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udbygningen af større biogasanlæg i Danmark, og en væsentlig del af projekterne vil være baseret på, at biogassen opgraderes til naturgaskvalitet
og sælges via naturgasnettet. Det vurderer Hedeselskabets datterselskab
I Xergi – der ejes 50 procent af Aktieselskabet Schouw & og Co. og 50
procent af Hedeselskabet – regner vi i øjeblikket på forskellige anlægsstørrelser med henblik på at definere en produkt- og markedsstrategi for
Danmark.
Mens energiaftalen tegner positive perspektiver for biogassen, ser det
efter min opfattelse ud til, at aftalen ikke styrker biomasse fra de danske
skove og grønne områder. Men forhåbentligt vil en nærmere analyse
sætte fokus på mulighederne for at optimere udnyttelsen af de store
mængder bæredygtig biomasse, vi kan producere i Danmark.
I den forbindelse er det positivt, at den danske stat har opfordret kommunerne til at tredoble positivområderne for skovrejsning i de kommen-

Vækst udkommer 4 gange årligt
og udsendes til medlemmerne.
Medlemsbidraget er 200 kr pr år.

de kommuneplaner. Det kan sikre en markant styrkelse af produktionen
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mark som et foregangsland for den grønne globale økonomi. I andre dele

af bæredygtige produkter og vedvarende energi baseret på træ.
Energiaftalen og andre grønne tiltag giver grundlag for at styrke Danaf verden udvikler den grønne økonomi sig med ekspresfart, og derfor
haster det med at få rammeaftaler og lovgrundlag gennemført, så vi kan
komme i gang med arbejdet. Der bør ikke gå så lang tid, som det tog at
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komme fra Grøn Vækst-aftalen til energiforliget.
Hvis politikere og embedsværk arbejder hurtigt med at få gennemført
energiaftalen, så vil vi i Hedeselskabet yde vores bidrag til, at Danmark
kommer til at høste frugterne af indsatsen. Vi er nemlig allerede i fuld
gang med at eksportere vores viden, knowhow og teknologi inden for
eksempelvis biogas, pleje af grønne områder, skovdrift, udvinding af lossepladsgas, miljø- og byggerådgivning. Som det fremgik ved Hedeselskabets årsmøde i Middelfart den 23. april er det en indsats, der understøttes
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Mere produktion med færre ressourcer
9 milliarder mennesker i 2050
bliver en gigantisk udfordring.
Vi skal producere markant flere
fødevarer og mere biomasse på
det samme areal – og med et
væsentligt mindre forbrug af vand
og andre ressourcer. Det skriver
Niels Elers Koch, der er formand
for Skovrådet og konstitueret
dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved
Københavns Universitet. I en artikel i denne udgave af Vækst skriver
han, at udfordringen kommer til
at kræve en omstilling af landbruget, hvor der produceres et større
udbytte på samme areal uden
øget vand- eller øvrigt ressourceforbrug. Samtidig skal landbruget
tilpasse sig klimaforandringerne,
som medfører hyppigere og længere tørkeperioder nogle steder på
kloden og oversvømmelser andre
steder, skriver Niels Elers Koch.
Læs artiklen side 22-25.

Foto: Mark Edwards, Scanpix
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Hedeselskabet præsenterer
overskud på 34 mio. kr
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På trods af udfordringer
som global økonomisk krise
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Hedeselskabet realiserede i 2011 et overskud på 34,0 mio. kr før skat. Resultatet af
den primære drift udgør 47,9 mio. kr mod
et tilsvarende resultat på 41,6 mio. kr for
2010.

Bestyrelsen betragter årets resultat som
tilfredsstillende især set i lyset af den globale økonomiske krise og de usædvanlige
vejrforhold, som har præget 2011.
”På trods af de udfordringer, som 2011
Foto: Hedeselskabet

har budt på, kan Hedeselskabet fremvise et
positivt årsresultat over det forventede, en
egenkapital på 776 mio. kr og soliditetsgrad
på 53%. Den økonomiske styrke, soliditeten
og det råderum, som Hedeselskabet har
opbygget, betyder, at selskabets vækststrategi også vil blive forfulgt i 2012,” sagde
bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen ved Hedeselskabets årsmøde på
Hindsgavl slot ved Middelfart den 23. april.
Bestyrelsesformanden påpegede, at selskabet ud fra et langsigtet forretningsmæssigt perspektiv vil fortsætte med at investere, ligesom man også fremover vil støtte
spændende projekter, der ligger inden for
Hedeselskabets formålsparagraf inden for
natur, miljø og energi.

En forretning i vækst
Adm. direktør og koncernchef Ove Kloch
fremhævede ligeledes sin tilfredshed med
årets resultat. Han sagde i den forbindelse,
at 2011 var året, hvor dele af Hedeselskabets langsigtede vækststrategi blev realiseret, hvilket har skabt et fundament til at
videreudvikle forretningen i 2012.
Den største tilvækst i både omsætning
Frants Bernstorff-Gyldensteen takkede Peder Thomsen, der forlod posten som repræsentantskabsformand
ved Hedeselskabets årsmøde den 23. april på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

 / Vækst 2•2012

HedeDanmark a/s
HedeDanmark a/s er en international service og handelsvirksomhed inden for det
grønne område. Selskabet opnåede i 2011 et resultat før skat på 35,1 mio. kr, og
omsætningen nåede 1.291 mio. kr svarende til en stigning på 4,3% i forhold til 2010.
Resultatet er tilfredsstillende – specielt med de udfordrende vejrforhold taget i
betragtning. I knap 140 år har Danmark kun én gang oplevet en sommer så våd, som
tilfældet var i 2011. Samtidig var november nedbørsfattig og december meget varm.
Alligevel har HedeDanmark formået at bidrage til Hedeselskabets samlede regnskab
med et resultat på niveau med 2010. HedeDanmark gennemførte i 2011 en organisationsændring, som har samlet kompetencer og styrket effektiviteten i selskabet. HedeSkælskør Anlægsgartnere A/S. Derved har selskabet manifesteret sin position som førende på markedet for grøn service.

Orbicon A/S

Foto: Hedeselskabet

Danmark har ligeledes overtaget aktiviteterne i flere anlægsvirksomheder – senest i

Orbicon A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Selskabet realiserede i 2011 et
resultat før skat på 10,4 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat, som ligger over det
forventede. Resultatet kan blandt andet tilskrives et styrket fokus på drift, effektivitet
og kvalitet. Specielt inden for miljøområdet har Orbicon formået at skabe vækst i det
forgangne år, hvor VVM-undersøgelser og miljøvurderinger af råstofudvinding i Grønland har bidraget positivt. Derudover har arbejdet med Lokal Afledning af Regnvand
været afgørende for væksten inden for det kommunaltekniske område, ligesom byggeområdet har opnået et betydeligt bedre driftsresultat end de foregående år.

Hedeselskabet Sp. z o.o.
Hedeselskabet Sp. z o.o. ejer og driver tre vedvarende energianlæg i Polen baseret på
afgasning af lossepladser. Selskabet har realiseret et overskud på 7,6 mio. kr før skat.
Selskabet præsterede en tilfredsstillende fremgang i overskuddet på den primære drift
før indtægten for salget af klimakreditter. Nettoindtægten fra salget af klimakreditter
er faldet i løbet af året. Alt i alt betragtes resultatet som tilfredsstillende.

Xergi A/S
Xergi A/S er leverandør af teknologi, design, installation samt drift og vedligeholdelse
kr. Hedeselskabets andel af resultatet udgør 50%. Resultatet er ikke tilfredsstillende,
men det må accepteres under de markedsmæssige omstændigheder, hvor udeblevne
politiske initiativer på det danske marked og generelle finansieringsvanskeligheder
som følge af den økonomiske krise har påvirket Xergis forretning. Selskabet har i 2011
investeret i teknologiudvikling og etablering af en betydelig projektportefølje på flere
europæiske markeder.

Skov- og naturejedomme
Hedeselskabet ejer direkte eller er medejer af tilsammen 24.306 ha skov- og naturejendomme i Danmark og i udlandet, som har bidraget tilfredsstillende til årets resultat.

og medarbejderantal vil i fremtiden ske i
HedeDanmark, som er i kraftig vækst. Ove
Kloch sagde i den forbindelse:
”Integrationen af medarbejdere fra de
opkøbte selskaber og de kommunale medarbejdere, som overtages i kraft af vundne
licitationer, er et væsentligt strategisk
fokuspunkt for HedeDanmark i fremtiden.”
Orbicon færdiggjorde i 2011 integra-

tionen af byggeriafdelingen, og selskabet
realiserede et resultat over det forventede.
Fremadrettet vil man fokusere endnu mere
på lønsomhed, og et af målene for Orbicon
er nu at levere nøgletal, som svarer til den
bedste tredjedel af rådgivende virksomheder med 100 til 1000 medarbejdere.
I forhold til Hedeselskabets østeuropæiske aktiviteter blev der i 2011 skabt et over-

Foto: Hedeselskabet

af nøglefærdige biogasanlæg. Selskabets resultat for 2011 blev et resultat på -9,7 mio.

Repræsentantskabsmedlem Dorrit Vanglo deltog
i debatten ved årsmødet.

skud på den primære drift ved afgasning
af tre polske lossepladser. Dermed er det
polske datterselskab ikke længere afhængig af salget af klimakreditter for at skabe
overskud. Ove Kloch fremhævede under sit
indlæg på årsmødet, at de indvundne erfaringer fra blandt andet Polen i fremtiden
skal danne grundlag for en udvidelse af
forretningen til eksempelvis Ukraine.
- Alt i alt er vi foreløbigt kommet fornuftigt igennem den økonomiske krise, blandt
andet fordi vi har haft flere heste at spille
på, sagde Hedeselskabets administrerende

Hedeselskabet

Jørgen Skeel
– nyvalgt repræsentantskabsformand.
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Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

I forbindelse med udflugten var der mulighed for at studere maskinløsningerne i
Hannerup Skov – én af Fredericia Kommunes certificerede skove. HedeDanmarks
fælde-bunkelægger har påmonteret bælter,
så den kan køre på blødere jordbundtyper
uden at lave skader i skovbunden.

direktør.

Fornyet tro på biogas i Danmark
Trods endnu et svært år i biogasselskabet
Xergi har Hedeselskabet på ingen måde
opgivet håbet om at skabe en god forretning inden for biogas. Han fortalte til
årsmødet, at Hedeselskabet i sin tid gik
ind i biogasbranchen, fordi man havde en
forventning om, at de politiske løfter og
tilkendegivelser, der blev givet udtryk for
på den tid, ville blive indfriet i form af kon-

krete tiltag. Men det skete ikke under den
foregående regering.
– Nu har vi et energiforlig, som vi håber,
kan udmønte sig i nogle rammeaftaler og

noget lovgivning. Derfor tror vi på, at dette
bliver en fornuftig fremadrettet forretning
for Hedeselskabet, sagde Ove Kloch.
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Er du klar
til nye oplevelser?
Hedeselskabets nye aktivitetsprogram for
medlemmerne byder på masser af udflugter
og virksomhedsbesøg.

Jagt, lystfiskeri, flytning af får med hyrdehunde, vandreture i naturen, besøg på
historiske steder, miljøteknologi og dyrkning af biomasse.
Der er masser af oplevelser for Hedeselskabets medlemmer i det nye aktivitetsprogram, som udsendes til medlemmerne
sammen med denne udgave af Vækst.
”Vi havde rigtig god opbakning til den
første sæson med medlemsarrangementer i
det forløbne år. Derfor har vi nu sammensat et nyt program for 2012-2013, hvor vi
igen tilbyder medlemmerne mange muligheder for både at komme ud i naturen og
at opleve nogle af de mange aktiviteter, der
foregår inden for natur, miljø og energi,”
siger projektchef Vibeke Højen, der er
ansvarlig for selskabets medlemsaktiviteter.
Nogle af arrangementerne fra den
første sæson vil også være at finde i det
nye program. Det gælder eksempelvis den
populære jagt i Kongenshus Mindepark,
fåreflytning på Kongenshus og en aften på
Hedeselskabets hovedkontor i Viborg.
Men der er også nyheder på programmet. I Jylland kan du blandt andet møde

pionererne inden for produktion af energipil i Danmark og besøge Vedersø Præstegård, hvor Hedeselskabet har støttet restaureringen af Kaj Munks præstegårdshave.
Bor du i den østlige del af Danmark
kunne et besøg i den gamle våbenfabrik
Raadvad i Kongens Lyngby være interessant
for dig. Her kan du besøge Center for Bygningsbevaring, der i dag er en del af Orbicon A/S. Du kan også besøge Haslev Renseanlæg eller komme ud på en vandretur
på Fodsporet, der er et nyetableret stianlæg
langs den gamle jernbane fra Slagelse til
Skælskør og Næstved.
Arrangementerne er endnu et led i
Hedeselskabets indsats for dels at komme
i tættere dialog med eksisterende medlemmer og dels for at hverve nye medlemmer.
Med arrangementerne inviteres medlemmerne til at få indblik i nogle af de aktiviteter og projekter, der foregår på natur-,
miljø- og energiområdet - herunder blandt
andet aktiviteter, som Hedeselskabet og
vores datterselskaber arbejder med eller
støtter. Og samtidig er det muligt at besøge
nogle af vores skov- og naturejendomme.

De førstkommende arrangementer er:
Midtjylland: Fåreflytning i Kongenshus Mindepark den 19. august 2012
Nordjylland: Besøg på Ny Vrå hos en af Danmarks pionerer inden for produktion af
energipil den 27. september 2012.
Sjælland: Besøg på Haslev Renseanlæg, hvor der også er et slammineraliseringsanlæg.
Arrangementet foregår i september 2012 - se www.hedeselskabet.dk/oplevelser.
Tilmeldingen til arrangementerne åbner den 1. juni 2012, kl. 8.00.
Tilmelding på www.hedeselskabet.dk/oplevelser eller på telefon 8728 1133.

30/4 - 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.

Hedeselskabet

31/12 - 2013
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Første spadestik
til nye sansehaver
i Sølund

Aleksander Aagaard, medlem af Hedeselskabets
medlemsudvalg og bestyrelse, med spaden, og
Søren Erik Pedersen, socialudvalgsformand i Skanderborg Kommune, klar til at overtage spaden.

En dag i marts kom Landsbyen Sølund ét – eller
rettere to – spadestik tættere på nye sansehaver til
stedets beboere. Hedeselskabet støtter projektet
med i alt 1,5 mio. kr til etablering af haverne.
Af Michael Kristensen, Dalgasgroup

I Skanderborg har de deres egen landsby.
Den hedder Sølund og er Danmarks største
boform for personer med nedsatte funktionsevner – såvel psykiske som fysiske. I
december 2011 besluttede Hedeselskabets
bestyrelse at uddele i alt 1,5 mio. kr til
Landsbyen Sølund. Midlerne skal anvendes
til at etablere en række sansehaver i forbindelse med Sølunds sansehus Guldhornet.
Den 16. marts markeres påbegyndelsen
af anlæggelsen med et første spadestikarrangement, og til lejligheden står solen
højt på himlen. Flere af de forsamlede

gæster er trukket ud på Guldhornets terrasse for at nyde forårsstrålerne.

Et projekt der spreder glæde
Den summende snak forstummer, da den
mere officelle del af arrangementet påbegyndes. Den daglige leder for Landsbyen
Sølund, Lone Bahnsen Rodt, og næstformand for Hedeselskabets repræsentantskab, Jørgen Skeel, udtrykker deres glæde
over projektets tilbliven. Om Hedeselskabets støtte siger Jørgen Skeel:
”Vi gør det, fordi naturen har en favorabel indvirkning på mennesker, og vi vil
gerne være med til at skabe nogle rammer
Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

og muligheder for personer med en anderledes tilgang til naturoplevelser.”
Herefter overrækker Aleksander Aagaard fra Hedeselskabets medlemsudvalg
og bestyrelse haveplanerne til Søren Erik
Pedersen, socialudvalgsformand i Skanderborg kommune. Søren Erik Pedersen takker
for gaven og siger i sin tale:
”De fleste forbinder sanseoplevelser
med noget, man ser eller hører. Men her i
Sølund har vi nogle mennesker, hvor synet
eller hørelsen ikke er fuldt funktionsdygtige. Derfor er det andre sanser, der er brug
for. Det er der mulighed for i disse haver.”

HedeDanmark påbegynder arbejdet
Lene Lunghøj, som er landskabsarkitekt i
HedeDanmark AG gruppen, har designet
haverne. Som afrunding på arrangementet
bruger hun oversigtskortet til at beskrive de
enkelte haver, som er indrettet således, at
de passer til det snoezelrum, som de ligger
i forlængelse af. Snoezelrum er rum, der
appellerer til menneskets sanser. Snoezelrummenes farvetemaer føres med ud i det
fri. Havernes mange farver taler direkte til
mange af brugernes sanser, og det har vist
sig at være et værdifuldt arbejdsredskab i
dagligdagen.
HedeDanmark påbegynder anlægningsarbejdet med det samme, og de fire sansehaver - og en genopretning af den eksisterende caféhave - forventes at være færdige
sidst i maj eller først i juni.
Morten Hansen, Hededanmark, skærer hjerterne frem af krammetræet.
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Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

Var det en romer,
der inspirerede
til mergling af heden?
Få år efter Kristi fødsel skrev
en kendt romer om brugen af
mergel til at forbedre landbrugsjord. I Danmark satte
Dalgas og Hedeselskabet merglingen i system og bragte kendt
viden op i en storstilet indsats.

Af P. F. Tøttrup

Sidst i 1920’erne lykkes det redaktionsudvalget for Hedeselskabets Tidsskrift
at overtale den dengang meget kendte
professor i skovbrug A. Oppermann til at
skrive en række artikler til tidsskriftet. Det
førte blandt andet til et særtryk med titlen
”Landvinding i Danmark før 1866.”
I et afsnit om ”Mergling i gamle dage”
citerer Opperman Søren August Fjelstrup
(1773-1859) fra en ”Vejledning til et godt
jordebrug for den danske bonde-stand”: ”Af
alle midler man har til jordbundens forbedring, er ingen bedre end mergel eller liin,
som den kaldes på Jyllands Vestkant, og
det er derfor sandt, hvad ordsproget siger:
”Hvo som har mergel på sin mark, har en
guldgrube.””
Søren August Fjelstrup var ejer af Sindinggaard ved Herning og blev senere
hædret i Kongenshus Mindepark. I samme
vejledning nævner han også Mads Lillelund, den tidligere ejer af Sindinggaard,
som ligeledes kendte til mergling af landbrugsjorden.
Men hvor havde Mads Lillelund lært at
mergle?

I. P. Olesen, Hedeselskabet, borer efter mergel i 1910.

Her gør professor Oppermann et tankeeksperiment. Måske havde Lillelund hørt
om mergling i England og Frankrig, hvor
man allerede midt i 1700-tallet var langt
fremme. Men han kunne også have hørt
om det fra sin broder Thomas, der var
præst i et sogn sydøst for Løgstør. Gennem
sin klassiske dannelse kunne præsten have
stiftet bekendtskab med bogen ”Historia
Naturalis” (”En Naturhistorie”) skrevet af
romeren Caius Plinius Secundus (også
kendt som Plinius den Ældre), der omkom
under Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr. Oppermann forestiller sig, at Mads Lillelund
besøger sin broder præsten, der læser op
af bogens afsnit om anvendelsen af mergel
i perioden før og under Romerriget – og
derefter tager hjem til sin gård for at søge
efter mergel.

Den romerske naturhistorie
Gaius Plinius Secundus’ Historia Naturalis findes i en engelsk oversættelse fra 1855.
Den kan hentes på www.perseus.tufts.edu. Søg på Pliny (engelsk for Plinius).

Foto: Hedeselskabet

Vi ved desværre ikke præcist, hvor
inspirationen kom fra, da Mads Lillelund
og andre hedebønder begyndte at mergle i
1700-tallet. Men vi ved, at med E. M. Dalgas
og stiftelsen af Hedeselskabet i 1866 blev
der for alvor sat gang i anvendelsen af
mergel til at forbedre jordkvaliteten i hedeområderne.
I Dalgas’ bog ”Geografiske Billeder fra
Heden” (1868-69) skildrer han et besøg på
Sindinggaard. I området ser han, at opdyrkningen af heden skrider stærkt fremad,
fordi mergel og ler fremtræder hyppigt.
I et senere kapitel nævner E. M. Dalgas,
at Hedeselskabet vil påbegynde boringen
efter mergel flere steder i indeværende år
(1868).
Professor Oppermann afslutter sin artikelserie med følgende ord: ”Men vor tids
arbejde, som skal bære fremtiden, bygger
på fortiden, hvis frugter, de søde som de
bedske, nutiden høster. Hedeselskabet har
på mange områder begyndt virksomhed
på kendt viden, men har på for eksempel
mergelområdet bragt kendt viden op i en
storstilet indsats.”

Hedeselskabet

Glimt af
Hedeselskabets historie
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Behov for klare valg om b
Skovene kan producere store mængder bæredygtig biomasse, men det kræver, at vi beslutter os for at gøre det
og indretter love, regler, tilskud og skovdrift efter det.

Af Poul Erik Pedersen

Skovenes store styrke er, at de kan producere store mængder biomasse uden at få
&BCJPNBTTFQPUFOUJBMF
tilført nævneværdige ekstra ressourcer i

form af eksempelvis vand, pesticider eller
gødning. Derfor er den største barriere psykologisk, når det handler om at skabe en
øget produktion af biomasse.
Det siger Vivian Kvist Johannsen, der er
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forskningschef i afdelingen for økosystemer og biomasse ved Skov & Landskab på
Københavns Universitet.
”Det handler om, at vi som samfund
skal vælge at gå efter at producere mere
biomasse,” siger Vivian Kvist Johannsen.
”Dette kan komme til udtryk i incitamenter
til skovrejsning, og hvilke skovdyrkningsmetoder der anvendes dertil, samt i de krav,
der stilles til bæredygtigheden af den biomasse, som fremover anvendes til blandt
andet energi.”
Med energiaftalen fra den 22. marts i år
besluttede alle Folketingets partier – undtagen Liberal Alliance – at der skal gennemføres en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen skal fokusere
på, om der er de rette vilkår for en effektiv
og miljømæssigt bæredygtig anvendelse af
biomasseressourcer i den danske energiforsyning.

Stort biomassepotentiale
Analysen kan kickstarte en betydelig vækst
i den bæredygtige biomasseproduktion i
Danmark.
Skovpolitisk Udvalg, der barslede med
sin rapport til regeringen i juni 2011,
pegede på skovenes muligheder for biomasseproduktion.
”I forbindelse med arbejdet i Skovpolitisk
Udvalg blev der foretaget nogle analyser af
forskellige scenarier for biomasseproduktion i skovene. Scenarierne viser mulighed
for betydelig øget biomasseproduktion og
samtidig en øgning af skovenes kulstoflager
– vel at mærke samtidig med at skovenes
positive rolle for biodiversitet, rekreation og
beskyttelse af grundvand ikke mindskes,”
siger Vivian Kvist Johannsen
”Scenarierne arbejdede med forskellige
modeller for skovrejsning og med forskellige grader af udnyttelse af hugsten til
træbrændsler. Et af scenarierne regnede
på effekten af at udlægge et større areal
til urørt skov. Scenarierne bygger på bæredygtig produktion af biomasse med den
forudsætning, at arealer til skovrejsning
kan findes.”
”Skovrejsningen kan enten ske som
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Læs også …
Øget biomasseproduktion i 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.
Læs hele historien i Vækst 1-2012. Bestil bladet via www.tidsskriftetvækst.dk

en helt almindelig skov med en intensiv
startfase eller som egentlig energiskov med
plantagepræg,” forklarer hun.

Energiaftale fremmer biogas og biomasse
22-03-12. Øget støtte fremmer biogassen. Flere træpiller på centrale kraftvarmeværker
og en analyse af biomasse. Her er hovedpunkterne vedr. biogas og biomasse.
Læs hele historien på www.tidsskriftetvækst.dk/energi

Biomasseproduktion
og naturhensyn
Hos HedeDanmark a/s siger skovbrugschef
Michael Glud, at en høj produktion af biomasse ikke nødvendigvis kommer i konflikt
med natur, biodiversitet eller rekreative
værdier.
”Vi kan øge produktionen af biomasse
ved at plante et øget antal hjælpetræarter
såsom lærk. I bevoksningens første 15-20
år vil det give en højere produktion af
biomasse, som vi så tager ud igen. Herefter
fortsætter bevoksningen sit liv, som om

intet var hændt, og udvikler sig som en helt
normal bevoksning. Biomasseproduktion
kan derfor ske, uden det på nogen måde
er i konflikt med udvikling af skove med et
højt naturindhold.”
I virkeligheden er det skovejeren selv, der
sikrer skovene som bæredygtige.
”Store ensartede flader med samme
træart er alt for risikabelt for skovejeren.
Der er brug for variation for at nedsætte og
sprede risikoen. Og så skal man huske, at

skovejere i dag ikke ejer skov udelukkende
for at producere træ, men også for at få
naturoplevelser og gå på jagt med videre.
Derfor kommer vi under alle omstændigheder til at tænke flere hensyn ind i skovene,” siger Michael Glud.

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

Vietnams vidundere fra syd til nord...

- en fantastisk 13 dages rundrejse med dansk rejseleder 6.-18. november 2012

Vietnam ejer en naturskønhed udover det sædvanlige, som f.eks. ”sukkertop-bjergene” i Halongbugten.
Her trives også en kulturel mangfoldighed og landet
har en historie med højt udviklede riger, der går mere
end 4.000 år tilbage. Dertil kan man føje Vietnams
dramatiske nyere historie. Alt dette får du et grundigt
indblik i på denne fantastiske rejse.
Se venligst fuldstændigt program via:
www.holstebrorejsecenter.dk
eller ring 9610 1009 og få programmet tilsendt.

Pris per person: kr. 17.990,Enkeltværelsestillæg kr. 2980,-

Prisen inkluderer:
Flyrejse med Thai Airways fra/til København t/r
Skatter og olietillæg
Rundrejse med fuldt program inkl. alle entreer
Helpension, bortset fra 2 dage
Overnatning på 3*- hoteller
Krydstogt på 5-stjernet båd i Halongbugten
Lokal engelsktalende guide
Dansk rejseleder under hele turen.

Holstebro RejseCenter - så er du i gode hænder! er du
Gartnerivej 11 - 7500 Holstebro - Tlf. 9610 1009 - mail: aed@holrc.dk
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Politisk interesse
for forgasning af flis
Forgasning af træflis er energiøkonomisk interessant
og hænger godt sammen med biomassepotentialet i
de danske skove, siger Steen Gade (SF).

Af Poul Erik Pedersen

Træflis kan omdannes til gas og anvendes
til produktion af både elektricitet og fjernvarme. Energiøkonomisk er teknologien
interessant, og et betydeligt potentiale for
produktion af flis i de danske skove åbner
muligheder for at rulle teknologien ud over
hele landet.

Den 30. april var Steen Gade, formand
for Folketingets energipolitiske udvalg, på
besøg på Harboøre Kraftvarmeværk, der
siden 1996 har arbejdet med forgasning
af træflis i samarbejde med virksomheden
Babcox & Wilcox Vølund.
”Forgasningsteknologien er meget ener-

  
      
  







$4*0+3*8$@2(8+6.(1+
8=5+
# 22

>#  22=6
>#   22=6 6(3

  



#'%>#  226(3
#$& 228.1/46*,46)+*6.3-



  

%#>$  226(3
$" &-64:,.3
# $


 




'4-32(3*41*$
%1,  
$8?60.3*+:+/ 
,(<   
'.3*.3-+
2(.1$(1-041*)(60*0
;;;041*)(60*0
#470.1*+
=11(3*
%1,   
(<   



 






 
 





43791+38
+37!1+7+3
  
   

 

giøkonomisk og er alene af den grund en
interessant teknologi,” siger Steen Gade (SF)
til Vækst efter besøget i Harboøre.
”Desuden blev det klart for mig, at dem,
der har udviklet teknologien, siger, at de er
tæt på at kunne lave en model, hvor de kan
masseproducere denne type anlæg. Det er
naturligvis interessant i forhold til vækst og
arbejdspladser,” siger han.
Steen Gade tilføjer, at mulighederne i
at udnytte forgasningsteknologien understøttes af, at dansk skovbrug de seneste
måneder har gjort det klart, at der er et
betydeligt potentiale for at øge produktionen af biomasse fra skovene til eksempelvis
energiproduktion.
”En udbygning med forgasning ville
passe godt med den kapacitet, der er tilbage
i skovene – og så dét, at vi i årevis har haft
planer om at øge skovarealet til det dobbelte,” siger Steen Gade.

Ikke reel tilskudsmæssig ligestilling
Hos Babcox & Wilcox Vølund bekræfter
salgschef Robert Heeb, at forgasningsteknologien er klar til et kommercielt gennembrud, men understreger, at teknologien
har brug for offentlig støtte for at komme
i gang.
”I forbindelse med den seneste energiaftale er det aftalt, at forgasningsgas
tilskudsmæssigt skal have samme vilkår
som biogas. Som det ser ud lige nu, er ordningerne imidlertid blevet skruet sådan
sammen, at tilskuddene bliver udhulet af
forskellige reguleringsmekanismer. Det
betyder, at der reelt set ikke er incitamenter til at investere i forgasningsanlæg,” siger
Robert Heeb.
Han har informeret Steen Gade om de
problemstillinger, der gør sig gældende, og
Steen Gade siger til Vækst, at han har bedt
Energiministeriet se på henvendelsen fra
Babcox & Wilcox Vølund.
”Lige nu kan jeg ikke kommentere på
den side af sagen. Jeg er nødt til at få en
tilbagemelding fra Energiministeriet først,”
siger Steen Gade.

13 / Vækst 2•2012

Energi

Lugten er væk
og energien er grøn
Hedeselskabets nye boremaskine, der bruges til at etablere nye boringer i polske lossepladser.

Den polske energisektor er
mest kendt for sine kulkraftværker, men grønne projekter
vinder frem. Et af dem driver
Hedeselskabet Sp. z o.o., der
har fået stor succes med at
omdanne lossepladsgas til el
og varme.

Af Jesper With

Kongeslottet Wilanow, der blev bygget i
1670´erne som sommerresidens for den
polske konge Jan III Sobieski, har fået
mange nye naboer de senere år. De fleste
af dem har indtægter, der ligger i den absolutte top af det polske samfund. De har
slået sig ned i nærliggende Konstancin, der
i dag er Warszawas svar på whiskybæltet
nord for København. Her har velhaverne
bygget sig gigantiske palæer, mens andre
har købt og renoveret en række gamle
mondæne villaer, der ligger delvist skjult
mellem høje nåletræer. Villaerne er bygget
før 2. verdenskrig og har fået en kærlig
hånd for at komme til ære og værdighed
igen.
Blot 3 km herfra ligger Warszawas
gigantiske losseplads Lubna på et 19 hektar
stort område med en højde på 172 meter
over havets overflade – Warszawa-amtets
højeste punkt. Dalgasgroups polske datterselskab Hedelselskabet Sp. z o.o. afgasser
de enorme mængder affald og omsætter på
egne energianlæg gassen til elproduktion,
der forsyner den lokale kommune Gora
Kalwarias 25.000 beboere. Dertil forsyner
overskudsvarmen fra elproduktionen
borgerne med varme via byens fjernvarmenet. Projektet forhindrer drivhusgassen
metan (CH4), der er 21 gange kraftigere
end CO2, i at sive op i atmosfæren. Afgasningen skaber altså store CO2-reduktioner

Foto: Hedeselskabet

og bidrager til at begrænse den globale
opvarmning.
”Det er et grønt og bæredygtigt projekt i
et land, hvor de grønne løsninger foreløbig
ikke har fået så meget plads,” siger direktør
for Hedeselskabet i Polen, Henrik Hjortholm, og fortsætter: ”Tidligere led borgerne
i Konstancin og Gora Kalwaria under den
ubehagelige sødlige affaldslugt, der blæste
ind over dem. Den gene har vi befriet
dem for, selv om hovedformålet med vores
projekt er afgasning og grøn elproduktion.
Men det gør os ikke desto mindre ekstra
populære blandt de lokale borgere,” siger
Henrik Hjortholm. Det er lossepladsgassen,
som medfører den grimme lugt i forbindelse med forrådnelsesprocesserne i de
organiske materialer.

Fra problembarn til grøn succes
Henrik Hjortholm har arbejdet med
affaldsprojektet i Warszawa siden 2000 og
er i dag en tilfreds mand. Efter en række år
med store udfordringer og dårlig økonomi,
gav projektet i 2011 et overskud på 10 millioner kr. Et flot resultat for en besætning

på 16 mand. Salg af CO2-kvoter i årene fra
2006 til 2010 var tidligere vigtig for projektets økonomi, men projektet skaber nu selv
overskuddet og er ikke længere afhængig
af ”tilskud” fra kvotesalget. Successen ser
ud til at fortsætte i 2012, fortæller Henrik
Hjortholm.
Han har taget turen op på det 2 hektar
store flade terræn på toppen af affaldsbjerget, for at besigtige, hvordan arbejdet med
at etablere nye gasbrønde skrider frem.
Hedeselskabets egen nyindkøbte boremaskine er - assisteret af en rendegraver
- ved at bore et hul 30 meter ned i affaldsdyngerne. I det ”hul” som boremaskinen
skaber, bliver der nedsænket et 30 meter
langt perforeret ”sugerør”. Det bliver isoleret af et tykt lag sten og grus, der virker
som et filter. I toppen af sugerøret er der
monteret en gassugeledning, der fører
gassen videre til et gasindvindingsmodul,
som står placeret i en stålcontainer på
selve affaldsbjerget. Et svagt undertryk fra
gasindvindingsmodulet sikrer, at gassen
fra brøndene via gassugeledningerne kan
sendes videre til motorerne i kraftvarmean-
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Foto: Hedeselskabet Sp. z o.o.

læggene, der bruger gassen som brændsel
til at producere el og varme.
I alt 200 gasbrøndrørstoppe stikker nu
op fra affaldet i 2 meters højde. 35 km
sugeledninger forbinder brøndene med
de i alt fem gasindvindingsmoduler, der
står placeret ovenpå Warszawa-borgernes
gamle affald. Det tager en uge at etablere
5 brønde og Henrik Hjortholm forventer,
at der skal bygges yderligere mindst 50100 brønde her i Lubna, for der er fortsat
masser af gas at udvinde.
”Det svære er ikke at bore et dybt hul,
men derimod at finde gassen, så vi borer
ned de rigtige steder. Jo mere gas jo bedre
økonomi i en brønd,” siger Henrik Hjortholm. Ved selv at investere i en boremaskine har man samtidig fået prisen per
nyetableret brønd bragt ned fra 15.000
Zloty (26.950 kroner) til 7.500 Zloty (13.475
kroner).
”Vi forventer, at maskinen er tilbagebetalt på 2-3 år, da vi også udvinder gas på
to andre lossepladser. Den bidrager til at
skabe god økonomi i projektet,” siger han.

Det blæser gevaldigt heroppe, og når
det samtidig kan være minus 20 grader om
vinteren, kan det være en barsk oplevelse
at have sin arbejdsplads her. Men det er
tilfældet for Hedeselskabets ansatte, hvoraf
de fleste arbejder med etablering af nye
brønde samt overvågning og reparation af
de eksisterende. Viser der sig for eksempel
for meget vand i en rørledning, skal det
fjernes. Der må heller ikke være ilt i gassen,
og netop det er tilsyneladende lige sket.
To ansatte er ved at sætte en censor på et
gasbrøndrør for at se, hvor ilten slipper ind.
Det svage undertryk fra gasindvindingsmodulet betyder, at ilt kan blive suget gennem
utætheder i rørsystemet.
”Indtrængende ilt er vores største fjende,
så vi skal have lukket eventuelle huller hurtigst muligt. Vi kan aldrig helt undgå, at de
opstår, men vi er gode til at handle hurtigt
og få dem lukket,” forklarer Henrik Hjortholm. Lossepladsen blev åbnet i 1978, så
det er gas fra affald med temmelig mange
år på bagen, der bliver suget op og anvendt
til elproduktion.

Gaskvalitet er en
udfordring på lossepladser
Ved foden af lossepladsen møder vi servicemanager Ryszard Kopcych ved to
kraftvarmeanlæg, der står for elproduktionen. Det ældste anlæg har en motor med
en kapacitet på 802 kW i timen, mens en
næsten ny motor, der blev taget i brug i
december 2011, kan producere 999 kW pr.
time.
”Vi overvåger konstant gaskvaliteten i
gasindvindingsmodulerne fra hver enkelt
af de foreløbig 200 brønde. Der er nemlig
en svingende gaskvalitet i affaldet og det er
den største udfordring for vores kraftvarmeanlæg. Brønde bliver lukket ned, hvis
gassen viser sig for dårlig,” siger Ryszard
Kopcych.
Montører er i gang med at udskifte
pakninger og ventiler samt skifte olie på
den ældste motor. Hyppig servicering af
motorerne er en helt normal del af arbejdsgangen, for undlader man det, er der risiko
for at motorerne lider skade som følge af
urenheder i gassen.
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Lubna-lossepladsen er det højeste punkt i
området. I forgrunden ses en del af det omfattende net af boringer og rør, der suger gas op
af lossepladsen. Det indsatte billede viser en af
luksusvillaerne i nærheden.

Lossepladsgas i Polen
En gasbrønd leverer i gennemsnit gas til at producere 12 kW el i timen. På lossepladsen er der placeret 5 gasindvindingsmoduler, der er forbundet med 40 brønde pr.
gasindvindingsmodul. De i alt 200 brønde”fodrer” to kraftvarmeanlæg ved foden af
affaldsbjerget med gas samt yderligere 2 kraftvarmeanlæg i den nærliggende by Gora
Kalwaria. Den samlede kapacitet er på 3,473 MW el pr. time.
Hedeselskabet Sp. z o.o. driver tre energianlæg (afgasningsanlæg på lossepladser) i
Polen: i Warszawa (Lubna), Olsztyn og Sosnowiec. Selskabet har kontor i Warszawa.
Hedeselskabet Sp. z o.o. forventer, at det fra 2007 til og med 2012 reducerer udledningen af metangas svarende til 620.000 tons CO2 - eller 15.000 danske husstandes
årlige udledning. Selskabets energianlæg leverer tilsammen strøm svarende til 15.000
danske husstandes årlige forbrug. Samtidig leverer de varme svarende til 5.000 danske
husstandes årlige forbrug.
Polen har udviklet sig stærkt de senere år og haft økonomiske vækstrater under den
internationale krise på op til 4,5 % (2011). Af landets godt 38 mio. indbyggere har 8 10 millioner indtægter på niveau med eller højere end en dansk mellemklasse indtægt.
Væksten giver et stadig større pres på energiforbruget.

to anlæg, der så producerer el og varme til
byens borgere.

Foto: Hedeselskabet

”Først og fremmest er der for meget
silicium i vores gas. Derfor standser vi alle
16 cylindre hver 10.000 timer, smører og
udskifter bl.a. ventilerne. På den måde
holder motorerne meget længere,” siger
Ryszard Kopcych.
Det samme sker med to andre motorer,
som Hedeselskabet har stående i byen
Gora Kalwaria. Via en 13 km lang gastransmissionsledning bliver gassen ledt ind til de

Grøn el til lokalsamfundet
Siden 2005 har Hedeselskabet etableret
250 gasbrønde. Det har øget gasproduktionen kraftigt fra 0,280 MW pr. time i 2005
til nuværende 2,5 MW el pr. time. Med
andre ord leverer selskabet grøn strøm
til alle 25.000 indbyggere i kommunen
Gora Kalwaria, hvor lossepladsen ligger
placeret. Derfor får projektet ifølge Henrik
Hjortholm ganske pæn opmærksomhed
både i Warszawa og Gora Kalwaria. Polens
2020-forpligtelser som EU-medlem lyder
på minimum 15 procent vedvarende
energi, og det mål er man meget langt fra
i det kulrige- og kulforelskede land, så der

venter hårdt arbejde de kommende år for
blandt andet energiselskaberne. Det lokale
elselskab, PGE, er nemlig i henhold til polsk
lovgivning forpligtet til at bringe mere vedvarende energi ind i energiproduktionen,
og derfor passer Hedeselskabets grønne
elproduktion glimrende ind i strategien for
de kommende år.

Forfatteroplysninger:
Jesper With er freelancejournalist.
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Et skoleeksempel i
brugen af træ som brændsel
Herningværket er Danmarks største flisfyrede
kraftvarmeværk, og energien i træet udnyttes
effektivt. Hedeselskabets medlemmer fik indblik
i værkets drift.
Af Johnny Humlebæk

Mandag den 20. marts afholdt Hedeselskabet et medlemsarrangement på DONG
Energys kraftvarmeværk i Herning. Hele 45
personer havde meldt sig til arrangementet.
Peder Thomsen fra Hedeselskabets
bestyrelse og formand for selskabets medlemsudvalg bød os alle velkommen og
berettede om de tiltag, man havde startet

op omkring medlemsaktiviteter, herunder
hvervning af nye medlemmer. Derefter tog
H. C. Jensen, der står for rundvisninger på
Herningværket, fat på at berette om værkets historie og udvikling.

Fra kul og olie til vedvarende energi
Herningværket blev sat i drift i 1982 efter
et politisk ønske om at have et centralt varmeværk i Herning-Ikast området.

Det værk, der blev startet op i 1982, var
traditionelt baseret på kul og olie og var
bygget til at dække ca. 85 procent af det
fornødne fjernvarmebehov i området.
Det værk, der står i dag, har over tid gennemgået tre ombygninger i år 2000, 2002
og 2009, ligesom ejerskabet har skiftet tre
gange fra at hedde Vestkraft og siden Elsam
til i dag at være DONG Energy.
Ved den første ombygning fik man
naturgassen ind, blandt andet fordi en af
hovedtransmissionsledningerne gik forholdsvis tæt på værket, og det var nærliggende at benytte den ide, som den daværende miljøminister Svend Auken havde
luftet.
To år efter skulle samme minister efter
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H.C. Jensens udsagn have gjort opmærksom på, at man rent geografisk befandt sig
i et rigt skovområde, og at det måske var
nærliggende at benytte sig af træflis. Som
sagt så gjort.
Endelig i 2009 blev naturgassen ved en
ombygget kedel stort set udfaset til fordel
for træpiller. Det vil sige, at man stort
set har en biomassebaseret energi, som i
forhold til miljø og CO2-udledning er en
væsentlig forbedring, hvis man sammenligner med det, man lagde ud med i 1982,
nemlig kul og olie.

Udnytter energien effektivt
På det kraftvarmeværk, der kører i dag, og
som er Danmarks største flisfyringsanlæg,
udnyttes næsten 90 procent af den indfyrede energi, ca. 28 procent til elproduktion
og ca. 59 procent til varmeproduktion.
Til det er der et årligt forbrug på 280290.000 ton flis og 70.000 til 80.000 ton
træpiller, svarende til at træflisen dækker
ca. 75 procent og træpillerne ca. 22 procent
af værkets energibehov. De sidste 3 procent
er naturgas. Fjernvarmen leveres til Herning og Ikast kommuner.
Indvejning, kedler og kontrolrum
Efter den udførlige gennemgang tog H. C.
Jensen os med ud på en rundvisning på
værket lige fra indvejningskontrolsted til
afløsningsbånd via kedler og fyringsriste
til kontrolrummet. Det er selvsagt døgnbemandet med to mand året rundt. De
overvåger, at alle processer forløber som de
skal på de 15-20 skærme, der er installeret
i rummet. Der er i øvrigt 30 fastansatte på
værket.

manding er til rådighed året rundt, døgnet
rundt.
75 procent af flisen oparbejdes direkte i
de stedlige skove. De resterende 25 procent
leveres som tre-meter træ, som oplagres og
flishugges direkte på værket. Flishuggermaskinen betjenes i øvrigt af medarbejdere
fra HedeDanmark. Så selvom flishuggeren
er Dong Energys ejendom, betjenes den af
HedeDanmark, der er med helt fremme
ved transportbåndet.
I det ”lille” lager, som både H.C. Jensen
og Riber omtalte, er der 13.000 m3 eller
til ca. 75 timers forbrug, så man kan godt
forstå, at der skal være et stadigt flow i
tilførselen af brændsel. Ved leveringen
udtages der prøver af hvert læs. Ved laboratorietest bestemmes vandindholdet, der
gerne skulle holde sig under 50 procent og
efter det oplyste normalt er på 42 procent.
Afregningen sker selvsagt i forhold til tørstoffet.

Hvilke træarter skal vi plante?
For småskovejere er det selvfølgelig et
spørgsmål, om man kan levere træ til et
sådan arrangement, og hvad man eventuelt
skal satse på af træ i fremtiden, herunder
hvis man konverterer landbrugsjord til
skovdrift.
Det var emner, som flere deltagere havde
spørgsmål til. Steen V. Riber lagde ikke skjul

på, at selvom man kan være fristet af forskellige hurtigvoksende vækster, popler og
lignende, så er vi nødt til at bevare tyngden
i nåletræ, blandt andet af hensyn til den
energi, der skal frembringes i anlægget.
Noget som en af deltagerne, der selv havde
indgående kendskab til drift af kraftvarmeværker, bakkede kraftigt op.
Steen V. Riber understregede, at selvom
vi i dag skal tilgodese alle mulige hensyn til
brugere af natur og skove, så er det vigtig at
fastholde, at vi også skal producere træ. Et
synspunkt som flere deltagere var enige i,
herunder forfatteren af denne artikel. Riber
nævnte blandt andet lærk som en træart,
der er værd at satse på med alle de fordele,
det har, såsom højt energiindhold, god kvalitet og ingen nåle ved vinterskovning.
Klokken var blevet 22, kaffen drukket,
og det var tid til afslutte det spændende
besøg på Danmarks største flisfyringsanlæg.
Projektleder Vibeke Højen fra Hedeselskabet takkede alle for et godt besøg. Samtidig
kunne hun bekendtgøre, at der var flere
arrangementer på bedding for det kommende år.

Forfatteroplysninger:
Johnny Humlebæk er skovejer og medlem af
Hedeselskabet. Han er med i Hedeselskabets
ambassadørkorps.

Foto: HedeDanmark a/s

Flisproduktionen
Efter en spændende besigtigelsestur, der
varede en lille times tid, var vi nået til det
kulinariske indslag, og medens det fandt
sted, tog divisionsdirektør Steen V. Riber,
HedeDanmark, fat på at informere om
flisleverancerne, som er basis for værkets
drift. Træflisen bliver hentet i en afstand
af op til 120 km fra Herningværket fra de
midt- og vestjyske skove og plantager.
De tre hovedleverandører af flis er
staten ved Naturstyrelsen, HedeDanmark
og Skovdyrkerforening Vestjylland – med
HedeDanmark som den største af de tre
leverandører. De skiftes til at deltage i en
vagtturnus, der ligesom den øvrige værkbeHerningværket bruger årligt 280-290.000 tons træflis - med HedeDanmark som den største
af tre leverandører.
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Et skridt fremad
for skovrejsningen
En ændring af skovrejsningsordningen giver nye muligheder
for at rejse skov i Danmark – men der bliver behov for nye
virkemidler for at holde skovrejsningen i gang på sigt. Nye
kommuneplaner og et nyt landdistriktsprogram vil sandsynligvis ændre rammebetingelserne.

Skovrydningen i Østerild Plantage gav anledning til en ny model for tilskud
til etablering af erstatningsskov, som viste sig at være attraktiv for lodsejere
med interesse for skovrejsning.

Foto: Henning Bagger/Scanpix

Af Poul Erik Pedersen

Da staten sidste år søgte private lodsejere
til at rejse ny skov som erstatning for en
skovrydning i Østerild Plantage, lykkedes
det at skrue tilskudsordningen sådan
sammen, at der opstod massiv interesse for
ordningen hos private lodsejere.

Derfor har Miljøministeriet nu besluttet
at overføre gode elementer fra Østerildordningen til den generelle skovrejsningsordning. Det betyder, at lodsejere nu kan
få op til 39.000 kr. pr hektar i tilskud, hvis
de opfylder en række særlige kriterier for
skovrejsningen, eksempelvis skovrejsning
som grundvandsbeskyttelse, opfyldelse

af et krav om pesticidfri drift og sikring
af offentlighedens adgang til skoven efter
samme adgangsregler som for offentlige
skove. Et andet kriterium for at opnå det
høje tilskud er, at skovene skal være på
mindst 10 hektar.
I Vækst 1-2009 offentliggjorde bladet en
samlet opgørelse over skovrejsningen for
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perioden 1990-2006. I den periode blev
der i gennemsnit rejst 1.941 ha ny skov om
året. I årene 2007-2010 lå den gennemsnitlige skovrejsning 30-40 ha højere pr. år. Til
gengæld skete der i 2011 et markant fald i
søgningen om tilskud. For at nå målet om
en fordobling af skovarealet skal der plantes i gennemsnit 4.000 ha ny skov hvert år
frem til 2090.
I sammenhæng med skovrejsning er
Danmark delt op i tre områdetyper: 1) Positivområder, hvor man traditionelt har givet
et højt tilskud, 2) neutralområder – hvor
der gives et lavere tilskud, og 3) negativområder – hvor man ikke ønsker skovrejsning.
En af forklaringerne på den faldende
søgning i 2011 kan være, at skovrejsningsmulighederne i positivområderne er
udtømt, og at lodsejerne ikke har fundet
skovrejsningstilskuddet i neutralområderne
attraktivt nok. Den økonomiske afmatning
kan også have betydning.
Nu har staten så gjort det muligt for
lodsejere i neutralområder at opnå samme
tilskudsniveau som i positivområderne,
hvis de opfylder de særlige kriterier.

Øger interessen
for skovrejsning på kort sigt
Hos HedeDanmark a/s hilses ændringen
af skovrejsningsordningen velkommen af
skovbrugschef Michael Glud. Han repræsenterede Hedeselskabet i Skovpolitisk
Udvalg, der barslede med sin rapport for et
år siden.
”Der er ingen tvivl om, at ændringerne
af skovrejsningsordningen er positive og
vil føre til en stigning i skovrejsningen i
den kommende tid. Men der er lang vej
endnu, før vi nærmer os et niveau, hvor vi
kan sige, at vi er på vej til at nå målet om
en fordobling af skovarealet i 2090,” siger
Michael Glud.

Behov for yderligere initiativer
”Der vil være en gruppe lodsejere, som
vil være villige til at rejse skov med det
tilskudsniveau, som matcher de nye kriterier, og som vil være villige til at opfylde
kriterierne. Men på et tidspunkt vil denne
gruppe lodsejere være udtømt, og så vil
skovrejsningen igen gå ned i tempo,” siger
Michael Glud.
En af barriererne vil være kravet om, at
skovene skal være på mindst 10 ha for at
opnå det høje tilskud i neutralområderne.
”Skovrejsningerne ligger oftest i størrelsesordenen 5-10 hektar, og dermed er de
fleste skovrejsninger mindre end 10 hektarkravet,” forklarer han.
Desuden kan det blive en barriere, at
offentligheden skal have adgang til skoven
efter samme regler, som gælder for de
offentlige skove.
”Nogle skovejere har måske deres bolig
midt i skovrejsningsområdet og ønsker ikke
at give folk fri adgang til at opholde sig om
natten i deres skov. Andre tænker på hensynet til dyreliv og jagt, mens det vil være et
mere principielt spørgsmål for andre,” siger
Michael Glud.
Han opfordrer derfor embedsmænd og
politikere til at overveje, hvilke muligheder
der kan være for at sætte yderligere gang i
skovrejsningen på sigt.
”Man kunne for eksempel sige fra centralt hold, at neutralområderne gøres til
positivområder, så alle skovrejsningsprojekter kan opnå det højere tilskud.”
Kommuneplaner
og landdistriktsprogram
Hos Naturstyrelsen siger kontorchef
Gertrud Knudsen, at ordningen er medfinansieret af EU og skal godkendes som
statsstøtteprogram og som en del af EU’s
landdistriktsprogram.

www.cray-in.dk
En af
naturens herligheder og bordets
glæder ...

”Jeg kan godt forstå, at lodsejerne gerne
vil have så mange penge som muligt. Tilskud til skovrejsning er statsstøtte, og over
for EU skal vi kunne argumentere for, hvor
stort et tilskud lodsejerne kan modtage.
Derfor må vi også sige, at hvis lodsejerne
skal have et større tilskud, så skal der
kunne argumenteres for en mindre indtægt
eller et værditab for lodsejeren,” forklarer
Gertrud Knudsen. Hun forventer, at ordningen godkendes, fordi Østerild-modellen
allerede én gang er godkendt af EU-kommissionen.
Med hensyn til forslaget om at ændre
neutralområder til positivområder siger
hun, at det er kommunernes ansvar.
”Der er sendt en meddelelse fra staten
til kommunerne om, at de i forbindelse
med revisionen af kommuneplanerne i
2013 skal øge positivområderne væsentligt
– generelt fra de nuværende 5-6 procent til
15-20 procent. Herudover er vi nødt til at
respektere, at det er kommunernes ansvar
at udpege skovrejsningsområderne,” siger
Gertrud Knudsen.
Samtidig er hun afventende med de
øvrige forslag.
”Der kommer et nyt landdistriktsprogram, som skal gælde fra 2014. Vi ved ikke,
hvordan det kommer til at se ud, og derfor
er det nok ikke lige nu, vi skal gå i gang
med at ændre skovrejsningsordningen på
flere punkter. Brugen af Østerild-modellen
var en mulighed, som vi kunne udnytte her
og nu,” siger kontorchefen fra Naturstyrelsen.

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

Foto: Hedeselskabet

Skovrejsningskonsulent Martin Hansen, HedeDanmark, viser rundt på skovrejsningsarealet ved Tinglev.

I dette forår har HedeDanmark a/s plantet mere
end 350.000 træer på godt 100 ha sønderjysk jord.
Det er Danmarks største skovrejsningsprojekt.
Skoven rejses som erstatningsskov for Østerild
Klitplantage.
Af Michael Kristensen, Dalgasgroup A/S

Landmand Christian Carstensen har i
alt 110 ha jord til sin gård ved Sofiedalvej
uden for den lille sønderjyske by Tinglev
nær grænsen til Tyskland. På ca. 104 ha
af denne jord er Danmarks arealmæssigt
største skovrejsningsprojekt netop blevet
gennemført. Dybdepløjning, såning af
dækafgrøde, hegning og tilplantning er veloverstået. I alt ca. 350.000 træer er nu plantet på den sandjord, der tidligere blev brugt
til afgræsning af køer samt til at dyrke majs
og korn.

”Nu må vi vente og se, hvordan skoven
etablerer sig,” siger skovrejsningskonsulent
Martin Hansen, som er ansat hos HedeDanmark og ansvarlig for etableringen af
skoven. Jeg møder både Martin Hansen og
Christian Carstensen foran indgangen til
de mange hektar jord med små planter, der
så småt er begyndt at springe ud.

3.800 bliver til 150
”De første år bliver afgørende i forhold til,
hvordan skoven kommer til at udvikle sig.
Det er i kulturfasen de første par år, der er
størst risiko for, at træerne går ud. Derfor

efterlyser jeg en del regn denne sommer,”
forklarer Martin Hansen, mens han åbner
hegnet, så vi får adgang til den plantede
jord.
Der er i dag plantet ca. 3.800 træer pr.
hektar på arealer, hvor løvskov er dominerende, og 3.200 på arealer, hvor nåleskov
dominerer. Men på sigt skal der tyndes ud
i skoven. På løvskovsarealerne kommer
der i sidste ende til at stå 150-200 træer pr.
hektar, når løvtræerne er fuldvoksne. Det
vil fortrinsvis være løvskov, som kommer
til at præge skoven om mange år. Bøg og eg
trives godt under jordforholdene, men der
er plantet et væld af forskellige træsorter
som blandt andet lærk, birk og rød-el. Disse
fungerer som hjælpetræer, der vokser hurtigt og giver læ og skygge til skovbunden
og de øvrige træer. Desuden sikrer de, at
arealerne hurtigt kommer til at ligne en
skov. På sigt er det så meningen, at der skal
tyndes ud i disse træsorter. Hist og her kan
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De anvendte hovedtræarter
Rødgran, douglasgran, skovfyr, lærk, bøg, eg, birk, lind, rød-el, kirsebær og sitka.

De grønne spirer omkring træerne er rug, der
anvendes som dækafgrøde for at hæmme
ukrudtsvæksten.

Foto: Hedeselskabet

man desuden se små grønne spirer, der
titter op gennem sandet.
”Det er dækafgrøden,” siger Martin
Hansen, mens han forklarer, at kornsorten rug sås omkring træerne for at undgå
sandflugt.

Erstatningsskov
for Østerild Klitplantage
”Jorden lå oprindeligt i det, man karakteriserer som et neutralområde for
skovrejsning, men blev i forbindelse med
ansøgningen om skovrejsning overflyttet til
positivområde for skovrejsning. Oven i det
er der opnået tilsagn om tilskud i forbindelse med ordningen for erstatningsskov

for Østerild Klitplantage, som har gjort det
mere attraktivt at anlægge skov,” forklarer
Martin Hansen.
Østerild-tilskudsordningen blev iværksat,
efter staten i sensommeren 2011 besluttede
at rydde i alt 266 ha skov i Østerild Klitplantage lidt nord for Thisted. Det gjorde
man for at gøre plads til et testcenter for
kæmpevindmøller.
Staten havde besluttet at yde ekstraordinære tilskud til private lodsejere andre
steder i landet, der ønskede at rejse erstatningsskov for de fældede Østerild-træer.
Derfor kommer fældningen af de nordjyske
træer til at gøre gavn i Sønderjylland.
”Skoven, der blev fældet i Østerild, var
primært baseret på monokulturer med
eksempelvis 100 procent rødgran et sted
og 100 procent skovfyr et andet sted. Den
skov, vi har rejst her i Tinglev, har et langt
større potentiale for biodiversitet med flere
træarter, vandhuller og åbne arealer,” fortæller Martin Hansen.

Lang ansøgningsproces
– effektiv tilplantning
Østerild-tilskuddet har dog ikke været afgørende for Christian Carstensen. Han ville
have rejst skoven uanset, og den oprindelige ansøgningsproces for at opnå hektarstøtte startede helt tilbage til 2008.

En af de nye søer, der er anlagt på skovrejsningsarealet med det formål at øge naturindhold og oplevelser.

”For mig giver det ro i sindet at der bliver
skabt en masse god natur. Det er det vigtigste,” siger Christian Carstensen.
Derfor er der også anlagt to søer på
henholdsvis 1.200 og 1.500 m2 på den
sydlige og mest fugtige del af arealet. Der
skal anlægges yderligere 2 søer på omkring
1.200 m2.
Hvor ansøgningsprocessen har været
lang og sej, har selve tilplantningen kun har
taget omkring 28 arbejdsdage.
”Da hele ansøgningsprocessen endelig
var overstået her i starten af året, håbede vi
at komme i gang med selve skovrejsningen
så hurtigt som muligt. Men så satte frosten
ind,” siger Martin Hansen, mens han forklarer, at der er foretaget dybdepløjning 80
cm ned i jorden, hvilket ikke var muligt i
den frosne jord.
Ved samme lejlighed er der placeret 14,5
km hegn rundt om ejendommen, som skal
holde dyr væk fra de nyplantningen. Det
er dog ikke helt muligt at holde råvildt og
kronvildt ude af indhegningen.

Beskytter grundvandsmagasiner
Den nye skov er med til at beskytte grundvandsmagasiner i undergrunden. Træerne
nedsætter udvaskningen af næringsstoffer
fra jorden, og samtidig vil der ikke blive
hverken sprøjtet eller gødet mere på denne
jord fremover.
Også på klimafronten spiller den nye
skov en positiv rolle. Træerne lagrer CO2,
og i fremtiden vil de høstede træer kunne
anvendes som tømmer eller hugges til flis
og anvendes til energiproduktion. Så med
Christian Carstensens nye skov ved Tinglev
følger også en forbedring af det danske klimaregnskab.

Foto: Hedeselskabet
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Mere produktion med
færre ressourcer
9 milliarder mennesker i 2050 bliver en gigantisk
udfordring. Vi skal producere markant flere fødevarer
og mere biomasse på det samme areal – og med et
væsentligt mindre forbrug af vand og andre ressourcer.

Af Niels Elers Koch, SCIENCE, Københavns Universitet

Befolkningstallet forventes i 2050 at nå 9
milliarder mennesker mod ca. 7 milliarder i dag. Pladsen, vi alle skal leve på og

producere fødevarer fra, er dog stadig den
samme. Det er klodens tilstand imidlertid
ikke.

Miljø- og klimaforandringerne gør, at vi
skal tænke nyt i forhold til, hvilke fødevarer
der kan produceres hvor og i tilstrækkelige
mængder, og i hvilke områder på kloden vi
kan bo.
Der er et enormt pres på vores ressourcer, og det vil vokse. Hvis vi skal
skaffe energi og føde til alle 9 milliarder
mennesker i 2050, så er der brug for, at vi
intensiverer forskningen i ny viden, som
kan skabe en bæredygtig jordbrugs- og
energiproduktion.
Her spiller vores fakultet, SCIENCE, en

Jordbrugere i tørre områder foretrækker ofte at dyrke foderafgrøden durra fremfor majs, fordi durra bruger mindre vand og kan klare lange tørkeperioder.
Københavns Universitet har deltaget i udviklingen af en ny durrasort, der ikke bliver giftig efter lange tørkeperioder. Her høstes durra i Burkina Faso i Afrika.

.B7BOEJOEWJOEJOH
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central rolle. Københavns Universitet har
oprustet ved fra den 1. januar 2012 at fusionere Det Naturvidenskabelige og Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), bortset fra
det veterinære område, der er lagt sammen
med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
SCIENCE har to forskningstilgange: Den
stærke grundforskning og den anvendelsesorienterede forskning inden for blandt
andet bæredygtig energiforsyning, biologisk
produktion, fødevare- og vandsikkerhed og
miljøudfordringer. Disse to tilgange vil tilsammen skabe de optimale forudsætninger
for, at vi i tæt samarbejde med erhvervsliv,
myndigheder og øvrige samarbejdspartnere
kan levere viden og nye løsningsmuligheder til samfundet. Målet er klart: Vi skal
skabe et bæredygtigt liv på kloden til gavn
for os mennesker og naturen.

Bæredygtigt landbrug
At sikre alle 9 milliarder mennesker føde
kræver en omstilling af landbruget, hvor
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der produceres et større udbytte på samme
areal uden øget vand- eller øvrigt ressourceforbrug.
Samtidig skal landbruget tilpasse sig
klimaforandringerne, som medfører hyppigere og længere tørkeperioder nogle steder
på kloden og oversvømmelser andre steder.

Foto: Mark Edwards, Scanpix
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En ny definition af produktivitet
Denne omstilling kræver også en ændring
af hele vores produktivitetsbegreb. Vi har
fra industrisamfundets tid målt produktivitet ud fra produceret enhed per forbrugt
arbejdstime.
Men nu er det ikke længere arbejdskraften, som er den begrænsede ressource.
Produktivitet skal tænkes ud fra produceret enhed per forbrugt ressource, f.eks.
vand. På SCIENCE forsker vi i forædling af
planter, der gør dem mere tørkeresistente
og øger produktionen af biomasse per forbrugt enhed vand.
I den tredje verden, hvor klimaforandringerne er mest markante, dyrkes for
eksempel foderplanten durra som alternativ til majs, da den kan dyrkes i ugæstfri
jord, giver større udbytte end majs og er
ekstremt hårdfør over for lange tørkeperioder. Den har dog den ulempe, at den bliver
giftig, når den udsættes for langvarig tørke.
SCIENCE forskere har i samarbejde med
australske forskere og et frøfirma udviklet
en durra, som ikke danner det giftige stof.

Dermed kan afrikanske landmænd også i
tørkeperioder fodre deres dyr med durra,
som de selv har dyrket.
Mange landmænd i Afrika har ikke råd
til at købe foder, men er afhængige af selv
at dyrke det. Forædling af planter er en
central del af det kommende Copenhagen
Plant Science Center, hvor Københavns
Universitets forskning i planter og plantebaserede fødevarer samles for at give
løsninger på de store udfordringer inden
for fødevaremangel, klimaændringer og
svindende energireserver.

Fødevareproduktion
med mindre vandforbrug
Klodens ferskvandsforekomster er en af de
ressourcer, der er under pres, og som vil
komme under stigende pres med den forventede befolkningstilvækst.
Fødevareproduktion er den mest vandhungrende sektor. Omkring 70 procent af
det globale forbrug af ferskvand anvendes
til fødevarer.
Derudover sætter produktionen af fødevarer et stort aftryk på vandets indhold af
forureningsstoffer og dermed den del af
vandressourcen, der kan benyttes til drikkevand.
Vi skal blive klogere på og bedre til at
bruge vandet i landbruget, husholdningen,
byerne og industrien.
Det nye produktivitetsbegreb sætter

Miljø
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Foto: SUPREME-TECH

fokus på begrebet ”more crop per drop”
(mere afgrøde pr. dråbe vand), f.eks. ved
førnævnte eksempel med dyrkning af planter, der bruger mindre vand per produceret
mængde biomasse.

Danmark har bæredygtige løsninger
Vi har i Danmark en mulighed for at byde
ind med bæredygtige løsninger, for vi forsker intensivt inden for vandområdet, hvor
der udvikles nye teknologier, som viser,
at det kan lade sig gøre at kombinere en
intensiv fødevareproduktion med et rent
vandmiljø og en effektiv brug af vandressourcer.
Det femårige forskningsprojekt
SUPREME-TECH (2010-2015), som er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, er et
eksempel på denne intensive forskning. Det
ledes i fællesskab af Aarhus og Københavns
Universiteter og udføres i samarbejde med
Videncentret for Landbrug, Orbicon A/S,
seks internationale universiteter samt en
række danske virksomheder.
I SUPREME-TECH udvikles og undersøges forskellige koncepter for drænfilterteknologier, herunder forskellige typer af
konstruerede vådområder samt filtre tilpasset drænbrønde. Drænfilterteknologierne
målrettes områder med høj risiko for tab af
næringsstoffer.
En af projektets grundlæggende idéer er,

Billedet viser et af SUPREME-TECH projektets
forsøgsområder, hvor forskere fra Aarhus Universitet tester et to-komponent drænbrøndsfiltersystem (brøndene i forgrunden af billedet).
Samtidig undersøges næringsstoffjernelsen i
et åbent konstrueret vådområde i samarbejde
med Dansk Landbrug Midt-Øst og Videnscentret for Landbrug.

at ”grønne” industrielle produkter – eksempelvis jern eller kalkholdige mineraler
– kan bruges som effektive drænvandsfiltre
i form af filterzoner, hvor drænvand passerer igennem under samtidig fjernelse af
næringsstoffer.
Under kontrollerede forhold i laboratoriet undersøges blandt andet filtreringsmekanismer med henblik på at finde filtermaterialer, der kan fjerne fosfor ved aktuelle
drænvandskoncentrationer og meget
varierende afstrømningsforhold. Samtidig
arbejdes på at optimere kvælstoffjernelse
i filtermatricer, ligesom effekten på andre
miljøfremmede stoffer undersøges.
En anden model, som forskere på
SCIENCE arbejder på, er de såkaldte
”smarte nanopartikler”, som kan bruges til
at rense områder, som er forurenet med
chlorerede opløsningsmidler. Nanopartiklerne går ind og opløser opløsningsmidlerne. Denne type forurening er den, som
er dyrest for kommuner og regioner at
rense, så det er et højt prioriteret område.
Disse løsninger kan eksporteres og skabe
både en grøn vækst for Danmark og et
bedre vandmiljø globalt.

Helt hen i skoven
Den øgede befolkningsvækst vil ikke kun
kræve ny viden inden for fødevare- og
landbrugsproduktion, men også inden for

Foredrag ved Hedeselskabets årsmøde
Denne artikel er et uddrag af Niels Elers Kochs foredrag ved Hedeselskabets årsmøde den 23. april 2012.
Præsentationen ”Den grønne sektors fremtid - muligheder og udfordringer” kan
hentes på www.hedeselskabet.dk/Download-brochurer-og-præsentationer.

energiproduktion. Det er nødvendigt at
skaffe vores energi fra vedvarende energikilder, som ikke forværrer klimaforandringerne og dermed forringer levevilkårene, og
som samtidigt er utømmelige.
Vores skove spiller i den forbindelse en
vigtig rolle, som få er klar over. Mange forbinder vedvarende energikilder med vind
og sol, men skoven er også en vedvarende
energikilde. Samtidig er skovene et af de
områder, der mest effektivt tilbageholder
nedbør.
Det er ikke lige til at se, men skovene
lagrer kulstof og er derfor også med til at
reducere drivhuseffekt og klimaændringer.
Træerne optager CO2 fra atmosfæren og
indbygger det i stammer, grene og skovbund. Effekten afhænger af, om skovene
forvaltes bæredygtigt, og om træet udnyttes
bedst muligt.
Skoven er i balance, når træerne vokser
i samme omfang, som man fælder. Så vil
indholdet af kulstof være nogenlunde det
samme hele tiden.
Nye skove øger det samlede lager af
kulstof. Det samme gør eksisterende skove,
som bliver tættere, enten fordi træerne
vokser, eller fordi man planter nye træer.
Også døde træer indeholder kulstof, indtil
de nedbrydes helt. Det samme gælder træ
i huse og møbler, der lagrer kulstof, indtil
træet forgår.
Træ er en bæredygtig, vedvarende energikilde. Træets energiindhold kommer fra
solen. Samtidig med, at træet vokser, forbruger det CO2. Når træet brændes, dannes
der CO2, men kun i den mængde, som
træet forbrugte, da det voksede. Afbrænding af træ øger dermed ikke drivhuseffekten på samme måde som afbrænding af
kul, olie og gas.
Træ-flis og brænde bidrager i dag med
45 procent af den vedvarende energi. Det
svarer til 6 procent af Danmarks samlede
energiforbrug. Men skovene kan bidrage
endnu mere, end de gør i dag.
Et særligt stort potentiale ligger i det flersidige skovbrug, hvor der tages hensyn til
flere funktioner på én gang. Nye skove på
landbrugsjord vil for eksempel spare vandmiljøet for store mængder næringsstoffer
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Niels Elers Koch holdt foredrag om fremtidens udfordringer og muligheder for den
grønne sektor ved Hedeselskabets årsmøde i
Middelfart den 23. april i år.

Foto: Hedeselskabet

og sprøjtemidler, da skovbruget bruger
langt mindre af disse midler end landbruget. Samtidig giver skovene plads til betydeligt mere natur end intensivt dyrkede
marker. Derfor er det særdeles positivt, at
den nye regering netop har besluttet at
ændre tilskudsordningen til privat skovrejsning, så det bliver mere økonomisk attraktivt at etablere store områder med skov.

Nordens
mest tilfredse
kunder*

Europas
stærkeste
bank*

*Ifølge EPSI 2011 og Bloomberg

Mere for mindre
En global befolkning på 9 milliarder er i sig
selv en gigantisk udfordring med hensyn
til energi- og fødevareforsyning. Oveni
udfordres vi af et ændret klima, som mange
steder på kloden gør det sværere at dyrke
afgrøder, og som kræver nye typer afgrøder
og nye teknologier.
Omstillingen, der kræves, er både teknologisk og mental. Vi skal udnytte vores
ressourcer bedre, udvikle nye bæredygtige
teknologier, hvormed vi kan dyrke jorden
klogere, skaffe vedvarende og bæredygtig
energi og forebygge skadelige klimaforandringer.
Men vi skal samtidigt mentalt tænke nyt
i forhold til at værne om naturressourcerne
og måle produktivitet i produceret enhed

per forbrugt ressource og ikke per forbrugt
arbejdstime.
På SCIENCE arbejder vi på højtryk i tæt
samarbejde med erhvervsliv, myndigheder
og øvrige samarbejdspartnere på bæredygtige løsninger og teknologier, som forhåbentlig om få år vil være en integreret del
af forbrugernes, landbrugets og industriens
hverdag, og som vil muliggøre, at kloden
kan huse og brødføde 9 milliarder mennesker.

Forfatteroplysninger:
Niels Elers Koch er forstkandidat, formand for
Skovrådet og konstitueret dekan på Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet.

Hønen eller ægget?
Er Handelsbanken Europas stærkeste bank, fordi
vi har Nordens mest tilfredse kunder?
Eller har vi Nordens mest tilfredse kunder, fordi vi
er Europas stærkeste bank?
Bliv kunde, og find selv ud af svaret. Vi glæder os
til at høre fra dig.

Find din lokale filial på www.handelsbanken.dk
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Hvad sker der, når vandløbsvedligeholdelsen og vandløbsregulativerne ændres som følge af vand- og naturplanerne?
Kortlægning af konsekvenserne kan bidrage til en bedre dialog mellem landmænd og kommuner.

Foto: Orbicon A/S

Viden og dialog mellem
landmænd og kommuner
Vandplanerne tilsigter at ændre de fysiske forhold i
vandløbene gennem en ændring af vedligeholdelsen.
Det forventes at gøre de ånære arealer vådere og øge
risikoen for egentlige oversvømmelser. Selvom interesserne er modstridende, kan velbegrundede ændringer
af vedligeholdelsen og grundige beskrivelser af konsekvenserne være med til at afværge konflikter.

Af Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S

Det er ingen hemmelighed, at det er meget
vanskeligt at afveje hensynene til natur og
produktion i et land, hvor landbrugsproduktionen fylder så meget som i Danmark.
Men de statslige vand- og naturplaner
giver anledning til, at kommunerne skaber
visioner om, hvad de vil, og det kan blive et
afsæt for en ny dialog med landmændene,

som sagtens kan blive frugtbar. Det er erfaringen, at mange konflikter kan undgås ved
at beskrive konsekvenserne af ændret vedligeholdelse grundigt – og ved tidligt i processen at foretage en afstemning af forventningerne hos de involverede parter. På det
punkt kan vandplanerne give startskuddet
til en ny praksis på vandløbsområdet.
Tidligere har praksis ved udarbejdelse
af regulativer været, at der udelukkende

blev set på forholdene i vandløbene. Der
blev ikke lavet detaljerede afvandingskort,
som kunne skabe dialog med lodsejerne og
dermed bidrage til en gensidig forståelse af,
hvad ændringerne i regulativteksten kom
til at betyde for afvandingsforholdene i
de ånære arealer. Det har haft den konsekvens, at ved høje vandstande, der har givet
vand på enge eller dyrkede landbrugsarealer, kunne der komme mange klager ind til
kommunen. Samtidig havde kommunen
ikke mulighed for at kontrollere, om der
var tale om noget ekstraordinært, som
skulle undersøges nærmere, eller det bare
var normale omstændigheder.

Der kan findes løsninger
Kommunerne skal planlægge og gennemføre en række indsatser i vandløb, søer og
naturområder, så de kan opnå de målsætninger, der er fastsat i vand- og naturplanerne. Udfordringen består på den ene side
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Få afdækket konsekvenserne
Ændringer af vandløbsvedligeholdelsen
kræver almindeligvis en revision af vandløbsregulativerne. Derudover kræves en

mere omfattende beskrivelse af konsekvenserne, end man hidtil har været vant til.
Der foreligger endnu ikke en teknisk
anvisning for, hvordan opgaven skal gribes
an, men det er overvejende sandsynligt,
at de nye regulativer skal indeholde en
eller anden form for konsekvensanalyse af
afvandingsforholdene. Det er nærliggende
at antage, at de kommende regulativer
skal indeholde afvandingskort, der viser de
resulterende fugtighedsforhold omkring
vandløbene.
Gode konsekvensanalyser vil have den
fordel, at de giver myndighederne mulighed
for at informere de berørte lodsejere om de
forventelige konsekvenser af den ændrede
vedligeholdelse, og de berørte lodsejere vil
på forhånd kende konsekvenserne af den
ændrede vedligeholdelse.
Dette gensidige kendskab til konsekvenserne kan bidrage til en konstruktiv dialog
om årsager og virkninger, når forholdene
i fremtiden bliver mere våde omkring de
udpegede vandløb.
I denne tid samler lodsejerne sig flere
steder i vandløbslaug for sammen at kunne
følge med i, hvad der sker med de vandløb,
der løber gennem deres jorder. For sådanne

lodsejerlaug vil gode konsekvensredegørelser være ekstra værdifulde i kommunikationen, fordi det skaber grundlag for
forventningsafstemning allerede i planlægningsfasen.

Gør informationerne tilgængelige
Flere og flere kommuner vælger eller er
interesseret i web-løsninger, hvor borgerne
via internettet kan hente informationer om
vandløbsrelaterede emner på kommunernes hjemmesider. Her kan borgerne følge
med i vandstande i vandløbene og blive
klogere på faktorer af betydning for egen
afvandingssituation. De vil også kunne
finde de regulativer, der gælder for egne
vandløb. En lettere adgang til informationer sparer ikke kun kommunen for en
masse tid, men er også med til at signalere
åbenhed over for lodsejerne.

Forfatteroplysninger:
Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S, er afdelingschef for Natur og Plan i Aarhus.

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

abel.dk
Sønder Allé 9 DK-8000 Aarhus C tlf. 89 31 90 00
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i at detailplanlægge de planlagte tiltag, og
på den anden side at beskrive og kvantificere de konsekvenser, der opstår som følge
af ændringerne.
Viden om konsekvenserne giver kommunerne mulighed for at gå i dialog med
landmændene om en løsning.
I vandløbene skal der først og fremmest ske ændring af vedligeholdelsen for
at forbedre de fysiske forhold. En ændring
af vedligeholdelsen kan resultere i, at
vandstanden i vandløbene stiger, og de
omkringliggende arealer bliver vådere.
Det har man på forhånd erkendt, og der
er derfor afsat statslige midler til at kompensere de berørte lodsejere for de tab, de
måtte lide som følge af forringet afvandingstilstand.
Griber man opgaven rigtig an og får
en god dialog med lodsejerne, er der altså
gode muligheder for at finde løsninger, der
tilfredsstiller eller skaber forståelse hos
begge parter.
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Dansemyg
og kunstige klipper
Offentligheden har mest fokus på de mulige negative konsekvenser af store anlægsprojekter. Men
en gang imellem følger der overraskende virkninger, når projekterne er gennemført.

Af Simon B. Leonhard og John Pedersen, Orbicon A/S

Vi lever i et samfund, hvor vi på godt og
ondt påvirker naturen og miljøet omkring
os. Typisk er offentligheden mest fokuseret
på de mulige negative konsekvenser for
såvel naturen som naboerne, når store
infrastrukturprojekter bliver planlagt. Det
interessante er, at infrastrukturprojekterne
i nogle tilfælde medfører overraskende
indvirkninger på naturen, som måske kan
være positive.
Som biologer og rådgivere på miljøområdet er vi med til at foretage undersøgelser
forud for gennemførelsen af store infrastrukturprojekter. Men vi er også med til

Dansemyggen Fleuria lacustris. De voksne
dansemyg satte sig i store klumper overalt langs
bredderne af Harbæk Fjord i midten af 1980’erne,
hvor dansemyggens larver befandt sig godt ved
den lave saltholdighed i fjorden.
Foto: Simon B. Leonhard

efterfølgende at overvåge påvirkningerne af
natur og miljø, når de nye anlæg er bygget.
Det er i den forbindelse, vi ser, hvordan vi
som mennesker påvirker naturen og miljøet.

Dansemyg i hobetal
Et tydeligt eksempel på negative konsekvenser af menneskers påvirkning af
naturen var, da man for år tilbage ændrede
slusepraksis og lukkede mindre saltvand
ind i Hjarbæk Fjord, der er en blindtarm i
Limfjorden.
Udover en række andre miljømæssige

konsekvenser for fjorden medførte det
faldende saltindhold i vandet en masseforekomst af en særlig besværlig type af
dansemyg, Fleuria lacustris. Denne art har
en særlig tendens til at klumpe sig sammen
alle steder, hvor den nu kan sætte sig, men
hører til gengæld til en gruppe myg, der
ikke stikker.
Utallige individer af denne dansemyg
passerede gennem mikroskopernes lys i
forbindelse med undersøgelser af fjordens
tilstand midt i 1980’erne, hvor myggeplagen var på sit højeste.
Myggeplagen blev bragt til ophør igen,
da slusepraksis ved Virksunddæmningen
blev ændret således, at fjorden igen blev
mere salt.

Et overraskende fund i havet
Her i de senere år har vi været vidner til,
hvordan store anlægsprojekter har ført
til en spændende og måske også positiv
udvikling i havet nær Danmark.
Da man undersøgte konsekvenserne af
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Blåmuslinger lever i stort tal på vindmøllefundamenterne på Horns Rev.
De klippelignende formationer i vandet har øget fødegrundlaget i havområdet med op til 150 gange.

Foto: Simon B. Leonhard

Foto: Jens Christensen

etableringen af de store havvindmølleparker i Danmark, blev selv Orbicons biologer
meget overraskede. Langt til havs i Nordsøen - 14 km fra land - var der et dyr, som
man ellers ikke skulle tro kunne trives der.
I bølgezonen var de nyetablerede hvide
møllefundamenter dækket af en irgrøn
belægning af alger. I denne belægning af
alger var der cirkelrunde græsningsmærker,
og midt i græsningsmærket var der et lille
grønt rør spundet af trådalger. Inde i det
grønne rør var der enten en larve eller en
puppe af en dansemyg.
Mange hovedbrud skulle der til, inden
vi fik den artsbestemt og fik kortlagt dens
oprindelse. Dansemyggen er Telmatogeton
japonicus, og selve navnet siger, at den
kommer langvejs fra.
Arten havde etableret sig i bl.a. Kielerkanalen, hvor den blev registreret i 1962. Men
den er aldrig blevet registreret i Danmark,
før den blev fundet på Horns Rev. Det viste
sig senere, at denne art i dag er udbredt og
ganske almindelig langs store dele af den
danske kyststrækning.

Møllefundamenter
giver ekstra fiskeføde
Uden møllerne består Horns Rev af en
kolossalt stor naturlig sandbanke med kun
få muligheder for at dyr kan finde stabile
overflader, hvor de kan sætte sig fast, finde
føde eller skjule sig. Men det er en skrøne,
at en bar sandbund ikke rummer liv og
føde for fisk og havfugle, det er blot nogle
andre arter. Horns Rev rummer således
mange sandlevende muslinger, der er et
uvurderligt fødegrundlag for mange dykænder.
Men mærkelige skabninger, som ikke
før kunne leve på den bare sandbund på
Horns Rev, lever nu på de nyetablerede
fundamenter i havvindmølleparken.
Flotte nøgensnegle som Polycera quadrilineata kravler nu rundt på de store
sten, der forhindrer erosion af havbunden
omkring de store møllefundamenter.
Mængder af krebsdyr og blåmuslinger
har etableret sig både på stenene og på
selve fundamenterne, hvilket har ført til en
forøgelse af den tilgængelige fiskeføde på

op til 150 gange i forhold til føden på den
bare sandbund.
Disse dyr er dermed til gavn for de fisk,
der lever i området. Det gælder de fisk der
var der før som for eksempel torsk, men
det gælder også de fisk, der kom til, efter at
møllerne blev stillet op, og som specielt er
knyttet til ”klippeområder”, for eksempel
havkarudsen.
De to krebsdyr Jassa marmorata og Caprella muticus, der nu er totalt dominerende
på møllefundamenterne, er heller ikke tidligere kendt fra Danmark, før de er blevet
registreret af Orbicons biologer i forbindelse med undersøgelserne på Horns Rev.
Det er en kendsgerning, at de store havvindmøllers fundamenter ændrer forholdene i et miljø som Horns Rev. Udviklingen
er positiv for fødegrundlaget for fisk i havet,
men man skal også være opmærksom på,
at de kunstige klipper i havmiljøet kan
virke som trædesten for arter, der normalt
ikke hører hjemme i miljøet, – såkaldte
invasive arter – således at disse hurtigere
kan spredes og dermed fremme den globale omplacering af arter.

Horns Rev-projektet
Undersøgelserne af Horns Rev 1 Havmøllepark er finansieret af de danske elforbrugere
gennem PSO afgiften. Undersøgelserne er koordineret af Miljøgrupppen med repræsentanter fra Energistyrelsen, Naturstyrelsen, DONG Energy A/S og Vattenfall A/S. Vattenfall A/S driver i dag mølleparken Horns Rev 1, der blev etableret i 2003 og dengang
var verdens første store havmøllepark.

Artiklen tilegnes vores nyligt afdøde kollega og
ekspert i dansemyg cand.scient. Viggo Mahler.
Forfatteroplysninger: Simon B. Leonhard er
projektchef og John Pedersen er seniorrådgiver i
Orbicon A/S.
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Grafisk fremstilling af, hvordan plejehjemmet Holmegaardsparken i Charlottenlund kommer til at se ud, I projektet arbejder Orbicon og Opland Arkitekter
sammen om at bruge regnvand til små søer og bække - og til at fremme dyrkningen af eksotiske planter.

Grafik: Rubow Arkitekter

Hvad gør vi
med bygningerne?
Klimaændringerne sætter pres på arbejdet med at klimasikre og energirenovere vores bygninger. Orbicon A/S har
diskuteret udfordringerne med eksperter, kommuner,
virksomheder og boligselskaber.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Klimaforandringerne truer vores bygninger,
den værdi de repræsenterer og det, der er
i dem, på grund af risikoen for oversvømmelser. Og hvis det ikke skal blive meget
værre, skal vi udlede væsentligt mindre
CO2. Da bygningerne står for omkring 40
procent af vores energiforbrug, bliver vi
nødt til at få dette energiforbrug ned.
Orbicon holdt i april møder om de tre

store emner energirenovering, energikrav
til nybyggeri samt klimasikring og -tilpasning.
”Det har været rigtig spændende at
diskutere disse ting i et rum med repræsentanter fra bygningsadministratorer,
bygningsejere, arkitekter og landskabsarkitekter, kommuner, forsikringsbranchen
og mange andre, så vi ud over at se nogle
spændende oplæg, også er blevet lidt
klogere på de udfordringer, som vi hver

især sidder med,” siger Sigurd ØstergaardAndersen, der er chef for afdelingen for
bygningsrenovering i Orbicon.

Skræmmende virkelighed
Claus Lethmar fra Datea deltog på mødet
om klimatilpasning:
”Vi kunne faktisk fortælle endnu værre
skrækhistorier, end dem vi blev præsenteret for. Vi har haft meget travlt med alle de
skader, der er kommet på de ejendomme,
vi administrerer. Meget vidste vi godt i forvejen, men det var godt at få denne viden
opfrisket og samlet,” fortæller han.
Brug regnvandet
til at forskønne omgivelserne
Gitte Hansen fra Orbicon gennemgik en
række løsninger, som Orbicon havde været
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med til at lave. Brøndbyvester skole havde
fået omdannet skolegården, så den kunne
tilbageholde regnvandet.
Orbicon arbejder blandt andet sammen
med Opland landskabsarkitekter om byggeriet af det nye plejehjem Holmegårdsparken i Charlottenlund. Lars Alva Jørgensen
fra Opland fortalte, hvordan man bruger
regnvandet til at fremme væksten af eksotiske planter, laver små søer og bække og
sørger for nogle sikre stier, så de ældre kan
bevæge sig rundt på området.

Lys, energiforbrug og isolering
På mødet om de nye energikrav var der en
del spørgsmål til, hvad lavenergiklasse 2020
gik ud på, og hvilke materialer man kunne
bruge. Materialeprøver gav syn for sagn og
satte gang i diskussionen.
Signe Kongsbro fra Henning Larsen
Arkitekter talte om de arkitektoniske udfordringer i forhold til energikrav. Her var
lyset en væsentlig faktor, da dagslys både
øger komforten og sparer på den energi,
der går til belysning.
Effekten af isolering blev også diskuteret.
”De første 300 mm isolering giver en
rigtig god effekt i forhold til varmetab. Men
når vi kommer op over 400 mm, er den
ekstra effekt begrænset. Det er vigtigt at se
på det samlede energiforbrug, for der går
også en del til køling af bygningen. En stor
del af året vil den interne varmebelastning,
der er i bygningen i kraft af mennesker
og maskiner, være så høj, at en velisoleret
bygning skal nedkøles. Her skal man tænke
sig om og lave nogle intelligente løsninger,
der kan nedkøle uden for stort energiforbrug, for ellers spares der ikke på energien,”
fortalte projektleder Ulrik Pedersen fra
Orbicon.
Selvom der var begejstring for nye tekniske løsninger var der en udbredt holdning
til, at de simple og gennemtænkte løsninger
ofte er de bedste. I hvert fald, er det en
udfordring at få det hele – det gode indeklima, det laveste energiforbrug og det billigste byggeri – på én gang.

hvor de har renoveret den gamle bygningsmasse til nye standarder.
”En bygning skifter funktion flere gange i
løbet af dens liv, sagde han. Hvis bygningen
har en høj fleksibilitet, vil ændringer ikke
være så ressourcekrævende, og bygningen
vil have en længere levetid.”

Svært at
energirenovere gammelt byggeri
Byggeriet fra 60’erne og 70’erne er til at gå
til. Byggeriet forbedres som oftest rent arkitektonisk, og man kan ofte pille den gamle
beklædning af og sætte nyt op, ligesom de
indvendigt er fleksible i forhold til at flytte
og nedlægge vægge mm.
Men ser man på ældre murstensbyggeri, som jo er lavet i kvalitetsmaterialer,
bliver det meget svært at energirenovere
og samtidig bevare udseendet. Små rum
gør det vanskeligt at få ordentlig plads til
isoleringen indvendigt, og mange af væggene er bærende, så det er svært at ændre
rumfordelingen og gøre indretningen mere
tidssvarende.
Der blev snakket om, at Landsbyggefonden kun støtter sammenlægninger, byggeskader osv., men ikke energirenovering,
hvilket virker mærkeligt i forhold til, hvor
vigtigt det er, at vi får skruet ned for bygningsmassens energiforbrug.
Gør det, når du alligevel renoverer
Sigurd Østergaard Andersen fra Orbicon

fortalte om energirenovering set fra ingeniørens side.
”Hvis energirenoveringen skal kunne
betale sig, er det vigtigt at se på bygningens
samlede renoveringsbehov og så gøre det,
samtidig med at f.eks. taget eller facaden
skal renoveres,” fortalte han.
Han lagde vægt på, at en kvalificeret
vedligeholdelsesplan er et af de vigtigste
værktøjer for at kunne foretage en rentabel
energirenovering af bygningerne.
Svend Svendsen, der er professor fra
DTU, talte om energiforsyningen og gjorde
op med de decentrale løsninger med f.eks.
solceller og minivindmøller. Der skal centrale løsninger som store jordvarmeanlæg
til for at løse fremtidens energiudfordringer.
”Det er vigtigt, at bygningsejerne fremover får udarbejdet energi- og vedligeholdelsesrapporter, som grundlag for energirenovering,” sagde Svend Svendsen.
En af de helt generelle udfordringer, der
kom frem på mødet, var, at bygningsejeren ikke får del af den gevinst, der er ved
at energirenovere, hvis han udlejer. Det
er lejeren der sparer på varmeregningen,
og selvom der er lagt op til en løsning i
energiforliget, er det stadig en hæmsko for
udviklingen.
Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen er kommunikationsansvarlig i Orbicon A/S.

Foto: Orbicon A/S

Energirenoveringer
– den store pukkel
Det er en forsvindende lille del af den eksisterende bygningsmasse, der lever op til de
skrappe krav til nybyggeri i dag. Det største
potentiale findes derfor også i den eksisterende bygningsmasse.
Claus Søndergaard fra Domus Arkitekter
fortalte om nogle af de mange projekter,
På Brøndbyvester skole har Orbicon arbejdet med at omdanne skolegården, så regnvandet tilbageholdes.
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Bevar kulturværdierne og
skab rammer for udvikling!

Klummen
”Når en bygning er fredet, må man ikke
ændre det mindste.” Sådan er den almindelige opfattelse, og mange vil nok også mene,
at bevaring og udvikling er to direkte modstridende begreber.
Men nu er hjælpen på vej. I øjeblikket
bliver alle landets fredede bygninger gennemgået for at få beskrevet deres ”bærende
fredningsværdier”. Det er et begreb, Kulturstyrelsen har lanceret som et led i styrelsens
arbejde med at vurdere og beskrive hver
enkelt fredet bygnings særlige værdier.
På baggrund af fredningsbeskrivelserne
tilbyder Kulturstyrelsen de private ejere at
få udført en handlingsplan, der fremadrettet skal hjælpe med at sikre bygningens
fredningsværdier. Det er således et projekt,
der skal skabe rammer for de fredede
ejendommes udvikling med udgangspunkt
i de enkelte bygningers unikke kvaliteter.
Dermed skal det også skabe grundlag for
en god dialog mellem ejere, rådgivere og
myndigheder.
Det store initiativ er vand på møllen i
Center for Bygningsbevaring i Raadvad,

Foto: Mogens Ladegaard, Scanpix

hvor vi igennem de sidste mange år har
haft en bygningssynsordning, der er særligt
udviklet til fredede og bevaringsværdige
bygninger. Centeret udfører løbende bygningssyn og prioriterede handlingsplaner
for både offentlige og privatejede bygninger. Med udgangspunkt i bevaringsværdierne opstiller vi en prioriteret og prissat
handlingsplan for bygningens vedligeholdelse og udvikling. Blandt andet derfor har
vi samarbejdet med Kulturstyrelsen om at
udvikle metoder til at beskrive fredningsværdier og udarbejde handlingsplaner.
Kulturstyrelsens fredningsgennemgang
er en del af projektet ”Bygningskultur2015”,
som er et partnerskab imellem Kulturstyrelsen og Fonden Realdania rettet mod
Danmarks fredede og bevaringsværdige
bygninger. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af den byggede kulturarv og skabe ny viden, nye netværk,
brugbare værktøjer og helt ny formidling
til ejere og kommuner. Blandt andet er
der etableret et kommunalt netværk af
planlæggere, og der er etableret en særlig

specialistrådgivning, hvor planlæggere og
husejere kan stille spørgsmål til et ekspertpanel. For bygningsbevaringssagen er det
en af de mest betydningsfulde begivenheder, siden man begyndte at frede bygninger
i Danmark i 1918.
Jeg tænker på, om denne værdifulde
metode kunne gøre gavn i andre sammenhænge i det danske samfund. Læserne af
Vækst har givetvis iagttaget, at der aktuelt
pågår livlige debatter om store ændringer
i de danske kulturlandskaber. Det gælder
eksempelvis placering af biogasanlæg, vindmøller og store infrastrukturanlæg. Kunne
man udvikle en systematisk metode til at
sætte fokus på de bevaringsværdige elementer i kulturlandskabet og bruge dette
som en ramme for den udvikling, samfundet ønsker i landskabet?
Tanken er hermed givet videre…
Forfatteroplysninger:
Arne Høi, (arne@bygningsbevaring.dk) arkitekt
maa., Centerleder, Center for Bygningsbevaring,
Raadvad.
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50 år
i Hedeselskabet
Den 1. marts 1962 blev Anni Rasmussen
kastet ud i noget helt nyt. På sin første
arbejdsdag på Hedeselskabets kontor i
Brande blev den 18-årige Anni sat i gang
med at ringe til alle landets Brugsforeninger for at sælge hønse- og kyllingetrækulsgryn samt trækul. Dermed var hun
begyndt på et langt arbejdsliv med mange
spændende oplevelser og begivender i
Hedeselskabets tjeneste. Efter nogle år i
Brande fik hun i 1966 tilbud om en stilling
i bogholderiet på selskabets hovedkontor
i Viborg. I 1980 flyttede hun sammen med

Foto: André Andersen

HedeDanmark klar til ny vækst

resten af kontoret til de nuværende lokaler

Trods betydelige investeringer i udvikling af

års sunde og stabile udvikling,” siger besty-

på Klostermarken i Viborg. Den 1. marts

organisationen og usædvanligt ugunstige

relsesformand Ove Kloch.

2012 fejrede Anni Rasmussen 50 års jubi-

vejrforhold gennem 2011 fortsætter Hede-

læum, nu som økonomimedarbejder hos

Danmark sin vækst og lønsomme forretning.

mindre tilbagegang i resultatet, hvilket dels

HedeDanmark a/s i Viborg. I anledning af

Med en rekordomsætning på 1,3 mia. kroner

skyldes en øget priskonkurrence men især,

jubilæet er Anni Rasmussen blevet tildelt

i 2011 og et resultat på godt 35 mio. kroner

at november og december måned 2011 blev

den kongelige belønningsmedalje.

før skat fortsatte HedeDanmark i 2011 de

usædvanligt milde, med meget lav aktivitet

seneste syv års positive udvikling.

inden for vintertjeneste. Det økonomiske

Foto: HedeDanmark a/s

”Resultatet for 2011 er meget tilfredsstil-

I forhold til 2010 er der realiseret en

resultat for 2011 blev derudover præget

lende da forretningen har været udfordret

af, at perioden fra juni til august var den

af dårlige vejrforhold og der er gennemført

næstmest nedbørsrige sommer siden 1874.

større organisationsændringer, som skal

Samlet vurderes alene disse vejrmæssige

udvikle HedeDanmark yderligere, så Hede-

forhold at have påvirket resultatet for 2011

Danmark kan fortsætte de seneste mange

negativt med mellem 6 og 9 mio. kroner i
forhold til året før.
”HedeDanmarks forretningsmodel og

Efter modtagelse af medaljen får økonomimedarbejder Anni Rasmussen overrakt et sæt
hvide handsker af Jørgen Mikkelsen, økonomidirektør i HedeDanmark. Handskerne
kan anvendes, når Anni skal i audiens hos
Hendes Majestæt Dronningen.

medarbejdere viste igen i 2011, at organisationen indeholder et betydeligt potentiale
og en styrke, som vil blive udfoldet endnu
mere de kommende år. HedeDanmark har i
det forgangne år positioneret sig solidt på
det offentlige marked, og vi er i fuld gang
med integrationen af en række opkøbte
virksomheder. Samtidig har vi styrket vores
organisatoriske platform, så vi er klar til
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yderligere vækst de kommende år,” siger
adm. direktør Carsten With Thygesen fra
HedeDanmark.
Som følge af organisatoriske tiltag og
positiv organisk vækst samt en række
af vundne kommunale udbud forventer
HedeDanmark at realisere en omsætning
i størrelsesordenen 1,6 mia. kroner i 2012.

Vi lægger mer energi hos dig

Samtidig ventes de gennemførte opkøb
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at bidrage positivt til forretningen i 2012.
Resultatet for 2012 forventes at overstige
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det historisk gode resultat for 2010, som
viste et resultat før skat på godt 39 millioner kroner.
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Godt år for Orbicon
Orbicon kom i 2011 ud med et resultat på
10,4 millioner kroner.
”Resultatet er bedre end forventet og
indikerer, at vi nu er på rette vej. Det betyder, at der er ro på, og selskabet i højere
grad kan fokusere på udvikling og vækst i
stedet for tilpasning,” siger bestyrelsesformand Ove Kloch.
Resultatet er skabt på en omsætning,
der er reduceret med fem procent i forhold
til året før - fra 410 til 390 mio. kr. Medar-

Foto: Orbicon A/S

bejderstaben blev også reduceret gennem
hele 2010 og i begyndelsen af 2011, og

området, som er godt i gang med blandt

rede selskabet i august måned et kontor

virksomheden har i dag 430 medarbejdere.

andet klimatilpasning og kloakrenovering

i Nuuk gennem datterselskabet Orbicon

Alt sammen har det været nødvendigt for at

for kommunerne.

Grønland A/S.

vende forrige års massive underskud til et
overskud.
Byggeområdet har haft den relativt

Endelig konstaterer Orbicon, at miljø-

”Vi har en klar forventning om, at resul-

området har leveret årets bedste resultat.

tatet for 2012 bliver endnu bedre. Orbicon

Orbicon har haft travlt med blandt andet

startede året med at investere i manage-

største resultatfremgang. Den nye FN-by

VVM-undersøgelse på Femern Forbindelsen

mentvirksomheden Pluss Leadership, og

i København, parkeringshuse i Ørestad og

og miljøundersøgelser på råstofprojekter i

vi købte derefter ingeniørvirksomheden

renovering af det næsten 1000 lejligheder

Grønland, og inden for jordforurening har

Arccon. Der sker meget i rådgivningsver-

store almennyttige boligbyggeri Lade-

Orbicon afsluttet flere store udviklingspro-

denen i disse år, og Orbicon agter at tage

gårdsparken i Holbæk er nogle af de opga-

jekter og har fået mange nye opgaver i for-

aktivt del i den strukturtilpasning, som

ver, der har fyldt i ordrebogen.

bindelse med blandt andet byggeprojekter.

foregår dels gennem organisk vækst og dels

Virksomhedens største samlede resultatbidrag kommer fra forsynings- og anlægs-

Orbicon har arbejdet i Grønland gennem
årtier, og i takt med øget aktivitet etable-

gennem fortsatte opkøbsinitiativer,” slutter
Jesper Nybo Andersen.

35 / Vækst 2•2012

Orbicon A/S har overtaget ingeniørfirmaet
Arccon, der blandt andet planlægger og
projekterer havneanlæg.
”Der sker utroligt meget på infrastruk-

Foto: Lone Thybo Mouritsen, Havets Hus

Nye projekter i Dalgas Innovation
Dalgas Innovation har i samarbejde med

Teknologisk Institut, DONG Energy samt

HedeDanmark og Orbicon deltaget i en række

aktører relateret til den akvatiske branche.

turområdet for tiden, og mange havne

ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd

har planer om at udvide. Derudover ligger

og GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrati-

SOURSE. Målet med projektet er at øge

Arccons kompetencer som en naturlig for-

ons Program). I slutningen af 2011 blev der

biomasseudbyttet på landbrugsjord samt

længelse af vores egne, så vi kan tilbyde

givet tilsagn til de ansøgte projekter.

at reducere miljøpåvirkningerne ved at

helhedsorienteret rådgivning for havne,”

I 2012 igangsættes projektet BIORE-

Projekterne KOMBI-opdræt og MAB3

udnytte flerårige afgrøder som pil, poppel

siger adm. direktør i Orbicon, Jesper Nybo

(MacroAlgae Biorefinery 3. generation)

og elefantgræs. Udover Dalgas Innovation

Andersen.

lægger fundamentet til at udvikle blå bio-

består konsortiet bag projektet af Århus

masse, der kan reducere belastningen med

Universitet, Københavns Universitet, Energy

ved uddybninger, opfyldninger, moler, ind-

næringsstoffer fra havdambrug. Desuden

Biosciences Institute, DONG Energy, Novo-

fatninger og kajanlæg. De arbejder med

undersøges den blå biomasses potentiale til

zymes og Vitroform. Projektet har opnået

planlægningsopgaver, tilstandsundersøgel-

produktion af fiskefoder og energi. KOMBI-

støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.

ser samt reparations- og vedligeholdelses-

opdræt har opnået tilsagn om støtte fra

Dalgas Innovation medfinansierer et PhD-

arbejder.

GUDP og MAB3 fra Det Strategiske Forsk-

studie inden for poppel. Projektet ligger i

ningsråd. Dalgas Innovation og Orbicon

naturlig forlængelse af PhD-studiet inden

Thorsminde Havn, Haderslev Havn, Sønder-

deltager sammen med blandt andre Hjarnø

for energipil, som Dalgas Innovation og

borg Havn, Skælskør Havn, Stigsnæs Havn,

Havbrug, Blue Food, DTU, Århus Universitet,

HedeDanmark afslutter i 2012.

Arccon udfører konstruktionsopgaver

Som eksempler herpå kan nævnes

Agersø Havn og Omø Havn. Derudover har
Arccon arbejdet med vedligeholdelse af det
grønlandske selvstyres havneanlæg og har
deltaget som rådgiver på havneanlæg mv. i
forbindelse med den stigende offshore-aktivitet i Grønland.
”Dette er en mulighed for vækst, og jeg
ser salget som en styrkelse og fremtidssikring af vores position på havneområdet.

Viden om i morgen
– i dag.

Jeg ser frem til at være med til at drive forretningen endnu videre,” siger den tidligere
ejer af Arccon, Leif Runge-Schmidt.
”Arccons medarbejdere er nogle af de
bedste inden for deres felt i Danmark.
Orbicon løser i forvejen mange opgaver for
havne, hvor vi blandt andet udfører miljøundersøgelser, arbejder med myndighedsbehandling og anlægsteknik, og med opkøbet
af Arccon kan vi tilbyde al rådgivning til
havne og komme med samlede løsninger til
vores kunders fordel,” udtaler Jesper Nybo
Andersen.
”Vi vil først og fremmest agere på det
nationale og på det grønlandske marked.
Der kommer mange anlægsaktiviteter i
Grønland som følge af ressourceudvinding.
Vi arbejder allerede for en del firmaer, der
vil udvinde naturressourcer i Grønland, og
de er allerede i gang med at planlægge den
infrastruktur, der skal støtte op om udvindingen af for eksempel mineraler,” siger
Jesper Nybo Andersen.

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

Det sker i Dalgasgroup

Overtager
ingeniørfirma med
speciale i havne
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Mere våd natur på vej i ådalene

Foto: Orbicon A/S

Miljøministeriet har fremlagt udkast til 18 nye vådområder, der skal
gøre vandmiljøet renere og øge naturarealet. Der er afsat 157 millioner
kroner til projekterne. Ministeriet går nu i dialog med lodsejerne i de
konkrete områder.
www.tidsskriftetvækst.dk/natur

24-04-12

Hedeselskabet præsenterer overskud før skat
på 34 mio. kroner
Trods global økonomisk krise og ugunstige vejrforhold blev Hedeselskabets resultat i 2011 bedre end året før.
www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

24-04-12

Biogas i et internationalt marked
Distribution af biogas via naturgasnettet og indførelsen af grønne certifikater vil i fremtiden gøre det muligt at handle biogas på tværs af
landegrænser.

Foto: Hedeselskabet

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

28-03-12

Erfaringerne findes – men vi bruger dem for lidt
Oversvømmelser i København viser, at det er dyrt at vente med klimatilpasning. Ny EU-webportal gør det lettere at dele erfaringer og viden.

Foto: Hedeselskabet

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø
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HEDENS OPBDYRKNING - HVORDAN GIK DET TIL?

HEDESELSKABETS MUSEUM
Alle medlemmer kan opleve et spændende stykke Danmarkshistorie. Medlemmer kan også invitere en gruppe på
“guidet tur” på museet i Viborg.
Er du interesseret, så kontakt Vibeke Højen på 8728 1133.
Læs mere på www.hedeselskabet.dk/museum

Hedeselskabet, Postboks 91, 8800 Viborg
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