor det bliver klarlagt, hvor
langt vi kan komme med dansk produceret

Dalgas Innovation er en aktiv
investor med fokus på
udviklingsprojekter inden for
vand og bioenergi.

www.dalgasinnovation.com

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.
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Ny tovholder
i Plantning & Landskab
Foto: Plantning & Landskab

Foto: HedeDanmark a/s

Jan Svejgaard Jensen tager over efter Helge Knudsen,
der har været sekretariatsleder i 22 år.
Af Poul Erik Pedersen

Jan Svejgaard Jensen er blevet ansat som ny
sekretariatsleder i Plantning & Landskab,
Landsforeningen. Han tager over efter
Helge Knudsen, der er gået på efterløn.
Jan Svejgaard Jensen er 52 år og uddan-

net forstkandidat og ph.d. Han har arbejdet som forstfuldmægtig i det daværende
Skov- og Naturstyrelsen, har været adjunkt
i botanik, genetik og økofysiologi på det
daværende KVL. Fra 1997 var han seniorforsker med speciale i landskabsplanter
ved Forskningscenter for Skov & Landskab
og fulgte med, da centret blev en del af
Københavns Universitet. I 2010-2011 var
han en afstikker omkring Sorø og Slagelse
kommuner, inden han kom til Plantning &
Landskab i juni måned.
– Jan har både en stor faglighed og et
stort netværk, som vi kan trække på, når
vi i den kommende tid skal fastholde en
stærk kollektiv plantningsordning og samtidig forsøge at etablere nye samarbejder
mellem for eksempel kommuner, stat og
lodsejere om projekter, hvor de kan bruge
noget af den viden, vi sidder inde med. Det
bliver opgaver, hvor han får en central rolle,
siger Arne Frandsen, der er bestyrelsesformand i Plantning & Landskab.

Landmændenes
frivillige indsats for naturen
Jan Svejgaard Jensen ser frem til samarbejdet med de frivillige i de lokale foreninger,
med plantningskonsulenterne rundt om

i landet og til at skulle fortsætte arbejdet
med at udvikle foreningens opgaver og
deltage i de politiske processer, der er relevante for foreningen.
– Jeg synes det er spændende, at vi her
har en model, hvor landmænd frivilligt
gør en indsats for at skabe mere variation,
natur og biodiversitet i landskabet. Det kan
være svært for landmændene på egen hånd
at søge de offentlige midler, fordi reglerne
er komplicerede. Det er min opgave at
bruge min faglighed til at støtte deres indsats. Men dermed hjælper vi også staten og
EU med at sikre, at de midler, der er afsat
til at forbedre landskabet, bliver brugt bedst
muligt, siger han.

Stærk indsats for plantninger
Helge Knudsen forlader posten som sekretariatsleder efter 22 år. Han var den første
sekretariatsleder i Plantning & Landskab,
der tidligere hed Landsforeningen De
Danske Plantningsforeninger.
Han blev uddannet skovtekniker i 1974
og brugte derefter 3 år på at undervise
skovteknikere. Efter 1 år i staten kom han
til Hedeselskabets Læplantningsafdeling,
hvor han i 1984 blev inspektør med ansvar
for det sydlige Danmark. I 1989 overtog
plantningsforeningerne administrationen
af læplantningsordningen fra Hedeselskabet. Helge Knudsen blev ansat som sekretariatsleder og kom dermed til at bygge den
nye organisation op.
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Store ambitioner for frø til
skov- og landskabsplanter
Hedeselskabet og HedeDanmark Skovfrø har kombineret
en arv med ambitioner om
at samle de bedste genetiske
egenskaber i planter til skov
og landskab.

Af Chr. Als, Hedeselskabet

Når man kommer til Hedeselskabets
hovedkontor i Viborg hænger der lige
indenfor hovedindgangen til venstre en
tavle med navne på Det danske Hedeselskabs velgørere.
Det er personer og firmaer, der på forskellig vis har ønsket at støtte selskabet
med at udføre sine opgaver. Det kan både
være anseelige pengebeløb eller jordarealer.
Et af de nyeste navne på tavlen er Hans
Søndergaard, som ved testamente fra
august 2001 skænkede Hedeselskabet sin
ejendom på 38 ha lidt nord for Viborg.
I testamentet står, at arealet skal tilplantes med løvtræer eller anden blivende
bevoksning, således at det kan pålægges
fredskovspligt. Andre betingelser eller
ønsker var ikke nedfældet. Det var dog fornemmelsen, at Hans Søndergaard ønskede
at bidrage til en eller anden form for udvikling. Testamentet blev udarbejdet flere
år før Hans Søndergaard døde og kunne
tilbagekaldes, men Hedeselskabet overtog
straks driften. På grund af udformningen af
testamentet, kunne arealet ikke tilplantes
straks, men blev i nogle år bortforpagtet til
en lokal landmand.

Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen

Velegnet til frøproduktion
I forbindelse med en ændring i Planteskolen afhændede man den oprindelige
centralplanteskole ved Tvilum, hvor
HedeDanmark Skovfrø havde til huse.
HedeDanmark Skovfrø forpagtede nogle af
bygningerne og nogle af arealerne for en
fastlagt årrække.
Ændringerne betød, at man måtte forudse, at nogle af frøproduktionsarealerne,
især arealerne med skovtræer, skulle opgives før tiden. For buskarterne kunne man
bedre nå en rotation. Man var derfor på
udkig efter egnede arealer.
Hans Søndergaards ejendom var særdeles velegnet til formålet, idet den bestod af
et sammenhængende stykke landbrugsjord,
der lå mellem Tvilum, hvor Skovfrøcentralenfortsat havde sine tekniske faciliteter
og lagerrum og C.E. Flensborg Plantage,
hvor hovedparten af de øvrige frøproduktionsarealer befinder sig. Der var således

alle muligheder for at lave et anlæg, der
i alle henseender var rationelt. Der blev
dog stillet spørgsmål ved om Skovfrøcentralen kunne bruge det store areal, men
erfaringen viste, at det er godt at have lidt
reservearealer.
Til ejendommen hørte ca. 5 ha engjord
i betydelig afstand fra ejendommen. Dette
og en bygningsparcel blev frasolgt, således
at Hedeselskabet stod tilbage med 31 ha
velegnet landbrugsjord.
HedeDanmark Skovfrø lavede udkast til
en plan, der gjorde det muligt at etablere
to meget store arealer med henholdsvis eg
og bøg langs kanten. Dette sikrede også,
at arealet, der blev døbt Tophøj efter en
gravhøj i det sydlige skel, i landskabet vil få
karakter af skov.

Den bedste genetik
Der var også enighed om, at bevoksningerne på arealet skulle have den genetik,

FORT SIRIO til Juletræer
BOVLUND APS
Bovlund Bjergvej 20
6535 Branderup J
Tel. +45 74835233
Fax +45 74835395

Sønderup Maskinhandel A/S. Tlf 98653255
www.jutrak.dk, mail@fbdk.dk
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De enkelte frøkilder kan kort beskrives således:
1.		 Ahorn er plantet som et afkomstforsøg med 16 danske provenienser, hvor man
løbende kan forbedre den genetiske kvalitet ved at borthugge de provenienser,
der er svagest. Metoden tager mange år, men giver mulighed markant forbedring
af genetikken.
2.		 Spidsløn er indsamlet som podekviste fra 50 træer i Narodowy Nationalpark syd
for Poznan i Polen. Moderbevoksningen indgik i en større europæisk afprøvning
på Årslev Forsøgsstation og dannede grundlag for en Ph.d. afhandling.
3.		 Rødel er et resultat af ønsket om at få ny genetik i det danske materiale, der
havde udviklet sig uheldigt med kort levetid. Indsamlingen blev foretaget af Poul
Erik Brander i Stevning skov på Als og var finansieret af Jydsk Landvinding A/S.
4.		 Vortebirk. Frø indsamlet på Læsø. Formålet var at tilføre det danske genmateriale
noget nyt, og bevoksningerne på Læsø udmærker sig ved, at være rimelig isoleret
fra øvrigt dansk materiale. Bevoksningen forventes at blive den første kårede
bevoksning på Tophøj, idet der antagelig allerede i 2012 kan indsamles frø.
5.		 Tjørn. Materialet stammer fra Årslevs indsamling fra vestdanske bevoksninger.
6.		 Bøg. Frøplanter fra kåret dansk afkom fra den bevoksning fra Sihlwald i Schweiz,
der har klaret sig bedst i danske afkomstforsøg.
7.		 Fuglekirsebær. Podet afkom fra +træer fra Lehnsahn i Tyskland.
8.		 Vintereg. Frøplanter fra Lindebjerg ved Ikast, som har vist sig at være bedste
danske materiale til jyske forhold.
9.		 Tørst. Frøindamling fra Hedeselskabets arealer i Hammer Bakker.
10. Tarmvridrøn. Podemateriale indsamlet i Polen. Podningerne mislykkedes, men
der vil blive foretaget frøindsamling.
11. Nordmannsgran. Der er udplantet grundstammer, som skal podes, når de er lidt
over 1 m høje. Det er endnu ikke bestemt, hvad der skal være modermaterialet,
idet der for tiden er overvejelser om at lave 3 forskellige frøproduktionsarealer.
12. Rødgran. Materiale, der primært skal bruges til juletræer. Omkring 1990 indsamlede Hedeselskabet materiale fra ca. 100 træer. De bedste 30 indgår på arealet.
13. Douglasgran. Materialet stammer fra +træer i de kårede danske bevoksninger.
14. Europæisk Lærk. Materialet stammer fra det polske arboret i Sycow, idet der er
ønske om at udvide genetikken i det danske materiale, der var begyndt at blive
lidt for snæver i forhold til det meget store forbrug, der er.
15. Bredbladet røn. Materiale indsamlet af skovrider H. Staun på Langeland.

som forskningen på det pågældende tidspunkt mente var den bedste for de enkelte
arter, således at Tophøj kunne udvikles til
et godt varemærke. En del af indsamlingerne tog udgangspunkt i nogle ønsker,
som HedeDanmarks medarbejdere havde
til forbedringer af det plantemateriale, som
blev brugt i hegn og landskabsplantninger.
Den første plan omfattede 14 forskellige

arter, og de første planter kom i jorden i
efteråret 2008. Tilplantningen af arealerne
var nøje afstemt efter de forventninger,
man havde til markedets udvikling.
I foråret 2011 blev de sidste felter plantet. Antallet af arter var i mellemtiden
udvidet til 19..
Som det fremgår af planteoversigten i
boksen ligger der bag hver enkelt bevoks-

LOGI-DAN A/S
Logistikløsninger og vognmandskørsel

Kørsel af træ og flis
LOGI-DAN A/S
Bavnehøj 74, Vester Nebel
6040 Egtved
www.logi-dan.dk
Tlf.: 75 39 10 83

Poul Elgaard, leder af HedeDanmark Skovfrø,
besigtiger Tophøj.

ning nøje overvejelser om sammensætningen. Det er derfor forventningen, at Tophøj
vil blive et af de mest markante frøproduktionssteder i Danmark, og at arealet kan
bidrage til at fastholde HedeDanmark som
del af førerfeltet i dansk frøproduktion.
For at forbipasserende kan få indblik
i, hvad der produceres på arealet, er der
opstillet informationsskilte ved vejen
mellem Løvel og Rødding.
Forfatteroplysninger:
Chr. Als (ca@hedeselskabet.dk) er skovrider i
Hedeselskabet.

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84
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Frøkilderne i Tophøj
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Vand- og spildevandsforsyninger spiller en nøglerolle i indsatsen for at indrette Danmark, så vi kan håndtere stigende
vandmængder. Derfor vil politikere i Folketinget og Miljøministeriet nu se på, om forsyningsselskaberne skal have ændrede vilkår.

Foto: Bax Lindhardt, Scanpix

Politikere vil
se på vandsektorloven
Miljøordførere i Folketinget vil se på ændringer af
vandsektorloven efter massiv kritik fra vand- og
spildevandsforsyningerne.

Af Poul Erik Pedersen

Siden før vandsektorloven trådte i kraft i
2010 er den blevet mødt med massiv kritik
af landets vand- og spildevandsforsyninger.
Nu får kritikken en række partier til over
for Vækst at erklære sig villige til at se på
behovet for ændringer i lovgivningen.
Kritikken går især på, at det statslige
Forsyningssekretariat, der beregner statslige
prislofter for forsyningerne, udelukkende
fokuserer på økonomien og ikke tager

hensyn til, at forsyningerne står med en
række væsentlige opgaver inden for eksempelvis miljø, grundvandsbeskyttelse og
klimatilpasning.

Spar 55 procent
af driftsomkostningerne!
I Hørsholm Vand har administrerende
direktør Tina Otterstrøm eksempelvis fået
at vide af Forsyningssekretariatet, at deres
effektiviseringspotentiale er på 55 procent.
– Det vil sige, at de har vurderet, at vi

skal kunne drive vores forsyning for cirka
halvdelen af det nuværende driftsbudget.
Det virker helt urealistisk, og på nuværende tidspunkt er jeg ikke i stand til at se
10 år frem i tiden, siger Tina Otterstrøm
og lægger ikke skjul på, at det på sigt kan
betyde, at Hørsholm Vand må dreje nøglen
om.
I 2012 skal forsyningen i Hørsholm
realisere en femtedel af potentialet. Det
vil sige, at spildevandsområdet i Hørsholm
Vand må opkræve 985.000 kroner mindre
til driften, mens drikkevandsområdet skal
sænke sine opkrævninger med 725.000, i
alt 1,7 millioner kroner, som forsvinder ud
af budgetterne i 2012.

Man leger med ilden
I vandforsyningsdelen af Aalborg Forsyning
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Prislofter beskærer vandselskaber med 334 millioner kroner
20-10-11. Forsyningssekretariatet har udmeldt prislofterne for 2012 for de danske vandselskaber. De større danske vandselskaber – vandforsynings- og spildevandsselskaber
– får i 2012 beskåret deres indtægter med sammenlagt 334 millioner kroner.

er direktør Klaus Kolind-Hansen blevet
mødt med et effektiviseringspotentiale på
38,5 procent, hvoraf en femtedel skal realiseres i 2012.
– Det er underligt at observere, at vi
bliver reguleret på vandets pris, mens det
forbrugerne fokuserer på, overvejende er
forsyningssikkerhed, kvalitet, service og
miljø, siger Klaus Kolind-Hansen.
Den rene vandpris (renset for vandafledningsbidrag og statslige afgifter) er i
Aalborg 5,05 kr pr kubikmeter vand. Oven
i det betaler en almindelig husstand en fast
årlig abonnementsafgift på 1.000 kr.
– En familie i Aalborg betaler typisk kun
cirka 135 kroner om måneden for vand.
Det er mindre end familiens udgift til en
middelstor tv-pakke. Den pris folk betaler
for at have rent vand i hanen hver dag, er
ikke udtryk for, hvor stort et gode det er for
folk. Derfor vil jeg påstå, at man leger med
ilden, når man begynder at regulere, hvor
meget selskabet må opkræve til dækning af
driftsomkostningerne. Det kan godt være,
at man ikke behøver at regulere ret meget,

før man får en stor negativ virkning, siger
Klaus Kolind-Hansen.

Politikere klar til en »ommer«
Klaus Kolind-Hansen peger på, at vandsektorloven i sine intentioner også varetager
miljøhensyn og forsyningssikkerhed, men
at disse hensyn ikke er udmøntet i lovens
konkrete bestemmelser. Derfor indgår
hensynene heller ikke i beregningen af
prisloftet.
– Jeg er overbevist om, at de politikere,
der har stemt for loven, havde forestillet sig,
at de overordnede mål også skulle udmøntes i praksis, men det bliver de ikke, som
loven er nu, siger direktøren fra Aalborg
Forsyning, Vand A/S.
Derfor er Folketingets politikere tilsyneladende også klar til at tage en fornyet
diskussion om vandsektorlovgivningen.
Opgaven er allerede skrevet ind i regeringsgrundlaget.
Miljøministeriet oplyser desuden til
Vækst, at en Task Force, der skal hjælpe
kommunerne med klimatilpasning, også
Foto: Lars Bahl, Scanpix

får til opgave at se på problemstillingerne i
vandsektorlovgivningen.
Hos partiernes miljøordførere er der
også villighed til at se på lovgivningen igen:
– Det skal ikke være sådan, at vi forhindrer forsyningerne i at opretholde en
fornuftig drift eller investeringer i miljø og
klimatilpasning. Derfor er jeg overbevist
om, at vi kommer til at få nogle ændringer
i den praksis, vi har set, siger miljøordfører
Per Clausen fra Enhedslisten.
Også miljøordfører Lone Loklindt fra de
radikale er med på at se på lovgivningen
igen. Det samme gælder Venstre.
– Umiddelbart har vi ikke noget imod
benchmarking, fordi det sætter fokus på
forbedringsmuligheder, vi ikke har øje for
i dagligdagen. Men derfra og så til at lukke
en længere række private vandforsyninger
er der et stykke vej, så min melding er, at vi
må tage det op igen, sige miljøordfører og
tidligere fødevareminister Henrik Høegh
(V).

Stor tilfredshed
Hos DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), der er brancheforening for de
større forsyninger i vandsektoren, er der
stor glæde hos adm. direktør Carl Emil
Larsen over politikernes udmeldinger:
– Udover klimatilpasning er det vigtigt,
at politikerne er opmærksomme på, at
der er flere områder, som har behov for at
blive behandlet hurtigt. Der er ikke mindst
behov for politisk fokus på, at loven aktuelt
fortolkes sådan, at økonomisk effektivisering er et mål i sig selv uden hensyn til
eksempelvis forsyningssikkerhed og kvalitet. Det er ikke i overensstemmelse med
lovens intentioner om, at der skal tages
mere holistiske hensyn til forsyningssikkerhed, kvalitet og miljø, siger Carl Emil
Larsen.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.
Nye prislofter presser vandselskaberne til at fokusere på de allermest nødvendige driftsomkostninger og
efterlader ofte et meget lille råderum til eksempelvis grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning.
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VVM giver ny viden
Foto: Naturfocus

På billedet herover fanges ål, der skal mærkes. På det store billede ses de mærkede ål blive lukket ud i Femern Bælt.

Store infrastrukturprojekter fører ofte til ny viden om vores
natur og miljø – og til nye metoder, der kan anvendes til at
styrke vores miljøindsats.

Af Simon B. Leonhard, Kristian N. Madsen, John Pedersen, Per Andersen, Kirsten Engell-Sørensen, Christian B. Hvidt, Helle Jerl Jensen og Jens Peter Müller, FeBEC

En VVM-redegørelse skal afdække de miljømæssige konsekvenser ved for eksempel
et byggeri. Som grundlag herfor skal der
udføres en række undersøgelser, som kan
give ny viden. I forbindelse med Femernforbindelsen, har vi udviklet helt nye og
mere miljøvenlige metoder. Og vi har fået
et større indblik i forskellige fiskearters
udbredelse og færden.
Det centrale formål med VVM-redegørelserne er at bidrage til, at politikerne kan
træffe deres beslutninger på et grundlag,
der omfatter ikke blot økonomi, men også

viden om de miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser.
En naturlig følgevirkning er derfor,
at offentligheden normalt ikke bliver
opmærksom på, at VVM-undersøgelserne
ofte i sig selv fører til ny værdifuld viden
– og sommetider også til nye metoder, der
kan vise sig værdifulde i fremtiden.
VVM-undersøgelserne i forbindelse med
Femern-forbindelsen er et godt eksempel
på et stort infrastrukturprojekt, der både
har ført til ny viden – og en ny metode til
konservering af fiskeæg og -larver.

FeBEC er et internationalt konsortium,
der undersøger forholdene for fiskeri og
fiskesamfund i Femern Bælt.

Kortlægning af ålens vandringer
Projektet har blandt andet omfattet en
kortlægning af den truede åls vandring
gennem Femern Bælt mod dens gydeområde 7.000 km væk i Sargassohavet. Næsten
4.000 ål blev indfanget og mærket. Derefter meldte fiskere ind, når de genfangede
ålene. Alt efter mærkningsmetoden var
genfangsten af ålene på mellem 10 og 20
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Orbicon er bygherrerådgiver og leder af konsortiet FeBEC, der kortælgger fiskesamfund og fiskeri i Femern Bælt. Dette konsortium er sammen med 7 andre konsortier
ansvarlige for forundersøgelserne og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for Femern
Bælt A/S.
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procent og en enkelt ål er genfanget så
langt væk som i Oslo-fjorden. De fleste
er dog genfanget i dansk farvand mellem
Gedser og Skagen. Mærkningsforsøget viste,
at ålene ikke fulgte en indpræget forudbestemt vandringsrute gennem de danske
bælter, men at vandringsruten var individuel og bestemt mere af lokale kystnære
forhold. Det viste sig også, at ålen under
dens vandring foretager regelmæssige skift
mellem havbund og overfladen. Om natten
tilbagelægger den de største strækninger
nær overfladen, mens den i dagtimerne

eller under ugunstige forhold fortrinsvis
hviler sig ved bunden. Ålenes vandringer
vidste man ikke meget om tidligere, og den
aktuelle kortlægning udfylder væsentlige
huller i denne viden.

Ny viden om istidsrelikter
I forbindelse med undersøgelserne er der
samtidig identificeret mange fiskearter i
Femern Bælt. Nogle arter som eksempelvis
spidshalet langebarn kendte man ikke så
meget til på grund af deres ringe betydning
for det kommercielle fiskeri.

Spidshalet langebarn har vist sig at være
meget talrigt forekommende i bæltet. Den
lokale bestand af spidshalet langebarn
hører til de såkaldte istidsrelikter, der er
blevet isoleret i Østersøen efter isens tilbagetrækning.

Finder fiskeæg og -larver
Udover fiskeriet efter forskellige arter
foretager vi også indsamling af filtrerede
vandprøver. Prøverne er efterfølgende
blevet analyseret for forekomst af fiskeæg
og -larver. Fiskeæg og -larver er nemlig

Miljø

VVM-undersøgelser for Femern Bælt A/S
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særligt følsomme over for en forøgelse af
opslemmet materiale, som opstår i forbindelse med gravearbejder til havs. Derfor
skal mængderne og forekomsten af de forskellige arters larver og æg i vandprøverne
bruges til at vurdere blandt andet gravearbejdernes effekt på de enkelte fiskearter og
fiskesamfund.
Prøverne indsamles igennem stort set
hele året, da de forskellige fiskearter gyder
skiftevis hele året rundt.

-larver. Men formalin er stærkt sundhedsskadeligt. Derfor har FeBEC eksperimenteret med en ny metode med anvendelsen
af en jodbaseret opløsning. Det viste sig, at
denne metode gav et flot resultat, således at
nogle af de karaktertræk, der skal anvendes
til identifikationen, blev endnu tydeligere.
Denne metode er nu beskrevet, og er gjort
tilgængelig for forskere verden over ved
publicering i et internationalt anerkendt
tidsskrift.

Ny metode til konservering
Konserveringen af prøverne har stor betydning for den efterfølgende identifikation
og muligheden for adskillelsen af arterne.
Nogle arters æg ligner imidlertid hinanden
så meget, at det er umuligt at adskille dem
i mikroskopet, og der skal derfor yderligere
bestemmelser til i form at et ”genetisk” fingeraftryk, før man med sikkerhed kan sige,
om det er den ene eller anden art.
Netop konserveringsmetoden var genstand for en større udredning i forbindelse
med identifikationsarbejdet. Traditionelt
har en formalinopløsning været anvendt
til konservering af prøver med fiskeæg og

Tredimensionelle
strømningsberegninger
Undersøgelserne af fiskeæg og -larver er
af stor vigtighed for den efterfølgende vurdering af betydningen af gydeområder i
Femern Bælt. Ved kortlægningen af mulige
gydepladser for de enkelte fiskearter i
Femern Bælt er der blandt andet benyttet
avancerede modeller, der inddrager alle
de faktorer, der har betydning for udviklingen og spredningen af fiskeæggene.
Udviklingen af fiskeæggene er eksempelvis
afhængig af temperaturen, og den passive spredning er meget afhængig af de
fremherskende strømforhold i bæltet. I

forbindelse med Femern Bælt projektet er
der opstillet meget komplicerede tredimensionale strømningsberegninger. Strømmen
løber nemlig ikke kun i én retning i bæltet.
Under specielle omstændigheder kan der
på samme tid forekomme både strømninger mod vest og mod øst, men i forskellige
dybder. Dette skyldes, at vandet opdeles i
forskellige lag, alt efter saltindholdet. Saltvand er tungere end ferskvand og findes
derfor nærmest bunden.
De opstillede modeller er benyttet til at
finde de mest benyttede gydepladser for en
række arter i Femern Bælt. Denne viden
kan benyttes i en senere sammenhæng i
forbindelse med planlægningen af gravearbejder, der skal udføres i forbindelse med
anlægsarbejderne.
Forfatteroplysninger:
Projektorganisationen i FeBEC: Projektleder
Kristian Nehring Madsen, assisterende projektleder Simon B. Leonhard, John Pedersen og Per
Andersen, Kirsten Engell-Sørensen (nu FishLab)
Christian B. Hvidt (nu Naturfocus), alle Orbicon
A/S, samt Helle Jerl Jensen og Jens Peter Müller,
Fiskeøkologisk Laboratorium.
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Bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen
orienterede om strukturen i bestyrelsens arbejde.

Traditionen tro inviterede Hedeselskabet sit repræsentantskab til orienteringsmøder på de to første dage
i november, hvor en status på forretningen, foreningen og bestyrelsens
arbejde var på dagsordenen.

Af Michael Kristensen, Dalgasgroup A/S

I alt 22 medlemmer tog plads i stolene i
Århus, mens 17 deltagere havde fundet
vej til orienteringsmødet i Roskilde. – ”En
succes der viser interesse og engagement i
repræsentantskabet” konstaterede Hedeselskabets administrerende direktør Ove Kloch
under sin tale.

Fra Sydsverige til Grønland
Fra HedeDanmark talte administrerende
direktør Carsten With Thygesen om vækststrategi gennem opkøb. Blandt andet fastslog direktøren: ”Vi fokuserer på opkøb af
tilgrænsende kompetencer og ydelser for at
supplere og udvikle HedeDanmarks udbud
til kunderne.” I forlængelse heraf ser HedeDanmark potentiale i ekspansion af forretningen til Sydsverige. Ove Kloch orienterede
Foto: Hedeselskabet

om de fremtidige perspektiver for biogasselskabet Xergi, hvor en skrøbelig økonomi og

fra datterselskaberne stod Orbicons admi-

en stærk ordrepipeline dominerede billedet.

nistrerende direktør Jesper Nybo Andersen

En status på foreningen,
bestyrelsen og forretningen

Herudover fremhævede han, at Hedesel-

for. Han fortalte om selskabets projekter i

Udover datterselskabernes indlæg bød

skabets engagement i biogas skal ses i lyset

Grønland, hvor miljørådgivning i forbindelse

møderne ligeledes på en mere traditionel

af de forventninger, der er til biogas såvel

med jagten på de sjældne jordarter og

orientering omkring Hedeselskabets virke.

nationalt som internationalt. Sidst indlæg

olieefterforskning er i højsædet.

Ove Kloch forklarede den økonomiske
situation i koncernen, hvor man forventer
et samlet overskud på cirka 31 millioner
kroner, som er på budgetniveau. Repræsentantskabsformand Peder Thomsen fortalte
om foreningens aktiviteter i det forgangne
år. Han fremhævede blandet andet Hedeselskabets økonomiske støtte til og praktiske
engagement i projekter som naturgenopretning i Ørslev Kloster og minivådområder.
Herudover anskueliggjorde bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen, hvordan bestyrelsen i fremtiden skal strukturere
sit arbejde.

Foto: Hedeselskabet

Bestyrelsesmedlem Svend Aage Linde (tv) og
repræsentantskabsmedlem Janus Skak Olufsen
var blandt mødedeltagerne.

Det sker i Dalgasgroup

En status for repræsentantskabet
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Innovation: Byer i vandbalance

Spidsbelastningen af byernes
kloaksystemer kan reduceres ved at skabe mere
plads til vand og nedsivning i de grønne områder.

Der er behov for en bedre styring af vandbalancen i de danske byer. Det faktum står
særligt klart efter denne sommers omfattende skybrud og oversvømmelser, der har
haft store økonomiske konsekvenser i de
danske kommuner.
Sammen med en række kommuner, forsyninger, forskningsinstitutioner og virksomheder er Orbicon gået ind i et nyt innovationskonsortium kaldet Byer i Vandbalance.
Konsortiet skal de næste fire år gennemføre en række projekter, der skal føre til
udvikling og tilpasning af systemer til håndtering af regnvand. Grundlæggende handler
projekterne om at skabe en stærk grøn
struktur, der håndterer regnvand, dæmper
klimaforandringer, forbedrer bynaturen og
øger byboernes velbefindende. Konsortiet
Foto: Orbicon A/S

er støttet med 14,5 mio. kr af Rådet for Teknologi og Innovation.
I et af konsortiets projekter afprøver Orbicon sammen med Københavns Energi en

treres og renses ved nedsivning i jord, sand

skal arbejde med. Ved brug af LAR afledes

eller gennem planter.

regnvandet lokalt i byens landskab, hvor

Lokal afledning af regnvand (LAR) er

det siver ned eller forsinkes på vej til klo-

række rensemetoder, hvor beskidt vejvand

et koncept, der spiller en stor rolle i flere

akken. På den måde reduceres presset på

fra en almindelig københavnsk villavej fil-

af de konkrete projekter, som konsortiet

kloakkerne, og risikoen for oversvømmelser
mindskes.

Viden om i morgen
– i dag.

HedeDanmark
i Sverige
HedeDanmark a/s har budt på sin første
pleje- og vedligeholdelsesopgave i Sverige.
Den 1. november 2011 igangsatte selskabet
derfor driften hos Halmstads Offentlige
Boligselskab (HFAB). Sammen med flere strategiske samarbejdspartnere er HedeDanmark nu organiseret i Halmstad.
– Vi har gennem længere tid kigget på
mulighederne for at operere i det nære
udland, og via grundige analyser har vi valgt
i første omgang at satse på det sydsvenske
marked, siger Jens Schrøder, direktør for
divisionen Grøn Service i HedeDanmark.
– Vi er meget tilfredse med at være
kommet i gang i Sverige, og ser frem til at
udvikle vores forretning på et marked, som

Kontakt os med dine tanker om den fortsatte udvikling af din virksomhed. På
www.deloitte.dk kan du læse mere om
Deloitte og vores rådgivningsydelser.
Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, Tlf. +45 89 25 25 25
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

på mange måder er mere udviklet og attraktivt end det danske. Dette betyder også at
konkurrencen er stor, men vi oplever, at
vi med vores kvalitetsbårne plejekoncept
vil være en interessant partner for svenske
virksomheder og kommuner, siger Jens
Schrøder.
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Georgisk aften
HedeDanmark og A/S Plantningsselskabet
Sønderjylland holdt den 12. august en georgisk aften på HedeDanmarks planteskole i
Brøndlundgård ved Vojens. Ved aftenen, der
var for medarbejdere og forretningsforbindelser, optrådte den georgiske vokalsanggruppe Women Vocal Ensemble Batumi, og
HedeDanmark orienterede om sine aktiviteter i Georgien og fremviste plantemateriale
fra Georgien. Formanden for Georgiens
Venner i Danmark/Sydslesvig Torben Ravn
fortalte om foreningens aktiviteter i Georgien og Danmark/Sydslesvig.
Foto: HedeDanmark a/s

Biogas efter nyt standardkoncept
Xergi A/S har udviklet et nyt standardkon-

fra Xergi. Reaktortankene bygges på stedet

cept for etablering af biogasanlæg.

Overtager grønne
aktiviteter

og forsynes med de nødvendige tilkoblings-

HedeDanmark har købt aktiviteterne i en af

- Standardkonceptet betyder, at teknik-

punkter. Derefter løftes teknikmodulerne på

de største anlægsgartnervirksomheder på

modulerne til anlægget er bygget på for-

plads af en kran. Det første anlæg er bygget

Lolland-Falster og Sydsjælland. Styrket til-

hånd efter industrielle principper. Det bety-

efter standardkonceptet på den svenske ø

stedeværelse i et lokalt område kombineret

der, at vi kan reducere montagetiden og

Gotland. Anlægget skal levere gas til Arlas

med muligheden for at overtage aktiviteter

samtidig sikre en god kvalitet, fordi modu-

lokale mejeri samt det lokale naturgasnet.

i en stærkt forankret lokal aktør er blandt

lerne er bygget under optimale forhold,

Det kommer hovedsageligt til at afgasse

årsagerne til, at HedeDanmark a/s fra 1.

forklarer adm. direktør Jørgen Ballermann

husdyrgødning og energiafgrøder.

oktober har overtaget aktiviteter og medarbejdere i anlægsgartnervirksomheden Per
Hansen A/S med base i Nykøbing Falster.
HedeDanmark, der allerede er aktiv i
lokalområdet, udvider og styrker dermed
sin lokale tilstedeværelse markant inden for
ejendomsservice, pleje og vedligeholdelse
af grønne områder samt vintertjeneste.
Per Hansen A/S har siden virksomhedens
etablering i 1966 opnået en stærk position
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som lokalt fokuseret leverandør og er i dag

blandt de største anlægsgartnervirksomheder på Lolland-Falster og Sydsjælland.

– Vores nye kunder får med HedeDanmark

en samarbejdspartner, der i kraft af vores
størrelse og fokus på driftsoptimering og

kompetenceudvikling kan løse opgaver for
kunderne endnu mere effektivt, mens vi i

HedeDanmark får nogle nye og dygtige kol-

leger, der kan tilføre os et unikt lokalt kend-

skab, som er opnået gennem mangeårige og
gode relationer til kunderne, siger divisionsdirektør Jens Schrøder, HedeDanmark a/s.
Aftalen indebærer, at HedeDanmark
overtager ni medarbejdere inklusive den
hidtidige ledelse samt aftaler og forpligtelser som Per Hansen A/S har indgået med
kunderne.

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

– Vores kunder får med HedeDanmark
en leverandør, som har fokus på udvikling
og effektivisering af opgaver i en skala, som
vi ikke ville kunne tilbyde som selvstændig
virksomhed, siger direktør Allan Ptak fra Per
Hansen A/S.

”Det begyndte på Kongenshus” er årets julegave
til venner og forretningsforbindelser !
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Hedens farverige historie og storslåede natur har gennem århundreder
haft stor betydning for dansk samfund og kultur.
I bogen ”Det begyndte på Kongenshus” kan du møde hosekræmmeren,
hedeopdyrkeren, kunstneren og meget andet godtfolk. På hver deres
måde levede de i, kæmpede med og elskede de fascinerende vidder og
den særprægede natur.
Bogen fortæller om Kongenshus’ brogede historie fra dengang kartoffeltyskerne koloniserede heden, over forsøg med avl af rener og til i dag,
hvor stedet er et af Danmarks største sammenhængende hedearealer og
danner rammen om en mindepark for hedens opdyrkere.
Bogen er rigt illustreret med historiske og nutidige fotos samt et bredt
udvalg af det danske hedemaleris guldalder.
www.kongenshus.dk
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