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mien sættes yderligere i stå, uden at det egentlig er nødvendigt.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at en krise giver nogle opbrud
– som ganske vist har nogle omkostninger – men som også åbner nye
Vores opfattelse i Hedeselskabet er, at der ligger nogle klare muligheder, som Danmark bør satse på. Én af dem er uden tvivl behovet for at
omstille verdensøkonomien til en meget mere hensigtsmæssig udnyttelse
af vores naturressourcer, hvad enten vi taler om vand, jord eller øget
de igangværende klimaændringer, hvor vi blandt andet skal gøre byerne
mere grønne og bedre egnede til at tage imod store regnskyl.
I Hedeselskabet har vi med respekt for og iagttagelse af den økonomiOrbicon A/S har etableret sig med et nyt selskab i Grønland, der er
et samfund i rivende udvikling, og samtidig har selskabet investeret i
managementrådgivning ved at blive medejer af firmaet Pluss Leadership.
for at kunne opføre Danmarks nok største biogasanlæg. HedeDanmark
A/S er i fuld gang med at opkøbe en række selskaber inden for anlæg,
drift og vedligeholdelse på det grønne område. Dalgas Innovation har
opnået offentlige forskningsbevillinger til en række udviklingsprojekter
inden for blå- og grøn biomasse.
Gå-på-modet og iværksætterlysten i vores selskaber bidrager til at stimulere økonomien i samfundet. Men investeringslyst og tro på fremtiden
i Hedeselskabet og enkelte andre virksomheder er desværre ikke nok.
Kære regering! Vi har brug for, at I sætter yderligere fokus på de
potentialer, som Danmark kan udnytte nationalt og internationalt – ikke
mindst nu, hvor I har EU-formandskabet og kan præge de aktuelle prioriteringer for hele Europa. Skab bedre rammevilkår for miljøteknologi,
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Kontrolleret oplag
1. juli 2010 - 30. juni 2011: 2.833

Ove Kloch
Adm. direktør
Hedeselskabet
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Nu kan landmænd få fuldt tilskud til vådområder
Svend Erik Villadsen fra Mors skal have etableret et vådområde på halvanden hektar. Han
gik en dag og inspicerede et vandløb sammen
med en medarbejder fra kommunen. Vandløbet gav nemlig anledning til oversvømmelser
både på Svend Erik Villadsens egen jord og i
den nærliggende landsby Vils.
– Vi gik og talte om, hvordan man kunne
løse problemet, og så sagde medarbejderen
fra kommunen, at der måske var mulighed for
at etablere et privat vådområde under ordningen for Grøn Vækst, siger Svend Erik Villadsen.
Han tog derefter kontakt til Orbicon A/S, der
regnede på mulighederne og fandt et stort
potentiale.
Mange landmænd har nemlig gode muligheder for at etablere vådområder på deres
jorder. Hvis landbrugsjorden ligger i et såkaldt
Grøn Vækst-område, kan landmanden både
få finansieret etableringen af vådområdet,
beholde EU-støtten til arealet og få udbetalt
et fastholdelsestillæg med det formål at reducere kvælstofbelastningen til vandmiljøet.
Se blandt andet tilskudssatser og kriterier for
vådområderne på side 20-21.
Foto: Svend Erik Villadsen
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Nyheder
fra nettet siden sidst

Foto: Michael Barret, Polfoto

Sådan kan skovene
fordoble biomasseproduktionen
19-12-11. En ny skovdyrkningsmodel kan øge bæredygtig
produktion af træ til energi i de danske skove

Ændret vandløbsvedligeholdelse:
Sådan skal det gennemføres!
20-12-11. Vandplanerne er på vej mod godkendelse af
ændret vandløbsvedligeholdelse i 5.300 km vandløb.
Naturstyrelsen har beskrevet, hvordan det kommer til at
foregå i praksis.

Connie Hedegaard:
Det betaler sig at droppe fossile brændsler
21-12-11. EU vil fortsat medfinansiere biogas i landdistriktsprogrammet ifølge EU-Kommissionens forslag til
reform af landbrugspolitikken.

Kommunerne: Vi kan ikke vente længere
22-02-12. Det er svært at glemme billederne af oversvømmede
kældre, cyklister i vand til knæene og kloakker, hvor vandet
fosser op. Sidste sommer var både byer og landområder oversvømmede efter massive skybrud, og vi kan forvente mere af
samme skuffe, forudser meteorologerne.
Derfor er det tid til handling, og KL (Kommunernes Landsforening) opfordrer nu regeringen og Folketingets miljøudvalg til
at sætte gang i arbejdet med at klimasikre Danmark.
For at sætte skub i tingene, kommer KL med et udspil med
11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store

Få det elektroniske nyhedsbrev fra Vækst ved at tilmelde

skader som følge af klimaforandringerne. Udspillet inddrager

dig på www.tidsskriftetvækst.dk

både indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen.

Du har lige saT fingeren på 12 miO. bakTerier

Brug ikke fløjlshandsker på
bakterier
I miljøer, hvor der er fokus
på hygiejne, overføres der
mikrober fra person til person
via kontorartikler, hvilket gør
dem til en potentiel kilde til
kr ydskontaminering.
Elba har udviklet ANTIMICROBIAL
- det første større sortiment af
antimikrobielle kontorartikler.
De har ion-teknologi med aktivt
sølv fra BioCote, der reducerer
bakteriel forurening på beskyttede
overflader med 99% i løbet af 2
timer.
Ønsker I at vide mere?

Kontakt Scan Office, hvis i ønsker at vide mere
Telefon 79 14 07 00 - Ordretelefon 70 12 33 44 - www.scanoffice.dk
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42 medlemmer af Hedeselskabet havde
den 23. november 2011 en hyggelig aften
på Hedeselskabets hovedkontor i Viborg.
Ved arrangementet fortalte administrerende direktør Ove Kloch om selskabets
datterselskaber, aktiviteter og forretningsområder.
Dernæst viste projektleder Vibeke Højen
rundt i Hedeselskabets museum, hvor hun
bragte deltagerne tæt på Hedeselskabets
historie og blandt andet viste nogle af de
redskaber, der for næsten 150 år siden blev
brugt til at genskabe frugtbarheden på de
jyske heder.
Arrangementet var endnu et led i Hedeselskabets kampagne for at hverve nye
medlemmer, og der er flere invitationer til
at besigtige projekter og aktiviteter på vej
ud til medlemmerne.
De næste 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.

31/12 - 2013

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.
Biogasanlæg ved Foulum
Torsdag den 10. maj 2012: Besøg på biogasanlægget på Århus Universitets Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Foulum, hvor
Xergi vil informere om en af fremtidens
grønne energiformer.
Tilmelding via
www.hedeselskabet.dk/oplevelser.
Nyt program: 10 pladser
på Kongenshus-jagten igen i år
Med Vækst nr. 2-2012, der udkommer i
slutningen af maj måned, offentliggøres
et nyt program for 2012-2013. Nogle af
arrangementerne fra det nuværende program vil blive gentaget. Blandt andet tildeles Hedeselskabets medlemmer igen 10
pladser til den traditionsrige jagt på Kongenshus hede. På jagten deltager omkring
80 jægere, og der er gode muligheder for
råvildt, ræv, hare og sneppe. Tilmeldingen
til arrangementet åbner, når Vækst 2-2012
er udkommet.

Foto: Hedeselskabet

31/01 - 2012

Hvervebarometer

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.

Også i det nye aktivitetsprogram for 2012-13 bliver det muligt for 10 medlemmer at deltage i den traditionsrige Kongenshus-jagt. Tilmelding til jagten åbner, når Vækst 2-2012 udkommer.

Hedeselskabet

42 medlemmer
lærte mere om
Hedeselskabet
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Nu ryddes der op i Kvindsnap
Hedeselskabet donerede sidste år penge til naturpleje ved Ørslev Kloster og udvikling af et nyt
undervisningskoncept hos Naturvidenskabernes
Hus. Her er en status på projekterne.

Motorsaven fræser igennem det gamle
bøgetræ, og en stor udkørselsmaskine
brummer, mens den samler stammer op,
kører træet ud og lægger det ved en fast vej
i nærheden.
Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen

E. M. Dalgas’ Mindelegat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000-20.000 kr til støtte
eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger,
der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller
på anden måde har ydet en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2012 stiles til legatets bestyrelse
og indsendes inden 15. april.
Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab, Receptionen
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf. 87 28 11 33

P.b.v.
Ove Kloch

Edvard og
Ane Agerholms Legat
Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr til flittige og
dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.
Ansøgningen skal være anbefalet af den lokale Landboforening/
regionale Familielandbrugsforening.
Ansøgninger og indstillinger for år 2012 stiles til legatets bestyrelse
og indsendes inden 15. april.
Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos:
Det danske Hedeselskab, Receptionen
Postboks 91
8800 Viborg
Tlf 87 28 11 33

P.b.v.
Ove Kloch
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skoven
Medarbejdere fra Dalgasgroups datterselskab HedeDanmark er i gang med at
fælde gamle, syge bøgetræer i den lille skov,
der af historiske årsager går under navnet
Kvindsnapskoven ved refugiet Ørslev Kloster i Salling.
Arbejdet er et led i den plejeplan for
Ørslev Klosters grønne omgivelser, som
Hedeselskabet besluttede at støtte med en
million kroner i 2011.
I denne vinter lyder opgaven på oprydning i Kvindsnapskoven. Gamle og syge
træer fjernes, fordi store grene risikerer
at falde ned og ramme skovens gæster.
Enkelte af træerne efterlades til naturligt
Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen

Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen

henfald, som er til stor gavn for skovens
insekter – og dermed også de dyr, der leve
af insekterne.
Efter oprydningen i skoven vil der i
løbet af i år blive plantet nye bøgetræer,
blandt andet ved en gammel danseplads,
hvor nye bøgetræer i fremtiden vil danne
en rundkreds om dansen sammen med
nogle gamle, stynede bøgetræer. En sti ind i
skoven vil blive befæstet, så den bliver mere
handicapvenlig. Derefter vil man begynde
at arbejde med de idéer fra idékataloget,
som blandt andet omfatter etablering af
legeområder, muldtoilet, bålplads, opsætning af ynglekasser til fugle samt genetablering af en sø.

Fokus på knappe vandressourcer
Mens HedeDanmark er i fuld gang med
naturplejen ved Ørslev Kloster, så er Orbicon – også datterselskab i Dalgasgroup – én
blandt fem virksomheder, der samarbejder
med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro om udvikling af en ny form for
naturvidenskabelig undervisning. De øvrige
virksomheder er Grundfos, Danfoss, Arla
Foods og Danisco.
Hedeselskabet bevilgede sidste år en halv

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84

million kroner til projektet, der handler
om at udvikle 30 anvendelsesorienterede
udviklingsforløb fra 0. klassetrin til 3. g i et
tæt samarbejde mellem skoler, de fem virksomheder og Naturvidenskabernes Hus.
Der arbejdes med fem konkrete cases
med udgangspunkt i hver af de fem virksomheder. Orbicons case tager udgangspunkt i den problemstilling, at drikkevand
er en knap ressource, både i Danmark og
i særdeleshed i Sydeuropa, i lande med
lavtliggende områder og i lande med lave
nedbørsmængder.
Med udgangspunkt i problemstillingen
udarbejdes undervisningsforløb, der tager
udgangspunkt i den virkelige verdens
problemstillinger, og som sigter mod at
være problemorienteret, kreativ og resultat
orienteret.
I foråret 2012 er der testforløb og evaluering af de konrete cases. I efteråret 2012
tilrettes og produceres undervisningsforløbene, der ifølge planen tages i brug i foråret
2013.

Berigtigelse
I Vækst 4-2011 anvendte vi en række billeder vedrørende grødeskæring i vandløb (side 1, 12, 13 og 18).
Billederne er taget af fotograf Bert Wiklund og ikke
som angivet af fotograf Claus Haagensen.
Redaktionen beklager fejlen.

S K O V- O G N AT U R E J E N D O M M E . R Å D G I V N I N G O G F O R M I D L I N G
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Foto: Jens Øster Mortensen

Den ”gamle” plantage i Tórshavn er byens åndehul – de gamle træer klarer dog ikke altid stormene.

Da skoven kom til Færøerne
I 1902 besøgte daværende direktør for Hedeselskabet,
C.E. Flensborg.

C.E. Flensborg, Færøerne, for at kortlægge mulighederne
for træplantning på de nordatlantiske øer. Arbejdet er

C.E. Flensborg

fylder ret meget.

arbejdede for

Af Jens Øster-Mortensen

»De drivende skyer har strejf af rustrødt,
olivengrønt, mudderbrunt eller stengråt,
og lyset kan være edderblåt anløbent som
nyhærdet stål, og undertiden viser solen
sig i sin nedgang og udgyder et ulmende og
underjordisk lys over havet og det vejrhærgede land«.
Flottere kan et bud på det færøske vejr
næsten ikke siges, og ordene kommer fra
forfatteren William Heinesen (1900-1991).
Men samtidig er det barske klima også
en udfordring, når det gælder træplantning og da C.E. Flensborg (1873-1966)
besøgte øerne i 1902, på sin vej hjem fra et
lignende besøg på Island, var det da også

træplantningen, som den dengang 29-årige
Flensborg interesserede sig for. Samme år
var han blevet ansat i Hedeselskabet, hvor
han siden blev administrerende direktør fra
1933 til hans pensionering i 1943.

Foto: Hedeselskabet

fortsat i fuld gang, selvom trævæksten på øerne ikke

Hedeselskabet
hele sit liv.
Han begyndte
sin forstlige
uddannelse som 17-årig i 1890 på
Høllund Søgaard, der dengang var et
hovedcenter i Hedeselskabets plantningsvirksomhed. Han var Hedeselskabets direktør i årene 1933-1943.

De spæde forsøg
Allerede i 1879 bekymrede den daværende
danske amtmand sig over energiforsyningen på øerne og mente, at der skulle
plantes træer til kommende generationers
forbrug af brændsel. Der blev da også
plantet træer rundt omkring, men det hele
endte i fiasko på grund af manglende viden
om, hvilke træer som kunne overleve i
det barske vejr, ligesom øernes mange får
gjorde kål på de lækre nye vækster.

Så da Flensborg ankom til øerne i 1902,
var det helt på bar bund, og vel ankommet fra Island besøgte han kongsgården i
Kirkjubøur, hvor den samme familie er 18.
generation siden stedet blev bygget siden
vikingetiden.
»Hovedøjemedet med mit besøg var
at undersøge forholdene omkring en
plantage på Kirkjubøur hos Hr. Folketings-
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Tróndur Leivssom og hans kollega
Rakul Dam Lindberg i planteskolen.

mand Patursson. Jeg kunne derfor ikke
på egen Haand indlade mig på en mere
indgående Undersøgelse af Betingelserne
for eventuelle Skovplantningsforsøg, der
ville have krævet kostbare Rejser rundt på
Øerne, som jeg ikke havde modtaget nogen
anmodning om at foretage på Hedeselskabets Regning,« fortæller Flensborg i sin
beretning efter besøget på Færøerne.
Han kommer dog vidt omkring på
hovedøerne og finder også flere steder i
Tórshavn haveanlæg, hvor der er beplantninger med løv- og nåletræer. Ligeledes
stødte Flensborg på Amerikansk røn, som
var velformede, slanke og enstammede,
mens der også i 1902 var blevet plantet
alm. røn, rødel, hvidgran og bjergfyr.
Flensborg konkluderer hurtigt, at hverken plantemateriale fra Danmark eller
Norge duer til det færøske klima. Samtidig
mener han også, at træplantningen skal
være for at skabe læ og rekreation, og at
energiforsyningen udmærket kan komme
fra tørveskæring og brydning af kul på den
sydligste ø, Suderoy.
Flensborg vedblev med at beskæftige sig
med plantningen på Færøerne, og omkring
1. verdenskrig blev der da også anlagt en
plantage ved den nu nedlagte tuberkulose
station i Hoydalur nord for Tórshavn.
Plantningen skete for at forbedre patienternes trivsel og er i dag vokset sig til øernes
største træer.

Færøere har 17 beboede øer der
udgør 1399 km2. Heraf ligger halvdelen ca. 300 m.o.h, og således også
over trægrænsen. Højeste fjeld er
882 m (Slættaratindur). Temperatur sommer 12 grader og vinter 3,5
grader. 97% af eksporten kommer fra
fiskerierhvervet. Der bor 48.000 mennesker.
Læs mere på
www.visitfaroeislands.com
Færge: www.smyril.dk
Fly: www.atlantic.fo
Hotel: www.hafnia.fo

Foto: Jens Øster Mortensen

Skred i tingene
Flensborgs og dermed Hedeselskabets
indflydelse på plantningssagen var af
stor betydning og det var helt rigtigt set
af Flensborg, at plantematerialet skulle
komme fra steder, hvor klimaet var nogenlunde det samme som på Færøerne. Men
der skulle gå helt indtil 1972, da Nordisk
Aboretsudvalg blev stiftet, at der kom skred
i plantningen af træer og buske på øerne.
Det var dendrolog Søren Ødum (19371999) som i 1979 fik nuværende skovrider
og lederen af »Department of Woodland,
Landscape and Recreation« på Færøerne,
Tróndur Leivsson, med ud på en rejse til
Ildlandet.
Dernede på sydspidsen af Sydamerika
indsamlede de to ildsjæle frø og småplanter
fra områder med et klima, som lignede de
barske vækstforhold på Færøerne.
I de efterfølgende år blev der plantet
sydbøge (Nothafagus) i de færøske plantager og hos private havejere og træerne fra
Ildlandet trives i dag i bedste velgående.
Planteskole og
vidensbank i Tórshavn
C.E.Flensborg ville helt sikkert have frydet
sig, hvis han kunne opleve den statslige
planteskole i Tórshavn, og her udgør Leivsson sammen med sine otte ansatte rygraden i de færøske planteforsøg.
Planteskolen råder over en offentlig
bevilling på 2,1 mio. kroner om året og da
det er den færøske stat som ejer halvdelen
af jorden på Færøerne, burde det være
oplagt at få udlagt flere arealer til skovplantning
– Siden vi begyndte med vores forsøg
for omkring 30 år siden er antallet af arter
af træer vokset fra 10 til over 100 arter

af træer og buske, som egner sig til vores
klima. Og vi forsøger at formidle vores
viden og plantemateriale ud til alle afkroge
af Færøerne, fortæller Tróndur Patursson.
Leivsson håber på politisk vilje til at
kunne forøge skovplantningen mere end
de 100 hektar, som i dag er tilplantet, og
lægger ikke skjul på at fjeldarealerne er
udpinte landskaber som bare venter på at
blive beplantet op til trægrænsen.
Til slut siger Tróndur Leivsson, at
Færøerne i forhold til indbyggertallet har
et af verdens største CO2-udslip. Dermed
mener han, at øerne har en forpligtigelse
til at gøre noget for det globale miljø ved
at plante mere skov på de 1399 km2, som
udgør Færøernes 17 beboede øer.
Seneste nyt fra nordatlanten er dog, at
vinterens storme har gjort et stort indhug
i de fine gamle beplantninger, og dermed
viser det færøske vejr, hvem som i sidste
ende bestemmer.

Forfatteroplysninger:
Jens Øster-Mortensen (red.sam@nordvest.dk) er
freelancefotojournalist og er selv bosat på en ø,
nemlig Samsø. Han driver desuden et mindre økologisk landbrug og er kommet på Færøerne siden
starten af 1980erne.
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Xergi forstærker
sit fokus på biogas
En stærk international referenceportefølje, et standardiseret byggekoncept og et forstærket fokus på biogas er
nogle af de tiltag, der skal vende minus til plus for Xergi.

Af Michael Kristensen, Dalgasgroup A/S

Øst for frakørsel 30 på E45 ligger den lille
by Støvring lidt syd for Ålborg. Her ligger
Xergis hovedkontor, hvor jeg har sat selskabets administrerende direktør, Jørgen
Ballermann, stævne med det formål at få
et indblik i fremtidsvisionerne for Xergi.
Det viser sig hurtigt, at Xergi vil fokusere
forretningen betydeligt både nationalt og
internationalt. Fremover skal der satses på
teknologisk udvikling inden for biogas, et
standardkoncept og en stærk international
markedsprofil.

Forstærket fokus på biogas
Med en kop kaffe i hånden tager Jørgen
Ballermann plads i stolen over for mig. Han
siger derefter:
– Vores strategi er nu 100 procent fokus

Årsmøde

på biogas, det er det vi satser på i fremtiden. Tidligere har Xergi tillige leveret kraftvarme-anlæg, men denne del af forretningen vil fremover blive nedprioriteret.
– Fjernvarmenettet er veludbygget i
Danmark, mens der enten er manglende
efterspørgsel eller ekstrem konkurrence på
markederne i udlandet, beretter direktøren.
I forlængelse heraf fortæller han, at der
var store forventninger til kraftvarmemarkedet i Storbritannien, men at det aldrig er
kommet i gang. Xergi har derfor taget konsekvensen og frasolgt datterselskabet Xergi
Services Ltd., som tidligere leverede services
til de kraftvarmeværker, som selskabet byggede i Woking og Milton Keynes.
Herudover har Xergi for nyligt købt hele
ejerandelen af det verdensomspændende
NiX-patent. Patentet er baseret på en forbehandlingsteknologi, som gør det muligt

Renosam’s Konference & årsmøde 2012
den 8. maj - 10. maj på Hotel fjordgården
KonFeRence om

FRemtidens aFFald
mød bl.a. Villum christensen :: søren gade
david Zahle :: jørn dohrmann :: Iver enevoldsen
lisbeth Bech poulsen :: torben Hansen
søren Hermansen :: tor nørretranders m.fl.
få tilsendt program
og læs mere på www.renosam.dk
eller ring på telefon 46 75 66 61

at udvinde biogas fra organisk materiale,
der ellers normalt ville indeholde for meget
kvælstof.

Standardkoncept
skræddersyet til mindre anlæg
For at styrke sin position på biogasmarkederne både i Danmark og i udlandet har
Xergi udviklet ENERGYFARMER®, som
er et standardkoncept for biogasanlæg til
landbruget.
– En af problemstillingerne for biogas
i landbruget har været at få økonomien
med – specielt i mindre landbrugsprojekter.
Dette problem har vi forsøgt at løse med
dette koncept, siger direktøren. ENERGYFARMER® er baseret på industrielle stordriftsfordele, hvor standardmoduler bygges
indendørs i haller og derefter transporteres
til den pågældende byggeplads. Det sikrer,
ifølge Jørgen Ballermann, en kortere byggetid og samtidig en højere kvalitet i anlæggene, da man ikke er påvirket af vejret. I
Sverige er det første standardanlæg, som er
baseret på ENERGYFARMER®-konceptet,
allerede opført på Gotland.
Biogassen i Danmark
Da han bliver spurgt om Xergis muligheder
på det danske marked, læner direktøren sig
tilbage i stolen og siger, at man i Danmark
har været meget fokuseret på at bruge
organisk affald fra fødevareproduktionen
til at udvinde biogas.
Men dette er ifølge Jørgen Ballermann
ikke nogen langsigtet løsning, da disse
industrielle restprodukter vil slippe op på
sigt. I stedet mener han, at problemstillingen bør løses fra politisk side.
– Det, hele branchen ønsker, er, at politikerne løfter tariffen (afregningsprisen pr.
kwh), så det kan betale sig at anvende husdyrgødningen som biomasse. Det vil sige,
at tariffen skal hæves fra 75 øre pr. kwh til
1,30 eller 1,35 kr. pr. kwh.
Såfremt tariffen hæves, ser Xergi et stort
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Xergi A/S er aktuelt i gang med at bygge et biogasanlæg for miljøvirksomheden META-BIO Energies i byen Bel-Air de Combré i Vestfrankrig.

Foto: Xergi A/S

Deltagerpriser (excl. moms):
DAKOFA-medlemmer 2.600,Ikke-medlemmer 4.250,Tilmelding kan løbende foretages på www.dakofa.dk

konference

potentiale i husdyrgødning som eksempelvis dybstrøelse, svinegylle og specielt kyllingemøg.
– Det har så store samfundsgavnlige
effekter, at politikerne bør kigge på denne
vej, siger Jørgen Ballermann med reference
til husdyrgødningen.
Trods vanskelige forhold på det danske
marked har Xergi for nyligt engageret sig
i et langsigtet projekt med Arla Foods.
Biogas-projektet skal ses som et led i
Arlas miljøstrategi, hvor ambitionen er
at reducere CO2-udledningen med 25%
inden 2020. Derfor har Xergi og Arla Foods
etableret et nyt selskab ved navn Videbæk
Biogas A/S, som de to aktører hver ejer 50
procent af. Planen er, at samarbejdet skal
udmønte sig i Danmarks største biogasanlæg, og at det skal baseres på husdyrgødning og affaldsstrømme fra Arla-mejerier.
Anlægget ventes klar til biogasproduktion
i 2015.

Biogas-projekter i
udlandet giver tro på fremtiden
Hvor det danske biogasmarked står over for
en række politiske og økonomiske udfordringer, er der iværksat en række positive
initiativer på flere af de udenlandske markeder. Blandt andet i Storbritannien og i
Frankrig, hvor Xergi har brugt de seneste år
på at etablere sig.
Jørgen Ballermann fortæller, at der er
oparbejdet en referenceportefølje, som har
slået Xergis navn fast på disse udenlandske
markeder. I Storbritannien har selskabet
blandt andet bygget et biogasanlæg for
grøntsagsproducenten Staples Vegetables,
som kører på grøntsagsaffald og majs
ensilage. I Frankrig er Xergi i færd med at
bygge et biogasanlæg for miljøvirksomheden META-BIO Energies i byen Bel-Air de
Combré. Anlægget bliver meget fleksibelt
og kommer til at håndtere fedt samt fast og
flydende biomasse. Når biomassen er afgas-

set i anlægget vil META-BIO efterfølgende
bruge den til at udvide virksomhedens sortiment af gødningsprodukter.
Udover de europæiske aktiviteter har
Xergi ligeledes været aktiv på det nordamerikanske biogasmarked. Lige inden jul
2011 kunne selskabet således offentliggøre,
at man havde indgået en aftale med det
kommunale forsyningsselskab Minnesota
Municipal Power Agency om etablering
af biogasanlægget Hometown BioEnergy.
Anlægget skal udnytte affald fra fødevareindustri og landbrug til energiproduktion,
og det bliver den fjerde amerikanske reference, som baseres på Xergis teknologi.
– Vi håber aftalen i Minnesota åbner
flere døre for os i USA, slutter Jørgen Ballermann.
Forfatteroplysninger:
Michael Kristensen er kommunikations- og analysemedarbejder i Dalgasgroup A/S.

Bedre udnyttelse af ressourcerne i det organiske
affald
Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 09.00-16.00 i Ingeniørhuset, København
Med Miljøministerens og EU’s mål om et ressourceeffektivt samfund, er der lagt op til en øget genanvendelse af det organiske affald. Konferencen giver en status over udnyttelsen af ressourcerne i dette
affald i Danmark - og ser på mulighederne for nye ordninger. Der vil blive lagt vægt på udnyttelsen
af fosfor og de nye E-of-W kriterier, som skal sikre en høj kvalitet for genanvendelsen. Både danske
og udenlandske teknologier og eksisterende løsninger vil blive præsenteret. EU’s nye guideline for
livscyklustænkning i relation til bioaffaldet vil også blive fremlagt.

UDFØRLIG PROGRAM KAN FÅS PÅ WWW.DAKOFA.DK SNAREST hvor tilmelding også er mulig.
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Øget biomasseproduk
skove på Djursland
Ved at plante en øget andel af lærk har en række
skove på Djursland øget biomasseproduktionen
betragteligt, uden at det er gået ud over natur- og
herlighedsværdier.
Af Jens Erik Engel, HedeDanmark a/s
Foto: HedeDanmark a/s

Jens Erik Engel fotograferet i en selvsået bevoksning med grandis og lærk i Djursland Plantage.

Regeringen ønsker at få gennemført en
analyse af, hvordan biomasse kan bidrage
til, at Danmark når et mål om, at energiforsyningen skal være helt fri for fossile
brændsler i 2050. I den forbindelse har en
række aktører i dansk skovbrug peget på, at
det vil være muligt at øge biomasseproduktionen i de danske skove ganske betragteligt
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– vel at mærke uden at det bliver til skade
for naturen, miljøet eller hugsten af træ til
tømmer og andre formål.
Et eksempel på erfaringer med at øge
biomasseproduktionen i skovene findes
på Djursland, hvor Hedeselskabet siden
midten af 1980’erne har arbejdet med
nogle af de metoder, som skovbruget nu
anbefaler politikerne at fremme over hele
landet.

Flisproduktionen begynder
Den første produktion af flis i Hedeselskabets regi fandt sted i 1984-1985. Før da var
skovejerne nødt til at betragte det som en
investering, når de skulle foretage nødvendige udtyndinger med henblik på at sikre
både tilvæksten og formen på de træer, der
en dag skulle ende som tømmer. Dengang
kostede det måske 20 kr. pr rummeter træ
at få lavet en udtynding.

Salget af træflisen kunne imidlertid ofte
dække omkostningerne til tyndingen, hvilket gav nye muligheder for skovejerne for
at få en optimal pleje af deres skov.

Fra fyr til grandis, lærk og douglas
På Hedeselskabets skovparter på Syddjursland gik vi først i 1980’erne i gang med at
hjælpe skovejerne med at få en højere produktion i deres skove. Området er nedbørs-
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Lærken skyder op i en bevoksning,
hvor der også er douglas-gran og rødgran i Harboes
Plantage. På billedet viser Jens Erik Engel en ung
lærk med et årsskud på næsten 1 meter.

fattigt og var præget af store arealer med
skovfyr, som voksede meget langsomt. Fra
omkring 1982 begyndte vi derfor at hjælpe
skovkunderne med gradvist at omlægge
disse arealer til bevoksninger med grandis
og for cirka 10 år siden også douglasgran.
Baggrunden herfor var dels en højere tilvækst hos grandis og douglas, dels bedre
afsætningsmuligheder for træet.
Fra midten af 1980’erne blev indsatsen
suppleret med indplantning af hybridlærk.
Hybridlærk er hurtig til at komme i gang,
og det indebar den fordel, at lærken virkede
som et hjælpetræ for grandisen, der starter
knap så hurtigt. Herudover har lærken
yderligere to fordele, nemlig at den er god
til at konkurrere mod græs, og at den ikke
er særligt følsom over for forårsnattefrost.
Samtidig ville lærkens høje tilvækst i de
første 20-30 år være en fordel, når bevoksningen skulle tyndes ud efter måske 20
år, fordi der til den tid ville være en større
mængde biomasse, der kunne sælges som
flis. Tanken var nærliggende, for når vi

Foto: HedeDanmark a/s

begyndte at opnå et positivt dækningsbidrag på flisen, gjaldt det om at plante en
art, der kunne høstes så hurtigt som muligt.

SKOVBRANDFORSIKRING
forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.
Årlig præmie 6,00 kr. pr. ha. Maks. erstatning 35.000 kr. pr. ha.
Indskud ved nytegning 10 kr. pr. ha., dog minimum 100 kr.
Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 8 kr. pr. ha.
Maks. erstatning 30.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.
Bemærk. Efter år med kun små brandskader reduceres præmierne (excl.
grundpræmien) for både genplantnings- og træværdiforsikring med en

årsrabat på indtil 60%.

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

Dansk Plantageforsikring
Skolestræde 1, 1., 8800 Viborg
tlf. og fax 86 67 14 44 mandag – fredag kl. 9 – 13.
www.skovbrand.dk
Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagerne.
Selskabet styres af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.

Markedet for træprodukterne
Hvis man ser på markedet for tømmerprodukter, så har savværkerne i hele perioden
foretrukket rødgran, men den vokser
dårligt i det tørre Syddjursland, og der har
også været et marked for såvel grandis som
douglas og lærk.
Grandis sælges til en lavere pris end
rødgran, men prisen for grandis har ikke
været lavere end 90 procent af prisen for
rødgran. Til gengæld producerer grandis
betydeligt mere træ end rødgran, og den
højere produktion har mere end opvejet
prisforskellen.
Lærk er naturligvis blevet afsat som
energiflis, men lærk er også blevet afsat
som tømmer til priser på niveau med grandis-priserne.
Hugst og plantning
tilpasset nye muligheder
Når hybridlærk anvendes til at øge biomasseproduktionen i en skov, så er det vigtigt
at sikre en rettidig udtynding, når lærken
bliver så stor, at den kan begynde at presse
de andre træer i bevoksningen eller trække
for meget på jordens næringsstoffer.
Derfor har vi løbende overvåget bevoksningerne for at kunne foretage de nødvendinge udtyndinger rettidigt. Oprindeligt
plantede vi hver tredje række som hybridlærk, men hybridlærken er som sagt en
aggressiv træart, som let bliver for hård ved
naboerne. Erfaringen er derfor, at en tredje
del lærk er rigeligt, og hver fjerde række
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er passende. Samtidig er rækkeafstanden
øget fra ca. 1,5 m til ca. 1,8, hvilket gør, at
granerne ikke i samme omfang vil blive
trykket af lærken.
I midten af 1980’erne skete de første
udtyndinger altid rækkevis, fordi skovningsmaskinerne kun var i stand til at foretage
en systematisk rækkehugst, dvs. én række
træer ad gangen.
Efterhånden har teknologien udviklet
sig, så man kan foretage en såkaldt selektiv
hugst. Det vil sige, at en skovningsmaskine
kan række 10 meter ind i en bevoksning
og fælde præcis det eller de træer, der er
bedst egnet til det produkt, der aktuelt skal
leveres – eller de træer, der skal udtyndes
for at give plads til andre træer i bevoksningen.
Normalt har vi kunnet sælge en del lærk
til højere priser til andre formål end energi.
Derfor har vi ændret strategi for bevoksningerne og foretager selektiv hugst af lærk.

Stabilitet, sundhed og natur
Skovbrugets erfaring er, at skovkulturer

med én træart i samme alder er mere
udsatte både for stormfald og sygdom.
Indplantning af lærk er et effektivt
værktøj til at gøre nåletræsbevoksninger
mere stabile. På grund af sit rodnet og tab
af nålene om vinteren er lærk mere modstandsdygtig over for storm end for eksempel rødgran.
Desuden er skoven generelt mindre
udsat for sygdomme, hvis der er en
variation i træarter og alder i bevoksningerne.
Et mere naturnært skovbrug med naturlig foryngelse, hvor træer, der sår sig selv
og får lov at vokse op, kan ligeledes understøttes med indplantning af lærk. Den er
nemlig helt perfekt til at danne en beskyttende skærm over den næste skovkultur,
der skal vokse op.

Produktion og herlighedsværdi
Der er ingen tvivl om, at strategien med
ændret træartsvalg og massiv indplantning
af hybridlærk i en række skove på Djursland siden midten af 1980’erne har øget

produktionen betragteligt og bidraget med
nogle af de øvrige fordele ved lærk.
Men samtidig har vi på Djursland haft
for øje, at værdisætningen af skovene langt
fra kun handler om produktion af træ,
men i høj grad om de natur- og herlighedsværdier, skovene kan tilbyde. Derfor har vi
bestræbt os på at tage hensyn til skovenes
visuelle udtryk og oplevelsesmuligheder. I
den sammenhæng har lærk meget at byde
på, blandt andet fordi den kan give lysegrønne forårsfarver i skove, hvor det kan
være svært at få løvtræ til at gro.

Forfatteroplysninger:
Jens Erik Engel er skovfoged i HedeDanmark a/s
og har haft ansvaret for selskabets skovkunder på
Djursland siden 1982.

Højeffektive løsninger
til skovbruget
• Skovningsmaskiner
• Skovningsaggregater
• Udkørere
• Selvkørende flishuggere

Silvatec Skovmaskiner A/S · Fabriksvej 6, DK-9640 Farsø
Tel: +45 9863 2411 · Fax: +45 9863 2522 · www.silvatec.com

Silvatec’s produktlinier er designet i
tæt samarbejde med de mest erfarne
skoventreprenører og giver sammen med
Danmarks største serviceafdeling dedikeret
til skovmaskiner en optimal driftsøkonomi
og indtjening igennem hele levetiden.
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Historiens vingesus i de
unge træer

Foto: Hedeselskabet

I op mod 5.000 år har der boet mennesker
på Vagn Frederiksens jord uden for Finderup

Vagn Frederiksen
i skoven med
sine hunde.

Foto: Vagn Frederiksen

ved Viborg. Et væld af nye arkæologiske fund
dukkede op, da han rejste en ny skov for 10 år
siden. En ekstra rigdom for skoven, siger skov
ejeren, der selv har rødderne plantet dybt i
den lokale jord.

Af Poul Erik Pedersen

Når Vagn Frederiksen som dreng traskede
rundt i pløjemarkerne på forældrenes gård
ved den historiske landsby Finderup tæt på
Viborg, fandt han tit og ofte flinteredskaber
som flækker, pilespidser og groft tilhuggede
øksehoveder. Solide vidnesbyrd om, at her
havde boet mennesker i stenalderen for
4.000-5.000 år siden.
Derfor var det som udgangspunkt ikke
den store overraskelse, at der dukkede
arkæologiske spor op af jorden, da han for
10 år siden fik Hedeselskabet Skov og Landskab – i dag HedeDanmark a/s – til at gå i
gang med at rejse skov på 12,5 ha jord på
den fædrene gård, som han havde overtaget i 1984. Men overraskende var fundene
nu alligevel!

En lang grøft med knogler og kar
Museets forundersøgelser viste nogle fund,
blandt andet stolpehuller fra to landsbyer,
men i forbindelse med den jordforberedende reolpløjning dukkede en lang stribe
sort jord op, og et andet sted fandt Vagn
Frederiksen blandt andet kværnsten og
andre spor af mennesker. Oplevelsen får
ham til at advare om, at reolpløjning kan
ødelægge fortidsminder i jorden.
– I den forbindelse er det et problem,
at museerne ikke har ressourcer til at lave
forundersøgelser, der er grundige nok,
inden ploven kommer i jorden. Men efter
reolpløjningen kontaktede jeg så Viborg
Stiftsmuseum, og arkæologernes undersøgelser viste, at striben med sort jord var
et meget mærkværdigt fund. Det viste sig
at være en grøft, der er mindst 160 meter

lang. Den går i øst-vestlig retning og slutter i en forhistorisk bebyggelse imod vest.
I grøften viste der sig at være brændte
dyreknogler fra ko, får, svin og hest samt
skår af lerkar i enorme mængder, fortæller
Vagn Frederiksen.
Det er et unikt fund, idet der ikke er
fundet noget tilsvarende andre steder i
Danmark. Arkæologerne har også præsenteret det på konferencer i udlandet uden at
være stødt på lignende fund andre steder.
– Jeg føler, at jeg er utrolig privilegeret
ved at have så fantastisk et fund i min skov,
konstaterer Vagn Frederiksen.
Da arkæologerne var færdige med
undersøgelserne, blev der ikke plantet
træer oven i grøften. I stedet er der nu
en bred vej op gennem skoven, og for at
markere stedet tydeligt er der plantet en
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Poul Jensen, chef for HedeDanmarks skovrejsningsafdeling, var ansvarlig for skovrejsningen hos Vagn
Frederiksen for 10 år siden. På billedet viser han stedet, hvor den 160 meter lange grøft blev fundet.

lindeallé. Bebyggelsen for enden af grøften
er markeret med en af de største sten, der
blev fundet i forbindelse med skovtilplantningen.

En gravplads med 19 grave
På samme måde har Vagn Frederiksen lavet
en cirkelformet lysning på et sted, hvor der
blev fundet en gravplads med 19 grave fra
slutningen af 300-tallet efter Kristi fødsel.
– Udover smykker, herunder en mængde
rav- og glasperler, jernknive, en lanse,
dragtnåle og bæltespænder gjorde man
også her et fantastisk fund, nemlig et lille
kar af glas, som formentlig er fremstillet i
Kaukasus, fortæller skovejeren.
På gravpladsen har han markeret den
rigeste mandegrav og den rigeste kvindegrav med to store sten, og han vedligeholder den cirkelformede plads ved regelmæssigt at slå græsset.
Et stenkast fra gravpladsen er der et
areal på 1,6 ha, som ikke måtte reolpløjes,
fordi der har ligget ikke mindre end to

Foto: Hedeselskabet

landsbyer på arealet. På arealet findes der
formentlig flere tusinde stolpehuller.
Et andet sted på skovrejsningsarealet er
der gjort et fund af spelt – en ældgammel
hvedesort – som ved hjælp af kulstof-14
metoden er dateret til tidsrummet omkring
2.300 år før Kristi fødsel, altså for cirka
4.300 år siden.
– I forbindelse med projektet her er jeg
blevet mere klar over, at det ikke blot er

HedeDanmark Skovudstyr
Handl 24 timer i døgnet i vores webshop
– også via mobilen
Nu har du altid adgang,
uanset hvor du er. Gå ind
på www.skovudstyr.dk
eller scan QR-koden
med din mobil.

Scan QR-koden med din
smartphone og besøg Skovudstyrs
webshop. Har du ikke allerede en QR-scanner
kan den hentes i App Store eller Android Market.

HedeDanmark Skovudstyr
Vævervej 4
8800 Viborg
T: 87 281 281
www.skovudstyr.dk
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vigtigt at have stier i sin skov, men også at
have åbne områder. Ellers risikerer man i
bogstaveligste forstand, at man ikke kan
se skoven for bare træer. Grundlæggende
er jeg utroligt glad for, at man havde
mulighed for at lave nogle arkæologiske
undersøgelser, at arkæologerne fandt nogle
spændende fund, og at man derefter har
fået mulighed for at markere fundene, så
eftertiden også vil kunne se, hvor de er,
siger Vagn Frederiksen.

Dybe rødder i den lokale jord
Meget tyder på, at der har været landsbylignende bebyggelser på Vagn Frederiksens
jord tilbage til for næsten 5.000 år siden.
Der er fundet landsbyer fra 200-300 tallet
på ejendommen, og længere nede mod
Finderup er der fundet landsbyer fra 400500 årene.
– Skovrejsning har jo i sig selv et langsigtet perspektiv. Derfor er det måske så
meget desto mere fascinerende at tænke
på, at de landsbyer, der har ligger her for
tusindvis af år siden, måske har flyttet
rundt og med tiden er blevet til landsbyen
Finderup, som jo er kendt for kongemordet
på Erik Klipping i 1286.
Måske hænger Vagn Frederiksens fascination af historien også sammen med, at
han selv har usædvanligt dybe rødder i den
lokale jord.
– Vi har et skøde, der viser, at min tiptip-tipoldefar købte gården til selveje af
Hald Hovedgård i 1799…

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.
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Pladsen, hvor der blev fundet 19 grave
fra 300-tallet. De to sten markerer
henholdsvis den rigeste kvindekrav og
den rigeste mandegrav. Vagn Frederiksen
holder græsset på pladsen slået.
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En fortryllende top
i landskabet
Sukkertoppen mellem Horsens og Silkeborg er
en dansk naturperle, som er truet af tilgroning.
Naturpleje skal beskytte udsigten og de sjældne
naturtyper og arter på stedet.

Af Frida Franko-Dossar, Horsens Kommune

Sukkertoppen er en fortryllet bakke. En
knold af glitrende hvidt kvartssand, hvis
top i gamle dage kunne ses på lang afstand
på grund af dens snehvide farve. Det siges,
at Sukkertoppen så ud som om der var sne
på den, selv om sommeren.
I dag skiller bakketoppen sig stadig ud
i landskabet, når man ser den fra vest på
tværs af Gudenådalen. Det lille kegleformede bjerg med forvredne bøgetræer på
toppen rejser sig over de milde og runde,

skovbeklædte småbakker, som Højlund
skov ellers består af.
Fortryllelsen tiltager, når man passerer
den toppede bro over Gudenåen og træder
inden for hegningen fra Højlundvej. Det er
som at træde ind i et hemmelighedsfuldt
rum fuld af venlige skygger og væsener
fra de nordiske folkeventyr. Ens fødder
træder blødt og lydløst på tør og svampet bund, og stien fører én op igennem en vekslen af terrænformationer mod toppen for at
skue ud over Mossø

og Gudenådalen. Bakken har en helt speciel atmosfære og skønhed. Skovpartier og
lysninger, vindrevne og krogede bøgetræer
på sydsiden af toppen og stejle hedeskrænter. Man kan ikke lade være med at tænke
på, at andre må have stået her og nydt
udsigten for lang, lang tid siden.

Beskyttet natur
Det er ikke kun terrænet og den enestående udsigt fra den 108 m høje bakketop,
der er det særlige ved Sukkertoppen. Bøge-

Foto: Frida Franko-Dossar

To skråninger omkring selve udsigtspunktet mod Mossø blev ryddet af frivillige ved arrangementer, som Danmarks Naturfredningsforening
stod for i foråret og sommeren 2011.
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Sukkertoppen er registreret som
levested for hvepsevågen.

Natura 2000-område

Foto: Christian A. Jensen, NatureEyes

Horsens Kommunes pleje af Sukkertoppen er et led
i Natura 2000-planen for området. Ifølge planen er
kommunen forpligtet til at stoppe tab af naturværdier
i hedeområdet og skal arbejde for at forbedre naturtilstanden. Naturstyrelsen skal sørge for, at bøgeskoven
beskyttes og bevares med en god naturkvalitet.

skoven med den vilde kristtorn og heden
på skrænterne er særlige naturområder på
grund af sjældne planter og dyr. Området
er en del af det internationalt beskyttede
naturområde, som også omfatter Mossø og
Salten Langsø og plantagerne med småsøer
mod syd. Bøgeskoven og heden på Sukkertoppen er udpeget som habitatnatur
indenfor Natura 2000-området. Området,
hvor toppen ligger, ejes af Hedeselskabet.
Naturstyrelsen ejer skoven øst for Sukkertoppen.

Truet af tilgroning
Desværre er Sukkertoppen ikke fri for
de påvirkninger, der truer størstedelen af
naturarealerne i Danmark. Både heden og
bøgeskoven er truet af tilgroning, der kan
forvandle den smukke bakketop til en tæt
skov af birk, gran og fyr.
Især birken har formået at etablere sig
massivt. I 2010 var store dele af hedeskrænterne helt lukket i ung birkeskov. Bunden
af den åbne og vindblæste bøgeskov var
flere steder ved at gro til i rødgran. Hedens
planter var ved at forsvinde i skyggen af de
flittigt voksende birketræer, og kristtornen
i bøgeskoven var ved at forsvinde mellem
granerne.
Udsigten blev mere og mere begrænset
oppe fra toppen af bakken. På sigt ville der
være opstået højskov på hele området.
Alle, der har været oppe på Sukkertoppen, ville begræde de tabte muligheder for
at skue ud over landskabet. Men tabet af
den særlige natur ville være endnu værre.
Højskov kan være rigtig god natur, men

ste, som er en fortegnelse over planter og
dyr, der er truet og er i risiko for at uddø i
Danmark.
skov kombineret med åbne arealer – lysninger og solbeskinnede hedeskrænter
– giver en større variation af levesteder.
Lader vi den slags områder gro til i skov,
mister vi mange spændende planter og dyr,
der i forvejen er trængte i Danmark.

Levested for sjældne arter
Et af eksemplerne kan være hvepsevåge,
som Sukkertoppen er registreret som levested for i statens Natura 2000-plan. Det
vides ikke med sikkerhed, om hvepsevågen
yngler på Sukkertoppen, men området har
potentiale for det.
Hvepsevåge foretrækker nemlig gammel
løvskov, der grænser op til åbne naturområder. På sprøjtede og dyrkede marker
kan fuglen ikke finde føde nok, og den
har svært ved forstyrrelser tæt på sin rede.
Dens fortrukne føde er hvepselarver.
Reden placeres gerne i et gammelt bøgetræ et lysåbent sted i skoven, mens fuglen
finder føde i skovlysninger, enge og moser
tæt på skoven.
Udover hvepsevågen er Sukkertoppen
også registreret som levested for hedelærke,
sortspætte og rødrygget tornskade. Alle fire
fuglearter er med på den nationale rødli-

I Hedeselskabets ejerskab

Plejeplan for området
I efteråret 2010 udarbejdede Horsens
Kommune en plejeplan, som lagde op til
rydning af birk, gran og fyr på store dele af
området.
Der blev søgt om midler til arbejdet fra
statens pulje for Grønne Partnerskaber.
Naturstyrelsen bevilgede et tilskud på
160.000 kroner, som skulle dække op til
50 procent af alle udgifter. Området blev
ryddet af HedeDanmark i starten af 2011.
Hele fældningsarbejdet blev udført manuelt på grund af det besværlige og sårbare
terræn med stejle og ujævne skråninger.
Den fortryllede bakke er i dag åben og
indbydende, og der er ikke tvivl om, at det
gavner naturværdierne. Der er dog heller
ikke tvivl om, at Sukkertoppen kræver en
løbende pleje. Området har været afgræsset med får de to sidste somre, og græsningen fortsætter. I det kommende forår
skal der græsse Angus- og Galloway-kvæg,
og fåregræsningen skal fortsætte i resten
af sommerhalvåret. Håbet er, at kvæget er
bedre til at bide birken tilbage, og at lyngen
også kan blive forynget.
Vi holder vejret for, at området falder
ind i en balance og forbliver den fortryllede
bakke med sine lysninger og åbne vindblæste skovpartier, hvor spændende dyr og
planter trives.

Hedeselskabet ejer Færchs Plantage, hvor Sukkertoppen ligger, og har derfor bidraget
til omkostningerne ved naturplejen. En væsentlig del af naturplejen er udført af Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark a/s, men også Danmarks Naturfredningsforening og frivillige borgere har deltaget i arbejdet.

Forfatteroplysninger:
Frida Franko-Dossar er biolog i Horsens Kommune.
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Nu kan landmænd få fuldt
tilskud til vådområder
Hvis landbrugsjorden ligger i et såkaldt Grøn Vækstområde, kan landmanden både få finansieret etableringen af et vådområde, beholde EU-støtten til arealet
og få udbetalt et fastholdelsestillæg med det formål at
reducere kvælstofbelastningen til vandmiljøet.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Mange landmænd har nu gode muligheder
for at etablere vådområder på deres jorder
– uden at skulle betale en krone for det. Et
vådområde kan være med til at forhindre
oversvømmelser – både på egen jord og
længere nede ad vandløbet.
Derudover giver det landbruget en fordel
i forhold til i højere grad selv at kunne
bestemme, hvordan tiltagene for at opnå et
bedre vandmiljø skal udformes.
Der skal alt i alt fjernes 10.000 ton N/år
inden for Grøn Vækst-områderne. Hvis der
ikke er tilstrækkeligt med private vådområder i et opland, vil det offentlige udpege
områder, og det er i alles interesse, at land-

bruget selv finder de bedst egnede områder.
Grøn Vækst-områderne er udpeget
som oplande til de recipienter, som ifølge
vandplanerne skal opnå en bedre kvalitet.
Grøn Vækst er altså en plan for, hvordan
landbruget skal bidrage til, at vi når målene
i vandplanerne.

Samarbejde med landboforeningen
Orbicon arbejder på at skabe et samarbejde med landboforeningerne omkring
etablering af vådområder og har allerede
etableret et samarbejde med LandboThy.
Idéen er, at Orbicon og landboforeningen
sammen kan fortælle landmændene om
mulighederne og hjælpe dem videre.
– Der er sat penge af til at etablere våd-

områderne, så det er sådan set bare med
at komme i gang. Vandmiljøet forbedres,
og man får et stykke natur der kan være
attraktivt – også i forhold til for eksempel
jagt, siger Jesper Madsen, sektionsleder i
Natur & Plan i Orbicon.

Løser også
problemer med oversvømmelse
Svend Erik Villadsen fra Mors skal have
etableret et vådområde på halvanden
hektar. Han gik en dag og inspicerede et
vandløb sammen med en medarbejder fra
kommunen. Vandløbet gav nemlig anledning til oversvømmelser både på Svend Erik
Villadsens egen jord og i den nærliggende
landsby Vils.
– Vi gik og talte om, hvordan man
kunne løse problemet, og så sagde medarbejderen fra kommunen, at der måske
var mulighed for at etablere et privat vådområde under ordningen for Grøn Vækst,
siger Svend Erik Villadsen. Han tog derefter
kontakt til Orbicon, der regnede på mulighederne og fandt et stort potentiale.
– Jeg regner med, at området også kan
virke lidt som en bufferzone, så åen ikke så

21 / Vækst 1•2012

Natur

Svend Erik Villadsens vandlidende mark med landsbyen
Vils i baggrunden.

Tilskudssatser og kriterier for Grøn Vækst-områder
ofte vil gå over sine bredder længere nede
ad vandløbet, fortsætter han.

Udover at etableringsomkostningerne dækkes kan landmanden få tilskud til fastholdelse i 20 år. Satsen er:
• 3500 kr./ha for arealer i omdrift

Stor effekt
– For at opnå fuldt tilskud under Grøn
Vækst-ordningen skal vådområdet omsætte
mindst 100 kg N/ha/år, og vores beregninger viser, at dette vådområde faktisk
kommer til at omsætte hele 300 kg N/ha/
år, så det får faktisk en relativt stor effekt
i forhold til vådområdets størrelse, siger
Jesper Madsen fra Orbicon.

• 1.800 kr./ha for jordbrugsmæsssigt udnyttede arealer udenfor omdrift eller MVJarealer (under ordningen for Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger)
• 300 kr./ha for natur eller naturlignende landbrugsarealer
Arealer kan bruges til vådområde, hvis følgende er opfyldt:
• Arealet er lavbundsområde inden for et Grøn Vækst-område
• Arealet skal fjerne minimum 100 kg N/ha
• Projektet må ikke give negative effekter i forhold til fosforudledning eller på planteog dyreliv
• Projekt skal gennemføres uden tekniske foranstaltninger – dvs. ved naturlige

Den gode vilje
– Rent økonomisk regner jeg med, at det
kommer til at gå i nul, så der er intet tabt
ved at gå ind i projektet, siger Svend Erik
Villadsen. Jeg vil også gerne vise min gode
vilje over for kommune og myndigheder, og
ved selv at gøre en indsats kan det måske
gøre den fremtidige dialog om løsninger
mindre kompliceret, siger han.
– Derudover kommer det både lokalsamfundet og miljøet til gode, fortsætter
han.
Ved selv at oprette private vådområder,
skal det offentlige nemlig udpege færre
områder, og det er umiddelbart en fordel
for landmændene selv at finde de egnede
områder.
– Området ligger i forvejen ubenyttet
hen, da det er meget vådt. Det kan bruges
til jagt, og så er det jo et stykke natur. Men
når det bliver indrettet som vådområde,
bliver det jo meget mere effektivt i forhold
til at optage kvælstof, og det kan håndtere
meget mere vand, siger Svend Erik Villadsen.

hydrauliske processer
Grøn Vækst-områderne kan ses på Miljøministeriets kort over vandplanerne:
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-sns

Orbicon har udarbejdet ansøgningen om
støtte til at etablere det nye vådområde, og
vil også projektere og hjælpe med udbud,
når det etableres i begyndelsen af 2012.

Ingen afgrøde
– Jeg har i forvejen energipoppel på mine
jorder, så jeg havde i første omgang tænkt
på at plante energipil på området, men
det må man åbenbart ikke. Umiddelbart
skulle man tro, at det ellers ville bidrage til
kvælstoffjernelsen, men det er vel mere af
naturhensyn. Men der kan alligevel ikke
dyrkes mere, end jeg kan fjerne ved håndkraft, siger Svend Erik Villadsen.
Påvirker ikke EU-tilskud
Der er 100 procent tilskud til undersøgelser,
konsulentbistand og entreprenørudgifter.
Foto: Orbicon A/S

– Udover at få omkostningerne til etableringen dækket, modtager landmanden
fastholdelsestillæg i 20 år, og det påvirker
ikke EU-tilskuddet, hvis arealet hidtil har
været støtteberettiget, siger Jesper Madsen
fra Orbicon.

Unik mulighed
Hvis man har arealer, der ofte plages
af oversvømmelser eller andre dårlige
omdriftsarealer eller marginaljorder, kan
etableringen af et vådområde være en
rigtig god idé. Men det kan også være at
omlægge nuværende naturarealer, som
man ikke er tilfreds med, eller at etablere
nye naturarealer. Enten fordi det giver
mening at forøge ejendommens herlighedsværdi eller jagtmuligheder.
Hvis landbruget gerne vil være med til at
bestemme, hvor og hvordan vandplanernes
mål for kvælstofreduktion skal opfyldes,
frem for eksempelvis indførelse af flere
generelle virkemidler såsom kvælstofkvoter,
kan private vådområder være en mulighed for at sikre, at målrettede virkemidler
anvendes i større omfang end planlagt.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen (mspo@orbicon.dk) er
kommunikationsansvarlig i Orbicon A/S.
Vådområder kan etableres med tilskud inden for de udpegede Grøn Vækst-områder.
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Klummen

Foto: Claus Haagensen, Chili

Natur og landbrug mangler
enkle og gode regler
Af Michael Stoltze

Når denne udgave af Vækst er på gaden,
har regeringen formentlig nedsat en Naturog Landbrugskommission. Den skal blandt
andet forberede en national plan for Danmark - Naturplan Danmark. Planen, der
skal sætte rammerne for arealbenyttelsen
i Danmark, skal realiseres gennem ny lovgivning.
Målet med Naturplan Danmark er et
smukkere og rigere land. Et land, hvor
mennesker, erhverv, natur, landskab og
miljø svinger godt sammen, og hvor tilbagegangen i naturens mangfoldighed er stoppet inden 2020.
I 2007 skrev regeringen under på, at det
mål skulle nås i 2010. Men forudsætningerne var ikke i orden, og arbejdet kom
aldrig i gang. Så i 2010 blev målet udsat til
2020. Det kan dog kun nås, hvis bl.a. disse
forudsætninger er til stede:
• bred politisk og folkelig enighed om rammerne for Danmarks arealudnyttelse
• øget politisk og folkelig forståelse for land-

brugets rolle og handlemuligheder i forhold til Danmarks udseende og fremtid
• forbedring og forenkling af love og regler
om arealforvaltningen i Danmark
• finansiering.
Landbruget ejer i dag ca. tre fjerdedele af
Danmarks landareal, herunder over halvdelen af den beskyttede natur. Landbruget
har derfor en betydelig rolle som naturforvalter. Og den rolle kan blive større i
fremtiden.
Den almindelige lovbestemte miljøregulering, der omfatter landbruget og
alle andre erhverv, er erstatningfri ud fra
”forureneren betaler princippet”. Men
landskabspleje og naturgenopretning koster
mange penge, som skatteyderne må betale.
Den naturlige pengetank til landskabspleje og naturgenopretning findes i
landbrugsstøtten, som danske skatteydere
betaler 7-8 mia. kr. til årligt. Nationalt kan
vi bruge ca. 2 mia. kr. årligt målrettet til
naturbeskyttelse. Landbrug & Fødevarer
kæmper mod dette, men i erhvervets egne

rækker slår flere og flere til lyd for at bruge
en fjerdedel af landbrugsstøtten målrettet
til naturbeskyttelse.
Det er interessant. Desuden bør man
se meget nøje på de gældende regler for
arealforvaltning. I dag opdyrkes flere
hundredtusinde ha jord, skønt den er for
våd, for sandet, for skrånende eller på
anden måde uegnet til omdrift. Tit uden
udbytte. Arealerne opdyrkes kun, fordi det
er en betingelse for udbetaling af støtte. Et
pengespild, som ødelægger natur og generer landmænd. De regler bør ændres, så
arealerne kommer ud af omdrift og bliver
til beskyttet natur - med ordentlig betaling
via landbrugsstøtten.
Natur- og Landbrugskommissionen får
til opgave at skubbe omlægningen i gang.
Der er blevet talt længe nok.

Forfatteroplysninger:
Michael Stoltze (m.stoltze@naturogide.dk) er
biolog, ph.d og forfatter.
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FSC-CERTIFICERET

DISCOVERY KOPIPAPIR

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

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

21,95
ex. moms
pr. pakke - A4, 75g
v/ 240 pakker
Frit leveret.

FSC-CERTIFICERET SKOV

Telefon - 96 314 666
Mail - ph@sharpaalborg.dk

Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at
reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at
dyre- og planteliv bliver beskyttet, samt at de
mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlige lønforhold.
FSC – Forest Stewardship Council, 1993.

Miljø med omtanke
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Et stort
ledelsesansvar at
håndtere usikkerheden
Udlicitering og virksomhedsoverdragelse medfører
omvæltninger og ofte usikkerhed for de berørte
medarbejdere. Arbejdsgiverne kan dog gøre meget
for at skabe et godt overdragelses- og integrationsforløb af nye medarbejdere, viser undersøgelsen af
en virksomhedsoverdragelse fra Danfoss til HedeDanmark.

Af Christian Lindholst, Københavns Universitet

Virksomhedsoverdragelser kan være en
stor udfordring for både virksomheder og
medarbejdere. Den virksomhed eller kommune, som udbyder sine opgaver, kan i en
periode ikke informere medarbejderne om
fremtiden, for ingen ved præcist, hvad der
kommer til at ske.
Derfor vil der også ofte opstå usikkerhed

HedeDanmark har overtaget vedligeholdelsen af udendørsarealerne hos
Danfoss i Nordborg på Als.
Foto: Lars Søllingvraa

og frustrationer hos medarbejderne, der
typisk ikke selv har bedt om at få en ny
arbejdsgiver, og som i en periode ikke ved,
hvem den fremtidige arbejdsgiver bliver.

Derfor påhviler der både den nuværende og den fremtidige arbejdsgiver en
vigtig opgave med at sikre så god en virksomhedsoverdragelse for medarbejderne
som muligt.
Usikkerhed var der også blandt medarbejderne, da Danfoss i Nordborg i slutningen af 2009 besluttede at udbyde en række
tekniske støttefunktioner såsom gartneropgaver, rengøring, kantine, affald og
bygningsvedligehold. Beslutningen omfattede blandt andet de 9 medarbejdere, der
varetog driften og plejen af de udendørs
områder ved Danfoss i Nordborg.
Danfoss havde dialog med flere virksomheder omkring overtagelse af opgaven, herunder et par lokale firmaer samt en række
store anlægsgartnervirksomheder. Der var
forhandling med og tilbudsgivning fra 5
udvalgte virksomheder, og udfaldet blev,
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En hurtig og aktiv velkomst fra den overtagende virksomhed samt en klar opgavefordeling og
uddelegering af ansvar kan bidrage til at minimere usikkerhed og bekymringer hos medarbejdere, der bliver en del af en virksomhedsoverdragelse.

Foto: Lars Søllingvraa

at de grønne opgaver skulle overdrages til
HedeDanmark a/s.

Overdragelsen
HedeDanmark oplevede, at Danfoss var
meget seriøse i deres valg af ny virksomhed.
Herunder blev der lagt vægt på, hvordan
en ny virksomhed ville behandle medarbejderne.
Licitationsforløbet bibragte dog også en
del usikkerhed om fremtiden blandt medarbejderne. Dette er almindeligt i mange
virksomhedsoverdragelsesforløb, og det er
en stor ledelsesmæssig udfordring at håndtere medarbejdernes usikkerhed. Stor usikkerhed kan blandt andet give anledning til
en periode med psykisk dårligt arbejdsmiljø
og mytedannelser om, hvad der skal ske
fremover.

På trods af bekymringer har medarbejdergruppen karakteriseret velkomsten og
integrationen i HedeDanmark som en god
oplevelse. Overordnet er de i dag tilfredse
med at være i HedeDanmark. Dagene efter
at HedeDanmark var valgt som ny arbejdsgiver blev oplevet som en kontrast til de 6
forudgående måneders ventetid. Der skete
mange ting på en gang.
1. juli 2010 blev medarbejdergruppen
overdraget til HedeDanmark. Efter HedeDanmark var valgt, startede der med det
samme et intensivt forløb sammen med
medarbejderne. HedeDanmark gennemførte en medarbejderudviklingssamtale
med alle medarbejdere. Der blev udleveret
nyt arbejdstøj, og der blev holdt fællesmøder med cheferne fra HedeDanmark,
herunder med den nye lokale driftsleder.

Stigende udlicitering
Gennem de sidste mange år har andelen af offentlige opgaver, der varetages af private

Senere i april 2011 blev der holdt et seminar for medarbejderne blandt andet med
fokus på samarbejde i gruppen. I løbet af
2011 indførte HedeDanmark timeløn fremfor månedsløn. Dette skete i forbindelse
med, at den eksisterende overenskomst
udløb, og medførte såvel forhandling
som overgang til ny overenskomst for alle
ansatte i HedeDanmark.

Tilpasning
Den daværende arbejdsleder blev afskediget i forbindelse med overdragelsen.
Afskedigelsen var rationelt begrundet i,
at det ikke var muligt at finde arbejde til
vedkommende. HedeDanmarks overtagelse
af opgaven har endvidere betydet, at der
nu ikke længere er behov for at anvende
sæsonarbejdere.
Efter undersøgelsen i regi af PartnerLandskab blev gennemført, har HedeDanmark i efteråret 2011 afskediget en
medarbejder i forbindelse med en omstrukturering af arbejdsopgaverne.

virksomheder, været stigende. Mellem 1993 og 2010 er udliciteringsgraden steget
fra 15,5% til 25,7%. Overordnet er udviklingen drevet af ønsket om at effektivisere og
skabe besparelser. Udliciteringsgraden forventes også at stige fremover. Opgaver på
det tekniske område, herunder driftsopgaver inden for vej- og parksektoren, har været i
første række i bølgen af udliciteringer. Dette skyldes ikke mindst, at der er dokumenterede besparelser at hente for udbyderen indenfor f.eks. det kommunaltekniske område.

Ledelses- og
arbejdsmæssige forandringer
Tilrettelæggelsen af arbejdet byggede
tidligere i høj grad på, at medarbejderne
’bestemte selv’ fra dag til dag uden overordnet planlægning eller arbejdsbeskrivelser.
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Udviklingsprojekt i PartnerLandskab
Artiklen bygger på en undersøgelse af medarbejderes oplevelse af virksomhedsoverdragelser. Undersøgelsen er gennemført i regi af PartnerLandskab, som er et fagligt
netværk mellem virksomheder og Skov & Landskab med mulighed for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsprojekter. Udviklingsprojektet har haft til formål at
belyse, hvordan medarbejdere oplever et virksomhedsoverdragelsesforløb og udarbejde et par gode råd til udbydere og virksomheder. 3F/BAT har finansieret projektet.

Overdragelsen til HedeDanmark har betydet en mere engageret lederstil og uddelegering af ansvar, som medarbejdergruppen
er glad for. I dag kommer arbejdslederen,
Jan Pedersen, forbi Danfoss 1 gang hver
2.-3. uge. Den nye ledelse har betydet forandringer i den daglige tilrettelæggelse af
arbejdet samt indførelsen af nye værktøjer
til planlægning af arbejdet. Nye værktøjer
omfatter blandt andet arealbeskrivelser
samt pleje- og arbejdsplaner. Det er dog
ikke altid, at arbejdsplanerne følges. I forhold til udførelsen af arbejdet bygger ledelsen stadig på, at medarbejderne i høj grad
bestemmer selv. Medarbejderne oplever
selv at kunne tage initiativ og tage ansvar.
Det opleves også, at der er respekt for den
enkelte medarbejder og arbejdet. Medarbejderne har ’hanket op i sig selv’.

Ny identitet og
integration i HedeDanmark
Forud var medarbejdergruppen bekymrede
omkring det at skulle forlade Danfoss. Danfoss er som virksomhed meget stor og har
stor betydning for lokalsamfundet på Als.

Danfoss har også været et sted, hvor man
kunne søge forskellige typer af job internt,
for eksempel i produktionen, på værkstederne – og i gartnerafdelingen. De fleste af
medarbejderne har haft mange år af deres
arbejdsliv på Danfoss. Med overdragelsen
er medarbejdergruppen 100 procent udskilt
fra Danfoss. Medarbejderne føler, at de
’hører til’ i området, hvor de arbejder. Her
betyder den geografiske placering også
noget, da Nordals er forholdsvist isoleret
geografisk set. Integrationen i HedeDanmark er delvist præget af, at driftskontoret
er beliggende i Aabenraa, hvilket opleves
som ’langt væk’ i Nordborg. Den geografiske placering medfører også, at medarbejdergruppen ikke helt kender deres øvrige
kollegaer i HedeDanmark (Aabenraaafdelingen) eller kan integreres på tværs
af arbejdssteder. Størrelsen af opgaverne
for Danfoss og tilhørsforholdet gør dog, at
dette ikke er et problem for hverken medarbejdere eller ledelse.

Positive faktorer
En række faktorer bidrog til, at virksom-
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hedsoverdragelsen til HedeDanmark blev
vellykket.
• Tidlig orientering til medarbejderne om
udbuddet og den forestående virksomhedsoverdragelse.
• Hurtig og aktiv velkomst til medarbejderne i den overtagende virksomhed,
herunder gennemførelse af medarbejdersamtaler.
• Klar arbejdstilrettelæggelse og uddelegering af mest muligt ansvar til medarbejderne, hvilket giver fornyet fokus på
arbejdsopgaverne.
• Åben og løbende adgang til ledelsen i
HedeDanmark.
Situationen omkring virksomhedsoverdragelser vil ofte være følsom. Et væsentligt
forhold er, at der desværre ikke altid er
sammenhæng mellem de udbudte opgaver
og mængden af overdragne medarbejdere.
Dette medfører afskedigelser, som den
overtagende virksomhed må tage ansvaret
for. HedeDanmark var i 2011 involveret i
11 virksomhedsoverdragelser, og flere er
aktuelt i gang. Hver eneste overdragelsessituation er forskellig, og derfor vil der også
hver gang være meget at lære og noget, der
kan forbedres.
Undersøgelsen af virksomhedsoverdragelsen fra Danfoss til HedeDanmark bliver
brugt til at belyse medarbejdernes situation
i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og udforme en række generelle
anbefalinger for udbydere og virksomheder
i netværket PartnerLandskab. Resultatet
bliver også brugt til at forbedre HedeDanmarks eget arbejde med virksomhedsoverdragelser.

Vi lægger mer energi hos dig
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Forfatteroplysninger:
Christian Lindholst (chli@life.ku.dk) er Ph.D. og
Post.Doc ved Københavns Universitet.
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Hvordan prioriterer
vi milliarderne?
Det nye IT-system DIVA kan hjælpe vandog spildevandsforsyninger med at få styr
på deres værdier, så de bedre kan prioritere renovering og klimatilpasning.

Af Poul Erik Pedersen

I de kommende år forventes de danske
vand- og spildevandsforsyninger at skulle
investere milliarder af kroner i renovering
af nedslidte kloakker. Kloakkerne skal
desuden tilpasses klimaændringerne, så de
bedre kan kapere de stadig voldsommere
regnskyl.
Samtidig er vand- og spildevandsselskaberne blevet underlagt en priskontrol i

det statslige Forsyningssekretariat, der har
opstillet snævre økonomiske rammer for
forsyningsselskabernes økonomi.
– Med et stort renoveringsbehov på den
ene side og en stram priskontrol på den
anden har både vand- og spildevandsforsyninger behov for en skarp prioritering af
de økonomiske midler, de har til rådighed.
Det er én af de væsentlige årsager til, at vi
har lanceret et nyt program, DIVA, der kan
bidrage til forsyningernes arbejde med at

Sådan virker DIVA i praksis
DIVA tager udgangspunkt i den åbningsbalance, der blev udarbejdet, da forsyningsselskaberne blev etableret – for de flestes vedkommende pr. 1. januar 2010. Samtidig
anvender systemet de data, der ligger i forsyningsselskabets ledningsregistrering.
Desuden suppleres systemet med data, der ikke findes i ledningsregistreringssystemet.
Et eksempel er, at en pumpestation er registreret som et punkt – også kaldet en knude
– i ledningsregistreringen. Men pumpestationen omfatter en bygning, et antal pumper
samt eksempelvis elinstallationer. Det er tre dele, der i DIVA bliver registreret forskelligt med forskellige afskrivningslængder.
Når udgangspunktet – typisk pr. 1. januar 2010 – er oprettet, så kan man til enhver
tid tage et snapshot af ledningsregistreringen og få et billede af, hvilke elementer der
er taget ud af systemet, og hvad der er kommet til af nyt. På det grundlag foretages
en ny beregning af anlæggets værdier, restafskrivninger mv. Det vil typisk være noget,
man gør en gang om året, når der skal udarbejdes årsregnskaber og afrapporteres til
Forsyningssekretariatet.

få overblik over sammenhængene mellem
teknik og økonomi, fortæller salgschef
Søren Holst fra Orbicon Informatik.

Opfylder lovmæssige krav
Han forklarer, at en af forsyningernes store
udfordringer lige nu er at få overblik over
deres anlæg i form af ledninger, pumpestationer, bassiner osv. Værdien af anlæggene,
afskrivningerne og forsyningernes investeringsbehov indgår i de beregninger, Forsyningssekretariatet bruger til at fastsætte de
økonomiske rammer for forsyningerne.
– Et primært formål med DIVA er at give
forsyningerne et værktøj, som de kan bruge
til at få styr på de tal, de skal afrapportere
til Forsyningssekretariatet. Forsyningerne
skal kunne redegøre for, hvilke knuder –
eksempelvis pumpestationer – og ledninger,
der er kommet til, og hvilke der ikke længere er en del af anlægget. Oplysningerne
skal kobles til værdisætningen af anlægget.
Disse krav opfylder DIVA. Ved nye projekter kan DIVA desuden fordele økonomien
ud på enkeltelementer, så man kender
deres værdi og kan registrere afskrivninger
på dem, forklarer Søren Holst.
Men DIVA er mere end det. Systemet
giver nemlig forsyningerne en økonomisk
synsvinkel på deres anlæg og er dermed
et værktøj, der kan støtte forsyningernes
beslutninger, forklarer han.
Prioritering af projekter
Udover at hjælpe forsyningerne til at
opfylde kravene til afrapportering til Forsyningssekretariatet kan DIVA også bidrage
til den langsigtede planlægning. Forsyningerne oplever, at investering i renovering af
deres anlæg kommer i »pukler«. Det er vigtigt, at disse pukler identificeres og håndteres i god tid, da forsyningernes økonomiske
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Læs mere

De danske forsyningsselskaber står foran milliardinvesteringer
i renovering af kloakker. Et begrænset økonomisk råderum styrker interessen
for værktøjer, der kan hjælpe forsyningerne til en hensigtsmæssig prioritering af projekterne.

Politikere
vil se på vandsektorloven
Miljøordførere i Folketinget vil se på
ændringer af vandsektorloven efter
massiv kritik fra vand- og spildevandsforsyningerne.
Læs artiklen i Vækst 4-2011. Hvis
du er medlem af Hedeselskabet, kan
du hente en elektronisk udgave af
Vækst, når du er logget ind på
www.hedeselskabet.dk.

frihedsgrader er indskrænkede.
– Vi betragter DIVA som et værktøj, der
kan medvirke til at understøtte forsyningernes beslutningsprocesser i denne sammenhæng. Eksempelvis kan DIVA bidrage
med en opstilling af, hvad det vil koste at
etablere et nyt anlæg. Hvis forsyningen så
oven i købet har en registrering af driftsomkostningerne på det eksisterende anlæg,
så kan man opstille en sammenligning af
tallene og træffe en beslutning på et oplyst
grundlag, forklarer Lotte Neve fra Orbicon.
Hun er ingeniør og rådgiver forsyningsselskaber om brugen af DIVA.

Fokus på driftsomkostningerne
I øjeblikket bruger forsyningsselskaberne
betydelige ressourcer på at få overblik over
deres værdier og finde den bedste metode
til at sikre en fornuftig afrapportering til
Forsyningssekretariatet.
Men Forsyningssekretariatet har stillet
forsyningerne individuelle effektiviseringskrav på driften. Derfor vil forsyningerne få
et øget behov for detailkendskab til, hvad
man egentlig udfører drift på, og hvad det
koster. – Når man har dette overblik, så kan
man begynde at lave sammenligninger på
at fortsætte den nuværende drift, udføre
en renovering eller eventuelt lave en nyanskaffelse, forklarer Søren Holst.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.

Foto: Orbicon A/S
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Orbicon tager til genmæle
De ekstreme nedbørshændelser, som sommeren og efteråret 2011 bød på, har forårsaget en række oversvømmelser af landbrugsjord rundt om i landet. Konsekvensen
har været betydelige økonomiske tab for
landbruget, og mange landmænd har
naturligvis undersøgt, om de kan få erstatning for tabt afgrøde, hvis det har kunnet
dokumenteres, at kommunerne ikke har
levet op til deres vedligeholdelsespligt.
Her kommer Orbicon ind i billedet, for
som den absolut største aktør inden for
vandløbsrådgivning bliver vi hyppigt rekvireret af kommunerne til at foretage uvildige vandløbsopmålinger og vurderinger af,
om vandløbsregulativet er overholdt.

Under et møde i landboforeningen Gefion blev
Orbicon udsat for beskyldninger om inhabilitet af
advokat Steffen Olsen Kludt. Det var starten på en
række artikler i især landbrugsaviserne omkring
oversvømmelser og opmålinger af vandløb. Her
kan du læse Orbicons opfattelse af debatten.

Af Jesper Nybo Andersen, Orbicon A/S
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Flere oversvømmelser i sigte
Mange steder har målingerne vist, at
regulativet er overholdt, men at det er de
store nedbørsmængder, der har forårsaget
oversvømmelser og ikke manglende vedligeholdelse af vandløbet. Det er en ulykkelig
situation, men det er noget, vi kommer til
at opleve oftere og oftere som konsekvens
af klimaforandringerne.
I sådanne situationer er det Orbicons
rolle at sikre et troværdigt og veldokumenteret beslutningsgrundlag for de myndigheder, der skal træffe beslutning om regulativets overholdelse, og det er væsentligt
for både Orbicon og myndigheden, at der
fattes lid til de fremlagte resultater fra såvel
lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.
Sådan har det været i alle de mere end
100 år, vi har arbejdet med vandløbsadministration og vandløbsdimensionering.
Ingen formel vejledning
Der findes ingen formel vejledning om,
hvordan man måler vandløb op. Det er
nok denne mangel på en fælles teknisk forskrift, der er årsagen til en stor del af den
uenighed om, hvordan man måler vandløb
op, der på det seneste er kommet til udtryk
i adskillige avisartikler.
Som mangeårig rådgiver på vandløbsområdet har Orbicon stor faglig indsigt i
betydningen af retvisende opmålinger. Vi
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Lad os derfor gå konstruktivt til værks
for at løse det egentlige problem i stedet for
at kaste mudder på hinanden. Kan en ”officiel” vejledning til vandløbskontrol bidrage
til at fjerne usikkerheden, deltager vi meget
gerne i at udarbejde den. Vi har derfor
taget kontakt til såvel Kommunernes
Landsforening og landbrugets organisationer for at få igangsat et sådan arbejde.

Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne

anvender altid det bedste og mest moderne
opmålingsudstyr, og vi opmåler altid med
den detaljeringsgrad, som er nødvendig for
at give retvisende billeder af vandløbets
fysiske form og tilstand.
Det betyder, at Orbicon måler tværprofiler i vandløbet med en tæthed, der sikrer,
at vi får et retvisende billede af det konkrete vandløbs længdeprofil, og opmåler de
enkelte tværprofiler med så mange punkter, at vi sikrer, at vandløbets sande form
kommer frem.
Erfaringerne har vist, at springer man
over, hvor gærdet er lavest og reducerer
antallet af målepunkter i længde og tværprofilerne, får man misvisende resultater,
som giver for små tværsnit, og længdeprofiler, som typisk vil vise, at vandløbsbunden
er højere, end den i virkeligheden er.

Troværdige målinger
Orbicons metodik til at lave kontrollen er

sjældent den billigste, men til gengæld giver
metoden en stor sikkerhed, og de gange
hvor nogle i forbindelse med retssager har
rejst tvivl omkring vore målinger, har efterkontrollen vist, at de holdt.
Ved afgørelsen af vandløbssager har vi
ingen interesse i at lægge tommelfingeren
på vægten. Som rådgiver skal man være
uvildig.

Mellem klimaforandringer
og vandløbsregulativer
Hvis vi ikke var troværdige, ville vi ikke
have mange kunder. Derfor tager vi det
meget seriøst, når der bliver sat spørgsmålstegn ved vores habilitet. Det er også
vores klare opfattelse, at den megen debat
om emnet, ikke er et reelt udtryk for, at
vores habilitet betvivles, men et udtryk for,
at mange uheldigvis er kommet i klemme
mellem klimaforandringer og vandløbsregulativerne.

Hvordan håndterer vi problemet?
Desværre er der ikke en trylleformular
mod de ekstreme nedbørshændelser. Men
der er behov for at afveje miljøtilstand mod
erhvervsudnyttelse.
I de områder, hvor vandplanlægningen
har højt prioriterede vandløb, må man nok
se i øjnene, at de lavtliggende landbrugsjorder, som hyppigt oversvømmes, bør tages
ud af drift. Her er der muligheder inden for
vandrammedirektivet og vandplanerne for
at opnå tilskud og kompensere landmanden for den tabte fortjeneste.
I områder, hvor det prioriteres at have
effektivt landbrug, må vi sørge for en effektiv afvanding og sikring mod oversvømmelser. Og det kan godt lade sig gøre at prioritere produktionen og samtidig tage hensyn
til miljø og natur.
Mulighederne er til stede, men det
kræver viden om sammenhæng mellem
klima, vandløbshydraulik og miljø. En viden
som Orbicon besidder, og som er årsagen
til, at vi er en af de væsentligste rådgivere
på området.

Forfatteroplysninger:
Jesper Nybo Andersen (nybo@orbicon.dk) er adm.
direktør i Orbicon A/S.
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Orbicon foreslår, at der udarbejdes
en fælles vejledning for, hvordan
vandløb måles op.

Orbicon udfører blandt andet
miljøundersøgelser på Grønland.
Her er det dykkerundersøgelser.
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Foto: Orbicon A/S

Orbicon-medarbejdere undersøger jernforekomst ved Isua i
bunden af Godthåbsfjorden.

Lokal forankring
i Grønland
Orbicon Grønland A/S tager del i Grønlands rivende
udvikling inden for råstof- og olieindustrien. Men
først og fremmest vil virksomheden stå for lokal
kompetenceopbygning i Grønland.

Af Sidsel Brandt Hasberg, Orbicon A/S

Skibstrafikken i farvandet ud for Grønlands
vestkyst er øget inden for de seneste år. Det
er olieindustrien, der opruster. De internationale olieselskabers håb om at finde
olie og gas i den grønlandske undergrund
betyder en stigende efterspørgsel efter miljøfaglig viden.
Det øgede behov for eksperter på miljøområdet i Grønland førte i februar 2011 til,
at Orbicon A/S etablerede det nye selskab
- Orbicon Grønland A/S. I dag har selskabet kontor i et traditionelt gult træhus i
det centrale Nuuk, og visionen er klar: At
drive en sund forretning, der kan tilføre
og fastholde viden og kompetencer til det
grønlandske samfund.
– For flere år siden begyndte Orbicon

at lave miljøvurderinger for mineselskaberne. Og de seneste år har vi fået flere og
flere opgaver i Grønland, fortæller chef for
Orbicon Grønland, Per Møller-Jensen, om
baggrunden for etableringen af det nye
selskab.
– Orbicon lavede i forvejen flere store
miljø- og VVM-undersøgelser for selskaber,
der undersøgte potentialet for minedrift.
Så lokalkendskabet til Orbicon var godt.
Med det nye selskab og vores lokale tilstedeværelse tror vi på, at vi kan få en lokalt
forankret videnvirksomhed op at stå, siger
Per Møller-Jensen om selskabet, der på
nuværende tidspunkt har to fastansatte på
kontoret.

Ny råstoflov
Det var vedtagelsen af den nye råstoflov i

Orbicon Grønland A/S
Orbicon Grønland A/S er etableret i april 2011 og ejes 100% af Orbicon A/S. Orbicon
Grønland leverer rådgivningsydelser inden for miljø, forsyning og byggeri i Grønland.

2009, der for alvor satte skub i processen
med etableringen af Orbicon Grønland.
Loven ændrede mulighederne for reguleringen inden for sikkerhed, sundhed,
miljøbeskyttelse og samfundsmæssig
bæredygtighed i Grønland. Den miljømæssige regulering blev således skærpet,
når internationale selskaber som Statoil
og Cairn ønskede at etablere borerigge,
at sejle ud med specielle boreskibe eller
at søge efter værdifulde mineraler og
metaller på landjorden. Sikkerheden i det
arktiske miljø skal være i orden, og det
ønsker Orbicon Grønland gennem sine
kompetencer inden for miljørådgivning at
bidrage til.
Olieefterforskningen bliver sandsynligvis ikke afsluttet foreløbig, selvom de
store olieselskaber fortsat venter på den
helt store gevinst. Men Orbicon Grønlands
hovedfokus ligger heller ikke på mine- og
olieindustrien. Ønsket er først og fremmest
at skabe en lokalt forankret virksomhed,
der løser opgaver for lokalsamfundene i
Grønlands fire kommuner.
– Vi ønsker ikke udelukkende at foku-
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sere på olie og miner. Vi vil levere en bred
palette af de samme ydelser, som Orbicon
leverer i Danmark. Som det vigtigste ønsker
vi at opbygge et bæredygtigt kontor til gavn
for det Grønlandske marked. Vi vil være
dem, der leverer de ydelser, som der fast
efterspørges i det lokale samfund, siger
Inooraq Brandt, der til daglig leder kontoret
i Nuuk.

Myndighedsarbejde
og specialopgaver
Orbicon Grønlands ydelser spænder
– ligesom hos Orbicon i Danmark - over et
bredt felt. Konkret koncentrerer selskabet
sig om rådgivning inden for områderne
forsyning, miljø, og byggeri. Selv om kun
to mand sidder på det lokale kontor, har
Inooraq Brandt og hans kollega Thomas
Jensen mulighed for at trække på de 500
specialiserede medarbejdere hos Orbicon i
Danmark.
– Ideen er, at de mere erfarne danske
kræfter fra Orbicon vil bidrage med deres
viden, så vi stadig er i stand til at løse specialopgaver. Men vi benytter lokal arbejds-

kraft i det omfang, det er muligt, for vores
overordnede ønske er at skabe den viden
i Grønland, der skal til, for at et samfund
som Grønland kan administrere sig selv,
siger Inooraq Brandt.
De kundegrupper, som Orbicon Grønland fokuserer på, er kommunerne –
hovedsageligt Kommuneqarfik Sermersooq,
Selvstyret og dets departementer.
– Når det drejer sig om myndighedsbehandling i Grønland er ressourcerne små,
og departementerne har i perioder brug for
assistance – vi kan klargøre bekendtgørelser, bistå i arbejdet med miljølovgivningen
og generelt myndighedsarbejde. En anden
kundegruppe er det private marked, hvor
det er steder som havne, lufthavne, tapperier, fiskeindustrien og andre private
virksomheder, fortæller Inooraq Brandt om
de aktører, som han til daglig er i kontakt
med.
– Mine- og olieindustrien er naturligvis
også en kunde, da udvindingen af olie, gas
og mineraler fører til andre afledte aktiviteter, så som byggeri og anlæg af infrastruktur, siger han.

Positive tilkendegivelser
Indtil videre er både Inooraq Brandt og Per
Møller-Jensen glade for de mange positive
tilkendegivelser, der er kommet fra lokalsamfundet, og for at det ind til videre går
fremad med at indfri drømmen om at være
lokalt til stede i det spændende marked,
som Grønland tilbyder.
– Det tager tid at etablere sig i Grønland. Vi skal have tålmodighed, siger Per
Møller-Jensen, som dog har en klar forventning om at 2012 bliver året, hvor det for
alvor vil gå fremad for det nye selskab.
Konkret er forventningen, at der om et
år vil være fire mand på kontoret – og på
sigt forventer Per Møller-Jensen, at Orbicon
Grønland bliver en forretningsenhed med
seks til ti medarbejdere.

Forfatteroplysninger:
Sidsel Brandt Hasberg er studerende i journalistik
og studentermedarbejder i kommunikationsafdelingen i Orbicon A/S.
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FN-Byen viser vejen for
bæredygtigt kontorbyggeri
Solafskærmning, solceller på taget, anvendelse af
havvand til køling og regnvand til toiletskyl bidrager til at gøre den nye FN-bygning i København til
et af Danmarks største bæredygtige byggerier.

Af Ulrik Pedersen, Orbicon A/S

Vores bygninger kommer til at stå centralt
i indsatsen for at reducere vores energiforbrug, omstille til vedvarende energi – og i
det hele taget skabe en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse, samtidig med at
indeklimaet i boliger og kontorer forbedres.
Nye byggerier giver mulighed for at
demonstrere de teknologier og metoder,
der skal udbredes i byggeriet for at nå såvel
klima- som energi- og miljømål. Derfor
er der sat fokus på bæredygtigheden i alle
dele af FN-Byen, som aktuelt er ved at blive
bygget i København.

Bygningen fremstår som en 8-takket
stjerne ude på spidsen af Marmormolen.
Med sine 45.000 etagekvadratmeter bliver
FN-Byen en daglig arbejdsplads for mere
end 1.700 personer. Bygningen er indrettet
med et stort antal kontorer i varierende
størrelse og med mødelokaler og et auditorium med plads til 450 personer. Alt dette
skal skabe rammerne for FN’s fremtidige
arbejde i København.
Hele vejen igennem projektforløbet har
visioner for energiforbrug, bæredygtighed
og et godt arbejdsmiljø præget designprocessen og de valg, der er truffet undervejs.
FN-Byen opføres som en lavenergiklasse

1 bygning, hvor energibehovet til opvarmning, ventilation, belysning, produktion af
varmt brugsvand og køling, ikke overstiger
50 kWh pr. m2.
For at opnå det lave energibehov er der
integreret en bevægelig udvendig solafskærmning, et solcelleanlæg på taget og
intelligente bygningsinstallationer, som
både kan styres central og lokalt. Dette
betyder, at hver medarbejder fra sin pc kan
regulere varme, ventilation, solafskærmning og belysning i det rum, vedkommende
sidder i.

Et godt indeklima
For at sikre et godt indeklima er der foretaget detaljerede termiske indeklimasimuleringer, så alle rum med arbejdspladser
opfylder kravene til indeklimaklasse A,
hvilket blandt andet betyder et højere luftskifte sammenlignet med traditionelle kontorbygninger. Det medfører, at kvaliteten af
det atmosfæriske indeklima forbedres, og
at CO2 koncentrationen i luften reduceres
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med 20 procent i forhold til Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdier.
Ligeledes holdes rumtemperaturen i et
interval, så der kun forekommer få timer
om året med rumtemperaturer på over
25,5 °C. Alle disse tiltag har til formål at
forbedre indeklimaet og dermed at øge
brugertilfredsheden i den nye FN-By.
Den øgede komfort koster til gengæld en
del ekstra energi, da bygningens ventilationssystem skal transportere de store luftmængder rundt, samtidig med at køleanlægget skal fjerne varmen fra pc’er, servere
og de personer, som er i bygningen.

Køling med havvand
For at reducere CO2-belastningen anvendes havvand, som omgiver FN-Byen, som
primær køling. Hele bygningen køles
med havvand, som føres ind i bygning og
gennem en veksler, hvor havvandet vil
modtage varmen fra kølesystemet og herefter blive ledt tilbage i havnebassinet igen.
Når havvandets temperatur er under 12°C,
hvilket det er i store dele af året, sker al
køling via havvand.
I perioder når havvandet har en temperatur over 12°C, køles kontor- og mødelokaler stadig via havvandskøling, medens
servere mv. køles via almindelige kølekompressorer som afkøles af havvand. Det samlede kølesystem har en gennemsnitlig COP
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)BWWBOEDJSLVMFSFSJTFQBSBUTZTUFN
Grafik: Troels Marstrand

på 8,3, hvilket vil sige køleanlægget producerer 8,3 kWh køl for hvert kWh elektricitet anlægget optager. Til sammenligning
har et typisk køleanlæg i en traditionel
kontorbygning en gennemsnitlig COP på

Fakta om FN-Byen
Den nye FN-by i København kommer til at danne rammen om alle FN-delegationers
aktiviteter i Danmark.
På nuværende tidspunkt har FN følgende organisationer placeret i Danmark:
UNOPS – servicerer og koordinerer på vegne af alle FNs underorganisationer
UNDP – FNs Udviklingsprogram
WHO – FNs Sundhedsorganisation
UNICEF - Børnefonden

mellem 3-5. Havvandet cirkulerer i sit eget
kredsløb, der design- og materialemæssigt
er bygget til at håndtere havvand.

Solceller på taget
På taget er der etableret et solcelleanlæg,
der producerer energi fra solens stråler. Når
begge etaper står færdige, vil solcelleanlægget, med en beregnet årseffekt på næsten
300.000 kWh/år, være et af Danmarks største anlæg, som er placeret på et tag. Den
årlige elproduktion fra anlægget svarer til
elforbruget i 60 enfamilieshuse med typiske
familier på 4 personer.
Den vedvarende energi er en medvirkende årsag til, at de høje indeklimakrav
kan holdes, samtidig med at bygningen
bliver et lavenergiklasse 1 byggeri.

WFP - Verdensfødevareprogrammet
UNFPA – FNs Befolkningsfond
Bygherre: FN-Byen P/S under By & Havn
Rådgivere: Totalrådgiver Orbicon A/S, Underrådgiver 3XN og Schønherr Landskabsarkitekter
Entrepriseform: Totalentreprise - E. Pihl & Søn A/S
Størrelse: Etape I - 28.000 m2 og 3.120 m2 kælder, Etape II – 16.800 m2 og 3.000 m2 kælder
Byggeår: 2010-2013

Regnvand til toiletskyl
Af andre fokusområder kan nævnes genanvendelse af regnvand fra tagfladerne til
toiletskyl. Det er både fordelagtigt for miljø
og økonomi, idet udnyttelse af regnvand
sparer på grundvandsressourcen og de
omkostninger, der er forbundet hermed.
Desuden reduceres den øjeblikkelige
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Ønsket om at skabe et miljømæssigt bæredygtigt byggeri med et godt
arbejdsmiljø har præget en lang række af de valg, der er truffet i forbindelse med FN-Byen.

afledning af regnvand til kloakken, hvilket
betyder et mindre pres på kloaknettet, når
det regner.
Inde i bygningen føres regnvandet i
separate rør, så risikoen for opblanding
mellem regnvand til toiletskyl og almindelig rent drikkevand helt undgås.

Bygningen certificeres
For at få et overordnet syn på bygningens
samlede miljø- og bæredygtighedsprofil
bliver FN-Byen LEED certificeret. Det er en
amerikansk mærkningsordning, som indeholder krav både til energibehov, forbrug af
ressourcer, indeklima, bygningens beliggenhed i forhold til offentlig transport mv.
LEED-kravene opgøres i point, som tildeles inden for forskellige områder. Mængden
af point afgør, hvilken klassificering bygningen får. Det maksimale antal point en
bygning kan opnå, er 100 point. I den forbindelse kan nævnes, at FN-Bygningen har
opnået maksimalt antal point i forbindelse
med energiforbruget.
LEED-systemet henvender sig til alle
typer bygningsprojekter og faser inden

Foto: Orbicon A/S

for en bygnings livscyklus, hele vejen fra
designfasen over konstruktionsfasen, til
bygningen tages i brug. Bygninger opført
i overensstemmelse med LEED forbruger
ressourcerne mere effektivt end konventionelle bygninger.
Med LEED-certificeringen og et effektivt system til drift og vedligeholdelse af
bygningen er bygningens ejer og det kommende driftspersonale sikret gode mulig-

heder for at drive og vedligeholde bygningen med sigte på de mål for miljømæssig
bæredygtighed og godt arbejdsmiljø, der er
opstillet i forbindelse med byggeriet.

Forfatteroplysninger:
Ulrik Pedersen (uped@orbicon.dk) er ingeniør
inden for energi- og indeklimarådgivning samt
projektering af byggeri i Orbicon A/S.
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HedeDanmark a/s er i gang med
at overtage aktiviteterne i en række
grønne virksomheder, blandt andet
Skælskør Anlægsgartnere med 300
medarbejdere.

HedeDanmark i
stærk vækst
HedeDanmark a/s overtager aktiviteter og
medarbejdere i Skælskør Anlægsgartnere,
og dermed skabes en slagkraftig aktør
inden for grønne serviceopgaver og etablering af grønne og grå anlæg over hele
landet.
De to virksomheder er hver især i forvejen
blandt de ledende i Danmark. Samlingen
af aktiviteter, kompetencer og ekspertise
cementerer HedeDanmarks stærke position
inden for serviceydelser til skoven, det åbne
land, have- og parkanlæg samt det åbne
rum i byerne.
Skælskør Anlægsgartnere med ca. 300
medarbejdere har gennem 40 år opbygget
en solid erfaring i løsningen af de mangeartede opgaver inden for anlægsgartnervirk-

Foto: André Andersen

somhed.
Med aftalen følger alle Skælskør Anlægsgartneres aktiviteter inden for drift og ved-

af Købmagergade, Frederiksberggade, Kultorvet og Hauser Plads.

ligeholdelse, nyanlæg og renovering samt
glatførebekæmpelse.
Skælskør Anlægsgartnere giver desuden

Opkøbet er et led i HedeDanmarks

Den 1. april 2012 overtager HedeDanmark desuden 48 medarbejdere fra Favrskov
Kommunes Vej- og Parkafdeling, idet selska-

vækststrategi og sker i forlængelse af, at

bet skal varetage pleje og vedligeholdelse

HedeDanmark i 2011 overtog anlægsgart-

af kommunens grønne områder og veje.

HedeDanmark en markant styrket tilstede-

nervirksomhederne Davidsen & Partnere

værelse på Sjælland og Fyn med lokale kon-

(Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart), Per

opgaver inden for pleje og vedligeholdelse

torer i Sorø, Ølstykke og Odense.

Hansen A/S (Lolland-Falster og Sydsjælland)

af grønne områder, samt vintertjeneste for

og Esmann Entreprise (Fyn og Sønderjyl-

offentlige og private virksomheder som

opgaver, som Skælskør Anlægsgartnere p.t.

land). Overtagelsen er er betinget af blandt

Danfoss, Nordea, Banedanmark, DSB, Netto,

arbejder med, er det store forskønnelsespro-

andet konkurrencemyndighedernes god-

COOP, Vejdirektoratet samt Københavns

jekt i hjertet af København med renovering

kendelse.

Kommune og en række andre kommuner.

Blandt de store – og højt profilerede –

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

HedeDanmark udfører i dag blandt andet
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Orbicon bliver medejer af Pluss Leadership
Orbicon A/S, en af landets førende rådgivere

gode til. Ændringerne i løbet af de sidste år

vækst. Det kommer til at skulle foregå i et

med specialer inden for miljø, byggeri og

har gjort, at vores kunder er blevet til meget

ganske turbulent marked på grund af den

forsyning, satser nu også på management

større enheder, som kræver en anden og

generelle økonomiske usikkerhed i sam-

rådgivning ved at købe sig til en ejerandel

mere strategisk tilgang, siger han.

fundet, og derfor er det helt afgørende, at

på 35 procent af Pluss Leadership.
- Vi har længe søgt vores ben inden for

Pluss Leadership har eksisteret i 10 år og
er et af de mellemstore konsulentfirmaer

managementrådgivning, men det er ikke

med 20 ansatte fordelt på kontorer i Århus

uden udfordringer at opbygge management

og København.

vi gennem Orbicons investering får styrket
fundamentet.
Pluss Leaderships fremtidige ejerstruktur
består af de to hovedaktionærer Orbicon og

rådgivningskompetencer i en ingeniørkul-

Firmaet arbejder på topledelsesniveau

direktør Jørgen Ulrik Jensen. Herudover har

tur. Derfor har det for os været en optimal

med strategiske analyser, strategiudvikling,

et antal partnere mindre ejerandele. Besty-

løsning at få adgang til disse kompetencer

governanceudvikling samt ledelses- og orga-

relsen består af administrerende direktør,

gennem en investering i Pluss Leadership,

nisationsudvikling. Desuden forestår Pluss

Jesper Nybo Andersen og direktør Marianne

siger Jesper Nybo Andersen, administre-

Leadership en lang række evalueringer af

Madsen fra Orbicon og de to uafhængige

rende direktør i Orbicon.

politikker og programmer for ministerier og

medlemmer, professor fra CBS, Steen

styrelser, driver erhvervs- og byudviklings-

Thomsen, der fortsætter som formand, og

retning, og medejerskabet giver Orbicon

projekter for kommuner og investorer, samt

tidligere minister Carsten Koch. Endelig er

en større berøringsflade med den øverste

styrer flere nationale kampagner, blandt

partnerne Søren Tholstrup og Bente Strøier

ledelse i danske virksomheder. Den tekniske

andet den meget aktuelle fraværskampagne

medlemmer af bestyrelsen. Jørgen Ulrik

rådgivning, som vi i Orbicon især lever af,

for Ministeriet for Børn og Unge.

Jensen fortsætter som administrerende

– Pluss Leadership er en god og sund for-

giver hyppigst kontakt til de tekniske medarbejdere i virksomhederne. Den kontakt skal
vi stadig holde, men ved også at nå ledelsen

Stifter af Pluss Leadership, administre-

direktør.

rende direktør Jørgen Ulrik Jensen siger:
– Pluss Leadership har i 2011 præsteret

i virksomheden, kan vi i højere grad få lov

det bedste resultat i firmaets historie med

til at levere de helhedsorienterede og plan-

en bruttoomsætning på små 25 mio. kr.

lægningsmæssige opgaver, som vi er rigtig

Vi er nu parate til en ny og mere aggressiv

Viden om i morgen
– i dag.

Xergi indgår aftale
med kommunalt
forsyningsselskab
i USA
Xergi A/S har underskrevet en aftale med
det kommunale forsyningsselskab Minnesota Municipal Power Agency (MMPA) om
etablering af et biogasanlæg. Biogasanlægget, Hometown BioEnergy, bliver bygget
med gasmotorer på i alt 8 MW til elproduktion.
Hometown BioEnergy, der skal bygges i
Le Sueur, Minnesota, kommer til at producere biogas baseret på affaldsprodukter fra
fødevareindustri og landbrug. Biomassen
bliver blandt andet restprodukter fra produktion af dåsemajs, kartoffelaffald samt
kyllingemøg.
– Vi er meget stolte over nu at skulle
samarbejde med MMPA og deres rådgiver
Avant Energy om deres udvikling af biogasanlæg. Dette anlæg er, også i international
sammenhæng, af en betydelig størrelse,

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

og vi håber, det vil være med til at bane
vejen for nye forretningsmuligheder i USA,
siger administrerende direktør Jørgen Ballermann.
Xergi skal designe, levere nøglekomponenter samt udføre tilsyn i forbindelse med
byggeriet. Desuden skal virksomheden rådgive kunden i forbindelse med indkøring af
anlægget.
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Borgerne inddrages i
kvarterløftprojektet på Amager.

En af nøglekomponenterne, der leveres
fra Xergi, er selskabets innovative FLEXFEED® modul til forbehandling af biomassen, før den fødes i biogasreaktoren.
Forbehandlingen sikrer en mere optimal
biogasproces i reaktortanken, der bygges

Det sker i Dalgasgroup

Klimatilpasning
som en del af kvarterløft

op efter Xergis GASMAX® design. En anden
nøglekomponent fra Xergi er det røresystem, som blandt andet sikrer en jævn og
effektiv afgasning af biomassen i reaktortanken.
Endelig skal Xergi levere SCADA systemet, der anvendes til at styre og overvåge
biogasanlæggets drift.
– Dette projekt er et vigtigt aktiv for
MMPA, og det passer naturligt ind i et
landbrugsområde som Minnesota, siger
projektdirektør Kelsey Dahlen.

Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret

– Hometown BioEnergy vil hjælpe
MMPA med at opfylde staten Minnesotas

Orbicon A/S er rådgiver i forbindelse med

krav om, at 25 procent af vores elektricitet

et projekt, der skal bidrage til at give Sund-

økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

skal komme fra vedvarende energikilder

holmskvarteret på Amager et såkaldt kvar-

Det handler om at skabe liv, aktivitetsmulig-

i 2025.

terløft. Grupper af lokale har igennem et

heder, beplantning, klimatilpasning, gode

par år arbejdet sammen med Københavns

boligforhold og rammer for kultur, kunst og

Kommune om projektet.

fællesskab.

I USA er der hidtil opført 4 biogasanlæg
baseret på biogasteknologi fra Xergi.

De arbejder med at gøre kvarteret socialt,

– Orbicon rådgiver omkring miljø og
bæredygtighed, og så projekterer vi også,
når de enkelte tiltag kommer så langt. Der
er blandt andet fokus på klimatilpasning og
lokal håndtering af regnvand. Det kan være
projekter, der går ud på at lede regnvandet
ned i åbne bassiner, der samtidig fungerer
som rekreative elementer i byrummet, siger
Jens Lauritz Hansen fra Orbicon.
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Sundholmskvarteret ligger mellem

Amager Fælled og Amager Strandpark og

er tæt på både Christianshavn, Københavns
centrum og Ørestaden med universitetet,
Danmarks Radio etc. Et af målene er at

skabe forbindelse for cyklende og gående

gennem det nye og attraktive kvarter, så alle
kan opleve dets kvaliteter.

Rådgiverteamet består af Viatrafik, GHB

Landskabsarkitekter, Rekommanderet og

Orbicon. Arbejdet udføres for sekretariatet

for Sundholmskvarterets Områdeløft, der er
nedsat af Københavns Kommune.

Miljø og bæredygtighed er en del af
udviklingen af de enkelte projekter. Det
er Orbicons rolle at sikre, at der i planlægningen bliver taget hensyn til miljø og
bæredygtighed. Projekterne bliver i løbet af

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

foråret delt op, så der er nogle, som rådgiverteamet arbejder videre med inden for et
basisbudget, og andre må områdeløftet selv
gå videre med – for eksempel via fonde.
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Hedens opdyrkning
– hvordan gik det til?

Besøg Hedeselskabets Museum
og få hele historien!
Hedens opdyrkning var ikke blot en kraftpræstation af de mennesker, der brød alen,
fjernede sten fra markerne og spredte den tunge mergel.
Hedeopdyrkningen var også et mesterstykke i udvikling af ny viden og teknikker, der
bidrog til at genskabe frugtbarheden i et landskab, som var blevet udpint af overdreven træhugst og landbrugsmæssig udnyttelse.
Hedeselskabets Museum åbent for medlemmer
Hvis du er medlem af Hedeselskabet, kan du nu stifte nærmere bekendtskab med
dette spændende stykke Danmarkshistorie.
Som medlem tilbyder vi dig mulighed for at invitere en gruppe mennesker – for
eksempel din arbejdsplads eller forening – på guidet tur i Hedeselskabets Museum,
Klostermarken 12 i Viborg.

Vi tilrettelægger besøget efter din gruppes særlige behov. Maksimum 35 personer.
Besøget kan foregå i dag- eller aftentimer på hverdage. Udover turen gennem
museet kan besøget omfatte en præsentation af Hedeselskabets aktiviteter i dag
foruden kaffe eller forfriskninger efter aftale.
Besøget er gratis, men der betales for forplejning udover en let forfriskning.
Kontakt
Er du interesseret, så kontakt Vibeke Højen, Hedeselskabet, på
hedeselskabet@hedeselskabet.dk eller på 8728 1133.
Medlemsnummeret, der er et
7-cifret nr. på bagsiden af Vækst,
oplyses ved henvendelsen.

Hedeselskabet, Postboks 91, 8800 Viborg

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

