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Historie og fremtid
 

Som oplyst på Hedeselskabets årsmøde har jeg valgt, efter 16 år som 

administrerende direktør for Det danske Hedeselskab, at overdrage stolen 

og dermed de fremtidige muligheder og udfordringer til en ny administre-

rende direktør.

Det har for mig været 16 spændende år, hvor jeg sammen med dygtige 

og særdeles engagerede kollegaer har været med til at udvikle selskabet 

på en række fronter.

Når vi ser på Hedeselskabets snart 150-årige historie, har det været en 

rejse, hvor vi fortsat har formået at arbejde med og forbedre bo- og leve-

vilkårene for den danske befolkning. At vi oven i købet har kunnet forøge 

selskabets internationale aktiviteter inden for vore primære forretnings-

områder er klar en styrkelse af selskabet.

Hedeselskabet har en fantastisk historie. Derfor vil vi gerne opfordre 

selskabets medlemmer til at komme og besøge vort hovedkontor i Viborg 

og opleve historien i vort museum. Museet udbygges løbende, fordi vi 

som medarbejdere er pavestolte af Hedeselskabets historie, som i dag 

på mange måder er en integreret del af selskabets daglige arbejde og 

markedsføring. 

Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, 

der har et samfundsmæssigt mål med vort arbejde. Derfor er vi glade 

for, at vi i denne udgave af Vækst kan præsentere et udvalg af Natur- og 

Landbrugskommissionens anbefalinger, som vil kunne give både naturen, 

miljøet og den danske landbrugsproduktion et gigantisk løft. 

Kommissionens anbefalinger peger blandt andet på, at vi i højere grad 

skal bruge nye virkemidler til at få landbrugsproduktion, natur og miljø 

til at spille sammen. Det er virkemidler – eksempelvis minivådområder – 

som Hedeselskabet i en årrække har arbejdet systematisk med at udvikle. 

Der findes allerede en stribe værktøjer i værktøjskassen, mens andre – 

såsom stenrev – er godt på vej. 

Dermed er det alene op til politikerne at have modet til at realisere de 

opstillede anbefalinger.

Fra min side skal der afslutningsvis lyde en tak til Væksts redaktion og 

læsere for et godt samarbejde.

Ove Kloch

Adm. direktør

Hedeselskabet
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En ny produktion af tang (billedet) kan 

bidrage med både at opfange nærings-

stoffer i de marine områder og samtidig 

bidrage til økonomisk vækst gennem en 

øget produktion af biomasse. Produktion 

af tang og muslinger samt etablering af 

stenrev og ålegræsmarker i de kystnære 

vande er blot nogle af de nye virkemidler, 

der er på dagsordenen, efter at Natur- og 

Landbrugskommissionen har anbefalet 

en ny og mere målrettet miljøregulering 

af landbruget. På land er konstruerede 

minivådområder stærkt på vej, mens de 

traditionelle virkemidler som randzoner, 

efterafgrøder og kvælstofvådområder 

trænger til et eftersyn.
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I et år der har budt på kraftig vækst i aktivitetsniveauet, 

kan Hedeselskabet fremvise et godt årsresultat på  

32,1 mio. kr før skat.

Hedeselskabet realiserede i 2012 et over-
skud på 32,1 mio. kr før skat. Resultatet af 
den primære drift udgør 43,3 mio. kr mod 
et tilsvarende resultat på 47,9 mio. kr for 
2011.

Bestyrelsen betragter årets resultat 
som tilfredsstillende især set i lyset af den 
betragtelige aktivitetsudvidelse - og dermed 
omfattende integration af nye aktiviteter og 
medarbejdere, som har præget 2012.

”Med de store investeringer, der er fore-
taget i det forgangne år, står Hedeselskabet 
stærkere end nogensinde. Vi har opnået en 
stærk strategisk position på vores primære 
markeder, hvorfra vi kan bygge videre 
på den vækst, som er præsteret gennem 

de seneste år,” sagde bestyrelsesformand 
Frants Bernstorff-Gyldensteen ved Hede-
selskabets årsmøde i Grenaa den 29. april. 
Den markante vækst afspejler sig blandt 
andet i en omsætningsstigning fra 1,7 mia. 
kr i 2011 til 2,1 mia. kr i 2012.

Bestyrelsesformanden påpegede ligele-
des, at Hedeselskabet i 2013 vil fortsætte 
den positive udvikling, som foreningen 
har været igennem de seneste år, ligesom 
man fortsat vil støtte udvalgte projekter 
og aktiviteter inden for selskabets formåls-
paragraf. Derudover vil der blive allokeret 
yderligere ressourcer til at udvikle langsig-
tede innovationsprojekter inden for natur, 
miljø og energi.

En stærk forretning i vækst
Under sit indlæg på årsmødet gav adm. 
direktør og koncernchef Ove Kloch lige-
ledes udtryk for sin tilfredshed med det 
resultat, der er opnået og det engagement, 
som alle Hedeselskabets medarbejdere har 
udvist i det forgangne år. Han fortalte, at 
de store opkøb af selskaber som Skælskør 
Anlægsgartnere, Väla Mark & Trädgård 
og Korsbæk & Partnere samt overtagelse 
af ansatte i forbindelse med kommunale 
opgaver har betydet en tilvækst i medarbej-
derantal på ca. 40%.

Men selvom driftsfokusering, konsoli-
dering og integration af aktiviteter bliver 
centrale strategiske fokuspunkter for Hede-
selskabet i det kommende år, vil direktøren 
ikke udelukke, at der foretages yderligere 
opkøb i koncernen:

”På trods af, at vi har forøget vores akti-
vitetsniveau markant i 2012, står vi stadig 
ved indgangen til 2013 med en særdeles 
solid forretning, ligesom vi lægger over 20 
mio. kr i egenkapitalen. Derfor kan og vil vi 
foretage tilkøb til forretningen, såfremt de 
rette tilbud dukker op,” sagde Ove Kloch. 

International ekspansion
Under sin gennemgang af årets resultat 
fremhævede Ove Kloch desuden, at den 
internationaliseringsstrategi, som blev 
iværksat for et par år siden, nu for alvor 
afspejler sig i koncernens aktiviteter.

I 2012 har HedeDanmark således fore-
taget en markant udvidelse af forretnin-

Hedeselskabet   
præsenterer overskud før skat  
på mere end 32 mio. kr

Hoved- og nøgletal

132-ddh02aNøgletal

Mio. kr.

Omsætning
Resultat af primær drift
Resultat før skat
Årets resultat
Aktiver ultimo
Egenkapital ultimo
Soliditetsgrad
Antal medarbejdere

1.711
47,9
34,0
23,6

1.463
776
53.0

1.052

2.063
43,3
32,1
20,1

1.769
797
45,1

1.472

20122011

Bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen (tv) og formand for repræsentantskabet Jørgen Skeel.

Foto: Hedeselskabet

Grafik: Troels Marstrand
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gerne til Sverige. Her har selskabet entreret 
markedet for anlægsgartneri med opkøb 
af Väla Mark og Trädgård samt markedet 
for håndtering af organisk affald med 
overtagelse af aktiviteterne i miljøselskabet 
BioRec Sweden. Også inden for forvaltning 
af skov har HedeDanmark udvidet interna-
tionalt. Med opkøb af Fest Forest er selska-
bet nu den førende private skovforvalter og 
-udvikler for investorer i Baltikum.

Også Orbicon og Xergi har ekspanderet 
deres internationale aktiviteter i året, der er 
gået. Fra et nyetableret salgskontor i Wars-
zawa skal Orbicon levere konsulent- og IT-
løsninger til den polske forsyningsbranche. 
Trods et negativt årsresultat for 2012 ser 
fremtiden mere lys ud end nogensinde for 
Xergi, der for alvor har fået vind i sejlene 
på det britiske og franske biogasmarked.

Hedeselskabet   
præsenterer overskud før skat  
på mere end 32 mio. kr

Suppleringsvalg til Hedeselskabets repræsentantskab

Følgende personer er fyldt 70 år og er derfor trådt ud af Hedeselskabets repræsentant-
skab ved årsmødets afslutning: 

Gårdejer Jens Møller Eg, som var kredsvalgt i Region Midtjylland til 2014
- Medlem af repræsentantskabet siden 1996

Kammerherre Peter Skak Olufsen som kredsvalgt i Region Midtjylland til 2015
- Medlem af repræsentantskabet siden 1978

Fhv. rektor Jens C. Jørgensen som var kredsvalgt i Region Sjælland til 2014
- Medlem af repræsentantskabet siden 1996

Advokat Peter Tetens Hald som var kredsvalgt i Region Nordjylland til 2014
- Medlem af repræsentantskabet siden 1984

De nye medlemmer af repræsentantskabet er:

Henrik Bindslev er valgt til Region Midtjylland frem til 2015
- Direktør for Fusion for Energy og prodekan for Science and Technology-fakultetet på 
Aarhus Universitet

Bolette van Ingen Bro er valgt til Region Midtjylland frem til 2014
- Direktør og ejer af konsulentbureauet Navigators

Lone Færch er valgt til Region Nordjylland frem til 2014
- Bestyrelsesmedlem i bl.a. Færchfonden

Henrik Høgh er valgt til Region Sjælland frem til 2014
- Gårdejer og medlem af folketinget 

Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse har i 2013 udpeget 4 personer til Hedeselska-
bets repræsentantskab.:

Gårdejer Jens Ejner Christensen, gårdejer Torben Hansen og husmand Kurt Jørgen-
sen er genvalgt. 

Gårdejer Niels Kragh erstatter landmand Jørgen Lykkemark i repræsentantskabet. 

Valg af formand og næstformand
I forbindelse med Hedeselskabets årsmøde blev Jørgen Skeel genvalgt som formand 
for repræsentantskabet, mens Ib W. Jensen blev genvalgt som næstformand.

Aktiviteter i Hedeselskabets forretningsdel

HedeDanmark a/s opnåede i 2012 et resultat før skat på 30,8 
mio. kr, som har været igennem en omfattende vækst og inte-
gration af nye aktiviteter, ressourcer og ca. 400 nye medarbej-
dere. I løbet af året styrkede HedeDanmark således sin position 
på det danske marked for grøn service ved opkøb af bl.a. Skæl-
skør Anlægsgartnere, ligesom selskabet etablerede sig på det 
svenske marked for pleje og vedligeholdelse af grønne områder 
med køb af Väla Mark & Trädgård. Herudover overtog HedeDan-
mark den samlede drift af veje og grønne områder i Favrskov, 
Svendborg og Frederikssund kommuner, samt hos Forsvaret på 
Sjælland. 

Orbicon A/S realiserede i 2012 et resultat før skat på 14,1 mio. 
kr. Forretningsområderne miljø og kommunalteknik har i høj 
grad bidraget positivt til Orbicons samlede årsresultat, mens 
byggeriområdet har været oppe mod vanskelige markedsvilkår 
– specielt i Vestdanmark. I årets løb har Orbicon foretaget flere 
strategiske opkøb i form af Pluss Leadership (35% af aktierne), 
Arccon og Korsbæk & Partnere. Disse opkøb har gjort selskabet 
mere komplet som totalrådgiver. Endelig har Orbicon Grønland 
igen i år været involveret i miljøvurderinger og tekniske rådgiv-
ning i forbindelse med de forskellige råstofprojekter i Grønland.

Hedeselskabet Sp. z o.o., som ejer og driver tre vedvarende ener-
gianlæg i Polen baseret på afgasning af lossepladser. Selskabet 
har realiseret et overskud på 4,5 mio. kr før skat. Hedeselskabet 
Sp. z o.o. præsterer en tilfredsstillende fremgang i overskuddet på 
den primære drift før indtægten for salget af klimakreditter. Net-
toindtægten fra salget af klimakreditter er faldet i løbet af året som 
følge af manglende tilslutning til en fortsættelse af Kyoto-aftalerne. 

Xergi A/S realiserede i 2012 et underskud på -8,6 mio. kr. Hede-
selskabets andel af resultatet udgør 50%. Resultatet kan primært 
tilskrives forsinkelse af to store internationale biogasprojekter 
samt opbygning af viden og internationale markedsmuligheder i 
henhold til selskabets strategi. Xergi står ved indgangen til 2013 
med en tilfredsstillende ordrebeholdning, og tillige ser de politiske 
initiativer ud til at forbedre markedsvilkårene for biogas – både i 
Danmark og i udlandet.

Skov- og naturejendomme: Hedeselskabet ejer direkte eller er 
medejer af tilsammen 24.725 ha skov og naturejendomme i Dan-
mark og i udlandet, som har bidraget tilfredsstillende til årets 
resultat. 
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Fem minutter før afslutningen på Hede-
selskabets årsmøde i Grenaa den 29. april 
2013 lader bestyrelsesformand Frants 
Bernstorff-Gyldensteen bomben springe. 
Der går kun få sekunder, fra han rejser sig 
og går hen til talerstolen, men alligevel kan 
de fleste i salen nok fornemme, at noget 
ekstraordinært er under opsejling. 

- Jeg skal meddele forsamlingen, at 
Hedeselskabet skal have ny administre-
rende direktør. Ove Kloch har valgt at 
fratræde stillingen, og derfor er bestyrelsen 
i færd med at identificere en ny person til 
direktørstolen, fortæller bestyrelsesforman-

den. Det er en meget markant skikkelse, 
der nu tager sin afsked med det selskab, 
han har stået i spidsen for siden 1997. 

Da Ove Kloch tiltrådte som admini-
strerende direktør for Hedeselskabet, 
var det som styrmand for et selskab med 
850 ansatte, en omsætning på 700 mio. 
kr og røde tal på bundlinjen. Det har alt 
sammen ændret sig i den mellemliggende 
periode, hvor Hedeselskabet har været i 
rivende udvikling. Fra sit hjørnekontor 
på Klostermarken i Viborg har Ove Kloch 
været en væsentlig årsag til, at koncernen 
på årsmødet i Grenaa kunne præsentere et 
årsresultat for 2012 på mere end 32 mio. kr, 
en omsætning på der overstiger 2 mia. kr 
og en stab af medarbejdere der er vokset til 
omkring 1500 personer.

En planlagt proces
Selvom der er overraskelse at spore blandt 
de tilstedeværende medarbejdere, gæster 
og repræsentantskabsmedlemmer på års-
mødet, er hovedpersonen selv helt afklaret 

omkring situationen. Ove Kloch traf nemlig 
allerede beslutningen om at træde tilbage 
sidste år, og den samlede bestyrelse fik 
beskeden i december: 

- Jeg har været i selskabet i mere end 
16 år nu. Det har været en spændende og 
udfordrende rejse sammen med fantastisk 
engagerede og forandringsparate kollegaer. 
Vi kan i dag se resultatet i et stærkt øko-
nomisk og fagligt Hedeselskab. Nu vil jeg 
overlade styringen af selskabet til en ny 
person, der kan tilføre nye perspektiver, 
fortæller han. De mange år i spidsen for 
koncernen gør Ove Kloch til den længst 
siddende direktør i Hedeselskabet siden 
Enrico Mylius Dalgas, som var med til at 
stifte selskabet. 

En overordentlig tilfreds bestyrelse
På vegne af bestyrelsen udtrykker formand 
Frants Bernstorff-Gyldensteen sin tilfreds-
hed med den indsats, som den afgående 
direktør har leveret gennem årene: 

- Bestyrelsen er overordentlig tilfreds 
med den måde, Ove Kloch har ledet selska-
bet på, og de resultater, der er opnået. Ove 
Kloch har som den længst siddende direk-
tør brugt den styrke, kontinuitet i ledelsen 
giver, til at udvikle Hedeselskabet så det i 
dag kan være svært at genkende den virk-
somhed, han overtog i 1997. Omsætning, 
overskud og dermed egenkapital er steget, 
så Hedeselskabet i dag fremstår velkonso-
lideret og med muligheder for at fortsætte 
fremgangen i Danmark og i udlandet,” siger 
han.

Formanden understreger desuden, at 
Ove Klochs efterfølger vil overtage en virk-
somhed med store muligheder. Bestyrelsen 
er derfor overbevist om, at der i god tid før 
Ove Kloch fratræder, vil være udpeget en 
ny direktør for Hedeselskabet. Til at støtte 
bestyrelsen i udvælgelsesprocessen er fir-
maet Flensby & Partners engageret.

Nye udfordringer
Selvom fødselsattesten afslører, at han er 
fyldt 65 år, betyder fratrædelsen i Hedesel-
skabet på ingen måde et farvel til erhvervs-
livet for Ove Kloch. Uden for selskabets 
døre er han nemlig engageret i en række 
bestyrelser, ligesom han har nogle nye 
tilbud fra erhvervslivet, som han i øjeblik-
ket undersøger. 

Ove Kloch takker af som  
adm. direktør i Hedeselskabet 

Efter mere end 16 år træder 

Ove Kloch tilbage som admini-

strerende direktør og kon cern-

chef for Hedeselskabet. En ny 

person på posten vil snart  

blive præsenteret.

Ove Kloch har været den længst siddende direktør i Hedeselskabet siden Dalgas.

Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen
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Natur- og Landbrugskommissionen har 
netop afleveret deres anbefalinger til rege-
ring og folketing om, hvorledes det vil være 
muligt at genskabe vitaliteten og væksten 
i fødevareproduktionen, uden at dansk 
natur eller miljø belastes unødigt.

Det fælles udgangspunkt er en anbefa-
ling om at gøre op med den generelle regu-
lering af naturanvendelsen og landbrugs-
produktionen, som har været gældende de 
senere år, og som også har givet sig udslag 
i regulering som randzonereguleringen 
og lignende. Den generelle regulering bør 
ifølge anbefalingerne erstattes med en 
regulering, som tager sit udgangspunkt i en 
erkendelse af, at de naturgivne vilkår vari-
erer fra sted til sted, og reguleringen skal 
tage hensyn hertil, så man har mulighed 
for at optimere produktionen på de area-
ler, der kan tåle det, og i stedet fokusere 
beskyttelsen på sårbare arealer, og arealer 
med væsentlig naturmæssig betydning.

Samtidig har man erkendt, at der skal 
specifikke virkemidler til for at løse de 
udfordringer, som benyttelsen af de enkelte 
arealer kan skabe. 

Det er for mig at se banebrydende, at 
kommissionen er kommet frem til den 
konklusion, og de første kommentarer til 
anbefalingerne har da også været positive 

både fra naturinteresser og jordbrugsinte-
resser. 

Hvordan holder vi så fast i denne posi-
tive trend? For mig at se er der nogle helt 
væsentlige principper, som man skal have 
politisk mod til at fastholde: 

At beslutningerne og prioriteringerne 
omkring de enkelte områder bør træffes så 
decentralt som muligt. Hvilket vil sige, at 
det bør være ude i den enkelte kommune, 
man fastlægger prioritering og indsatser. 
Vi skal have tillid til, at kommunerne kan 
løfte denne opgave. Det er absurd, hvis vi 
mener, at kommuner godt kan tage sig af 
syge og gamle, uddannelse og jobskabelse, 
men ikke vandkvalitet og fauna i vand-
løbene. Kommunerne vil være de bedste 
til at sikre lokal forankring, en fornuftig 
afvejning af erhvervs- og naturinteresser 
og sammenhæng til kommunens øvrige 
planlægning.

Dernæst skal vi erkende, at det er en 
meget bred palette af virkemidler, som skal 
til for at løse udfordringerne i det åbne 
land. Her er det vigtigt, at man ikke dræber 
de mange aktuelle udviklingsinitiativer 
med krav om mangeårig dokumentation.  
Virkemidler, der er baseret på naturgivne 
processer, kan ikke standardiseres, hvorfor 
en generel godkendelse vil være næsten 

umulig. Til gengæld kunne man give tids-
begrænsede godkendelser til etablering, 
hvorefter det vil være op til dem, der 
vælger de nye løsninger, at vise, at initiati-
verne har den ønskede effekt.

Endelig tror jeg også, at man skal passe 
på med at drukne dette initiativ i et ønske 
om fuldstændig kompensation af alle, der 
får berørt deres produktionsvilkår. Opgøret 
med den forhadte generelle regulering vil 
betyde, at der bliver både vindere og tabere. 
Hvis man fastholder et krav om millime-
terdemokrati, så falder hele grundlaget for 
planen. Dette er en særlig udfordring for 
specielt landbrugets tillidsfolk. Det vil være 
her presset er størst, men der er også folk, 
som kan bære ansvaret, hvis de beslutter 
sig herfor.

Alt i alt, så er det befriende, at vi nu har 
et grundlag for den politiske behandling, 
som er så fremsynet som kommissionens 
rapport, og nu er det vist kun en partipo-
litisk ”drilleproces” på Christiansborg, eller 
ensidig organisationsretorik, som vil kunne 
bremse en positiv udvikling både for natu-
ren og jordbrugserhvervet.

Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør
Orbicon A/S

En ny start  
for natur og landbrug

Tema: Virkemidler Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk
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Halvanden uge før Hedeselskabets årsmøde i Grenaa 

offentliggjorde Natur- og Landbrugskommissionen 

sine anbefalinger og handlingsplaner. Derfor var det 

et højaktuelt emne, som prægede årsmødets gæste-

foredrag dette år. 

Klokken nærmer sig 16.00, og Jørn Jesper-
sen ankommer til Hedeselskabets årsmøde, 
mens forsamlingen af repræsentantskabs-
medlemmer, gæster og medarbejdere 
holder en kort pause fra det tætpakkede 
program. 

Jørn Jespersen har været en travl herre 
den seneste tid. Som formand for Natur og 
Landbrugskommissionen fik han til opgave 
at udfærdige en rapport, der skulle løse fire 
ambitiøse opgaver inden for natur, vand-
miljø, klima og vækst i landbrugssektoren. 

Efter 12 måneders intensivt arbejde 
offentliggjorde kommissionen den 18. 
april sit svar på disse problemstillinger. 
Det samlede resultat er rapporten ”Natur 
og Landbrug – en ny start”, som favner 44 
anbefalinger med i alt 144 forslag til hand-
linger. Det er netop denne rapport, som er 

baggrunden for de forventningsfulde tilhø-
reres opmærksomhed denne eftermiddag 
ved Hedeselskabets årsmøde på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter i Grenaa. 

Mere og bedre natur 
Et af de centrale emner drejer sig om 
naturområdet. Jørn Jespersen forklarer, at 
der i Danmark er for spredt og for usam-
menhængende natur, der bliver for dårligt 
plejet. Der mangler investeringer for at 
sikre ny natur. Kommissionen har i den 
forbindelse udarbejdet en række forslag, 
som skal sikre, at der iværksættes en bedre 
og større – både kvantitativ og kvalitativ – 
naturindsats.  

- Vi er nødt til at have nogle politisk for-
pligtende og klare målsætninger for udvik-
lingen i vores natur – både hvad angår 
areal, kvalitet og indhold. Der er behov for 
en bred politisk aftale, der kan holde over 

flere folketingsvalg, siger Jørn Jespersen fra 
talerstolen. 

Et af de initiativer, kommissionen fore-
slår, er etablering af et såkaldt nationalt 
naturnetvæk. Netværket skal kortlægge 
både eksisterende og potentielle natur-
områder med høj værdi med henblik på 
at målrette indsatsen i det pågældende 
område. En samlet plan over områderne 
gør, at midler og indsats i højere grad kan 
målrettes.

Ny miljøregulering 
Et andet emne, der har vakt stor interesse 
siden rapportens offentliggørelse, er forsla-
gene til en ny miljøregulering. 

Jørn Jespersen forklarer i denne hen-
seende, at den eksisterende regulering 
i høj grad er en generel regulering, som 
hverken er udpræget præcis, målrettet eller 
hensigtsmæssig for dansk landbrug. Ifølge 
formanden har jorderne således forskellig 
evne til at tilbageholde næringsstoffer, og 
det bør der tages højde for i en ny miljøre-
gulering. Tilbageholdelsen af næringsstoffer 
betegnes retention.

Kommissionens anbefalinger drejer 
sig derfor om, at der skal udarbejdes en 
kortlægning af jorderne i forhold til reten-
tionen. På den måde kan man lave en dif-

Anbefalinger  
kræver handling

Natur- og Landbrugskommissionen
Natur- og Landbrugskommissionen bestod af 12 uafhængige eksperter samt et sekretariat 
med embedsmænd udpeget af Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Finansministeriet og 
Klima og Energiministeriet. Kommisionens rapport omfatter i alt 44 anbefalinger og 144 
forslag til handlinger under følgende 12 overskrifter:
1. Mere og bedre natur.
2. Målrettet miljøregulering.
3. Mindre belastning med sprøjtemidler og bedre beskyttelse af drikkevandet.
4. En sammenhængende klimaindsats.
5. Styrket planlægning i det åbne land.
6. Udvikling og afsætning af fremtidens fødevarer.
7. Bedre mulighed for erhvervelse og finansiering.
8. Intelligent udnyttelse af biomassens muligheder.
9. Fremme af ny teknologi.
10. Nye perspektiver for EU´s landbrugspolitik.
11. Forskning – udvikling – innovation – kompetencer.
12. Effektiv forvaltning og kontrol.

www.mim.dk

Tem
a: V

irkem
id

ler

8 / Vækst 2•2013

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet



ferentieret regulering baseret på de forskel-
lige retentionsklasser i de forskellige jorder. 
Samtidig er der behov for mere viden 
om, hvilke stresspåvirkninger, der gør sig 
gældende i det pågældende vandområde. 
Tidligere har man primært været fokuseret 
på næringsstofudledning, men det er ifølge 
Jørn Jespersen alt for ensidigt kun at have 
et virkemiddel, når årsagerne til de dårlige 
tilstande er mangfoldige og komplekse.

Dokumentation af virkemidler
På baggrund af miljøets egentlige karakter 
i det enkelte vandområde skal der udarbej-
des en indsatsplan.

- Når vi så har fået lavet denne differen-
tierede plan for hvert vandområde, vil der 
være behov for at udvikle en række fleksi-
ble virkemidler, som den enkelte landmand 
kan tage i anvendelse. Det kunne jo være, 
at man skulle bruge virkemidler som mini-
vådområder, drænfiltre, stenrev, muslinge-
produktion eller andre muligheder, siger 
Jørn Jespersen.

det de generelle vilkår, som vi kender dem 
i dag, der kommer til at fungere og ikke et 
nyt miljøreguleringssystem. 

Samtidig understreger formanden, at 
kommissionens løsninger skal ses i en sam-
menhæng. Man kan ikke bruge kommis-
sionens anbefalinger som et katalog, hvor 
kun enkelte anbefalinger og handlinger 
følges. Alle anbefalinger hænger sammen 
og understøtter hinanden.

Skal kommissionens anbefalinger lykkes 
kræver det et bedre debatklima, samar-
bejde og politisk ansvar – så nu er det op til 
de interessenterne at gribe stafetten. 

Forfatteroplysninger:
Michael Kristensen (mick@hedeselskabet.dk) er 
kommunikationskonsulent i Hedeselskabet.

Natur og Landbrugskommissionen 
anbefaler i denne sammenhæng, at der 
skal indgås et strategisk samarbejde mellem 
myndigheder, erhverv og andre interesse-
organisationer. Dette samarbejde skal sikre 
en effektiv dokumentation af en bred pal-
lette af virkemidler, som kan tages i brug, 
efterhånden som de er dokumenteret. 

Op til landbruget  
og de grønne organisationer 
Som afrunding på sit foredrag adresserer 
Jørn Jespersen en række spørgsmål fra 
salen, og et af disse går på, hvad der kræves 
for, at anbefalingerne føres ud i livet. For-
manden tænker kort over sin formulering 
og svarer derefter:

- Skal dette lykkedes er det meget op til 
landbruget og de grønne organisationer. 
De gode løsninger findes i dialog, og man 
bliver nødt til at se tingene i helheder. Hvis 
eksempelvis landbruget holder fast i mil-
limeterdemokrati i forhold til den enkeltes 
muligheder for landbrugsdrift, så bliver 

Formand Jørn Jespersen præsenterede Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ved Hedeselskabets årsmøde.
Foto: Hedeselskabet
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Brugen af virkemidler som minivådområder og 

stenrev kræver dokumentation og mere viden om, 

hvordan virkemidlerne skal prioriteres, planlæg-

ges og placeres.

Jammerbugt Kommune i Nordjylland er 
usædvanligt flad. En stor del af arealet er 
drænet eller inddæmmet fjordbund, som 
grænser op mod Limfjorden og bruges til 
landbrugsproduktion. Kommunen har da 
også store udfordringer i forhold til vand-
planerne, idet en tredjedel af den samlede 
kvælstofreduktion, der skal gennemføres 
ifølge vandplanerne, kommer fra oplandet 
til Limfjorden. Her fylder Jammerbugt 
Kommune ganske meget i billedet.

Derfor var der glæde på borgmester-
kontoret i Aabybro, da Natur- og Land-
brugskommissionen den 18. april offentlig-
gjorde sine anbefalinger om blandt andet 
at fremme alternative virkemidler som 

minivådområder og stenrev for at opnå en 
mere effektiv opfyldelse af EU’s vandram-
medirektiv.

”På et tidspunkt var det som om man 
troede man kunne løse alle problemer ved 
at indføre bræmmer. Derfor er det glæde-
ligt, at en uafhængig kommission har valgt 
at stå på flere faglige ben, så vi udnytter alle 
de faglige muligheder, der er kommet frem 
igennem en lang og sej proces over de sene-
ste år. Men nu er det jo en kommission, så 
det bliver op til politikerne og regeringens 
embedsværk at føre anbefalingerne ud i 
livet,” siger borgmester Mogens Gade. 

Miljøminister Ida Auken og fødevaremi-
nister Mette Gjerskov  har meldt ud, at de 
gerne vil følge kommissionens anbefalinger. 
Forude står dermed et stort arbejde med 

at udvikle og dokumentere effekten af de 
nye virkemidler, og at finde ud af, hvordan 
stat, kommuner og landbrug kan prioritere 
og planlægge anvendelsen af de nye virke-
midler.

Behov for  
mere helhedsorienteret tilgang
Flemming Gertz, landskonsulent i Viden-
center for Landbrug, peger på, at brugen 
af de nye virkemidler forudsætter en mere 
helhedsorienteret tilgang.

”Man er nødt til at se på hver enkelt 
fjord individuelt og få et billede af de pro-
blemstillinger, der gør sig gældende. I dag 
taler man om såkaldte ”multiple stressors”, 
det vil sige, at der kan være mange forskel-
lige faktorer, som stresser livet i den enkelte 
fjord,” siger Flemming Gertz.

Udover næringsstoffer fra landbruget 
peger han på fiskeri, hvor man skraber 
bunden med redskaber – eksempelvis 
muslingefiskeri – eller at man fisker store 
fisk ud af bestandene.  Det kan også for-
skyde den økologiske balance, at der sker 
ændringer i bundvegetationen, som binder 
næringsstoffer og stabiliserer fjordbunden. 

Masser af arbejde forude

Pilotprojekter bør måske koncentreres i Limfjorden, ikke mindst i Skive Fjord,  
foreslår en forsker i denne artikel. Her ses en landbrugsejendom ved Hvalpsund fra fjordsiden.

Foto: Hedeselskabet
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”Når man har et samlet overblik over 
fjordens tilstand, så må man vurdere beho-
vet for at reducere udledningen af nærings-
stoffer fra land, og her handler det så om, 
at nå reduktionen ved at finde de bedst 
egnede virkemidler,” forklarer Flemming 
Gertz. 

Hvad skal der så til?
Budskabet fra Flemming Gertz er, at der er 
behov for en bedre kortlægning og overvåg-
ning af miljøtilstanden i fjordene. 

I Jammerbugt Kommune peger teamle-
der Henrik Damsgaard også på, at der er 
behov for mere viden.

”Vi skal have et væsentligt mere detal-
jeret vidensgrundlag om udvaskning af 
næringsstoffer fra markerne til vandmil-
jøet. Desuden bør man begynde at ind-
drage den viden, vi har i kommunerne om 
eksempelvis de fysiske forhold i vandlø-
bene,” siger Henrik Damsgaard.

Sæt fokus på Limfjorden
Jesper Andersen, der er projektchef, Ph.D, 
ved Aarhus Universitet, arbejder med 
økosystembaserede forvaltningsstrategier, 
herunder ”multiple stressors”. Han mener, 
at der skal sættes turbo på flere pilotpro-
jekter, afprøvning og dokumentation af nye 
virkemidler som eksempelvis konstruerede 
minivådområder, intelligente bræmmer, 
stenrev og muslingeopdræt.

”Udfordringerne i Limfjorden er som et 
bjerg, der skal bestiges. Derfor vil jeg fore-

siering og afprøvning af nye virkemidler, 
herunder gennemførelse af fuldskala pilot-
projekter.

Hvad med tidshorisonten?
Med hensyn til tidshorisonten vurderer 
Jesper Andersen fra Aarhus Universitet,  at 
arbejdet kommer til at tage tid.

”Det tager tid at afprøve og dokumen-
tere effekten af nye virkemidler, og det skal 
gøres ordentligt. Derfor tror jeg ikke de nye 
virkemidler for alvor kan blive taget i brug 
før i den tredje vandplanperiode,” siger 
Jesper Andersen. Tredje vandplanperiode 
løber fra 2022 til 2027.

Landskonsulent Flemming Gertz mener, 
at nogle virkemidler som minivådområder 
- i hvert fald de mest simple - og muslinger 
på line vil kunne bruges allerede i anden 
planperiode 2015-2021, mens stenrev og 
genetablering af ålegræs nok må vente til 
tredje planperiode.

Natur- og Landbrugskommissionens 
formand Jørn Jespersen så muligheder for 
at komme i gang med det samme, da han 
præsenterede kommissionens anbefalin-
ger i april: ”Nogle af de nye virkemidler 
kan tages i brug meget hurtigt. Andre skal 
dokumenteres mere grundigt og kan måske 
først tages i brug om 4-6 år. I denne sam-
menhæng er det afgørende, at man politisk 
tager stilling til, hvor stor sikkerhed man 
ønsker for effekten af virkemidlerne, før 
man sætter dem i værk. Men man kan i 
hvert fald straks gå i gang med, at myndig-
heder, erhverv og interesseorganisationer 
begynder på indsatsen for at afprøve og 
videreudvikle de nye virkemidler,” sagde 
Jørn Jespersen.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk) er free-
lancejournalist og redaktør af Vækst.

slå, at man koncentrerer alle demoprojek-
ter i Løgstør Bredning, Skive Fjord og Karup 
å-oplandet. Jeg tror det ville være værdi-
fuldt, hvis man koncentrerede demoprojek-
terne i det område, hvor problemerne er 
størst,” siger Jesper Andersen

Nyt samarbejde på vej?
Natur- og Landbrugskommissionen anbefa-
ler, at der gennemføres en bedre vurdering 
af miljøtilstanden i fjorde og kystnære 
vandområder og af de påvirkninger, som de 
enkelte vandområder er udsat for. 

Desuden anbefaler kommissionen, at de 
ansvarlige statslige myndigheder snarest 
muligt tager initiativ til etablering af et for-
pligtende samarbejde om udvikling af nye 
virkemidler på tværs af relevate forsknings-
institutioner, myndigheder, organisationer, 
konsulentvirksomheder og erhverv. 

Det nye samarbejde skal sikre en styrket 
indsats og fælles prioritering, samfinan-

Kommunernes viden om de fysiske forhold i vandløbene bør bruges meget mere lyder budskabet fra 
Jammerbugt Kommune. Ryå er et af de større vandløb, der snor sig gennem kommunes flade landskab. 

Fokus på Limfjorden?

132-T03a Limfjorden

Vandrammedirektivet rejser store 
udfordringer omkring Limfjorden, 
hvor cirka en tredjedel af den 
samlede kvælstofreduktion i 
Danmark skal opnås. I artiklen 
her foreslås det, at demonstra-
tionsprojekter af nye
virkemidler koncentreres i 
Limfjorden, primært omkring 
Løgstør Bredning, 
Skive Fjord og Karup Å.

Jammerbugt 
Kommune

Løgstør 
Bredning

Skive Fjord

Skive 

Aalborg

Karup Å

Foto: Johnny Madsen, Scanpix

Grafik: Troels Marstrand
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Vækst har set på, hvad der skal til for at vi kan 

komme videre med at bruge nye virkemidler som 

minivådområder og intelligente randzoner – og sikre 

en optimal udnyttelse af eksempelvis efterafgrøder 

og kvælstofvådområder.

Idéen om at gå mere målrettet til værks for 
at reducere udledningen af næringsstoffer 
og forbedre vandmiljøet har ført til frem-
komsten af en række nye idéer til virkemid-
ler såsom minivådområder og intelligente 
randzoner. 

Med Natur- og Landbrugskommissio-
nens anbefalinger har de nye virkemidler 
fået frisk vind i sejlene. Derfor har Vækst 
set på, hvilke forudsætninger der skal opfyl-
des for at Danmark kan komme i gang med 
at bruge et udpluk af de nye virkemidler, 
der kan anvendes på land – og hvad der 
eventuelt mangler på nuværende tids-
punkt. Samtidig har Vækst set på behovet 
for at give nogle af de mere traditionelle 
virkemidler et eftersyn. 

Minivådområder  
– tæt på brugbar dokumentation
Minivådområder er i princippet små 
konstruerede vådområder, der omsætter 
kvælstof i drænvand til uskadelig kvælstof i 
luften i kraft af naturlige bakterielle proces-
ser. Processerne ligner processer, der finder 
sted i naturlige vådområder. 

”Konstruerede minivådområder er det 
virkemiddel, hvor vi er tættest på at have 
en brugbar dokumentation af effekten. Når 
man skal placere et minivådområde, skal 
man ud i landskabet sammen med land-
manden og se, hvor drænene er placeret 
og kigge på landskabets udformning. Der 
skal også tages målinger i drænene, så man 
sikrer, at drænvandet indeholder nærings-
stoffer, som skal tilbageholdes. Det svære 
bliver nok at skabe en national planlæg-

ning,” siger landskonsulent Flemming Gertz 
fra Videncenter for Landbrug.

DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi har udarbejdet en en statusrapport 
om nye virkemidler til Natur- og Land-
brugskommissionen. Rapportens forfattere 
anbefaler blandt andet, at der igangsættes 
undersøgelser af drænafstrømningens stør-
relse under repræsentative betingelser.

Intelligente randzoner  
– kortlægning og test
Med hensyn til randzoner har der i mange 
måneder kørt en heftig debat om regerin-
gens beslutning om at indføre 10 meter 
randzoner langs alle vandløb og søer. Kri-
tikken har gået på, at randzonerne nogle 
steder er overflødige og blot tager land-
brugsjord ud af drift, uden at det har nogen 
positiv effekt for vandmiljøet, eksempelvis 
fordi regnvand strømmer på langs ad 
randzonerne. Desuden vil der være andre 
steder, hvor en randzone på 10 meter ikke 
er tilstrækkeligt bred til at beskytte vand-
miljøet mod udvaskning af næringsstoffer.

Ifølge rapporten fra DCE vil en variation 
i randzonerne især kunne anvendes til at 
reducere tabet af fosfor til vandmiljøet. 
Ifølge rapporten bør randzonerne tilpasses 
lokale forhold, blandt andet jordoverfladens 
hældning og indholdet af lerjord, da det er 
vigtigt, at strømmende overfladevand spre-
der sig ud i randzonen. Randzonens bredde 
skal tilpasses den kraft det strømmende 
vand kommer med, så det ikke skaber ero-
sionsrender igennem randzonen. 

En forudsætning for anvendelsen af de 
intelligente randzoner er ifølge DCE, at der 
findes et opdateret kortmateriale i form af 
såkaldte P-risikokort, som kan identificere 
de arealer, hvor risikoen for fosfortab er 
størst. Der findes i dag en første version af 
et P-risikokort, som skal opdateres, før det 
kan bruges i praksis. 

P-risikokortet skal indgå i et beslutnings-
støttesystem, som skal udvikles. Desuden 
vurderer forskerne fra DCE, at brugen af 
intelligente randzoner bør testes i felten 

Virkemidler på land  
– hvad skal der til ?
Karup Å løber ud i Skive Fjord.  
Mange marker langs Karup Å har en høj tilbageholdelse af næringsstoffer. På disse marker  
har efterafgrøder ingen effekt. Alligevel kommer mange næringsstoffer fra åen ud i Skive Fjord. 

Foto: Flemming Worms
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under forskellige forhold, jordtype, hæld-
ning og dræningsforhold, så testen afspejler 
årstidsvariationerne hen over en årrække.

Udover kortlægning af arealer med 
risiko for fosfortab, mener Natur- og Land-
brugskommissionen, at der også skal ses på 
vandområdernes følsomhed over for fosfor.

Efterafgrøder og  
mere viden om stoftransport
Men der er ikke blot behov for at udvikle 
nye virkemidler og etablere viden og 
beslutningsværktøjer, der gør det muligt 
at anvende dem. Der er også behov for at 
se på mere traditionelle virkemidler som 
efterafgrøder, lyder budskabet fra Flem-
ming Gertz fra VidenCenter for Landbrug. 

”Hvis vi ser på Skive Fjord, så kommer 
næringsstofferne fra Karup Å. Men når 
man ser på oplandet til Karup Å, så er det 
et sandet opland med en meget høj tilbage-
holdelse af kvælstof, og på mange marker 
har efterafgrøderne ingen effekt. Derfor 
skal vi blive meget bedre til at kende stof-
transporten fra marken til vandløbene, så 
vi kan placere efterafgrøderne der hvor de 
har en effekt,” siger Flemming Gertz.

det vil være til skade for den næringsfattige 
natur langs vandløbene. I den sammen-
hæng ville det være godt med en teknisk 
anvisning på, hvordan man gennemfører 
denne kortlægning,” siger Rasmus Ejrnæs.

Dokumentation og  
mere miljøovervågning
Konklusionen hos de aktører Vækst har 
talt med er forholdsvis klar. Der er behov 
for en del mere viden om vandets van-
dringsveje i landskabet, så der bliver mere 
overblik over, hvor og hvordan både nye 
og gamle virkemidler kan bruges optimalt. 
Derudover er der behov for fortsat udvik-
ling og dokumentation af i hvert fald nogle 
af virkemidlerne.

Der er nok at tage fat på.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk) er free-
lance journalist og redaktør af Vækst.

Vådområder og  
kortlægning af natur i ådale
Kvælstofvådområder er et andet virkemid-
del, som måske trænger til et eftersyn. 

Senior forsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus 
Universitet har sammen med en gruppe 
forskere advaret om, at traditionelle våd-
områder kan blive en trussel for nærings-
fattig natur i ådalene. Hvis man lader 
kvælstofholdigt drænvand løbe ud over en 
eng, der er præget af næringsfattig natur og 
høj biodiversitet, vil næringskrævende arter 
tage magten i området til skade for den 
næringsfattige natur. 

Derfor er der ifølge Rasmus Ejrnæs 
behov for en langt bedre kortlægning 
af næringsfattig natur i ådalene – som i 
EU-terminologi betegnes ”grundvands-
betingede terrestriske økosystemer”, fordi 
naturen i disse områder forsynes med rent 
grundvand.

”Danmark har ikke udarbejdet en klar 
definition af disse økosystemer, eller hvil-
ken tilstand de skal være i for at de skal 
beskyttes. Det skal på plads, før vi kan kort-
lægge økosystemerne, så vi kan undgå at 
placere kvælstofvådområder på steder, hvor 

for et renere miljø!
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Oversigt over virkemidler på land

132-T05a Virkemidler oversigt

Et udpluk af virkemidler, der aktuelt arbejdes med på land. Oversigten giver et overblik over, hvad vi ved med hensyn til forudsæt-
ninger for anvendelse af virkemidlerne samt hvad der mangler for at få virkemidlerne i brug eller opnå en optimeret anvendelse.

Virkemiddel

Skal placeres hvor udvaskning sker 
via dræn og ikke som diffus 
udvaskning

Der mangler nationalt overblik og kortlægning af afstrømning og 
udvaskning af næringsstoffer via dræn. Der mangler viden om andre 
virkemidlers omkostningseffektivitet mht. reduktion af fosfor.

Skal placeres, hvor de har en effekt 
på udvaskningen af næringsstoffer 
– topografi mm bør vurderes i det 
konkrete tilfælde

Mangler kortlægning af vandområder, der er sårbare over for fosfor.
Der mangler opdateret version af P-risikokort. Der mangler afprøvning 
og dokumentation af intelligente randzoners funktion og effekt.

Skal placeres, hvor de har en effekt 
på udvaskningen af næringsstoffer. 

Der mangler viden om stoftransport fra marker til vandløb.

Undgå placering på steder, hvor 
overrisling med N-belastet drænvand 
kan belaste grundvandsfødt natur.

Danmark mangler at definere grundvandsbetingede terrestriske 
økosystemer. Der mangler en national kortlægning af grundvandsbe-
tingede terrestriske økosystemer. Der bør laves en teknisk anvisning 
for, hvordan denne kortlægning udføres.

Manglende videnForudsætninger

Konstruerede 
minivåd-
områder

Intelligente 
randzoner

Efterafgrøder 

Kvælstof-
vådområder

Grafik: Troels Marstrand
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En række indsatser og virkemidler i de marine 

områder er nødvendige for at forbedre den økolo-

giske tilstand i de kystnære vande. 

En række nye indsatser og virkemidler 
sigter mod at forbedre den økologiske til-
stand i havet og især i de kystnære vande. 
Det gælder eksempelvis produktion af 
muslinger og tang til fjernelse af nærings-
stoffer samt genetablering af stenrev og 
ålegræs, der udgør vigtige habitater. 

I Danmark er der udarbejdet natur- og 
miljøplaner for kystnære farvande. Disse 
indeholder målsætninger og rammer for 
nødvendig indsats i forhold til sikre en god 
økologisk tilstand. Det er målet, at vand-
områderne ikke er påvirket af for store 
forekomster af næringsstoffer, der giver 
uklart vand, eller andre menneskeskabte 
påvirkninger. Ålegræssets udbredelse er 
afhængig af vandets klarhed og udbredel-
sen er en vigtig måleparameter for økosy-
stemets tilstand. Målsætningerne for udbre-
delsen af ålegræs skal derfor understøtte 

en god vandkvalitet i forhold mængden af 
næringsstoffer, samt et stort areal af åle-
græs som levested for andre organismer. 

Problemstillingen i de marine områder 
er, at næringsstoffer medvirker til opblom-
string af planktonalger i vandet. Plankto-
nalgerne gør vandet uigennemsigtigt, så 
lyset ikke kan trænge ned til ålegræsset på 
bunden. Manglende lys og en forrådnelse 
af alger på havbunden medvirker til, at 
ålegræsset kun lever på helt lavt vand i 
mange fjorde (ca.  0-6 m). I havbunden er 
der gennem flere generationer ophobet 
kvælstof og fosfor som en følge af udled-
ning af næringsstoffer fra land. Når der 
er ilt i vandet, forbliver kvælstof og fosfor  
bundet i havbunden. Når ilten forsvin-
der nær havbunden, ændres de kemiske 
forhold, så kvælstof og fosfor begynder 
at lække til vandet. Dette betyder, at vi 

mange år frem i tiden kan forvente pro-
blemer med et for højt næringsstofniveau 
trods reduceret udledning fra landbrug 
og byer. Udvikling af indsatser eller vir-
kemidler, der fjerner næringsstoffer eller 
fremskynder gendannelsen af ”upåvirket 
natur” (god tilstand) er derfor nødvendige, 
for at målsætningen om god tilstand i de 
marine områder kan opnås. Denne artikel 
beskriver de generelle problemstillinger 
for udvikling af marine virkemidler, med 
særlig fokus på de områder, hvor Orbicon 
har opbygget viden og rådgiver til gavn for 
dansk natur.

Igangværende projekter

KOMBI projektet har til formål at 
udvikle kompensationsopdræt af 
muslinger og tang ved havbrug (2012-
2014). 

MAB3 projektet som har til formål at 
udvikle bioraffinering af tangbiomasse 
(2012-2015) Finansieret af Det strate-
giske Forskningsråd.

Pilotprojekt vedrørende stenrev i 
Limfjorden er under udarbejdelse/
udvikling. 

Status for virkemidler 
i det marine miljø

Dyrkning af tang i havet kan opfange næringsstoffer og bidrage med en produktion af biomasse. Orbicon kører forsøg i samarbejde med AlgeCenter Danmark, 
der i foråret blev præsenteret for Hedeselskabets repræsentantskab i forbindelse med selskabets årsmøde.

Foto: Hedeselskabet Foto: Hedeselskabet
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Af Per Andersen, Jonathan Carl, Per Dolmer og Heidi Bredgaard Timm, Orbicon A/S



Produktion og høst  
af biomasse som fangkulturer
Når der tilføres for store mængder af 
næringsstoffer til det marine system, er det 
en særlig udfordring af fjerne dem igen. 
Orbicon arbejder med udvikling af kon-
cepter, hvor næringsstoffer kan fjernes fra 
kystvandene ved at etablere produktion af 
biomasse, hvis primære formål er nærings-
stoffjernelse. Denne form for produktion 
kan opfattes som et virkemiddel og kaldes 
også kompensationsopdræt eller fang-
kultur, fordi der fanges kvælstof og fosfor. 
Den producerede biomasse består typisk 
af muslinger (blåmuslingen Mytilus edulis) 
eller tang (f.eks. sukkertang Laminaria sac-
charina/latissima), som dyrkes i opdrætssy-
stemer hængt op i vandfasen.

Muslinger giver klarere vand
Muslingerne fjerner både næringsstoffer og 
partikler. Fjernelsen af partikler medfører 
en øjeblikkelig lokal effekt på vandets klar-
hed. Muslingerne optager næringsstoffer 
i form af planktonalger fra et stort hav-
område, idet føden kommer med vandets 
strømme. Til gengæld kan produktionen 
medføre en lokal belastning, da muslin-
gerne udskiller en del af føden som fæka-
lier, der synker ned på bunden.

Erfaringerne viser, at indholdet af kvæl-
stof og fosfor i muslingerne varierer meget 
efter alder, tid på året og de lokale miljø-
forhold. Derfor afhænger både placering 
af muslingeproduktionen og tidspunkt for 
høst af muslingerne af, hvad man vil opnå 
med produktionen, det vil sige om formå-
let er at fjerne den størst mulige mængde 
næringsstoffer fra havet eller at producere 

sten eller udplante tang eller ålegræs. 
Denne form for gendannelse af natur 
kaldes habitatrestaurering og er et vir-
kemiddel, som Orbicon arbejder på at 
udvikle. 

Hvordan får vi tang på stenrevene?
I Limfjorden er der et ønske om at gen-
danne et stenrev med bevoksning af tang. 
Stenrev vil udgøre vigtige levesteder for en 
række marine organismer, og iltproduktio-
nen fra tangplanterne kan potentielt for-
bedre miljøtilstanden. Ideen er, at tangen 
tilfører ilt til bundvandet, så der ikke opstår 
iltsvind. Dette medfører, at næringsstoffer 
fastholdes i bundsedimentet. 

En udfordring ved stenrev er, at arts-
sammensætningen på revene varierer 
med blandt andet havets saltindhold og 
belastning med næringsstoffer. I de mere 
næringsstofbelastede fjorde etableres der 
typisk blåmuslinger på stenrev, hvorimod 
tang etableres, hvor belastningen er lavere, 
og saltindholdet er højere. Da stenrev for-
bedrer mijøtilstanden ved, at tangen produ-
cerer ilt, er det afgørende, at der etableres 
store mængder af tang på stenrevene. Der 
er brug for mere viden om, hvordan vi kan 
sikre, at store mængder tang etableres på 
stenrevet – og undgå, at muslinger og andre 
iltforbrugende dyr kommer til at dominerer 
stenrevet. Denne viden arbejder Orbicon 
og en række samarbejdspartnere fra danske 
universiteter og forskningsinstitutioner på 
at tilvejebringe i et piloteksperiment. 

Undervandsmarker med ålegræs 
Erfaringen viser, at ålegræs ikke uden 
videre vender tilbage på lokaliteter, hvor 

foder eller fødevarer med et bestemt ind-
hold af eksempelvis aminosyrer og omega 3 
fedtstoffer. Dette undersøges blandt andet 
nærmere af Orbicon i forbindelse med det 
grønne udviklings- og demonstrationspro-
jekt KOMBI. 

Tang under udvikling
Metoder til dyrkning af tang i stor skala er 
under udvikling af Orbicon i samarbejde 
med en række aktører i akvakulturerhver-
vet. Produktionsforholdene er bedst i de 
mere åbne dele af de kystnære områder, 
hvor mængden af næringsstoffer løbende 
suppleres af tilførsel fra bundvandet, f.eks. 
ved opblanding af næringsrigt bundvand 
til overfladevandet. Disse forhold findes 
typisk i områder med kraftig strøm som i 
Lillebælt eller ved kyster med hyppig fra-
landsvind. Den eksisterende kortlægning af 
disse områder kan kombineres med viden 
om, hvor der er behov for kompensation, 
for eksempel i forbindelse med havbrug.

Der mangler i dag dokumentation af 
miljøeffekterne ved dyrkning af tang. 
Blandt andet kan tang medføre en skygge-
virkning på havbunden, hvilket kan svække 
vegetationen på bunden helt lokalt. Endvi-
dere mangler der en udvikling af anvendel-
sen af den producerede tang. 

Habitatrestaurering  
– en genvej til mere marin natur
Marine naturområder, som stenrev med 
bevoksning af tang eller naturtyper som 
ålegræsenge, vil kun langsomt gendan-
nes, efterhånden som belastningen med 
næringsstoffer mindskes. Gendannelse af 
disse naturtyper kan ske ved at udlægge 

Indsatser og virkemidler i marine områder

132-T07a Marine Virkemidler

Forudsætninger

Tabellen giver et overblik over mulige indsatser og virkemidler, der aktuelt arbejdes med i marine områder. Oversigten giver et overblik 
over, hvad vi ved med hensyn til forudsætninger for anvendelse af virkemidlerne samt hvad der mangler for at tage virkemidlerne i brug.

Virkemiddel

Stenrev med påvækst af store tangarter skaber 
levesteder for forskellige planter og dyr. Tangen 
producerer ilt, der frigives og bidrager til gode 
iltforhold på bunden, som forhindrer frigivelsen af 
næringsstoffer.

Metoder til at sikre tangvækst på stenrev i nærings-
stofbelastede områder skal udvikles.
Effekten af retablering af stenrev på belastningsfor-
holdene skal demonstreres i praksis.

Skal placeres på dybder med tilstrækkeligt lys 
(< 6-8 m). Bundtypen skal være velegnet.

Teknikker til udplantning/såning af ålegræs er udviklet, 
men ikke afprøvet i større skala i Danmark.

Tangproduktion skal placeres hvor lysforholdene 
er gode (mindre planktonalgebiomasse), samt 
hvor der er gode strømforhold og tilgængelighed 
af N og P (opblanding af næringsrigt bundvand).

Drift af tangproduktion kan forbedres,  og anvendelsen 
af den producerede biomasse skal udvikles. 

Manglende viden

Gendannelse 
af stenrev

Tangproduktion

Retablering 
af ålegræs

Muslingerne fjerner næringsstoffer og øger vandets 
klarhed. Muslingeproduktion skal placeres i områder 
med god tilgængelighed af føde (stor planktonbio-
masse og/eller gode strømforhold).

Drift af muslingeopdræt med fokus på næringsstoffjer-
nelse, og anvendelsen af den producerede biomasse 
kan udvikles/forbedres.

Muslinge-
produktion

Grafik: Troels Marstrand
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logiske tilstand af naturen under vandet i 
danske farvande. En række af disse tiltag 
kan også bidrage til økonomisk vækst i 
form af biomasseproduktion, værdiskabelse 
for det kommercielle fiskeri eller rekreative 
værdier. 

Samtidig står det klart, at en ensidig 
reduktion i udledningen af næringsstoffer 
fra land de næste mange år ikke alene vil 
sikre en god økologisk tilstand i havet og de 
kystnære vande. Fjernelse af næringsstoffer 
i danske farvande kan med fordel suppleres 

med genetablering af vigtige naturtyper 
ved habitatrestaurering. Der er således god 
grund til at tage fat på videreudvikling og 
dokumentation af indsatser og virkemidler 
for at forbedre det marine miljø og naturen 
i havet.

Forfatteroplysninger:
Per Andersen er sektionsleder, Jonathan Carl er 
biolog, Per Dolmer er seniorrådgiver og Heidi 
Bredgaard Timm er laborant, alle i afdelingen 
Vand & Naturressourcer, Orbicon A/S.

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

abel.dk

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

det tidligere har forekommet – selv om 
miljøforholdene nu er så gode, at lyset 
ikke længere er begrænsende. Det kan 
derfor blive nødvendigt at ”hjælpe” åle-
græsset ved udplantning eller såning der, 
hvor det tidligere har forekommet.

Effekten af at gendanne områder med 
ålegræs er ikke mindst en stabilisering 
af havbunden, fordi ålegræsset spreder 
sine rødder ned i bunden og dæmper 
ophvirvlingen af sedimentet. Dette med-
virker til at forhindre, at næringsstoffer i 
havbunden blandes op i vandet. Desuden 
bindes store mængder kvælstof og fosfor 
i ålegræsset.

Hidtidige forsøg indikerer, at det er 
vanskeligt at så ålegræs på havbunden, 
fordi eksempelvis et blæsevejr kan hvirvle 
frøene op fra havbunden. Derfor arbejdes 
der nu også med udplantning af ålegræs. 

Vejen til bedre natur i havet
Det overordnede billede er, at der findes 
en palette af indsatser og virkemidler, 
som kan bidrage til at forbedre den øko-

Stenrev har potentiale til at  
bidrage til en hurtigere genskabelse 

af god økologisk tilstand i havet.

Foto: Orbicon A/S
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Af Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Omkostningseffektiviteten ved minivådområder er på niveau 

med traditionelle vådområder. Hvis der er behov for reduktion 

af fosfor, forøges omkostningseffektiviteten markant. Samtidig 

er der potentiale i at optimere anlægsomkostninger, drift og 

vedligeholdelse yderligere.

En ny analyse viser, at konstruerede mini-
vådområder er på niveau med traditionelle 
vådområder, når det handler om sam-
menhængen mellem prisen og evnen til at 
fjerne kvælstof. Minivådområderne er dog 
samtidig rigtig gode til at fjerne fosfor, så i 
tilfælde, hvor der skal fjernes både kvælstof 
og fosfor kan minivådområder være en 
økonomisk attraktiv løsning. 

Den nye analyse, der er udarbejdet af 
Institut for Fødevare- og Naturressourcer 
(IFRO) ved Københavns Universitet, belyser 
omkostningseffektiviteten ved minivådom-
råder med filtermatricer, baseret på data 
fra Orbicon a/s.

Konstruerede minivådområder har den 
fordel, at de lokalt kan fjerne meget kvæl-
stof og fosfor, uden der skal udtages store 
arealer. Minivådområderne giver en større 
fleksibilitet og hurtigere implementerings-
hastighed end traditionelle vådområder, da 
det ofte tager lang tid for mange lodsejere 
at blive enige. Spørgsmålet er så, hvordan 
det ser ud med omkostningerne pr. kg 
kvælstof, som vandmiljøet skånes for. 

Omkostningsberegningen
Analysen bygger på et hypotetisk minivåd-
område med en filtermatrise. Minivåd-
området har et lille areal (0,1 ha) i forhold 
til oplandet på ca. 80-100 ha. I en række 
andre konkrete minivådområder er der 
kalkuleret med at minivådområdet udgør 
cirka 1 procent af oplandet, men i det 
hypotetiske minivådområde kalkuleres 
med en størrelse på cirka 0,1 procent af 
oplandet.

Investeringen udgør ca. 250.000 kr. 
omfattende både anlægsinvestering og kon-
sulenthonorar.  Dertil kommer en række 
løbende omkostninger i form af tilsyn, ved-
ligeholdelse og reinvesteringer i matriser. 
Orbicon har her skønnet at disse omkost-
ninger udgør ca. 20.000 kr. årligt. Der kan 
være en del forskel i investeringsomkost-
ningerne. Forskellen afhænger blandt andet 
af, om der kan opnås stordriftsfordele ved 
aftalen, hvis der etableres f.eks. 10 tilsva-
rende anlæg af samme firma. Ligeledes kan 

Minivådområder på 
niveau med traditionelle 
vådområder

Sammenligning af virkemidler

132-T04a Sammenligning

Omkostningseffektiviteten for minivådområder med infiltrations-matricer sammen-
lignet med andre virkemidler. Beregningerne omfatter udelukkende virkemidlernes 
evne til at tilbageholde kvælstof. Ved eksempelvis etablering af skov er andre positive 
miljøeffekter således ikke indregnet i omkostningseffektiviteten.
Oplandets evne til at tilbageholde kvælstof betegnes N-retention.
Omkostningseffektiviteten er beregnet ved tre N-retentions-niveauer for oplandet.

Kroner pr. kg tilbageholdt kvælstof. 

Det er antaget, at det areal der omfattes vil være 1,8 mio. ha, selvom der i praksis vil 
være forskel på det areal, der påvirkes af de to ordninger. De udvalgte typer 
husdyrgødning omfatter bl.a. dybstrøelse, minkgylle og ajle.   
Areal omfattet udgør 2,1 mio. ha, der er det areal, der kunne anvende husdyrgødning.  
Niveau 2 forefindes i oplande, hvor det ikke anvendte harmoniareal falder til under 
15% af arealet.
Det må antages, at det i praksis kan være svært administrativt at opstille forskellige 
krav til forskellige bedrifter, når det drejer sig om krav til udnyttelse af husdyrgødning.  
For at opnå dette højere areal med energiafgrøder gives der en højere støtte. 
Beregnet med en levetid på 50 år, som i vandplanerne er omkostningen 55 kr. pr. kg N 

Kilde: Udredningsnotat 26/2012 fra IFRO
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der opnås stordriftsfordele i forhold til drift 
og vedligeholdelse. 

Indkomsttabet ved udtagning af areal er 
sat til 3.400 kr. pr. ha baseret på det direkte 
indkomsttab i 2010-2012 inkl. tab af har-
moniareal. Udgangspunktet her er imid-
lertid det direkte indkomsttab, der svarer 
til forpagtningsværdien i området, idet det 
antages, at indbetaling af enkeltbetalings-
støtte opretholdes (hvilket dog ikke altid er 
sikkert).

Anlægsinvesteringer og reinvesteringer 
udgør en større post end indkomsttabet, 
og derfor er der i denne vurdering også 
taget højde for stordriftsfordele i forhold 
til driften og vedligeholdelsen. De samlede 
omkostninger er opgjort til 26.185 – 37.520 
kr. pr. år. Hvorvidt det er muligt at opnå de 
stordriftsfordele, som er anslået af Orbicon, 
vil fremtiden vise.

De hidtidige resultater fra Orbicons 
undersøgelser af en række konkrete testan-
læg har vist forskellige niveauer for N-tilba-
geholdelse. Derfor er der i analysen regnet 
med 2 niveauer for N-tilbageholdelse, 
nemlig 40% og 60% svarende til henholds-
vis 400 og 600 kg N/år.

Det er dermed muligt at beregne 
omkostningerne ved at fjerne et kg N, idet 
det i første omgang antages, at der ikke er 
nogen fosforeffekt. Omkostningerne udgør 
63-94 kr. pr. kg N afhængigt af effektivitet 
og mulige stordriftsfordele. 

Minivådområder kan imidlertid også til-
bageholde fosfor, og denne effekt kan også 
værdisættes og indregnes. Dette sker ved, at 
der sættes en værdi for at fjerne 1 kg fosfor. 
I denne analyse er det antaget, at 70-80 % 
af fosforen fjernes, svarende til henholdsvis 
35 og 40 kg P pr. år. 

For at inddrage fosforværdien i den 
økonomiske analyse skal den fjernede 
fosfor have en værdi. Der er ikke direkte 
nationale mål for reduktion af fosfortabet, 
men der er i forhold til Vandplanerne 

behov for at fosfortabet reduceres i nogle 
egne. Værdien af et lavere fosfortab sættes 
til den omkostning man ellers ville have og 
den er beregnet til 500 kr. pr. kg P, svarende 
til omkostningen for at fjerne et kg P ved 
etablering af såkaldte P-ådale.

Indregning af en skyggepris for P på 500 
kr. pr. kg P betyder, at omkostningerne pr. 
kg N falder, da fosforeffekten tager en del 
af omkostningerne. Omkostningerne falder 
til 29 - 50 kr./ kg N alt efter fosforeffekt 
(70 – 80 %). 

Det skal noteres, at såfremt minivåd-
området etableres i et område uden behov 

for P-reduktion, vil værdien af fosforreduk-
tionen ikke kunne indregnes. Opgørelsen 
viser også, at omkostningseffektiviteten 
stiger, hvis der indregnes stordriftsfordele 
ved både etablering, drift og vedligehol-
delse. I den situation falder omkostningen 
til 10-22 kr. pr. kg N.

Sammenligning  
med traditionelle vådområder
En sammenligning med en række andre 
virkemidler viser, at omkostningseffekti-
viteten ved minivådområder er på niveau 
med, eller lidt under, en række andre 
virkemidler, når der tages ud-gangspunkt 
i, at de andre virkemidler placeres på loka-
liteter med en gennemsnitlig retention. 
Retentionen er oplandets evne til selv at 
tilbageholde N. 

Hvis traditionelle vådområder ses over 
en 20 årig tidshorisont indebærer de en 
omkostning svarende til 75-80 kr./ kg N, 
hvilket er på samme niveau som minivåd-

Minivådområdet i analysen
Analysen er baseret på et hypotetisk minivådområde omfattende et opland på 80-100 
ha. Minivådområdet udgør ca. 0,1 ha eller 1.000 m2. I dette minivådområde tilledes 
vandet et sand- og sedimentfang, inden det når frem til matricebassinet, der er på 
250 m2.  Derefter løber vandet gennem et sumpareal ud i et fladere sø- og sumpareal 
(dybde under 1 meter) og har udløb fra en ”sø”flade (dybde over 1 meter). Vandet 
løber afslutningsvist tilbage til et dræn eller en grøft. 

Minivådområde hos gårdejer Laust Bie ved 
Vejen – et af de fire testanlæg, som Hede-
selskabet har etableret med Orbicon som 

ansvarlig for projektledelsen. Data fra de fire 
anlæg indgår i analysen af minivådområ-

ders omkostningseffektivitet.

Foto: Hedeselskabet
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områder. Såfremt det er muligt at opnå 
stordriftsfordele ved etablering og drift, vil 
minivådområder være et omkostningsef-
fektivt virkemiddel, set i forhold til andre 
virkemidler, baseret på en placering med 
gennemsnitlig retention.

Potentiale ved optimering
Set i forhold til andre virkemidler, så er 
minivådområder på niveau med en række 
andre virkemidler, og det er hverken det 
billigste eller det dyreste. Det vurderes 
således, at prisen på et kg N, der fjernes 
ved brug af minivådområder med infiltrati-
onsmatrice, er på niveau med traditionelle 
vådområder. Indregnes fosforeffekten, er 
virkemidlet mere omkostningseffektivt end 
en række andre virkemidler, men en reel 
vurdering kræver, at fosforeffekten også 
indregnes ved vurdering af omkostningerne 
af andre virkemidler. For at kunne konkur-

derudover kan anlægges, hvor fosforfjer-
nelse er påkrævet, vurderes det som et 
omkostningseffektivt virkemiddel.  

Forfatteroplysninger:
Brian H. Jacobsen (brian@ifro.ku.dk) er seniorfor-
sker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøko-
nomi på Københavns Universitet.

rere med andre virkemidler med en god 
placering og stor N-effekt, så kræves der 
som minimum, at minivådområder har en 
høj effektivitet. 

For at minivådområder skal blive yder-
ligere konkurrencedygtige, så kræves det 
også, at der udvikles stordriftsfordele med 
anlæg, drift og vedligeholdelse. Hvis det 

Udtagning af vandprøver foregår 
automatisk i brønde ved Hedesel-

skabets fire testanlæg. På den måde 
opnås detaljerede datasæt om indhold 

af stoffer i vandet både før og efter 
behandling i minivådområderne.

Med 20 års erfaring i måling og analyse af gasser, væsker, fugtighed og temperatur er 
C. K. Environment kundernes naturlige valg af samarbejdspartner og leverandør af det 
nyeste og mest avancerede måle- og analyseudstyr.

C. K. Environment A/S • Walgerholm 3 • 3500 Værløse • cke@cke.dk • www.cke.dk • Tlf. 4498 9906
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In-Situ Aqua TROLL 400

ISO
D

AQ
 Frog

Præcist og dedikeret måleudstyr til vand og biogas

Vil du vide mere?
Niels Bay Petersen sidder klar med information om vandmåling på 4437 7783
Torben Schiff sidder klar med information om biogasmåling på 4437 7785

Med mange 
referencer i Danmark 
og over 2000 installationer i 
Europa har PRONOVA SSM 6000 
vist sin berettigelse som den bedste, 
dedikerede måler skabt udelukkende 
med biogasanlæg for øje.
Parametrene, der måles på, omfatter 
CH4, H2S, O2 og CO2.

Uden bevægelige 
dele er gasflow- 
målerne fra FCI 
velegnede i biogas-
anlæg.
ST51-måleren er 
designet specielt til 
biogas, leverer præ-
cise flowmålinger og 
har lang drifttid pga. 
sit unikke måle- 
princip.

Aqua TROLL® 
400 måler på en 
række vandkvalitets-
parametre og er ideel 
til online monitorering. I samspil 
med ISODAQ FROG tilbyder C.K. 
Environment nu en ny telemetri- 
platform.

Konstant overvågning af vand-
kvaliteten ved brug af telemetri Præcis og driftsikker måling designet 

med dedikeret fokus på biogas

Foto: Hedeselskabet
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Forbruget af træflis ventes at 

stige med knap 50 procent 

frem mod 2020. Den hjemlige 

produktion kan følge efter-

spørgslen, viser ny analyse.

Af Poul Erik Pedersen

Det danske forbrug af træflis til energi er 
vokset markant siden en spæd begyndelse 
i 1980’erne, og forbruget ventes fortsat at 
vokse kraftigt i de kommende år. 

Det viser en ny analyse, som Dansk 

Skovforening, HedeDanmark og Skovdyr-
kerne har udarbejdet. 

Ifølge analysen var forbruget i 2012 på 
næsten 1,8 millioner tons træflis, og tallet 
ventes frem mod 2020 at stige til omkring 
2,6 millioner tons – altså en stigning på 
knap 50 procent. 

”Målet med analysen har været at 
undersøge, om vi på det danske marked 
vil være i stand til at dække den stigende 
efterspørgsel med hjemligt produceret 
træflis. Analysen viser, at vi kan holde trit 
med den forventede udvikling hos afta-
gerne,” fortæller divisionsdirektør Steen V. 
Riber fra HedeDanmark a/s. 

I skovene er der mulighed for at øge flis-

produktionen fra 800.000 ton til 1,7 millio-
ner ton om året. Herudover er der et bety-
deligt potentiale for at øge produktionen 
af træflis fra bevoksninger i byerne og det 
åbne land. Endelig kalkulerer analysen med 
mindre mængder af have- og parkaffald, 
rester fra træindustrier og flis fra energipil. 

Svækker ikke biodiversiteten
”I denne sammenhæng er det vigtigt at 
understrege, at Københavns Universitet, 
Skov & Landskab har påvist, at vi frem mod 
2050 kan tredoble produktionen af bio-
masse i skovene uden at mindske udbud-
det af træ til træindustrien – og uden at 
svække biodiversiteten i skovene,” siger 
Steen V. Riber.

Årsagen er, at dansk skovbrug kun høster 
halvdelen tilvæksten i skovene. Dermed er 
der potentiale for at høste mere og samtidig 
fastholde en vedmassetilvækst. Desuden vil 
ændrede skovdyrkningsmetoder og andre 
træartsvalg kunne bidrage kraftigt til en 
øget vedmassetilvækst og dermed spillerum 
for en større hugst uden at det går ud over 
biodiversiteten, fremgår det af analysen. 

”Vi kan eksempelvis øge andelen af hur-
tigtvoksende hjælpetræer, når vi etablerer 
en ny bevoksning i skovene. Disse træer 
bidrager med en betydelig ekstra mængde 
biomasse, når de skal tyndes ud efter 15-20 
år. Det er en måde at øge vedmassetil-
væksten på, uden at det får konsekvenser 

Stort vækstpotentiale  
i dansk træflis

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

Skove og naturejendomme – salg og vurdering
Aktuelle ejendomme:

Himmerland:

Midtjylland:    

Vestjylland:    

Sydjylland:

Bornholm:

 
Se mere på www.silvaestate.dk
eller kontakt Jesper Just Nielsen: 21 36 56 96 / Heine Fischer Møller: 21 46 62 45

• Illeris Plantage – 31 ha
• Privat skov – 205 ha
• Vester Korup Skov – 9,6 ha

• Møllebakken – 9 ha
• Store Hestlund – 79 ha
• Kibæk Hede – 50 ha 

• Jagtgården Fjerbæk Plantage – 2,5 ha

• Simons Bakker – 23 ha
• Østerlundvej – 26 ha

• Guldbergsminde – 11 ha

• Ålbæk Plantage – 28 ha
• Gl. Skovgaard – 49 ha

Foto: Hedeselskabet
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for den natur og udyrkede skov, der ellers 
findes på arealerne,” forklarer Steen Riber. 

Små prisstigninger – stort udbud
Hovedparten af den træflis, der produceres, 
er et biprodukt af den tømmerproduk-
tion, der er typisk er hovedformålet med 
produktionen af træ i skovene. Det er én 
af de bagvedliggende årsager til, at selv en 
mindre prisstigning kan gøre det rentabelt 
for skovejerne at øge produktionen af 
træflis ganske markant. 

”I dag kan skovejerne typisk hente et 
positivt dækningsbidrag på udtynding 
ved at afsætte tyndingstræet som flis til 
energi. Selv små prisforhøjelser betyder, 
at det bliver rentabelt for skovejerne at 
udtynde på steder, hvor det måske er lidt 
mere besværligt – og at det kan betale sig 
at foretage pleje af eksempelvis læghegn 
i det åbne land og mindre bevoksninger i 
byerne. Derfor kommer der en betydelig 
forøgelse af udbuddet, selv når prisen stiger 
ganske beskedent,” forklarer Ernst Secher 
Eriksen, der er produktchef i HedeDan-
mark med ansvar for afsætningen af flis til 
energi. 

Husk at skelne  
mellem træpiller og flis
Samtidig understreger Ernst Secher Eriksen, 
at både marked og politikere skal huske at 
skelne mellem forskellige typer biomasse. 
Træflis og træpiller er langt fra det samme. 

”Vi får ofte at vide, at biomasse bliver 
en begrænset ressource i fremtiden. Derfor 
oplever vi nogle gange, at decentrale var-
meværker tøver med at overveje at gå over 
til træflis, selv om det ville være fordelagtigt 

for dem. I den sammenhæng er det vigtigt 
at understrege, at træflis ikke er koblet på 
det internationale marked for biomasse på 
samme måde som træpiller,” siger han.

En væsentlig årsag er, at træflis har en 
højere fugtighed. Dansk træflis har en fug-

tighed på cirka 42 procent, mens fugtighe-
den i træpiller ligger omkring 7 procent.

”Det betyder, at transport koster mere 
pr energienhed for flis end for træpiller. 
Derfor er træflis i højere grad et regionalt 
produkt, mens det kan betale sig at trans-
portere træpiller over lange afstande, hvil-
ket gør træpillemarkedet globalt. Med i bil-
ledet hører, at træpiller og træflis ikke kan 
substituere hinanden, fordi træflis og -piller 
ikke forbrændes i samme type kedel,” for-
klarer Ernst Secher Eriksen.

Dermed påvirker de internationale 
markedspriser på træpiller kun i beskedent 
omfang prisen på træflis, der i høj grad er 
styret af regionalt udbud og efterspørgsel. 

Prognose for flisforbrug og forsyning

132-E01aFlisforbrug

2005

2010

2012

2015

2020

Analysen viser, at produktionen af træflis til energi 
forventes at kunne følge efterspørgselen.

Kilde: Danmarks forsyning af træflis i fremtidens 
energimarked, Dansk Skovforening, Skovdyrker-
foreningerne og HedeDanmark a/s, februar 2013.

2.200 m3 / 1.750 ton

3.250 m3 / 2.550 ton

Flisproduktion

Import

Have- og parkaffald

Energipil

Rester træindistrier

Åben land og by

Skov

Læs også …

Behov for klare valg om biomasse
Skovene kan producere store mæng-
der bæredygtig biomasse, men det 
kræver, at vi beslutter os for at gøre 
det og indretter love, regler, tilskud og 
skovdrift efter det.

Læs artiklen i Vækst 2-2012. Bestil 
bladet på www.tidsskriftetvækst.dk

Grafik: Troels Marstrand
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Danmarks største private etablering af skov vil inden for de 

næste par år rejse sig mellem 20 vindmøller ved Lønborg 

Hede nær Hemmet. Skoven og vindmølleparken er sammen 

med et biogasanlæg et lokalt projekt, der vil realisere en 

grøn vækst, hvor natur og moderne fødevare- og energipro-

duktion er hinandens forudsætninger. 

Af Tina Hardervig, Hardervig Kommunikation

Umiddelbart vil de fleste sige, at vindmøl-
ler og skov ikke hører sammen, men det 
er en misforståelse. Og derfor vil der i 
løbet af de kommende år rejse sig en skov 
på 116 hektar mellem og omkring Local 
Energy’s vindmøller ved Hemmet syd for 
Ringkøbing. I dag står der 7 vindmøller på 
området, men i løbet af 2014 vil der blive 

rejst yderligere 13, så der alt i alt vil stå 20 
møller med en samlet energiproduktion på 
over 200 millioner kWh årligt.

”Hver vindmølle måler 150 meter fra 
grund til øverste vingespids, og selve tårnet 
er knap 100 meter højt. Til sammenlig-
ning vil træerne komme op i ca. 20 meters 
højde. Det skaber hverken problemer for 
vindmøller eller træer”, siger Jens K. Peder-
sen fra Local Energy A/S.

Det bliver  
et enestående naturområde
Til gengæld vil skoven være en fordel for 
naturen og vildtet, og det er hovedideen 
med at etablere Danmarks hidtil største 
private skovrejsning.

”Vi har allerede meget vildt i området, 
for eksempel kommer her stadigt flere 
traner. Kernevildtet er dog kronvildtet, og 
derfor vælger vi at plante en blandingsskov 
med både løv- og nåletræer”, siger Jens K. 
Pedersen og sender samtidig en tak til sam-
arbejdspartneren HedeDanmark A/S, der 
har været med i projektet i halvandet år.

”Vi har et fantastisk godt samarbejde, 
fordi HedeDanmark ikke bare har den 
faglige viden, men også går engagerede ind 
i et projekt som dette. Når vindmøllerne 
er udtjente og skal pilles ned om ca. 30 år, 
vil vi stå tilbage med et enestående skønt 
naturområde”.

Vindmøller og  
ny skovnatur i Vestjylland

Vindmøller og skov er ikke modsætninger, så derfor vil Local Energy A/S og HedeDanmark a/s 
etablere Danmarks største private skovrejsning omkring og mellem 20 vindmøller  

ved Hemmet syd for Ringkøbing. 116 hektar landbrugsjord vil med tiden  
blive til et naturskønt og vildvenligt område med blandingsskov.

Foto: HedeDanmark a/s
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Hos HedeDanmark A/S forventer skov-
foged Henning Bilberg, at man kan sætte 
de første træer i jorden i foråret 2014. 
Forinden venter papirarbejdet med at søge 
diverse tilskudsordninger og tilladelser.

”Med en skovrejsning i denne størrelses-
orden skal vi ikke tænke enten skovdrift 
eller natur- og vildtpleje. Her skal vi tænke 
både-og, når vi vælger træarter og selve 
udformningen; vildtet skal trives, og der 
skal være en fin biodiversitet, samtidig med 
at vi skal tænke på en effektiv og rationel 
skovdrift. Det er en spændende opgave”.

En glad klimaminister
Både vindmølleparken og biogasanlægget 
blev officielt indviet sidst i august 2012 af 
klima-, energi- og bygningsminister Martin 
Lidegaard, der beskrev hele projektet som 
forbilledligt og indvielsen, som en af de 
bedste oplevelser han som minister havde 
haft i lang tid:

”Dette er et eksempel på, hvad man får 
ud af at se muligheder i stedet for begræns-
ninger. I har set på, hvilke ressourcer I har 

til rådighed her i Vestjylland – vind og gylle 
– og så har I udnyttet dem”.

Og så bemærkede han, at de knap 200 
fremmødte var en god blanding af samar-
bejdspartnere, naboer og familie:

”I har inviteret hele oplandet til at fejre 
indvielsen i stedet for at indkalde til pro-
testmøde. Det skulle vi også gøre andre 
steder i landet. Dette projekt går hånd i 
hånd med de politiske mål og oplandets 
interesser og viser samtidig respekt for 
naboerne”.

Respekt for og dialog med naboerne
Netop respekten for og dialogen med nabo-
erne er central for Jens K. Pedersen:

”Alle vindmøllerne er eller bliver placeret 
på landbrugsjord, og det er vigtigt, at de 
berørte naboer ikke skal læse om projektet 
i avisen. Den respekt skylder man da sine 
naboer. Her har vi talt med naboerne, og 
alle er positive over for vindmøllerne, både 
de nuværende og de nye”.

”Nogle har valgt at sælge og flytte, andre 
bliver; nogle har vi byttet jord med, så de 
har beholdt deres landbrugsareal, og vi har 
fået et samlet område. Alt i alt er der syv 
naboer, der ligger indenfor en afstand af  
1.000 meter  fra møllerne, og  foruden de 
116 hektar, der skal rejses skov på, indgår 
ca. 400 hektar landbrugsjord i projektarea-
let”.

Ved indvielsen var borgmester i Ringkø-
bing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, 
også til stede, og han lagde ikke skjul på, at 
han er glad for energiprojektet. Kommunen 
har nemlig planer om at være 100 procent 
selvforsynende med grøn energi i 2020. En 
plan, som Martin Lidegaard måtte konsta-
tere, er 15 år mere ambitiøs end regerin-
gens målsætning for Danmark; nemlig at 
være 100 procent selvforsynende i 2035.

Forfatteroplysninger: 
Tina Hardervig (tina@hardervig.dk) er freelance 
journalist.

Nyt visionært projekt på vej … !
Hvis tilladelserne til både vindmøller og skovrejsning falder på plads, så vil Ringkø-
bing-Skjern Kommune få endnu et stort kombineret projekt med vindmøller og ny 
skov og natur på 81,5 ha ved Nr. Bork. Med Galgebjerge-skovrejsningen kommer en 
markant udvidelse af skovarealet i området, da den nye skov kommer til at hænge 
sammen med Nr. Bork Plantage. Også ved dette projekt er Jens K. Pedersen i gang 
med at planlægge en proces for information og dialog med naboerne. 

Regionschef Torben Hjøllund Mortensen fra HedeDanmark a/s siger, at det er visio-
nært at kombinere vindmøllerne med skovrejsning og dermed etablering af helt nye 
naturområder. 

”Såvidt jeg ved, er det en unik fremgangsmåde, der viser, at her tænkes ikke kun på 
afkast og energiproduktion, men i høj grad også på forskønnelse af lokalområdet og 
øgede naturværdier,” fastslår han. 

BOVLUND APS

Bovlund Bjergvej 20

6535 Branderup J

Tel. +45 74835233

Fax +45 74835395

LOGI-DAN A/S
Logistikløsninger og vognmandskørsel

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

Kørsel af træ og flis

Jens K. Pedersen fra Local Energy A/S og skov-
foged Henning Bilberg fra HedeDanmark a/s 

har i halvandet år arbejdet med at realisere  
planerne om Danmarks største skovrejsning. 
I baggrunden ses det nystartede biogasanlæg 

samt én af de allerede eksisterende vindmøller.

Foto: HedeDanmark a/s
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Langt den overvejende andel af frøene til Europas store 

forbrug af nordmannsgran til jul kommer fra Georgien. 

Men i nordmannsgranens hjemland domineres markedet 

af plastiktræer og ”økotræer”, der består af grene som er 

stukket i borede huller på en stav.

Af Kartlos Manvelitze og Torben Ravn 

Nytår og jul er de vigtigste højtider for 
den 4 1/2 million store befolkning i nord-
mannsgranens hjemland Georgien. Alle 
familier skal have et juletræ, og det betyder, 
at der årligt anvendes ca. 900.000 juletræer 
i Georgien. 

Cirka 40 procent af disse er dog pla-

stiktræer produceret i Tyrkiet eller Kina. 
Plastiktræerne kan anvendes over flere år. 
Markedet for naturtræer vurderes til 60 
procent eller cirka 1/2 million træer. Heraf 
udgør andelen af nordmannsgran kun 
cirka 100.000 træer.

Ulovlig hugst af naturtræer
Det er den rigeste del af befolkningen, som 

køber nordmannsgran. Priserne for denne 
træart er høje, gennemsnitlig 17 Euro pr. 
meter. Det er mere end det dobbelte af, 
hvad alle andre juletræstyper koster. Trods 
dette er nordmannsgran nemme at sælge, 
særlig hvis man som sælger kan oplyse 
kunderne om, at træerne kommer fra en 
planteskole eller fra udlandet!

Men det gør de højst sandsynligt ikke! 
Nordmannsgranerne kommer formo-

dent lig fra naturskovområderne i Ambro-
lauri, Borjomi eller Swaneti. 

Det er ulovligt at fælde disse træer i 
naturskovene, men de finder alligevel vej til 
markederne, fordi de er meget efterspurgte. 

Da Kartlos Manvelitze undersøgte mar-
kedet i 2012, så han ingen eksempler på 
nettede eller mærkede træer. Dette ville jo 

Et paradoks i de smuk keste 
juletræers hjemland

Selv om Georgien er nordmannsgranens hjemland, så er træerne i billedet til venstre lidt af en sjældenhed. Nordmannsgran dækker kun cirka 8 procent af mar-
kedet. Billedet til højre viser de såkaldte økotræer, der består af en stav, hvori man har boret huller og stukket grene fra nordmannsgran eller andre træer.

Foto: Kartlos Manvelitze Foto: Kartlos Manvelitze
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nok have været tilfældet, hvis træerne var 
kommet fra Vesteuropa.

Den årlige hugst af omtrent 100.000 
nordmannsgran i Georgiens naturskove er 
naturligvis et problem, men der er her ikke 
tale om nogen alvorlig trussel, idet træerne 
kommer fra meget store skovområder.

Skal lære at  
dyrke egne nordmannsgran
Men hvis markedet for nordmannsgran 
skal vokse i de kommende år, må geor-
gierne lære at dyrke deres træer, som vi 
kender det her i landet. Udgangspunktet 
kan være indhegnede haver, planteskoler, 
vingårde eller lignende. Kvæg og svin går 
nemlig frit omkring i Georgien. Derfor er 
hegning nødvendig. 

I 2012 lavede Torben Ravn en lille for-
søgsplantning i en tidligere hønsegård i 
Batumi, og i januar 2013 har Kartlos lavet 
yderligere en forsøgsplantning i en vingård 
i bjergene i nærheden af Besumi. 

Kartlos har for fremtiden et produkti-
onsmål på ca. 1000 træer om året, som han 
planlægger at afsætte på markedet i hoved-
staden Tbilisi.  Træerne skal mærkes, så det 
tydeligt fremgår, at træerne ikke er skovet 
ulovligt i naturskovene.

Plastiktræet
Plastiktræet har med 40 procent den klart 
største markedsandel i Georgien. De er 
utrolig billige og har den fordel, at de kan 
anvendes over flere år, hvis man vel og 

mærke er i stand til at opbevare dem. Det 
er svært i et land med mange mus, så ofte 
anvendes de alligevel kun et år! 

De fleste plastiktræer er grimme set med 
vesteuropæiske øjne, men set i forhold til 
de øvrige juletræsarter, så er de accepta-
ble. De har desuden et godt omdømme. 
Køberne får nemlig at vide, at de ved køb 
af et plastiktræ er med til at bevare Geor-
giens naturskove, og som situationen er 
skruet sammen i Georgien, er der desværre 
noget om snakken! 

”Økotræer”
Økotræet er næst efter plastiktræet det 
mest populære juletræ i Georgien. Øko-
træet består af en stav, hvori der bores 
huller og efterfølgende placeres grønne 
grene, hovedsagelig af nordmannsgran, 
men også andre nåletræsarter. Træerne er 
ikke særlig kønne, men de er billige og har 
også et godt omdømme. Navnet ”økotræ” 
lyder jo også godt. I modsætning til plastik-
træerne, så er der her tale om lokalt produ-
cerede juletræer.

Andre træer
Cryptomeria/cypres har en forholdsvis stor 
markedsandel. Det er ikke en juletræstype, 
som vi kender fra markederne i Vest-
europa. Træerne produceres professionelt 
i specielle planteskoler. De er utrolig billige 
og har ligesom økotræet og plastiktræet 
et godt omdømme, idet de ikke hentes fra 
skovene. 

Gran og fyr har tilsammen en markeds-
andel på niveau med nordmannsgranen. 
For gran og fyr er der ligesom i Vesteuropa 
gamle traditioner for at anvende dem som 
juletræer. De er dog under stærkt pres og 
vil nok forsvinde fra markedet.

Et marked for nordmannsgran
Som bestyrelsesmedlem i brancheforenin-
gen Danske Juletræer opfatter Torben mar-
kedsundersøgelsen som en bekræftelse på, 
at der selv i det fjerneste hjørne af Europa 
er et marked for nordmannsgran. Drøm-
men om det smukke juletræ eksisterer 
ikke kun i Georgien, men også i Rusland 
og andre tidligere Sovjetrepublikker. Indtil 
nu har kun den rigeste del af befolkningen 
haft råd til at købe en nordmannsgran. 
Men hvis levestandarden stiger i disse 
lande, så kommer der et stort marked for 
nordmannsgran.

Forfatteroplysninger:
Kartlos Manvelitze er skovbrugsstuderende fra 
Georgien. Torben Ravn er skovfoged i Plantnings-
selskabet Sønderjylland.

Et paradoks i de smuk keste 
juletræers hjemland

Kartlos og juletræerne
Kartlos Manvelitze er 1. års studerende ved skovbrugsstudiet i Freiburg i Tyskland.  
Hans far Zurab er i dag leder af nationalparkerne i Adjara i Georgien. Hans farfar var  
skovbrugsminister i samme område. I et samarbejde med ”Georgiens Venner i Dan-
mark” er det planen at give Kartlos en grunduddannelse i juletræsdyrkning i Vesteu-
ropa, så han kan opbygge en produktion af nordmannsgran til juletræer i sit hjemland.

Fra sommeren 2012 til udgangen af oktober 2012 var Kartlos i praktik hos Plantnings-
selskabet Sønderjylland, juletræsproducent Per Maigaard Jensen samt HedeDanmark 
på Brøndlundgård Planteskole.

Undersøgelsen af juletræsmarkedet i Georgien er udført på vegne af foreningen 
”Georgiens Venner i Danmark.” 

Markedsandele og priser i Georgien

132- N02d juletræspriser

Priser og fordeling af de seks almindeligste juletræstyper. Registreringen er foretaget af 
Kartlos Manvelitze under besøg på markederne i de tre største byer i Georgien i 2012.
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Kunstige
økotræer

Plastik-
træer
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4,00

9,00
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Grafik: Troels Marstrand
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Nye samarbejdsformer skal få alle aktørers faglighed 

til at spille sammen, og så skal vi finde en balanceret 

fordeling af risikoen ved at skabe innovation. Potentia-

let for energiforbedringer, ressourceoptimering og nye, 

levende byrum er stort. 

Af Jesper Nybo Andersen, Orbicon A/S

Byggeområdet er i skudlinjen i disse år. 
Kvaliteten af byggerierne fra ’nullerne’ 
angribes, de nye boligområder udråbes til 
fremtidens slum, samarbejdet mellem byg-
geriets parter knirker, og branchen udråbes 
til at være den, hvor vækst i produktivite-
ten helt er udeblevet.

Samtidig er vi i en situation, hvor der 
er allerstørst behov for, at byggebranchen 
finder sammen omkring de enorme udfor-
dringer, som netop denne branche har en 
mulighed for at påvirke som f. eks.:
•	At	løse	energiudfordringen	både	i	nybyg-

geriet og specielt i den eksisterende bolig-
masse, samtidig med at vi fastholder krav 
til en høj bygningsæstetik.
•	At	sikre	fornuftige	boliger	til	de	mange	

nye mennesker som følger urbaniserings-

tendensen og søger mod de større byer 
og at gøre dette på en måde, hvor vi reelt 
forholder os til den ressourceudfordring, 
vi allerede nu står i, og som kun forværres 
i de kommende årtier.
•	At	udvikle	et	sammenhængende	byrum,	

hvor infrastruktur, forsyning, bygnings-
udformning og det åbne rum er tilpasset, 
at området skal have en anvendelse til 
boliger, erhverv, detailhandel, kulturtilbud 
og institutioner mv.

Skal dette lykkes, forudsætter det, at vi tæn-
ker i helheder, at vi ser på samlede syste-
mer frem for enkeltelementer, at vi hver 
gang forholder os til den sammenhæng, 
som det konkrete projekt skal indgå i.

Nye samarbejdsformer
Hvis vi skal løse nogle af disse udfordringer, 

kan det ikke nytte, at branchens forskellige 
aktører - bygherrer, entreprenører, tekniske 
rådgivere, arkitekter og ikke mindst de, der 
skal benytte byggerierne - ser hinanden 
som modstandere.

 I stedet skal vi fokusere på at udvikle 
samarbejdsformer, som konkret udnytter 
de individuelle kompetencer og erfarings-
baggrunde, som hver enkelt aktør har.

 Dette forudsætter, at vi får udviklet 
fornuftige samarbejdsmodeller og aftale-
grundlag.

Modeller som på den ene side under-
støtter, at alle får et incitament til at bruge 
deres kreativitet og faglige dygtighed til at 
skabe de rigtige løsninger både teknisk, 
planmæssigt og finansielt, og på den anden 
side sikrer en ansvarsfordeling, som afspej-
ler dagens virkelighed.

Balanceret fordeling af risiko
Det nytter ikke noget, at bygherrerne 
ikke vil påtage sig en naturlig bygherre-
risiko, hvis bygherren ønsker at høste den 
økonomiske fordel ved, at entreprenører, 
ingeniører og arkitekter søger de inno-
vative løsninger. Rådgivere og arkitekter 
skal naturligvis tage ansvaret for, at det, de 
leverer, er fagligt i orden og gennemtænkt 

Vejen til  
innovation i byggebranchen

Besøgende bruger arealerne i HafenCity i Hamburg, hvor der er arbejdet grundigt med at blande boliger, erhverv, institutioner, kultur og attraktive byrum.

Foto: Oliver Hartung, The New York Times

26 / Vækst 2•2013

M
iljø



i forhold til helheden, og entreprenørerne 
skal vise ansvarlighed i forhold til at bringe 
deres faglighed i spil ved udførelsen af pro-
jekterne.

Hvis vi ikke finder en balanceret for-
deling af risikoen, så får vi ikke skabt nye 
løsninger.

Flere gode eksempler
Det er jo ikke fordi vi ikke kan skabe nye 
løsninger i Danmark. Vi har talrige eksem-
pler på fantastiske, bæredygtige og frem-
tidssikrede projekter gennem de senere år, 
løsninger som er skabt i samarbejdets ånd.

Succesfulde samarbejdsprojekter om 
ikonbyggerier er der mange af. 

FN-byen i København er et eksempel, 
som er et projekt, der sidste år modtog 
EU’s Green Building Award. Dette byggeri 
har blandt andet opnået sin status, fordi 
projektets væsentligste parter, bygherren 
By og Havn, entreprenøren Phil & Søn og 
totalrådgiveren Orbicon A/S, gennem hele 
projektet havde en meget tæt dialog på alle 
niveauer i organisationerne, en dialog som 
hele tiden udfordrede løsningerne og opti-
merede processen. 

Et eksempel i den anden ende af ska-
laen er handicapboligerne Parkbohusene i 
Taastrup, hvor arkitektfirmaet Vilhelm Lau-
ritsen, ingeniøren Orbicon, C. G. Jensen og 
bygherren Lejerbos arkitekt samarbejdede 
om udviklingen af Energi-0 løsninger, som 
kunne bygges inden for de snævre rammer, 
som almennyttige boliger må koste.

Begge eksempler viser, at komplicerede 
problemstillinger kræver andre samarbejds-
former.

Samarbejdsformer som ikke alene invol-
verer mange interessenter, men også sam-
arbejdsformer som involverer mange fag-
lige kompetencer uden for de traditionelle 
byggerierhverv, folk der kan tænke i nye 
materialer, nye løsninger på energi og inde-
klima, bedre sammenhæng mellem bolig 
og byrum, og infrastruktur samt generelt 
nødvendigheden af at skabe liv og kultur i 
området både før, under og efter arbejdstid.

Politisk mod til at løfte overliggeren
Kontrasten er slående, når man har prøvet 
at gå i Ørestaden og sammenligner med 
Hamburgs Hafencity.

I Hamburg har man gennem styret 

grundsalg haft kontrol over udviklingen 
og har sikret, at der er varieret arkitektur, 
bæredygtigt byggeri, udvikling af gode 
byrum med blandede boliger, erhverv og 
kultur med skoler, institutioner mv. Så 
selvom vi synes, vi er i front herhjemme, 
så sker der altså også noget uden for vores 
egen andedam.

Det kan vi gøre lige så godt.
Det forudsætter blot, at vi trækker på 

samme hammel, at myndighederne tør lave 
visionære planer for by- og lokalområderne 
og har det politiske mod til at fastholde 
målet: At bygherre og måske specielt de 
offentlige bygherrer beslutter sig for at 
være med til at løfte overliggeren og fravige 
det sædvanlige ’mest skrabede projekt-
princip’.

Byggerier og byrumsudvikling er investe-
ringer for generationer, og investeringer for 
generationer må ikke ske med gårsdagens 
værktøjer.

Forfatteroplysninger:
Jesper Nybo Andersen (nybo@orbicon.dk) er adm. 
direktør i Orbicon A/S og formand for FRI – For-
eningen af Rådgivende Ingeniører.

Telefon 79 14 07 00 • Kundeservice 70 12 33 44 • www.scanoffice.dk 

Skift mig ud!!

professionel 8 Timers sTol
med mange features
At finde den rigtige kontorstol kan være en vanskelig opgave. Den skal både 
være ergonomisk, behagelig at sidde i mange timer om dagen, den skal 
også være pæn at se på og så skal den passe til resten af kontorets møbler. 
scan office har stolen til dig, der vil sidde godt - hele dagen. 
prosedia kontorstolen, Yourope pro 4862 er med polstret sæde og ryglæn. 
Højdejustering med gaspatron. Den har højde- og hældningsjusterbart 
ryglæn samt høj ryg med synkron mekanisme.  
stolen har kromstel og sorte armlæn. 

fås også i blå.

Varenr. 179857 Sort

Varenr. 179858 Blå

Vil du have en fordel til din bagdel?
  - Så skift din gamle stol ud Spar ekStra

500,-

ekskl. moms

Pr. stk.

2.995,-
Er dEt også vigtigt     for dig       

at s
id

dE
 g

od
t?

Stolen til dig  
der Sidder ned  

det meSte af  
dagen

pr. stk. Kun 2.495,-Ved bestilling inden 17. maj 2013

27 / Vækst 2•2013
M

iljø



Fæstningskanalen skulle sidst i 1800-tallet 

beskytte København mod invasion fra nord ved at 

oversvømme et stort landområde.  Nu overvejer 

Lyngby-Taarbæk Forsyning at tage anlægget i brug 

til klimasikring.

Af Poul Erik Pedersen

Mens Dalgas i 1880’erne havde fuld damp 
på udviklingen af hedeområderne i Jylland, 
så var politikerne i hovedstaden optaget af 
et andet problem, nemlig at København lå 
stort set ubeskyttet hen, da Danmark blev 
invaderet af tyskerne i 1864.

Nederlaget til tyskerne blev dermed en 
motivationsfaktor for to gigantiske projek-
ter, der samtidig blev drevet af en stærk 
tidsånd sidst i 1800-tallet, nemlig en ambi-
tion om, at man kunne forbedre samfundet 
ved at agere fremsynet og tænke nyt. Det 
ene projekt var selvfølgelig hedesagen. Det 
andet var byggeriet af et nyt moderne fæst-
ningsanlæg hele vejen rundt om Køben-
havn. Mere end 100 år senere krydser de to 
projekter nu hinandens spor – og tidsån-
den fra dengang lever i bedste velgående!

Mens Hedeselskabet uophørligt har 
udviklet sig, har fæstningsanlægget 
omkring København i mange år ligget hen 
som et fredet kulturanlæg. Men i 2010 bad 
Lyngby-Taarbæk Forsyning Orbicon om 
at udarbejde et idéoplæg til at bruge den 
gamle fæstningskanal til helt nye fremsy-
nede formål, nemlig afledning af regnvand. 

Som en del af forsvaret af København 
havde Fæstningskanalen den funktion, 

at anlægget kunne oversvømme et stort 
område nord for København med vand fra 
søerne i området. Formålet var at gøre det 
svært for fjenden at angribe hovedstaden 
ad den vej. Nu arbejdes der med forslaget 
om at benytte det fredede anlæg til at 
samle regnvand fra byens veje og tage og 
lede det gennem et system af blå og grønne 
vådområder, bassiner og små kanaler til 
den retablerede Fæstningskanal. Kanalen 
kommer til at danne rammen om et nyt 
bymiljø med vand og rekreative arealer i 
bymidten.

En forpligtigelse til kreativitet
Fremsynetheden ligger i at sikre Lyngby 
mod de fremtidige klimaændringer, som vil 
byde på stadigt kraftigere regnskyl og øget 
risiko for oversvømmelser. Nytænkningen 
ligger i at nå målet ved at skabe nyt liv i 
et gammelt kulturanlæg. Lyngby-Taarbæk 
Forsyning, der har ansvar for afledningen 
af vandet i området, har taget godt imod 
forslaget fra Orbicon.

”Vi har en forpligtigelse til at være 
kreative. I stedet for at se regnvandet som 
en slags affald, vi skal skaffe os af med 
hurtigt, ønsker vi at se regnvandet som 
en ressource. Mange borgere synes, det er 
dejligt, at der er vand omkring dem, og 

vandet giver et godt miljø og mulighed for 
at udvikle flora og fauna, samtidig med at 
vi sikrer at der ikke sker oversvømmelser i 
området,” siger vicedirektør Ellen Langfrits 
fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Udfordrer konventioner
Projektet er et rigtig godt eksempel på, at 
arbejdet med at tilpasse byer og landskab 
til klimaændringerne udfordrer en lang 
række konventioner og måder at gøre tin-
gene på. 

Da der er tale om et fredet kulturan-
læg, skal projektet opnå tilladelser efter 
museumsloven, ligesom der skal opnås 
en dispensation hos Fredningsnævnet og 
eventuelt Natur- og Miljøklagenævnet, fordi 
området med anlægget er fredet. 

”Det er rigtigt, at vi vil tage et gammelt 
kulturanlæg i brug. Det væsentlige i denne 
sammenhæng er jo, at det oprindeligt var 
udformet til at rumme vand, så vores idé 
ligger tæt på den oprindelige anvendelse, 
selv om formålet jo var et andet,” forklarer 
Ellen Langfrits.

Hos Orbicon A/S forklarer projektchef 
Bo Leth-Espensen, at det nye forslag faktisk 
ligger i god tråd med fredningen.

”Formålet med fredningen var netop at 
sikre en grøn kile gennem det storkøben-
havnske område og at bevare anlægget, 
indtil forholdene ville være til at genskabe 
det. Den situation er vi måske nået til nu,” 
forklarer Bo Leth-Espensen, der gennem 
mange år har kendt visionen for projektet. 
Som tidligere medarbejder i Danmarks 
Naturfredningsforening var han med til at 
gennemføre fredningssagen på Fæstnings-
kanalen for 20 år siden. 

Regnvand i gammelt 
fæstningsanlæg

Ifølge projektet ledes regnvandet fra byen via den reetablerede Fæstningskanal fra Ermelundskilen i øst til 
Lyngby Hovedgade i vest, før det i sidste ende udledes i Mølleåen.

Grafik: Lyngby-Taarbæk Forsyning
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Positiv økonomi
Indtil videre har Orbicon hjulpet Lyngby-
Taarbæk Forsyning med at udarbejde en 
sammenligning, der viser, at forsyningen 
– og dermed kommunens borgere – vil 
kunne spare 250 millioner kroner ved at 
anvende Fæstningskanalen til regnvand 
frem for at udvide det eksisterende fælles-
kloaksystem. Der er dog en vis usikkerhed 
om anlægsoverslagene, fordi de hænger 
sammen med en overordnet plan for tilpas-
ning af kloaksystemet i hele kommunen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at få 
Orbicons beregninger tjekket efter. Når det 
er sket, vil projektet blive formelt forelagt 
kommunen i juni i år. Hvis det til den tid 
besluttes at gå videre med projektet, fore-
står en lang proces med tekniske undersø-
gelser, analyser, planlægning og indhent-
ning af tilladelser og dispensationer. Går 
alt efter planen, kan gravearbejdet begynde 
om 2-3 år. 

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk) er free-
lancejournalist og redaktør af Vækst.

Anvendelsen af Fæstningskanalen til opsamling af regnvand fra Lyngby giver mulighed  
for at skabe et nyt rekreativt miljø i byen. På visualiseringerne ses øverst Lyngby Storcenter ved daglig 
vandstand i den retablerede Fæstningskanal. Nederst er situationen ved maksimal vandstand visualiseret.

Grafik: Lyngby-Taarbæk Forsyning
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Lej en kaffeautomat fra
Office Partner tilbyder en af de bedste instant maskiner på markedet  
til en meget skarp pris.

Animo Optivend 3TS, er en maskine til hurtig kaffe og høj kapacitet, som brygger:
•  Kaffe
•  Kaffe m. sukker
•  Cappuccino
•  Cafe Au Lait
•  Kakao m. mælk
•  Varmt vand til bl. a. te

Leje pr. mdr. kr. 298,00
(o/60 mdr.) Serviceaftale:

Serviceaftalen omfatter  
kalkfilterskift og et årligt  
hovedeftersyn
Pris pr. mdr.    kr. 145,00

Udvidet serviceaftale om- 
fatter kalkfilterskift, alle re- 
servedele, kørsel og timer.
Pris pr. mdr.    kr. 295,00

Tilbuddet er gældende til og med 31/3-2013 og er excl. moms

Der kan laves følgende tilkøbsmuligheder:
Bord / underskab, pr. mdr.  48,00
Koldtvandsfunktion indbygget i maskinen, pr. mdr.  25,00
Møntindkast, pr. mdr.  122,00

Maskinen leveres klar til drift og igangsætning fra en 
af vores teknikere.

HURTIG KAFFE …

• Espresso
•  Espresso m. sukker
•  Brygger alle ovenstående 

i kop og kande
• Tid pr. kande: 45 sek.
• Tid pr. kop: 9 sek.



Af Kristian Pihl Lorentzen

De offentlige udgifter har i de seneste 
årtier haft vokseværk, så Danmark nu har 
verdens højeste offentlige udgifter pr. ind-
bygger med dertil knyttet verdensrekord i 
skattetryk. Det svækker vores konkurrence-
evne og koster dagligt gode danske arbejds-
pladser, som fosser til udlandet. Det kan 
ikke fortsætte, hvis vi vil bevare grundlaget 
for en god velfærd. For at vende udviklin-
gen er vi i de kommende år pisket til at 
holde de offentlige udgifter i ro. Derfor skal 
vi politikere i kommuner, regioner og på 
landsplan have viljen og modet til at søge 
nye veje. Målet er at sikre borgerne en god 
service uden de hidtidige årlige stigninger 
i budgetterne.  Her kan vi nå rigtig langt, 
hvis vi tager ved lære af de gode løsninger 
og får dem bredt dem ud i hele landet. 

Et dugfriskt eksempel er fra Favrskov 
Kommune, hvor man fra næste år kommer 
til at spare hele 4 mio. kr. om året ved at 
udlicitere vej- og parkafdelingen til Hede-
Danmark. Og det endda med et højere 
niveau for slåning af sportspladser. Dertil 
kommer en engangsindtægt på 4,5 mio. kr. 

ved overdragelsen af opgaven, herunder fra 
salg af maskiner mv. 

Et andet eksempel er noget ældre, men 
fortsat højaktuelt som inspiration. Den 
daværende Kjellerup Kommune i Midtjyl-
land udliciterede det grønne område for en 
halv snes år siden. Jeg var selv medlem af 
byrådet på daværende tidspunkt og husker 
en ophedet debat og stor ideologisk mod-
stand fra den anden side af byrådssalen. 
Ikke desto mindre blev udbud og udlicite-
ring gennemført med uændret service for 
græsslåning, klipning af hække mv. som 
mål. Resultatet blev, at Hedeselskabet fik 
overdraget opgaven og kommunen sparede 
godt en million kroner om året på driften 
– med uændret service. En million kroner 
var mange rare penge i en lille landkom-
mune, og alle medlemmer af byrådet – 
inklusiv dem, som var arge modstandere 
af at spørge til prisen - var da også svært 
tilfredse, da vi ved den næste budgetlæg-
ning kunne styrke ældreområdet med en 
million. 

Der er grund til at kippe med flaget, hver 
gang vi hører om sådanne eksempler til 
efterfølgelse. Tænk på, hvad der kunne fri-

gøres af skattekroner, hvis alle landets kom-
muner gjorde ligeså. Gode penge, der kan 
bruges til at prioritere andre opgaver eller 
til sænkning af skatten. Lad os hjælpe hin-
anden med at få de gode eksempler frem i 
lyset, så de kan bruges i hele landet. Vi skal 
nemlig have den offentlige sektor til at køre 
længere på literen, så vi fastholder en god 
service, samtidig med at udgifterne holdes i 
ro. At spørge til prisen på vegne af borgerne 
handler ikke om ideologi. Det handler om 
sund fornuft og nødvendig nytænkning.

Forfatteroplysninger:
Kristian Pihl Lorentzen (Kristian.Lorentzen@ft.dk) 
er folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre.

Spørg til prisen
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Godt parløb om 
grønne områder i 
Favrskov

Det første år er nu gået med HedeDanmark 

som ansvarlig for pleje og drift af blandt 

andet 850 km offentlig vej, 268 km fortove, 

5,6 km hæk og 13.142 træer i Favrskov Kom-

mune. Både kommunen og HedeDanmark 

ser tilbage på et år med et godt og udvik-

lende samarbejde til stor tilfredshed fra 

begge parter.

Charlotte Green, formand for teknik- og 

miljøudvalget i Favrskov Kommune er godt 

tilfreds med den måde, HedeDanmark løser 

opgaverne på i kommunens grønne områ-

der og veje.

- Året har selvfølgelig budt på udfor-

dringer, men de er alle blevet løst ved, at 

vi i fællesskab har udpeget og diskuteret 

mulige løsninger. Hele målet med samarbej-

det er en fortsat effektiv drift og at skabe 

mere værdi for pengene. Og det er indtil 

videre lykkedes, siger Charlotte Green.

”Store byer – stille steder” er titlen på et Ph.d.-projekt, som Hanne Nielsen gennemfører i 

samarbejde med Dalgas Innovation og Orbicon. Projektet tager afsæt i en sammentænkning 

af byudvikling og sundhedsdesign med det formål at udvikle grundlaget for trivsel som et nyt 

bæredygtighedsparameter. 

En stigende urbanisering gør, at byerne fortættes, og dermed stiger behovet for bedre 

byplanlægningsværktøjer, der rummer klimatilpasningsløsninger i samspil med trivsel i byerne. 

Projektet skal i den forbindelse ”sætte ord” på immaterielle kvaliteter og værdier, såsom triv-

sel og livskvalitet, som et byrum kan skabe for mennesker. Projektet vil derved være med til at 

udvikle et ”fælles sprog”, der kan bruges i dialogen mellem bygherrer, kommuner, rådgivere og 

borger i den fremtidige udvikling og planlægning af byerne.

RealDania, Københavns Universitet og Københavns Kommune er med til at finansiere projek-

tet, som løber over 3 år (2013-2015). 

HedeDanmark  
voksede med 30 procent i 2012

Midt i storbyens travlhed og larm kan vi også opleve harmonien der, hvor vi er. Et øjebliks poesi, mens 
livet folder sig ud omkring os. Det er også ’stilhed’. Her er det Boulevard de Bonne Nouvelle i Paris.

Evaluering  
af indsatsen i Afrika

Orbicon skal evaluere støtte til forskning 

inden for landbrug og naturressourcefor-

valtning i Afrika.

Arbejdet bliver udført i samarbejde 

med ITAD (UK) som underrådgiver, og 

projektet forventes afsluttet i maj 2013. 

Opgaven vil udgøre grundlaget for den 

fremtidige bistand. Evalueringen tager 

udgangspunkt i forskning inden for land-

brug og naturressourceforvaltning og 

inkluderer blandt andet veterinærviden-

skab, akvakultur, klimaforandringer, land-

brugsplanlægning og grønt miljø. 

Store byer – stille steder

Investeringer for 171 mio. kroner til bl.a. 

opkøb og udvikling af HedeDanmarks for-

retning satte sit præg på 2012. Trods gene-

rel afmatning i både dansk og europæisk 

økonomi fortsatte HedeDanmark i 2012 

flere års vækst i omsætningen og stabil posi-

tiv indtjening.

HedeDanmark leverede i 2012 et over-

skud på næsten 31 mio. kroner før skat og 

øgede aktiviteterne med 30%. Omsætnin-

gen steg med 372 mio. kroner til næsten 

1,7 mia. kroner, hvilket udbygger HedeDan-

marks position som den største grønne ser-

vicevirksomhed i Danmark.

Væksten på 30% skyldes primært, at 

HedeDanmark i 2012 valgte at styrke sin 

position inden for anlægsgartneri, forvalt-

ning af skov samt håndtering af organisk 

affald. En udvidelse, som bl.a. er sket 

gennem opkøb og overtagelse af 12 større 

og mindre virksomheder. 

Foto: Hanne Nielsen

Foto: Hedeselskabet
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Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, Tlf. +45 89 25 25 25
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Viden om i morgen
– i dag.

Kontakt os med dine tanker om den fort-
satte udvikling af din virksomhed. På 
www.deloitte.dk kan du læse mere om 
Deloitte og vores rådgivningsydelser.

Nye rev  
fundet ud for Gilleleje

På bunden af Kattegat står flere rev med 

hver deres skov af planter og en rigdom af 

dyr. Hidtil er den slags rev kun fundet i den 

nordlige del af havområdet, men dykkere fra 

Orbicon har også fundet et lige ud for hav-

nemundingen i Gilleleje i Nordsjælland, som 

ligger temmelig langt fra den nordlige del 

af Kattegat. Den placering bryder med det 

hidtidige billede af fordelingen af revene. 

Samtidig ligger det nye rev så tæt på land 

og på så beskeden en dybde, at dykkere 

uden vanskeligheder kan besøge det.  

Jan Frydensberg Nicolaisen fra Orbicon 

fandt det nye rev, mens han kortlagde 

dyre- og plantelivet på bunden af en række 

danske havområder. 

Jesper Nybo Andersen ny formand 
for FRI
Orbicons administrerende direktør Jesper Nybo Andersen 

er blevet valgt som ny formand for Foreningen af Rådgi-

vende Ingeniører, FRI. 

Jesper Nybo Andersen tog sin kandidateksamen i geo-

grafi fra Københavns Universitet i 1984, og kort tid her-

efter blev han ansat i Hedeselskabet. Siden 2001 har han 

været administrerende direktør for Hedeselskabet Miljø 

og Energi, som i 2006 ændrede navn til Orbicon. 

Den nye FRI-formand har flere tillidsposter - bl.a. som 

næstformand i bestyrelsen for Spejder Sport A/S og 

medlem af bestyrelsen for Sagafjord Aps. Han har været formand for brancheforeningen 

Dansk Miljøteknologi og er medlem af DI’s miljø og energiudvalg. Derudover er han næst-

formand for Himmelev Gymnasium, medlem af aftagerpanelet for virksomhedsorienterede 

studier på RUC, samt medlem af bestyrelsen for International Water Association (IWA).

”Hvor er det godt vi har været her. Hvor er det godt, det bliver bevaret, 

for det er jo her vi kommer fra.” Sådan konkluderede en elev fra 8. klasse, 

da fem skoleklasser i maj var i Kongenshus Mindepark i forbindelse med 

Forskningens Døgn. Formålet med besøget var at diskutere det 19. og 

20. århundredes natursyn med udgangspunkt i guldalderkunsten og for-

tællinger om hedens opdyrkning.

Hvor er det godt …
Foto: Hedeselskabet

Foto: Orbicon A/S

Foto: Orbicon A/S
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• 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 Så enkelt som

Altid lige i nærheden...

A4_Fyringsolie.indd   1 17/01/13   14.37

Turbo på mobilen

HedeDanmarks timelønnede medarbejdere 

har i flere år brugt mobiltelefon eller andre 

små håndholdte enheder til at registrere 

forbruget af tid på deres opgaver. Nu har 

en arbejdsgruppe kulegravet hele systemet 

bag tids- og opgaveregistreringen, og det 

fører til nyere og hurtigere IT-systemer 

samt mere målrettede data til de daglige 

brugere. Det vil føre til hurtigere og mere 

effektiv registrering af de 300-400 timeløn-

nedes tidsforbrug i HedeDanmark-divisio-

nen Grøn Service. 

Danmarks  
Jægerforbund og  
HedeDanmark indgår  
aftale

Ny aftale mellem Danmarks Jægerforbund 

og HedeDanmark styrker båndet mellem to 

af de stærkeste aktører inden for pleje og 

udvikling af naturen i Danmark. Aftalen har 

til formål at øge fokus på udvikling af natur-

værdier. Derudover skal aftalen ikke mindst 

sikre, at gode idéer, udvikling af naturen og 

dyrelivet bliver ført ud i livet.

Flere byggeprojekter på Marmormolen

FN-byggeriet kan være med til at sætte gang i flere byggeprojekter på Marmormolen i 

fremtiden.

Første etape af FN-byen er nu klar til at huse de første 1000 ansatte. Hele FN-byen for-

ventes at være færdig om et år med plads til i alt 1800 ansatte. FN-byen kommer til at 

rumme i alt 45.000 kvadratmeter etageareal over terræn og 5.000 kvadratmeter kælder. 

Orbicon er totalrådgiver på projektet, hvor Pihl & Søn fungerer som totalentreprenør, og 

3xN som arkitekt. 

Pænt overskud i  
Orbicon giver mulighed for vækst
Orbicon præsenterede et driftsresultat på 23 mio. kr. og realiserede et overskud før skat på 

14,1 mio. kr. Selskabet har gennem året investeret i udvikling og nye aktivitetsområder, og 

samlet fremstår Orbicon i dag mere komplet som totalrådgiver.

35 procent af aktierne i konsulentvirksomheden Pluss Leadership, som arbejder med stra-

tegisk analyse, evaluering, ledelse og overordnet governance, blev tilkøbt i starten af året. 

Senere fulgte den Esbjergbaserede havnerådgivningsvirksomhed Arccon, som har styrket 

Orbicons anlægstekniske kompetencer, hvilket bl.a. er en gevinst i forhold til Orbicons aktivi-

teter i Grønland. I sommerperioden erhvervede selskabet rådgivningsvirksomheden Korsbæk 

& Partnere. Sidstnævnte tilkøb har styrket selskabets bygge og procestekniske position i det 

nordjyske område, hvor bygge- og energiaktiviteterne nu er fuldt integreret i arbejdet på 

kontoret i Aalborg. 

Nyt forpagterpar  
på Kongenshus Kro 
og Hotel

Den 1. juli 2013 får Kongenshus Kro og 

Hotel nyt forpagterpar. Det bliver Lene og 

Claus Mortensen, som siden 2010 har lavet 

mad til store og små fester fra køkkenet i 

Sahl Minihal. Derudover har parret gennem 

de seneste 18 år leveret diner transportable 

fra KokkeKareten. 

Claus Mortensen er uddannet kok i 1984 

på Kongensbro Kro og har siden været 

tilknyttet flere midtjyske spisesteder som 

Signesminde Kro ved Silkeborg og Golf 

Hotel Viborg. Lene Mortensen er egentlig 

butiksuddannet, men har arbejdet med deli-

katesse og det kolde køkken siden 1986.

De nye forpagtere afløser Pernille Ras-

mussen, som har valgt at søge nye udfor-

dringer, og parret vil videreføre den høje 

servicestandard og stolte traditioner på 

stedet, men de har samtidig i sinde at sætte 

deres eget præg på stedets fremtidige drift.

Der vil blive afholdt en velkomstrecep-

tion på Kongenshus Kro og Hotel den 16. 

august 2013. 

Foto: Orbicon A/S

33 / Vækst 2•2013
N

yt i d
atterselskab

ern
e



Bøger og udstil-
ling støttes med 
220.000 kroner
Hedeselskabet støtter en bog om KVL’s historie, en 

bog om københavnerplantager samt udstillingen 

”Hjorten og skoven.”

Af Jørgen Skeel

Hedeselskabet har den store styrke, at 
selskabet blandt andet kan udnytte en del 
af sit økonomiske overskud til at forbedre 
levevilkårene i Danmark. Det kan man 
gøre på mange måder, og i år har vi foku-
seret på at styrke vores viden og historiske 
forståelse for Danmarks udvikling.

Landbohøjskolen i København har siden 
sin grundlæggelse i 1858 spillet en afgø-
rende rolle for udviklingen af dansk land-
brug til et højeffektivt, moderne erhverv, 
som i høj grad bidrager til den danske 
økonomi. I 2007 blev Landbohøjskolen en 
del af Københavns Universitet for i 2012 at 
blive fuldt integreret i universitetet.

Derfor støtter Hedeselskabet i år udgi-
velsen af bogen ”Den Kgl. Veterinær og 
Landbohøjskoles historie 1858-2012” med 
100.000 kroner. 

Historien er også i fokus i bogen ”Guld 
og Grønne Skove”, der handler om etable-
ringen af københavnerplantagerne, som for 
100 år siden bidrog markant til udviklingen 

i Jylland. Bogen, som blev omtalt i Vækst 
1-2013, er udsolgt. Derfor har Hedeselska-
bet besluttet at støtte en genudgivelse med 
100.000 kroner. 

Endelig støtter Hedeselskabet udstillin-
gen ”Hjorten og skoven” i det nyindrettede 
Vestjyllands Jagtmuseum på Strandgården i 
Husby Klit med 20.000 kroner. 

Med uddelingerne bidrager Hedesel-
skabet til, at vi som samfund får en større 
viden og forståelse for, hvad der har drevet 
Danmark frem til at blive et velfærdssam-
fund med høj kvalitet. Måske kan vi her 
hente viden og inspiration til de udfordrin-
ger, Danmark står over for i dag?

Mere viden, inspiration og nye oplevelser 
er også på dagsordenen i det nye aktivitets-
program, der sendes ud til medlemmerne 
med denne udgave af Vækst. Her er et 
udpluk:

Den 19. september indbyder vi til rund-
visning på Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning på Københavns Univer-
sitet. 

Den 22. november gentager vi den popu-
lære jagt i C.E. Flensborgs Plantage nord 
for Viborg. Denne gang anvender vi et nyt 
koncept. Hvis der kommer mere end 40 
tilmeldinger, er der lodtrækning om de 40 
pladser. 

Den 5. maj 2014 går det igen ud i natu-
ren, når vi inviterer på fugletur i fuglebe-
skyttelsesområdet Ramsødalen på Sjælland. 

Husk, at der er mange flere arrangemen-
ter i programmet!

God fornøjelse!

Forfatteroplysninger:
Jørgen Skeel er formand for Hedeselskabets repræ-
sentantskab og for Hedeselskabets medlemsudvalg. 

Hvervebarometer

1000 nye medlemmer. Det er 
målet for Hedeselskabets hver-
vekampagne, der begyndte i 
marts 2011. Kampagnen er 
en del af selskabets arbejde 
med at synliggøre Hedesel-
skabet som en aktiv og spæn-
dende forening i udvikling. 
Hvervebarometeret viser den 
aktuelle status på at skaffe 
nye medlemmer.

15/5 - 2013

Denne udgave af Vækst ledsages af 
det nye aktivitetsprogram for efteråret 
2013 og foråret 2014. Tilmeldingerne 
åbner den 10. juni 2013 dog således 
at tilmelding til jagten i C.E. Flens-
borgs Plantage først åbner den 17. 
juni 2013 kl 08.00.

Alle medlemmer er velkomne. Til 
en del af arrangementerne er du vel-
kommen til at invitere personer, som 
du mener kunne have interesse for et 
medlemskab.

Du kan se aktuelle arrangementer 
og tilmelde dig på  
www.hedeselskabet.dk/oplevelser

Nyt aktivitetsprogram
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Fra Arnborg by fører der en vej ud gennem 
Birkebæk plantage. Vejen hedder Jens 
Provsts Vej, og på vejskiltet står foruden 
navnet på vejen følgende oplysning:

Jens Provst

1844-1914

Tækkemand og krybskytte

Ved vejen ligger Provsthus, der oprindelig 
var en ussel hytte. Her boede en mand, 
som man i folkemunde kaldte Pæ Provst, 
fordi han havde tjent hos en provst, og 
deraf kom navnet a Provsthus.

Jens, der var søn af Pæ Provst, var en af 
de mærkeligste originaler Midtjylland har 
fostret, og takket være H.P. Hansen, Her-
ning Museums kendte forstander, kan de 
mange historier om Jens, der blev fortalt på 
egnen, viderefortælles.

H.P. Hansen skriver: ”Han blev kendt 
som tækkemand, berømt for sit ejendom-
melige sind og berygtet som grovæder, 
dertil kom, at han var en lidenskabelig 
jæger og krybskytte.”

Provsthus med et jordtilliggende på 
192 ha blev i 1872 solgt til E.M. Dalgas og 
dennes svoger, kaptajnen Emil Jensen. Ved 
salget flytter Jens til et andet sted på egnen. 
I 1875 erhverves ejendommen af Hedesel-
skabet samtidig med købet af ejendommen 
Birkebæk. Provsthusarealet blev dermed 
en del af Birkebæk plantage, og det ombyg-
gede Provsthus har været bolig for plantø-
rer og skovfogeder.

80 agerhøns med ét skud
Som jæger var Jens Provst enestående. Han 
skød efter egen opgivelse en mængde harer. 
Han kunne også være hård ved agerhøn-
sene, hvilket fremgår af en af de mange 
overleveringer. Da han en dag var på jagt 

i strålende solskinsvejr, gik der med ét en 
’swåt blon’ (sort sky) hen under solen. Da 
Jens så op, var der en stor flok agerhøns. 
Han skød et skud op i flokken, og der faldt 
80 ned, men – tilføjede han – så skinnede 
solen også igen.

Var der jagt i Birkebæk eller Høgildgaard 
plantager, så stillede Jens selvbuden, og da 
der kom råvildt i plantagerne, gik Jens på 
jagt efter det, hvor det passede ham. I den 
anledning var skovrider Chr. Dalgas efter 
ham og sagde, at Jens ikke måtte jage i 
Hedeselskabets plantager.

Først benægtede Jens, at han skulle 
have jaget ulovligt, men da der var beviser, 
forlangte skovrideren fem kroner i bøde. 
”Fæm krowner,” råbte Jens Provst, ”næj no 
trowr a band´erno´te do æ tåwle, men de 
ka skut råw så vit o stek dæ en krown.”

Glemte jordemoderen
Jens var fattig, og han havde mange børn, 
så han blev ofte sendt efter jordemoderen. 
På vejen dertil er det hændt, at han kom 
på fod af et stykke vildt. Så fik jagtinstink-
tet ham til at glemme alt om sin egentlige 
opgave, og han kunne være på afveje i 
mange timer. Engang var han kommet så 
langt væk, at han var blevet både sulten og 
træt, og derfor gik han ind til en kone, som 
han kendte godt. Hun var gæstfri, satte 
fødevarer på bordet, og Jens huggede i sig, 
som om han ikke havde spist i en uge. Det 
var først da konen spurgte om, hvorledes 
konen havde det, at Jens sprang op og 
råbte: ”De æ døwlen tamæ sand – a sku 
jo hindt æ juermu te hind!” Uden at sige 
farvel og tak for han ud af døren, for nu 
havde han pludselig fået travlt.

Af P. F. Tøttrup

Jens Provst var for 100 år 

siden en af de største origi-

naler i Jylland. Her er nogle 

forunderlige historier om 

den passionerede jæger. 

Krybskytten, der indbød sig 
selv til Hedeselskabets jagter

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. 

Foto: Kim Biledgaard, NatureEyes
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23-05-13

Sitka-gran med ekstra power

Sitka-gran frø udviklet af HedeDanmark a/s øger biomasseproduktionen 
med op til 30 procent. Næste generation er allerede på vej.

www.tidsskriftetvækst.dk/natur

01-05-13

Droner finder sygdom i skotske skove

Ubemandede fly affotograferer skove med henblik på at finde svampe-
angreb.

www.tidsskriftetvækst.dk/natur

01-05-13

Arkitektur vigtig for biogasanlæg

Store biogasanlæg kommer til at fylde i det åbne land. Nu har Miljø-
ministeriet og Realdania offentliggjort en række anbefalinger for god 
biogasarkitektur.

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

19-03-13

Vækstplan for vand-, bio- og miljøløsninger

Regeringen vil styrke grundlaget for, at danske virksomheder kan skabe 
nye arbejdspladser inden for internationale vand-, bioteknologi- og mil-
jøløsninger.

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

Foto: HedeDanmark a/s

HEDESELSKABETS MUSEUM

HEDENS OPDYRKNING - HVORDAN GIK DET TIL?

Alle medlemmer kan opleve et spændende stykke Dan-
markshistorie. Medlemmer kan også invitere en gruppe på 
“guidet tur” på museet i Viborg.

Er du interesseret, så kontakt Vibeke Højen på 8728 1133.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/museum

ADRESSEÆNDRING?
Send dit medlemsnummer og din nye adresse
til os på e-mailadressen:
vaekst@hedeselskabet.dk

Eller klik ind på
www.tidsskriftetvækst.dk

Eller send oplysningerne til:
Vækst, Hedeseselskabets tidsskrift
Klostermarken 12, Postboks 91, 8800 Viborg

De oplysninger
vi har brug for er:
Medlemsnummer
Evt. firmanavn
Evt. titel
Evt. mailadresse 
Navn
Adresse
Postnummer og by

Dit 7-cifrede 

medlemsnummer 

kan du se på bag-

siden af bladet.

Foto: www.smartplanes.se

Foto: Hedeselskabet
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