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Hedeselskabet – forretning og forening
 

Hvordan tiltrækker og fastholder virksomheder de dygtigste medarbejdere i frem-

tiden, således disse også fremover kan levere konkurrencedygtige og værdiska-

bende ydelser til kunderne? 

I Hedeselskabet tror vi på det bliver mere og mere afgørende, at virksomheder 

tilbyder noget ekstraordinært, og at virksomheder og dermed også medarbej-

derne gør en forskel. Hedeselskabet gør en stor forskel, og det vil vi fortsætte med 

at gøre i fremtiden. 

Vi er overbeviste om, at der fremover vil være en øget interesse for at være - 

eller blive - en del af Hedeselskabet og vores datterselskaber. Dette skal ses i lyset 

af, at vores historie, kultur og vision er anderledes end i mange andre virksomhe-

der. Vi tænker langsigtet, og vi er innovative, samtidig med at vi til stadighed har 

fokus på at være konkurrencedygtige. 

Både i offentligheden, blandt politikere og borgere er der mere og mere fokus 

på natur, miljø, og energi, hvilket netop ligger inden for vores spidskompetencer. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at kunderne i stigende grad vil værdsætte et 

partnerskab med en virksomhed, som leverer en god service og en god kvalitet til 

en konkurrencedygtig pris – og som samtidig gør en samfundsmæssig forskel. 

Når du bladrer igennem denne udgave af Vækst, vil du se en lang række 

artikler om aktiviteter og projekter, hvor Hedeselskabet og datterselskaberne gør 

en forskel for kunderne, naturen og miljøet, hvad enten det er grøn service for 

kommunerne, tilpasning til klimaforandringer eller håndtering af forurening.  

Det, at vi både er forening (Hedeselskabet) og forretning (datterselskaberne), er 

vi meget stolte af. Vi er overbeviste om, at dette også i fremtiden vil gavne både 

virksomheden, vores kunder og samfundet.

Vi udbetaler ikke udbytte. Vi udlodder i stedet en del af vores overskud til pro-

jekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi som en del af vores forenings 

formål. Dermed bliver lønsomhed i forretningen, som baseres på god kvalitet og 

god service, et vigtigt grundlag for, at vi fortsat kan foretage udlodning. Man kan 

sige, at ”et væsentligt fundament for foreningen er forretningen”. Omvendt har 

foreningen ligeledes en stor betydning for forretningen, da foreningen i høj grad 

er med til at gøre en forskel for samfundet, kunderne og medarbejderne. 

Der er altså et gensidigt forhold mellem Hedeselskabets forretninger og for-

ening. Vi ønsker - i samspil med vores datterselskaber - at synliggøre dette forhold 

yderligere gennem branding, hvor synergierne mellem foreningen og forretnin-

gen udnyttes endnu mere, end tilfældet er i dag.  

Lars Johansson

Koncernchef og adm. direktør
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Arbejdet med at reducere belastningen 

på vores kloaksystemer og med generel 

klimatilpasning er for alvor begyndt 

at skride frem gennem de seneste år. 

Mange projekter er blevet gennemført, 

og derfor er det vigtigt, at vi lærer af 

vores erfaringer. På den baggrund har 

VandCenter Syd og Orbicon gjort meget 

ud af vidensopsamlingen i et projekt 

med et nyt boligområde ved Dahlsvej i 

Odense. Erfaringerne fra projektet viser 

blandt andet, at det er vigtigt med et 

grundigt kendskab til undergrunden 

og nedsivningsevnen, men at det er en 

viden, der kan være vanskelig at skaffe. 

Læs artiklen om Dahlsvej-projektet side 

21-23.

Læs også artiklen om et kommunalt gør- 

det-selv projekt side 24-25.

Lær om lokal afledning af regnvand

4 Forskning, udvikling og forretning

34 Støtte til minivåd områder og bedre udsyn over heden

35 Systematisk videns opbygning om plantager

Hedeselskabet
28 Et nyt marked for biogasanlæggene

Energi

6 Kommunalvalg kan give grønne gevinster

8 Stigende efterspørgsel på certificeret træ

11 Meget stormfældet træ kan sælges som tømmer

14 Naturpleje med kampvogne

16 Digitalt indtog i naturen

Natur

18 Enighed om opmåling af vandløb

20 Nye vandråd skal sikre åbenhed om vandplaner

21 Lær om lokal afledning af regnvand

24 LAR ved Galaksen – et kommunalt gør-det-selv-projekt

26 Håndbog hjælper med prioritering af forurenede 
grunde

Miljø

30 LEED-certificering til FN Byen

30 Ønsker at sælge Skjoldenæsholm Skov- og Landbrug

30 COOP-butikker energimærket
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32 Nyt ledningsregistreringssystem til SamAqua

32 Rettelse

33 Tre spirende iværksætterideer vinder  
innovationspriser

Nyt i datterselskaberne
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Over de seneste år har Hedeselskabet 

igangsat en række ErhvervsPhD-projekter, 

som kombinerer forskning og forretnings-

udvikling. I løbet af det kommende år 

bringer Vækst en artikelserie, som stiller 

skarpt på de ErhvervsPhD-projekter, Hede-

selskabet er engageret i.  

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet 

Hedeselskabet har en lang tradition for at 
gennemføre udviklings- og forskningspro-
jekter inden for natur, miljø og energi, hvor 
et højt fagligt niveau og vidensgrundlag er 
en forudsætning for at drive forretningen. 
Faktisk er forskning og udvikling integre-
rede elementer i selskabets overordnede 
formål. 

For at realisere dette formål har Hede-
selskabets datterselskaber blandt andet 
igangsat flere erhvervsPhD-projekter 
gennem de seneste år. En erhvervsPhD er 
et særligt, treårigt PhD-forløb, hvor den 
PhD-studerende ansættes i en virksomhed 

og gennemfører et forskningsprojekt i tæt 
samarbejde med et universitet. Under for-
løbet tilbringer den studerende cirka halv-
delen af tiden i virksomheden og halvdelen 
på universitetet.

Fordele ved erhvervsPhD-ordningen
Orbicon, HedeDanmark og Dalgas Inno-
vation har alle været med til at finansiere 
forskellige erhvervsPhD-projekter, og der 
ligger flere bevæggrunde bag selskabernes 
engagement i projekterne: 

”En erhvervsPhD er kompetenceudvik-
lende for os, idet projektet har fokus på en 
forretningsmæssig relevant problemstilling, 
som vi ønsker ny viden omkring. Derud-

over bidrager vi aktivt til at udvikle f.eks. 
nye metoder eller ny viden. Via samarbej-
det får vi adgang til den nyeste og forsk-
ningsfaglige viden, vi bliver engageret i rele-
vante netværk samtidig med, at vi opbygger 

Forskning,  
udvikling og forretning

Lisbeth Sevel har 
 gennemført en erhvervsPhD 

om dyrkning af energipil.

Der manglede faktabaseret viden om dyrkning af energipil. Derfor gik Dalgas Innovation, 
HedeDanmark og Københavns Universitet i samarbejde om en erhvervsPhD om emnet.

Foto: Hedeselskabet

Foto: Hedeselskabet
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nye, interne kompetencer inden for et 
givent fagområde. Sidst kan det enkelte 
projekt medvirke til at opdyrke nye forret-
ningsområder,” siger projektchef Annette 
Rye Larsen fra Dalgas Innovation. 

Hedeselskabets forskellige forretnings-
enheder bidrager også med finansiering 
til traditionelle ph.d’er og begge forsker-
uddannelsesforløb er med til at udvide 
koncernens netværk og etablere eller styrke 
samarbejdsrelationen til et universitet. 
Alligevel fremhæver Annette Rye Larsen en 
række fordele ved en ErhvervsPhD:

”Begge forskeruddannelser rummer 
stor værdi og store fordele. Men sammen-
lignet med en traditionelt PhD-projekt 
har vi, som virksomhed, større indflydelse 
på forskningsformålet og forløbet i et 
erhvervsPhD-projekt. Vi er desuden tættere 
på den studerende, idet vedkommende er 
ansat hos os, og endelig får vi løbende en 
større indsigt i de forskningsresultater, som 
projektet bibringer,” siger projektchefen. 

Forskning om energipil
Siden 2008 har Hedeselskabets dattersel-
skaber deltaget i fire ErhvervsPhD-forløb 
inden for vidt forskellige arbejdsområder. 
Blandt disse er Lisbeth Sevels ErhvervsPhD 
inden for energipil, som blev afsluttet i 
2012. 

Inden projektforløbet blev fastlagt var 
det afgørende for Lisbeth Sevel, at det blev 
en PhD med et erhvervsrettet fokus og et 
forretningsmæssigt potentiale. Ligeledes var 
det vigtigt for hende, at hun blev ansat i en 
privat virksomhed og ikke på et universitet:

”Jeg havde arbejde i et par år som forsk-
ningsassistent på Københavns Universitet. I 
den forbindelse fandt jeg ud af, at jeg gerne 
ville arbejde med noget, der var mere prak-
tisk orienteret. Forskningen og muligheden 
for at fordybe mig var dog stadig essentielt.  
Derfor var en erhervsPhD den helt rette 
løsning for mig,” siger Lisbeth Sevel, som 
i dag er ansat som forretningsudvikler i 
Dalgas Innovation. 

Lisbeth Sevels forskerprojekt havde til 
formål at undersøge biomasseproduktionen 
i energipil under forskellige forhold, samt at 
dokumentere de miljømæssige effekter af 
dyrkningen. Resultaterne fra PhD’en viste, 
at biomasseproduktionspotentialet i ener-
gipil er 8-12 tons tørstof/ha årligt under 
forudsætning af, at dyrkningen foregår på 
velholdte og rengjorte arealer, hvor den 
rette mængde gødskning tilføres. 

I dag – efter processen er afsluttet – er 
Lisbeth Sevel ikke i tvivl om, at hun selv 
har fået en masse ud af samarbejdet med 
HedeDanmark:

”Samarbejdet gav mig først og fremmest 

adgang til relevant sparring. Samtidig gav 
samarbejdet mig mulighed for at sætte de 
forskningsmæssige spørgsmål ind i en for-
retningsmæssig sammenhæng, hvilket har 
givet mig en større forståelse for forretnin-
gen,” siger hun.

Til gavn for kunderne
ErhvervsPhD’en om energipil var med 
til løbende at tilføre HedeDanmark den 
nyeste værdifulde viden inden for områ-
det, som i dag anvendes i rådgivningen af 
kunderne – til gavn for kunderne. Endelig 
havde HedeDanmark en ressourceper-
son til brug for intern sparring og videns 
udveksling.

”ErhvervsPhD-projektet var medvir-
kende til løbende at tilpasse vores råd-
givning indenfor et område, som man 
på daværende tidspunkt primært havde 
mavefornemmelse omkring - men få 
fakta. For HedeDanmark er det afgørende 
at levere rådgivning baseret på fakta, og 
når fakta ikke er til stede, går vi gerne 
forrest og udvikler fakta f.eks. gennem et 
erhvervsPhD-samarbejde,” siger Michael 
Glud, Skovbrugschef i HedeDanmark.

I næste nummer af Vækst kan du læse 
om Anders Tærø Nielsens igangværende 
erhvervsPhD-forløb om vækstmodeller for 
poppel til bioenergi. 

ErhvervsPhD’er i Hedeselskabet

Julie Dam Larsen

Orbicon

Biologiske slam-
mineraliseringsanlæg.
LCA, hvor metoden sam-
menlignes med andre 
metoder

1. august 2013 - 31. juli 
2016 (f)

Orbicon, Forsyning og 
Anlæg, Roskilde

DTU Miljø, Institut for 
Vand og Miljøteknologi

Finansiering

Emne

Tidsperiode 
(normeret 3 år)

Ansættelsessted

Universitet

Lisbeth Sevel

HedeDanmark/ 
Dalgas Innovation

Dyrkning af energipil - 
Biomasseproduktion og 
miljøpåvirkninger

1. december 2008 – juni 
2012 (afsluttet)

HedeDanmark, Skov, 
Viborg

Københavns Universitet, 
Skov & Landskab

Morten Hartvigsen

Orbicon

Jordfordeling i Østeuropa

1. januar 2012 - 31. 
december 2014 (f)

Orbicon, Vand og natur-
ressourcer, Aarhus

Aalborg Universitet, Insti-
tut for Planlægning

Anders Tærø Nielsen

Dalgas Innovation

Vækstmodeller for poppel 
til bioenergi

1. maj 2012 – 30. april 
2015 (f)

HedeDanmark, Skov, 
Viborg

Københavns Universitet, 
Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning

Foto: Hedeselskabet Foto: Orbicon A/S Foto: Hedeselskabet Foto: Orbicon A/S
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Vagtskifte i en lang række kommuner efter kommunal-

valget i november åbner nye muligheder for at gennem-

føre forbedringer og effektiviseringer, som kan sikre 

velfærden og de varme hænder i børnehaver, skoler og 

plejehjem.

Af Poul Erik Pedersen

Potentialet for kommunale forbedringer 
og effektiviseringer på vej- og parkområdet 
er stort, viser en gennemgang af de første 
erfaringer fra HedeDanmark, som de 
seneste år blandt andet har samarbejdet 
med Svendborg, Frederikssund og Favrskov 
kommuner. 

De tre kommuner har alle opnået 
betydelige økonomiske gevinster ved at 
overlade driften af kommunernes veje 
og parkarealer til en privat virksomhed. 
Udover besparelser og sikkerhed for, at 
kommunernes udgifter holdes i ave, opnås 
der typisk også gevinster i form af lavere 
sygefravær blandt de virksomhedsover-

dragne medarbejdere og øget samarbejde 
med lokale virksomheder i kommunerne, 
viser HedeDanmarks gennemgang af de 
foreløbige resultater.

Hjælp til fornyelse
Baggrunden for de positive resultater er, 
at udbuddene hjælper kommunerne til at 
prioritere opgaverne og opsætte nogle  
klare mål, lyder budskabet fra HedeDan-
mark a/s.

”Kommunernes vej- og parkafdelinger 
arbejder inden for nogle politiske rammer, 
hvor der ikke altid er enighed om målene 
med indsatsen. Når målene ikke er klart 
beskrevet, så er det vanskeligt at levere 
det optimale. Ved at udbyde opgaverne 

kommer både forvaltning og politikere 
i gang med en proces, hvor de skal tage 
meget konkret stilling til, hvilke opgaver der 
skal løses og i hvilken kvalitet,” forklarer 
John Iskov, der er regionschef i HedeDan-
mark. 

Han understreger, at selve udbudspro-
cessen er helt central for de forbedringer og 
effektiviseringer, der kan opnås.

”Der er ingen tvivl om, at udbudsproces-
sen er en alle tiders mulighed for at se med 
nye øjne på opgaverne. I den forbindelse 
bør kommunerne være opmærksomme 
på, om de med fordel kan udbyde opgaver 
på tværs af forvaltninger, således at plejen 
af veje og parker eksempelvis udbydes 
sammen med grøn pleje omkring børneha-
ver, skoler, plejehjem og idrætsanlæg. Det 
vil normalt give en bedre samlet pris og 
mindre administration, fordi kommunen 
kun skal samarbejde med én leverandør,” 
siger han.

Grundlæggende er budskabet, at store 
udbud giver mere synergi, bedre logistik og 
dermed en billigere pris.

Samtidig er det også væsentligt, at over-
dragelsen af opgaverne til en privat virk-
somhed giver kommunen en øget sikker-
hed for, at budgettet holder. Det er nemlig 
virksomheden, der står med ansvaret for at 
udregne den rette pris for opgaverne. 

Få det sociale ansvar med
Når opgaverne udbydes i en større sam-
menhæng, øger det samtidig muligheden 
for, at man i den samme proces kan sikre, 
at både den tidligere arbejdsgiver og med-
arbejdernes interesser bliver varetaget 
bedre.

”Når vi overtager opgaver fra en kom-
mune, kommer nogle af medarbejderne 
måske til også at arbejde for eksempelvis 
lokale private virksomheder eller bliver til-
knyttet vores opgaveløsning for Vejdirekto-
ratet. Vi har også kanaliseret medarbejdere 

Kommunalvalg kan  
give grønne gevinster

Når grønne opgaver udbydes i et stort udbud for både den grønne afdeling, institutioner mm, så øger det 
muligheden for, at både den tidligere arbejdsgivers og medarbejdernes interesser bliver varetaget bedre.

Foto: HedeDanmark a/s
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videre fra det kommunale job til nogle af 
vores underleverandører. Alt i alt åbner 
brede udbud flere muligheder for medar-
bejderne,” forklarer John Iskov.

Han opfordrer desuden kommunerne 
til at være opmærksomme på det sociale 
ansvar. 

”Vej- og parkafdelingerne har ofte 
påtaget sig et socialt ansvar ved at ansætte 
medarbejdere i arbejdsprøvning eller lig-
nende typer af ansættelser. At pleje og drift 
af grønne områder overtages af en privat 
virksomhed er ikke en hindring for, at det 
sociale ansvar kan videreføres. Vi har gode 
erfaringer med at løfte den slags opgaver, 
og det kræver blot, at kommunerne ind-
arbejder sociale klausuler i udbuddene, 
så kan vi tage højde for det i vores tilbud,” 
siger John Iskov.

Mere for mindre
HedeDanmark har i forvejen en stærk 
position i markedet, ofte med private virk-
somhedskunder i lokalområderne. Dermed 
kan HedeDanmark opnå en mere effektiv 
udnyttelse af maskiner og mere optimale 
arbejdsprocesser for medarbejderne. Det 

har medvirket til at give de tre kommuner 
fornuftige priser.

HedeDanmark har i en årrække fokuse-
ret på driftsledelse, logistik og planlægning, 
således at opgaveløsningen løbende opti-
meres. Til det formål benyttes de nyeste 
teknologier såsom elektronisk rapportering, 
ruteoptimering ved hjælp af GPS og doku-
mentation af opgaveløsning ved hjælp af 
i-pads og smartphones.

Desuden arbejdes der med uddelegering 
og tillid til, at medarbejderne i udstrakt 
grad selv kan varetage ansvaret for deres 
opgaver.

”Vi kan se, at medarbejderne tager rigtig 
godt imod ansvaret for opgaveløsningen og 
at have mulighed for selvstændigt initiativ. 
Det giver mere engagerede og tilfredse 
medarbejdere, hvilket også afspejler sig i 
et faldende sygefravær. I et enkelt tilfælde 
har vi oplevet, at sygefraværet er faldet fra 
8,5 til 3 procent siden overdragelsen, ” siger 
John Iskov.

Opbakning i befolkningen
Politikerne behøver ikke at bekymre sig for 
modstand i befolkningen. En undersøgelse 

gennemført af Megafon blandt et repræ-
sentativt udvalg af den danske befolkning i 
2012 viste nemlig, at næsten 70 procent af 
de adspurgte danskere er helt eller delvist 
enige i, at kommunerne i højere grad bør 
inddrage private virksomheder i opgaveløs-
ningen på vej- og parkområdet.

”Konklusionen på undersøgelsen er, at 
borgerne ikke betragter selve driften af de 
grønne områder som en kommunal ker-
neopgave, men som et område, hvor kom-
munerne bør vælge de løsninger, der giver 
mest service for pengene. Dermed er det 
oplagt, at kommunerne bruger udbud som 
et middel til at effektivisere driften af veje, 
parker og grønne områder, så de får bedre 
råd til at sætte fokus på de kommunale 
kerneopgaver inden for velfærdsområdet,” 
siger John Iskov.

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

Stort potentiale i mere konkurrence
Ifølge Dansk Erhverv er der et stort potentiale i at udsætte opgaverne på vej- og 
parkområdet for konkurrence. En undersøgelse baseret på data fra Udbudsportalen 
viser, at der i gennemsnit bliver hentet en økonomisk besparelse på 15procent ved at 
konkurrenceudsætte offentlige opgaver. Men vej- og parkområdet skiller sig ud. Her 
er der i gennemsnit opnået knap 25 procent i besparelser ved udbud.

Samtidig viser undersøgelsen, at de offentlige myndigheder i høj grad oplever både 
kvalitative og innovative effekter. 55procent af myndighederne oplever stigende 
kvalitet, mens resten oplever uændret kvalitet. 47 procent oplever positive innovative 
effekter af udbuddene. 

HedeDanmark udnytter synergimulighederne i, at eksempelvis vintervedligeholdelse  
i nogle områder udføres for både kommuner, Vejdirektoratet og private virksomheder. Det sikrer en god logistik  
samt en effektiv arbejdsplanlægning og udnyttelse af maskiner og køretøjer, hvilket medfører en attraktiv pris for kunderne.

Foto: HedeDanmark a/s

7 / Vækst 1•2014
N

atu
r



Træindustrierne oplever en stigende efterspørgsel på certifi-

ceret træ på eksportmarkederne. Samtidig øges efterspørgs-

len herhjemme, efter at der er indført bindende regler om, 

at statens indkøb af træ til eksempelvis byggeri og møbler 

skal stamme fra skove, der forvaltes efter kriterier for 

ansvarlig skovdrift.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet 

Ansvarlig skovdrift kan vise sig at være en 
særdeles god ide – ikke bare for miljøet, 
men også for økonomien. Efterspørgslen 
på træ, som er enten PEFCTM- eller FSC®-

certificeret, er nemlig stigende både fra 
privat og offentlig side. 

Senest har staten indført konkrete regler 
for indkøb af træ, der stammer fra skove, 
som kan dokumentere, at de forvaltes 
ansvarligt - typisk PEFC- eller FSC-certifi-

cerede skove. Reglerne er et vigtigt element 
af regeringens nye Strategi for Intelligent 
Offentligt Indkøb, som blev lanceret i 
oktober 2013. Ifølge regeringen var den 
frivillige ordning en fin rettesnor, men ved 
lanceringen af den nye ordning blev det 
understreget, at staten skal gå forrest i at 
sikre indkøb af bæredygtigt træ:

Fremover vil det derfor være et krav til 
indkøb i staten, at eksempelvis papir, tryk-
sager, møbler og trægulve skal være lavet 
af certificeret træ. Det samme gælder træ 
til byggeri af nye huse og restaurering af 
gamle bygninger. Det forventes, at kommu-
ner, regioner og andre offentlige institutio-
ner vil følge samme spor. 

Stigende efterspørgsel på 
certificeret træ

 Hedeselskabets egne skove i Danmark er PEFC skovcertificeret. Ved certificeringen forpligter Hedeselskabet sig til at drive  
skovene efter de kriterier og retningslinjer, der gælder for ansvarlig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold.

Foto: Bert Wiklund
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Flere vil følge statens eksempel
Med en større efterspørgsel på certificeret 
træ og træprodukter fra staten ventes flere 
virksomheder at omstille sig til ansvarlig 
træindkøb og -produktion. Den stigende 
efterspørgsel er eksempelvis udtalt hos 
virksomheden Troldtekt, der fremstiller 
akustikplader fremstillet af certificeret træ. 
Pladerne sælges til byggeri i Danmark og 
i udlandet, og det er et bindende krav for 
afsætningen, at det anvendte træ er certi-
ficeret. Troldtekt giver en merpris for det 
certificerede træ, og forhåbentlig motiverer 
det til at få øget antallet af certificerede 
skove, så udbuddet kan matche efterspørgs-
len. 

Også savværket Nørrelund/Viskum, som 
er et af Danmarks førende savværker, ople-
ver en stigende efterspørgsel efter enten 
PEFC- eller FSC-certificeret råtræ: 

”Nørlund Træ har udviklet det uden-
landske salg markant i de seneste år og 
eksporterer i dag bl.a. til England, Tysk-
land, Holland, Belgien, Frankrig, Kina og 
Sydkorea. Der er en stigende efterspørgsel 
efter certificeret konstruktionstræ på 
eksportmarkederne, og der er generelt sti-
gende priser på træ på det globale marked 
grundet stor efterspørgsel i Asien og USA, 
skriver savværkets ledelse i en pressemed-
delelse. 

Danske skovejere følger tendensen
Der findes således flere fordele for den 
enkelte skovejer ved at lade sin skov certi-
ficere, og et stigende antal private, danske 
skovejere vælger at dokumentere, at skoven 
drives ansvarligt. Blandt disse private skov-
ejere er Hedeselskabet: 

”I Hedeselskabet har vi ladet vores egne 
skove i Danmark på cirka 3.800 ha PEFC-
certificere. Det er blandt andet gjort for at 
styrke vores markedsmuligheder samt ind-
tjeningsgrundlaget for skovene. Derudover 
er certificeringen med til at understøtte den 
grønne profil, som er grundlaget for vores 
forretning,” fortæller Christian Als, som er 
skovrider i Hedeselskabet. 

Martin Briand Petersen, som er chef for 
HedeDanmarks skovcertificering, fortæller, 
at certificering af de danske skove bliver 
mere og mere almindeligt. De primære 
årsager for den private skovejer til at lade 
sig certificere er den økonomiske gevinst 
pga. merpris ved salg af råtræ samt en 
generel større sikkerhed i afsætningen. 
Sikkerheden kommer specielt til udtryk i 
tilfælde af et overudbud af råtræ, som der 
f.eks. har været eksempler på ved tidligere 
stormfald. For visse skovejere er det des-
uden vigtigt at signalere og drive ansvarlig 
skovdrift. 

”Skovcertificering er baseret på sund 

fornuft i skovdriften, og de fleste ejere vil 
derfor opleve, at skovdyrkningen ikke skal 
praktiseres mærkbart anderledes. Generelt 
opfordrer vi til, at man som skovejer tager 
aktivt stilling til skovcertificering. I dag er 
det enkelt at få foretaget en beregning på, 
om certificering rent økonomisk kan betale 
sig og være en økonomisk gevinst. Ligeledes 
er det fornuftigt at afklare, hvilken hold-
ning man som skovejer har til skovcertifice-
ring, siger Martin Briand Petersen.

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

To typer certificering

HedeDanmark tilbyder skovejere at 
blive gruppecertificeret under Hede-
Danmarks FSC- og PEFC-gruppeordnin-
ger. HedeDanmark er FSC®-certificeret 
af Orbicon i samarbejde med Soil 
Association Woodmark og PEFC™-
certificeret af DNV Certification. FSC 
licenskode: FSC-C103859.

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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Vandmanden 10B  |  9200 Aalborg SV  |  Telefon 9631 4666  |  Fax 9631 4665  |  info@office-partner.dk  |  www.office-partner.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
• Espresso
•  Espresso m. sukker
•  Brygger alle ovenstående i 

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

HURTIG KAFFE …

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  
omfatter kalkfilterskift,  
alle reservedele, kørsel og timer.
Pris pr. mdr.       kr. 295,00

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.
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Meget stormfældet træ 
kan sælges som tømmer
En udbredt opfattelse af, at stormfældet træ kun kan 

anvendes til flisproduktion kan betyde, at skovejere 

ikke får det optimale salg af træet. HedeDanmark 

intensiverer rådgivningen af kunderne for at sikre  

effektiv oprydning, optimal afsætning af det storm-

fældede træ, korrekt genplantning og størst mulige 

gevinster for skovejere og natur.

Af Poul Erik Pedersen

Optimal oprydning, oparbejdning og 
afsætning af stormfældet træ samt korrekt 
og bæredygtig genplantning er i fokus for 

HedeDanmarks rådgivning af skovejere, 
som blev ramt af stormene før jul 2013. 

I forlængelse af Stormrådets beslutning 
fra den 16. januar om at erklære stormfald 
intensiverer HedeDanmark nu sin råd-

givning af de mange private og offentlige 
skovejere over hele landet, som blev hårdt 
ramt af skaderne fra de to storme. 

”Vi oplever, at der blandt mange skov-
ejere er en udbredt opfattelse af, at storm-
fældet træ kun kan anvendes til flisproduk-
tion, men realiteten er, at der ligger meget 
godt træ ude i skovene. En stor del af det 
kan afsættes som tømmer og dermed give 
skovejerne en væsentligt bedre pris,” siger 
skovbrugschef Michael Glud fra HedeDan-
mark.

Han understreger, at de beslutninger, 
som træffes i skovene netop nu i forbin-
delse med både oprydning, afsætning og 
genplantning har meget store konsekvenser 
for både naturen og økonomien i skovene i 
mange år frem.

”Derfor følger vi vores skovejere ekstra 
tæt netop nu,” siger Michael Glud. 

Oparbejdning og afsætning
Han oplyser, at HedeDanmark har sikret 
sig den nødvendige kapacitet til, at storm-
fald hos skovejere, der har  en fast samar-
bejdsaftale med HedeDanmark, kan opar-
bejdes inden sommeren. 

”Alt træ kan sagtens ligge i skoven indtil 
sommer uden at tage skade, og rodvæltere 
kan endda ligge længere. Derfor er der 
ingen grund til panik,” fastslår Michael 
Glud. 

Samtidig har HedeDanmark sikret sig 

• Løber du tør for diesel- eller fyringsolie, er vi hurtigt fremme
• Erfarne og lokalkendte chauffører
• Præcis og sikker levering

Kontakt Uno-X Salgsteam på 7012 2345  
landbrug.unox.dk

Så enkelt som

Altid lige i nærheden...

A4_Fyringsolie.indd   1 23/01/14   12.21

Foto: Rasmus Willumsen, HedeDanmark a/s
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afsætning for det træ, der ligger hos kunder 
med en fast samarbejdsaftale. Priserne 
er overvejende holdt på det nuværende 
niveau. Kun for de dårligste sortimenter 
er der sket et mindre prisfald på under 10 
procent. 

Fornuftig og korrekt beslutning
Stormrådet har afgjort, at sammenhængen 
mellem stormene den 28. oktober og 5. 
december 2013 er af en sådan karakter, 
at skovejere i hele landet, som er ramt af 
enten den ene eller begge storme, nu kan 
søge om tilskud til oprydning og gentil-
plantning af den væltede eller knækkede 
skov.

Beslutningen har stor betydning ikke 
bare for den enkelte skovejer rent økono-
misk, men også for de muligheder, som 

skovejerne har for at udbedre de skader, 
stormene forvoldte i naturen. 

”Det er en fornuftig og korrekt beslut-
ning, som Stormrådet har truffet. Beslut-
ningen vil ikke bare gavne skovejerne, men 
også naturen og de mange danskere, som 
færdes i skovene. Samtidig er det meget 
glædeligt, at også de mange skovejere, der 
blev ramt den 28. oktober, og som hidtil 
ikke har kunnet få udbetalt erstatning eller 
søge gentilplantningstilskud, nu også er 
dækket,” siger Michael Glud.

Vigtigt at overholde tidsfrister
Det er dog helt afgørende, at skovejerne 
overholder de indlagte tidsfrister i ordnin-
gen. Det betyder konkret, at skovejerne 
allerede inden 15. marts skal have anmeldt 
skaderne til deres forsikringsselskab, og at 

skovejerne inden 15. september skal have 
søgt om støtte hos Stormrådet til oprydning 
og gentilplantning. 

”Som rådgivere for en lang række skov-
ejere er vi meget opmærksomme på de 
tidsfrister, der er sat op og vi har fuld 
fokus på at få gjort skaderne op, udarbejde 
tilplantningsplaner og håndtere den nød-
vendige myndighedskommunikation i for-
bindelse med ansøgningerne,” siger Michael 
Glud.

Basisforsikring er en betingelse
Det er en betingelse for at kunne søge 
om tilskud til gentilplantning, at man har 
tegnet en basisforsikring mod stormfald. 
Basisforsikringen skal være tegnet inden 31. 
august 2001. Nye ejere efter dette tidspunkt 
skal have tegnet basisforsikringen senest 6 
måneder efter ejerskiftet.

Stormrådet mødes igen i februar for at 
udforme den endelig vejledning med kon-
krete vilkår og betingelser for oprydnings- 
og gentilplantningsordningen. Da Vækst 
udkommer ultimo februar, kan disse vilkår 
og betingelser være på plads, når du har 
dette blad i hånden.

”Når betingelserne i gentilplantnings-
ordningen kendes, er det vigtigt, at man 
som skovejer sætter sig nøje ind i hvilke 
muligheder, der kan passe på ens konkrete 
skovejendom og får udarbejdet en tilplant-
ningsplan, der passer til både de lokale 
vækstforhold, skovens formål og sammen-
sætning i øvrigt,” siger Michael Glud.

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

forsikrer mod brandskader i skove og plantager.

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

Årlig præmie 6,00 kr. pr. ha. Maks. erstatning 35.000 kr. pr. ha.
Indskud ved nytegning 10 kr. pr. ha., dog minimum 100 kr.

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 8 kr. pr. ha.

Maks. erstatning 30.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.

Bemærk. Når selskabets økonomi tillader det, ydes der præmierabat (excl.  
grundpræmie) på både genplantnings- og træværdiforsikring 

på indtil 60%.

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

Dansk Plantageforsikring
Skolestræde 1, 1., 8800 Viborg

tlf. 86 67 14 44  mandag – fredag kl. 9 – 13.
www.skovbrand.dk

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagerne.
Selskabet styres af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.



Makkerparret til effektiv ukrudtsbekæmpelse 
i nordmannsgran rydder banen til de flotteste 
juletræer. 
 

 5 Langtidsvirkende

 5 Kan bredsprøjtes

 5 Hæmmer ikke væksten af træer

 5 Mest effektive ukrudtsbekæmpelse for pengene

 5 Bekæmper både et- og tokimbladet ukrudt
 
Quartz/Logo: Quartz 1 l + 375 g Logo + 5 l Logo olie

Kontakt: Carl Peter Elgaard. Mobil: +45 24 29 99 72. e-mail: carl-peter.elgaard@bayer.com. www.bayer-es.dk
 
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og 
advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Kombinationen med
den synlige effekt
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Kampvogne og sprængstof kan bruges som virke-

midler til at pleje forsvarets naturarealer. Orbicon 

udarbejder idékatalog sammen med Dansk Jagt-

akademi og Faunaforst.

Af Steen Laursen

Forsvaret administrerer en stor del af den 
danske natur, og hvorfor ikke bruge mili-
tære midler, som kampvogne og spræng-
stoffer, til at pleje arealerne? Forsvaret har 
netop udarbejdet et projektkatalog, der skal 
vise vejen for en effektiv naturpleje i for-
bindelse med blandt andet øvelser.

Forsvarets skyde- og øvelsesterræner 
omfatter ca. 330 kvadratkilometer i Dan-
mark, og vedligeholdelsen af områderne 

kan være bekostelig. Dels på grund af 
Forsvarets egne krav til arealerne, og dels 
fordi halvdelen af dem er naturbeskyttet 
gennem lovgivning. 

På den baggrund har Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste, FBE, 
indgået en aftale med et konsortium bestå-
ende af Orbicon, Dansk Jagtakademi og 
Faunaforst om at udarbejde et idékatalog, 
der skal vise muligheder for at kombinere 
areal- og naturpleje med blandt andet for-
svarets øvelsesaktiviteter.

Udnyt kræfterne
Forsvaret har brug for et varieret landskab, 
og dermed også en varieret natur med 
både åbne og tilgroede områder. Det er 
en del af uddannelsen, at soldaterne skal 
gennemgå øvelser i forskellige landskaber, 
så de er forberedt på det, de kommer til at 
møde.

Kampvogne kan være med til at afdække 
mineraljord og holde vækst nede, trotyl 
kan vælte træer, øvelse i minerydning kan 
måske også rydde invasive arter osv. Andre 
steder skal ikke militære midler som for 
eksempel helårsgræsning måske i brug.

Frøer i kampvognens larvefodspor
Steffen Michael Thomsen er forstkandidat 
ved Orbicon, og han ser mange muligheder 
for synergi imellem øvelser og naturpleje:

Naturpleje  
med kampvogne

Kampvogne kan være med til at afdække mineraljord og holde plantevækst nede. Dermed kan øvelser med kampvogne i visse tilfælde 
tilrettelægges, så det fremmer naturpleje på Forsvarets arealer.

Foto: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
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”Forsvaret skaber helt unik natur, når de 
holder øvelser i dag. Et kampvognsspor er 
for eksempel et strålende sted for mange 
frøer, som netop har brug for midlertidige 
vandhuller at yngle i. En øvelsesspræng-
ning, som fælder et træ er også en god 
ting, og døde træer er vigtige levesteder 
for mange dyr og svampe. Derfor kan man 
komme langt inden for naturpleje ved at 
tænke militære aktiviteter ind i arealfor-
valtningen.”

Bedre og billigere øvelsesterræn
Henrik Olsen er arealforvalter i Natursek-
tionen i Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
menttjeneste, og han ser to formål med 
den specielle form for naturpleje:

”I dag vedligeholder vi øvelsesterræ-
nerne for at sikre, at soldaterne kan træne 
i områder, der ligner deres arbejdsplads 
bedst muligt. Derfor har terrænerne en 
meget varieret natur, og denne fine natur 

sætter grænser for, hvilke øvelser eksempel-
vis kampvognene må lave, fordi de skader 
beplantningen. Omvendt vil området vokse 
til uden denne aktivitet. Ved at kombinere 
øvelsesaktiviteten med ønsker og behov for 
pleje kan man opnå en synergi, der giver 
besparelser, og samtidig giver bedre øvelses-
kulisser.”

Stor interesse fra ansatte i forsvaret
Projektet har inddraget grønne organi-
sationer og forskellige brugere inden for 
Forsvaret.

”Der har været stor velvilje hele vejen 
rundt, og der har været overraskende stor 
interesse fra de ansatte i forsvaret. Det at 
se, at fugle, planter mv. lige pludselig også 

bliver interessant for en militærmand, og 
de ser fornuften i at kombinere øvelse 
og naturpleje for at spare ressourcer har 
været en spændende proces,” siger Steffen 
Michael Thomsen fra Orbicon.

Forfatteroplysninger:
Steen Laursen er freelancejournalist.

www.scanoffice.dk Kundeservice 70 12 33 44 scanoffice@scanoffice.dk

PRINT BILLEDER 
DIREKTE FRA 

MOBILEN OG UD 
VIA DIN BROTHER 

PRINTER

-års garanti

1. år on-site SWAP-serviceiPrint&Scan315-025

KOMPAKT ALT-I-ÉN PRINTER 
Brother MFC-J4410DW farve printer/scanner/fax 
og kopi. Kan printe til kant og op til A3 størrelse. 
Duplexprint (dobbeltsidet print)

Varenr. 650147 

PRINT 
OP TIL
A3

SKARPT VINTERTILBUD! 

899,- * Normal pris 999,-

Foto: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

15 / Vækst 1•2014
N

atu
r



Apps og andre digitale teknologier kan styrke oplevelser 

i naturen, men de kan også vanskeliggøre beskyttelsen 

af sårbare naturområder. Ny rapport kaster lys over et 

område i rivende udvikling.

Af Poul Erik Pedersen

Margueritruten, Danmarksrejsen, Blå Flag, 
Shelter, Hundeskovene, Spor i Landskabet 
og Smagen af Danmark er blot et udpluk af 
en hel sværm af apps, der de senere år har 
holdt deres indtog på danskernes mobilte-
lefoner. 

Dermed har stadig flere mobilmaster, 
hurtigere internet, GPS og smartphones 
banet vejen for, at ny teknologi kan give 
danskerne bedre oplevelser ude i det 
danske landskab. Men udviklingen er ikke 
uden udfordringer, for når man kan finde 
et kort og et stisystem med et tryk på 
mobilskærmen, så bliver det også lettere 
at finde de steder, hvor der vokser sjældne 
planter, eller hvor truede dyrearter har 
fundet en fredelig plet. Det øger de risici, 
der kan være forbundet med et øget publi-
kumspres i den sårbare natur.

Dermed bliver de myndigheder og orga-
nisationer, der både ønsker at give befolk-
ningen gode muligheder for at benytte 
naturen, men som også ønsker at beskytte 
den, nødt til at overveje, hvordan de nye 
teknologier anvendes optimalt, så man også 
sikrer naturbeskyttelsen.

Det er budskabet i den nye rapport 
”Avanceret teknologi i friluftslivet,” som 
Center for Landdistriktsforskning ved Syd-
dansk Universitet har gennemført i et sam-
arbejde med Roskilde Universitet. 

Digitalt indtog i naturen

Brug os
som din finansielle rådgiver
- både til privat og erhverv.
Læs mere på 
nordea.dk/erhverv

Gør det muligt
Erhvervscenter Jylland Øst
Skt. Clemens Torv 2-6
8000 Aarhus C

nordea.dk

Geocaching – eksempelvis skattejagt ved hjælp af smartphone eller GPS – er et af  
mange eksempler på, hvordan de digitale teknologier er blevet en del af oplevelserne i naturen.

Foto: Claus Fisker, Scanpix
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Beskyttelse er ikke digitaliseret
Udover en meget generel lovgivning om 
beskyttelse af bestemte områder og arter, 
så er beskyttelsen af naturen i dag i høj 
grad baseret på, at folk har en fornemmelse 
for, hvad man godt må og ikke må i sårbare 
naturområder. 

Dette kulturelt baserede adfærdskodeks 
bliver i stigende grad suppleret med andre 
metoder. Det kan for eksempel være infor-
mationstavler, hvor man appellerer om 
at tage hensyn, opsætning af hegn for at 
forhindre adgang, eller at man undlader 
at anlægge stier ind i et sårbart område, 
da man ved, at de fleste mennesker følger 
stisystemerne ude i naturen. Alle disse 
metoder er beskrevet i diverse håndbøger 
og vejledninger om forvaltning af natur-
områder.

Ifølge rapportens forfattere er det lidt 
overraskende, at digitale teknologier endnu 
kun i begrænset omfang indgår i disse 
håndbøger og vejledninger, hvorefter de 
oplister en lang række muligheder for at 
udnytte apps, GPS-systemer osv. 

Mange digitale muligheder 
Ifølge rapporten kan det være en mulig-
hed at skjule eller at undlade at opdatere 
de kort, der kan hentes via kort og apps 
med mere, men der foregår i øjeblikket en 
principiel diskussion om, hvorvidt det over-
hovedet er lovligt. Man kan også gøre det 
mere besværligt at finde de mest sårbare 
naturområder ved f.eks. først at gøre dem 
synlige, når brugeren har klikket sig ned 
gennem flere lag informationer eller kort. 

En mulighed, der også kan være van-
skelig rent lovgivningsmæssigt – og som 
kræver accept af brugerne – kan være, 
at deres position registreres via et GPS-
system, således at de via en app kan få en 
advarsel, hvis de er på vej ind i et sårbart 
naturområde. App’en kunne så anvise, 
hvilken adfærd der er mest hensigtsmæssig 
i området. 

Få brugerne til at hjælpe
Denne type information kan også formid-
les via informations-apps eller spil, der 
giver – måske især børn og unge – viden 
om beskyttelsen af områderne. 

I forlængelse heraf nævner rapportens 
forfattere, at der findes en række tilfælde, 

hvor digitale teknologier anvendes til at 
inddrage brugerne af naturen i arbejdet 
med at indsamle og dele data om naturen. 

Det er der flere gode eksempler på i 
Danmark. Her nævnes, at Jægerforbundet 
indsamler oplysninger om agerhøns og 
harer, og at Danmarks Naturfredningsfor-
ening har en app til rapportering af affald i 
naturen. Internationale eksempler er apps 
til ornitologi og forsøg med såkaldt ”bor-
gerhydrologi”, hvor borgerne er med til at 
registrere vandløb og passe på dem. 

Stort potentiale  
og væsentlige udeståender
Det fremgår af rapporten, at de offentlige 
miljø- og naturaktører har ”langtrækkende 
visioner” for digitalisering og samordning 

af datagrundlaget for naturforvaltningen, 
men også i forhold til friluftslivet. 

Der er et stort potentiale, men samtidig 
er der et stykke vej endnu, konkluderer 
rapportens forfattere.

”Der udestår en række helt essentielle 
spørgsmål om, hvem der skal administrere 
indkomne oplysninger og data, hvordan 
udviklingsarbejde fastholdes og indlejres og 
ikke mindst samordnes med eksisterende 
praksis for forvaltning og information. 
Hertil kommer, at der er brug for nye 
samarbejdsformer med friluftslivets orga-
nisationer og medlemmer. Dette er ganske 
store spørgsmål, og tilsyneladende er myn-
digheder og organisationer kun sparsomt 
begyndt at tage stilling hertil,” lyder bud-
skabet i rapporten.

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.

Avanceret teknologi i friluftslivet

”Avanceret teknologi i friluftslivet – tendenser innovation og perspektiver.” Danish 
Centre for Rural Research and Development (CLF), University of Southern Denmark, 
CLF Report 27/2013.

Forfattere: Anne-Mette Hjalager, Niels Christian Nielsen, Thomas Theis Nielsen og 
Stine Piilgaard Porner Nielsen.

Rapporten kan frit downloades her: www.sdu.dk/clf
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Sjællandske kommuner, repræsentanter fra 

landbruget, Danske Vandløb og eksperter har 

udarbejdet et sæt guidelines om opmåling af 

vandløb. 

Af Poul Erik Pedersen

I februar 2012 indledte Landboforeningen 
Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Østdansk Landbrugs-rådgivning, Bo Ras-
mussen & Carsten Kragh I/S, Danske 
Vandløb, Orbicon og fem kommuner et 
samarbejde om måling af vandløb. Formå-
let med samarbejdet var at opstille fælles 
accepterede retningslinjer.

Parterne har gennem udveksling af 
erfaringer skabt en fælles forståelse, som er 
mundet ud i en lang række anbefalinger og 
guidelines. 

Og netop enighed og udveksling af erfa-
ringer har været afgørende for samarbejdet. 
Derudover har parterne også afstukket 
rammerne for et fremtidigt samarbejde og 
dialog om opmåling af vandløb. 

Høj kvalitet og godt samarbejde
Landbruget har været repræsenteret ved 
bl.a. Landboforeningen Gefion og her udta-
ler erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen 
Blegmand: 

”Vi er interesserede i, at afledningen af 
vand fungerer så effektivt som muligt. De 
nye guidelines er et skridt på vejen i den 
rigtige retning, så vandløbene fungerer 
efter hensigten, nemlig at aflede vand fra 
landbrugsarealer, samtidig med at vi tager 
hensyn til vandmiljøet. Derfor er det en 
rigtig god ide, at vi er gået sammen.”

Foreningen Danske Vandløb er også 
rigtig godt tilfredse med aftalen og sætter 
særligt pris på det samarbejde, som har 

været helt afgørende for at parterne kunne 
nå i mål med en aftale.  

”Vi er med de nye guidelines nået et 
vigtigt skridt i retning af at sikre et fælles 
grundlag for opmåling af vandløb. Vi håber, 
at næste skridt kan blive, at vi tager hul på 
problematikken omkring grødeskæring af 
vandløbene”, siger Lars Palle bestyrelses-
medlem i Danske Vandløb. 

Det endte med en andefod
Standarden opstiller en række anbefalinger, 
hvor én af anbefalingerne drejer sig om, 
hvilket udstyr der bør anvendes. Der har 
bl.a. været enighed om at anbefale, at foden 
på den målepind, der bruges til opmålingen 
tilpasses bundforholdene. Derfor anbefales 
også en asymmetrisk oval fod, populært 
kaldet en andefod og ikke kun en spids fod, 
eller en større plade.

”Andefoden er et helt konkret eksempel 
på en fælles anbefaling, som vil sikre en 
fælles metode for opmålinger i vandløb”, 
udtaler Steen Roed, vandløbsmedarbejder i 
Stevns Kommune. 

Der gives også anbefalinger med hensyn 
til andre dele af udstyret, for eksempel 
GPS-udstyr, certificering af udstyr mv. 

Enighed er afgørende
Agronom Inger Klint, Orbicon, som har 
deltaget i hele projektforløbet, fremhæver 
værdien i det konstruktive samarbejde om 
de nye guidelines.

”Enighed om målemetoder er af helt 
afgørende betydning for tilliden og trovær-

digheden af det store arbejde, der hvert år 
udføres med opmåling af vandløbene. Og 
jeg håber at, det positive samarbejde om 
at udarbejde guidelines kan videreføres i 
det daglige arbejde langs vandløbene,” siger 
Inger Klint.

Hun understreger, at Orbicon står 100 
procent bag anbefalingerne og oplyser, at 
Orbicon konsekvent følger anbefalingerne 
– og mere til – ved alle de vandløbsopmå-
linger, som virksomheden udfører rundt 
omkring i Danmark. 

Vigtigt med mange målepunkter
”Det der er vigtigt er, at man skal have rela-
tivt mange målepunkter i vandløbsprofilet 
for at kunne beskrive de faktiske forhold,” 
forklarer Inger Klint. 

Det anbefales blandt andet, at profilet 
måles alle steder, hvor vandløbsprofilet 
ændrer sig. Herudover er det vigtigt at måle 
før og efter bygværker, rørlagte vandløbs-
strækninger og eventuelt ved drænudløb.

Hver gang vandløbsprofilet måles, er det 

Enighed om opmåling af vandløb

Anbefalinger om opmåling af vandløb
Anbefalingerne om opmåling af vandløb er samlet i et notat med titlen ”Guidelines til 
opmåling af vandløb – På vej til en ny standard”.

Guidelines og bilag kan hentes på Næstved Kommunes hjemmeside:
www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/Vandloeb/OpmaalingAfVandloeb.aspx
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vigtigt, at antallet af målepunkter afspejler 
de reelle forhold på stedet afhængig af 
vandløbets størrelse. Kronekanterne måles 
med ét punkt på hver side. Brinkerne måles 
med minimum ét punkt pr. løbende meter. 
Vandløbsbunden måles normalt med cirka 
3 punkter pr løbende meter. Målepunk-
terne placeres der, hvor der er ændringer 
i vandløbsprofilets form, fremgår det af de 
fælles guidelines.

Anbefalingerne omfatter desuden gode 
idéer omkring kommunikation med bor-
gerne, administrativ håndtering af opga-
verne samt en række andre forhold.

Erfaringsopsamling 
I løbet af 2014 vil de sjællandske kommu-
ner opsamle erfaringer om brugen af de 
fælles guidelines.

”Udarbejdelsen af disse guidelines tegner 
godt for det fremtidige samarbejde mellem 
alle parter. Erfaringer skal samles og siden 
inddrages i en justering og videreudvikling 
af guidelines til brug for en kommende 

opmålingsstandard,” siger Hanne Stensen 
Christensen, Centerchef i Næstved Kom-
mune. 

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

Enighed om opmåling af vandløb

Foto: Johnny Madsen, Scanpix

Grafik: Troels Marstrand

Grafikken viser nogle af de væsentligste principper 
ved opmåling af vandløb. Det er vigtigt, at tvær-
profiler måles så hyppigt, at det giver et reelt 
billede af de faktiske forhold i vandløbet. 
I det enkelte tværprofil skal antallet af målepunk-
ter ligeledes afspejle forholdene på stedet. 
Det samme gælder de punkter, hvor 
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dvs. linieføring.
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Foreninger og organisationer med interesser i 

vandmiljøet kan kræve oprettelse af vandråd i 

hovedvandoplandene. Én af kommunerne i oplan-

det skal levere sekretariatsbistand.

Af Poul Erik Pedersen

Fra årsskiftet blev det muligt at oprette 
vandråd, hvis nogen ønsker det. Kommu-
nerne får ansvaret for dette nye organ, som 
har til formål at skabe åbenhed om nye 
vandplaner, lød det fra KL (Kommunernes 
Landsforening) i forbindelse med en konfe-
rence om emnet i januar. 

”Der er mange lodsejere og sportsfiskere, 
som har relevant viden at bidrage med. 
Dette er en oplagt måde at varetage den 
lokale dialog om dette og udarbejde forslag 
til statens indsatsprogram på området,” 
siger Martin Damm, formand for KL’s 
Teknik og Miljøudvalg.

Vandrådene har den specielle konstruk-
tion, at de kun opstår i det omfang, der er 

nogen, som har brug for dem. Dvs. at hvor 
man typisk kender til stående råd, som 
etableres oppefra, så opstår et vandråd kun, 
hvis lokale borgere eller interessenter har 
spørgsmål i forbindelse med vandplaner. 

Deltagere i vandrådene kan være 
relevante landsdækkende erhvervsorga-
nisationer, landsdækkende foreninger og 
organisationer, der arbejder for beskyttelse 
af natur og miljø eller rekreative formål, 
lokale foreninger og organisationer, der har 
interesser i beskyttelse eller benyttelse af 
vand.

Ønsker optimalt udbytte af vandråd
Regeringen har lovet, at de næste vandom-
rådeplaner skal laves i større åbenhed end 
de første. Arbejdet sættes derfor i gang med 

en åben debat om, hvordan man får det 
optimale ud af de nye vand råd og sikrer, at 
der er en god dialog og bred opbakning fra 
både interesseorganisationer, politikere og 
erhvervslivet til arbejdet med vandområde-
planerne. 

De første danske vandplaner blev kritise-
ret for at blive til bag lukkede døre. Derfor 
indførte Folketinget de såkaldte Vandråd, 
da Lov om vandplanlægning blev vedtaget i 
slutningen af 2013. 

Ideen til vandrådene kommer fra Sve-
rige, hvor man har haft Vattenråd i nogle 
år. I Danmark er kommunerne sekretariat 
for vandrådene.

”Det er en atypisk, men rigtig spæn-
dende opgave. Men af samme grund er det 
vigtigt, at vi får talt om, hvordan vi løfter 
opgaven. Tiden er kort, finansieringen er 
uafklaret og virkemidlerne kender vi ikke 
endnu. Derfor er det afgørende, at alle 
parter bidrager i en konstruktiv ånd,” siger 
Martin Damm.

Hvilken kommune  
skal være sekretariat?
Ifølge Lov om vandplanlægning, der trådte 
i kraft ved udgangen af 2013, kan der etab-
leres ét vandråd for hvert af de 23 hoved-
vandoplande, som Danmark er delt op i.

Folketinget har besluttet, at miljømini-
steren i særlige tilfælde kan tillade, at der 
oprettes mere end ét vandråd i et hoved-
vandopland. 

Hovedvandoplandene omfatter flere 
kommuner, og derfor skal kommunalbe-
styrelserne i de enkelte hovedvandoplande 
blive enige om, hvilken kommune der skal 
levere sekretariatsbetjening af vandrådet. 
Uenighed mellem kommunerne afgøres af 
miljøministeren, fremgår det af loven.

Nye vandråd skal sikre 
åbenhed om vandplaner

Lystfiskerne er blandt de interessenter, 
der kan blive repræsenteret i de kom-
mende vandråd.

Foto: Terkel Broe Christensen, Scanpix
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Dahlsvej-kvarteret i Odense er et nyt boligområde fra 2010, 

hvor der er prøvet kræfter med lokal afledning af regnvand 

– LAR. Erfaringerne viser, at  det er vigtigt med et grundigt 

kendskab til undergrunden og nedsivningsevnen, men at 

det er en viden, der kan være vanskelig at skaffe. 

Af Klaus K. Jensen, Orbicon, og Per Hallager, Vand Center Syd

I Danmark kommer vi til at arbejde med 
klimatilpasning og blå/grønne områder i 
mange år fremover, for problemer med for-
øgede regnmængder forsvinder ikke, men 
bliver blot større. Arbejdet med at reducere 
belastningen på vores kloaksystemer og 
med generel klimatilpasning er for alvor 
begyndt at skride frem gennem de seneste 
år, og det er vigtigt, at vi lærer af vores erfa-
ringer, hvis vi ikke vil blive ved med at begå 
de samme fejl. 

VandCenter Syd og Orbicon har derfor 
gjort meget ud af vidensopsamlingen i pro-
jektet med et nyt boligområde ved Dahlsvej 
i Odense. Området udgør 18,3 ha og inde-
holder 78 parceller og 4 storparceller – sva-
rende til 200 boligenheder. 

En del af det regnvand der falder på de 

befæstede arealer, som tage og veje, skal 
håndteres indenfor området. Borgerne 
skal i henhold til lokalplanen håndtere 50 
procent af overfladevandet på egen grund 
ved nedsivning. Resten skal håndteres af 
forsyningen, som leder regnvandet på over-
fladen ud i wadier, regnbede og bassiner, i 
stedet for at blive ledt direkte til kloaksy-
stemet. 

Man har fra forsyningens side forsøgt 
at dimensionere anlæggene til håndtering 
af overfladevand for 75 procent af det 
befæstede areal på området, i stedet for 50 
procent som beskrevet i lokalplanen, for på 
den måde at indbygge ekstra sikkerhed. 

Der er i videst muligt omfang valgt løs-
ninger med nedsivning og fordampning af 
regnvandet, men det er dog ikke lykkedes 

at håndtere regnvandet inden for udstyk-
ningen i fuldt omfang. Det har således 
været nødvendigt at etablere en afledning 
til en regnvandsledning, som i visse situa-
tioner fører overskydende regnvand til 
Odense Å. 

Det betaler sig
Det er ikke nødvendigvis billigere at 
anlægge LAR-systemer end at etablere 
rørsystemer, målt i direkte anlægsudgifter 
på byggemodningen. Men det er til gavn 
for kapaciteten længere nede i systemet i 
et separatsystem, der holder regnvand og 
spildevand adskilt. Ved et fælles kloaksy-
stem, hvor regnvand og spildevand blandes 
sammen, sparer det på energiforbruget i 
f.eks. pumpestationer og på renseanlægget. 
Reducerede regnmængder medfører også 
mindre afgifter.

Særskilte løsninger til ekstremregn
LAR-løsningerne kan håndtere regn på et 
niveau, der svarer til traditionelle regn-
vandssystemer, men kan ikke håndtere 
ekstremregn. LAR er derfor ikke i sig selv 
en klimasikring. 

I det konkrete projekt på Dahlsvej er 
der etableret to ekstremregnsbuffere til at 

Lær om lokal  
afledning af regnvand

Det nyanlagte Dahlsvej-kvarter i Odense er blandt 
andet anlagt med bassiner, der leverer bufferkapacitet  

i tilfælde af ekstreme regnhændelser.

Foto: Orbicon A/S
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sammen, så vandet får svært ved at sive 
ned i jorden i anlægsperioden. Det betød 
desværre, at vandet i begyndelsen ikke 
forsvandt så hurtigt fra overfladen som for-
ventet. Kombineret med en meget regnfuld 
byggeperiode, gav det problemer med store 
terrænoversvømmelser. I en traditionel 
separatkloakering er der mulighed for at 
aflede regnvandet fra byggepladsen – den 
mulighed havde vi ikke!

At husbyggeriet foregik løbende sammen 
med byggemodningen og etableringen af 
LAR-løsningerne gav store logistiske udfor-
dringer, og det spændte lidt ben, at de to 
ting kørte sideløbende, samtidig med at 
de store entreprenørmaskiner og lastbiler 
kørte afvandingsrenderne til håndtering af 
overfladevandet i stykker – men dette var 
præmissen.

Oven i købet viste det sig, at forana-
lysen ikke var omfattende nok, og at 
konklusionerne visse steder var forkerte. I 
enkelte målepunkter med sandet moræne, 
viste der sig ved den egentlige udførelse 
at være udbredte forekomster af fed 
moræne. Morænelerets nedsivningsevne 
var begrænset, og der var et sekundært 
grundvandsmagasin, som lå meget højt. 
Tidsplanen var presset, hvilket havde med-
ført, at foranalysen ikke var blevet udført 
grundigt nok. 

Revideret flere gange undervejs
Konsekvensen var, at der kom store over-
svømmelser kort tid efter, at der var etable-
ret faskiner, wadier og regnvandsbassiner.

Projektet blev derfor revideret flere 

afbøde de værste konsekvenser af ekstreme 
regntilfælde, som der kommer flere og flere 
af som følge af klimaforandringerne. 

Nærområde med miljø og ansvar
LAR-løsninger har også andre positive 
egenskaber. Nedsivning af overfladevand 
danner nyt grundvand. Området ved 
Dahlsvej har særlige drikkevandsinteres-
ser, hvilket har medført krav om rensning 
af vejvand inden nedsivning. Alt regnvand 
passerer derfor et lag filtermuld på vejen 
ned til de underliggende jordlag. 

Bassiner og grøfter er en del af de 
grønne nærområder med vand. De grønne 
nærområder giver nogle områder, hvor det 
er rart at opholde sig, og på den måde vil 
det løfte det rekreative potentiale og styrke 
fællesskabet - fordi det er et sted, hvor folk i 
højere grad mødes.

De nye beboere får også et ansvar. De 
skal selv håndtere halvdelen af det regn-
vand, der falder på deres egen grund via 
nedsivning i en faskine eller lignende. 
Boligforeningerne står selv for at pleje de 
grønne fællesområder, som det jo også ville 
være, hvis der ikke var LAR-elementer.

Forundersøgelser  
med begrænsninger
Forarbejdet omfattede en undersøgelse af 
nedsivningsevnen i jorden. Ved at studere 
jordartskort, eksisterende boringer, geoelek-
triske sonderinger samt udføre prøveborin-
ger og nedsivningstest, vurderede man, at 
det var et område med lidt sandet moræne, 

og med en nedsivningsevne svarende hertil. 
En undergrund, der hovedsageligt består 

af moræneler, gør, at nedsivningen kommer 
til at foregå langsomt. Det blev der forsøgt 
taget højde for i projektet. 

Maskiner  
reducerede nedsivningsevnen
Det der ikke blev taget højde for var, at 
der efterfølgende kom nogle meget store 
maskiner for at bygge de huse, der skulle 
ligge på udstykningsarealet. Store entre-
prenørmaskiner ælter og trykker jorden 

Forskellige typer render og andre anlæg anvendes til at kanalisere regnvand til steder, hvor vandet bliver 
nedsevet. Lokaliseringen af steder med god nedsivningsevne har været en udfordring i projektet.

Foto: Orbicon A/S
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gange undervejs i både projekterings- og 
byggeperioden, og der måtte blandt andet 
etableres midlertidige forbindelser mellem 
de forskellige nedsivningselementer samt 
nødoverløb til hovedkloakken for at kunne 
håndtere regnvandet.

Et planlagt nedsivningsbassin viste sig 
ingen nedsivningsevne at have, og det blev 
derfor ændret til et forsinkelsesbassin med 
afledning til faskiner i et lavere liggende 
område, hvor nedsivningsevnen til gengæld 
var bedre end forventet, og som derfor 
kunne forventes at håndtere en ekstra 
belastning.

Erfaring: Ting tager tid
Området er i dag udbygget 60 procent og 
fungerer umiddelbart fint. Det er endnu 
usikkert, om LAR-løsningerne fungerer 
tilstrækkeligt godt, når området er fuldt 
udbygget. Når der er moræneler under 
overfladen, må det formodes, at de forskel-
lige LAR-elementer først opnår fuld funk-
tion i forhold til nedsivning og afledning 
efter nogen tid. Vand der siver ud fra faski-
ner skal finde en vej gennem jordlagene, før 
de fungerer optimalt. Det har ikke været 
muligt at finde en videnskabeligt dokumen-
teret begrundelse, men erfaringerne indi-
kerer, at det også er tilfældet på Dahlsvej.

Når nedsivningselementerne er etab-
lerede, sikrer ormehuller, rodnettet fra 
beplantningen og anden biologisk aktivitet, 
at nedsivningsevnen også gradvist forbed-
res. Dette billede understøttes også af det 
hidtidige forløb på Dahlsvej. 

Projektet har vist, at et grundigt kend-

skab til undergrunden og nedsivningsfor-
holdene er en stor fordel i et LAR-projekt, 
men at disse informationer også kan være 
meget vanskelige at skaffe. Der er store 
usikkerheder forbundet med nedsivnings-
tests, og områder, som tilsyneladende 
havde et godt nedsivningspotentiale, viste 
sig i praksis at være uegnede – og vice 
versa. Derudover konstateredes meget stor 
variation af nedsivningspotentialet inden 
for meget kort afstand. Erfaringerne fra 
projektet viser også, at der bør foretages en 
grundig kortlægning af et eventuelt sekun-
dært grundvandsmagasin, og at årsvariatio-
nen af grundvandsstanden i dette magasin 
er en væsentlig faktor, da grundvandet kan 
forhindre nedsivning fra faskiner og bas-
siner, hvis de ligger for dybt. 

Det er derfor vigtigt at foretage forun-
dersøgelser i fornødent omfang, hvis man 
ønsker sikkerhed for nedsivningsevnen. 

Kommunikation er vigtig
Det er et fælles ansvar for forsyningen, 
myndighederne og grundejerne at hånd-
tere regnvand bæredygtigt. Der ligger 
derfor en stor og vigtig opgave i at få kom-
munikeret ud til alle parter, hvilke LAR-
løsninger der findes, hvordan de fungerer 
og kan kombineres, og hvad det kræver 
af den enkelte lodsejer for at opretholde 
funktionen af LAR-anlæggene.  

Vi har på de forskellige byggeprojekter 
på Dahlsvej set, hvordan de enkelte lods-
ejere befæster store dele af deres grunde, 
terrænregulerer så bygningen ligger lavt i 
forhold til vejen og dermed besværliggør 

udkørsel over renderne til overfladevandet 
i vejen, fylder afvandingsrenderne op med 
diverse byggematerialer, så afvandingsren-
derne mister deres funktion samt kobler 
deres faskiner på kloaksystemet. Det viser, 
at formidlingen og forståelse af funktionen 
af de forskellige LAR-anlæg er vigtig at få 
ud til borgerne, og videre til deres entrepre-
nører, så man ikke efterfølgende får skabt 
unødvendige problemer i det samlede LAR-
anlæg. 

VandCenter Syd har derfor holdt et 
borgermøde med de første indflyttere i 
udstykningen. Formålet var at formidle 
den forståelse for regnvandshåndteringen, 
som vi har opnået, men som borgerne ikke 
nødvendigvis har.  Borgermødet blev godt 
modtaget, og konklusionen er, at der kun 
kan kommunikeres og informeres for lidt!

Forfatteroplysninger:
Klaus K. Jensen (kkje@orbicon.dk) er projektleder 
i Forsynings & Anlægsteknik hos Orbicon A/S i 
Aarhus. Per Hallager (ph@vandcenter.dk) er sous-
chef i Plan og Projekt hos VandCenter Syd.

En stor del af regnvandet håndteres lokalt i Dahlsvej-kvarteret i Odense. 
Projektet har vist, at der er gode grunde til at gennemføre grundige  
forundersøgelser, før denne type projekter gennemføres.

Foto: Orbicon A/S
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Efter at kulturhuset Galaksen to gange har været over-

svømmet med regnvand, har Furesø Kommune etableret 

et anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR). Kommunen 

har brugt rådgiver i idé- og skitseprojektfasen, men har 

selv udført projektet. Det har holdt udgifterne nede og 

givet kommunen nogle konkrete erfaringer med LAR.  

Af Dorthe Tirsgaard, Furesø Kommune, og Søren Gabriel, Orbicon

En stor udfordring, engagerede medarbej-
dere og muligheden for at rejse den nød-
vendige finansiering er en god cocktail, hvis 
der skal gennemføres nye og anderledes 
projekter i en kommunal organisation. Og 
det er nødvendigt, når kommunerne skal 
tilpasse bygninger, veje og vandløb til de 
øgede mængder regn, som klimaforandrin-
gerne medfører. 

Efter to oversvømmelser i kulturhuset 
Galaksen i Furesø Kommune stod det klart, 
at kommunen havde en udfordring, der 
skulle løses. Forsikringsselskabet havde 
advaret om en øget præmie, hvis man ikke 
gjorde noget.

Mange kommuner står i samme situa-
tion, og har svært ved at gennemføre kli-
matilpasningsprojekter i egne bygninger, 
fordi midlerne er begrænsede. I Furesø 
Kommune valgte man at minimere 
omkostningerne til rådgivere og plan-
lægning, og i stedet bruge den interne 
arbejdskraft og anvende pengene på udfø-
relsesfasen. For medarbejderne var det en 

stor tilfredsstillelse at indgå i et innovativt 
projekt, der løste et synligt problem. Via det 
konkrete anlægsprojekt har kommunen 
fået en forståelse for og erfaringer med 
LAR, som kan bruges i kommende kommu-
nale projekter og ikke mindst i sparringen 
med spildevandsforsyningen og kommu-
nens borgere.  

LAR-anlægget på Galaksen
Efter den anden oversvømmelse i Kultur-
huset Galaksen kontaktede kommunen det 
rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S, og 
bad dem komme med idéer til løsning af 
regnvandsproblemet i Galaksen. Rådgivere 
har ofte mere specifikke kompetencer og de 
erfaringer, der er behov for i starten, når et 
projekts muligheder og begrænsninger skal 
afsøges. 

En af de store udfordringer var Galak-
sens kobbertag, der indebærer en risiko 
for afsmitning af kobber, men også andre 
stoffer, til det regnvand, som man ønskede 
at nedsive. Alligevel valgte kommunen, 

at regnvandet skulle nedsives, forbi der 
bagved Galaksen lå et ubenyttet grønt 
areal, hvor det var oplagt at anlægge et 
bassin. Her skabte man et mere spændende 
og indbydende haveanlæg, hvor regnvand 
snor sig ned over arealet og ud i to regn-
vandsbassiner. Herfra siver regnvandet 
langsomt ned i jorden. 

For at kunne afkoble regnvandet fra 
kobbertaget, som udgør langt det største 
tagareal, designede Orbicon A/S en rense-
enhed, der skal rense vandet for kobber, 
inden det bliver ledt ud i regnvandsbedene. 
Enheden består af et beplantet muldlag 
øverst og herunder et kalklag, som vandet 
siver igennem, hvorved kobber og andre 
tungmetaller bindes i kalklaget. 

Renseenheden er ikke tidligere afprøvet 
i fuld skala, så for at dokumentere effekten, 
er der sat målere op, i form af Sorbicells, 
både før og efter renseenheden. Resul-
taterne viser en renseeffekt på 99,8 pro-
cent, hvor koncentrationen i det rensede 
tagvand er lavere end gennemsnittet for 
urenset tagvand fra tage uden kobber. Ud 
fra målingerne er det beregnet, at filtrets 
levetid er over 20 år og sandsynligvis også 
over 200 år. Renseenheden har således den 
ønskede effekt. 

Fra skitseprojekt til færdigt anlæg
Da kommunen stod med det endelige skit-
seprojektet, indså man hurtigt, at der ikke 
var økonomi til at hyre en rådgiver til at 
projektere, indhente tilbud og føre tilsyn. 
Til gengæld var der stor interesse både hos 

LAR ved Galaksen – et kommunalt 
gør-det-selv-projekt

Regnvand fra blandt andet tagarealer snor sig ned gennem det grønne område til to bassiner, hvorfra det nedsives. 
Projektet har skabt et nyt og attraktivt grønt område ved Galaksen.

Foto: Dorthe Tirsgaard, Furesø Kommune
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sagsbehandlerne og blandt gartnerne for at 
gennemføre projektet. 

Opgaverne blev fordelt, så kommunens 
bygningsafdeling havde ansvar for at 
afkoble regnvandet fra fælleskloakken og 
føre regnvandet fra taget og frem til starten 
af nedsivningsanlægget. Natur- og Miljø-
afdelingen stod for projektledelse, nedsiv-
ningstilladelse, måleudstyr i renseenheden 
og beregninger af anlæggets dimensioner, 
i samarbejde med Orbicon.  Gartnerafde-
lingen stod for grave- og anlægsarbejdet i 
samarbejde med en ekstern entreprenør.

Alle parter var inddraget fra start, da det 
var vigtigt, at alle tog ejerskab og ansvar 
for projektet. Efterhånden stod det klart, 
at gartnerne – med deres faglige viden om 
regnvandsplanter og praktisk erfaring med 
anlæggelse af bede – i lige så høj grad som 
rådgivere kunne stå for anlægsarbejdet. 
Dette var med til at holde både anlægs- og 
driftsomkostninger nede. 

Ud fra skitseprojektet og gartnernes 
erfaring, kendskab til anlægsarbejde og 
store engagement gik de i gang med at 
forme og udgrave anlægget. 

De mange uforudsete hindringer, der 
opstod undervejs, var ofte af fysisk karak-
ter. For eksempel lå spildevandsledningen 
ikke helt som vist på tegningerne, så 
regnvandsbedene måtte flyttes. Disse pro-
blemer blev løst på stedet, hvilket bidrog 
til en smidig og effektiv anlægsfase. Denne 
arbejdsform kræver et godt samarbejde og 
stor tiltro til entreprenøren, når der ikke 
ligger et færdigt projekt at arbejde ud fra. 
Fordelen er, at pengene bruges på anlægs-
arbejde i stedet for på at beskrive, plan-

lægge og tage forbehold for forhindringer, 
som muligvis aldrig opstår. Her blev kun 
håndteret de reelle og aktuelle barrierer i 
projektet.

Gør-det-selv projekt
LAR er ikke raketvidenskab, men det 
kræver, at både sagsbehandlere og drifts-
folk tænker anderledes om faggrænser 
og vandhåndtering, end de plejer. LAR-
projektet på Galaksen har bragt Furesø 
Kommune videre på en række områder. 
Først og fremmest har kommunen fået løst 
et vandproblem til en god pris. Men ikke 
mindst er kommunen blevet nogle erfarin-
ger rigere både med hensyn til LAR, og når 
det kommer til at udnytte hinandens kom-
petencer. Og netop det er med til at skabe 
den arbejdsglæde og det engagement, der 
skal til, når resten af kommunen i fremti-
den skal klimatilpasses.

De økonomiske rammer er ofte en stor 
barriere at komme over, når man tænker 
klimatilpasning. Planlægning er en vigtig 
del af projektet, men det er også vigtigt at 
komme fra plan til handling, og at bruge 
ressourcerne, hvor de gør mest gavn.

Som kommune løber man selvfølgelig 
en vis risiko ved et ”gør-det-selv-projekt”, 
men samlet set kan Furesø Kommune kun 
anbefale andre kommuner at prøve. Det 
er billigere, det er spændende, man lærer 
en masse af det, og den faglige stolthed 
blomstrer. 

Forfatteroplysninger:
Dorthe Tirsgaard (dot@furesoe.dk) er civilingeniør 
i Natur og Miljø  ved Furesø Kommune. Søren 
Gabriel (sgab@orbicon.dk) er civilingeniør i Natur 
& Plan hos Orbicon A/S i Roskilde.

LAR ved Galaksen – et kommunalt 
gør-det-selv-projekt

BERKY
KLIPPEBÅD MED OPSAMLER

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

Det lille billede: Arealet ved Galaksen, før LAR-projektet blev gennemført.  
Det store billede: Efter ændringerne ser der sådan ud efter et regnskyl.

Fotos: Dorthe Tirsgaard, Furesø Kommune
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Af Tore vind Jensen, DTU

I Danmark er der  flere forure-

nede grunde, end vi kan nå 

at rense. En ny håndbog om 

risikovurdering af forurenede 

grunde skal give mest miljø for 

pengene. 

I Danmark er der kortlagt omkring 27.000 
grunde, som potentielt kan forurene 
grundvandet. I de kommende år forventes 
dette tal at stige til 50.000, i takt med at 
flere forurenede grunde bliver kortlagt. 

Det er regionerne, der har ansvaret for 
at oprense de grunde, som udgør en risiko 
for, at grundvandet bliver forurenet. Det 
anslås, at det vil tage 40-50 år at løse denne 
enorme opgave – under forudsætning af, at 
der er de samme økonomiske ressourcer til 
rådighed, som der er i dag. 

Der er derfor al mulig grund til nøje at 
prioritere, hvilke grunde der skal renses op 
først for at sikre, at vores drikkevandsres-
sourcer ikke ødelægges. Der er udkommet 
en håndbog, der skal hjælpe regionerne 
med at prioritere oprensningsarbejdet. Den 
er udarbejdet af Region Hovedstaden, råd-
givningsfirmaet Orbicon og DTU Miljø. 

Arbejdet handler ikke kun om at iden-
tificere de forurenede grunde og vurdere, 
hvilke der udgør den største trussel for 
grundvandet. Det handler også om at vur-
dere grundene i forhold til hinanden, da 
den samme grundvandsressource kan være 
påvirket af flere forureninger. I disse til-
fælde vil man måske vælge også at oprense 
grunde, som ellers i den indledende risiko-
vurdering udgør en mindre risiko, for at få 
den fulde effekt af oprensningerne af de 

Håndbog hjælper  
med prioritering af forurenede grunde

Da det er bekosteligt at undersøge og oprense forurenede grunde, er det vigtigt at anvende de rette 
værktøjer til at prioritere opgaverne.

Foto: Philip Binning
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andre, mere forurenede grunde – netop for 
at få ’mest miljø for pengene’. 

Et katalog over værktøjer 
Medforfatter Philip Binning, DTU Miljø, 
forklarer formålet med håndbogen: 

”Regionerne har behov for et katalog 
over værktøjer, som kan bruges til at 
prioritere mellem de 27.000 lokaliteter. 
Det er rigtig dyrt at undersøge og oprense 
forurenede grunde, så man skal have gode 
metoder til at kunne sortere dem fra, som 
ikke udgør en risiko, så ressourcerne kan 
anvendes på de problematiske sager.” 

De begrænsede økonomiske ressourcer 
betyder, at udredning og prioritering er 
nødvendigt, forklarer Niels Døssing, der er 
projektleder hos Orbicon: 

”Hvis man havde alle penge i verden, 
kunne man gå frem efter en liste og under-
søge alle mistænkelige grunde og rydde op 
på dem, hvis der var en risiko. Men sådan 
er det jo ikke. Der er et begrænset budget, 
så vi skal finde frem til de steder, hvor vi får 
mest miljø for pengene, når nu vi ikke kan 
nå det hele i år,” siger han.

Grundene skal prioriteres 
Men det er ikke gjort med risikovurdering 
af grundene alene. Billedet kompliceres 
yderligere af, at der ofte kan ligge flere 
forurenede grunde inden for det samme 
grundvandsopland, og det har store kon-
sekvenser for, hvordan man skal prioritere 
oprydningen. 

”Det er ikke altid nok bare at tage de 
værste grunde,” siger John Flyvbjerg fra 
Region Hovedstaden og fortsætter: 

”Der er også behov for at se på grundene 
som del af et opland, hvor grundvandet 
strømmer hen til en drikkevandsboring. 
Hvis vi går ud og laver en kæmpe indsats 
på et meget forurenet område, skal vi også 
se på, hvordan de mindre forureninger i 
området vil påvirke grundvandet. De kan 

gøre nok skade, til at de penge, vi bruger på 
den store forurening, vil være spildt, fordi 
vandet stadig bliver ødelagt.” 

Håndbogen indeholder derfor værktøjer 
til at foretage en systematisk risikovurde-
ring i stor skala, så den dækker hele oplan-
det til grundvandsressourcen. Disse værktø-
jer stammer fra DTU Miljø, der har lavet en 
udvaskningsmodel, som viser, hvor meget 
forurening der strømmer fra en kilde, og 
hvordan den forurening vil udvikle sig. 

Niels Døssing fra Orbicon fortæller: 
”Vi har arbejdet sammen med DTU 

Miljø i en årrække, og formålet med hånd-
bogen har bl.a. været at samle op på de 
erfaringer, vi har gjort os, og udarbejde ret-
ningslinjer ud fra de erfaringer. Når vi har 
DTU med, er vi sikre på, at vi har mulighed 
for at indarbejde den nyeste forskning på 
området. Det er helt uvurderligt og betyder, 
at regionerne kan være trygge ved at bruge 
de anbefalede metoder,” siger han og for-
tæller, at også Region Sjælland og Region 
Syddanmark har arbejdet med håndbogens 
anbefalinger. 

Mere anvendelig risikovurdering 
Jens Aabling fra Miljøstyrelsen, som har 
finansieret udarbejdelsen af håndbogen, 
siger: 

”Selvom arbejdet med forurenede 
grunde har kørt i mange år, og man har 
opbygget en rigtig god erfaring, har DTU 
Miljø og Orbicon her bidraget med at gøre 
risikovurdering mere anvendeligt i forhold 
til undersøgelsesstudier og udvaskningsmo-
deller.” 

Niels Døssing fra Orbicon forklarer, at 

de oplysninger, som indsamles, samtidig vil 
betyde, at man hele tiden kan se tilbage på 
de oprensede grunde og vurdere, om der 
er brug for yderligere oprydninger andre 
steder i samme opland, før man er sikker 
på, at grundvandsressourcen er sikret. 

”Når man har brugt systemet til at 
prioritere f.eks. yderligere undersøgelser 
eller oprydning på en ejendom, kan man 
opdatere det med de nye oplysninger, og 
se, om man kom i mål, eller om der er 
andre lokaliteter, man skal tage fat i, før 
man er tilstrækkeligt sikker. På den måde 
øges overblikket hele tiden, og det kan være 
med til at afsløre forureninger, som man 
ellers havde overset,” siger han. 

Forfatteroplysninger: 
Tore Vind Jensen (tovi@adm.dtu.dk) er journalist 
ved DTU’s magasin DYNAMO. 

Håndbog hjælper  
med prioritering af forurenede grunde

Håndbog om forurenede grunde
”Håndbog for risikobaseret prioritering af grundvandstruende punktkilder,” Miljø-
projekt nr. 1439. Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening.

Håndbogen kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk
Artiklen er oprindeligt bragt i en længere version i DTU’s magasin DYNAMO. Den 

originale artikel kan læses her: 
Dynamo #32, marts 2013 side 38-42: http://emagstudio.win.dtu.dk/E-books/

DYNAMO/DYNAMO_32_web/DYNAMO_32_web_ny/#/38/
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Anvendelsen af biogas i lastbiler, busser og personbiler 

kan føre til betydelige reduktioner i CO
2
-udledningen og 

blive en løftestang for ny biogasproduktion i Danmark.

Af Poul Erik Pedersen

I 2011 åbnede den første tankstation med 
naturgas i Odense. I løbet af 2013 kom så 
yderligere 3 stationer til i henholdsvis Skive, 
Fredericia og København. Selskaberne bag 
stationerne, Naturgas Fyn, HMN Naturgas 
og E.ON Danmark, forventer at indvie flere 
nye stationer i år.

Åbningen af gastankstationerne er 
udtryk for, at både gasselskaberne og den 
danske biogasbranche ser et stort poten-
tiale i at flytte en del af transportsektoren 
over på biogas – især tung transport som 
lastbiler og busser. 

Lige nu tankes der naturgas på de nye 
gastankstationer, og det giver primært 
nogle gevinster, fordi køretøjer på gas udle-
der færre partikler end især dieselbiler. 

Kan rykke  
CO

2
-udledning i transportsektoren

Men biogas er grundlæggende set metan 

ligesom naturgas. Det kan behandles ved 
en såkaldt opgradering, så det får samme 
kvalitet som naturgas, og dermed kan det 
distribueres via naturgasnettet og anvendes 
af gasbiler. Dermed er transportsektoren på 
vej til at blive et nyt marked for de danske 
biogasanlæg, som kan supplere den hidti-
dige anvendelse af biogas til kraftvarme-
produktion.

Efterhånden som udbygningen af bio-
gasproduktionen i Danmark kommer i 
gang vil det blive muligt at iblande en vis 
mængde biogas på gastankstationerne, og 
det vil for alvor kunne rykke på CO2-udled-
ningen i transportsektoren. 

”Der er ingen tvivl om, at det er virkelig 
interessant for os i biogasbranchen, fordi 
et salg af biogas til transportsektoren vil 
kunne give os både nye afsætningsmulighe-
der og en forbedret indtjening. Samtidig vil 
det være en god samfundsinvestering, fordi 
det vil reducere udledningen af CO2 i trans-
portsektoren,” siger Aksel Buchholdt, der er 

formand for Brancheforeningen for Biogas 
og Foreningen af Danske Biogasanlæg. 

Løftestang for biogassen
Både i regeringen og i højre såvel som ven-
stre side af Folketinget er der opbakning til 
tankegangen om at få biogas ind i trans-
portsektoren.

”Jeg tror, at der er store perspektiver i 
at få gas ind i transportsektoren. Vi har jo 
en udfordring med at blive uafhængige af 
fossile brændstoffer frem mod 2050. Derfor 
er gas i transportsektoren særdeles interes-
sant. Vi har et veludbygget naturgasnet. Vi 
er på vej til at udbygge massivt med biogas, 
som kan opgraderes. Derfor er det oplagt 
at få lavet tankstationer rundt omkring. 
Jeg tror på, at gas er et af fremtidens driv-
midler i transporten,” siger Kristian Pihl 
Lorentzen, der er Venstres trafikordfører i 
Folketinget.  

Samtidig mener han, at det er oplagt at 
bruge behovet for at reducere CO2-udled-
ningen i transportsektoren som løftestang 
for biogasproduktionen, idet transportsek-
toren er et oplagt marked for biogasanlæg-
gene.

”Jeg tror, at det er en klog måde at for-
trænge fossile drivmidler på,” fastslår Kri-
stian Pihl Lorentzen.

Et nyt marked  
for biogasanlæggene

Denne gasbus er én af 9 gasbusser, der i sommer blev sat i drift i Fredericia, hvor busserne tanker gas fra en tankstation etableret af 
Naturgas Fyn. Bussen blev udstillet ved en workshop om gas til transport, som HMN Naturgas var vært for i København i efteråret 2013.

Foto: Poul Erik Pedersen
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Behov for omlægning af bilafgifter
I det øvrige Europa er gasbiler i stabil 
fremgang. Cirka 1 million gasbiler kører på 
de europæiske veje, heraf ganske mange 
i Italien, hvor Fiat har lavet gasbiler siden 
1930’erne. Samtidig har mange europæiske 
lande favoriseret gasbiler, fordi de indebæ-
rer en række miljøfordele, især i forhold til 
partikelforurening i byerne.

Økonomien er årsag til, at gasbilerne 
ikke på samme måde har vundet indpas i 
Danmark.

Naturgas er ganske vist billigere end 
benzin og diesel. Når Danmarks første 
gaslastbil tanker op på gastankstationen i 
Skive, så betaler Skive Kommune 10 kroner 
for en kubikmeter naturgas. Ifølge bereg-
ninger fra HMN Naturgas svarer det til 9 
kroner for en liter diesel og 8,50 kroner for 
en liter benzin. 

Til gengæld er en gasbil dyrere i indkøb 
end en bil, der kører på benzin eller diesel. 
En gasbus til 950.000 kroner er typisk cirka 

250.000 kroner dyrere end en tilsvarende 
model på diesel, primært fordi bussens 
gastank skal kunne holde til trykket fra den 
komprimerede gas. 

De danske bilafgifter er skruet sådan 
sammen, at den ellers miljøvenlige gasbus 
bliver ekstra dyr, fordi den har en høj pro-
duktionspris. Det samme gælder andre 
miljøvenlige biler.

Allerede i regeringsgrundlaget meldte 
regeringen derfor ud med, at man vil 
ændre bilafgifterne, så miljøvenlige og 
sikre biler belægges med mindre afgifter 
end biler, som er usikre, eller som udleder 
meget CO2.

Hos de skattepolitiske ordførere er der 
imidlertid tavshed om, hvordan det går 
med at forhandle bilafgifterne. Det skyldes 
hensynet til et meget følsomt bilmarked, 
lyder budskabet fra den radikale skatteord-
fører Nadeem Farouq.

Skatteministeriet oplyser, at regerin-
gen fortsat overvejer mulighederne for at 

omlægge bilafgifterne, men løfter heller 
ikke sløret for, hvornår der eventuelt kunne 
komme et udspil.

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

Med 20 års erfaring i måling og analyse af gasser, væsker, fugtighed og temperatur er 
C. K. Environment dit naturlige valg af samarbejdspartner og leverandør af det bedst 
egnede måle- og analyseudstyr til din virksomhed.

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

ISO
D

AQ
 Frog

Præcist og dedikeret måleudstyr til vand og biogas

Vil du vide mere?
Læs mere på www.cke.dk/biogas, eller kontakt os.
Niels Bay Petersen sidder klar med information om vandmåling på 2446 1975.
Torben Schiff sidder klar med information om biogasmåling på 5361 0899.

Med mange 
referencer i 
Danmark og over 
2000 installationer 
i Europa har SSM 
6000 vist sin  
berettigelse som en  
af de bedste biogas- 
analysatorer — designet kompakt 
udelukkende med biogasanlæg for øje.
 
Med proCAL måleceller (CH4 og CO2) 
opnås ekstrem langtidsstabilitet med et 
anbefalet kalibreringsinterval på 1 år. 
Parametre: CH4, H2S, O2 og CO2 eller H2.

ST51 er udvik-
let specielt til 
biogas- 
applikationen, 
hvor den leverer 
præcise og 
reproducerbare 
flowmålinger ba-
seret på termisk 
dispersion. 

Ingen bevæ-
gelige dele og 
stort set intet 
vedligehold.

Aqua TROLL® 
400 måler på en 
række vandkvalitetsparametre 
og er ideel til online monitore-
ring. I samspil med ISODAQ 
FROG tilbyder C.K. Environ-
ment nu en ny telemetri- 
platform.

Konstant overvågning af vand-
kvaliteten ved brug af telemetri

Ægte og korrigeret masseflowmåling. 
Langtidsstabil biogasanalyse

Hvem kører på gas
I Odense tanker Naturgas Fyn blandt 
andet sine egne servicevogne, men 
også en del af Odenses busser. Skive 
Kommune har købt gasbiler, der 
anvendes af hjemmeplejen, og en 
lastbil, som anvendes af den grønne 
afdeling. Gastankstationen i Fredericia 
forsyner 9 busser og et par renovati-
onsbiler med gas. I København kører i 
første omgang fire skraldebiler og en 
enkelt bil fra Just-Eat på gas. Der er 
nye projekter under opsejling i blandt 
andet Vallensbæk ved København, 
Gladsaxe, Kastrup Lufthavn, Frederiks-
sund, Holstebro, Tarm, Samsø, Aalborg 
og Frederikshavn. 

Mere information om gas til trans-
port på www.gas2move.dk
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MALERFIRMA
Ærøvej 8 • 8800 Viborg

Tlf. 8662 3632
Fax. 8660 3632

www.mjmalerfirma.dk
mj@mjmalerfirma.dk

Tlf. 8662 3632
Kristian Fusager 4045 3632
www.mjmalerfirma.dk
mj@mjmalerfirma.dk

LEED-certificering til FN Byen
Byggeriet af de cirka 52.000 kvadratmeter på Marmormolen i Nordhavnen, som udgør FN 

Byen, er nu gennemført. Orbicon er totalrådgiver på det store projekt, hvor bæredygtighed 

og energieffektivitet har været centrale emner gennem hele byggeprocessen. De grønne 

tiltag i FN Byen tæller blandt andet køling via havvand, solcelleanlæg på taget, som pro-

ducerer en betydelig del af bygningens el-forbrug og højisoleret facade med anvendelse 

af superlavenergiglas. Det bæredygtige fokus er nu blevet belønnet med en Platinum-

certificering inden for det internationalt anerkendte miljøcertificeringssystem Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED). Ifølge By & Havn er FN Byen blandt de første 

byggerier i Norden til at opnå LEED Platinum-certificering efter en skærpelse af systemet. 

COOP-butikker energimærket 

Op mod to hundrede COOP-butikker fordelt over hele landet blev mod slutningen af 2013 

energimærket. Orbicon var tovholder på projektet, og nu henvender COOP-kædens mindre 

butikker sig til selskabet for at få det eftertragtede mærke. Energimærket er lovpligtigt for 

store butikker, men mange mindre butikker vil også nyde godt af anbefalingerne. 

Ambassadører diskuterede fremtiden

20 af Hedeselskabets ambassadører mødtes den 14. januar 2014 for at drøfte Hedeselska-

bets forening anno 2014. Hotel Opus i Horsens dannede ramme om arrangementet, hvor 

bl.a. Institut for Fremtidsforskning bidrog med et inspirationsindlæg. 

Ny division,  
ny divisionsdirektør

Outdoor Facility Service er en nyetableret 

division i HedeDanmark under ledelse af 

Søren Bo Johansen. Divisionen får ansvaret 

for at konsolidere og optimere HedeDan-

marks serviceforretning inden for drift af 

parker, veje og grønne områder samt vinter-

tjeneste i Danmark og Sverige.

Den nye divisionsdirektør, Søren Bo Johan-

sen, er uddannet skov- og landskabsingeniør 

og har efterfølgende suppleret sin uddan-

nelse med HD i regnskab samt en uddan-

nelse i ledelse af servicevirksomheder. Han 

har været ansat i HedeDanmark siden 2000.

Ønsker at sælge  
Skjoldenæsholm Skov- og Landbrug

PenSam har netop indgået aftale med Silva Estate om at afdække mulighederne for et salg af 

Skjoldenæsholm Skov- og Landbrug, der omfatter 410 hektar landbrugsjord og 1.500 hektar 

skov samt mere end 40 ejendomme, der udlejes til private bolig- og erhvervslejemål. Det 

mulige salg er et led i de løbende bestræbelser på at sikre PenSams mere end 360.000 pen-

sionskunder det bedst mulige afkast af deres opsparing til pension. 

Foto: HedeDanmark a/s

Foto: Hedeselskabet
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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

Velkomstreception
I forbindelse med velkomstreception for Lars Johansson den 11. december 2013 bød besty-

relsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen velkommen til Hedeselskabets nye koncern-

chef og administrerende direktør. Her var kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og 

andre gæster budt inden for på Hedeselskabets hovedkontor i Viborg. På billedet ses des-

uden Lars Johanssons hustru, Pia, og deres tre børn Christopher, Nikoline og Frederikke.

Nyt partnerskab skal 
holde regnvand på 
landet

Et nyt partnerskab skal forhindre, at kraftige 

regnskyl over åbne landområder senere 

skaber oversvømmelser i byer som Aarhus, 

Vejle og Holstebro. Partnerskabet, som er 

igangsat af Naturstyrelsen, består af Rør-

centeret, Orbicon, Smith Innovation og en 

række kommuner og vandforsyningsselska-

ber, som har fået fire millioner kroner til at 

udvikle teknikker til at bremse regnvandet, 

inden det når byerne.

Partnerskabet finansieres gennem rege-

ringens innovationsstrategi og forventes 

afsluttet i oktober 2016.

Historiske træer i Christiansfeld erstattes

Endnu et skridt i den omfattende renovering og bevaring af Christiansfeld blev taget, da 

HedeDanmark plantede tre helt nye, friske og livsduelige Magnolia-træer på den centrale 

kirkeplads i Christiansfeld.

De nye magnolia-træer af arten Magnolia Kopus var seks meter høje, da de blev leveret, 

men de kan blive op til mellem 8 og 15 meter høje. Træerne blev placeret centralt på kir-

kepladsen i Christiansfeld, hvor de supplerer de 40 lindetræer, som HedeDanmark tidligere 

har plantet på pladsen.

”HedeDanmark løser mange opgaver, som kræver høj faglighed og nytænkning, men 

opgaven i Christiansfeld er alligevel noget særligt. Fagligt er det selvfølgelig utroligt spæn-

dende, men vi sætter også en stor ære i, at vi kan bidrage til det store projekt med at reno-

vere og bevare en meget smuk by i Danmark,” siger driftsleder Nikolaj Kongsgaard Hansen 

fra HedeDanmark.

Biograf  
bliver bæredygtig

I sommeren 2015 bliver der åbnet et nyt 

biografkompleks ved Fields’ shoppingcenter 

i Ørestad, der både skal huse Nordisk Film 

Biografer med en ny moderne biograf med 

i alt ni biografsale og Ørestad gymnasiums 

nye medielinje. Det forventes, at den nye 

biograf i Ørestad kommer til at sælge ca. 

500.000 billetter om året - dvs. ca. 1400 bil-

letter om dagen. 

Orbicon er bygherrerådgiver på projek-

tet, som bliver certificeret efter den britiske 

metode BREEAM (BRE Environmental Assess-

ment Method), og det betyder, at bæredyg-

tighed er i fokus og bliver en integreret del 

af løsningen. Byggeprocessen går i gang i 

februar 2014.  

Foto: Hedeselskabet

Foto: Ludvig Dittmann

Foto: CF Møller/Yellow
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Rettelse 

En opmærksom læser har gjort os opmærk-

som på, at vi manglede en billedtekst ved 

det billede, vi bragte i Vækst 4-2013 fra 

indvielsen af Kresten Philipsens Plads i Rens 

Hedegaard Plantage. Derfor bringer vi her 

billedet en gang mere. Fra venstre ses Kre-

sten Philipsens datter Karen Philipsen Toft, 

hans hustru Agnete Philipsen, børnebørnene 

Karoline og Marie Philipsen Toft samt Anna 

Karmark Christensen, direktør og skovfoged 

Torben Ravn samt bestyrelsesformand for 

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland Hans 

Jefsen Christensen. Vi beklager fejlen og 

takker for hjælpen!

Redaktionen

Foto: Erik Egvad Petersen

Udvidelse af  
anlægsgartnerforretning i Jylland 
Med mere end 40 års erfaring, og nogle af de mest krævende og fagligt udfordrende opga-

ver inden for anlægsgartneri som ballast, udvidede HedeDanmark fra nytår på det jyske 

marked for anlægsgartneri. Entreen på det jyske marked skete gennem Skælskør Anlægs-

gartnere, som HedeDanmark overtog i foråret 2012. 

Skælskør Anlægsgartnere udfører i dag opgaver inden for anlægsgartneri for en lang 

række offentlige og private virksomheder og institutioner. Inden for de senere år har sel-

skabet bl.a. stået for etablering af udearealerne ved Christiansborg Ridebane, Folketingets 

hovedtrappe, renovering af parkanlæg ved Frederiksberg Slot, restaurering af Købmager-

gade i København og arealerne omkring Danmarks nye nationale akvarium, Den Blå Planet. 

I øjeblikket arbejder Skælskør Anlægsgartnere bl.a. med etablering af udearealer omkring 

Novo Nordisks hovedsæde i Måløv. 

Nyt ledningsregistreringssystem til SamAqua

Orbicon Informatik har indgået aftale med SamAqua, som leverer serviceydelser til forsy-

ningsvirksomheder. Aftalen indbefatter levering af nyt ledningsregistreringssystem til afløb 

og vand.

Systemet, som markedsføres under navnet uGraph, er fuldt ud tilpasset Det Digitale Vand-

selskabs nye logiske datamodeller. 

Orbicon Informatik leverer i dag ledningsregistreringsløsninger til mere end hver anden af 

de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder inden for afløb og vand. Denne ordre markerer 

et skridt fremad for selskabet, som nu også kan levere entreprise registreringsløsninger.

Orbicon Informatik forventer en yderligere udbredelse af uGraph-løsningerne såvel natio-

nalt som internationalt.
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20-02-14

Mere husdyrgødning og restprodukter  
i biogasanlæggene

Brugen af majs og energiafgrøder i biogasanlæg er  
faldet med 25 procent fra 2012 til 2013. 

www.tidsskriftetvækst.dk/energi

28-01-14

Energiplanlægning i kommunerne støttes med 
19 millioner

12 projekter skal dele 19 mio. kr i puljen for strategisk 
energiplanlægning i kommunerne. 96 kommuner, 5 
regioner og 50 forsyningsselskaber blandt deltagerne.
www.tidsskriftetvækst.dk/energi

28-01-14

Klimatilpasning i Aarhus giver positive  
forandringer

Lystrup med 10.000 indbyggere er den første forstad til 
Aarhus, der bliver klimatilpasset. Orbicon medvirker i 
projektet.
www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

17-12-13

Ny fond skal give Danmark mere natur

Regeringen, Venstre, Konservative, Villum Fonden og 
Aage V. Jensen Naturfond poster 875 millioner kroner i 
fond til ny natur.

www.tidsskriftetvækst.dk/natur

Foto: Axel Schütt, Scanpix

Foto: iStock

Foto: Kim Biledgaard, NatureEyes

Foto: Xergi A/S

Vækst
www.tidsskriftetvækst.dk

Læs flere nyheder på www.tidsskriftetvækst.dk

Tre spirende iværk-
sætterideer vinder 
innovationspriser

Dalgas Innovation var blandt sponsorerne 

bag Agro Business Parks årlige innovations-

konkurrence, som blev afviklet i slutningen 

af 2013. Innovationspriserne gik til larvefød-

der, en vandsensor og en tørreenhedsbe-

holder.

Det ene vinderprojekt har titlen ”Turn-

Trac” – som er en betegnelse for det dreje-

lige larvebæltemodul til jordbrugets robot-

ter, traktorer og tungtlastede vogne, som 

Keld Kjærhus Bertelsen har udviklet. Det 

unikke ved TurnTrac er, at det kombinerer 

hjulets gode drejeevne og bælters gode 

bæreevne, så der kun opstår ét kørespor, og 

overfladeskader undgås.

Iværksættervirksomheden SBT Aqua 

tegner sig for det andet vinderprojekt med 

en sensor, der automatisk foretager løbende 

målinger af bakteriekoncentrationen i 

drikkevand ved hjælp af en ny teknologi 

baseret på elektriske signaler. Sensoren kan 

detektere og registrere enkelte bakterier og 

dermed opnå en præcis indikation af, om 

der er forurening i vandledningsnettet. 

Den sidste vinder af innovationskonkur-

rencen er FlexiDryBag, som er en simpel, 

fleksibel og samlet tørreenhedsbeholder, 

der i forskellige udformninger målrettet kan 

absorbere vand/fugt fra et fugtigt fødevare- 

og/eller prøvemateriale, der ønskes tørret 

og konserveret til opbevaring. 

Hedeselskabet var i 2000 blandt initia-

tivtagerne til Agro Business Innovation og 

forskerparken Agro Business Park. Siden 

har stedet affødt et væld af spirende ideer 

og innovative iværksættertiltag inden for 

jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøtek-

nologi.
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Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos :
Det danske Hedeselskab
Postboks 91, 8800 Viborg
Tlf.: 87 28 11 33
E-mail : legat@hedeselskabet.dk

E. M. Dalgas’ Mindelegat

Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000-20.000 kr 
til støtte eller præmiering af personer, institutioner eller 
sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, 
opdyrkning og kultivering eller på anden måde har ydet en 
fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af 
Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Ansøgninger for år 2014 stiles til legatets bestyrelse og 
indsendes inden 15. april.
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Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos :
Det danske Hedeselskab
Postboks 91, 8800 Viborg
Tlf.: 87 28 11 33
E-mail : legat@hedeselskabet.dk

Edvard og Ane Agerholms legat

Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr  
til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde 
sig fremad.

Ansøgninger for år 2014 stiles til legatets bestyrelse 
og indsendes inden 15. april.
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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 Hedeselskabet som en 
aktiv og spændende forening i udvikling. Hvervebarometeret 
viser den aktuelle status på at skaffe nye medlemmer.

Støtte til minivåd-
områder og bedre udsyn 
over heden 
Langtidsvirkningen af mini-

vådområder og projektud-

vikling omkring et udkigs-

tårn i Kongenshus Minde-

park får økonomisk støtte 

fra Hedeselskabet.

Hedeselskabets bestyrelse har bevilget 
630.000 kroner til arbejdet med at se på 
langtidsvirkningen af minivådområder. 
Samtidig støttes Kongenshus Mindepark 
med 300.000 kroner til projektudvikling og 
videnformidling i forbindelse med et nyt 
udkigstårn i mindeparken. 

Kommende arrangementer

Anvendelse af alger, dagrenovation 
og slam til at booste biogasproduk-
tionen
¢ Dato: 19-03-2014 kl. 18:00
Sted: Fredericia Centralrenseanlæg

Ny og spændende teknologi til poli-
tisk behandling omkring håndtering af 
dagrenovation på et af landets største 
renseanlæg, som også samarbejder med 
HedeDanmark omkring slam og den 
grønne drift.

En moderne koncern og historien 
om Københavnerplantagerne
¢ Dato: 10-04-2014 kl. 19:00
Sted: Hedeselskabets Hovedkontor, 
Viborg

Endnu en gang er der mulighed for at 

besøge Hedeselskabets hovedkontor i 
Viborg. Men i år kombinerer vi det med 
et spændende indlæg af forfatteren til 
bogen om de jyske Københavnerplanta-
ger.

Fluefiskeri ved Rind og Skjern å
¢ Dato: 26-04-2014 kl. 08:00
Sted: Arnborg Hedegaard, Midtjylland

Arrangementet er fuldt booket.

Natura 2000-området i Ramsødalen
¢ Dato: 05-05-2014 kl. 17:00
Sted: Ramsødalen, Sjælland

Fuglenes sangaktivitet kulminerer i maj 
og det bliver ikke bedre. Stort set alle 
danske sangfuglearter er rigt repræsen-
teret i Ramsødalen – blandt andet natter-
galen, gøg og rødrygget tornskade.

Unikke og værdifulde omgivelser 
ved Ørslev Kloster
¢ Dato: 28-05-2014 kl. 18:30
Sted: Ørslev Kloster, Salling

En rig kulturhistorie og en varieret 
natur med skov, park, eng, mose og sø 
præger omgivelserne omkring refugiet 
Ørslev Kloster.

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

Minivådområders langtidseffekt
Hedeselskabets datterselskab Orbicon 
har siden 2009 udviklet og testet et kon-
cept for etablering af minivådområder 
med det formål at rense drænvand for 
næringsstoffer. 

Flotte testresultater viser, at anlæg-

Foto: Hedeselskabet

gene kan fjerne cirka halvdelen af den 
tilførte kvælstof, mens de kan tilbageholde 
helt op til 80 procent af den fosfor, der 
tilføres anlæggene. Det er særdeles positivt, 
men samtidig er der behov for at doku-
mentere anlæggenes langtidsvirkning. 

Derfor har Hedeselskabets bestyrelse 
bevilget 630.000 kroner til at fortsætte 
overvågning og bearbejdning af data fra 4 
fuldskala testanlæg. 

Støtte til Kongenshus Mindepark
Hedeselskabets bestyrelse har besluttet at 
støtte Kongenshus Mindepark med 300.000 
kroner til projektudvikling af Udkigstårnet, 
der bygges ved Naturcaféen i Kongenshus 
Mindepark. Tårnet kommer til at give de 
besøgende bedre muligheder for at opleve 
heden og lære om de mange mennesker, 
som dedikerede deres liv til at opdyrke 
hederne og udvikle Danmark.

Udkigstårnet giver nye muligheder både 
for de mange familier, der hvert år besøger 
heden, men også skoler og virksomheder, 
idet der etableres plads til at samle 60 
personer under tårnet, adgang til internet, 
handicapfaciliteter mm.
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Systematisk videns-
opbygning om plantager

Helt fra begyndelsen opbyg-

gede selskabet en struktureret 

viden om sine projekter. Et 

eksempel er plantagers effekt 

på klimaet.

Af P. F. Tøttrup

Der blev ikke arbejdet på må og få, da 
Hedeselskabet for snart 150 år siden gik 
i gang med at sætte hedeopdyrkningen i 
system. Blandt andet blev der gennemført 
en systematisk indsats for at dokumentere 
plantagernes effekt på klimaet.

Meteorologisk Institut, grundlagt 1972, 
havde som en af sine første opgaver at 
fortsætte undersøgelser af nedbøren i skove 
og plantager, som var påbegyndt af Land-
husholdningselskabet i 1863. I sommeren 
1877 havde instituttet, foranlediget af Land-
husholdningsselskabet og Hedeselskabet, 
oprettet et par særlige stationer i Syd- og 
Midtjylland (Aalykke og Birkebæk) med 
det hovedformål at undersøge forholdet 
mellem temperaturerne i de nedre luftlag, 
græssets vækst og jordbundsforholdene.

Ved Birkebæk skovridergård blev der i 
1878 oprettet en målestation for nedbør, og 
i Birkebækdal påbegyndte man målinger af 
temperaturen ved jordoverfladen. Obser-
vationerne viste, at nattefrost kunne fore-
komme i alle årets 12 måneder, dog ikke 
nødvendigvis i samme år.

Hedeselskabet opfordrede andre planta-
geejere til at få opstillet målestationer, hvil-
ket resulterede i et stort antal steder, hvor 
der blev foretaget nedbørsmålinger, enkelte 
steder sammen med temperaturmålinger. 

Hedeselskabets Tidsskrift bragte i 1889 
en artikel af Poul la Cour med titlen: 
”Læplantningens indflydelse på vejrliget” 
baseret på temperaturmålinger i og uden-
for skoven (Skærsø) udført i 1867. Det var 
vel den første rationelle undersøgelse over 
lævirkning, der gav følgende konklusion:

”Skovens læ forhøjer markens varme om 

dagen, men formindsker den kun lidt om 
natten. Skovens læ giver derfor marken en 
højere middelvarme.”

Allerede da havde skovenes indflydelse 
på vort lands klima stået på den politiske 
dagsorden.

I en artikel fra 1891 gennemgår E.M. 
Dalgas og Chr. Dalgas en række klima-
forhold i udlandet såvel som herhjemme. 
Artiklen afspejler interessen for at bevise 
plantningernes gunstige indflydelse på kli-
maet, især nedbørsforholdene. 

Chr. Dalgas arbejdede videre med emnet 
i 1930’erne, hvor han endeligt mente at 
kunne bevise plantagernes gunstige indfly-
delse i form af en forøgelse af sommerned-
børen (1. april - 30. juni). Han mente også, 

at plantagerne medførte en mere jævn 
fordeling af nedbøren som følge af færre 
tordenskyl. 

Beviset blev kraftigt imødegået, blandt 
andre af skovbrugsprofessor A. Howard 
Grøn, der ved bearbejdning af det samme 
materiale ikke fandt nogen ændring af 
nedbøren, og Chr. Dalgas’ påstand blev 
aldrig godtaget.

I 1960’erne mente meteorologerne, at 
man ikke kunne spore en forøget nedbør, 
men at plantagerne måske havde medført 
en mere jævn fordeling af nedbøren.

Den systematiske vidensopbygning førte 
til, at vi i dag har en solidt dokumenteret 
viden om plantningers betydning for blandt 
andet læ og temperaturer i marken. 

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. 

Også i dag undersøges klimaet i plantagerne. 
Her er det klimastation 24110 Fruerhøj, Klosterhede Plantage, Naturstyrelsen Vestjylland.

 Foto: Erik Gothenborg, DMI
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For mere information: Carl Peter Elgaard. Mobil: + 45 24 29 99 72.  
e-mail: carl-peter.elgaard@bayer.com, www.bayer-es.dk

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

NU er Proxy® blevet godkendt til vækstregulering af topskud  
i Nordmannsgran til juletræer. Proxy® indeholder ethephon, der  
nedbrydes til plantehormonet ethylen og phosphat. Ethylen har  
virkning på topskudsvæksten. Proxy® behandling af topskud fore- 
tages i vækstperioden ved en topskudslængde på 10-15 cm eller  
ca. en tredjedel af sidste års topskudslængde.

Proxy® er klar til at styre toppene -Sørg for, at du også er klar!

 ; Effektiv topskudsregulering

 ; Skånsomt overfor træerne

Styr på toppen?
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