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Konkrete
eksempler på reel grøn vækst!
Mange politikere ønsker, at en indsats for miljø, klima og grøn energi
bliver løftestang for en ny økonomisk udvikling. Men ofte afsløres en
manglende viden om, hvordan det konkret kan foregå – og måske derfor
går udviklingen ikke så hurtigt, som den kunne. Til information for
politikere og andre der arbejder for at forbedre levevilkårerne, vil jeg
derfor fokusere på nogle helt konkrete eksempler, som man kan læse om
i denne udgave af Vækst.
I temaet om klimatilpasning er der eksempler på, hvordan vi kan
vende potentielt faretruende oversvømmelser til i stedet at gøre byerne
bedre og sundere at leve i. Og hvad har det så med vækst at gøre? Jo, det
er enkelt. Sundhedsudgifterne belaster vores samfund tungt. I byer med
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Niels Jakobsen.
I Danmark er vi begyndt at forholde
os til stadig hyppigere tilfælde
med høje vandstande og oversvøm
melser. Tema om klimatilpasning
side 8-21.

grønne arealer og vand har borgerne lettere ved at få motion og stresse af.
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optage den kvælstof, der er i gødningen. Dermed kan landmanden spare
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Det giver en sundere befolkning og vil på længere sigt reducere sundhedsudgifterne og øge befolkningens produktionsevne.
Et andet eksempel er anvendelse af husdyrgødning i biogasanlæg. Processerne i et biogasanlæg ændrer husdyrgødningen, så planter lettere kan
på indkøb af kvælstof i dyr kunstgødning og reducere udvaskningen af
kvælstof til vandmiljøet. Men ikke nok med det. Vi producerer også grøn
energi, der reducerer vores afhængighed af verdens fossile brændstoffer.
Et tredje eksempel er minivådområder, hvor de nyeste resultater viser,
at minivådområderne ikke blot reducerer udledningen af kvælstof til
vandmiljøet, men også kan bruges til at opsamle fosfor, der kan graves
op af anlæggene og føres direkte tilbage til markerne. Det betyder, at
landmanden kan spare på indkøbet af fosfor, at vandmiljøet spares for
fosforbelastning, og at verden tager et vigtigt skridt i retning af at genanvende fosfor. Ingen plante kan gro uden fosfor, og vi får et enormt behov
for fosfor, idet verden skal mætte 2 milliarder munde mere om kun 40 år.
Fosfor er en begrænset ressource, der graves op af miner. Derfor vil der
om få år blive skarpt fokus på at genanvende fosfor.
Det var blot nogle få – ud af mange – eksempler på, hvordan Hedeselskabet udvikler grønne løsninger, der kan bidrage til at styrke både
miljøet og den økonomiske udvikling – også på langt sigt. Hedeselskabet
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Indhold
Minivådområder er et lovende virkemiddel
Billedet til højre er ikke en hvilken som
helst lille naturperle. Det er faktisk et
minivådområde, der ikke blot har beriget
landbrugslandet med stor skønhed og
bedre muligheder for dyr og planter. Det
renser også drænvand for næringsstoffer og medvirker dermed til at aflaste
vandmiljøet. Hedeselskabet har i dette
efterår offentliggjort en rapport med de
seneste resultater fra fire minivådområder. Selv om testprogrammet endnu ikke
er afsluttet, så har testen af minivådområderne vist gode resultater. Det er nu
praktisk muligt at designe og anlægge
små kunstige vådområder, der med stor
effektivitet kan fjerne næringsstoffer fra
landbrugets drænvand, fremgår det af
rapporten.
Læs mere på side 30-32.
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Hedeselskabet

En herlig aften
i selskab med Kaj Munk
To gange har Vedersø Præstegård modtaget E.M.

Ingen tilfældighed

Dalgas’ Mindelegat, som administreres af Hedesel-

At besøget på Vedersø Præstegård er
en del af Hedeselskabets aktivitetsprogram for 2012, er ikke nogen tilfældighed. Ad to omgange har selskabet
nemlig bidraget til genskabelsen af
parkanlægget ved gården ved at tildele Fonden Vedersø Præstegård E.M.
Dalgas’ Mindelegat.

skabet. En aften i oktober fik selskabets medlemmer så mulighed for at se, hvad pengene er blevet
brugt til.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

Den 4. januar 1944 mistede Danmark en af
landets mest markante stemmer i modstanden mod nazismen. Kaj Munk blev skudt
og dræbt af tyske Gestapo-officerer. Hans
lig blev efterladt i vejkanten på toppen af
Hørbylunde Bakke uden for Silkeborg.
Men en stor del af fortællingen om Kaj
Munk foregår i virkeligheden på en præstegård i Vedersø, Vestjylland, hvor den meget
omtalte modstandsmand var sognepræst
fra 1924. Det var her hans pen berigede
den danske befolkning med skuespil, digte,
prædikener og artikler. Og det er denne
præstegård, som Hedeselskabets medlemmer har fået mulighed for at opleve på en
oktoberdag knap 70 år efter hovedpersonens død.

Når man nærmer sig gården, fornemmer
man tydeligt det historiske vingesus, som
knytter sig til fortællingen om Kaj Munk.
Stedet emmer af historie, og vejret danner
denne aften en perfekt ramme for arrangementet - komplet vindstille og blå himmel.
Klokken nærmer sig 17, og de summende
samtaler mellem de 35 deltagere tager til, i
takt med at folk samles ude foran.
”PPPIIIIIFFFTTT” – lyden skærer gennem
den milde luft, og med ét har Lisbeth
Lunde Lauridsen, der i dag er daglig leder
på præstegården, tiltvunget sig hele forsamlingens opmærksomhed. Hun byder den
samlede skare velkommen og giver ordet
videre til Fritz Andersen, der via sit hverv
som landskabskonsulent i HedeDanmark
har stået for en del af beplantningen i
præstehaven. Denne aften i Vedersø er
Foto: Hedeselskabet

Kanalen, der går fra haven ved Vedersø Præstegård til Nørresø, som ses i baggrunden.

hans opgave dog lidt anderledes. Han skal
nemlig vise de fremmødte medlemmer
rundt i haven.

En tur i præstens have
Fritz Andersen er en levende fortæller, og
det er hurtigt tydeligt for alle tilhørere,
at den beplantningsopgave, han har gennemført i præstehaven, var mere end blot
et arbejde for ham. Udover at berette om
selve plantelivet på stedet, fortæller han
nemlig anekdoter, som han selv har fået
fortalt af Kaj Munks søn, Arne Munk.
Mens Fritz Andersen fører forsamlingen
langs de sirlige stier, som snor sig rundt i
alle afkroge af den tre hektar store have,
fortæller han om, hvordan familien Munk
elskede præstehaven:
”Når vejret tillod det, spiste familien i
haven på en lille spiseplads med udsigt ud
over vandet. Det var ofte her, man underholdt gæster, og børnene plejede at løbe
eller cykle om kap på stisystemet, som faktisk var mere end to kilometer langt på Kaj
Munks tid.” siger han.
Parken er usædvanlig for egnen. Den
er frodig og har rig variation af planter –
på trods af, at der kun er to kilometer til
Vesterhavet.
”Der er 25-30 forskellige træsorter i
haven i varierende aldre og størrelser,
hvilket giver en meget robust beplantning,”
fortæller Fritz Andersen.
Gruppen af medlemmer fra Hedeselskabet stopper flere steder undervejs på turen
rundt i parken. Et af stederne er ved en lille
havn, som Kaj Munk fik anlagt i haven med
hjælp fra et par lokale. Det var herfra, han
sejlede ud på Nørresø og skød ænder. Fritz
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”Efter krigen stod man med en præstegård, hvis præst var blevet myrdet. Den
daværende statsminister, Vilhelm Buhl,
gav dengang et løfte om, at stedet skulle
gøres til et minde om Kaj Munk,” forklarer
Karsten Nissen. Biskoppen fortæller videre,
at gården - udover at være et minde om
digterpræstens liv og virke - ligeledes har
fungeret som bolig for familien Munk frem
til 2005. Bygningerne var dog i meget dårlig
forfatning og trængte til istandsættelse,
hvilket senere har givet anledning til stor
offentlig debat om alt fra Kaj Munks eftermæle til møblerne i huset.
”Der har været megen turbulens
omkring dette sted, og derfor er det skønt,
at det nu næsten er faldet på plads det
hele. Dermed kan præstegården være det,
man lovede fra de danske myndigheders
side efter anden verdenskrigs afslutning
- nemlig et værdigt og varigt minde om
digterpræsten Kaj Munk,” slutter Karsten
Nissen.

Foto: Hedeselskabet

Andersen fortæller, at præsten med tiden
blev en dygtig jæger – med tyk streg under
”blev”. Til at starte med var han til fare for
alle, bortset fra ænderne.

Et værdigt og varigt minde
Rundturen i haven slutter i takt med, at
solen går ned over den fjerneste klitrække
i vest. Arrangementet trækker ind i præstegårdens lyse foredragssal, som præges af

et stort vinduesparti, der afslører gårdens
fantastiske udsigt ud over Nørresø.
Efterhånden som alle deltagere finder en
plads i foredragssalen, rejser biskop Karsten
Nissen sig og rømmer sin stemme. Biskoppen er bestyrelsesformand for Fonden
Vedersø Præstegård, der har stået for en del
af gårdens renovering. Han fortæller meget
indgående om, hvad der er sket med stedet
efter Kaj Munks død:
Foto: Hedeselskabet

”Blod, blod, blod”
Mørket har sænket sig over Vedersø, men
arrangementet er bestemt ikke slut endnu.
Lisbeth Lunde Lauridsen viser nemlig
rundt på den gamle præstegård. Hun krydrer hvert eneste rum i huset med livlige
historier om Kaj Munk – helt fra han var
barn på Lolland til hans død under krigen.
Hendes fortællinger formidles med et engagement og en indlevelsesevne som sjældent
er set mage. Under et stop i den gamle
dagligstue fortæller hun blandt andet om,
hvordan Kaj Munk udlevede sine værker:
”Han spillede selv alle rollerne i skuespilene, og... Blod, blod, blod!” De sidste ord
nærmest skriger Lisbeth Lunde Lauridsen
pludselig ud. De nærmeste tilhører springer
op i forskrækkelse til stor morskab for de
øvrige deltagere. Hun forklarer, hvordan
Kaj Munk ind i mellem skræmte præstegårdens bestyrerinder fra vid og sans med høje
udbrud fra sine skuespil.
Aftenen afsluttes på passende vis i Kaj
Munks arbejdsværelse. Det var her, han
skrev de værker, som gjorde ham berømt.
Alt i alt har det været en herlig aften i selskab med digterpræsten fra Vedersø.
Museumsleder Lisbeth Lunde Lauridsen med en
nyerhvervelse fra en svensk museumskælder. Samme
slags tapet med nissemotiver har tidligere har været
i Kaj Munks studieværelse, og det var han meget
glad for. Tapetet kommer igen på væggen.

Hedeselskabet

Fritz Andersen ved en gammel træstamme,
som viser, at der har været trævækst i området
i århundreder. I baggrunden ses nogle af de nye
træer, som er plantet med Hedeselskabets støtte.
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Hedeselskabet

Et grønt frirum
ved Københavns
Universitet

31/12 - 2013

Grafik: Schønherr A/S

Hedeselskabet fortsætter sin uddeling af økonomiske midler
til samfundsnyttige projekter, der bidrager til at fremme

30/10 - 2012

udviklingen inden for natur, miljø og energi samt at styrke
bo- og levevilkårene i Danmark.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

Nyplantede træer og buske, sirlige stier
med mosaikbelægning og lange bænke,
hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde
solen og opleve naturens værdier – alt
sammen på Frederiksberg midt i København. Det er det, Hedeselskabet vil skabe
på pladsen foran Rolighedsvej 23. Et åbent
og indbydende åndehul for områdets
beboere samt de Skovbrugsstuderende og
Landskabsarkitektstuderende, der har deres
daglige gang på adressen.
Repræsentantskabsformand i Hedeselskabet, Jørgen Skeel, er ikke i tvivl om,
at netop dette projekt vil få stor værdi
både for området og selskabet: ”Udover at
bidrage med et smukt og naturskønt areal
til borgerne og de studerende i hjertet
af København, er dette projekt med til
at efterleve Hedeselskabets formålsparagraf ved at forbedre bo- og levevilkårene
gennem udnyttelse af naturressourcer,”
siger Jørgen Skeel.
Etableringen af arealet – til en samlet

Næste arrangement
Midtjylland: Besøg på Hedeselskabets
hovedkontor og museum i Viborg
Dato: 07-02-2013 kl. 19:00
Hedeselskabets medlemsarrangementer er gratis for medlemmerne med
ledsager. Du kan læse mere om forårets arrangementer på
www.hedeselskabet.dk/oplevelser

værdi af 3,4 millioner kr. – udføres af
HedeDanmark A/S.
Også hos Københavns Universitet
skaber gaven fra Hedeselskabet stor glæde.
Centerdirektør for Skov & Landskab Niels
Elers Koch hæfter sig blandt andet ved, at
projektet skaber bedre rammer for stedets
kontakt til bymiljøet.
Arbejdet på pladsen blev igangsat i
begyndelsen af august måned, og der er
planlagt indvielse af det færdige projekt
den 5. december 2012.

Støtte til samfundsnyttige projekter
I 2012 har Hedeselskabet støttet etableringen af sansehaver ved Landsbyen Sølund i
Skanderborg samt af et grønt frirum ved Københavns Universitet.

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.
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A/S Jydsk Landvinding
– et historisk
beskæftigelsesprojekt

Al er et hårdt lag af mineraler og
næringsstoffer, der har aflejret sig i
jorden. Alen var fra få cm op til 60 cm
tyk, og Jydsk Landvinding brugte store
plove og bæltetraktorer til at pløje allaget op.

I Skovsende Plantage gennemførte Skovforeningen og Hedeselskabet forsøg med
tilplantning med bøg på alholdige hedearealer. Billedet er fra en præsentation af forsøget i 1934.

Store private virksomheder
og fonde finansierede opdyrkning af 3.000 hektar landbrugsjord i årene 1938-1965.

Af P.F. Tøttrup

I 1924 indledte Hedeselskabet og Dansk
Skovforening tilplantningsforsøg på heden.
Resultaterne viste sig så gode, at professor
Fr. Weis fra Landbohøjskolen gennemførte
ny forskning og en videnskabelig omvurdering af alholdige heders værdi til opdyrkning og beplantning. Ved at lade ploven gå
under allaget og bryde det op i brokker og
flager til blanding med blegsand og lyngskjold, opnår man, i forbindelse med senere
tilførsel af kalk, fosfat- og kaligødning, at
aktivere alens og lyngskjoldens indhold af
kvælstof til nytte for kulturplanterne, var
konklusionen
Som en udløber af de gode resultater
oprettede en kreds af personer med faglige og sociale interesser i 1937 A/S Jydsk
Landvinding med det formål at opkøbe og
opdyrke jord, der herefter skulle udstykkes
og sælges som selvstændige ejendomme.
Initiativet må ses som et af datidens
mange tiltag for at skabe arbejdspladser
til afhjælpning af arbejdsløsheden ved at
oprette produktive virksomheder.

Store danske virksomheder stod bag
På kort tid lykkedes det at tegne et aktiebeløb på 150.000 kr. Aktionærerne var bl.a.
Carlsberg Bryggerierne, Mærsk rederierne
og skibsreder A.P. Møller, godsejer dr. med.
K.A. Hasselbalch, civilingeniør Knud Høj
gaard, fru Karen Schultz, De danske Sukkerfabrikker, De danske Spritfabrikker,
direktør O. Vang Lauridsen.

Foto: Hedeselskabet

Selskabets administration blev varetaget
af Hedeselskabet og med selskabets senere
direktør Niels Basse som direktør.
I tilslutning til arbejdet oprettede Hedeselskabet en maskincentral, der først havde
til huse i Frederiks, og som i 1946 blev
overført til ejendommen Klosterlund, der
var overtaget af Hedeselskabet ved gavebrev.

125 nye landbrugsejendomme
I perioden 1938-1965 blev der opdyrket
omkring 3.000 ha omfattende 12 større og
mindre områder. Der blev oprettet omkring
125 nye ejendomme og afslået tillægsjord
til ca. 50 bestående ejendomme. Endvidere
blev der tilplantet omkring 200 ha.
Da hedeopdyrkning ikke længere var

mulig ændrede A/S Jydsk Landvinding
formål, hvorefter man gik over til tilplantningsforsøg. Til formålet indkøbte man to
landbrugsejendomme i Munklinde, i alt ca.
50 ha. Derudover støttede man formål som
læplantning m.m.
Da arealerne var tilplantede blev disse
i 1999 pålagt fredskovspligt mod at landbrugspligten blev ophævet. Herefter var
tiden inde til, at Hedeselskabet i henhold til
aktionæroverenskomsten købte de øvrige
aktionærer ud, samtidig med, at man påtog
sig at afslutte forsøgene.
I 2010 køber Hedeselskabet plantagen
ud af aktieselskabet, og A/S Jydsk Landvinding er i dag et hvilende selskab med
en formue, som kan aktiveres, når der igen
viser sig et formål af samfundsnyttig art.

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

Hedeselskabet

Hvad er al?
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Tema: Klimatilpasning

Foto: Christian Lindgren, Scanpix Denmark

Klimatilpasning
– en sag for os alle
For 10 år siden var der en usikkerhed hos
mange om drivhuseffekten var fakta, og om
det nu ville gå så galt som visse ”dommedagsprofeter” messede. Vejret havde jo altid
været skiftende, og kolde år fulgte varme,
og nogle år var mere regnfulde end andre.
Var det nu bare miljøfanatisme?
Mange lærde og mindre lærde skændtes
i medierne om årsag og konsekvens. Siden
da har vi alle oplevet, at vejret har ændret
sig, vi har flere oversvømmelser, vi har fået
mere regn, vi har kraftigere storme og middeltemperaturen er steget, og efterhånden
er ”klimaskeptikerne” blevet mere og mere
tavse. Klimatilpasning er blevet et dagligdagsbegreb.
Når vi taler om klimatilpasning, drejer
det sig om de initiativer, vi skal igangsætte
for at tilpasse samfundet til de klimatiske
ændringer, der allerede er sket og fortsat
vil komme til at ske. Det er derimod ikke
initiativer vi igangsætter for at tilpasse eller
påvirke den negative udvikling i klimaet.
Det ligger et helt andet sted.
Klimatilpasningen er således de ting, vi
gennemfører for at beskytte og forebygge
samfundet imod ændrede vejrforhold, som

i vores del af verden vil betyde fortsat stigende temperatur, stigende regnmængder,
og specielt fortsat voldsommere vejrsituationer som skybrud, stormsituationer, tørkeperioder, og endeligt, stigende havspejl m.v.
Hele vores infrastruktur er jo projekteret
efter de normer, der var gældende for år
tilbage, hvilket betyder at regnvandssystemer og kloakker ikke kan rumme de øgede
vandmængder, som specielt i skybrudssituationerne giver store udfordringer med oversvømmede veje, vand i kældre og i underjordiske installationer. Ligeledes har vores
ønske om havudsigter eller placering af boliger med ”1. rækkes”udsigt til søer og ådale
betydet, at vi har fået byudvikling på arealer,
der slet ikke egner sig til dette formål.
Heldigvis bor vi i en del af verden, hvor
vi har teknologien og det økonomiske
råderum til at beskytte os imod de negative
konsekvenser, men det bliver ekstremt dyrt.
Der er derfor behov for prioritering, og en
indsats hvor der virkeligt tænkes i ”mest
effekt for færrest penge”.
Det kan godt lade sig gøre gennem
effektiv planlægning. Kommunerne skal
inden udgangen af 2013 have udarbejdet en

tilpasningsstrategi – en strategi som bl.a.
skal sikre at vandet kan håndteres lokalt,
at det ved ekstremsituationer opmagasineres, hvor det gør mindst skade, at værdifulde bygninger og installationer sikres
mod skader fra indtrængende vand, og at
fremtidig byudvikling tager hensyn til de
ændrede klimaforhold.
Klimatilpasningen er en stor udfordring for vores samfund, men hvis vi tager
den alvorligt fra starten, vil vi kunne løse
udfordringen og løbende tilpasse vores
infrastruktur, vores byggeskik og fysiske
planlægning i byerne. Der er i forhandlingerne med vandselskaberne åbnet for
at der kan investeres 2,5 mia. kr. ekstra i
klimatilpasningen – et stort beløb, men alligevel er det ikke god samfundsprioritering,
hvis man sammenligner med at skaderne i
København den 2. juli løb op i over 4 mia.
kr. Der skal langt mere fart på indsatsen,
men måske skal vi igen i 2013 have en ny
vandkatastrofe, før opgaven bliver taget
helt alvorligt.
Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør
Orbicon A/S
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Det er dyrt at klimatilpasse

Klimatilpasning og risikokortlægning

en hel kommune. Derfor
arbejder Roskilde Kommune
på en plan, der skal sikre
overblik over risici ved klimaforandringerne og pege på
de indsatser, det er nødvendigt at gennemføre først.

Klimatilpasning koster rigtig mange penge. Derfor er det vigtigt med en klar ansvarsfordeling og at starte det rigtige sted med den rigtige indsats og i den rigtige rækkefølge.
Klimatilpasning handler om at stilpasse byer og landskab, så vi kan håndtere fremtidens nedbør uden væsentlige skader. Ved skybrud falder regnen så voldsomt, at
vandet ikke kan komme hurtigt nok væk via vandløb og afløbssystemer. Det kan vi forberede os på med beredskab og ved at klimasikre bygninger og anlæg, som ligger der,
hvor vandet samler sig eller strømmer af.
Risikokortlægning udpeger de områder, hvor der er stor sandsynlighed for alvorlige
skader fra oversvømmelser. Kortlægningen i Roskilde viser, at langt størstedelen af
Roskilde Kommune ikke vil opleve væsentlige problemer som følge af klimaændringerne.

Af Lone Plovstrup, Hans Chr. Jensen og Niels Skov Olesen, Roskilde Kommune, og Anne Steensen Blicher, Søren Gabriel og Hauge Wessberg Larsen, Orbicon A/S

Roskilde Kommune arbejder på en handleplan for klimatilpasning af vandkredsløbet
i Roskilde kommune. Planen anviser, hvor
det er vigtigst, at kommunen sætter ind, og
hvordan kommunen får det optimale ud af
indsatsen. Planen skal både anvise veje og
prioriteringer for kommunens planer, drift
og myndighedsindsats.
Klimatilpasning er behæftet med store
udfordringer og udgifter. Over de kommende årtier vil der alene i Roskilde Kommune blive brugt rigtig mange penge på klimatilpasning. Penge, der går til klimasikring
af værdier og klimatilpasning af afløbssystemer, landskab og naturlige vandsystemer.
Penge, som kommer fra kommunen, forsyningen og private grund- og anlægsejere.
I en situation med så store udfordringer og udgifter er det vigtigt at sikre, at
der kommer mest muligt ud af indsatsen.

Derfor har Roskilde Kommune gennemført
en kortlægning af de risici, der er forbundet
med fremtidens klimaændringer. Kortlægningen er det første skridt til at skabe en
helhedsorienteret og prioriteret indsats for
klimatilpasning, hvor målet ikke blot er
at undgå skader fra regn og havstigninger,
men også at give bedre plads til vand, natur
og mennesker – både i byen og på landet.
For at det skal lykkes skal Roskilde Kommune og kommunens borgere gøre en
fælles indsats for at begrænse konsekvenserne af fremtidens stigende hav og øgede
nedbør.
Kommunens klimatilpasning bliver
bestemmende for den praktiske indsats.
Kortlægningen af risiko og samspillet med
den fysiske planlægning er et vigtigt element i prioriteringen af indsatsen. Derfor
er det vigtigt, at både plan og indsats tager

Foto: Mads Jensen, Scanpix Danmark

udgangspunkt i virkeligheden. Vandet skal
helt konkret håndteres i byerne og landskabet – og det er her, der kan skabes synergier mellem klimatilpasning, vandplaner og
byrums- og landskabskvalitet.
Som grundlag for klimatilpasningsplanen har Orbicon derfor foretaget et indledende analysearbejde – en screening - med
kortlægning af risiko- og indsatsområder
for oversvømmelse.

Screening og kortlægning
Roskilde Kommune kan ikke forhindre, at
vandet vil stige og regnskyllene vil komme,
men kommunen kan forberede sig, så
konsekvenserne reduceres. Formålet med
klimatilpasning er at reducere risikoen for,
at der opstår skader som følge af oversvømmelser fra hav, vandløb eller kloak. Det
kræver overblik over, hvor og hvor ofte

Foto: Orbicon A/S

Mange mennesker har de senere år fået oversvømmet deres kældre med vand fra kloakkerne. Nu skal blandt andet regnvandsbede i vejene
bidrage til at sikre, at regnvand nedsives gennem jorden, så det ikke fylder kloakkerne, når der kommer kraftige regnskyl.

Foto: Orbicon A/S
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Det er vigtigt at prioritere
klimatilpasningen!
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man kan forvente oversvømmelser, og over,
hvilke konsekvenser oversvømmelserne vil
have.
Kortlægningen er en screening efter
områder i Roskilde Kommune med risiko
for oversvømmelse. Det gælder for i dag, i
år 2050 og i år 2100. Analysen er udført i
flere trin, der gradvist sigter det væsentlige
fra det mindre væsentlige. Først er fundet

de områder, hvor der er en vis sandsynlighed for oversvømmelse fra havstigninger
eller kraftige regnskyl. Dernæst er der
fundet de områder, hvor oversvømmelserne har væsentlige konsekvenser. Endelig
er der udvalgt en række sammenhængende
områder med risiko for oversvømmelse,
som er analyseret.
Som et eksempel på kriterier og priori-

tering i analysen kan nævnes, at oversvømmelse af en bolig har store menneskelige
konsekvenser for familien, der bor der,
uanset om de bor dyrt eller billigt. Blandt
andet derfor giver det mening at vægte
menneskelige konsekvenser højt i forhold
til rent økonomiske konsekvenser.
I praksis betyder det, at indsatsen - både
politisk og teknisk - kan fokuseres på de

Analyse og planlægning af klimaindsatsen
Orbicon har for Roskilde Kommune gennemført en plan for kortlægning og prioritering af indsatser i forbindelse
med udarbejdelsen af kommunens klimatilpasningsplan.

Kortlægning af oversvømmelsesrisiko
Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for oversvømmelse med konsekvenserne af oversvømmelsen.
Opdelingen af konsekvenser i de fire temaer er baseret på beredskabsstyrelsens metode til dimensionering af beredskab.
Sådan læses diagrammet: Hver dag, hver måned osv. er en oversvømmelse hver dag, hver måned osv. Rødt illustrerer høje
og uacceptable risici, mens grønt er acceptable risici.

Hyppighed
Dag

Oversvømmelser af ånære
dyrkningsarealer
langs Værebro Å

Måned
År

Oversvømmelser af boliger
i Jyllinge Nordmark

10 år
100 år

Konsekvens

Lille

Mindre

Middel

Stor

Maksimal

...for mennesker

Ubetydelige skader

Mindre kvæstelser
Få personer

Mere end 5 kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede eller døde

Flere døde eller
mange kvæstede

...for værdier

< 10.000 kr.

< 100.000 kr.

< 1 mio. kr.

< 10 mio. kr.

> 10 mio. kr.

...for miljø

Ubetydelig påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre varige skader

Større varige skader

...for samfundet

Ingen eller mindre
forstyrrelser.
Forsinkelse på drift
< 1 dag

Kortere forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
< 1 uge

Betydelige forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
> 1 måned, fyring af
medarbejdere

Alvorlige forstyrrelser.
Forsinkelse på drift på
> 3 måneder, tab af
kunder.

Kritisk for opretholdelse af funktion.
Ophør af
virksomhed.

Indsatser og virkemidler
Efter risikokortlægningen har Orbicon foretaget en vurdering af mulige indsatser og virkemidler på basis af en række forskellige kriterier.
Multikriterievurdering af virkemidler til reduktion af risikoen for oversvømmelser fra afløbssystemet som følge af kraftig regn.
e
iljø
er
sels
og
et
dm
ing
ing
ed
ing
ing
ag
t
d
r
n
i
n
r
h
n
n
l
Vurderinger af virkemidler
e
k
t
a
t
r
s
t
d
a
s
a
si
th t
os ite
nd
gv
kv
ko s
lpa
ds
us lite
på afløbssystemet
erb
mk ktiv
eri
ro
ru
ms
ati
ob sibi
Om . hu
lis
O
u
g
b
u
t
m
r
e
a
R
r
y
i
f
k
pr
Na
Bo
By
Re
Kl
Sk
ef
fle
Implementering af
< 1.000
beredskabsplan
Udbygning af fælles
kloak

50-100.000

Etablering af bassiner
på fælles kloak

50-100.000

Etablering af separat
regnvandskloak

> 100.000

LAR-tiltag

30-60.000

Privat klimasikring
og beredskab

0-100.000

Grafik: Troels Marstrand

11 / Vækst 4•2012

indsatsen er på den måde forankret i praksis og i mål, der favner bredere end til blot
at løse et lokalt vandhåndteringsproblem.

mune givet sig selv tid til at udføre de gode
løsninger, som ikke udelukkende resulterer
i reduktion af oversvømmelsesrisikoen.
I Roskilde Kommune er der potentiale
for at skabe ny natur og rekreative elementer i nyetablerede opstuvningsområder i
byen og i det åbne land, og der er mange
eksempler på merværdi, som kan opnås
samtidigt med klimatilpasning. Muligheden

Virkemidler i klimatilpasningen
Med det foreliggende overblik over risikoen, med beredskabsplanen og med
mulighed for at anvise klimasikring af de
mest udsatte værdier, har Roskilde Kom-

Procesplan

Risikokort

Orbicon har arbejdet med udgangspunkt i
en struktureret procesplan. Først gennemgår man sandsynlighederne for oversvømmelser og dernæst konsekvenserne af
oversvømmelser, hvilket har dannet
grundlag for en samlet risikovurdering.
Dernæst har man gennemgået mulige
indsatser.

Risikokortet viser områder, hvor der er
sammenfald mellem en høj sandsynlighed for
oversvømmelse samt alvorlige konsekvenser
heraf.

1

Sandsynlighed

22 Jyllinge
Konsekvens

2
5

3

6

4

Risiko

7

Herringløse

22

Gundsølille

Indsatser

27 Ågerup
11
22

8

10

9

Risikobillede

22

22 Veddelev

Risikobilledet for de udvalgte nummererede områder i Roskilde
Kommune. Byområder er skønsmæssigt placeret, da
sandsynligheden for oversvømmelse ikke er tilstrækkeligt kortlagt.

Hyppighed af
oversvømmelser
2
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måske 10-20 væsentligste risikoområder i
Roskilde Kommune. Dermed fjernes risikoen for, at man mister overblikket med 50
– 100 potentielle oversvømmelsesområder.
Kortlægningsopgaven er udført med
udgangspunkt i praktiske erfaringer med
løsninger og tiltag inden for klimatilpasning
og vandhåndtering. Prioriteringen af både
kortlægningsopgaverne og klimatilpasnings-
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for at opnå merværdi i klimatilpasningen er
belyst i en multikriterievurdering af virkemidler på afløbssystemet og vandløbene.

Indsatser i klimatilpasningen
For at give Roskilde Kommune en første
vurdering af prioritering af risikoområder
og mulige indsatser har Orbicon udarbejdet
en analyse af blandt andet risiko, årsager,
arealanvendelse, miljømæssige potentialer og
mulige indsatser til reduktion af risikoen for
oversvømmelse i udvalgte områder.
Alle risikoområderne er beskrevet nærmere, og der er foretaget en teknisk vurdering
af, hvilke områder der har højest prioritet.
Disse områder bliver nu gennemgået nærmere med hensyn til risiko, årsager, løsning,
økonomi, jura med videre. En vigtig parameter
ved prioritering vil være løsningernes potentiale med hensyn til at bidrage med bykvalitet
og understøtte strukturen af grønne områder
og vandområder i kommunen.
Forfatteroplysninger:
Fra Roskilde Kommune: Planlægger Lone Plovstrup,
chefkonsulent Hans Chr. Jensen og spildevandsplanlægger Niels Skov Olesen. Fra Orbicon A/S: Sektionsleder Anne Steensen Blicher, civilingeniør Søren
Gabriel og akademiingeniør Hauge Wessberg Larsen.

Begreber inden for klimatilpasning
Risikokortlægning:
Kortlægning af sandsynlighed for oversvømmelse, værdikortlægning (konsekvens,
sårbarhed), risiko for oversvømmelse.

Indsatsplan:
Prioritering af indsatsområder ud fra risikokortlægning. Overordnet analyse af årsager og indsatser.

Strategi for klimatilpasning:
Hvem skal have ansvaret, hvilket serviceniveau skal vi have, hvilke virkemidler foretrækkes.

Handlingsplan for klimatilpasning (klimatilpasningsplan):
Officielt begreb. Indeholder elementer af ovenstående: Sandsynligheds-, konsekvensog risikokortlægning, prioritering og handlingsprogram. Handlingerne kan både
være generelle (planlægning, kommunikation mv.) og konkrete indsatser i udpegede
risikoområder.

Skybrudsplan:
Strategi for håndtering af skybrud kan også være en del af klimatilpasningsplanen.

Kvalificering af indsatsområder:
Gennemgang af lokale problemområder, årsag og løsninger med økonomi og ansvar.
Gennemføre indsatser – ideoplæg: Dispositionsforslag, anlægsprogram, forprojekt,
hovedprojekt, udførelse.

Beredskabsplaner:
Kommunal beredskabsplan mod oversvømmelser. Forsyningens plan for fortsat drift
ved oversvømmelser
Lokale aktionsplaner for beredskab.

Bæredygtighed frem for alt
Fremtidens infrastruktur står over for store udfordringer og afgørende forandringer. Hos Uponor
er det den drivkraft og inspirationskilde, der driver værket, når vi dagligt arbejder med løsninger, der
skal gøre hverdagen lettere for alle. Med mere end 60 års erfaring udvikler og producerer vi holdbare
rørløsninger i verdensklasse; Løsninger i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand,
dræning, distribution af naturgas samt fremføring af el- og telekabler. Via forskning
og samarbejde er vi med til at fremme udviklingen af plast som det mest miljøvenlige og holdbare alternativ. Med fokus på forholdene i Norden, både klimatiske og miljømæssige, samt tekniske og juridiske krav sikrer vi grundlaget for
et trygt og sikkert samfund. Vi kalder det: Secure Plastic Solutions!

Uponor er en af verdens absolut førende leverandør af plastrør til VVS- og
infrastrukturløsninger. Koncernen er repræsenteret i mere end 100 lande.
Læs mere på uponor.dk
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Foto: Allan Bruus, Middelfart Spildevand

Middelfart er i gang med at finde løsninger, der kan sikre den gamle bykerne - Kongebrovejkvarteret - mod klimaændringerne.

Større
ændringer i byrummet
Myndigheder, rådgivere og borgere samarbejder
i Middelfart om et fælles mål – at skabe tekniske,
æstetiske og lokalt forankrede løsninger, som afleder regnvandet i byrummet.

Af Lotte Raabo Larsen

To store oversvømmelser på grund af
ekstrem regn i 2003 og 2007 fik Middelfart Kommune til at iværksætte en større
klimatilpasningsplan for hele byen. Oversvømmelserne i 2007 betød, at mange ejendomme i byen blev beskadiget, og de første
etaper af klimatilpasningsplanen bestod i
at nedgrave større kloakledninger, som kan
aflede mere vand.

Synlig afledning af regnvand
I den kommende etape har Middelfart

Kommune og Middelfart Spildevand valgt
at finde løsninger på LAR (lokal afledning
af regnvand) – forsinkelse, nedsivning og
transport af regnvand på terræn, i stedet
for at føre regnvandet til kloak. Orbicon er
valgt som rådgiver og projektleder på forundersøgelserne.
”Vi har erfaret, at det er en ufleksibel
løsning på de meget vekslende regnmængder kun at grave større kloakledninger
ned og koble forholdsvis rent regnvand til
spildevandet. Det giver mere mening, også
økonomisk, at holde regnvandet bort fra
kloakken. Vi ønsker at synliggøre regnvan-

det i gadebilledet,” fortæller direktør Allan
Bruus fra Middelfart Spildevand.

Dialog med borgerne fra starten
Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand forudser, at regnvandsafledningen
på terræn kan føre til større ændringer i
byrummet. Derfor indgår de en dialog med
borgerne fra starten, og ikke først når planforslagene er lavet.
”Vi valgte Orbicon som rådgiver, da de
afleverede et utraditionelt løsningsforslag,
der indeholdt bud på, hvordan proces og
samarbejde kan strikkes sammen. De har
blik for dialogen med borgerne og et godt
syn på samspillet med myndighederne. Det
var afgørende, at de havde udarbejdet en
helhedsplan og en liste over indbudte aktører. Det gav os en sikkerhed for projektet,”
siger Allan Bruus.
”Klimatilpasningsprojektet i Middelfart
berører både offentlige vejanlæg, private
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Regnbede hos private er én af de løsninger, der kan benyttes til at sikre et område mod overfyldte kloakker.

Foto: Erling Holm

ejendomme og haver, så der ligger nogle
udfordringer i at få den offentlige lovgivning og boligejernes frivillighed til at
arbejde for den fælles sag, og at nytænke
fordelingen af vandet, så det samtidig giver
bedre byrum og byliv for borgerne. Vi har
leveret en procesplan, der beskriver, hvordan vi kan få involveret interessenter, myndigheder og borgere for at skabe ejerskab
og forståelse for klimatilpasningsprojektet,”
fortæller ingeniør og projektleder Niels
Vinderslev Bjerregaard fra Orbicon A/S.
”Vores styrker er, at vi kan udarbejde
modeller for hele vandkredsløbet i naturen

og byen. Derved kan vi få kontrol over
sammenhænge mellem vandstrømmene
på overflader, kloakker, og vandløb. Vi
kan være med til at give et overblik over
sandsynlige risici for oversvømmelser. Vi
kan planlægge, hvad vi gør, for at minimere
dem,” siger Niels Vinderslev Bjerregaard.
Borgerne vil blive inviteret til en
workshop om byrumskvalitet. Her høres
borgerne om, hvad de mener, der er god
byrumskvalitet, også i en klimatilpasset by.
Borgernes input skal sammen med forprojektet være med til at give rammerne for
arkitektkonkurrencen.

Ønsker forståelse
for de tekniske udfordringer
Det er vigtigt for Orbicon, at det ender med
en forståelse for de tekniske udfordringer,
der ligger til grund for de fremtidige løsninger i byen.
”Der er brug for forståelse for, at den
fremtidige by kommer til at se anderledes
ud. Regnvand vil blive et synligt element i
byen, i form af regnbede og afstrømning på
overflader, der aflaster kloakken. Kommuner og forsyninger kan ikke løse opgaven
alene, så det er afgørende, at grundejere
og borgere tager medansvar for klimatil-

Vi tænker helst i 360 graders løsninger
Willis er blandt verdens største virksomheder med speciale i risikostyring inden for alle
brancher og virksomheder. Vores medarbejdere er højt uddannede specialister inden for
Operational- Boardroom- og People Risk. Willis er uafhængig af partnere, leverandører
eller bestemte måder at se verden på. Vi er 100 % frie og kan vælge netop den unikke
kombination af produkter og leverandører, som opfylder vores og kundens krav.
Vores erfaring og store kendskab til markedet giver os det nødvendige overblik, og med
en markedsandel på 40 % kan vi købe ind til den absolut laveste pris og samtidig opnå de
bedste betingelser. Vi kan kort sagt tænke løsninger 360 grader rundt – helt uden skyklapper.
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Vækst - 360 grader.indd 1
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Smalle gader
som afstrømningskorridorer
Der er tanker om at bruge de smalle gader
som afstrømningskorridor for vandet. Det
stiller krav til rensning af vandet før det
bliver lukket ud i bæltet.
”Jeg ser muligheder i at få udfordret den
klassiske måde at arbejde med veje på.
Normalt tænker vi, at vi skal have vandet
væk fra vejen. I det her projekt sætter vi
det på hovedet og får noget fornyet værdi
ud af det. Måske skal vi gå fra den klassiske
asfaltbelægning, til belægninger med vandreservoir, regnbede, eller noget helt andet.
Det skal give byrumsværdi og det bliver
en udfordring for landskabsarkitekterne.
Der skal håndteres meget vand og det skal
resultere i en løsning, der er god for alle,

siger Uffe Høybye, trafik- og vejchef i Middelfart Kommune.
”Det er vores mål, at driften af Middelfart Spildevand ikke bliver dyrere efter
klimatilpasningen, og borgerne kommer til
at opleve et rekreativt løft af byrummet.”
Når projektet er færdigt, får borgerne et
kvarter, hvor de meget gerne skulle være

sikret mod skader i forbindelse med skybrud. Er vandafledningen løst, kan det for
nogle afspejle sig i forsikringspræmiernes
størrelse, sammenfatter Allan Bruus.
Forfatteroplysninger:
Lotte Raabo Larsen er arkitekt og freelancejournalist.

Middelfart-projektet

Hos os får du
vejens bedste
husforsikring
Vejr og vind påvirker dit hus - både ude og inde.
Derfor har du brug for en solid husforsikring med
en fleksibel dækning. Det får du hos os.
Du kan vælge ned til 0 kr. i selvrisiko og har mulighed for at vælge fx Udvidet vandskade og Udvidet
hus og have. Hvis der er dækninger, du ikke har
brug for, finder vi nemt ud af det sammen.
Ring 70 13 7l9l13 for at høre mere - eller besøg
os på www.topdanmark.dk/hus
52192_10-2012

Orbicon er rådgiver på projektet og
afleverer sammen med arkitekter fra
firmaet SLA et forprojekt, som danner
grundlaget for en arkitektkonkurrence
om Middelfarts byudvikling. Orbicon
arbejder på projektet januar-december
2012.
Projektet gennemføres med støtte
fra Realdania. Øvrige samarbejdspartnere er Ålborg Universitet vedrørende
borgerinddragelse og Haveselskabet,
der udarbejder demonstrationshaver,
hvor folk, der tilmelder sig, kan få
udarbejdet en haveplan, så de kan
håndtere deres regnvand i egen have.
Arealet, der klima- og byudvikles
omfatter et 450.000 m2 stort byområde som strækker sig fra Middelfarts
udkant, ved den gamle hovedvej ”Kongebrovej ”og bevæger sig ned over
fodboldbaner, gennem villakvarterer
til Middelfarts gamle bykerne ved
havnen. Det udvalgte byareal repræsenterer nogle typiske områder for
mange danske provinsbyer og er tænkt
til at kunne inspirere andre kommuner
i forhold til klimatilpasningsløsninger.
Orbicon og SLA gennemgår området
og udarbejder henholdsvis en teknisk
og landskabsmæssig analyse, der
munder ud i et katalog, der angiver
løsninger, man skal tage i overvejelse
ved anlægs- og designfasen.

Tema: Klimatilpasning

pasningen. Vi ser på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at aflede vandet, og ud over
at tænke på, hvad skaderne på bygninger
koster, fokuserer vi på gener for mennesker,
fortæller Niels Vinderslev Bjerregaard.
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Vi skal håndtere
vandet på en ny måde
I mere end 200 år har vi set overfladevand som
noget, der hurtigst muligt skulle ud i havet. Nu
skal vi i stedet tilbageholde vandet på overfladen
og udnytte det som en ressource.

Af Jesper Nybo Andersen, Orbicon A/S

Hedeselskabet var fra begyndelsen i 1866
med til at sikre produktionen af fødevarer
ved jordforbedring, engvanding og senere
dræning. Indsatsen var affødt af behovet
for at øge fødevareproduktionen i en tid,
hvor en stor del af befolkningen var fattig
og manglede mad, og hvor befolkningstallet
samtidig voksede markant. I dag har vi nok

svært ved at forestille os, hvor vigtigt det
dengang var for et land at kunne brødføde
sin egen befolkning.
I slutningen af 1800-tallet begyndte
man for alvor at afvande de fugtige jorder,
som skulle anvendes til korn- og foderproduktion. I første omgang som dræning
ved etablering af åbne drænkanaler, eller
med faskiner, og senere med de første én
tomme lerrør, som blev nedlagt i sindrige

sildebensmønstre i markens vådeste områder og forbundet, så der blev skabt afløb til
nærmeste vandløb.

Væk med vandet
Dræningen af arealerne betød, at kravet
til vandløbenes vandføringsevne blev forøget, så drænvandet hurtigt og effektivt
kunne føres væk fra afvandingsområderne.
Vandløbene blev reguleret, rettet ud og
uddybet, og vedligeholdelsen blev fastlagt i
regulativer, som sikrede fortsat god vandføringsevne.
Der kom først fart på dræningsaktiviteterne efter 2. verdenskrig, hvor mekanisering af landbruget stillede større krav til
jordens bæreevne, og hvor der var en stigende efterspørgsel på en stabil produktion
af fødevarer.
Foto: Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre

Skolegården på Brøndbyvester skole er designet til at være et godt og kreativt legeområde, der samtidig er bygget til at håndtere
store mængder regnvand, så kloakkerne aflastes.
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Hedeselskabet udførte også omfattende
landvindings- og reguleringsarbejder,
hvor afvandingen af Skjernå-oplandet i
1960’erne var det sidste store projekt af
denne karakter.

Miljøbevidstheden stiger
Op igennem 1960’erne og 1970’erne førte
mekaniseringen og en målrettet indsats i
det europæiske fællesskab til en kraftigt
stigende fødevareproduktion. Nu producerede Europa pludselig et overskud af
fødevarer, og den generelle velstand steg
kraftigt. Samtidig steg miljøbevidstheden.
Vi havde råd til at tage nye hensyn til miljøet, og det slog igennem i forhold til forvaltningen af vandløbene. Vandløbsloven
i 1983 tog for første gang hensyn til både
afvanding og miljø. Siden 1980’erne har der
også været fokus på genopretningen af de
vigtigste vandløb og å-dale.
Fra at søge at få overfladevandet hurtigst muligt væk fra landskabet er man
dermed gået over til at tilbageholde en del
af vandet i landskabet, for eksempel i våde
enge og genetablerede søer.
Hedeselskabet har været med i hele
denne udvikling – i en årrække gennem
datterselskabet Orbicon, der leverer knowhow omkring genopretning og vedligeholdelse af vandløb samt tekniske systemer og
IT-løsninger til den offentlige vandløbsadministration.
Byens vand
Fra midten af 1800-tallet besluttede man af
hygiejniske grunde at kloakkere, så spildevandet kom ned under jorden i stedet for
at flyde i åbne kanaler. Overfladebelægningerne i byerne var ikke så tætte som i dag,
så en betydelig del af regnvandet kunne
sive ned til grundvandet frem for at blive
ført væk af kloakken.
I takt med at boligtætheden steg, og
veje og pladser blev asfalteret, kom der
større mængder vand i kloakkerne, og man
byggede større og større systemer og etablerede bygværker, der aflastede vandet til
vandløbene ved regnvejr.
Klimaforandringer
presser afløbssystemerne
De allerseneste år er der så kommet fornyet pres på afløbssystemet i byerne. En

stadig større del af Danmark er bebygget,
og de bebyggede områder har stadig større
områder med tagbelægning, veje og pladser
med tætte belægninger.
Det er sket i en periode, hvor vi har haft
en øget nedbørsmængde (ca. 20 procent
over de seneste 50 år) og oplevet flere skybrud, hvor der falder meget vand på kort
tid. Det er en stor belastning for kloaksystemerne, som slet ikke er dimensioneret
til så store vandmængder. Vi kan alle huske
billeder fra oversvømmede kældre, veje og
tunneller, hvor vandet står op over taget på
bilerne. Dermed kan vi ikke længere satse
på at få vandet hurtigt ud af byerne, og klimaændringerne vil betyde en stor ændring
i den måde, vi tænker vand på.

Brug vandet som en ressource!
I byområderne skal vi ikke længere skaffe
vandet hurtigt væk, for det er alt for dyrt.
I stedet skal vi indrette byen, så vandet
kommer der hen, hvor det gør mindst
skade, ja faktisk gør nytte. Vi skal have
genskabt belægninger, der muliggør, at
regnvand kan sive igennem og ned til
grundvandet. Vi kan etablere pladser og
idrætsanlæg, som kan modtage overskudsregnen i stedet for at de drukner vores
veje – og vi skal etablere vandhuller, åbne
kanaler mv, som dels skaber miljømæssige
åndehuller, dels har betydelig kapacitet, når
det virkelig regner.
Mange steder er dette allerede i fuld
gang. Albertslund Kommune er et af de
lysende eksempler på, hvordan vandet kan
benyttes, så det skaber ny natur, samtidig
med at man får løst et klimaproblem.
Fordele for
byerne og deres befolkning
At lave ny natur, når man klimatilpasser,

er ikke kun en økonomisk fordelagtig løsning. Det er dokumenteret, at rekreative
områder med natur er med til at løfte folkesundheden i byen. Ud over at håndtere
vandet er vand og natur i byen også med til
at holde temperaturen nede om sommeren
og forbedre luftkvaliteten.
I det åbne land sker der det nye, at
ådalsprojekter, hvor vi skaber ny natur, er
med til at løse et vandproblem for de byer,
der ligger nedstrøms de nye vådområder.
Vandet kan her opbevares i stedet for at
skabe problemer i byen, samtidig med det
skaber et nyt grundlag for en mere mangfoldig natur.

Hvad kan vi lære af det?
Orbicon har igennem mange år opbygget
erfaringer med at genskabe naturområder
i det åbne land. De erfaringer bruger vi nu
til at skabe ny natur i byerne. Samtidig kan
vi trække på både erfaringer og omfattende
videnbaser om nedbør og vandets strømningsforhold, både i vandløb og i jorden i
op mod 100 år i Danmark.
På baggrund af denne erfaring er vores
konklusion, at vi bør lære af historien,
at vi ikke længere skal se vandet som et
problem, men snarere bør se det som en
ressource, der kan benyttes til at skabe fordele og værdi for samfundet. Samtidig skal
vi hele tiden blive bedre til at arbejde med
naturen og ikke imod den…

Forfatteroplysninger:
Jesper Nybo Andersen er adm. direktør i Orbicon
A/S, datterselskab i Hedeselskabet.
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Foto: Torben Åndahl, Scanpix Denmark

Byerne er i stigende grad blev dækket af tage og
befæstede arealer, som vand ikke kan trænge igennem. Amager Torv er den ældste plads i København.
I middelalderen lå torvet i midten af en lille landsby,
nu er det midtpunkt for Københavns shoppingmekka, Strøget. I midten ses Storkespringvandet.
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Hvordan får vi husejeren til
at løse naboernes problem?
Det bliver afgørende at involvere borgerne, når Danmark
skal tilpasse sig de stigende regnmængder. Nyt projekt i
Brøndby afdækker barrierer, udfordringer og løsninger.

Af Poul Erik Pedersen

Når det regner rigtig meget på de befæstede arealer i Brøndby Strand området, så
stiger risikoen for, at husejere i Strandparkområdet får fyldt kældrene med kloakvand.
Et pumpeanlæg skal sende regn- og
spildevand videre til Spildevandscenter
Avedøre, men der er penge at spare, hvis
beboerne i området kan hjælpe forsyningen og nedsive regnvand frem for at lede
det i kloakken.
”Det er en problemstilling, som vi ofte
ser. Regnvand, der lander i et kvarter oppe
på en bakke, bliver et problem for de husejere, der bor neden for bakken. Spørgsmålet er så: Skal vi investere i nye, dyre
kloakker og pumpeanlæg for at håndtere
de store mængder vand? Eller skal vi prøve
at overbevise husejerne på bakken om,

at regnvandet kan håndteres hos dem, så
de hjælper naboerne neden for bakken,”
fortæller projektleder Gitte Hansen fra
Orbicon A/S.
Den problemstilling var baggrunden
for, at Orbicon sammen med Brøndby
Kommune og Spildevandscenter Avedøre
gik i gang med at undersøge, hvordan og
i hvilket omfang det kan lade sig gøre at
involvere borgerne i at aflaste og klimasikre
kloaksystemet.

Ny have,
ren strand eller klimapolitik?
Parterne i projektet besluttede at udvælge
en enkelt vej – Lindevang – og her undersøge muligheder og opbakning til projektet.
Løsningerne kunne eksempelvis være
etablering af nye regnvandsbede eller en ny
terrænform i borgernes haver, som ville øge

havernes evne til at modtage, opbevare og
nedsive regnvand.
”En central udfordring var at finde de
argumenter, der skulle til for at få borgerne
til at gå med i projektet ,” fortæller Gitte
Hansen.
Mest positive var de husejere, der allerede havde overvejet at lave deres have om.
”Andre gik med i projektet, fordi vi
forklarede dem, at de ville kunne undgå
overløb fra kloakken til den lokale badestrand. Desuden var der en tredje gruppe,
der gerne selv ville bidrage til landets klimapolitik.

Ulovlige
løsninger og andre barrierer
”Vi havde et succeskriterium, der gik ud på,
at vi ville lede efter ”snublesten” og barrierer, som kunne besværliggøre processen, så
vi sammen kunne finde mulige løsninger,”
forklarer projektlederen fra Orbicon.
En af de mere overraskende barrierer
var risikoen for, at kommunen kunne
bruge projektet til at identificere ulovligt
byggeri ved husene på vejen.
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”Generelt kan vi sige, at der er en del
steder, hvor det bliver nødvendigt at tilpasse love, regler og byggemetoder til de
nye behov,” forklarer Gitte Hansen.

Foto: Orbicon A/S

”Da vi skulle beregne, hvor meget vand
vi kunne spare kloakken for, kunne vi have
valgt at dele beregningerne op i for eksempel tagareal og veje. Men det ville give
kommunen mulighed for at sammenligne
med BBR-registret og finde ulovligt byggeri
på den enkelte ejendom. Vi vurderede, at
det kunne blive en barriere i forhold til
at få husejerne med og valgte derfor at
regne med et samlet befæstet areal. Det er
ét blandt mange overraskende problemer,

man skal være opmærksom på, når det
handler om at involvere husejerne,” konstaterer hun.
Der dukkede flere andre problemstillinger op. For eksempel står der i lovgivningen, at overfladevand skal håndteres på den
enkelte matrikel. Derfor må man egentlig
ikke lede regnvand fra en forhave og over i
et regnvandsbed ude på vejen – selv om det
terrænmæssigt og økonomisk er den bedste
løsning.

Samarbejde
mellem forsyning og kommune
Hun peger også på, at det er vigtigt med et
godt samarbejde mellem kommunerne og
de lokale spildevandsforsyninger.
”Projekter med lokal afledning af regnvand vil medføre nogle administrative
grænseflader, som skal afklares i et samspil
mellem kommunen og spildevandsforsyningen. For eksempel kan man sige, at
omkostningerne til drift og vedligeholdelse
af nogle brønde i kloakken skal flyttes over
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I byerne ledes eksempelvis tagvand ofte ned
i kloakkerne. Projektet i Brøndby har afdækket mulighederne for at mobilisere husejernes
interesse i at afkoble regnvand fra kloakkerne,
for eksempel ved i stedet at lede tagvand ud i
haven som på billedet.
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Foto: Orbicon A/S

Vand fra tag og befæstet areal ledes
via en rende ud i et regnvandsbed,
hvor vandet nedsives.

til vedligeholdelse af nogle regnvandsbede
i en vej. Dermed skal man overveje, hvordan driftsansvaret fordeles mellem spildevandsforsyningen og kommunens grønne
afdeling.”

Behov for fokus på økonomien
Mange af problemstillingerne munder ud i
en afvejning af økonomien.
Hvis en dyr kloakrenovering ved
Brøndby Strand for eksempel ville kunne
erstattes af en billigere eller mere miljøvenlig løsning med lokal håndtering af regnvandet vil det give god mening.
”Problemet i dag er, at lovgivningen på
området ikke er tilpasset de nye alternativer med lokal håndtering af regnvand.
Husejerne kan således få tilbagebetalt cirka

23.000 kroner af deres tilslutningsafgift,
hvis de afkobler regnvandet fra kloaksystemet. Men det er sjældent nok til at
lave de løsninger, der skal til i haverne. Så

Husk klimaet ved byggemodninger!
De gamle byområder er tilpasset forholdene i en anden tid. Ved etablering af nye
byområder er det oplagt, at man på forhånd tilpasser områderne til klimaændringerne.
Disse muligheder ser vi nærmere på i Vækst 1-2013.

Nordens
mest tilfredse
kunder*

Europas
stærkeste
bank*

*Ifølge EPSI 2011 og Bloomberg

husejerne skal i princippet have penge op
af egen lomme for at spare spildevandsforsyningen for en stor investering. Derfor ser
alle, der beskæftiger sig med klimatilpasning frem til de ændringer i lovgivning og
finansiering, som politikerne på Christiansborg har lovet i løbet af dette efterår.”
Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.

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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Klummen

Foto: Axel Schütt, Scanpix Denmark

Først kom forelskelsen
– nu skal der arbejdes!
Af Marina Bergen Jensen

Historien om Lokal Afledning af Regnvand
(LAR) i Danmark er historien om den
grimme ælling. I hvert fald passer første
del, nemlig dertil hvor ællingen for første
gang ser skønheden i sit spejlbillede i søen,
og omsider tør kigge op mod himlen til de
andre svaner.
Efter en døsig og ustruktureret start
gennem firserne og halvfemserne med
enkelte LAR-anlæg her og der, er der nu,
i forlængelse af en række forsknings- og
innovationsprojekter gennem nullerne, sket
en forvandling af det ganske land.
Overalt er der iværksat projekter. Villaer,
veje, virksomheder, rådhuse, plejehjem,
p-pladser – alle typer hårde overflader er i
spil, nedløbsrør vendes væk fra kloakken og
vejbrønde blændes af. Der anlægges regnbede og grønne tage, og der graves faskiner
og laves vandgennemtrængelige befæstelser. Og skaren af aktører er mangfoldig.
Det er som en forelskelse. For her er både
drømme og drama. Merværdi og monsterregn. Biodiversitet og innovation. Og på en
måde er alt lykkeligt og godt, for kan man

ønske sig mere? Det handler om at komme
i gang – og det er vi i hvert fald nu.
Når denne klummeskriver alligevel godt
kan få hænderne ned, er det ikke på grund
af omtalte LAR-bølge. Den ruller sundt og
flot over landet, og er et vidnesbyrd om
Danmarks evne til videndeling, samarbejde
og innovation på tværs af institutioner og
fag.
Det, der giver mig en smule uro i maven,
er presset fra oven. De mange generaler,
der gerne vil systematisere, udbrede løsninger, opstille mål og sætte fingeraftyk. Min
bekymring går på, at det hele risikerer at gå
så stærkt, at vi ikke når at lære undervejs,
og derfor giver op, så snart vi løber ind i
vanskeligheder.
I forelskelsesfasen kan alt lade sig gøre.
Men efter forelskelsen kommer hverdagen.
Jordens evne til at lede vand er svær at
have med at gøre. Måske forurenes grundvandet, hvis vi nedsiver massivt. Der er ikke
særlig meget plads i byen til at forsinke
vandet. Og så videre. Forelskelsen kommer
af sig selv, kærligheden skal der arbejdes
for.
Politikere og andre beslutningstagere

må passe på ikke at kortslutte den gode
proces, der nu omsider er kommet i gang,
ved at stille krav om alt for hurtige løsninger. Giv processen lov til at slå rødder
og vokse sig stærk. Vand findes i tre faser
– fast, flydende og gas – og nu gælder det
om at bevare den faste form i maven, også
selv om den flydende form vælter gennem
byens gader og spreder panik og oversvømmede kældre.
Kloakker har vi broderet på siden
midten af 1800-tallet. LAR er vi først lige
begyndt at tage livtag med. Hvilke – måske
storslåede - bud på fremtidens by, LAR kan
give os, hvis vi sammentænker løsningerne
med eksempelvis biodiversitet, mobilitet,
vandforsyning og social integration, finder
vi kun ud af, hvis vi prøver.
Hvis LAR-ællingen skal fuldende sin forvandling og lette fra søen til stor flyvehøjde,
er det nu vi skal give tid og plads til udviklingsprocessen.
Forfatteroplysninger:
Marina Bergen Jensen (mbj@life.ku.dk) er professor ved Institut for Geovidenskaber og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
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Energi

Dybstrøelse,
biogas og kulstof i
Dybstrøelse er som noget nyt blevet en realistisk
mulighed som energikilde i biogasanlæg. Men hvad
betyder det for kulstofindholdet i jorden, når dybstrøelse fra kvægbesætninger afgasses i biogasanlæg, før
det anvendes som gødning på landbrugsjorden?

Af Poul Erik Pedersen

Dybstrøelse er en blanding af halm og
husdyrgødning fra især kalveproduktion og
kødkvægbrug. I dag anvendes dybstrøelsen
primært som gødning, der bringes ud på
markerne. Det tilfører både næringsstoffer
og kulstof til landbrugsjorden.
Med udviklingen af forbehandlingsteknologien NiX® har Xergi A/S imidlertid
gjort dybstrøelsen til et realistisk alternativ
til anvendelse af energiafgrøder i biogasanlæg. I stedet for at komme direkte på
markerne vil dybstrøelsen blive afgasset i et
biogasanlæg, og først herefter vil det blive
anvendt som gødning.
Xergi er i øjeblikket i gang med at
udvikle flere danske biogasprojekter, blandt
andet i samarbejde med Arla i Videbæk i
Vestjylland, hvor energiproduktionen i vidt

omfang forventes at blive baseret på dybstrøelse fra kvægbesætninger.
”I den forbindelse har kvægproducenter spurgt, hvilken betydning det har for
kulstofindholdet i jorden, at dybstrøelsen
afgasses i et biogasanlæg, før det anvendes
som gødning – sammenlignet med den
nuværende situation, hvor det bringes
direkte ud på markerne,” fortæller administrerende direktør Jørgen Ballermann fra
Xergi.

Meget lille forskel
Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er en af landets mest anerkendte
eksperter inden for klima- og miljøproblemstillinger i forbindelse med landbrugsproduktionen – og tidligere medlem af FN’s
klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change).

LOGI-DAN A/S
Logistikløsninger og vognmandskørsel

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

Han siger, at der ikke er den store forskel på at anvende dybstrøelse direkte på
marken i forhold til at køre det igennem et
biogasanlæg.
”Når dybstrøelsen kommer i biogasanlægget vil der blive lagret en lille smule
mindre kulstof i jorden, men forskellen
er ikke stor. Det skyldes, at det er det let
omsættelige kulstof, der bliver omsat i biogasanlægget, mens det er det mere langsomt omsættelige, der bliver tilbageført
til jorden med den afgassede biomasse.
Hvis dybstrøelsen bliver bragt direkte
ud på jorden, vil den let omsættelige del
af kulstoffet jo også blive omsat relativt
hurtigt her. Det vil sige, at efter 3-4 år vil
forskellen ikke være stor,” forklarer Jørgen
E. Olesen.

Kvælstoffet er vigtigere
Kvægbrugene har i øvrigt typisk et dyrkningssystem, der tilgodeser kulstofindholdet
i jorden. Derfor bør der snarere være fokus
på kvælstoffet i husdyrgødningen, siger professoren fra Aarhus Universitet.
”Problemet for kvægbrugerne er at få en
høj nok kvælstofudnyttelse, og det problem
hjælper biogassen rigtig meget på,” siger
Jørgen E. Olesen.

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84
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Dybstrøelse fra blandt andet
kalveproduktion kan nu
afgasses i biogasanlæg.

jorden
Kvælstof er lettere omsætteligt
Vækst har talt med et par kvægproducenter, der allerede afleverer deres gylle til et
biogasanlæg. De er begge godt tilfredse
med ordningen og synes det kunne være
en god idé at få dybstrøelsen med.
De to landmænd er Peter Mamsen og
Hans Gejl, der leverer gylle til Linkogas nær
Vejen i det sydlige Jylland.
Peter Mamsen afleverer hver uge 150
kubikmeter gylle fra både køer og grise. Det
er vel at mærke gylle uden dybstrøelse.
” Sammenlignet med ren kvæggylle, så
er den afgassede gylle betydeligt nemmere
at håndtere. Den rå kvæggylle er tyk og
klistret, mens den afgassede gylle er meget
tyndere, hvilket gør den lettere at pumpe
med gyllevognen. Mens rågyllen gerne vil
blive liggende oven på jorden, så trækker
den afgassede gylle lettere væk. Det er især
en fordel, hvis man spreder gyllen i voksende afgrøder som for eksempel vintersæd,” siger Peter Mamsen.
Desuden omdannes kvælstoffet i gyllen
fra organisk N til ammoniumkvælstof, der
lettere optages af planterne. Det betyder
både en bedre plantevækst og mindre
udvaskning til vandmiljøet.
Peter Mamsens udsagn bekræftes af
Hans Gejl, der leverer 150 kubikmeter pri-

Foto: Thomas Vilhelm, Scanpix Denmark

mært kvæggylle hver uge. Han hæfter sig
ligeledes ved, at den afgassede gylle er let
at håndtere, og at den næsten ikke lugter
sammenlignet med rå gylle.

Vil gerne have dybstrøelsen med
De vil begge gerne levere deres dybstrøelse
til biogasanlægget.
”Dybstrøelse er ikke dårligt til markerne,
men den afgassede gylle har en højere gødningsværdi, så vi ville helt sikkert sige ja tak
til at aflevere dybstrøelsen til biogasanlægget,” siger Hans Gejl.
”Det ville være en fordel, hvis vi kunne
blive fri for den overdækkede mødding. Vi
skal bare lige huske, at vi bruger en del af
dybstrøelsen som flydelag i tankene med
den afgassede gylle, der ikke selv kan danne
flydelag,” siger Peter Mamsen.

BOVLUND APS
Bovlund Bjergvej 20
6535 Branderup J
Tel. +45 74835233
Fax +45 74835395

Et konstruktivt svar
”Vi kan se, at der er store mængder dybstrøelse til rådighed. Dybstrøelsen har
et højt energiindhold, og samtidig har vi
udviklet en teknologi, der gør det muligt at
udnytte energien. Derfor synes jeg det er
positivt, at vi nu kan give et konstruktivt
svar til de kvægproducenter, der har spurgt
ind til kulstofindholdet i jorden, nemlig at
både videnskab og praktikere ser positivt
på mulighederne i at anvende af dybstrøelse i biogasanlæg. Effekten på kulstofindholdet i jorden er meget begrænset, mens
der er store fordele ved den bedre udnyttelse af næringsstoffer,” konstaterer Jørgen
Ballermann fra Xergi.
Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er freelancejournalist og redaktør af Vækst.

Der er også
en blå bank
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Sct. Mathias
Mathias Gade
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Fleksibel kommune
sætter gang i skovrejsn
Horsens Kommune indfører fleksibel skovrejsningsmodel.
Det er muligt at udpege skovrejningsområder ud fra lodsejernes ønsker – og samtidig tage behørigt hensyn til landskab, natur og kulturværdier.

Af planlægger Jess Ingo Jensen, Horsens Kommune

Mange håbede nok på, at en mere favorabel tilskudsordning, der blev indført her i
foråret, ville øge interessen for at rejse skov
i Danmark. Men Naturstyrelsen oplyser
over for Vækst, at søgningen om skovrejsning i år er på niveau med 2010, hvor der
blev rejst 1.460 hektar privat skov.
Dermed er vi fortsat langt fra de cirka

4.000 hektar skov, der skal plantes hvert år
for, at Danmark når sit mål om at fordoble
skovarealet i perioden 1990-2090.
En væsentlig årsag til den manglende
skovrejsning er, at de interesserede
lodsejere i de udpegede skovrejsningsområder er ved at være færdige med at
rejse skov. Dermed er mulighederne i de
nuværende skovrejsningsområder stort
set udtømt.

Fra www.tidsskriftetvaekst.dk
Ændret skovrejsningsordning tiltrak ikke flere ansøgere
23-10-12. Forårets ændringer i skovrejsningen har ikke øget antallet af ansøgere, der er
på niveau med 2010, oplyser Naturstyrelsen.

Staten har bedt kommunerne om at
udpege nye positivområder for skovrejsning
i forbindelse med kommuneplanrevisionen
i 2013. Spørgsmålet er så, om det lykkes
kommunerne at udpege nogle positivområder, hvor lodsejerne er interesserede i at
lave skovrejsning.

Vend planlægningen på hovedet!
Den problemstilling har vi allerede nu taget
fat på i Horsens Kommune. Vi er nemlig
gået i gang med at indføre en form for
fleksibel udpegning af skovrejsningsområder, hvor vi udpeger positivområder ud fra
lodsejernes ønsker – men naturligvis med
behørig hensyntagen til landskab, natur og
kulturværdier i områderne.
Dermed indfører vi en model, som allerede har vist sig som en stor succes i Vejle
Kommune, hvor intet mindre end 140 private lodsejere er i gang med at rejse skov.
Vi opfordrer ganske enkelt lodsejerne
til at indsende ansøgninger om ny skov
på deres ejendom. Derefter udlægger vi
ejendommen som positivområde, hvorved
Foto: Jess Ingo Jensen, Horsens Kommune
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Skovrejsning giver nye muligheder
for naturoplevelser.

ningen
lodsejeren opnår den højeste tilskudssats
ved rejsning af skov.
I den forbindelse udarbejder vi en vurdering på hver enkelt ejendom, hvor vi ser
på, om der er beskyttede biotoper, som ikke
må berøres af skovrejsning. Der kan også
være kulturhistoriske værdier, som betinger, at der ikke må rejses skov på bestemte
steder på ejendommen.
Ved at vende planlægningen på hovedet
sikrer vi os, at vi bruger de kommunale ressourcer på at udpege skovrejsningsområder,
hvor der rent faktisk er interesse for at rejse
skov. Denne procedure gør det samtidig
meget lettere at sætte fokus på lige præcis
de landskabelige, naturmæssige og kulturmæssige værdier, som det er nødvendigt at
beskytte i forbindelse med skovrejsningen.

Høj kvalitet i skovene
Ved at imødekomme lodsejernes interesser
får vi ikke bare mere skovrejsning. Vi får
også nye skove i høj kvalitet. I sammenhæng med skovene etableres der nemlig
nye naturbiotoper, skovenge, søer, vandløb
og vådområder på ejendommene.
Det gavner naturligvis naturens tilstand
og biodiversiteten.
Lodsejerne får den nye natur, de drømmer om, og oven i købet kommer de til at
opleve betydelige prisstigninger. Ejendomsværdien stiger typisk 25-35 procent med
skovrejsning og ny natur.
Stort potentiale på landsplan
Den hidtidige model for skovrejsning, hvor
vi som planlæggere bestemmer, hvor lodsejerne skal rejse skov, har virket som en
barriere for skovrejsningen i en årrække.
Erfaringerne fra Vejle indikerer, at den
fleksible planlægningsmodel rummer et
stort potentiale. I Horsens Kommune er
13 procent af arealet dækket af skov, så der
er god plads til at øge skovrejsningen. Det
samme gælder for Danmark som helhed,
der vil kunne få meget mere gang i den
private skovrejsning, hvis kommunerne
begynder at arbejde efter den fleksible
model.
Hvis den offentlige skovrejsning så

Tilskud til skovrejsning
Med hensyn til skovrejsning er Danmark planlægningsmæssigt delt i 3:
• Positivområder, hvor man ønsker
skovrejsning og giver højeste tilskud
på op til 39.000 kr./ha.
• Neutralområder, hvor man kan opnå
højeste tilskud til skovrejsning, hvis
man opfylder en række kriterier
såsom pesticidfri drift, adgang for
offentligheden som i offentlige
skove samt skovrejsning på minimum 10 ha. Kan man ikke opfylde
disse kriterier, kan man få et mindre
skovrejsningstilskud.
• Negativområder, hvor samfundet
ikke ønsker skovrejsning.
Foto: Jess Ingo Jensen, Horsens Kommune

fortsat bidrager med at levere bedre grundvandsbeskyttelse, bynære skove og bedre
sammenhæng i det åbne land, så vil vi
kunne nå vores mål om at fordoble skovarealet i løbet af en trægeneration.

Forfatteroplysninger:
Jess Ingo Jensen arbejder med planlægning af den
fleksible skovrejsning i Horsens Kommune. Han
er uddannet planlægger og arbejder også med
vandforsyning.

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

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

HedeDanmark Skovudstyr
Vævervej 4
8800 Viborg
T: 87 281 281
www.skovudstyr.dk
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A/S Plantningsselskabet
Sønderjylland søger
forsvundne aktionærer!
Folk over hele Danmark
købte aktier i Plantningsselskabet Sønderjylland, da
det blevet etableret i 1919.
Måske skulle du tjekke
familiens gamle papirer…

Af Poul Erik Pedersen

Plantningsselskabet Sønderjylland, der er
Sønderjyllands største private skovejer, har
gennem en årrække mistet kontakten til
adskillige aktionærer.
”Vi kender alle aktionærer, som fra starten købte støtteaktier i plantningsselskabet.
De fleste aktiebreve er også løbende blevet
ajourført i forbindelse med arv eller ejerskifte, men ca 20 procent af aktiebrevene
har ikke været til påtegning, siden de blev
erhvervet. Mange af disse kan fortsat ligge
hos efterkommere rundt omkring i skuffer
og bankbokse. Vi er meget interesseret i at
vide, om aktierne fortsat findes, eller om vi
må anse dem for bortkomne. Aktierne er
såkaldte indehaveraktier, hvilket betyder,
at de tilhører den, som har dem i sin besiddelse, og hvis navn er noteret på aktierne,”
forklarer skovfoged Torben Ravn fra Plantningsselskabet Sønderjylland.

Et stykke af Sønderjyllands historie
Aktierne repræsenterer et stykke spændende dansk skovhistorie.
En gruppe aktive sønderjyder og Hedeselskabet grundlagde Plantningsselskabet

Sønderjylland på Hotel Dalgas i Herning i
oktober 1919 – altså før genforeningen –
med det formål at opkøbe jord med skovtilplantning for øje. Det fortælles, at man dengang kunne køre fra Tønder til Kruså uden
at se et eneste træ. I Sønderjylland havde
man nemlig ikke gennemgået den samme
udvikling som andre dele af Jylland, hvor
Hedeselskabet havde forestået tilplantningen af store dele af den jyske hede. Plantningsarbejdet i Sønderjylland havde stort
set ligget stille under den preussiske administration. Skovprocenten er i dag fortsat
mindre i Sønderjylland med cirka 8 procent
mod cirka 13,5 procent i det øvrige land.

Aktierne har stadig en værdi
Skovrejsningen blev finansieret ved udstedelse af støtteaktier med et pålydende på
henholdsvis 50, 100 og 1.000 kr. Aktierne er
i 1983 og 1996 forhøjet til det firedobbelte.
Plantningsselskabet ejes af private, selskaber og fonde fordelt på i alt 1.343 stk. aktier
med en pålydende værdi på 960.000 kr.
”Selskabets egenkapital udgjorde 29 millioner kroner pr. 31. december 2010. Aktierne er handlet internt til kurs 200, hvilket
på ingen måde afspejler selskabets indre
værdi. Der er aldrig udbetalt udbytte, idet
overskud fra driften er investeret i opkøb og
plantning af ny skov,” fortæller Torben Ravn.

Aktionærerne bor spredt over hele
landet, sågar i udlandet – flest i Sønderjylland, men også forholdsvis mange i
København og Frederikshavn. Mange af de
oprindelige aktionærer havde deres virke i
Hedeselskabet.

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland ejer 12 forskellige skovejendomme beliggende
i landsdelens sydvestlige del med en samlet størrelse på ca. 1.250 ha. Skovene drives
på traditionel vis med hugst af tømmer og flis samt nyplantning af kulturarealer. Hertil
kommer en betydelig produktion af juletræer og pyntegrønt. Hedeselskabet er en af
plantningsselskabets største aktionærer.
Ved fund af aktier i selskabet, kontakt forstfuldmægtig Jørn Steenberg, tlf.
30709870, e-mail jsskovognatur@gmail.com.
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124-N03a sølund

Snoezelhaverne ved Landsbyen Sølund
Skitse over sansehaverne ved Sølund. De fire snoezelhaver – eller sansehaver
– har hver deres farver og funktioner for brugerne. Haverne er tilgængelige
fra alle sider, hvilket giver mulighed for, at det omkringliggende samfund kan
bruge haverne. Fra hver af haverne er der desuden direkte adgang ind i
tilsvarende sanserum i snoezelhuset Guldhornet.

Oversigt over området
Cafehave
Guldhornet

Duftkegle i granit

De fire sansehaver

Trælamelstativ med puslebrikker

Den røde have
Lyskugle
Granitsten med udtryk
Vippe
Stensti med kampesten
Stenmel, knust rødlig granit

Hjertestamme

Den gule have
Lamelsneglegang
Krintromme
Rørklokker mellem følestolper
Trædæk og leramiske føleplader

Den lilla have
Hængekøjehjørne
Gummihulning
i lillasorte nuancer
Remgynge
Himmelstænger
Sommerfuglebuske
Lavendeltæppe
Vindhane
Vindharpe

Den grønne have
Krammestamme
Hjerteformet kar
Barkflissti
Rhododendron, trædebregner
Grafik: Troels Marstrand

Sansehaver giver
tryghed og udvikling
Gode sanseoplevelser nedsætter stress, og vi producerer
hormoner, som får os til at slappe af og blive mere åbne
over for læring. Snoezelhaver er blevet et nyt pædagogisk
værktøj for medarbejderne ved Landsbyen Sølund.

Af Gitte A. Andersson, Landsbyen Sølund, og Lene Lunghøj, HedeDanmark a/s

Det første ”rum” vi kommer til er det lilla
og blå rum. Slyngplanter og lysreflekser på
de buede stålstænger giver haven lethed og
luftighed. John er i haven sammen med sin
pædagog. John har en psykisk sårbarhed.
Han har brug for først at se på pædagogen… hvad laver hun? Er det sjovt? Er det
dejligt? Kan vi lave noget sammen?

John lægger sig på maven over remgyngen og gynger med fast grund under
fødderne frem og tilbage. Han slipper
ikke fodfæste… dette er en begyndelse!
De begynder at nynne sammen i rytmen,
de smiler til hinanden, de nyder at være
sammen uden ord.
Hængekøjen lokker også, og pædagogen

inviterer blidt til en tur. John er mere tryg
ved de nye aktiviteter nu. Han lægger sig
op i hængekøjen. Pædagogen gynger John,
mens de igen nynner i fælles oplevelse.
Urteduften, som han gynger henover,
breder sig og pædagogen plukker et lammeøre blad, som hun giver ham… det er
blødt og rart. John bliver mere tryg, fordi
han kan li’ det hele, han åbner sig, kan tage
mere ind, flere sanseindtryk, som skaber
udvikling.

Spil og sanser i den gule have
Anton går direkte hen mod klokkespillet,
der inviterer ham ind til den gule have. Når
han kører hånden gennem rækken af rørklokker smiler han… Klangen fra dem føles
rar i kroppen. At kunne skabe lyd selv fasci-
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nerer ham – det er rart med stimuli, som er
respons på egne handlinger! Også Marie i
kørestolen tiltrækkes af instrumentet. Med
sin ene bevægelige finger kan hun lave en
melodi selv – de spiller sammen!
I den gule have kan Eigil som er svagtseende alligevel godt opfatte lys og skygge og
kontrastfarverne orange og lilla i plexiglasset, som lyset falder igennem.
På bænken løber fingrene hen over de
indlagte keramiske klinker og genkender
giraffen og skildpadden (hvordan føles en
giraf ? – som dronningen spurgte om, da
hun var på besøg ).

Op med pulsen
En høj lyd af rullende kugler under vippebroen vækker Alberts opmærksomhed,
Foto: Hedeselskabet

da han går over broen og ind i den røde
have. Albert har det, der kaldes en lav
arousal, og har brug for kraftige påvirkninger for at modtage indtryk og vække
sanserne. Her i den røde have er der plads
til, at pædagogen kan få en fangeleg i gang
mellem de store rødlige granitsten, som står
i haven. Albert får gang i benene, og pulsen
kommer op. Da pædagogen overrasker
Albert bag en sten, får det den store latter
frem. Lidt efter sætter de sig på de store
sten og svinger med armene… balancen og
den såkaldte proprioseptive sans er i spil.
Det er den sans, som giver bevidsthed om
position af kroppens forskellige dele, henholdsvis i kroppen og i rummet.

Stenene i den røde have har udtryk
– her er en glad, en ked af det og en overrasket – basale udtryk som er genkendelige
selv uden sprog med ord. Mikael peger på
’ked af det’–stenen, som efter regnvejret
har fået våde øjne.

Grønne stimulanser
forbedrer læringen
Mennesket lærer optimalt i trygge, kærlige og stimulerende miljøer. Det er den
tankegang, der er grundprincippet for de
nye snoezelhaver ved Landsbyen Sølund i
Skanderborg.
Når vi mennesker nyder noget, producerer vi blandt andet lykkehormomet serotonin og afstresningshormonet eller ’indsovningsstoffet’ melatoin. Dette påvirker vores
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Fra venstre: Vandet i caféhaven, en glad sten i den røde have og klokkespillet i den gule have.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet

humør positivt. Det er med til at gøre os
afslappede, åbne og i stand til at lære.
I Sølund bruger vi snoezelhaverne til
at fremme denne proces hos beboerne.
Udover at forbedre beboernes humør
bidrager haverne også til, at beboerne kan
lære mere om dem selv og deres forhold
til såvel omgivelser som andre mennesker.
Dermed opnår vi en personlig udvikling en
øget livskvalitet, som styrker deres muligheder for at få en velfungerende dagligdag.
Som det også fremgår af eksemplerne
i artiklen her, har beboerne i Sølund vidt
forskellige behov. Nogle har behov for at få
forbedret følesans, balance – eller i det hele
taget evnen til at reagere på påvirkninger
udefra, som det er tilfældet for Albert.
Nogle har et ekstra behov for at få tryghed
og ro i sindet, mens andre igen har brug

Foto: Hedeselskabet

for at få stimuleret og trænet deres fysiske
formåen.
Forud for etableringen af haverne gennemførte vi en fag- og designproces i et tæt
samarbejde mellem snoezelenkonsulent og
landskabsarkitekt. I denne proces definerede
vi behovene og designede haverne, så både
brugen af materialer, virkemidler og indretning af snoezelhaverne er tænkt igennem
med henblik på at kunne opfylde de mangeartede behov hos beboerne. På den måde har
medarbejderne på Sølund fået et sæt helt nye
pædagogiske værktøjer, de kan bruge til at
hjælpe beboerne videre med deres liv.
Forfatteroplysninger:
Gitte A. Andersson er snoezelenkonsulent i Landsbyen Sølund og Lene Lunghøj er landskabsarkitekt i
HedeDanmark a/s.

Snoezelhaverne i Landsbyen Sølund
Det er alment kendt, at det grønne er sundt for både
sjælen og fysikken. Denne viden er baggrunden for, at
Hedeselskabet har givet en række såkaldte snoezelhaver – eller sansehaver – til Landsbyen Sølund i Skanderborg Kommune. Udtrykket ”snoezelen” er sammensat
af de hollandske ord ”snuffelen” og ”doezelen”, som
betyder snuse og døse.
Med artiklen her giver vi et billede af, hvordan beboerne i Sølund oplever og bruger de nye sansehaver,
der er indrettet specielt til at bruge og styrke sanserne
igennem naturoplevelser – og til at styrke beboernes
selv, deres fysik og deres relationer til både fysiske
omgivelser og andre mennesker.
Landsbyen Sølund er en boform under Skanderborg
Kommune.
Sølund er Danmarks største boform for mennesker
med vidtgående fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Der er ca. 220 beboere i alderen fra 18 til 100 år
og med ca. 550 ansatte er Sølund også en landsby.
Foto: Hedeselskabet
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Måske bliver udvaskning af kvælstof og fosfor fra landbrugets marker i fremtiden begrænset ved hjælp af minivådområder.

Foto: LandbrugsMedierne

Minivådområder er et
lovende virkemiddel
Test af fire minivådområder viser gode resultater.
Minivådområderne har fjernet næringsstoffer fra
drænvand.
Af Jacob Peter Jacobsen og Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S

Det er praktisk muligt at designe og
anlægge små kunstige vådområder, der
med stor effektivitet kan fjerne næringsstoffer fra landbrugets drænvand. Hedeselskabet og Orbicon har i dette efterår
offentliggjort en rapport med de seneste
resultater fra fire minivådområder, og konklusionen er klar: Selv om testprogrammet
endnu ikke er afsluttet, så har testen af
minivådområderne vist så gode resultater,
at vi kan sige, at idéen er bæredygtig.
Det overordnede mønster er, at korrekt anlagte minivådområder kan fjerne

omkring halvdelen af kvælstoffet fra drænvandet, mens de kan tilbageholde omkring
70 procent fosfor.
Det betyder, at minivådområder i dag
fremstår som et lovende virkemiddel, der
kan supplere de nuværende store vådområder til fjernelse af kvælstof og fosfor.
Efter 2-3 års drift af testanlæggene viser
der sig et billede af, at anlæg med et sedimentationsbassin, et matricebassin bestående af groft flis samt et efterklaringsbassin
er en effektiv opbygning i forhold til fjernelsen af både kvælstof og fosfor. Udred-

ningen viser også, at der blandt andet er
behov for yderligere overvågning, udvikling
og optimering af anlæggene.
Minivådområderne mangler stadig
at bevise deres omkostningseffektivitet i
forhold til de nuværende vådområdeforanstaltninger, men de eksisterende testresultater giver allerede nu en indikation af,
at minivådområderne også økonomisk set
kan blive et perspektivrigt virkemiddel. En
undersøgelse af omkostningseffektiviteten
er i gang lige nu.

Lille arealkrav stor fordel
Et af de mest perspektivrige aspekter ved
minivådområderne er, at minivådområdernes arealkrav er beskedent. I projektet med
tre minivådområder med infiltrationsmatrice har vi opereret med en anlægsstørrelse på cirka 0,15 ha.
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124-M01a Testresultater

Testresultater fra fire minivådområder
Hedeselskabet har med Orbicon som projektansvarlig etableret, testet og målt
resultaterne af fire minivådområder. Her er de foreløbige resultater.

Ondrup Mose, Odder
Næringsstoffjernelse september 2010-september 2012

Kvælstof

Fosfor

Fjernelse

54%

75%

904 kg
Tilførsel

1.678 kg

Tilbageholdelse

74 kg
Tilførsel

Til vandløb

99 kg

774 kg

Til vandløb

25 kg

Ryå, Åbybro
Næringsstoffjernelse september 2011-september 2012

Kvælstof

Fosfor

Fjernelse

65%

38%

24 kg

247 kg
Tilførsel

651 kg

Tilbageholdelse

Tilførsel

Til vandløb

37 kg

404 kg

Til vandløb

13 kg

Den reducerede kvælstoffjernelse skyldes, at anlæggets matrice er delt i fire med henblik
på at sammenligne forskellige materialesammensætninger i matricen. Ud af fire
parallelle matricer har to matricer med leca og fintsnittet træflis sat sig så meget, at
vandet ikke kan passere tilstrækkeligt igennem matricerne. En tredje matrice
udelukkende med leca er biologisk inaktiv. Dermed er det kun én af de fire matricer –
med grov poppelflis – der reelt omsætter kvælstof.

Tanggaard Bæk, Kolding
Næringsstoffjernelse september 2011-september 2012

Fosfor

Kvælstof
Dette minivådområde består kun af et
sedimentationsbassin med det formål at
sammenligne matricebassinerne med det
simplest mulige minivådområde. Uden
matrice er der ingen kvælstoffjernelse.

Tilbageholdelse

71%

10 kg
Tilførsel

14 kg

Til vandløb

4 kg

Hustedvej, Kolding
Næringsstoffjernelse maj 2012-september 2012

Kvælstof

Fjernelse

72%

136 kg
Tilførsel

188 kg

Til vandløb

52 kg

Fosfor
I den indledende fase er der sket en
mindre lækage af fosfor fra anlægget
som følge af udvaskning af plantenæringsstoffer fra de friskflisede bøg,
poppel og pil, der er anbragt i de tre
parallelle matricer. De løbende
målinger viste i dette efterår, at der
nu sker en tilbageholdelse af fosfor.

Grafik: Troels Marstrand

Det betyder, at minivådområderne kan
anlægges inde på de intensivt dyrkede arealer, der er den primære kilde til næringsstofbelastningen af vandmiljøet. Rensningen af drænvandet kan på den måde foregå
tæt på kilden og medvirke til skabelse af
større biologisk mangfoldighed indenfor de
intensivt dyrkede arealer.

Effektiv kvælstoffjernelse
Kvælstoffjernelsen foregår i den såkaldte
matrice, og resultaterne viser, at grofthugget træflis har givet den mest effektive
kvælstoffjernelse.
Kvælstoffjernelsen sker ved, at træflisen
sikrer en stor overflade og udgør et attraktivt vækstmedie for svampe og bakterier,

der i sidste ende omsætter nitrat til luftformig – og dermed uskadelig – kvælstof.
Resultaterne indikerer, at et minivådområde med en korrekt opbygget matrice kan
fjerne i størrelsesordenen 50 procent af
den kvælstof, der tilføres med drænvandet.

Stor fosforfjernelse
Testanlæggene har også afdækket et andet
væsentligt aspekt, nemlig at minivådområder, selv simple bundfældningsbassiner, er i
stand til at fjerne en meget stor del af den
fosfor, der følger med drænvandet til minivådområderne.
Dette skyldes, at en stor del af fosforen
er bundet til partikler, som bundfældes
eller filtreres i minivådområderne.
Denne egenskab gør det interessant
også at se minivådområderne som et virkemiddel over for fosforbelastningen af
vandmiljøet, og dermed som et supplement
eller alternativ til de såkaldte P-ådale, der
aktuelt er i spil i konsekvens af vandplanerne. P-ådalene tænkes at fungere på den
måde, at regelmæssige oversvømmelser af
ånære arealer vil medføre en aflejring af
partikelbundet fosfor omkring vandløbene,
inden vandet når frem til fosforfølsomme
søer. Metodens virkning er endnu ukendt,
men har i forhold til de ånære arealer den
mulige ulempe, at arealerne bliver stadig
mere belastede med fosfor.
Genanvendelse
af en begrænset ressource
I lyset af, at fosfor er en begrænset ressource, synes minivådområdernes effektive
tilbageholdelse af partikelbundet fosfor at
være en bedre løsning på fosforproblemet.
Dels undgår man en mulig overbelastning af de ånære arealer, og dels får man
fosforen fanget på en måde, der gør det
nemt at returnere den til de landbrugsarealer, hvorfra den stammer. Partikelbundet
fosfor i sedimentationsbassiner (og matricebassiner) kan let pumpes eller graves op
og spredes ud på landbrugsarealerne. Også
selve den organiske matrice vil øge kvaliteten af landbrugsjorden.
Mere natur i landbrugslandet
Endelig skal det fremhæves, at mens både
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Vandgennemstrømning og indhold af
næringsstoffer måles omhyggeligt ved de fire
minivådområder, som Hedeselskabet har
etableret. Næringsstofferne i vandet måles
både ved tilløbet til og udløbet fra minivådområderne. Her måles vandgennemstrømningen i anlægget ved Hustedvej ved hjælp
af såkaldte Thomson overløb.

kvælstof- og fosfor-vådområder ofte har
en naturmæssig omkostning i form af
næringsstofbelastning af natur- eller naturprægede arealer, så rummer minivådområderne en mulighed for at skabe naturmæssig merværdi.
Minivådområderne kan være med til at
berige landbrugslandet med ny natur. Ved
at tænke naturaspektet dybt ind i udformningen og placeringen af minivådområderne, vil naturkvaliteten i udstrakt grad
kunne optimeres.

Vandhåndtering og klimatilpasning
Sidst og ikke mindst skal det nævnes, at
strategisk placerede og konstruerede minivådområder, eventuelt i kombination med
kontrolleret dræning, kan være med til at

Foto: Orbicon A/S

afhjælpe en væsentlig del af udfordringen
med vandhåndtering i forbindelse med
nedbør i det åbne land.
På den måde kan minivådområder også
ses som et virkemiddel i de forestående
planer for kommunernes klimatilpasning,
og det bør nævnes, at Orbicon i den for-

bindelse deltager i flere projekter, der sigter
mod at afdække dette potentiale.
Forfatteroplysninger:
Jacob Peter Jacobsen er biolog og projektleder og
Henrik Vest Sørensen er afdelingschef, begge i
afdelingen Natur & Plan, Orbicon A/S
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HedeDanmark udvider i Sverige
Foto: HedeDanmark a/s

Udvikling og salg af organisk gødning til det svenske marked
bliver et nyt mål for HedeDanmarks aktiviteter i Sydsverige,
efter selskabet har indgået aftale om at overtage en række
aktiviteter og kunder fra det svenske selskab BioRec Sweden
KB. Målet med aftalen med BioRec er blandt andet at udnytte
BioRecs dybe indsigt i lokale svenske regler, procedurer og
markedsforhold inden for handel med organisk gødning. Med
aftalen med BioRec ønsker HedeDanmark at kombinere BioRecs
lokale kompetencer med HedeDanmarks organisatoriske styrke,
viden og erfaring fra det danske marked og herunder sikre en
optimal udnyttelse og anvendelse af miljøvenlig organisk gødning på blandt andet landbrugsjord.

Tredje ordre fra
samme kunde

Aftaler om
skovcertificering

Miljøministeren
indvier Grynderup Sø

Staples Vegetables, en af Englands største

HedeDanmark har indgået 5-årige afta-

140 hektar. Eller hvad der svarer til 280 fod-

grøntsagsproducenter med flere produkti-

ler med Herning Kommune (1.754 ha) og

boldbaner. Så stor er Grynderup sø i Salling,

onsenheder rundt om i landet, har bestemt

Aarhus Kommune (1.516 ha) om FSC og PEFC

der har fået sit vandspejl tilbage. I august

sig for at etablere endnu et stort biogasan-

skovcertificering.

indviede miljøminister Ida Auken søen, som

læg. For tredje gang på tre år har Staples

Aftalen om certificering med Herning

havde været tørlagt siden 1800-tallet.
Orbicon har været rådgiver på projektet,

valgt Xergi som anlægsleverandør. Anlæg-

Kommune er blandt andet et resultat af et

get skal producere elektricitet og samtidig

længerevarende samarbejde med kommu-

som er igangsat af Naturstyrelsen. Hoved-

omdanne grøntsagsaffald og majsensilage

nen om rådgivning inden for skovdyrkning

formålet med den ny sø er, at den skal

til et gødningsprodukt af god kvalitet.

og certificering, som startede i 2009.

fjerne kvælstof fra vandet, før det havner i
Limfjorden.

Det nye biogasanlæg ved Sibsey nær

Foto: Orbicon A/S

Boston bliver etableret med en 4.000 kubikmeter primær reaktortank samt en 4.000
kubikmeter sekundær reaktortank.

Vi er altid
derude
et sted ...

Skovudstyr flytter
Når HedeDanmark Skovudstyr ved årsskiftet

Vi lægger mer energi hos dig

flytter de cirka 800 meter til nye lokaler

• Løber du tør for dieselolie, er vi hurtigt fremme
• Erfarne og lokalkendte chauffører
• Præcis og sikker levering

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

fra Vævervej 4 til Gl. Skivevej 21 i Viborg,
kommer de til at indrette sig i en del af

Så enkelt som

en 6.500 kvadratmeter stor ejendom, som
senest har været anvendt af Novopan Træindustri til produktion af træpaneler.
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Fornemt besøg i nye sansehaver

Forbrug
skal synliggøres
Forbrug af vand, varme og el skal synliggøres for beboerne. Det er den simple
grundtanke i et storstilet projekt, som KAB,
der tidligere hed Københavns Almindelige
Boligselskab, sætter i gang sammen med
Orbicon. Energifonden valgte at støtte projektet med 1 million kroner på den årlige
’Energi Fight Night’ i oktober.

Innovativ
kloakrenovering
Stærk forurening og et travlt havneområde
Foto: Hedeselskabet

har ført til, at Roskilde Forsyning renoverede
udløbet i fjorden – vel at mærke uden de
gamle kanaler blev gravet op.
Med Orbicon som rådgiver blev de 900
meter betonkanaler erstattet med nye
I forbindelse med regentparrets sommertogt fik Hendes Majestæt Dronning Margrethe

glasfiberrør. Projektet vandt midt i april

- Hedeselskabets protektor - den 2. september en rundvisning i Landsbyen Sølund i Skander-

SSTT-prisen (Scandinavian Society for Tren-

borg.

chless Technology) i Stockholm for det mest

Majestæten blev vist rundt i det såkaldte snoezelhus Guldhornet og i fire sansehaver og
en caféhave. Hedeselskabet har skænket haverne til Sølund.

innovative No dig-projekt foran ni andre
nominerede.

Sådan!

- Få styr
på tingene

KØB 4 P
TAPE OAG KKER
F
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KET
OVErBLIK
BEVArPÅ KASSE
/ MASKINER...
R / RINGBIND / REOLER

Mange muligheder
GER
VEjLEDNIN

Frit valg 20,-

TÆnD HEr!

DYMO TAPE D1
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12 mm tape i sort/hvid
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SIG
D
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299,s
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+

DYMO LABELMAnAgEr™ PnP™

“Plug and Play” – uden startbesvær
Tilsluttes via USB til pc. Ingen software, ingen installering
– programmet åbner automatisk på computerskærmen og er straks klar til brug!
Lithium-ion-batteri, som genoplades via USB tilslutning. Du har hverken behov for adapter eller
traditionelle engangsbatterier. Kan udskrive på DYMO® D1 tape i bredderne 6, 9 og 12 mm.
Varenr. 174583K

Telefon 79 14 07 00 • Kundeservice 70 12 33 44 • www.scanoffice.dk
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Orbicon indgår
storaftale med Odder Spildevand

Orbicon er i færd med at projektere selskabets første byggeprojekt i Grønland. Det
drejer sig om en bygning i Nuuk i 3 etager
med 2 lejligheder og butik i stueplan, samt

De kommende fire år skal Orbicon hjælpe Odder Spildevand A/S med at optimere driften på

kælder i forbindelse med udligning af

håndtering af spildevand fra byerne Hundslund, Ørting og Gylling. Opgaven indebærer plan-

niveauforskel i terræn.

lægning, projektering og anlægsarbejder for 60 millioner kroner.

Bygningen skal opføres i betonelemen-

Rensningsanlæggene, som betjener de tre byer, er forældede. Det giver anledning til at

ter, hvilket er utraditionelt i Grønland, da

anlægge trykledninger ind til Odder, så spildevandet i fremtiden bliver renset der. De nye

elementerne skal transporteres til landet.

trykledninger koster omtrent det samme som to nye rensningsanlæg, men driften bliver bil-

Projekteringen foregår i samarbejde med

ligere.

Kitaa Arkitekter.

Overtager anlægsgartner i Fredericia

Retningslinjer for skybrudssikring
Orbicon skal sammen med Teknologisk Institut undersøge en række bygninger og på den

Muligheden for at overtage en stærkt

baggrund udvikle retningslinjer for, hvordan man holder regnvandet ude af sin bygning.

forankret lokal aktør, drevet efter samme

Projektet er støttet af Realdania og udmunder blandt andet i en rørcenteranvisning.

forretningsprincipper som HedeDanmarks

I projektet skal der besigtiges 10-15 beboelsesejendomme samt et antal kommunale

eksisterende grønne serviceydelser, er

bygninger og en-familieshuse. Projektet udmunder også i en informationsfolder til

blandt årsagerne til, at HedeDanmark a/s fra

private husejere og to tekniske manualer til blandt andet rådgivere, entreprenører og

1. september overtager anlægsgartnervirk-

kloakmestre. Det skal give et overblik og en praktisk tilgang til, hvordan opgaven med at

somheden Wad & Kortegård i Fredericia.

klimasikre gribes an.

HedeDanmark overtager alle maskiner og
materiel fra Wad & Kortegård samt fire medarbejdere, der har et unikt lokalt kendskab,
som er opnået gennem mangeårige og
gode relationer til kunderne. Samtidig overtager HedeDanmark de aftaler, som Wad &
Kortegård har indgået med kunderne.

Fordobling af skov
aktiviteter i Baltikum

Viden om i morgen
– i dag.

HedeDanmark overtager det baltiske skovforvaltningsselskab Fest Forests aktiviteter
i Estland og Letland. Derved udbygger selskabet sin position som en førende forvalter
af skov i området. HD FestForest, som det
nye selskab omdøbes til, forbedrer mulighederne for at tiltrække flere private og institutionelle investorer.

Ny kommunikations
direktør
HedeDanmark har samlet sine kommuni
kationsaktiviteter i en fælles og nyetableret
Kommunikations- og Marketingafdeling
og har ansat Anders Lehmann som ny kommunikationsdirektør. Anders Lehmann har
samtidig fået plads i HedeDanmarks ledelsesgruppe.

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
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Er gassens guldalder på vej?
Biogas, forgasningsgas og skifergas. Gas er på vej frem på mange fronter. Vi rapporterer fra offenliggørelsen af World Energy Outlook 2012.

Foto: Alex Almberg

www.tidsskriftetvækst.dk/energi
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Fem nye vandveje til de næste vandplaner
Målrettede virkemidler og større lokalt medejerskab til, hvordan de
fremtidige vandplaner skal føres ud i livet.

Foto: Hedeselskabet

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø
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Afklaring om energiafgrøder til biogasproduktion
Over 50 ansøgere har søgt om 800 millioner kroner til udvidelse eller
etablering af nye biogasanlæg. Puljen er på 243 mio. kr.

Foto: iStockphoto

www.tidsskriftetvækst.dk/energi
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Vandløb – udnyt miljøpotentialet der hvor det findes!
Ændret grødeskæring i vandløb med ringe fald vil give for lille miljøgevinst, lød budskabet ved høring i Folketinget.

Foto: Bert Wiklund

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø
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