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Et solidt  
fundament for yderligere vækst

 

Som ny koncernchef og administrerende direktør i Hedeselskabet har jeg overta-

get hvervet som ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Vækst. I den egenskab 

vil jeg orientere Hedeselskabets medlemmer om mit første indtryk af selskabet og 

det store potentiale, jeg ser. 

Når jeg besøger Hedeselskabets historiske arkiv i Viborg og iagttager billeder og 

remedier fra koncernens snart 150-årige historie, bliver det synliggjort, at det er 

et stort ansvar og en stor udfordring at skulle leve op til rollen som koncernchef. 

Det er imponerende, hvordan Hedeselskabet har udviklet sig gennem tiden, og 

hvordan man har påvirket samfundet og landskabet siden stiftelsen i 1866. 

Hedeselskabet er i dag en moderne koncern med mange forskellige aktiviteter 

og spændende projekter inden for natur, miljø og energi – og vi påvirker stadig 

landskab og samfund. Som man kan læse i dette nummer af Vækst, arbejder vi 

med at udvikle den bæredygtige anvendelse af naturressourcer som grundvand 

og træ. Vi arbejder ligeledes for en bedre beskyttelse af vores ressourcer – i form 

af natur, miljø og mennesker – ved eksempelvis at sikre en bedre håndtering af 

miljøfarlige stoffer i bygningsaffald, at forberede by og land til at tage imod større 

regnmængder, at reducere energiforbruget og at øge den grønne energiproduk-

tion. 

Vores engagement er ikke begrænset af de danske landegrænser. Vi har i dag 

datterselskaber eller forretningsrelationer i rigtig mange lande. Som det fremgår 

her i tidsskriftet, er vi bl.a. i færd med at realisere potentiale i de tidligere øst-

lande i samarbejde med det nordiske finansieringsselskab NEFCO.

Selvom jeg kun har været i stillingen som koncernchef i kort tid, kan jeg 

allerede konstatere en generel overbevisning blandt medarbejderne i hele kon-

cernen: I Hedeselskabet gør man en forskel. Det var et faktum, da Enrico Mylius 

Dalgas stiftede selskabet, og det er et faktum i dag, hvor vores mange dygtige og 

engagerede kolleger leverer en række attraktive ydelser til nogle særdeles spæn-

dende kunder. 

Gennem årene er der således skabt et solidt fundament i Hedeselskabets for-

retning, som både det danske og udenlandske samfund skal have mere glæde af i 

fremtiden. Og dette er en målsætning vi har alle forudsætninger for at indfri.

Vi skal fortsat fokusere på Danmark som vores hjemmemarked men også blive 

endnu mere internationale for at forbedre og beskytte vores forretning. Vi skal 

trække mere på internationale ressourcer og udnytte viden og erfaringer fra og 

i udlandet. På den måde kan vi også i fremtiden skabe et overskud, som vi kan 

investere i innovation, uddele til aktiviteter og projekter i overensstemmelse med 

vores formålsparagraf og udnytte til samfundsnyttige aktiviteter i vores forening. 

Lars Johansson

Koncernchef og adm. direktør

Hedeselskabet
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Hvert år nedrives der bygninger og 

bygningsdele for flere milliarder kroner 

i Danmark, men omkring halvdelen af 

bygningsaffaldet håndteres ulovligt, 

fordi reglerne om håndtering af forure-

net affald ikke bliver fulgt. Det anslår 

Dansk Byggeris Nedrivningssektion, der 

betegner det som et kæmpe problem, 

at stoffer som asbest, bly, kviksølv, PCB 

(PolyChlorerede Bifenyler) og flere andre 

miljøgifte ikke bliver håndteret efter 

reglerne. Hvis ikke de sundhedsskadelige 

stoffer i en bygning bliver fjernet og 

håndteret, før bygninger renoveres eller 

rives ned, så vil de blive spredt til men-

nesker, miljø, natur og bygninger, hvor 

materialerne genanvendes. 

Læs artiklerne side 14-18.

Forurenet bygningsaffald håndteres ulovligt

4 Valg til Hedeselskabets Repræsentantskab

5 Mindeord for Peter Skak Olufsen

5 En livslang tilknytning til Hedeselskabet

6 Har du givet os nogle penge?

26 Elever designer klimatilpasset skolegård

30 Kom til en spændende aften om naturvidenskab!

31 En tidslomme fra fortiden

Hedeselskabet

8 Skandinaviens største solcelleanlæg på Møn

10 Første større biogasanlæg efter energiforliget

Energi

11 Nu kan skovejerne se powerkulturer i praksis

12 Stort potentiale i Østeuropa

Natur

14 Forurenet bygningsaffald håndteres ulovligt

16 Forurening – en grim overraskelse ved renovering  
og nedrivning

19 Sådan sikrer du din bygning mod skybrud

20 De store maskiner banede vej for bedre natur  
og miljø

22 Der kan hentes store besparelser i drift af  
vandboringer

24 Aarhus optimerer ved kilden

Miljø

27 Venstre-top på besøg

27 Næsten 10.000 besøgende på Have & Landskab

27 HedeDanmark og Harboe sikrer bæredygtig  
anvendelse af affald

27 Rejsegilde i regn og rusk

28 Orbicon overtager Geodata Danmark

28 Kommuner tjener penge på skovcertificering

28 Solen skinnede på HedeDanmark Golfdag

28 Jesper Nybo Andersen i Dansk Industris  
hovedbestyrelse

29 Skove ramt mindre af stormen end frygtet

29 Indvielse af Kresten Philipsens plads i Rens Hedegaard

Nyt i datterselskaberne

Indhold

Foto: Kim Haugaard; Scanpix

3 / Vækst 4•2013



Ifølge Hedeselskabets vedtægter skal der afholdes ordinært 
kredsvalg til repræsentantskabet inden 1. april 2014.
Hvert andet år afgår den halvdel af de valgte repræsentan-
ter, der har fungeret længst. Til repræsentantskabet vælges 
48 kredsmedlemmer, og der skal således vælges 24 med-
lemmer.
På årsmødet 2013 i Grenaa blev nedenstående besluttet:
I henhold til vedtægternes punkt 7.2 blev der afholdt ordi-
nært valg til repræsentantskabet i 2011. Det betyder, at der 
i princippet skulle afholdes ordinært repræsentantskabsvalg 
i 2013. 
- I 2013 var der ingen af de kredsvalgte eller repræsen-
tantskabsvalgte på valg. Derfor blev der vedtaget en over-
gangsordning for valgproceduren: 
•	Næste	ordinære	valg	blev	flyttet	fra	2013	til	2014.	Her	

vil repræsentantskabsmedlemmerne valgt i 2008 være på 
valg. 

•	 Valgperioden	for	dette	overgangsvalg	reduceres	til	3	år	
(kun for dette valg).

•	Det	betyder,	at	de	repræsentantskabsmedlemmer	som	
bliver valgt 2014 vil være på valg igen i 2017.

•	De	repræsentantskabsmedlemmer,	som	blev	valgt	i	
2011, er på valg igen i 2015.

Herefter følges den normale valgturnus med ordinært valg 
i 2015, 2017 osv., hvor repræsentantskabsmedlemmerne 
vælges for 4 år.
Blandt de afgående repræsentantskabsmedlemmer er der 
villighed til genvalg.
Dog	har	proprietær	Jens	Peter	Gadensgaard,	Region	Nord-
jylland, skovrider Inge Gillesberg, Region Syddanmark, og 
professor Jørgen Primdahl, Region Sjælland, ikke ønsket 
genvalg. Der henvises til oversigten.
Inden den 15. februar 2014 kan ethvert af selskabets med-
lemmer, efter at have sikret sig den pågældendes kandidats 
accept, foreslå genvalg af eller opstille kandidater til valg 
som repræsentantskabsmedlemmer i den kreds, hvor med-
lemmet har stemmeret.
Valgbare	er	medlemmer,	som	på	valgtidspunktet	har	fast	
bopæl i opstillingskredsen, som ikke er fyldt 70 år den 28. 
april 2014. 
Valgperioden	er	4	år	(valget	ved	denne	overgangsordning	
dog 3 år – se venligst ovenfor), dog ophører hvervet som 
medlem af repræsentantskabet ved slutningen af det første 
ordinære repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er 
fyldt 70 år, jævnfør vedtægterne. 
Såfremt der er flere kandidater til de 3 ledige pladser, vil 
der inden den 1. marts 2014 blive udsendt en stemmesed-
del med navnene på de opstillede kandidater og med even-
tuelle indstillinger fra og navne på forslagsstillerne. Stem-
mesedlerne tilbagesendes i udfyldt stand inden den 1. april 
2014. Stemmeberettiget og valgbar er et hvert medlem, der 
rettidigt har betalt kontingent for 2014. Rettidig indbetaling 
skal være foretaget inden den 15. januar 2014. 

Jørgen Skeel Lars Johansson
Formand for repræsentantskabet Adm. direktør

VALG	TIL	 
HEDESELSKABETS	REPRÆSENTANTSKAB

Repræsentantskabsmedlemmer som  
er på ordinært valg 2014

Region Nordjylland

Direktør Lone Færch Villig til genvalg 

Gårdejer Esben Oddershede Villig til genvalg 

Proprietær Jens Peter Gadensgaard Ønsker ikke at  
  genopstille

Region Midtjylland

Landmand Lone Andersen Villig til genvalg

Direktør Bolette van Ingen Bro Villig til genvalg

Gårdejer Anders Chr. Wegger Villig til genvalg

Godsejer, advokat Janus Skak Olufsen Villig til genvalg

Regionrådsmedlem Aleksander Aagaard Villig til genvalg

Region Syddanmark

Gårdejer Peter Gæmelke Villig til genvalg

Godsejer Ulrik I. Bernhoft Villig til genvalg

Direktør Jørgen Graulund Jørgensen Villig til genvalg

Landmand Knud Strøm Villig til genvalg

Gårdejer Benny Ravn Bonde Villig til genvalg

Formand for Ribe Amts  
familielandbrug Henrik Bertelsen Villig til genvalg

Landinspektør Peder B. Corneliussen Villig til genvalg

Skovrider Inge Gillesberg Ønsker ikke at  
  genopstille

Region Hovedstaden

Vicedirektør Torben Huss Villig til genvalg

Økonomidirektør Stig Pastwa Villig til genvalg

Landmand Finn-Olaf Pedersen Villig til genvalg

Region Sjælland

Professor Jørgen Primdahl Ønsker ikke at  
  genopstille 

Planteavlskonsulent Kim Enemark Villig til genvalg

Hofjægermester, godsejer  
Carl Boisen Thøgersen Villig til genvalg

Gårdejer Henrik Høegh Villig til genvalg

Godsejer Henrik Fabienke Villig til genvalg
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Godsejer, hofjægermester og kammerherre 
Peter Skak Olufsen er afgået ved døden den 
11. september 2013. Han blev 70 år. 

Peter Skak Olufsen var bestyrelsesfor-
mand for Hedeselskabet i perioden 1998-
2007. 

Da Peter Skak Olufsen tiltrådte som 
bestyrelsesformand i 1998, skete det på 
baggrund af et indgående kendskab til 
Hedeselskabet. Som søn af Axel Olufsen, 
der ejede herregården Quistrup ved Struer, 
lærte han selskabet at kende fra sin tidlige 
barndom, idet faderen var et fremtrædende 
medlem af Hedeselskabets repræsentant-
skab og bestyrelse. Peter Skak Olufsen var 
selv medlem af Hedeselskabet fra han var 
8 år. 

Efter studentereksamen blev han i 1970 
uddannet cand. agro ved Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole. To år efter overtog 
han Quistrup og indgik desuden i ledelsen 
af Fiil-Sø avlsgård ved Varde.

I 1978 blev han medlem af Hedeselska-
bets repræsentantskab, og fra 1993 var han 
formand for selskabets repræsentantskab 
og næstformand for bestyrelsen. 

Efter sin fratræden fra posten som besty-
relsesformand i 2007 fortsatte han som 
medlem af repræsentantskabet indtil for-
året 2013, da han var faldet for selskabets 
aldersgrænse på 70 år.

Peter Skak Olufsen var bestyrelsesfor-
mand for Hedeselskabet i en periode, 
hvor selskabet gennemgik en omfattende 
udvikling. Divisionerne Skov og Landskab 
og Miljø og Energi blev omdannet til aktie-
selskaber med navnene HedeDanmark a/s 
og Orbicon A/S, og en ny virksomhed på 
biogasmarkedet så dagens lys under navnet 
Xergi A/S.

Hedeselskabets Laboratorium blev 
fusioneret med selskabet MILJØ-KEMI, 
og senere blev Hedeselskabets ejerandel 
i dette selskab solgt fra til den multina-
tionale laboratorievirksomhed Eurofins. 
I samme periode blev datterselskabet 
Silvatec, der producerede skovmaskiner, 
solgt til AgromashHolding, ejet af russiske 
PromTractor.

Alle ændringerne skete med det klare 
sigte at trimme Hedeselskabets organisa-
tion, at styrke indtjeningen og at øge for-

Mindeord  
for Peter Skak Olufsen

Det var med sorg vi i bestyrelsen modtog 
meddelelsen om Peter Skak Olufsens alt 
for tidlige død. I tiden som formand ydede 
Peter en værdifuld indsats for selskabet 
igennem nogle meget vanskelige år. Senere 
da det atter begyndte at gå fremad, var 
Peter den første til at dele æren for frem-
gangen med de mange fortrinlige medar-
bejdere, som havde vist Hedeselskabet den 
tillid at lægge deres arbejdskraft i genopret-
ningen af selskabet, og den bestyrelse, som 
han med fast hånd stod i spidsen for. 

For Peter var Hedeselskabet ikke blot et 
forretningsmæssigt engagement. Udover at 
hans familie i generationer havde haft en 
tilknytning til selskabet, satte han meget 
stor pris på Hedeselskabets særlige betyd-

tilhørsforhold på selskabets medlemmer og 
kunder, når andre ikke var helt klar over, 
hvem der var tale om.

Peters ledelsesstil var kontant, men altid 
med et smil lurende bag det til tider faste 
blik.

Æret være hans minde
Frants Bernstorff-Gyldensteen
Bestyrelsesformand

ning for det danske landskabs nyttiggørelse, 
ikke mindst på den egn han selv kom fra. 

Han var meget optaget af den særlige 
ejerform, som en erhvervsdrivende for-
ening repræsenterer, og som han fandt var 
afgørende.  

Peter var engageret i Hedeselskabets 
ledelse i hele den lange proces, som førte 
fra afhængighed af finansloven til den 
moderne virksomhed, som i dag leverer 
fundamentet for en sund økonomi i selska-
bet.  Han underholdt gerne med anekdoter 
fra hele perioden.

Peters legendariske hukommelse var til 
stor gavn for de af os, som var kommet til 
Hedeselskabet noget senere end han. Ofte 
var han i stand til at udrede famlie- og 

retningernes fleksibilitet og handlekraft i 
forhold til udviklingen i deres markeder. 

I forandringsprocessen trak Peter Skak 
Olufsen på sine erfaringer fra Bang & Oluf-
sen. Hans farbror var Svend Olufsen, der 
var medstifter af virksomheden i Struer, og 
på den baggrund sad Peter Skak Olufsen i 
B&O’s bestyrelse fra 1972 og var bestyrel-
sesformand i perioden 1989-2001.

Herudover havde han en lang række 
tillidshverv blandt andet som formand for 
Hunsballe Frø, Statens Planteavlsforsøg og 
Fonden Nr. Vosborg og som bestyrelses-
medlem i JP/Politiken, Dansk Landbrugs-
museum Gl. Estrup og Euro Grass BV.

En livslang tilknytning til Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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Den Fri Hestehaveskole fik overrakt det syn-

lige bevis på, at de har modtaget E. M. Dalgas’ 

Mindelegat på 20.000 kr. Pengene anvendes til 

at omdanne Herrens Mark – et grønt område 

bag skolen – til et lærings- og oplevelsesrum til 

glæde for både børn og voksne.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

”Har du givet os nogle penge?” spørger en 
lille pige Henrik Jespersen, efter han har 
overrakt E. M. Dalgas’ Mindelegat til bør-
nehaveklasseleder, Lisbeth Lund Rasmus-
sen. Han bliver nærmest omringet af en 
masse nysgerrige og entusiastiske børn på 
denne solrige dag i september, hvor Den 
Fri Hestehaveskole har åbnet dørene for en 
lille overrækkelsesceremoni i anledning af 
Hedeselskabets besøg. 

Henrik Jespersen, som er ambassadør for 
Hedeselskabet, forsøger på pædagogisk vis 
at forklare pigen, hvordan pengene stam-
mer fra et legat, og at de skal bruges på at 
udvikle det grønne område, som ligger ved 
skolen. Umiddelbart ser det ud til, at hun 
køber hans forklaring.

Mange ideer til Herrens Mark
I virkeligheden ligger der en masse overve-

jelser bag den ansøgning, som har ført til 
dagens arrangement. Der er nemlig mange 
ideer på tegnebrættet for det grønne 
område, som ligger øst for skolen. En ny 
skov, en sansehave, en naturfaglig have og 
en kælkebakke er en del af planerne, men 
i første omgang er pengene fra Dalgas’ 
Mindelegat dog øremærket til et specifikt 
formål:

”De 20.000 kr. skal bruges til træer af 
mange slags. Til at klatre i, til at finde 
skygge under, til at snitte grene af, til at 
bygge huler i,” forklarer Lisbeth Lund Ras-
mussen.

Den sydlige del af området kaldes i 
daglig tale for ”Herrens Mark”, fordi skolen 
i sin tid købte det af menighedsrådet. Det 
er på dette stykke jord, den lille skov skal 
etableres. Lisbeth Lund Rasmussen for-
klarer, at både skolen og tilhørende SFO 
og børnehave har et fælles værdisæt, som 
vægter viden, udeliv og natur højt. Derfor 

var det oplagt at omdanne det store grønne 
areal til et lærings- og oplevelsesrum, som 
appellerer til børnene på forskellig vis:

”Børnene skal opleve naturen med san-
serne, med viden, med kroppen og med 
nysgerrighed,” siger Lisbeth Lund Rasmus-
sen. 

Leg, læring og sang
Henrik Jespersen udtrykker sin begejstring 
for skolens planer. Han forklarer, at projek-
tet passer perfekt til legatets formål, som 

Har du givet os 
nogle penge?

”Det er vores håb, at legatet har bragt jer godt videre 
frem med etablering af et lille skovområde på Her-
rens Mark,” sagde Henrik Jespersen, da han overrakte 
legatdiplomet til Hestehaveskolen.

Mens Lisbeth Lund Rasmussen spillede guitar kvitterede børn og pædagoger for legatet med skolens nationalsang 
”Jeg vil plante et træ”, som passede perfekt til lejligheden.

Den Fri Hestehaveskole
Den Fri Hestehaveskole, som ligeledes 
favner Natur SFO’en og Naturbørneha-
ven Følfod, ligger nordvest for Aarhus 
mellem de små landbyer Sjelle og 
Skjørring. Stedet danner den daglige 
ramme for i alt 245 børn i alderen 
3-16 år. 

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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er at præmiere personer eller institutio-
ner, der ved blandt andet beplantning og 
læplantning yder en fortjenstfuld indsats 
inden for de områder, der omfattes af 
Hedeselskabets formålsparagraf. Derudover 
fremhæver han skolens fokus på samspillet 
mellem læring og leg:

”Det, jeg fornemmer, er, at I tilstræber, 
at børnene ikke alene skal bruge deres 
hjerner, når de er her på skolen, men også 
i høj grad skal have hjertet med. En filosofi 
som så småt også er ved at vinde indpas 
i erhvervslivet. Med andre ord, hvis man 

er veltilpas, er ens evne til at lære eller 
arbejde størst. Det går nu en gang bedst, 
når det også er tilladt at have det sjovt,” 
siger Henrik Jespersen, som er tidligere 
afdelingschef i den del af Hedeselskabet, 
der i dag hedder Orbicon. 

Skolens elever har forberedt en helt spe-
ciel tak til Hedeselskabet for tildelingen af 
E. M. Dalgas’ Mindelegat. Med Lisbeth Lund 
Rasmussen på guitar afsluttes overrækkel-
sesseancen på herlig vis med en sang, hvor 
både børn og pædagoger synger ”Jeg vil 
plante et træ” for fuld musik. 

Mange glade børn og unge er mødt op til legatoverrækkelsen, og de glæder sig til 
at gå på opdagelse i den nye skov, som etableres ved skolen. 

Herrens Mark skal omdannes til et grønt oplevelsesrum til glæde for 
Den Fri Hestehaveskoles 245 elever. 

Årets legatuddelinger

Edvard og Ane Agerholms Legat
•	20.500	kr	til	Pernille	Nielsen,	Svin-

ninge
 Støtte til dækning af rejseudgifter i 

forbindelse med rejse til Australien.
•	20.000	kr	til	Eske	A.	Eskesen,	Føvling
 Støtte til renovering af eksisterende 

bygninger på gården.
•	24.300	kr	til	Frederik	Iversen,	Søn-

derborg
 Støtte til rejse til New Zealand.
•	20.000	kr	til	Christian	Carstensen,	

Bylderup-Bov
 Støtte til indkøb af en vakuum fre-

kvens styrer.
•	45.000	kr	til	en	gruppe	af	skov-	og	

landskabsingeniør studerende ved 
Skovskolen ansøgt af Tejs Vang, 
Skagen

 Støtte til faglig ekskursion til 
Zambia.

•	20.000	kr	til	Mette	Tving	Andersen,	
Stege

 Støtte til driften af sin kvægbedrift.

E.M. Dalgas’ Mindelegat
•	20.000	Den	fri	Hestehaveskole,	

Galten
 Støtte til etablering af et lille 

skovområde ved Natur SFOén og 
Naturbørnehaven Følfod der vægter 
trivsel og ude-liv som en stor og 
værdifuld del af børnenes hverdag.

•	15.000	kr	Steffen	Sjelle	Dalgaard,	
Østbirk

 Støtte til beplantning på ”Fremti-
dens legeplads” på Østbirk skole & 
SFO. En legeplads, som også er en 
oplevelses- og læringsplads, hvor 
børn kan styrke deres faglige, moto-
riske og sociale kompetencer.

•	20.000	kr	til	Kristian	Pihl	Lorentzen,	
Ans

 Støtte til bogen ”På sporet af Dan-
mark”.

Læs mere om de støttede projekter på 
www.hedeselskabet.dk/aktuelt

Læs mere om legaterne på 
www.hedeselskabet.dk/legater

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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På en mark på Møn er Skandinaviens største solcelle-

anlæg ved at tage form. Initiativtagerne er Brit og Chri-

stian Petersen, der så en mulighed og tog en chance i 

et marked præget af tumult og skiftende regler.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Skandinaviens største solcelleanlæg er ved 
at blive bygget på en mark på Møn med 
Orbicon A/S som rådgiver på projektet.

Alt I alt kommer anlægget kommer til at 
producere ca. 1.350.000 kWh/årligt, hvil-
ket svarer til ca. 350 husstandes forbrug. 
Christian Petersen har haft travlt med at 
få solcelleprojektet på benene fra idéen 

opstod via en annonce i Effektivt Landbrug 
i februar til her i efteråret, hvor opsætnin-
gen af selve anlægget gik i gang.

Usikkerheden skræmmer
Hvis han skal garanteres en afregning på 
1,30,- pr kWh skal anlægget nemlig være 
i drift i 2013, og Christian Petersen regner 
da også med, at kunne producere strøm 
fra sidst i november. Han er godt klar over, 
at han tager en chance, og der ville være 
mange flere store anlæg i Danmark, hvis 
reglerne ikke var så uklare.

Skandinaviens største sol celleanlæg på Møn

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
CVR nr. 8913 6210 
www.tbsas.dk

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
CVR nr. 8913 6210 
www.tbsas.dk

Billedet er fra oktober, hvor solcellepanelerne var ved at blive sat op. Panelerne skal monteres på de mange stolper.
Foto: Orbicon A/S

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

ADRESSEÆNDRING ?

Dit 7-cifrede medlemsnummer kan du se på bagsiden af bladet.
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”Jeg ser store muligheder i solceller, og 
det er noget vi skal i gang med for at bringe 
vores CO2-udslip ned i Danmark. Det er 
bare ærgerligt, at der hersker så stor usik-
kerhed på området, for hvis reglerne var 
mere ligetil, ville der være mange flere inve-
storer,” siger Christian Petersen.

Christian Petersen har fuldtidsarbejde 
som lægemiddelkonsulent, og Brit er 
postarbejder, sammen har de to drenge og 
bor på en gård på Møn, som de har gen-
nemrestaureret. Sidste år investerede de i et 
mindre anlæg på 7,2 kW, og det gik så godt, 
at de fik lyst til at gå i krig med det helt 
store solcelleprojekt.

Politisk arbejde
”Jeg har haft utallige møder og skriverier 
med politikere ud over det rent praktiske, 
der også skal ordnes for at selve anlægget 
kan sættes op,” fortæller Christian Petersen.

Den 6. marts 2013 varslede EU en 
straftold på kinesiske solcellepaneler, så 
Christian Petersen indgik kort efter en bin-
dende aftale om levering af solcelleparken, 
så straftolden, på hvad der nok ville ende i 
2-3 mio. kr., kunne undgås.

”En uges tid efter vi havde indgået en 
bindende aftale med leverandøren, kuld-
sejlede vores projekt, da politiske forhand-
linger gjorde, at der ikke længere var nogen 
støtteordning. Efter lang tid har vi så nu en 
overgangsordning, hvor man kan få støtte, 
hvis anlægget er i drift allerede i år,” siger 
Christian Petersen.

Der har været flere bump på vejen end 
forventet, men Brit og Christian Petersen 
har alligevel store forventninger til deres 
investering og forventer, at anlægget er til-
bagebetalt på ca. otte år

Selvom det er Skandinaviens største er 
der langt til de største i verden. Det største 

ligger i Canada og producerer 97 MW, og er 
dermed omkring 80 gange større end Brit 
og Christian Petersens anlæg.

Orbicon fører tilsyn med opsætningen af 
anlægget og rådgiver omkring el.

Forfatteroplysninger: 
Mads Sønnegaard Poulsen (mspo@orbicon.dk) er 
kommunikationsmedarbejder i Orbicon A/S.

Skandinaviens største sol celleanlæg på Møn
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Vandmanden 10B  |  9200 Aalborg SV  |  Telefon 9631 4666  |  Fax 9631 4665  |  info@sharpaalborg.dk  |  www.sharpaalborg.dk

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.



Nordjyske Vegger Varmeværk har hyret Xergi til at firedoble 

kapaciteten på sit biogasanlæg og levere en banebrydende 

teknologi til forbehandling af biomasse.

Af Poul Erik Pedersen

Xergi A/S er i gang med at levere en fire-
dobling af kapaciteten på Vegger Varme-
værks biogasanlæg i Nordjylland. Dermed 
er Xergi ved at gennemføre det første større 
biogasprojekt i Danmark, siden politikerne 
i 2012 besluttede at øge støtten til biogas.

”Efter at have bearbejdet et afventende 
dansk marked gennem en årrække er det 
glædeligt, at vi nu endelig er i gang med det 
første større projekt herhjemme. Vi håber, 
at realiseringen af projektet i Vegger kan 
være med til at styrke fremdriften for en 
række andre danske biogasprojekter, som 
vi arbejder med for tiden,” siger administre-
rende direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Ny teknologi til dybstrøelse
Mens det danske marked har været afdæm-
pet, har Xergi leveret en række biogasanlæg 
i Storbritannien, Frankrig, Sverige og USA. 
Det har givet mulighed for at fortsætte 
udviklingen af virksomhedens teknologi, 
hvilket også kommer til at præge biogas-

anlægget i Vegger. Leverancen kommer 
nemlig til at omfatte en banebrydende tek-
nologi med navnet X-chopper, der gør det 
muligt at få betydelige mængder gas ud af 
dybstrøelse, som er en blanding af husdyr-
gødning og halm.

X-chopperen nedbryder dybstrøelsen i 
små dele. Det gør, at dybstrøelsen bedre 
kan blandes med den øvrige biomasse i 
biogasanlægget, og at bakterierne i anlæg-
get lettere kan fortære den. Dermed kan 
det høje gaspotentiale i dybstrøelsen udnyt-
tes.

Store forventninger
Hos Vegger Varmeværk er der stor tilfreds-
hed med aftalen med Xergi.

”Det eksisterende anlæg er 27 år gam-
melt og nedslidt, så der er behov for en 
kraftig renovering. Udvidelsen af biogasan-
lægget er en vigtig forudsætning for biogas-
anlæggets økonomi, da rentabiliteten for-
bedres med en højere produktion. Samtidig 
har vi store forventninger til X-chopperen, 
der giver os nye muligheder for at skaffe 

energiholdig biomasse til anlægget,” siger 
bestyrelsesformand Tommy Trads Jensen 
fra Vegger Varmeværk.

Den kraftige forøgelse af produktionska-
paciteten har været en forudsætning for en 
aftale om levering af biogas til det nærlig-
gende Arla Foods-mejeri i Bislev. Som hidtil 
vil en del af gassen desuden blive udnyttet 
på Vegger Varmeværk, der leverer fjern-
varme i Vegger og sælger el via elnettet.

”Hidtil har vi sænket produktionen om 
sommeren, hvor der ikke er behov for så 
meget varme i byen. Med afsætningen til 
Arla Foods får vi mulighed for at udnytte 
anlæggets kapacitet hele året og dermed få 
en optimal produktion,” siger Tommy Trads 
Jensen.

Udover X-chopperen skal Xergi levere 
en 4000 m3 primær biogasreaktor samt en 
3000 m3 sekundær reaktor. Den eksiste-
rende biogasreaktor på 1000 m3 vil fortsat 
blive anvendt. Anlægget kommer ikke blot 
til at afgasse dybstrøelse. En stor mængde 
gylle fra husdyrbrug i området samt rest-
stoffer fra ARLA Foods osteproduktion vil 
ligeledes blive behandlet i anlægget, der 
forventes at producere 4 mio. m3 gas om 
året.

Den nye del af anlægget skal ifølge pla-
nerne sættes i drift i sommeren 2014.

Første større biogasanlæg 
efter energiforliget

Xergi er i gang med at bygge det første større biogasanlæg i Danmark, siden politikerne indgik en energiaftale i 2012.
Foto: Xergi A/S
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HedeDanmark a/s har etableret 8 demonstrationsbevoks-

ninger med høj biomasseproduktion. Det er sket med 

støtte fra Hedeselskabets legat.

Af Poul Erik Pedersen

HedeDanmark har de seneste år udviklet 
et plantningskoncept, som øger biomas-
seproduktionen og dermed indtægts-
mulighederne i de første 15-20 år af en 
bevoksnings levetid. Nu har HedeDanmark 
etableret 8 demonstrationsbevoksninger 
forskellige steder i Danmark, så interes-
serede skovejere kan få mulighed for at se, 
hvordan bevoksninger med høj biomasse-
produktion etableres i praksis.

Projektet er finansieret med en støtte på 
130.000 kroner fra Hedeselskabets legat.

”Vi er overbeviste om, at det vil have 
stor værdi for skovejerne, at de kan komme 
ud i en skov og se, hvordan man i praksis 
etablerer og varetager driften af en bevoks-
ning med høj biomasseproduktion. De nye 
bevoksninger er etableret i 2012 og 2013, så 
på nuværende tidspunkt, kan man se, hvor-
dan de nyetablerede bevoksninger tager sig 
ud, mens man senere vil kunne se udviklin-
gen i dem,” forklarer skovbrugschef Michael 
Glud fra HedeDanmark.

Ekstra bonus for skovejeren
I praksis øges biomasseproduktionen 
ved, at man indplanter en større andel af 
såkaldte hjælpetræer – typisk lærk. Hjælpe-
træerne vokser hurtigere end de træer, der 
kommer til at udgøre den blivende bestand 
af for eksempel rødgran eller douglasgran. 
Hjælpetræerne plantes i rækker, blandt 
andet der hvor skovningsmaskiner engang 
i fremtiden skal køre for at høste bestands-
træerne.

Efter 15-20 år vil hjælpetræerne have 
vokset sig så store, at de kan høstes og 
sælges til energiformål. Som markedet ser 
ud nu, vil indtjeningen være stor nok til at 
kunne dække kulturomkostning inklusive 
forrentning ved etablering af hjælpetræ-
erne. 

”Den ekstra bonus for skovejeren er, at 
han får en hurtigere og mere sikker etab-
lering af hele bevoksningen, og så giver 
sporindlæggelsen og den første tynding et 
positivt dækningsbidrag i stedet for et nega-
tivt,” forklarer Michael Glud.

Opsuger mere CO
2

Men der er også mere samfundsmæssige 
fordele ved denne model.

”Hjælpetræernes hurtige vækst bety-
der, at bevoksningen opsuger mere CO2 
fra atmosfæren end en mere traditionelt 
anlagt skov. Når hjælpetræerne så høstes, 
vil udnyttelsen af dem til energiformål 
kunne bidrage til at reducere anvendelsen 
af fossile brændsler til gavn for klimaet,” 
forklarer Michael Glud.

Konceptet er udviklet til skovbevoks-
ninger af nåletræ, men der arbejdes på at 
udvikle en lignende model for løvtræ med 
anvendelse af lærk og poppel som energi-
træer.

Nu kan skovejerne se power- 
kulturer i praksis

N
atu

r

134-N02a demokulturer

Her er de nye powerkulturer
HedeDanmark har etableret 8 
demonstrationskulturer rundt omkring 
i Danmark. Formålet er at gøre det 
lettere for interesserede skovejere at 
besigtige konkrete bevoksninger, hvor 
de kan se, hvordan man kan etablere 
en bevoksning med høj biomassetil-
vækst.

Guldborgland

Kapt. Schultz

Stilde

Frestrup

Gatten

Ørbæk

Lystrup

Munk-
linde

Læs mere

Stort vækstpotentiale i dansk træflis
Forbruget af træflis ventes at stige med knap 50 procent frem mod 2020. Den hjem-
lige produktion kan følge efterspørgslen, viser ny analyse.

Læs artiklen i Vækst 2-2013. Bestil bladet på www.tidsskriftetvækst.dk

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

Grafik: Troels Marstrand
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Et mindre skovningsselskab i Hviderusland danner 

basis for et større samarbejde mellem Hedesel-

skabet og det nordiske miljø-finansieringsselskab 

NEFCO. De to organisationer har nemlig en fælles 

vision om at realisere potentialet inden for miljø- 

og energiprojekter i Østeuropa. 

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

Da Hedeselskabet i 2012 erhvervede 26 % 
af aktierne i hviderussiske JSCJS Rindibel 
var der i princippet tale om en mindre 
investering i et skoventreprenørselskab 
med to skovningsmaskiner, to udkørere og 
en flishugger. Alligevel repræsenterer enga-
gementet i Hviderusland et stort potentiale 
for Hedeselskabet. Investeringen markerer 
nemlig startskuddet på et samarbejde med 
den nordiske miljø-finansieringsinstitution 
NEFCO (Nordic Environment Finance  
Corporation) – et samarbejde som i frem-
tiden vil række ud over de hviderussiske 
grænser og ind i flere andre østeuropæiske 
lande. 

Der eksisterer således et stort uudnyttet 
forretningspotentiale i de gamle østlande, 
og Bent Simonsen, som er koncerndirektør 
og CFO (chief financial officer) i Hede-

selskabet, ser mange muligheder, specielt 
inden for miljø- og energiområderne: 

”Meget af det, som foregår inden for 
miljø og energi i Østeuropa i nutiden, ople-
vede vi i Danmark i 60’erne og 70’erne. De 
erfaringer og den viden, som vi har opbyg-
get siden, er særdeles nyttig derovre i dag,” 
siger Bent Simonsen. 

Han understreger, at Hedeselskabet 
aldrig har manglet projekter i området. 
Problemet har derimod været at få finan-
sieringen på plads, da det offentlige system 
i landene ikke har haft midlerne. Det er 
her, NEFCO kommer ind i billedet. 

Et naturligt samarbejde
Finansieringsinstitutionen NEFCO’s porte-
følje omfatter i øjeblikket næsten 400 små 
og mellemstore projekter fordelt på forskel-
lige sektorer. 

”Matchet mellem Hedeselskabet og 

NEFCO er perfekt. I NEFCO er vores 
mandat at medvirke til et bedre miljø – og 
det samme gælder for Hedeselskabet. Vi 
har midlerne til finansiering, mens de har 
de nødvendige faglige kompetencer. Derud-
over er Hedeselskabet kendt for at gå ind 
i projekterne for at gøre en forskel og ikke 
udelukkende for at hive profit ud,” siger 
Torben Vindeløv, Executive Vice President 
i NEFCO. 

Den største private skovoperatør i 
Hviderusland
Torben Vindeløv forklarer endvidere, 
hvordan Rindibel-projektet var et ideelt 
udgangspunkt for samarbejdet: 

”Da vi i 2008 var med til at etablere 
Rindibel, var det blandt andet med fokus 
på selskabets flisproduktion. Vi henvendte 
os nogle år senere til Hedeselskabet med 
henblik på at anvende selskabets viden 
og erfaring til at videreudvikle Rindibels 
kompetencer inden for dette område,” siger 
han.

I Hedeselskabet kunne man hurtigt kon-
statere, at der er gode forudsætninger for 
skovbrug i Hviderusland. Landet har såle-
des et samlet skovareal på 8 mio. ha. Det er 
16 gange større end i Danmark. Den årlige 
tilvækst udgør ca. 27 mio. m3, og den årlige 
hugst er ca. 13 mio. m3. Til sammenligning 
er den årlige hugst i Danmark ca. 2,5 mio. 
m3. Der eksisterer ca. 25 skovningsmaskiner 
i landet, og Rindibel tegner sig for de fire 
maskiner. Selskabet er således den største 
private operatør af skovningsmaskiner i 
Hviderusland, og der er potentiale for at 
udvide forretningen:

”Rindibel eksporterer allerede i dag en 
del af flisproduktionen til Litauen og Polen. 
Derudover er selskabet blandt andet blevet 
kontaktet af et energiselskab med henblik 
på at levere flis til et energianlæg i Riga,” 
siger Bent Simonsen. 

På den anden side af toldmuren
Men selvom Hedeselskabets økonomiske 
investering i Rindibel er relativt begrænset, 
har ejerskabet et større strategisk formål. 

Stort potentiale i Øst europa

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

www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84
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Bent Simonsen fortæller, at der i dag eksi-
sterer en toldmur, som beskytter europæisk 
skovbrug mod den russiske træeksport: 

”Rusland, Hviderusland og de øvrige 
CIS-lande tegner sig for hvert andet træ på 
kloden, og det er rigtig godt træ. Hvis den 
toldmur, som eksisterer i dag nedbrydes, 
kan det have store konsekvenser for euro-
pæisk og herunder dansk skovbrug,” siger 

han. Derfor skal aktiviteterne i Rindibel 
anvendes til at få indsigt i udviklingen 
inden for russisk skovbrug. CIS er sammen-
slutningen af de tidligere Sovjet-stater.

Med forudsætningerne for et frugtbart 
samarbejde på plads er NEFCO og Hede-
selskabet i færd med at udvide den fælles 
projektportefølje. Der vurderes pt. biogas-
projekter i Rusland, lossepladsgasprojekter 

i Litauen, flisprojekter flere steder i Øst-
europa og projekter med rådgivningsydel-
ser omkring renseanlæg i både Baltikum og 
Rusland. 

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

Stort potentiale i Øst europa
NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation
I 1990 blev NEFCO etableret af de fem nordiske lande: Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige. NEFCO har frem til i dag finansieret en lang række miljøprojekter i 
central- og østeuropæiske lande, bl.a. Rusland, Hviderusland og Ukraine. NEFCO har 
sit hovedkvarter i Helsingfors, og organisationens aktiviteter er fokuseret på projekter, 
der fører til omkostningseffektive miljøfordele over hele regionen.

NEFCO og Hedeselskabet samarbejder om at opbygge skovvirksomheden Rindibel i Hviderusland. Perspektivet er større 
investeringer i miljø- og energiområdet i Østeuropa. På billedet hugges der flis til energiproduktion.

Foto: Hedeselskabet

13 / Vækst 4•2013
N

atu
r



Halvdelen af alt forurenet bygningsaffald håndteres 

ulovligt i Danmark. Det gælder også affald fra offentlige 

renoverings- og nedrivningsprojekter, vurderer Dansk 

Byggeris Nedbrydningssektion. Årsagen er manglende 

viden og incitamenter. 

Af Poul Erik Pedersen

Hvert år nedrives der bygninger og byg-
ningsdele for flere milliarder kroner i 
Danmark, men omkring halvdelen af 
bygningsaffaldet håndteres ulovligt, fordi 
reglerne om håndtering af forurenet affald 
ikke bliver fulgt. Det anslår Dansk Byggeris 
Nedrivningssektion, der betegner det som 
et kæmpe problem, at stoffer som asbest, 
bly, kviksølv, PCB (PolyChlorerede Bifenyler) 
og flere andre miljøgifte ikke bliver håndte-
ret efter reglerne.

”Der mangler rigtig meget viden både 
om udbredelsen af forurening i bygnin-
ger og om reglerne for håndtering af det 
forurenede affald. Det gælder hele vejen 
rundt hos såvel kommunale som private 
bygherrer og i de virksomheder, der udfø-
rer opgaverne. Det er gået fremad de sene-
ste år, men der er stadig lang vej igen,” siger 
Thomas Kingo Karlsen, der er formand for 
Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri. 

Dansk Byggeri og Nedbrydningssektio-
nen har lavet beregninger på basis af Dansk 
Byggeris konjunkturanalyse og indberet-

ninger fra virksomheder, der er medlem 
af sektionen. Ifølge beregningerne udgør 
nedrivning en samlet årlig omsætning på 
2,9-5,7 milliarder kroner. Heraf vurderes 
håndtering af miljøfarlige stoffer at udgøre 
cirka 35 procent, svarende til 1-2 milliarder.

”Ud fra den viden vi har om blandt 
andet prisniveauet i licitationer vurderer vi, 
at kun omkring 30-50 procent af affaldet 
håndteres efter reglerne. Hvis prisen på 
tilbuddene er meget lav, er det nemlig ikke 
rentabelt at håndtere det forurenede affald 
korrekt,” forklarer Thomas Kingo Karlsen.

Miljøgifte spredes  
til mennesker og miljø
Miljøgifte findes i en stor del af den eksi-
sterende bygningsmasse. Problemet er, at 
de udgør en sundhedsrisiko for både de 
mennesker, der bruger bygningerne, for 
de medarbejdere, der udfører renoverings- 

Forurenet bygningsaffald 
håndteres ulovligt

Foto: Kim Haugaard; Scanpix
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eller nedrivningsprojekter, og for tilfældige 
forbipasserende, der kommer i nærheden, 
når nedrivningen står på.

Hvis ikke de forurenende stoffer i en 
bygning bliver fjernet og håndteret, før byg-
ningen rives ned, så vil de blive spredt til 
mennesker, miljø, natur og bygninger, hvor 
materialerne genanvendes. 

Bygherrerne har ansvaret
”Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der hvert 
år 400 nye kræfttilfælde på grund af asbest, 
og problemet er det samme med mange af 
de andre forurenende stoffer. Den giftige 
virkning af et stof som PCB kommer først 
efter mange år, og derfor er det på høje tid, 
at bygherrerne – uanset om det så er kom-
muner eller private – bliver klar over, at de 
har ansvaret for at sikre en ansvarlig hånd-
tering af forurenet affald,” siger Thomas 
Kingo Karlsen. 

Ifølge formanden for Nedbrydningssek-
tionen vil det være et stort skridt frem, hvis 
kommunerne skærper opmærksomheden 
på problemet både i deres egenskab af byg-
herrer og som myndighed. 

”Når man skal gennemføre et projekt, så 
er det bedste og billigste at hyre en rådgi-
ver med den rigtige viden til at kortlægge 
forurening i bygningen. Derefter skal man 
hyre en entreprenør, hvis medarbejdere 
ligeledes har den nødvendige viden og 
erfaring. Det giver den bedste og billigste 
løsning,” fastslår han.

Vi får ikke det hele ind
Nord - det tidligere Kommunekemi – er én 
af de virksomheder, der er specialiseret i 
at destruere eksempelvis byggeaffald med 
indhold af PCB. Her deler man opfattelsen 
af, at ikke alt forurenet byggeaffald bliver 
håndteret efter reglerne. 

”Det ud til, at vi ikke tilnærmelsesvis får 
de mængder, man kunne forvente. Men 
problemet er, at der ikke findes nye, offi-
cielle tal på, hvor meget forurenet byggeaf-

fald der burde være,” siger Susanne Schultz, 
der er Nords salgschef i Danmark. 

Samtidig bekræfter Nord opfattelsen af, 
at det trods alt går fremad. I 2012 håndte-
rede Nord eksempelvis 800 ton PCB-for-
urenet byggeaffald. Det tal er indtil videre 
kommet op på 950 ton her i 2013.

”NORD har fuld sporbarhed på det far-
lige affald, som vi modtager til destruktion 
i overensstemmelse med affaldsbekendtgø-
relsen. Vi planlægger at tydeliggøre, hvilket 
projekt det PCB-holdige bygningsaffald 
stammer fra. Dette vil give tilsynsmyndig-
hederne et bedre overblik og sikre sporbar-
heden i destruktionen af bygningsaffald 
med PCB,” tilføjer hun.

Genanvendelse på højere niveau
Også hos KL (Kommunernes Landsfor-
ening) kan Anders Christiansen, der er 
konsulent med speciale i affald og ressour-
cer, genkende billedet fra Dansk Byggeri. 

”Næsten 100 procent af bygningsaffaldet 
bliver i dag genanvendt, og det der i reali-
teten sker er, at det forurenede og farlige 
affald i en vis grad bliver blandet med 
uforurenet affald, så der sker en fortyn-
ding og en spredning af forureningen i for 
eksempel jordvolde, veje, byggegrunde eller 

lignende. Med regeringens nye ressour-
cestrategi bliver der sat fokus på bl.a. bygge- 
og anlægsaffald samt grøn omstilling med 
udvikling af nogle teknologier, der gør det 
lettere at få identificeret de farlige stoffer 
og at få selve forureningen ud af bygnings-
materialerne. Det  er muligt at genanvende 
gamle mursten til nye huse, at genanvende 
tagpap i asfalt og at genanvende træ til nye 
produkter af høj værdi – frem for en gen-
anvendelse der i dag havner i jorden i stort 
omfang,” forklarer konsulenten fra KL. 

”Det væsentligste problem er, at det i dag 
koster noget ekstra at håndtere det forure-
nede affald korrekt, og at der i dag mangler 
incitamenter til at gøre tingene rigtigt. 
Desuden mangler det led i kæden, hvor 
virksomheder i større stil omformer og 
bringer ressourcerne ind i kredsløbet igen. 
Derfor skal der sættes fokus på, hvordan vi 
skaber incitamenter til at opnå en højere 
kvalitet i genanvendelsen,” siger Anders 
Christiansen. 

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

Overvågning (øverst) og håndtering (nederst) af forurenet bygningsaffald 
hos Nord (det tidligere Kommunekemi).

Thomas Kingo Karlsen, formand for 
Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

Foto: Nordgroup A/S

Foto: Nordgroup A/S

Foto: Kingo Karlsen A/S 
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Bygherrer har ansvaret for at håndtere forurenet 

affald, når bygninger renoveres eller rives ned.  

Det kan ramme både tidsplan og budget, hvis man 

ikke på forhånd har undersøgt problemets omfang 

og lavet en plan for håndteringen.

Af Niels Skals, Orbicon A/S

I forbindelse med renovering eller nedriv-
ning af bygninger sker det ofte, at entre-
prenøren undervejs i processen opdager, 
at bygningen er forurenet med stoffer, der 
kræver speciel håndtering. Det gælder 
stoffer som asbest, bly og kviksølv og ikke 
mindst PCB, der i årene 1950-1977 blev 
brugt i stort set alle nybyggerier og renove-
ringer af ældre bygninger.

Fundet af miljøgifte under en renove-
rings- eller nedrivningsproces er en stor 
udfordring for bygherren, for det kan 

ramme både tidsplan og budget for pro-
jektet. 

Hvis man under en renovering finder 
miljøgifte, som entreprenøren ikke er gjort 
opmærksom på, så vil kommunen stille 
krav om en kortlægning af forureningen, 
før den giver tilladelse til at bortskaffe det 
forurenede affald. Samtidig vil entreprenø-
ren være berettiget til ekstrabetaling og vil 
kunne frigøre sig fra byggeriets tidsplan.  

Der er altså god grund til at være 
opmærksom på, at der kan være PCB og 
andre forurenende stoffer i ældre byg-
ninger, og at bygherren med fordel kan få 

foretaget en risikovurdering og en eventuel 
undersøgelse. Det er langt mere sikkert 
med hensyn til budget og tidsplan at kende 
forholdene bedst muligt, så de kan beskri-
ves i udbuddet og derved blive prissat i 
åben konkurrence. 

I forbindelse med køb og salg af ejen-
domme er det vigtigt at tage en undersø-
gelse af miljøfarlige stoffer med i en teknisk 
due diligence-proces, hvorved der opnås 
færre risici og bedre overblik over eventu-
elle ekstraomkostninger. 

Normalt undersøges bygninger for PCB, 
tungmetaller, asbest og skimmel på samme 
tid, da det er langt billigere. Samtidig giver 
det et overblik over økonomien, og hvordan 
renoveringen håndteres arbejdsmiljømæs-
sigt. 

Sådan gør vi
Orbicon er et af de få firmaer i Danmark, 
som har kompetencerne til at undersøge 

Forurening  
– en grim overraskelse ved 
renovering og nedrivning

Bygningsundersøgelse for miljøfremmede stoffer. XRF-skanneren bruges til 
at måle niveauer for tungmetaller i overflader på bygningsmaterialer

Foto: Orbicon A/S

Foto: Orbicon A/S

16 / Vækst 4•2013

M
iljø



for miljøfarlige stoffer i både bygninger, 
jord, luft og vand. I Orbicon arbejder vi 
med alle typer af rådgivningsopgaver i for-
bindelse med forurening i bygninger, såvel 
mindre kortlægningsopgaver som store 
renoveringsprojekter.

Inden vi iværksætter en undersøgelse, 
foretager vi en risikovurdering på baggrund 
af bygningens alder, anvendte byggema-
terialer og bygningens historik, herunder 
tidligere renovering.

Er kunden en kommune eller en bolig-
forening med en større boligmasse, vil vi 
typisk begynde med at udpege risikobyg-
ninger gennem en skrivebordsscreening 
ved hjælp af BBR-registret. 

Derefter kan vi udtage materialeprøver 
til analyse, hvis formålet er at undersøge, 
om der er bygningsdele med PCB eller 
andre forurenende stoffer. Vi kan ligeledes 
udføre luftmålinger for at afgøre, om der er 
PCB i bygningen, og om det udgør et inde-
klimaproblem.

Når miljøfarlige stoffer i en bygning er 
kortlagt, kan vi udarbejde arbejdsbeskrivel-
ser for renoveringsprocessen, som kan god-
kendes af arbejdstilsynet, samt udarbejde 

beskrivelser for bortskaffelse af affald, som 
den lokale kommune kan godkende. En 
grundig kortlægning kan være med til at 
begrænse renoveringsomfanget væsent-
ligt og derved spare bygherren for ekstra 
omkostninger.

Vigtigt at have en plan
Orbicon har blandt andet stået for PCB-
rådgivning i en række større kommuner og 
boligselskaber. Aktuelt er vi i gang med at 
kortlægge forurenende stoffer i forbindelse 
med et stort renoveringsprojekt i Lade-
gårdsparken med 910 boliger i Holbæk, 
som pt. rangerer på listen over de 10 største 
byggeprojekter i Danmark. For Banedan-
mark er vi ved at undersøge 200 bygninger, 
der skal rives ned som et led i anlæggelsen 
af en højhastighedsbane fra København til 
Ringsted. 

Vores erfaring med denne type projekter 
viser, at det er dyrt for bygherren at vente 
med at skaffe sig viden om eventuelle for-
ureninger til renoveringen eller nedrivnin-
gen er i gang. 

Den billigste og tidsmæssigt mest opti-
male løsning er at få kortlagt eventuelle 
forureninger, og at bruge kortlægningen 
til at udarbejde en plan for håndtering af 
bygningsaffaldet. Herudover bør bygherren 
afsætte plads i både tidsplan og budget til 
uforudsete fund, der dukker op i skjulte 
bygningsdele, når nedbrydningsprocessen 
er i gang. Så det kan betale sig at være på 
forkant.

Billige undersøgelser kan koste dyrt 
I forbindelse med undersøgelser for miljø-
fremmede stoffer oplever vi hyppigt, at byg-

PCB er ikke som andre stoffer
PCB (PolyChlorerede Bifenyler) er en samlebetegnelse for 209 forskellige kemiske 
forbindelser (også kaldet kongener). PCB har været anvendt i byggematerialer som 
fugemasser, maling og skridsikre underlag i perioden 1950-1977. Anvendelsen af PCB 
i byggematerialer har været forbudt siden 1977. 

PCB er ikke som andre forurenende stoffer. PCB har meget let ved at sprede sig til 
omgivelserne. Det kan trænge ind i tilstødende byggematerialer, men det fordamper 
også, og via luften kan det sprede sig til andre materialer i bygningen. Derfor er det 
ikke nok at have fokus på det materiale, der oprindeligt indeholdt PCB, hvilket bety-
der, at PCB ikke kan håndteres på samme måde som f.eks. asbest og bly. Håndtering 
af PCB kræver specialkompetencer på både rådgivnings- og saneringssiden.

Hvad er PCB?
PCB ophobes i dyr og menneskers fedtvæv og er svært nedbrydeligt. 

Der er sammenhæng mellem mængden af PCB i byggematerialer og PCB i inden-
dørsluft. Der er målt PCB i blodet hos beboere i boliger med PCB i byggematerialer.

PCB-affald, der indeholder mere end 50 mg PCB/kg betegnes som farligt affald og 
skal destrueres. Byggematerialer der indeholder mere end 0,1 mg/kg betegnes af 
mange kommuner som forurenet.

PCB
•	optages	primært	gennem	føden.	Man	ophober	PCB	i	kroppen	igennem	livet.	Kvin-

der, der ammer kan reducere deres PCB-indhold, men ellers slipper man stort set 
ikke af med det igen.

•	virker	giftigt	på	visse	indre	organer	og	kan	påvirke	immunsystemet	og	nervesyste-
met samt virke hormonforstyrrende.

•	er	mistænkt	for	at	være	kræftfremkaldende.

Det kan koste dyrt for bygherren at vente med 
at foretage de nødvendige undersøgelser af 

eventuelle forurenende materialer, når der skal 
renoveres eller rives ned. Findes der forurening 
undervejs i processen, kan det gå ud over både 

tidsplan og budget for renoveringen.

Foto: Orbicon A/S
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herrerne spørger efter de billigste under-
søgelser, men det kan koste dem dyrt. Vi 
ser nemlig ofte, at en grundig undersøgelse 
med mange prøver bidrager til at iden-
tificere de dele af bygningen, der ikke er 
forurenet, hvilket minimerer den mængde 
affald, der skal håndteres som forurenet. 
Derfor står bygherrerne sig bedst med 

hensyn til både økonomi og kvalitet ved at 
vælge både rådgivere og saneringsfirmaer 
med ekspertise inden for forurenet affald.

Forfatteroplysninger:
Niels Skals (nska@orbicon.dk) er cand. scient., 
PhD og sektionsleder i Orbicon A/S.

LAV NEMT OG HURTIGT DINE EGNE KORT
MEDARBEJDERKORT • ADGANGSPAS • BETALINGSKORT • TRANSPORTPAS • MV.

Zenius kortprinteren fra 
Evolis er den perfekte 
løsning til enkeltsidede kort 
i høj kvalitet, både i farver 
og monokrom. Zenius er 
også økonomisk og har 
ENERGY STAR certificering.

Zenius er økomisk 
med både standby, 
dvaletilstand og et 
lavt støjniveau.

6.999,-
FØR  PRIS  8.995,-
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INKL. KORT OG FARVER

Alle priser er netto ekskl. moms

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

Ladegårdsparken i Holbæk, hvor Orbicon  
er rådgiver på et af de for tiden største renoveringsprojekter i Danmark.

Hvem har ansvaret? 
•	Bygningsejeren	har	ansvaret	for	at	

sikre, at bygningen ikke er sund-
hedsfarlig at opholde sig i.

•	Kommunalbestyrelsen	har	ansvaret	
for at føre tilsyn med bygninger 
som bruges til ophold.

•	Bygherren	har	ansvaret	for,	at	affald	
med miljøgifte sorteres og hånd-
teres korrekt. Det er kommunens 
ansvar at føre tilsyn hermed.

•	Rådgivere	skal	angive	risici	for-
bundet med projekter, herunder 
forholde sig til om der er PCB eller 
andre miljøgifte i byggematerialer.

•	Arbejdsgiveren	har	ansvaret	for	at	
sikre et sikkert og sundt arbejds-
miljø.

•	Arbejdstilsynet	er	ansvarlig	for	de	
gældende regler vedr. arbejde med 
PCB og andre forurenende stoffer.

•	Miljøstyrelsen	fastsætter	regler	for	
og har ansvaret for at vejlede om 
håndtering af byggeaffald med PCB.

•	Socialministeriet	har	regler	om	
sundhedsfarlige boliger.

•	Sundhedsstyrelsen	og	embedslæ-
geinstitutionen vejleder om forure-
nende stoffer og sundhed.

Foto: Henrik Ole Jensen, Scanpix
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Orbicon har sammen med 

Teknologisk Institut udgivet en 

vejledning i skybrudssikring af 

bygninger.

Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

En stor del af de vandskader, vi ser som 
følge af regnhændelser, kunne faktisk 
været undgået ved simple og billige tiltag. 
Det viser en ny vejledning, som Orbicon 
A/S har udgivet sammen med Teknologisk 
Institut, og den viser også, hvordan det kan 
gøres.

Vejledningen giver praktiske eksem-
pler, handleplaner med gode råd og 
tjeklister med løsninger til, hvad man gør, 
hvis skaden skulle ske. Vejledningen er 
en såkaldt rørcenteranvisning, som ofte 
danner grundlag for gældende praksis og 
regler.

Små tiltag kan gøre en stor forskel
Ingeniør Sven Larsen fra Orbicon var med 
til at udarbejde vejledningen, og har i den 
forbindelse deltaget i en lang række byg-
ningsgennemgange for at samle data ind.

”Ofte er det simple tiltag der skal til, 
men vi ser også tilfælde, hvor det bliver 
grænsende til det umulige for den enkelte 
bygningsejer at gøre noget. Det kan f.eks. 
være hvor bygningen ligger meget lavt, og 

der strømmer vand til fra nabogrundende 
og vejarealer, samtidig med at der ikke er 
etableret en løsning, der kan aflede vandet 
hurtigt nok,” siger Sven Larsen.

Stort behov
”Reglerne for sikring mod opstigende klo-
akvand er ændret, og mange er i tvivl om, 
hvad man må og ikke må. Så der er et stort 
behov for en fyldig anvisning, der præcise-
rer reglerne og giver eksempler på en god 
og simpel teknisk løsning f.eks. i form af en 
effektiv højvandslukker med to lukkeme-
kanismer i stedet for blot en enkelt, for der 
er mange dårlige og dyre højvandslukkere i 

omløb,” siger seniorkonsulent Inge Faldager 
fra Teknologisk Institut.

Vejledningen er målrettet dem der skal 
udføre klimasikringen i praksis – det vil 
sige teknikere, rådgivere, entreprenører og 
kloakmestre.

Projektet er støttet af Realdania, For-
sikring og Pension samt en række bolig-
selskaber, herunder KAB, Boligforeningen 
3B, Gentofte Ejendomme Teknik og Miljø, 
Ejendomscenteret Gladsaxe Kommune.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen (mspo@orbicon.dk) er 
kommunikationsmedarbejder i Orbicon A/S.

Sådan sikrer du din  
bygning mod skybrud 

Vi tænker helst i 360 graders løsninger 
Willis er blandt verdens største virksomheder med speciale i risikostyring inden for alle  
brancher og virksomheder. Vores medarbejdere er højt uddannede specialister inden for 
Operational- Boardroom- og People Risk. Willis er uafhængig af partnere, leverandører  
eller bestemte måder at se verden på. Vi er 100 % frie og kan vælge netop den unikke  
kombination af produkter og leverandører, som opfylder vores og kundens krav.
 
Vores erfaring og store kendskab til markedet giver os det nødvendige overblik, og med  
en markedsandel på 40 % kan vi købe ind til den absolut laveste pris og samtidig opnå de 
bedste betingelser. Vi kan kort sagt tænke løsninger 360 grader rundt – helt uden skyklapper.

København Aarhus Odense Aalborg Roskilde Holstebro
88 13 96 00 88 13 94 00 88 13 93 00 88 13 92 00 88 13 96 00 88 13 94 00

Vækst - 360 grader.indd   1 23-10-2012   13:10:50

Læs mere
Udover vejledningen om klimasikring af byg-
ninger har Orbicon og Teknologisk Institut 
ligeledes udgivet en vejledning om kælder-
oversvømmelser og sikring mod opstigende 
kloakvand.

Du kan finde en artikel om emnet på  
www.orbicon.dk/skybrudssikring
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Tæt samarbejde om bynær naturgenopretning af 

Sillebro Å i Frederikssund har skabt nye værdier for 

den lokale forsyningsvirksomhed, kommunen og 

byens borgere.

Af Poul Erik Pedersen

Tre gravemaskiner med HedeDanmark-
logo på kranarmene er i gang med at flytte 
jord og rette kanter langs med Sillebro Å, 

der løber ind gennem Frederikssund. Vækst 
er på besøg ved åen en smuk sensommer-
dag sidst i august. 

Stemningen er lidt hektisk og opstemt. 
Arbejdet er tæt på færdigt, og om få dage 

kommer miljøminister Ida Auken for at 
indvie det store projekt, der slår adskillige 
fluer med ét smæk: Naturgenopretning af 
en ådal, bedre vandkvalitet i vandløbet, 
nye rekreative muligheder, en spildevands-
løsning for en stor virksomhed og bedre 
håndtering af regnvand som en del af kli-
masikringen af Frederikssund midtby.

”I den seneste tid har vi haft 10-12 mand 
i gang, 4 gravemaskiner samt dumpere og 
pumper, og før da havde vi en skovnings-
maskine på stedet for at fjerne 2000 træer. 

De store maskiner banede vej 
for bedre natur og miljø

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet Foto: Hedeselskabet
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Resultatet er 2,5 kilometer genslynget 
vandløb med grus og sten, 5 azobé-broer, 3 
kilometer stier, 16 bassiner til håndtering af 
regnvand – og et herligt rekreativt område, 
der går ind midt i Frederikssund,” fortæller 
Mikkel Fagerbo fra HedeDanmark.

Som projektleder har han haft ansvaret 
for den praktiske udførelse af projektet i 
et tæt samarbejde med projektledere fra 
Frederikssund Kommune og Frederikssund 
Forsyning, der står bag initiativet. 

”Det er et af de første af denne type 
store, komplekse naturprojekter, som 
skaber rigtig meget værdi, fordi projekterne 
på én gang løser mange opgaver til glæde 
for både forsyning, kommune og borgere. 
Vi er selvfølgelig rigtig glade og stolte 
over, at vi har været med til at løfte en 
udfordring af den kaliber,” fastslår Mikkel 
Fagerbo.

En kompleks opgave
Frederikssund Forsyning har længe haft 
en opgave med at begrænse den mængde 
regnvand, der løb fra byens regnvandsafløb 
og ud i åen, når der kom kraftige regnskyl. 
Samtidig kunne kommunen se, at der i de 
aktuelle udkast til vandplaner ligger nye 
krav om at forbedre vandkvaliteten og de 
fysiske forhold i Sillebro Å.

”Det gav god mening at tænke på tværs 
af kasserne, så vi kunne få naturgenopret-
ning, klimasikring og håndtering af regn-
vand til at spille sammen med udviklingen 
af de rekreative værdier omkring Sillebro 
Å,” forklarer Troels Karlog, der er skovfoged 
og kommunens projektleder på projektet.

Allerede tidligt i processen viste det sig, 
at virksomheden Topsil flyttede ud til et nyt 

byområde, Vinge, sydøst for Frederikssund 
og dermed fik behov for en spildevandsled-
ning langs åen. Da spildevandsledningen 
blev etableret, sørgede Frederikssund For-
syning for, at en allerede eksisterende sti 
blev forlænget langs spildevandsledningen. 
Derved fik man straks taget fat på den 
rekreative del af projektet. Desuden blev 
stien befæstet, så man fik en kørevej, der 
kunne anvendes af slamsugere til service-
ring af spildevandsledningen og samtidig 
minimerede behovet for køreplader, da 
HedeDanmark senere kom til for at arbejde 
i området.

Undervejs var der desuden en lang 
række administrative opgaver, der skulle 
løses.

Der blev udarbejdet en lokalplan for 
området. Der skulle udarbejdes udled-
ningstilladelse til regnvandsudledningen. 
Projektet skulle behandles i forhold til 
vandløbslov og naturbeskyttelseslov, og 
desuden skulle der udføres kortlægning af 
forurening på en del af arealet. Så der er 
gået det meste af to et halvt år med sagsbe-
handling,” fortæller Troels Karlog.

Til gengæld har projektet været begun-
stiget af, at kommunen har ejet stort set 
alle berørte arealer, hvilket har gjort det let-
tere at beslutte ændringer på arealerne.

Mere for de samme penge
Ifølge civilingeniør Rasmus Dyrholm, der er 
Frederikssund Forsynings projektleder på 
projektet, er det på papiret lidt billigere at 
håndtere regnvand i bassiner på overfladen 
end at bygge større kloakker og traditio-
nelle forsinkelsesbassiner. 

”Realiteten er, at prisen nok er nogen-
lunde den samme, men at vi på sigt vil 
kunne gennemføre tilsvarende projekter 
billigere, hvis vi får lavet en mere strømli-
net proces for projekterne. Til gengæld er 
der ingen tvivl om, at borgerne bliver meget 
gladere for denne løsning, fordi det medfø-

rer store rekreative værdier,” siger Rasmus 
Dyrholm. 

Vilje til samarbejde er det vigtigste
Der er ingen tvivl om, at der vil blive gen-
nemført flere projekter af denne art i de 
kommende år. Adspurgt om et godt råd til 
kolleger i andre danske kommuner siger 
Troels Karlog, at viljen til samarbejde er en 
afgørende faktor:

”Der vil være masser af småsten på 
vejen i sådan et projekt, og man skal møde 
forhindringer med viljen til at klare dem. 
Så det er vigtigt med en fælles vilje til at 
samarbejde om at gennemføre projektet. 
Derfor er det afgørende, at der er fuld 
opbakning til det fælles mål i både byrådet 
og forsyningsvirksomhedens bestyrelse, 
men også, at partnerne samarbejder godt 
på det personlige plan.”

Rosen fra miljøminister Ida Auken er da 
også til at tage at føle på, da hun holder 
tale ved indvielsen fem dage senere.

”Jeg kommer til at prale med Sillebro 
Ådal de næste mange år fra nu, så I sikkert 
bliver trætte af at høre om det. I er et godt 
eksempel på, at man kan løse flere pro-
blemer på én gang, hvis bare man tænker 
sammen,” lyder det fra en tilfreds miljømi-
nister.

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

De store maskiner banede vej 
for bedre natur og miljø

Det store projekt langs Sillebro Å har forstær-
ket de rekreative værdier i området og løser 
samtidig en en stor opgave med håndtering 
af regnvand fra Frederikssund Midtby.

Foto: Hedeselskabet Foto: Hedeselskabet
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Ved at anvende nye teknologier og udnytte viden på 

nye måder er det muligt at hente store besparelser på 

indvinding af drikkevand. Nyt projekt skal omsætte 

mulighederne til realiteter for vandforsyningerne.

Af Henrik Juul, VandCenter Syd, og Omar Christian Thomsen, Orbicon A/S

De danske vandforsyninger pumper hvert 
år mange millioner kubikmeter grundvand 
op til brug for husholdninger og industri, 

hvilket svarer til et årligt forbrug på mere 
end 65 kubikmeter pr. person. Det 

kræver betydelige mængder energi at 
løfte vandet op fra undergrunden 

ved hjælp af pumper og at få 
vandet sendt videre 

til vandvær-
kerne. 

Ny pumpeteknologi, overvågningstek-
nologi og software giver nu mulighed for, 
at energiforbruget på kildepladserne kan 
reduceres markant. En kildeplads er én 
eller flere boringer, hvor der hentes vand 
op fra underliggende grundvandsmagasi-
ner. Beregninger viser, at omkring 30-40 
procent af energiforbruget i grundvands-
baserede vandforsyninger kan henføres til 
kildepladserne. 

Orbicon har sammen med VandCenter 
Syd deltaget i projekter, der viser, 

at der typisk kan spares mellem 
20 og 50 procent af energi-

forbruget på oppumpningen af vand på en 
mellemstor kildeplads. 

Så der er et stort potentiale for at spare 
på energiforbrug og dermed omkostninger.

Udfordringen er at få kombineret de 
forskellige teknologier, og at få den eksiste-
rende viden omsat til nogle løsninger, som 
vandforsyningerne let kan benytte. Den 
udfordring tager vi fat på i et projekt om 
driftsoptimering af kildepladser. Projektet 
er et af otte delprojekter under fyrtårnspro-
jektet ”Fremtidens Drikkevandsforsyning”, 
som – med støtte fra VTU Fonden og 
Naturstyrelsen – dels skal sætte fart i pro-
cessen med at tage nye teknologier og ny 
viden i brug i vandforsyningerne, dels skal 
styrke fundamentet for dansk eksport af 
viden og teknologi på vandområdet.

Stort potentiale for optimering
Orbicons del af projektet ”Fremtidens Drik-
kevandsforsyning” sigter mod at udvikle 
software, som kan hjælpe vandforsynin-

Der kan hentes store bes parelser 
i drift af vandboringer

Fremtidens Drikkevandsforsyning

Fremtidens Drikkevandsforsyning er Danmarks hidtil største udviklingsprojekt på drik-
kevandsområdet. 

Projektet har et budget på 21 mio. kr og er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus 
Vand, HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), VandCenter Syd i Odense, Ringkø-
bing-Skjern Forsyning,  rådgivervirksomhederne Orbicon, Grontmij, Krüger, Alectia og 
Silhorko samt Heed Diagnostics og Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø. Delpro-
jekterne under Fremtidens Drikkevandsforsyning ledes af henholdsvis VandCenter Syd 
og Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Projektet støttes med 13 mio. kr fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og 
Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

Læs mere her: 
www.orbicon.dk
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gerne med at optimere energiforbruget på 
kildepladserne. 

Det er en kompleks opgave på grund 
af forholdene på kildepladserne. Kom-
pleksiteten begynder allerede i grund-
vandsmagasinerne, hvor eksempelvis 
oppumpning af vand i én vandboring kan 
påvirke oppumningen i en anden boring på 
samme kildeplads. For eksempel vil kraftig 
pumpning i én boring trække grundvand 
til denne boring, hvorfor energiforbruget til 
pumpning i naboboringen skal øges for at 
få samme mængde vand op.

Når først grundvandet er kommet ind i 
boringerne og pumpes op i ledningsnettet, 
er der også en række komplekse påvirk-
ninger her. Vand fra forskellige boringer 
strømmer gennem rørene og samles i en 
hovedledning, som går til vandværket. I 
alle boringer, ledninger, knæk og samlinger 
er der trykforhold , som har betydning for, 
hvor meget energi pumperne skal bruge på 
at få vandet frem til vandværket.

Ved at lave en strategi for, hvornår der 
pumpes i forskellige boringer, og hvilke 
typer pumper der anvendes, er det muligt 
at optimere energiforbruget på kildeplad-
serne.

I projektet udvikler Orbicon sammen 
med de største vandforsyninger og DTU 
en løsning, der hjælper vandforsyningerne 
til at sikre den mest energirigtige pum-
pestrategi. Orbicon har allerede udviklet 
en første version af softwaren, men det 
nye værktøj vil indeholde en lang række 
yderligere funktionaliteter og kunne fun-
gere på forskellige sprog. Der er tale om en 
software, som kan tilpasses og supplere de 
styringssystemer, som forsyningerne alle-
rede anvender.

Vandkvalitet,  
vedligeholdelse og elpris
Udover energiforbrug omfatter driftsop-
timering også udnyttelse af de rutine-
mæssige målinger af vandkvaliteten, som 
vandforsyningerne løbende tager. Det gør 
det muligt at sammensætte varierende 
vandkvaliteter fra de forskellige boringer, 
så man opnår den ønskede vandkvalitet på 
vandværket. 

De data, der opsamles med de nye over-
vågningssystemer kan også danne grundlag 
for en rettidig vedligeholdelse af anlæg og 
pumper. Derved opnås den økonomisk 
mest fordelagtige drift.

Endelig kan oppumpningen styres efter 
prognosen for elprisvariationer, hvorved 
omkostningerne reduceres yderligere. 
Denne funktionalitet hænger tæt sammen 
med outputtet fra en af de andre delpro-
jekter i fyrtårnsprojektet om intelligent 
samstyring af energiproduktion og energi-
forbrug. 

Ventes klar i 2015
I løbet af 2014 testes en prototype hos 
Vandcenter Syd, og efterfølgende testes 
systemet hos Aarhus Vand og HOFOR 
(Københavns Vandforsyning). I 2015 vil 
produktet være klar til implementering 
hos andre forsyninger. Systemet vil have 
potentiale langt ud over Danmarks græn-
ser – faktisk alle steder i verden, hvor man 
benytter grundvand som drikkevandsres-
source. Dalgas Innovation bidrager derfor 
med støtte til at udvikle en international 
forretningsstrategi for det nye produkt.

Forfatteroplysninger:
Henrik Juul (hj@vandcenter.dk) er projektchef i 
VandCenter Syd og koordinator af projektet Frem-
tidens Drikkevandsforsyning. Omar Christian 
Thomsen (octh@orbicon.dk) er afdelingschef i 
Orbicons afdeling for vandforsyning i Aarhus.

Der kan hentes store bes parelser 
i drift af vandboringer

Grafikken viser den overordnede struktur på en 
kildeplads, hvor der pumpes vand op fra under-
grunden. Energiforbruget til indvindingen af 
grundvandet påvirkes af komplekse trykforhold 
både i selve vandboringen, i grundvandsmagasinet, 
hvor boringerne påvirker hinanden, og i de rør, 
bøjninger, sammenføjninger og ventiler, som 
vandet passerer på sin vej til vandværket.

Energiforbrug påvirkes af trykforholdene

134-M03a
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Det er stærke kompetencer, som forsyningsselskabet 

Aarhus Vand har sat stævne i et projekt, der frem til 

2015 skal driftsoptimere og fremtidssikre selskabets 

16 kildepladser. Resultaterne fra de to første pladser 

er lovende – både som driftsværktøj og som redskab 

til den fremtidige planlægning.

Af Iben Sommer Donslund, Grundfos DK A/S

Det er som led i den samlede plan for at 
gøre Aarhus CO2-neutral inden 2030, at 
Aarhus Vand har bedt Orbicon og Grund-
fos bistå med at skabe et komplet overblik 
over selskabets kildepladser. Planen stiller 
nemlig meget kontante krav om energi-

rigtig drift i hele den forsyningstekniske 
infrastruktur. 

Kildepladsen som energisluger
”Omkring 30 procent af energiforbruget 
i vandforsyningen bruges til indvinding 
af vandet, 10-20 procent til vandbehand-
ling og resten til udpumpning,” siger Jens 

Erik Treldal, der er applikationsingeniør 
hos Grundfos. ”Derfor spiller pumper en 
væsentlig rolle, når der tales om energibe-
sparelser. Det er ofte energiforbruget på 
selve vandværkerne og i udpumpningen, 
der fokuseres på, selv om pumperne på 
kildepladserne bør have samme opmærk-
somhed. Derfor anvender Grundfos et 
computerbaseret analyseværktøj, der foku-
serer på grundvandspumperne og lednings-
nettet fra boring til vandværk plus selve 
kildepladsens beskaffenhed – forhold som 
tilsammen danner grundlag for udregning 
af mulige energibesparelser.”

Grundfos-værktøjet har fået navnet 
WFEA, der står for ’Well Field Energy Audit’ 
- et energiaudit af selve kildepladsen. Og 
det var netop ekspertisen med praktisk 

Aarhus  
optimerer ved kilden

Hvad er?
En kildeplads – et område, hvor man via boringer pumper vand op fra 
undergrunden (se artiklen side 26-27).

Hydrologi – læren om, hvordan vand bevæger og fordeler sig. 

Trykholdeventiler – ventiler, der anvendes til at opretholde et bestemt 
tryk i vandledningerne.

Medarbejdere fra Grundfos, Orbicon og Aarhus Vand mødes på én af kildepladserne i Aarhus-området 
for at diskutere projektet om kildepladsoptimering.

Foto: Grundfos DK A/S, fotograf Per Frahm Baungaard
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planlægning og gennemførelse af målinger 
på kildepladsen, som Aarhus Vand ønskede 
at sætte i spil sammen med kompetencerne 
fra Orbicon, der tidligere har udarbejdet 
kildepladsmodeller for en række af selska-
bets kildepladser. 

Oplagt samarbejdsform
”Orbicon er stærke på geologien, borin-
gerne og modelleringen, mens vi hos 
Grundfos har ekspertisen med pumper 
og mange års arbejde med kildepladsop-
timering,” fortæller Jens Erik Treldal. ”Så 
da Aarhus Vand ønskede at få et komplet 
overblik over alle kildepladserne – og ikke 
kun over de statiske data, men også over 
dynamiske forhold som f.eks. vandkvalitet, 
hydrologi og energi – ja, så var det oplagt at 
lade os arbejde på projektet i fællesskab.”

Målet er at kunne optimere på alle 
parametre – også når forholdene ændrer 
sig hen over døgnet og året. Det handler 
ikke kun om mindre energiforbrug fra 
pumperne, men i høj grad også om bedre 
vandkvalitet, større forsyningssikkerhed og 
mindst mulig sænkning af grundvandspej-
let og påvirkning af miljøet. 

Som et resultat af samarbejdet forven-

tes det, at der udvikles veldokumenterede 
procedurer, så data og målinger indsamlet 
på stedet for fremtiden kan indføres i syste-
mer, der kan bruges både til optimering af 
driften på kildepladsen og som planlæg-
ningsværktøj i forbindelse med den frem-
tidige forsyningsstruktur og renoveringsar-
bejder på kildepladserne. 

Stort potentiale for forbedringer
Og mens projektgruppen arbejder på at få 
alle oplysningerne lagt ind i modellerne, 
viser alene forarbejdet på de to første kilde-
pladser, at projektet har sin berettigelse.

”Vi er begyndt med de to kildepladser, 
hvor energiforbruget var størst i forhold til 
de indvundne vandmængder. Det har vi 
gjort i formodningen om, at her var poten-
tialet for forbedringer måske størst,” siger 
Jens Erik Treldal. ”Og der er et væsentligt 
potentiale. Kildepladsens rør og pumper er 
blevet gennemgået og analyseret, og det har 
synliggjort hvilke af kildepladsens pumper, 
som kører mest optimalt – både alene 
og i kombination med andre. Vi har også 
fremskaffet et datagrundlag for en diskus-
sion om energiforbruget i trykholdeventiler 
i forhold til andre mulige løsninger, der 

kunne være mere energioptimale. Og dertil 
kommer, at projektet har givet anledning til 
en opdatering og præcisering af viden om 
de eksisterende anlæg og ledninger.”

Viden og erfaringer opsamles
Ved at udnytte spidskompetencerne hos 
henholdsvis Orbicon og Grundfos sikrer 
Aarhus Vand sig et bredere datagrundlag 
end traditionelle kildepladsanalyser tilve-
jebringer. Grundfos kan samtidig tilføre 
viden og erfaringer fra andre bilaterale 
samarbejder med Aarhus Vand, og det 
bidrager alt i alt til et solidt fundament for 
fremtidige beslutninger om den forsynings-
tekniske infrastruktur i området. 

Også for Jens Erik Treldal er samarbejdet 
en vej til ny og større viden på området. 
”Alle i projektgruppen er enige om, at vores 
meget velfungerende samarbejde på tværs 
samlet set har skabt et kompetenceløft, som 
har store perspektiver. For det er jo ikke 
kun i Aarhus, at man har planer om CO2- 
og energibesparelser, der får indflydelse 
på fremtidens vandforsyning,” slutter en 
tilfreds applikationsingeniør.

Forfatteroplysninger:
Iben Sommer Donslund (isommer@grundfos.
com) er teamleder inden for marketing i Grundfos 
DK A/S.

Sådan ser det ud, når Grundfos 
udfører et kildeplads-audit.

Foto: Grundfos DK A/S, fotograf Per Frahm Baungaard
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I samarbejde med Orbicon A/S skal 7. a på Himmelev 

Skole designe deres egen nye skolegård med plads 

til både vand og leg. Projektet er en del af Orbicons 

engagement i skole-virksomhedsnetværket Jet-Net. 

Klimaforandringer, skybrud og klimatilpas-
ning bliver i stigende grad en del af dan-
skernes hverdag. Nu tager eleverne i 7. a på 
Himmelev Skole ved Roskilde fat på udfor-
dringerne og går i gang med at designe 
deres egen klimatilpassede skolegård.

Orbicon hjælper med at undervise 
eleverne og vil også hjælpe dem med at 
designe den ny skolegård. Forløbet kører de 
næste tre år, og når 7. a bliver til 9. a, er den 
ny skolegård forhåbentlig en realitet. For-
målet er, at de unge i højere grad kommer 
til at interessere sig for naturvidenskabelige 
fag. 

Tværfagligt Jet-Netprojekt
Projektet med Himmelev Skole er et led i 
Orbicons engagement i Jet-Net, som er et 

landsdækkende netværk for skole-virksom-
hedssamarbejde. Målet er at skabe mere 
anvendelsesorienteret undervisning og give 
eleverne indsigt i virksomhedernes aktivite-
ter samt viden om jobmuligheder.

”Det er inspirerende for eleverne at 
møde nogen, der arbejder inden for det 
naturvidenskabelige felt. Vi havde Lars 
Kaalund og Jacob Dahl-Hansen fra Orbicon 
ude for at holde et oplæg om at håndtere 
regnvand, og eleverne lavede opgaver om 
regnvandshåndtering bagefter. Nu tager de 
os med på en inspirationstur til en skole-
gård, der allerede er klimatilpasset,” siger 
Mette Ebstrup, der er klasselærer for 7. a.

Hun underviser klassen i matematik, 
biologi og geografi og inddrager projektet 
på tværs af fagene. Det virker inspirerende 

at bruge noget virkeligt, som eleverne kan 
se og erfare, og de har f.eks. lige fået sat en 
regnvandsmåler op i skolegården.

”I sådan et projekt, er der aspekter inden 
for alle mine fag med klassen. Det skærper 
motivationen, at vi arbejder med en rele-
vant problemstilling med nogle folk, der 
arbejder med det i virkeligheden – og med 
et projekt, som forhåbentlig også bliver til 
virkelighed. Lykkes det at lave en ny klima-
tilpasset skolegård, vil det synlige vand gøre 
problemstillingen synlig for alle, og den 
vil kunne bruges til undervisningsformål 
fremover,” siger hun.

Manglende finansiering
Jacob Dahl-Hansen fra Orbicon er i gang 
med at undersøge finansieringen af pro-
jektet.

”Vi håber, at blandt andet kommunen og 
forsyningen vil bakke op om projektet. Det 
kommer til at være med til at løse nogle 
udfordringer, som under alle omstændig-
heder skulle løses, men på denne måde 
får skolen og samfundet meget mere ud af 
det,” siger Jacob Dahl-Hansen fra Orbicon.

Elever designer  
klimatilpasset skolegård

7.a på Himmelev Skole er gået i gang med at 
designe deres egen klimatilpassede skolegård.

Foto: Orbicon A/S
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Telefon 7010 1234   www.unox.dk/erhverv

Altid hurtig 
levering af 
dieselolie

Venstre-top på besøg
HedeDanmarks driftscenter i Hadsten dannede mandag den 9. september ramme om et 

besøg fra Venstre med gruppeformand og tidligere skatteminister Kristian Jensen i spidsen. 

Kristian Jensen var sammen med bl.a partiets lokale kandidat til borgmesterposten, Anders 

G. Christensen, på besøg for at høre, hvordan HedeDanmark har effektiviseret driften med 

pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer og vintertjeneste i Favrskov Kommune. På 

mødet gennemgik adm. direktør Carsten With Thygesen de muligheder og perspektiver, 

der er ved at overlade pleje og vedligeholdelse af grønne områder i kommunerne til private 

leverandører.

HedeDanmark og 
Harboe sikrer bære-
dygtig anvendelse  
af affald

Alt skal udnyttes, og værdifulde råvarer, som 

er anvendt til produktion af øl, energi- og 

læskedrikke, skal genanvendes på den bedste 

måde. Gennem en ny aftale med HedeDan-

mark ønsker Harboes Bryggeri at optimere 

udnyttelsen af bl.a. den bygrest (mask), som 

filtreres fra undervejs i brygningen af øl. 

Aftalen indebærer, at HedeDanmark frem-

over skal sikre, at de samlede mængder af 

mask, gærfløde og spildevand fra Harboes 

produktion bliver håndteret og anvendt på 

den mest miljøvenlige måde.

Aftalen med Harboes Bryggeri indebærer, 

at HedeDanmark overtager den samlede 

logistikplanlægning, udførelse og afsætning, 

samt sikrer, at kvalitet og dokumentations-

krav lever op til myndighedernes krav.

Næsten 10.000 besøgende på Have & Landskab 

Rejsegilde  
i regn og rusk

I slutningen af oktober blev der holdt rejse-

gilde for det nye udkigstårn i Kongenshus 

Mindepark. 

Til den festlige lejlighed havde gæster fra 

nær og fjern trodset regnen og den hårde 

blæst for at markere rejsegildet for det 

udkigstårn, som i de kommende år vil gøre 

naturoplevelsen på Kongenshus hede endnu 

mere unik:

”Gennem mange år har det været et 

ønske fra de besøgende at kunne opleve 

hedelandskabets helt særlige plante- og 

dyreliv fra et udkigstårn. Denne udfordring 

tog vi op i bestyrelsen, og med stor hjælp 

fra forskellige ildsjæle er fundamentet nu 

lagt og taget fastgjort,” sagde Ove Kloch, 

som er bestyrelsesformand for Kongenshus 

Mindepark for Hedens Opdyrkere.  

Bestyrelsesformanden sendte en særlig tak 

til de mange fonde, som har støttet projektet 

med i alt over 3 mio. kr. Derudover fremhæ-

vede han de lokale håndværkere Tømrernes 

Byggeselskab, Murerfirmaet Torben Pedersen, 

Søgaard Stålbyg og Frederiks EL. 

I alt 9.635 besøgende lagde vejen forbi Sla-

gelse, hvor 250 udstillere tog imod på Have 

& Landskab-udstillingen 2013. I år blev den 

stort opsatte konkurrence ”Rækkehusforha-

ven anno 2013” også afviklet. Med 44% af 

stemmerne blev det Stævningshaven, der 

løb med titlen, og dermed kunne landskabs-

arkitektstuderende Andreas Jørgensen og 

Julie Lund Egetoft slutte fredagen med at 

dele hovedpræmien på 7.000 kroner. 

Foto: HedeDanmark a/s
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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.

Orbicon  
overtager Geodata Danmark
Orbicon har indgået købsaftale med Geodata Danmark, som udvikler webbaserede GIS-

løsninger og selvbetjeningsløsninger. Ydelserne anvendes af omkring 40 kommuner og 

en række offentlige og private virksomheder. Geodata Danmark har derudover udviklet 

IT-løsninger til affaldsområdet, og selskabet har udviklet NetDialog, som er et borgerhen-

vendelses- og digitaliseringsværktøj, der anvendes i kommunernes tekniske forvaltninger, 

forsyningsselskaber mv.  Medarbejderne fra Geodata Danmark er nu en del af Orbicon 

Informatik. 

Kommuner tjener penge på skovcertificering Solen skinnede  
på HedeDanmark 
Golfdag

Den årlige HedeDanmark Golfdag blev i år 

afholdt 23. august med deltagelse af en 

større gruppe eksisterende og potentielle 

kunder samt samarbejdspartnere. Målet 

med golfdagen var bl.a. at vise HedeDan-

marks kompetencer inden for greenkeeping. 

På dagen blev der produceret en film, som 

både beskriver dagen og HedeDanmarks 

indsats for at udvikle og pleje golfbaner. 

Filmen kan ses på YouTube ved at søge på 

HedeDanmarkWeb.

Jesper Nybo Andersen  
i Dansk Industris 
hovedbestyrelse

Jesper Nybo Andersen er nyt medlem af 

Dansk Industris hovedbestyrelse. Han blev 

valgt i forbindelse med DI’s generalforsam-

ling den 24. september. Siden 2001 har 

Jesper Nybo Andersen været administre-

rende direktør for Orbicon, som hed Hede-

selskabet Miljø og Energi frem til 2006. 

Han besidder i dag flere tillidsposter - 

blandt andet er han formand for Foreningen 

af Rådgivende Ingeniører, FRI. Han er des-

uden medlem af DI’s miljøudvalg. 

Midt- og vestjyske kommuner, såsom Her-

ning, Silkeborg, Viborg og Skive, er foran 

andre dele af landet, når det kommer til 

bæredygtighed i skovdrift. Det er både en 

fordel for miljøet og økonomien.

Da Herning Kommune i 2010 valgte at cer-

tificere skovene, var det på grund af bære-

dygtighed af hensyn til miljøet. Men der 

har ligeledes været en økonomisk gevinst 

at hente, da der i erhvervslivet er stor efter-

spørgsel på det certificerede træ. 

Samarbejdet mellem HedeDanmark og 

Herning Kommune er et godt eksempel på 

HedeDanmarks rolle ift. skovcertificering - 

dels som rådgiver i forhold til skovdriften 

og den løbende certificering, dels som 

udfører af konkrete driftsopgaver i de cer-

tificerede skove og sidst, men ikke mindst, 

som det professionelle bindeled mellem 

skoven og industrien, der bringer det certi-

ficerede træ hen, hvor der er efterspørgsel 

og betalingsvillighed.

Foto: HedeDanmark a/s
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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

Indvielse af Kresten Philipsens 
plads i Rens Hedegaard
Bestyrelsen i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland ønskede at hædre afdøde Kresten Philip-

sen, som var selskabets bestyrelsesmedlem gennem mange år. Derfor har plantningsselska-

bet nu opkaldt jagtpladsen i Rens Hedegård Plantage efter ham. Plantagen var indtil 2003 

ejet af Hedeselskabet, hvor tidligere amtsborgmester Kresten Philipsen ligeledes var aktiv 

som bestyrelsesmedlem. Jagtpladsen er beliggende ved den dansk-tyske grænse midt i Søn-

derjylland, et sted hvor mange jægere fra hele det Sønderjyske område går på jagt. 

Skove ramt mindre af 
stormen end frygtet 

Skaderne i de danske skove er ikke umid-

delbart så omfattende som først frygtet 

efter den kortvarige storm i slutningen 

af oktober. En gennemgang foretaget af 

HedeDanmark blandt private og offentlige 

skove spredt over hele landet tyder på, at 

de fleste skoveejere er sluppet med skræk-

ken. Gennemgangen viser dog, at der er 

store regionale forskelle. 

Umiddelbart har stormen medført størst 

skader for skovejere på det sydlige Fyn og i 

det sydlige Jylland, mens skovejere i øvrige 

dele af Danmark ser ud til at være sluppet 

relativt nådigt gennem stormen. Ifølge 

HedeDanmarks vurderinger er der i store 

dele af Danmark således primært tale om, 

at enkelte træer er væltet, eller at der er 

sket skader på randbevoksninger. Antallet 

af skove, hvor hele bevoksninger er revet 

omkuld, er begrænset. 

Foto: Erik Egvad Petersen
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Kom til en  
spændende aften om 
naturvidenskab! 

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.

31/10 - 2013

Tag de yngre generationer 

med i Naturvidenskabernes 

Hus! Vi eksperimenterer 

og viser, hvordan man kan 

skabe ny begejstring for 

naturvidenskab. 

Hedeselskabet har flere gange støttet 
Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro - 
senest med 500.000 kr til et undervisnings-
forløb, ”Lokal Afledning af Regnvand – LAR 
løsninger for fremtidens bymiljø”.

Kommende arrangementer
Naturvidenskabernes Hus
¢ Tirsdag den 25. februar kl 19.00 opfor-
dres Hedeselskabets medlemmer til at 
besøge Naturvidenskabernes Hus i Bjer-
ringbro, hvor gæsterne vil blive vist rundt 
og selv få lov til at eksperimentere.

I Naturvidenskabernes Hus er den for-
nemste opgave at bidrage til en mere 
inspirerende naturfagsundervisning på 
grundskoler og gymnasier, og at få begej-
stringen for de naturvidenskabelige fag 
tilbage. Det sker blandt andet ved spæn-
dende forsøg med eksperimenterende 
undervisning.

Efter rundvisningen vil projektchef 
Annette Rye Larsen, Dalgas Innovation, 
informere om de seneste tiltag i netvær-
ket JetNet.dk, hvor Hedeselskabet er en 
af deltagerne. Jet-Net.dk er inspireret af 
et hollandsk koncept og er et netværk for 
samarbejde mellem virksomheder, grund-
skoler og gymnasier med fokus på natur-
videnskab og teknologi i Danmark.

Arrangementet er gratis for Hedeselska-

bets medlemmer med ledsager og per-
soner med interesse for at blive medlem. 
Tag gerne den yngre generation med!

Mere biogasproduktion i Fredericia
¢ Onsdag den 19. marts kl. 19.00 invi-
teres Hedeselskabets medlemmer til at 
blive vist rundt og høre om aktiviteterne 
på Fredericia Centralrenseanlæg der 
er en del af Fredericia Spildevand og 
Danmarks 2. største renseanlæg. Anlæg-
get modtager og behandler spildevand 
fra hele Fredericia Kommune med ca. 
46.000 indbygger og en betydelig indu-
stri blandt andet et olieraffinaderi, en 
olieterminal for råolie, bryggeri, mejerier 
og osteri.

Fredericia Spildevand har gennem 
tiden arbejdet med flere udviklingsopga-
ver, blandt andet et algeprojekt med det 
formål at fjerne flere næringssalte i spil-
devandet og øge biogasproduktionen og 
et projekt, hvor regnvand kan anvendes 
rekreativt. Dette betyder, at den øgede 
regnmængde skal håndteres på overfla-
den og ikke ledes i kloakrør.

HedeDanmark har siden år 2000 hånd-
teret slammet fra centralrenseanlægget 
og vil have et indlæg om håndtering af 
spildevandsslam fra renseanlæg og til 
produktet er slutdisponeret med nyttig-
gørelse for øje.

Arrangementet er gratis for Hede-
selskabets medlemmer med ledsager 
og personer med interesse for at blive 
medlem.

Tilmelding til arrangementerne på www.hedeselskabet.dk/oplevelser eller  
tlf 8728 1133

Undervisningsforløbet er rettet mod 
folkeskolens overbygning og HF og er 
baseret på en problemstilling, som for-
muleres i samarbejde med Orbicon A/S. 
Eleverne vejledes til at bruger samme 
metoder og teknikker, som geologer, 
ingeniører og biologer ansat ved Orbi-
con anvender, når de arbejder med 
udfordringerne omkring de stigende 
regnmængder, vi skal håndterer i frem-
tiden. 

Med det første arrangement i 2014 
er der mulighed for at stifte nærmere 
bekendtskab med Naturvidenskabernes 
Hus.

Foto: Hedeselskabet
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Mens hedeområderne ople-

vede opdyrkning og fremgang 

i 1800-tallet, var der steder, 

hvor udviklingen gik i stå.

Af P.F. Tøttrup

Udviklingen i de danske hedeområder tog 
fart allerede i første halvdel af 1800-tallet 
med pionerer, der byggede huse, dyrkede 
jorden og udvidede deres ejendomme. Men 
nogle steder gik udviklingen i stå... 

I sit værk ”Geografiske Billeder fra 
Heden” fra 1866 citerer E.M. Dalgas digte-
ren Steen Blicher, der omkring 1840 skrev 
følgende:

”Når den, der rejser fra Viborg til Ran-
ders, er kommet om forbi nordenden af 
den lange sø, som bærer byens navn, og 
opad den første stejle lyngbakke, udbreder 
sig for hans øje den store Taphede – et 
navn, hvortil der knytte sig erindringer, 
mørke, bedrøvelige, som egnen selv. To 
eller tre småhytter, omgivne hver af et lidet 
stykke opdyrket jordsmon, yde den eneste 
afveksling på den 2 mile lange vej indtil 
landsbyen (Ørum, red.). Herfra går det skif-
tevis over eller om ved hede og agermark.”

Herefter fortsætter Dalgas: ”Nu deri-
mod er forholdene forandrede. Heden er 
mellem Ørum og Fussingø for det meste 
forsvunden, gode marker med velbyggede 
gårde have erstattet den. (…) De ældste af 
disse nybyggere er allerede kommet over 
det værste, flere af dem har opdyrket 30 
à 50 tdl., deres bolig, som i begyndelsen 
kun bestod af en længe, består nu af flere 
– næsten alle er de fattige husmandssøn-
ner, som efter at have sammensparet sig 
et par hundrede rigsdaler, har nedsat sig 
på heden, for ved hjælp af disse penge og 
deres egen flid at skabe sig en fri og uaf-
hængig stilling, og det vil lykkes de fleste.”

Her er Dalgas på Herningegnen:
”Vi følge chauceen i Vest lige til Snejbjerg 

og Albækgaard (…). Først ved Albækgaard 
træffer vi på heden, der endnu for få år til-

bage havde en stor udstrækning i vest og i 
syd, men posterne for agerdyrkningen, som 
for 20 år siden arbejdede mellem Snejbjerg 
og Højris, viser sig nu herude i form af en 
mængde småhuse, hvormed heden på flere 
steder formelig er oversået.”

De små huse var en slags typehuse og 
var i begyndelsen ofte traditionelle hede-
brug, hvor man havde et lille dyrket areal 
og et stort hedeareal, som hen ad vejen 
blev dyrket op og tilplantet med korn, 
læhegn og plantager.

Det var en udvikling, der vidnede om 
storhed, vilje og ambition hos pionererne. 
Men kontrasterne var store, og indimellem 
opstod der tidslommer, hvor udviklin-
gen gik i stå. Et eksempel er Ane Maries 

hus, der var et husmandssted i Grove. 
Hendes morfar overtog huset i 1860. Ane 
Marie blev født i 1890, men da hendes far 
døde meget tidligt, kom hun til at bo der 
sammen med moderen til denne døde i 
1935. Indtil 1939 boede hun alene på den 
ensomme hedegård.

I alle årene forblev alt ved det gamle. 
Ane Marie levede med et beskedent krea-
turhold og 125 tønder land (69 hektar), 
hvoraf kun en brøkdel var dyrket op. Hun 
fik ikke en mand og børn, som kunne 
ændre ved det gamle. 

Hovedparten af Ane Maries hus blev i 
1948 overflyttet til frilandsmuseet i Her-
ning. Hvad Ane Marie har efterladt er 
derfor blevet en fælles arv fra fortiden.

En tidslomme fra fortiden

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. 

Ane Maries hus kan i dag ses ved Museum Midtjylland i Herning.

Foto: Kjeld Hansen, Museum Midtjylland
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21-11-13

HedeDanmark bringer naturpleje til Gråsten Slot

Gråsten Slotshave får gennem de kommende måneder udført et større 
naturplejeprojekt med hjælp fra HedeDanmarks afdeling for Natur og 
Vand. 

www.tidsskriftetvækst.dk/natur

28-10-13

Ny metode viser, hvor pesticiderne stammer fra

28-10-13. Nu kan regioner, forsyninger og kommuner let finde ud af, 
hvilken type pesticidforurening der er tale om. Det gør det lettere at 
finde kilden til forureningen.

www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

23-09-13

Dybstrøelse giver bedre økonomi i biogasanlæg

Ved at øge anvendelsen af dybstrøelse kan biogasanlæggene få en 
bedre driftsøkonomi, lyder budskabet fra forskere ved Københavns Uni-
versitet.

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

23-09-13

Til kamp mod dårlige bilvaner 

HedeDanmark er gået ind i kampen for at få bilister til at aflevere deres 
affald i skraldespanden i stedet for at at smide det ud ad bilvinduet.

www.tidsskriftetvækst.dk/natur

Foto: HedeDanmark a/s

Foto: Johnny Madsen, Scanpix

Foto: Hedeselskabet

Foto: Therkel Broe Christensen,

GIV ET GAVEKORT I JULEGAVE

Køb din julegave hos os – et gavekort 
til medlemskab af Hedeselskabet,  
gældende for et år. Det koster 200 kr.

Kontakt os på 8728  1133 eller på 
www.hedeselskabet.dk/gavekort

”Det begyndte på Kongenshus” er årets jule-
gave til venner og forretningsforbindelser  !

Juletilbud 
Normalpris  
249,- kr. pr. stk.

136 sider,  
illustreret i farver.
Prisen er  
incl. moms og excl.  
evt. forsendelse.
Tilbuddet gælder frem  
til 31. december 2013.

Køb ved henvendelse til  
Hedeselskabet,  
Klostermarken 12,  
Postboks 91, 8800 Viborg,  
tlf. 87 28 11 33 eller på email 
hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Bestil minimum  
5 bøger til kun  
199,- kr. pr. stk. 

www.kongenshus.dk 
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