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Klimaændringer kræver
innovative, praktiske løsninger
I begyndelsen af november dannede København ramme om offentliggørelsen af FN’s klimapanels nye klimarapport. Det centrale budskab er klart:
Den voksende udledning af CO2 øger risikoen for betydelige konsekvenser
for mennesker og økosystemer.
Vi mærker allerede klimaforandringerne her i Danmark. Oversvømmelser af boliger, virksomheder, veje og andre infrastrukturanlæg har medført
store omkostninger for private, virksomheder og det offentlige.
Klimaændringerne kræver, at der reageres på mange forskellige måder
på samme tid, ligesom der stilles stadig større krav til udvikling af nye
løsninger på problemerne.
I kraft af Hedeselskabets helt særlige historie, erfaringer og viden står vi
i en unik position i forhold til at afhjælpe situationen. Vi har mange af de
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kompetencer, der er nødvendige for at imødegå klimaændringerne:
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• I HedeDanmark bidrager skovrejsning til at øge optaget af CO2 fra
luften, og selskabets omfattende produktion af træ til energi fortrænger
fossile brændstoffer.
• Orbicon arbejder på at reducere energiforbruget i vores bygningsmasse.
Selskabet har desuden specialiseret sig i at levere løsninger, der afbøder
effekterne af klimaændringerne.
• Xergi bygger biogasanlæg, der sikrer en kraftig reduktion i udledningen
af drivhusgasser.
• Hedeselskabets polske datterselskab udvinder strøm og varme fra CO2neutral biogas, der siver ud fra lossepladser i Polen.
Desuden stræber vi kontinuerligt efter at finde nye metoder til at behandle
klimaproblemerne. Eksempelvis arbejder vi med udvikling af blå biomasse
– det vil sige bioenergi baseret på tang og muslinger fra havet i stedet for
fossil olie.
Artiklerne i denne udgave af Vækst giver et godt billede af den aktuelle
udvikling. Konklusionen må være, at der er håb forude. Teknologier og
metoder er til stede – mange af dem i Hedeselskabets datterselskaber – og
udviklingen kører på fuld damp.
Ifølge FN’s klimapanel skal udledningen af CO2 reduceres med 40-70
procent frem mod 2050, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning.
Lokale, regionale og nationale myndigheder, borgere og virksomheder er
begyndt at handle. I Hedeselskabet gør vi en forskel ved at levere innovative, praktiske løsninger, som gør det muligt for samfundet at handle
effektivt.

Kontrolleret oplag
1. juli 2013 - 30. juni 2014: 2.942

Lars Johansson
Koncernchef, Hedeselskabet
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Indhold
Klimaændringer sætter gang i byudvikling
Vand i byerne skal håndteres i kloakker.
Det har i mere end 150 år været mantraet for al tankegang og alle løsninger
på håndtering af vand i byerne. Men nu
kan kloakkerne ikke klare opgaven længere på grund af klimaændringerne. Det
kræver en helt ny tankegang, en massiv
innovation og en kæmpe indsats, lyder
budskabet fra Orbicon, der er blandt
frontløberne på området. Igennem nogle
år har udviklingen været rettet mod
lokale løsninger som regnvandsbede ved
vejene (billedet), men nu begynder man
også at anskue problemstillingerne i hele
oplande, hvor det gælder om at lade
vandet løbe og samle sig på de steder,
hvor det giver mindst skade.
Læs hele artiklen side 12-13.

Foto: Hedeselskabet

Hedeselskabet
4
5
6
8
10
31

Hedeselskabets brand styrkes
Valg til Hedeselskabets repræsentantskab
En naturperle i klostrets baghave
Hun undersøger slammets miljøbudget
Firmaskove skal forbedre klimaet
Aerodynamikkens pionerer skabte nutidens læhegn

Natur
22 Europas første FSC-certificerede træhus er dansk
24 Skoven bliver digital

Miljø
19 Bellahøj - en innovativ fredning
20 Mette forbedrer miljøet

Tema: Vandets nye veje
11 Klimatilpasning – fra ’religionskamp’ til praktisk
handling
12 Klimaet sætter gang i byudvikling
14 Ådale kan rumme store mængder regn
16 Renere regnvandsbassiner er en gevinst for alle
18 Vi skal gå på vandet

Energi
26 X-chopper booster biogasproduktion

Nyt i datterselskaberne
28 Biogødning skal være det nye sort
28 Tårn på heden vinder tilgængelighedspris
28 HedeDanmark er nu begyndt på grøn pleje
i Odsherred
28 Future Cropping støtter minivådområder
29 Naturgenopretningsprojekt ved Aabenraa
29 Miljøministeren ser på minivådområder
30
30
30
30

Hedeselskabet ansætter digitaliseringsdirektør
HedeDanmark på Facebook
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Ny direktør skal løfte strategi og innovation
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Branding er et vigtigt systematisk redskab,
hvori integration af kultur og identitet
indarbejdes i virksomhedens strategi. Virksomhedens produkter skal gøres genkendelige og attraktive for kunderne. Derfor er
det vigtigt at tillægge sine produkter et sæt
symbolske værdier og opbygge et image
omkring det. På den måde er det ikke kun
en vilkårlig vare, som kunden køber, men
mere et ønske om at udtrykke en bestemt
form for identitet ved at eje netop dette
produkt.

Hedeselskabets
brand styrkes

Kilde: Kommunikationsordbogen.dk

Foto: Stagis A/S

148 års historie har sat sit præg på Hedeselskabet. Flere
gange gennem historien har Hedeselskabets udtryk og
historiefortælling ændret sig i takt med tidens udfordringer.
Kernen og styrken i Hedeselskabet har dog altid været den
samme. Nu er tiden moden til at synliggøre Hedeselskabets
styrker på ny.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

Hvordan skal Hedeselskabet kommunikere? Hvordan skal Hedeselskabets visuelle
udtryk se ud, og hvordan kan tidsskriftet
Vækst, som du sidder med i hånden, blive
endnu bedre? Det er nogle af de centrale
spørgsmål, der bliver arbejdet med hos
Hedeselskabet for tiden.
For at kunne besvare de ovenstående
spørgsmål, er det nødvendigt at blive klogere på, hvordan omverdenen ser på Hedeselskabet og Hedeselskabets brand. Derfor
er der blevet iværksat en række undersøgelser for at afdække Hedeselskabets styrker og svagheder. Herunder også en læserundersøgelse af Vækst, som blev sendt ud i
oktober/november måned til læserne.
”Hedeselskabet rummer mange styrker.
Det viser både vores lange historie og de
inputs, vi allerede nu har modtaget fra
vores medlemmer. Dem er vi meget taknemmelige for. Sammen med de mange
nye muligheder, der findes inden for kommunikation, har vi en unik mulighed for
at komme i yderligere dialog med både
kunder, medlemmer og andre, der deler
Hedeselskabets fokus på miljø, natur og
energi. Den dialog ser vi frem til i de kommende år,” siger Christian Bogh, Kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.
Når resultaterne fra undersøgelserne
er færdiganalyseret, vil de indgå i arbejdet
med at synliggøre og kortlægge Hedeselskabets styrker. Med dem i hånden bliver der

sat gang i selve brandingprocessen, hvor det
vil blive afgjort, hvordan Hedeselskabet skal
se ud designmæssigt, og hvordan Hedeselskabet skal kommunikere i fremtiden.
Det er som nævnt ikke første gang,
Hedeselskabet har arbejdet med sit brand
– det har Hedeselskabet faktisk altid gjort.
Lige siden Enrico Mylius Dalgas stiftede
Hedeselskabet i 1866, har branding været
en del af selskabets virke, ikke mindst forbi
Hedeselskabet altid har besiddet klare
værdier, som er blevet kommunikeret til
omverdenen. Først over for de lokale interessenter, og siden blev brandingarbejdet
professionaliseret og udvidet geografisk
og demografisk. Hedeselskabets tidskrift
Vækst har også undergået en lang række
visuelle og redaktionelle ændringer, siden
det udkom første gang i 1879. Seneste store
designændring skete i 1984, hvor Hedeselskabet fik sit nuværende logo. Et logo som
i dag er kendetegnet for Hedeselskabet alle
steder. Det nye udtryk for Hedeselskabet
og Vækst vil blive implementeret i løbet af
2015.
Interviews med blandt andet medarbejdere
og repræsentantskabsmedlemmer skal give et
billede af Hedeselskabets styrker og svagheder.
Øverst forretningsudvikler Rasmus Willumsen, HedeDanmark, og seniorprojektleder
Arne Madsen fra Orbicon. Herunder er det
repræsentantskabsmedlem Hans Peter Hjerl og
nederst repræsentantskabsmedlem Mai Louise
Agerskov, der er blevet interviewet.

Foto: Stagis A/S

Hedeselskabet

Hvad er branding?

Foto: Stagis A/S
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Ifølge Hedeselskabets forretningsorden for repræsentantskabet afholdes der ordinært kredsvalg til repræsentantskabet
inden 1. april 2015.
Repræsentantskabet består af 48 kredsmedlemmer, hvoraf
halvdelen er på valg hvert andet år. Det betyder, at der ved
kredsvalget i 2015 skal vælges 24 medlemmer.
Flere af de nuværende repræsentantskabsmedlemmer, der
er på valg, har ønsket at genopstille. Dog har Hans Helmuth Lüttichau, Region Midtjylland, og Kristian Raunkjær,
Region Sjælland, ikke ønsket at genopstille. Se oversigten
til højre.
Ønsker man som medlem at opstille eller genopstille en
kandidat til valget i den kreds, hvor medlemmet har stemmeret, er der deadline den 15. februar 2015. For at en
kandidat kan blive opstillet til valget, skal følgende kriterier
være opfyldt:
- Kandidaten skal være medlem af Hedeselskabet og rettidigt have betalt kontingent for 2015 (inden den 15.
januar 2015)
- Kandidaten skal have fast bopæl i opstillingskredsen på
valgtidspunktet
- Kandidaten må ikke være fyldt 70 år inden den 27. april
2015
- Kandidaten skal acceptere at blive opstillet

Repræsentantskabsmedlemmer som
er på ordinært valg 2015
Region Nordjylland
Henrik Bach

Villig til genvalg

Svend Erik Jakobsen

Villig til genvalg

Region Midtjylland
Henrik Bindslev

Villig til genvalg

Niels Jørgen Bønløkke

Villig til genvalg

Niels Juhl Bundgaard Jensen

Villig til genvalg

Klavs Krieger von Lowzow

Villig til genvalg

Hans Helmuth Lüttichau

Ønsker ikke at
genopstille

Birger H. Schütte

Villig til genvalg

Region Syddanmark
Henning Ølgaard Bloch

Villig til genvalg

Lars Erik Hornemann

Villig til genvalg

Ib W. Jensen

Villig til genvalg

Jørgen Skovdal Larsen

Villig til genvalg

Svend Aage Linde

Villig til genvalg

Såfremt der er flere kandidater end ledige pladser, vil der
inden den 1. marts 2015 blive udsendt en stemmeseddel
med navnene på de opstillede kandidater og med eventuelle indstillinger fra og navne på forslagsstillerne. Stemmesedlerne tilbagesendes i udfyldt stand inden den 1. april
2015.

Henning Lorentzen

Villig til genvalg

Henrik Petersen

Villig til genvalg

Bjarne Risvig

Villig til genvalg

Valgperioden er fire år. Dog ophører hvervet som medlem
af repræsentantskabet, ifølge vedtægterne, ved slutningen
af det første ordinære repræsentantskabsmøde efter medlemmet er fyldt 70 år.

Region Hovedstaden

Inden den 15. februar 2015 fremsendes ønsket om at
opstille en kandidat samt navn og adresse på vedkommende skriftligt pr. brev til Hedeselskabet, Klostermarken
12, Postboks 91, 8800 Viborg mærket Repræsentantskabsvalg eller på email til valg2015@hedeselskabet.dk

Hans Peter Hjerl

Villig til genvalg

Lars Peter Nielsen

Villig til genvalg

Suppleringsvalg
Esben Oddershede, Region Nordjylland, er faldet for
aldersgrænsen og udtræder derfor af repræsentantskabet
ved afslutningen af årsmødet 2015. Esben Oddershedes
valgperiode er frem til 2017.

Dorrit Vanglo

Villig til genvalg

Inge Faldager

Villig til genvalg

Ifølge Hedeselskabets forretningsorden for repræsentantskabet betyder det, at repræsentantskabet kan vælge et valgbart medlem til det ledige mandat for resten af perioden.
Dette vil ske på årsmødet i 2015.

Andreas Hastrup

Villig til genvalg

Claus de Neergaard

Villig til genvalg

Jørn Nordstrøm

Villig til genvalg

Du kan læse mere i vedtægterne på
www.hedeselskabet.dk/formål

Kristian Raunkjær

Ønsker ikke at
genopstille

Jørgen Skeel
Formand for repræsentantskabet

Lars Johansson
Adm. direktør

Region Sjælland

Hedeselskabet

VALG TIL
HEDESELSKABETS REPRÆSENTANTSKAB
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En naturperle
i klostrets baghave
Foto: Hedeselskabet

I 2010 besluttede Hedeselskabet sig for at støtte Ørslev
Kloster med midler til at gennemføre en naturplan for det
omkringliggende parkområde. Planen er nu gennemført
– og parken blev åbnet for nye oplevelser på en sensommerdag i september.
Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

”Det er efterhånden tre år siden, vi
begyndte på vores projekt her i parken, og
vi er rigtig stolte af resultatet.”

Sådan indleder klosterforvalter Janne
Fruergaard Keyes sin velkomsttale til forsamlingen af donatorer, Hedeselskabets
medlemmer, lokale politikere og andre
naturelskere, som har marcheret i flok til

Om Ørslev Kloster
Ørslev Kloster ligger ved Limfjorden i nærheden af landsbyen Hald mellem Skive og
Viborg. Til klostret hører 12,5 hektar jord fordelt på have/park-, eng, mose og skovarealer.
Klostret blev etableret omkring år 1200. I dag fungerer det som et arbejdsrefugium, og stedets otte værelse lægger hvert år seng til cirka 3000 overnatninger fordelt på cirka 650 forskellige gæster.
Bygningerne og området ejes af Komtesse Olga Sponnecks Legat, og foreningen
Ørslev Kloster har brugsretten til klosteret.
Følgende har støttet projektet: Hedeselskabet, Skive Kommunes Landsbyudvalg,
Friluftsrådet og LAG-Skive.

samlingspunktet. De er stimlet sammen
under trækronerne på den flotte allé, som
er skabt gennem naturområdet syd for
Ørslev Kloster.
Det er en varm sensommerfredag i
september, og de mange gæster besøger
klostret for officielt at indvie stedets naturområde. Arrangementet er delt op i flere
etaper, og Janne Fruergaard Keyes udtrykker stor begejstring for, at projektet nu
nærmer sig sin afslutning:
”Vi er utrolig glade for, at der var andre
end os, der kunne se ideerne i dette projekt. Projektet kunne ikke lade sig gøre
uden støtte – både økonomisk og i form af
viden – fra Hedeselskabet, Landsbyudvalget
i Skive Kommune, Friluftsrådet og LAG
Skive,” siger hun.

De syge træer er fældet
Naturområdet er varieret med både skov,
en sø, eng, mose og et parkareal, som
grænser op til selve Ørslev Kloster. Stedet
er rigt på kulturhistorie, og det tager sig alt
sammen smukt ud i solskinnet.
Men omgivelserne var helt anderledes,
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144-ddh03a Ørslev Kloster

Nye naturoplevelser ved Ørslev Kloster

Broen

Madpakkehuset

Dansepladsen

Via en 77 meter lang bro forbindes
skovens sydlige del nu med den nordlige.
"Det er en stor glæde for os, at projektet
nu er gennemført, og vi er tilfredse med
det resultat, vi ser i dag," sagde Christian
Bogh, som er kommunikationsdirektør i
Hedeselskabet, da han indviede
"Snekkebroen".

Et madpakkehus er under opbygning
som et led i realiseringen af naturplanen.
Huset er formet som skroget på et
vikingeskib, hvilket trækker linjer til
stedets historiske aner fra vikingetiden.

Den gamle danseplads blev genåbnet af
Olav Nørgaard, som er regionsrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Ørslev
Kloster. Efterfølgende blev pladsen indviet på behørig vis med dans og musik.

Ørslev
Kloster

Stierne
Der er etableret sirlige stier i hele
området, som fører besøgende rundt i
alle afkroge af skoven og parken. På
billedet ses forsamlingen fra indvielsen
af træalléen, som løber mellem klostret
og skoven.
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da Hedeselskabet påbegyndte sit projekt
i 2010. Tidens tand havde nemlig sat sit
præg, og rigtig mange af træerne i skoven
var syge og rådne:
”Der var behov for en del tiltag i området, og det ville kræve mange ressourcer
– både planlægningsmæssigt og økonomisk
for at få gennemført tiltagene, ” fortæller
John Milther Milthersen, som er skovfoged
i HedeDanmark.
Han har stået i spidsen for arbejdet med
at genskabe naturen omkring Ørslev Klo-

ster. Ifølge skovfogeden var flere af de syge
træer helt hule indvendigt, og derfor måtte
de fjernes, før offentligheden igen kunne
færdes sikkert i skoven.
Men ud over fældning og genplantning
af træer og planter har projektet omfattet etablering af broer, madpakkehus og
shelter samt et sirligt stisystem. Alt sammen
har bidraget til, at lokale dagplejere, skoleklasser og andre besøgende i dag kan nyde
naturen under sikre forhold:
”Hedeselskabets formål med at enga-

gere sig i dette projekt var at genetablere
et unikt naturområde. Jeg tror, at vi i dag
kan blive enige om, at der er skabt en sand
naturperle her i Ørslev Kloster,” siger Christian Bogh, som er kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Forfatteroplysninger:
Michael Kristensen (mick@hedeselskabet.dk) er
kommunikationsmedarbejder i Hedeselskabet.
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Kort om Julie
Foto: Orbicon A/S

Navn:
Alder:
Bopæl:
Uddannelse:

Julie Dam Larsen
28
Husum
Kandidatgrad (cand.
scient) i biologi fra
Aarhus Universitet
som blev færdiggjort
i 2013.
Titel:
ErhvervsPhD’er i Forsynings- og Anlægsteknik
Karriere:
Ansat hos Orbicon i 2013
ErhvervsPhD: Environmental Assessment of Sewage Sludge
Management – Focusing on Sludge Treatment in Reed Bed Systems

Foto: Orbicon A/S

Slammineraliseringsanlægget på Helsinge Renseanlæg.
Anlægget er delt op i flere bassiner. De er tilplantet med
tagrør, som medvirker til at øge fordampning af vand fra
slammet samt den biologiske aktivitet i slammet.

Hun undersøger
slammets miljøbudget
Den sidste artikel i Væksts serie om erhvervsPhD’er i
Hedeselskabet stiller skarpt på Orbicon-medarbejderen
Julie Dam Larsens projekt, som vurderer livscyklus for
slammineraliseringsanlæg.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

”Skkkraattt…” forbindelsen til Julie Dam
Larsen er ikke specielt god, da jeg kommer
i kontakt med hende via Hedeselskabets
interne videokonference-system. Jeg er
i Viborg, og Julie har sin daglige base på
Sjælland – nærmere bestemt i Roskilde,
hvor hun er ansat i Orbicons Anlæg og Forsyningsafdeling.

Selvom hun stadig er i 20’erne kan Julie
Dam Larsen allerede skrive flere titler på sit
visitkort.
Hun er Orbicon-medarbejder,
erhvervsPhD-studerende, og så kan man
faktisk kalde hende for en slags ”miljørevisor”. Hendes PhD-projekt handler nemlig
om at opgøre fordele og ulemper – eller
aktiver og passiver – ved at bygge et slammineraliseringsanlæg:

”Jeg arbejder med en analyse af slammineraliseringsanlæg, som både kigger på de
miljøbelastninger og fordele, der må være
ved et slammineraliseringsanlæg. En slags
miljøbudget. Det vil sige, hvad koster det
miljømæssigt at bygge et anlæg,” fortæller
Julie Dam Larsen.
Den egentlige betegnelse for denne
analyse er livscyklusvurdering, og en sådan
vurdering kan foretages i forhold til økonomi eller miljø. I Julies projekt tages der
højde for begge dele – dog med hovedfokus
på miljøet:
”Jeg kigger på plusser og minusser i hele
systemet fra vugge til grav – det vil sige fra
systemet bliver bygget til den dag slutproduktet, slamresten, spredes på marken,”
siger hun.
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Hvad er slammineralisering?
Slammineralisering er betegnelsen for den proces, der forekommer, når mikroorganismer omsætter slam. Organisk
bundet kvælstof i slammet omdannes eksempelvis til mineralsk kvælstof – deraf betegnelsen mineralisering.
Mineraliseringsprocessen omsætter også organiske komponenter i forurenende stoffer, hvorved slammineraliseringen
reducerer forureningsindholdet i slammet. Dyrkning af tagrør
i slammineraliseringsanlæg medvirker til både biologisk aktivitet og høj fordampning af vand fra slammet, hvorved slammets volumen reduceres kraftigt.

Et frugtbart samarbejde
For Orbicon er slammineralisering et
væsentligt forretningsområde inden for forsyning og anlægsteknik. Derfor er projektet
vigtigt.
”Resultaterne fra min livscyklusvurdering af slammineraliseringsanlæg kan
sammenlignes med vurderingsresultater
fra andre metoder til behandling af slam
– som eksempelvis centrifugering. På den
måde kan Orbicon rådgive en kunde om
den bedste behandlingsmetode i en given
situation,” fortæller Julie Dam Larsen.
Også Steen Nielsen, som er produktchef
i Orbicon og Julies nærmeste overordnede,
har positive forventninger til projektet:
”Jeg forventer, at resultaterne af projektet vil skærpe metodens miljøprofil. En
af mine forventninger går på, at klimaeffekten af slammineralisering falder positivt
ud sammenlignet med andre, mere energiforbrugende metoder. Så jeg regner med,

Foto: Orbicon A/S

at projektet vil give slammineralisering
en stærkere markedsposition både her i
Danmark og internationalt,” siger Steen
Nielsen.

Har taget prøver af slam
Indtil videre har feltarbejde fyldt en del i
Julie Dam Larsens travle kalender.
”Jeg har allerede lavet en del feltarbejde
på tre forskellige anlæg – to på Sjælland
og ét på Als. Til en livscyklusvurdering skal
man blandt andet bruge sammensætnin-

Tre spørgsmål til Julie
Hvorfor valgte du at engagere dig i et erhvervsPhD-projekt?
Jeg synes, at det er interessant at kombinere forskning og erhvervslivet. Det er
meget motiverende at vide, at det forskningsarbejde, man laver, har et konkret formål
og vil blive brugt efter projektets afslutning.
Hvad har været den største udfordring ved at skrive erhvervsPhD’en for dig personligt indtil nu?
Der er en del planlægning forbundet med at have sin daglige gang to på to forskellige arbejdspladser (Orbicon og DTU). Man har to sæt kolleger, to kontorer, to
hovedvejledere, to steder, hvor både arbejdsrelaterede og sociale arrangementer skal
passes mm. Det kræver noget tid at få det hele til at gå op, men det er også en sjov og
lærerig udfordring.
Glæder du dig til at afslutte projektet?
Ja, jeg er spændt på at se det endelige resultat.

gen af selve slamresten. Slammet ligger i
lag i bassiner, hvor der vokser tagrør, som
medvirker til at tørre om omsætte stoffer i slammet. Der kan stå over en meter
slamrest i et bassin, før det bliver tømt. Her
har jeg været ude at tage søjler ud af slamresten med et jordspyd. De prøver jeg tager
ud fra anlægget, undersøger jeg for eksempelvis metaller som bly, nikkel og kobber
og andre stoffer, som kan findes i slammet,”
forklarer hun.
Analyseresultaterne indgår i livscyklusvurderingen, der blandt andet fører til en
opgørelse af nettoproduktionen af CO2,
ligesom der eksempelvis laves en vurdering
af slammets påvirkning af miljøet, når
det anvendes som gødning. Resultaterne
kendes i august 2016.

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

Hedeselskabet

Spildevand fra hustande ender som overskudsslam i form af jord
efter en tur i et slammineraliseringsanlæg. Denne nærringsrige jord vil typisk kunne spredes på marker.
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Medlemssiden

Kommende arrangementer
Det nye Moesgaard Museum
¢ Dato: Onsdag d 25. marts 2015 kl 17.00
Sted: Moesgaard Museum, Østjylland
Det nye Moesgaard Museum giver publikum en kulturhistorisk museumsoplevelse i international klasse.

Fiskeri ved en af
landets smukkeste strækninger
¢ Dato: Lørdag d 18. april 2015 kl 08.00

Firmaskove skal
forbedre klimaet
Hedeselskabet støtter organi-

Sted: Arnborg Hedegaard, Vestjylland
Tilbring en dejlig dag med fiskeri ved
Rind og Skjern Å på Hedeselskabets
ejendom; Arnborg Hedegaard.

sationen GROW|FOR|IT, der

Skovens dag i Gellerup Plantage
¢ Dato: Søndag d 10. maj 2015 kl 11.00

social ansvarlighed ved at

Sted: Gellerup Plantage, Syddanmark
Hedeselskabet deltager i Skovens Dag en årlig event, hvor danskerne inviteres
i skoven for at se, hvordan man arbejder med skovbruget.

vil lave en plan for, hvordan
virksomheder kan udvise
investere i skovrejsning i
Danmark.

Foto: Jens Astrup, Scanpix

Private virksomheder skal have mulighed
for at investere i skovrejsning og herigennem bidrage til at forbedre klimaet, fordi
skovene er rigtig gode til at fjerne CO2 fra
atmosfæren.
Det er idéen med det tværfaglige pilotprojekt ”Rejsningsplan for Firmaskoven”,

som Hedeselskabet i år støtter med 200.000
kroner.
Initiativet kommer fra organisationen
GROW|FOR|IT, der med projektet ønsker
at udarbejde en række konkrete anbefalinger for, hvordan et skovrejsningskoncept
kan udformes. Målet er, at konceptet tilgodeser erhvervslivets stigende fokus på social
ansvarlighed og samtidig imødekommer
regeringens ambitiøse planer om skovrejsning.
Idéen er blandt andet at udvikle forskellige scenarier og skovtyper, der kan præsenteres for større virksomheders afdelinger
for socialt ansvar, så de får mulighed for at
bidrage til udformningen af konceptet.
Resultatet af projektet bliver en rapport, der forhåbentlig kommer til at danne
grundlag for etableringen af Danmarks
første firmaskov.

Testcenter for store vindmøller
¢ Dato: Torsdag d 28. maj 2015 kl 17.00
Sted: Nordjylland
Det nationale testcenter for store vindmøller giver en enestående chance for
at opleve, hvorledes fremtidens vindmøller kommer til at se ud.

Klimatiltag i hovedstadsområdet
¢ Dato: Juni – se tidspunktet på hjemmesiden
Sted: Hovedstadsområdet
Tidligere så vi overfladevand som
noget, der hurtigst muligt skulle ud i
havet. Nu skal vi i stedet tilbageholde
vandet på overfladen og udnytte det
som en ressource.

Det kan være svært
at se skoven for
bare træer.

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

Info om adresserettelser
Rigtig mange læsere af Vækst har
besvaret vores spørgeskemaundersøgelse. Vi har modtaget en del rettelser
med blandt andet præcisering af adresser og navne. Desværre kunne vi ikke
nå at lave alle rettelser, før vi skulle
aflevere adresserne til udsendelsen af
denne udgave af Vækst, men vi håber,
at bladet kommer frem alligevel!
Redaktionen

Giv din virksomhed en rådgiver med
overblik, som styrker forretningen.
Se hvordan på viborg.deloitte.dk
Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, Tlf. +45 89 25 25 25
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu
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Foto: Niels Ahlmann Olesen, Scanpix

Klimatilpasning – fra ’religionskamp’ til praktisk handling
FN’s klimapanel har præsenteret nogle
dystre konklusioner i deres femte hovedrapport. Der kommer til at ske markante
forandringer, som allerede nu kan måles
over hele kloden. Rapporten har været
gransket nationalt, og forskningscentret
CRES (Centre for Regional Change in the
Earth System) har udarbejdet en konklusionsrapport om forventningerne til udviklingen i Danmark.
Det er ikke læsning for børn. Vådere
vintre og tørrere somre, afbrudt af hyppigere ekstreme vejrhændelser, samt havspejlshævninger vil påvirke vores samfund.
Hele vores infrastruktur bliver udfordret,
både hvad angår havne, veje, jernbaner,
energidistribution m.v. Vores byer og bygninger bliver udsat for ekstrem nedbør, som
giver oversvømmelser og fysiske skader, og
fødevareproduktionen bliver påvirket.
Vi er nu kommet forbi det punkt, hvor
der stilles spørgsmålstegn ved, om det nu
går så galt, eller om det kun er noget, der
foregår oppe i hovedet på en række ”miljøfantaster”. Heldigvis er der mange, der
arbejder på at løse de kommende udfordringer. Danmark er et land, der har både

den vidensmæssige ressource og det økonomisk råderum, og vi er gået i gang med den
nødvendige planlægning og udvikling, så vi
kan tilpasse os til de ændrede forhold.
Temaet i denne udgave af Vækst viser
en række eksempler på, at vi gennem
fornuftig planlægning kan indrette vores
byrum, så de tager hensyn til ”at vand løber
nedad” og ”at meget vand fylder mere end
lidt vand”, som Søren Gabriel så enkelt
siger. Byrummene skal indrettes, så de kan
håndtere den ændrede situation. Vores
veje og afløbssystemer skal gentænkes,
så spildevand og regnvand håndteres på
hver sin måde, eksisterende bygninger skal
klimasikres, og de fysiske anlæg ved vore
havne og kyster skal sikres. Klimaløsninger
behøver ikke at være store underjordiske
bassinanlæg. Det kan være indretninger
i det åbne rum, som har flere anvendelsesmuligheder, og det kan være løsninger,
som med digital overvågning og styring kan
udnytte mulighederne i de eksisterende
anlæg endnu bedre.
Men vi skal også gøre op med vanetænkning. Vi skal være åbne for at tænke helhedsorienteret på en måde, som udnytter

samfundsressourcerne. Hvis det er billigere
for samfundet at løse en del af byernes klimaudfordring ved at inddrage arealer i det
åbne land til reservoirer, så er det det, man
må gøre. Så må man gennem en balanceret
finansiering sikre, at det ikke bliver enkelte
lodsejere, der skal bære den økonomiske
omkostning af et fælles samfundsproblem.
Ved selv at arbejde tværfagligt, har vi
i Orbicon hjulpet mange kommuner og
forsyninger til at åbne dialogen på tværs og
finde det fælles grundlag, der kan bygges
klimatilpasningsløsninger på. Vi er med
til at udvikle konkrete løsninger og nye
metoder, og har vundet en anseelig del af
markedet.
Som artiklerne her i bladet viser, så har
vi en lang række løsninger på de udfordringer, vi står over for, og vi har et relativt
godt overblik over, hvad der skal til, så det
er bare at komme i gang. Her kan man, for
at citere den gamle Maersk, sige, ”at intet
tab skal os ramme, som ved rettidig omhu
kunne afværges.”
Jesper Nybo Andersen
Adm. direktør
Orbicon A/S
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Søren Gabriel fra Orbicon (i midten) fortæller en projektgruppe fra Middelfart om Orbicons arbejde med klimatilpasning på Lørenskogvej i Rødovre. Her har Orbicon designet
løsninger, der kan håndtere skybrud, som i gennemsnit forekommer med 100 års mellemrum. Det gælder blandt andet nedsivningsanlæg med forsinket overløb til kloakken.

Klimaet
sætter gang i byudvikling
Byernes kloakker kommer til kort på grund af klima
ændringerne. Det har åbnet for helt nye måder at indrette vores byer på og kræver nytænkning på mange
niveauer. Orbicon er blandt frontløberne.

Af Poul Erik Pedersen

Vand i byerne skal håndteres i kloakker.
Det har i mere end 150 år været mantraet
for al tankegang og alle løsninger for håndtering af vand i byerne. Men nu kan kloakkerne ikke klare opgaven længere på grund
af klimaændringerne. Det kræver en helt
ny tankegang og en massiv innovation.
”Nu hvor kloakkerne ikke længere slår
til, så står vi med en kæmpe udfordring,
der går ud på, at alt skal nytænkes. Vi har
stadig brug for kloakken til at håndtere
forurenet spildevand, men samtidig er vi er
nødt til at lægge de gamle vaner, tænkemåder og teknologier til side og finde nye løsninger på de nye problemer. Det kræver en
kæmpe indsats, men vi er allerede godt på
vej,” siger forretningsudvikler Søren Gabriel
fra Orbicon, som er blandt de danske frontløbere på området.

Vand løber nedad
Rent mentalt har Søren Gabriel vasket
tavlen ren ved at indføre to grundsætnin-

ger for håndtering af regnvand, som han
præsenterer for sine kunder:
1) Vand løber nedad
2) Meget vand fylder mere end lidt vand
”Det er så basalt, at folk får et smil på
læben, når jeg præsenterer dem, men det
er alvorligt ment, og det er vigtigt at forstå,
at alle andre regler er til diskussion, når vi
skal klimatilpasse byerne,” konstaterer han.
Virkningen af de to grundsætninger er,
at tavlen vaskes ren. Og det er der behov
for. Al tankegang – fra den overordnede
lovgivning til de enkelte vejregler i en kommune – er igennem 150 år blevet indrettet
efter, at byerne håndterer alt vand i kloakkerne. Så der er behov for et nyt tankesæt.
”Ved at tage udgangspunkt i de to grundsætninger åbner vi et rum for alle tænkelige løsninger,” forklarer Søren Gabriel.

Op i helikopter-perspektiv
Da Orbicon begyndte processen for nogle
år siden, handlede klimatilpasning meget
om lokale, afgrænsede projekter. Som noget

Mere om klimatilpasning
KlimaByen gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Middelfart
Spildevand, Middelfart Kommune og
Realdania. Du kan læse meget mere
om klimatilpasningsprojektet i Middelfart på www.klima-byen.dk
På www.regnruten.dk kan du se en
række klimatilpassede blå-grønne
områder i Brøndby Kommune. Der
er vejviser på, så du kan tage ud og
besøge områderne.

nyt anskues problemstillingerne nu fra
helikopter-perspektiv.
”Vi er begyndt at se på store sammenhængende vandområder. Hvis du ser et
vandopland som en stor, flad og bulet
gryde, så løber regnvandet under skybrud
oppe fra kanterne og ned imod det laveste
punkt i landskabet. Opgaven er så at finde
ud af, hvor regnen kan strømme hen og
eventuelt blive opmagasineret i en periode,
så man undgår oversvømmelser i områder
med boliger eller andet af værdi.” forklarer
han.
”Når vi nu ikke magter at få det til at
holde op med at regne, gælder det om
at lade vandet strømme og samle sig de
steder, hvor det giver mindst skade.”
På stående fod kan han nævne seks
projekter, hvor Orbicon aktuelt arbejder
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I Gladsaxe Kommune har
Orbicon hjulpet boligselskabet i
Marielyst med klimatilpasning.
Tidligere blev regnvandet blandet med spildevand i kloakken,
men nu ledes regnvand fra mere
end 50.000 m2 tag og vej ud
i de grønne områder, hvor det
siver ned.

på oplandsniveau i områder, der går fra 60
hektar og op omkring 200 hektar.
Med overblik over vandstrømmene i et
helt vandopland, opnås der mulighed for,
at den lokale forsyning, kommunen og
borgerne kan udvælge og placere de mest
optimale løsninger.

Værktøjskasse med nye løsninger
En forudsætning for succes er, at hver
enkelt af de konkrete løsninger virker
optimalt. Derfor har Orbicon investeret
betydelige ressourcer i at udvikle en hel
værktøjskasse med nye løsninger.
”Eksempelvis har vi designet et nedsivningsanlæg, som kan kobles sammen med
kloakken. Det er tiltænkt steder, hvor der
ikke er plads til at gøre anlægget stort nok
til at opmagasinere alt det regn, der kan
falde på stedet. Anlægget indeholder blandt
andet en vandbremse, som stopper vandtilførslen fra anlæg til kloak, når kloakken
ikke kan kapere mere vand,” forklarer
Søren Gabriel.
Dette anlæg er blot et enkelt konkret
144-T02A Nedsivningsanlæg
eksempel
ud af mange. Summen af det hele

Foto: Orbicon A/S

er en stribe værktøjer, der gør det muligt at
designe løsninger, som er tilpasset de lokale
forhold.

Vi skal arbejde på tværs
Orbicon rådgiver blandt andet Middelfart,
hvor kommune, spildevandsforsyning og
borgere er godt i gang med et stort klimatilpasningsprojekt, KlimaByen, hvor fokus
er på byudvikling gennem klimatilpasning.
Også her er det erfaringen, at der skal
tænkes nye tanker og arbejdes på nye
måder.
”For 10-15 år siden var det mere opdelt.

Et værktøj til håndtering af regnvand
Orbicon er i fuld gang med at fylde en værktøjskasse med værktøjer til nedsivning og
håndtering af regnvand. Et eksempel er dette nedsivningsanlæg med forsinket overløb
til kloak. Anlægstypen anvendes på lokaliteter, hvor der er begrænset plads.
Anlægget nedsiver 99 procent af nedbøren på et år. Dermed anvendes kloakken til det
den er god til, nemlig at lede små mængder vand bort.
Opstuvning af vand ved
regnhændelse, som i
gennemsnit forekommer
for hver 100 år.

Normalregn nedsives
Grafik: Troels Marstrand

Opstuvning af vand ved
regnhændelse, som i
gennemsnit forekommer
hvert andet år.

Regulerbar overfaldskant
giver mulighed for at bestemme, hvor meget vand
der skal opmagasineres i
anlægget.
Overløb til kloak

Vandbremse. Vandbremsen leder ikke vandet hurtigere
til kloakken, end kloakken kan håndtere det.

Byplanlæggerne arbejdede med deres
område, vejingeniørerne stod for vejene, og
afløbsfolkene stod for kloakkerne. Men nu
bliver den gængse måde at tænke løsninger
på udfordret – ikke bare for os, men også
for de andre faggrupper,” fortæller direktør
Allan Bruus fra Middelfart Spildevand A/S.
Ifølge direktøren er den store udfordring
for et firma som Middelfart Spildevand at
sikre sig de kompetencer, der skal til for
at gå i dialog med kommunens afdelinger
inden for planlægning samt veje og trafik –
og med borgerne.
”For vores vedkommende har vi gjort det
utraditionelle – i hvert fald for en mindre
spildevandsforsyning – at vi har ansat en
arkitekt, som gør, at vi kan løfte opgaven,”
forklarer han.

Søger merværdi
Hele idéen med projektet går ud på søge
merværdi ved at arbejde på tværs af en
række forskellige interesser og faggrupper.
”Set fra vores synsvinkel er det en urealistisk dyr løsning at bygge underjordiske
bassiner, som kan kapere skybrud. Så for
os som spildevandsforsyning opstår merværdien ved at finde frem til løsninger, som
er mere robuste og fleksible, og som kan
håndtere både hverdagsregn og skybrud.
Kommunen på sin side opnår merværdi
i form af byudvikling og livskvalitet, og
borgerne får en bedre beskyttelse af deres
værdier i en skybrudssituation,” konstaterer
Allan Bruus.
Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk ) er
freelancejournalist.
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Ådale kan rumme store mæn
Torsdag den 16. oktober gik Uggerby å i Nordjylland over sine bredder. Landmand John Povlsen tog et billede, hvor man kan se
ådalen, der næsten er helt fyldt med vand. På det lille billede kan man se ådalen på samme sted i en mere normal tilstand.

Foto: John Povlsen

Foto: Henny Hermansen

Oktober måneds oversvømmelser i Nordjylland understreger

få et billede af, hvilke virkemidler vi bør
satse på, har Orbicon screenet effekt og
omkostninger ved forskellige virkemidler i
forbindelse med fire udvalgte case-områder.
De fire cases handler om vandløb, der går
gennem en række kommuner: Herning og
Holstebro samt Aarhus, Vejle og Gribskov.
Resultaterne af screeningen viser, at en
række mulige virkemidler ikke giver stor
nok effekt i de konkrete områder. Disse
virkemidler er eksempelvis vådområder,
opmagasinering af vand i lavninger langs
vandløbene samt kontrolleret dræning. I
de fire case-områder kan disse virkemidler
ganske enkelt ikke holde nok vand tilbage
til at imødegå en oversvømmelse af byerne.
Screeningen viser, at kun ådalene har
kapacitet nok til at tilbageholde store
mængder vand i de fire områder. Det forudsætter, at der bliver konstrueret anlæg,
eksempelvis sluser og diger, som gør det
muligt at tilbageholde vandet bestemte
steder i ådalene i en periode.
Desuden viser screeningen, at det vil
være en god idé med en intelligent styring
af vandet. Det vil gøre det muligt at lukke
for vandgennemstrømningen i oplandet,
når vandstanden kommer op på et bestemt
niveau.
Eftersom screeningen er baseret på de

behovet for at tage fat på de udfordringer, der opstår, når
store regnmængder får vandløb til at gå over deres bredder
og oversvømme byer. Det sker nu med partnerskabet Vandet
fra Landet. En screening af forskellige virkemidler viser, at det
nogle steder i Danmark kan blive nødvendigt at opmagasinere monsterregn i ådale. Andre steder kan mindre radikale
løsninger klare opgaven.
Af Inge Faldager, Teknologisk Institut, og Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S

Oversvømmelserne i Nordjylland i oktober
var et såkaldt ”wake-up call.” Hele Danmark blev pludselig opmærksom på, at vi
er nødt til at sikre en effektiv håndtering af
regnvand – ikke blot i byerne, men også i
det åbne land.
Heldigvis er løsningerne allerede på vej
med partnerskabet Vandet fra Landet. I
forbindelse med projektet har Orbicon i
sommer gennemført en screening af forskellige virkemidler. Den viser, at det på
visse lokaliteter kan være svært at undgå at
skulle bruge ådalene til at opmagasinere de
store mængder regnvand. Andre steder kan
de lokale forhold give mulighed for andre
løsninger.

Derfor skal vi i gang med at se på, hvordan forskellige virkemidler kan bidrage
til at tilbageholde store vandmængder for
at imødegå oversvømmelser af de byer,
der ligger ved vandløbene. Etablering af
eksempelvis sluser og diger i ådalene giver
nogle udfordringer i forhold til både natur,
landskab og lodsejere, men vi bliver nødt
til se nærmere på mulighederne, og det er
vi i gang med allerede nu i forbindelse med
partnerskabet Vandet fra Landet.

Behov for
konstruerede anlæg i ådale
I de seneste år er en række forskellige idéer
og virkemidler kommet på banen. For at
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ngder regn

moms

konkrete forhold omkring fire konkrete
vandløb, er det klart, at der andre steder
kan være lokale forhold, som giver mulighed for andre løsninger.

Hvad med naturen og lodsejerne?
På lokaliteter, hvor det ikke er muligt at
finde tilstrækkelig kapacitet til regnvandet
andre steder end i ådalene, står vi med
nogle udfordringer i forhold til både naturen og landskabet i ådalene samt de lodsejere, der ejer jorden.
Derfor bliver der behov for at udvikle
modeller for, hvordan lodsejerne kan inddrages konstruktivt i løsningerne. Samtidig
skal der sættes fokus på, hvordan vi kan
udvikle løsninger, der ikke er for synlige
i landskabet, og som bedst muligt tager
højde for de landskabelige og naturmæssige
værdier i ådalene.
Efterlysning af idéer og teknologier
Efter Orbicons screening af virkemidler har
Vandet fra Landet inviteret virksomheder

Vandet fra Landet er et partnerskab bestående af Teknologisk Institut, Smith Innovation og Orbicon A/S. Partnerskabet finansieres af Naturstyrelsen.
Partnerskabet tager udgangspunkt i fire åer, der skaber store oversvømmelse i
byområder. Det er Storå (Herning og Holstebro kommuner), Ege Å og Århus Å (Århus
Kommune), Højbro Å (Gribskov Kommune) samt Grejs Å (Vejle Kommune). Desuden
medvirker Videncenter for Landbrug, Region Midt samt Danske Maskinstationer og
Entreprenører i partnerskabet. Formålet med partnerskabet er at udvikle, dokumentere og præsentere klimatilpasningsteknologier, der kan håndtere vandet fra landet
og dermed aflaste byområder under skybrud og ved ekstreme nedbørssituationer.
Målet er blandt andet at skabe grundlag for eksport af knowhow og teknologier.
Du kan læse mere om partnerskabet Vandet fra Landet og idekonkurrencen her:
http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet

og vidensmiljøer til at byde ind med konkrete løsninger på de fem udfordringer,
som partnerskabet har identificeret:
• Vand på marker
• Vand i vandløb
• Intelligent styring
• Beslutningsstøtteværktøj
• Dataintegration
Fristen for at indsende idéer er den 1.
december, og alle de indsendte løsningsforslag samles i et katalog og præsenteres ved
en konference i januar/februar 2015.
Herefter vil de bedste løsninger blive
udvalgt til et udviklingsforløb med henblik
på markedsmodning, eventuelt med mulig-

hed for test i en eller flere af de involverede
kommuner.
Med denne proces forventer partnerskabet at igangsætte en udvikling, der giver
forsyningsselskaber, kommuner og andre
centrale aktører adgang til produkter, software og andre løsninger, som samlet set
kan hjælpe med at løse opgaven med at
beskytte vores byer mod oversvømmelser
fra vandet fra landet.
Forfatteroplysninger:
Henrik Vest Sørensen (vest@orbicon.dk) er afdelingschef i Orbicon A/S. Inge Faldager (if@teknologisk.dk) er seniorkonsulent ved Rørcentret på
Teknologisk Institut.

HURTIG KAFFE …

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.

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

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.

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

Vandmanden 10B | 9200 Aalborg SV | Telefon 9631 4666 | Fax 9631 4665 | info@sharpaalborg.dk | www.sharpaalborg.dk
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Renere regnvandsbassiner
er en gevinst for alle
Klimaændringerne sætter fokus på behovet for at
optimere regnvandsbassiner, der renser og forsinker
vand fra regnvandskloakker. Ny viden og nye metoder
kan sikre en bedre og billigere vedligeholdelse.

Af Poul Erik Pedersen

Klimaændringer og mere hyppige regnskyl
øger behovet for at oprense og renovere et
stort antal regnvandsbassiner, der gennem
mange år har renset regnvand fra regnvandskloakker, før det udledes i vandløb,
søer eller hav.
Det fortæller Brian Rosenkilde, der er
civilingeniør i Orbicon.
”Ny viden giver nu mulighed for at få
regnvandsbassinerne renset og eventuelt
lagt om, så den fremtidige vedligeholdelse
bliver lettere og billigere. Og i stedet for at
se på hele sedimentfraktionen som noget,
der blot skal deponeres, er trenden nu, at
man betragter dele af sedimentet som en
ressource,” siger Brian Rosenkilde til Vækst.
Sediment er betegnelsen for det materiale – primært grus, sand og organisk
materiale – der aflejres på bunden af regnvandsbassinerne.
Regelmæssig vedligeholdelse af regnvandsbassiner
er nødvendig for at bevare en høj naturkvalitet og
gode levevilkår for eksempelvis butsnudet frø.

Vigtigt at fastholde renseevne
En oprensning og renovering kan bidrage
til at fastholde og måske forbedre bassinernes evne til at rense regnvandet, der ofte er
forurenet – især hvis vandet kommer fra
veje, hvor biler efterlader olie og stoffer fra
bildæk og udstødning.
Regnvandsbassiner på jordoverfladen
er typisk bygget op i to niveauer. Nederst
er der et niveau, hvor der står vand hele
tiden. Når regnvand opmagasineres her en
periode, bundfældes både sand, grus og
forurenede partikler, hvorved vandet bliver
renset. Oven over det permanente vandspejl er der en ekstra magasinkapacitet,
som kan rumme en mængde ekstra vand i
forbindelse med regnskyl.
”Med tiden bliver den nederste del fyldt
op med sediment. Det betyder, at bassinet
ikke længere har plads til, at vandet kan
stå og bundfælde forurenede partikler.
Dermed udleder bassinet stort set kun

urenset regnvand. Til gengæld er magasinkapaciteten der stadig, så bassinet kan
fortsat kapere de ekstra vandmængder, når
der kommer meget regn,” forklarer Brian
Rosenkilde.

Få reduceret mængden af sediment
For at fastholde bassinets renseevne er det
optimalt at oprense regnvandsbassinerne
cirka hvert tredje-femte år. Det viser ny
viden, der er opbygget om regnvandsbassiner inden for de seneste år.
Men oprensning kan blive dyrt – typisk
omkring 350-1.000 kroner pr tons – fordi
det forurenede materiale som udgangspunkt skal deponeres på losseplads. Derfor
er der udviklet nye metoder, som gør det
muligt at optimere økonomien.
”For det første kan man lægge det oprensede materiale til tørre ved regnvandsbassinet. Det har man lov til, hvis det er på
samme matrikel. Hvis du har et sediment
med slam, så er vandindholdet måske 90
procent. Derfor kan man reducere massen
med mange tons ved at lade de opgravede
materialer afvande, hvorved vægten kan
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Lille vandsalamander er en af de arter,
der kan findes i regnvandsbassiner med god naturkvalitet.
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reduceres betragteligt. Desuden sker der
det, at en del af forureningen nedbrydes
af bakterier. Dermed bliver bundmaterialet også mindre forurenet over tid. Begge
dele kan minimere omkostningerne, når
materialet skal bortskaffes,” forklarer Brian
Rosenkilde.

Ressourcer frem for ”affald”
For det andet kan forsyningsvirksomheden,
der ejer regnvandsbassinet, i nogle tilfælde
opnå fordele ved at omlægge bassinet i forbindelse med en oprensning.
”Undersøgelser har blandt andet givet
os en detaljeret viden om, at de grovere
partikler som sand og grus typisk ikke er
forurenede, mens mindre partikler er forurenede. Den viden har givet os værktøjer
til at indrette regnvandsbassinerne sådan,
at de rene, grove partikler bundfældes ét
sted i bassinet, mens de små, forurenede
partikler bundfældes et andet sted,” fortæller han.
Det gør det muligt at indrette bassinet
sådan, at en gravemaskine kan grave de
grove partikler op hvert halve år, så materialet kan blive anvendt til vejbyggeri, bundsikringsgrus eller lignende. Det forurenede
bundfald kan så graves op for eksempel
hvert tredje år.
Nødvendigt at pleje naturværdier
Samtidig giver en systematisk vedligeholdelse en stor gevinst for de naturværdier,
der ofte opstår omkring regnvandsbas-

Foto: Jakob Damborg, NatureEyes

siner. I mange tilfælde kommer der nemlig
padder og andre beskyttede dyre- og plantearter ved bassinerne. Det betyder, at de
udvikler sig til natur, der er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens paragraf 3.
Når bassinerne er blevet til paragraf
3-natur, skal det begrundes med hensynet
til naturindholdet, når man søger tilladelse
til oprensningen.
”Typisk ser man en udvikling, hvor
naturkvaliteten forøges de første fem-syv
år efter etableringen af bassinet. Efterhånden som det fyldes med sediment,
falder naturkvaliteten igen, så der til sidst
kun er ganske få arter tilbage. Når man
laver oprensningen, er det muligt, at man
kommer til at skade enkelte individer. Til
gengæld sikrer man, at bestanden fortsat

Separate kloakker og regnvandsbassiner
Allerede for mange år siden begyndte de danske kommuner at adskille regnvand og
spildevand, så spildevandet blev ledt til renseanlægget i ét sæt rør, mens regnvand
blev ledt bort fra veje og huse via et andet sæt rør.
Regnvandsbassiner har til formål at sikre en vis rensning af det ofte let forurenede
regnvand og samtidig at forsinke udledningen af regnvand til vandmiljøet fra de separate regnvandskloakker.

kan bestå. Det er et af de væsentlige argumenter for, at bassinerne bør vedligeholdes
cirka hvert tredje-femte år,” siger han.

Gode erfaringer med at tage hensyn
HedeDanmark varetager ofte det praktiske
arbejde med at rense regnvandsbassiner op
for kommunerne. Her fortæller regionschef
Claus Lorenzen, at det ikke er noget problem at tage hensyn til særlige naturværdier i bassinerne.
”Vi oplever meget ofte, at der skal tages
nogle specielle hensyn i forbindelse med
vedligeholdelse af regnvandsbassiner. Der
kan være bestemte steder i bassinerne,
hvor vi skal passe på bestemte arter. Et
typisk krav er, at en del af bevoksningen
i bassinet skal have lov at blive stående.
Desuden kan der være hensyn til publikumsfaciliteter som borde, bænke og broer,
ligesom vi også har dialog med eventuelle
lodsejere om arbejdet. Normalt går det alt
sammen uden større problemer,” fortæller
Claus Lorenzen.
Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk) er freelancejournalist.

LADSPREDER

AF POLYETHYLEN OG RUSTFRI STÅL,
MED GPS-STYRET MÆNGDEREGULERING
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Vi skal gå på vandet
Hvert år opstår der situationer i byer, hvor
klimaflisen kunne have hjulpet.

Klimaspring
Klimaspring-projektet er støttet af
Realdania med et beløb på 60 mio. kr.,
og ideen med projektet er at få omsat
interessen for klimatilpasning til en
virksomhedsdreven udviklingsindsats
og gøre Danmark til den førende
nation inden for klimatilpasningsteknologier.

De deltager i samarbejdet:
Foto: Claus Fisker, Scanpix

Vi kommer til at gå på vandet for at tilpasse os klima
forandringerne. En af løsningerne på fremtidens ekstreme

•
•
•
•
•
•

Tredje Natur
ACO Nordic
Wewers
Teknologisk Institut
Kollision
Orbicon

regn bliver at gemme vandet ned under fortovet. Orbicon
er med til at udvikle klimaflisen, som skal håndtere regnvandet.
Af Mads Sønnegaard Poulsen, Orbicon A/S

Forskellige parter er gået sammen med
et udvalg af eksperter for at undersøge,
hvordan byens fortove kan være med til at
håndtere de store regnmængder. Orbicon
og Tredje Natur er nogle af udviklingsparterne.
Kommuner står over for en genopretning af byens fortove, veje og cykelstier og
sammen med kloakforsyningsselskaber,
vil de undersøge, hvordan de i fremtiden
kan håndtere de store mængder regnvand
via fortovene. Der er for eksempel 700 km
fortov i Københavns Kommune, så potentialet for at opbevare regnvand er stort.
Det er en stor omkostning, når vores
byområder oversvømmes, og oversvømmelserne sker stadig oftere. Derfor er der
også store indsatser og investeringer på vej.
I Københavns Kommune forventes det at
udgifterne til klimatilpasning løber op i 3,8
milliarder kroner over de næste 20 år, og
700 millioner til genopretning af fortove.
Med klimaflisen slår man to fluer med ét
smæk. Systemet er fleksibelt, og man kan
løbende anlægge de nye klimafortove, når
man alligevel graver op for at udskifte rør
eller skal genoprette et slidt fortov.

Prototype er klar
En prototype på klimaflisen er netop ved
at blive klar efter cirka to års udviklingsarbejde. Konceptet er effektivt og enkelt. Det
skal være økonomisk at implementere, og
det skal nemt kunne indbygges i fortovene.
Konceptet er en kasse med aftagelige sider,
hvor flisen udgør låget. Når man sætter
kasserne sammen, får man en lang rende,
som kan rumme vandet. Alt i alt rummer
fortovene en stor kapacitet, og mulighederne med klimaflisen er mange. Man
kan lede vandet til en sø eller lignende på
overfladen. Man kan forsinke vandet og
lede det til kloakken, når der igen er plads.
Man kan nedsive vandet til grundvandet
via faskiner under jorden eller man kan
opbevare vandet og bruge det til vanding
og andre formål.
”Det er et fleksibelt system, der kan indarbejdes næsten alle steder i byen, og tilpasses de muligheder der er på det enkelte
sted. Vi har arbejdet meget med klimatilpasning i byerne, og det er en udfordring
at få plads til at håndtere regnvandet i de
gamle bykerner. Her udnytter vi et meget
funktionelt, men egentlig kedeligt byrum til
at opbevare vandet,” siger Flemming Rafn
Thomsen, Founding Partner i Tredje Natur,
der er konceptejer af klimaflisen.

Ud i virkeligheden
Klimaflisen er en del af Realdanias Initiativ
”Klimaspring”, der gik i gang i foråret 2013
med første led i projektet. Nu er anden
fase gået i gang, og i sommers fik projektet
endnu 4,5 millioner kroner i udviklingsstøtte af Realdania og har dermed fået otte
millioner kroner i udviklingsstøtte alt i alt. I
2017 skulle klimaflisen være i produktion.
”Fortovet er med til at håndtere ekstreme regnmængder. Det frigiver kapacitet
i kloaksystemet, og modvirker oversvømmelser og udløb af urenset spildevand til
for eksempel havnen. Vandet fra fortovet
giver også mulighed for at lave rekreative
elementer på overfladen som små vandløb,
søer og regnbede,” forklarer Peter Nielsen,
der er projektleder i Orbicon.
Fortovet kan eksempelvis tage imod
vandet fra byens tage og anvende vandet
lokalt. Løsningen vil være billigere end den
traditionelle løsning med endnu større rør
i kloakken, og klimaflisen kan tilføre byen
nye værdier samtidig med, at det er en
økonomisk løsning på klimatilpasningsproblemet. Med de mange kilometer fortov,
der er i verdens byer, er der et stort eksportpotentiale.

Forfatteroplysninger:
Mads Sønnegaard Poulsen (mspo@orbicon.dk) er
kommunikationsmedarbejder i Orbicon A/S.
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Orbicon er med til at levere innovative løsninger til
ambitiøs renovering af Bellahøjhusene i København.
Af Poul Erik Pedersen

Der var stolthed i Orbicon, da det blev
klart, at virksomheden var med til at give
det bedste og mest visionære bud på, hvordan den gigantiske opgave med at renovere
Bellahøjhusene i København skal gribes an.
”Opgaven er en stor udfordring, fordi der
skal gennemføres en ambitiøs renovering
af husene, og samtidig skal de fredes. Så
renoveringen skal godkendes af Kulturstyrelsen, der skal sikre, at bygningerne fremstår tæt på den oprindelige arkitektur. Det
er en stor udfordring, fordi den forestående
fredning sætter mange begrænsninger for
de løsninger, man kan vælge. Derfor er der
et stort behov for innovation i projektet,”
fortæller projektleder Sigurd Andersen fra
Orbicon.

Vinder-konsortiet
Henning Larsen Architects A/S
Erik Møller Arkitekter A/S
GHB Landskabsarkitekter A/S
Orbicon A/S
Rekommanderet A/S

Henning Larsen Architects står i spidsen
for det vindende konsortium med Orbicon
og en række andre virksomheder.
Ifølge projektets dommerpanel er den
store styrke ved vinderprojektet, at det har
leveret nogle klare retningslinjer for, hvordan renoveringen i praksis skal håndteres.
”Vi udviklede et analyseværktøj, som
blandt andet giver mulighed for at vurdere,
om enkelte elementer i byggeriet bør genskabes, om de skal fornys – eller om det
er mest hensigtsmæssigt at tilføje noget
helt nyt til den enkelte bygning,” forklarer
Sigurd Andersen.

Betonflise-innovation
En af de største udfordringer er, at den
nuværende klimaskærm består af betonfliser, der falder ned. Klimaskærmen er den
indpakning, der beskytter bygninger mod
vind og vejr. Bygningerne skal have ny klimaskærm og skal isoleres – allerhelst uden
at det kan ses.
”Vi arbejder på at lave en facaderenovering, hvor vi lægger isolering på ydersiden
af husene og lægger en ny facade udenpå.
Det er helt afgørende, at bygningerne
kommer til at fremstå så tæt som muligt

på det originale udseende. Det giver nogle
udfordringer, da man ikke uden videre kan
rekonstruere den hidtidige facade med
betonfliser,” fortæller Sigurd Andersen.
Derfor har Orbicon medvirket til at
udvikle ideer til en helt ny type betonflise.
Den er støbt i én proces, men består af to
forskellige lag af beton. På den side, der skal
vende udad, er der et lag traditionel beton,
der ligner betonen på de hidtidige fliser.
Indvendig mod huset er der et lag stærk
fiberbeton.
”Fiberbetonen gør det muligt at hænge
flisen op på et metalunderlag, der er boltet
fast på huset, således at der bliver plads til
isoleringsmateriale bag fliserne,” forklarer
ingeniøren fra Orbicon.
På tilsvarende vis skal der findes innovative løsninger for blandt andet ventilation
og brandsikkerhed. Resultatet bliver et
illustreret byggekatalog, som angiver retningslinjer for projektet. Derefter vil de fire
boligselskaber i området hver især udbyde
de konkrete renoveringsprojekter, som får
tilknyttet deres egne rådgivere og entreprenører.
”Når selve renoveringen går i gang, bliver
det så vores opgave at sikre, at retningslinjerne bliver fulgt, og at holde fokus på
samspillet mellem de forskellige projekter
og bygninger i området,” forklarer Sigurd
Andersen fra Orbicon.

Miljø

Bellahøj
- en innovativ fredning
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Mette forbedrer miljøet
Vandpesten skæmmer det bånd af søer, der strækker sig
gennem København. Men HedeDanmarks specialskib
med kælenavnet Mette Mejekurv er et effektivt våben
mod de uønskede, grønne vækster.
Af Carsten Sivertsen

Sortedamssø, Peblinge Sø og Skt. Jørgens Sø
er sammen med det omgivende stisystem
vigtige åndehuller for københavnerne. Men
en kraftig bestand af vandpest og en stærk

fosforlugt sætter et grønt – og af og til ildelugtende – præg på de i alt fem bassiner,
som søerne er opdelt i.
Dét er et specialfartøj på 2 gange 10
meter fra HedeDanmark med til at gøre
noget ved. Med en arbejdsdybde på 1,5

meter sørger fartøjet med tilnavnet Mette
Mejekurv for, at søerne hvert år bliver
befriet for mellem 800 og 1000 tons vandpest.
”Vi købte grødehøsteren i Holland for et
par år siden, og den viste sig at være et godt
alternativ til den noget mere omstændelige
og hårdhændede metode, vi hidtil havde
anvendt med blandt andet gravemaskiner,”
siger projektleder og skovfoged Mikkel
Fagerbo.
Grødehøsteren er i gennemsnit i aktion
én gang om måneden i søerne, og fartøjet
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Det specialbyggede fartøj sørger for, at søerne i København
bevarer deres rekreative værdi for byens borgere. Mellem
800 og 1000 tons plantemateriale er det årlige udbytte.

Søerne i København
De tre søer er vigtige rekreative
områder for beboere og gæster i
den indre del af København.

Sortedams Sø
Peblinge Sø

bringer også cykler, knallerter og vejskilte
for dagens lys. Dermed ligger der også en
opgave for HedeDanmark i at skille det forurenede affald fra det plantemateriale, der
kan anvendes som gødning. De forurenede
fragmenter bliver kørt til affaldsanlægget
Solum i Roskilde.

Foto: Claus Boesen, Media Press

kan betjenes af en enkelt person. Dertil
kommer mandskabet på de lastvogne,
der transporterer grøden bort. Under alle
omstændigheder er der tale om en langt
mindre kompliceret og mere skånsom
proces end tidligere.

Økologisk gødning
Mens københavnerne er glade for at slippe
af med grøden, er nogle økologiske landmænd glade for at kunne bruge plantematerialet til gødning.
”Vi har en aftale med økologerne om,
at de modtager høstudbyttet til en favorabel pris, og dermed gør grøden altså også
nytte,” siger Mikkel Fagerbo.
Der kommer dog andet ”høstudbytte” op
fra søerne. Nogle borgere forveksler søerne
med lossepladser, så Mette Mejekurv

Indsatsen lykkedes
Søernes betydning for københavnernes
rekreative rum blev opprioriteret, da kommunen for cirka 10 år siden igangsatte et
projekt, der skulle forbedre miljøet. Fiskebestanden var efterhånden reduceret til
skaller og brasen, som spiste de smådyr,
der levede af de vildtvoksende grønalger.
Københavns Kommune tog initiativ til at
udsætte rovfisk, der kunne leve af skidtfisken, og samtidig gik kommunens folk i
gang med at plante nye vækster i søerne.
Indsatsen lykkedes, og vandet blev klarere. Men da der samtidig kom ekstra lys
til søbunden og dens store beholdning af
næringsstoffer, kom der også gang i produktionen af endnu mere vegetation.
”Vi var ikke klar over, at der var så
mange næringsstoffer i søernes bund, så
forbedringen af vandmiljøet gjorde på
en måde, at vi stod over for et æstetisk
problem,” siger biolog Kim Michelsen fra
Københavns Kommune.
”Søerne er desuden karakteriseret ved
at have faste kanter, og det betyder, at de
i modsætning til andre søer ikke tillader
plantemateriale at flyde op på en bred og
dér indgå i en naturlig forrådnelsesproces.
I stedet samler plantematerialet sig i hjørnerne og afgiver en slem lugt. Og det er jo
heller ikke pænt at se på,” siger han.
Hertil kommer, at en for tæt plantevækst
er med til at hindre den sejlads, der foregår
med vandcykler og små både på Peblinge
Sø. Så når Københavns Kommune gør en
indsats for søerne, sker det i en afvejning af
balancen mellem at have et godt vandmiljø
og gode rekreative rammer om borgernes
fritidsliv.

Skt. Jørgens Sø
Frederiksberg

Østerbro
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Chr.
havn
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Grafik: Troels Marstrand

”Man kan sige, at opgaven med at skære
grøde mere er et resultat af nogle æstetiske
hensyn. Men sammen med grøden fjernes
der ganske store mængder af næringsstoffer fra søernes bund, og det giver en
betydelig positiv miljøeffekt,” siger Kim
Michelsen.

Drikkevand under krigen
Søerne får primært tilført vand fra Utterslev Mose og fra Emdrup Sø. I sjældne
tilfælde også fra Damhussøen. Alt sammen
via rørlagte københavnske vandløb.
De opdæmmede søer blev tilbage i middelalderen brugt til at føre vand ind i voldgravene omkring København. Det er det
voldgravssystem, man i dag kan se rester af
i blandt andet Tivoli.
Ældre københavnere har drukket af
vandet fra Sortedamssø, Peblinge Sø og Skt.
Jørgens Sø, men det er efterhånden nogle
år siden, oplyser Kim Michelsen.
”Under generalstrejken i 1944 førte protesten mod den tyske besættelsesmagt til
nedlukning af den normale tilførsel af drikkevand, og så måtte søerne lægge vand til.
Siden har der muligvis været nogle tilfælde,
hvor søvandet er brugt som brugsvand.”
I dag er søerne ren rekreation – med god
hjælp fra effektive Mette Mejekurv.

Forfatteroplysninger:
Carsten Sivertsen (cs@prkon.dk) er kommunikationsrådgiver og freelancejournalist.
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Europas første
FSC-certificerede træhus
Signe og hendes hus
Signe Wenneberg er forfatter til talrige
bøger og arbejder til daglig som konsulent i kommunikation og bæredygtighed. Hun er klimaaktivist, blogger
og medlem af Det Etiske Råd, herunder
også udvalget for bæredygtigt forbrug.
Se mere på www.signewenneberg.dk.
Huset er 72 m2 og er bygget i nyt FSC®certificeret træ og genbrugsmaterialer.
Taget er af robinietagspån, og isoleringen er træfiber.

En glad Signe Wenneberg ved det færdige sommerhus af certificeret træ.

Foto: Signe Venneberg

”Når jeg kan bygge bæredygtigt, så kan alle,” siger Signe
Wenneberg – bæredygtighedsaktivist og forfatter. Hun
har bygget Europas, måske endda verdens, første FSC®
certificerede hus, som er bygget udelukkende i træ.
Vi har stillet den stolte bygherre nogle spørgsmål om
bæredygtigt byggeri.

I oktober blev Signe Wenneberg færdig
med at bygge Europas – måske verdens –
første FSC®-certificerede træhus på pæle.
Det er bygget af træ, træ og træ og med
genbrug og bæredygtighed tænkt ind i alt.

Hvad fik dig til at gå i gang
med byggeriet? Hvad var planen?
Der var slet ikke nogen plan! Jeg har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og jeg
har længe ønsket mig et lille træhus. Men

det lod sig ikke bare lige realisere. Sommerhuse har været dyre, jeg er enlig forsørger
– og så er jeg heller ikke den store selvbygger. Så det var alt i alt lidt urealistisk. Men
sidste sommer var jeg så til en middag, der
blev afholdt på en mark. Den smukkeste
varme sommeraften. Jeg gik en lille tur, og
halvtreds meter fra middagsselskabet var
der et vildnis af en grund med en gyselig
swimmingpool og et mærkeligt 1960’er-hus,
men med den samme udsigt, som vi havde
kigget på hele aftenen. For sjov søgte jeg på
adressen og fandt ud af, at den havde været
til salg meget længe. Jeg gav et helt urealistisk lavt bud via en app. og tænkte ikke
mere over det før næste dag, da jeg blev
ringet op. Om jeg ville skrive under?

Hvad skete der så? Hvorfor ikke
bare sætte det gamle hus i stand?
Helt fra begyndelsen tænkte jeg meget over
bæredygtighed, og der er jo ingen tvivl om,
at det mest bæredygtige er at bevare. Sådan
tænker vi i hvert fald traditionelt. Men er
det så også det? Huset var lavet af tarvelige
materialer fra inderst til yderst: Plastmaling, trykimprægnerede brædder og stenuld med muselort, grimme døre, grimme
punkterede ruder, grimme gulvtæpper. Der
var intet i det hus, der var værd at bevare
til eftertiden – og hvorfor så forsøge? Jeg
fik god hjælp af et nedrivningsfirma fra
Roskilde til en grundig miljø-nedrivning,
hvor alt blev genbrugt – om ikke andet til
vejbelægninger. Og det at stå der og se et
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Bygeriet blev gennemført uden
affald. Rester af gulvbrædder
blev eksempelvis brugt til
vindueskarme og hylder.

er dansk
Et frisk pust til bæredygtige byggeprojekter
Regeringen besluttede i sommer, at staten – det vil sige ministerier og styrelser – skal
indkøbe dokumenterbart bæredygtige træprodukter, herunder papir og træbaserede
byggematerialer. Sammen med Signe Wennebergs højt profilerede sommerhusbyggeri
giver det et frisk pust til anvendelsen af dokumenterbart bæredygtigt, dvs. certificeret,
træ i danske byggeprojekter.
Det vurderer certificeringsleder og biolog Karina Kitnæs fra Orbicon A/S, som har
forestået FSC® projektcertificeringen af Signe Wennebergs sommerhus.
”Hvor det normalt er virksomheder, der certificeres, så er byggeri et specielt område,
for her er det nemlig selve byggeprojektet, der certificeres med en såkaldt FSC®- og/
eller PEFC™-projektcertificering. Ud over de statslige byggeprojekter forventer vi, at
eksempelvis kommuner og større virksomheder lader sig inspirere af staten og Signe
Wenneberg til at anvende bæredygtige træprodukter i byggeriet samt at få det dokumenteret med en byggerispecifik certificering,” siger Karina Kitnæs.
Kontakt: Karina Kitnæs: kaki@orbicon.dk, tlf 20 11 95 82.

Certificering af træ og byggerier
Der findes to store certificeringsordninger, som dokumenterer, at træ produceres bæredygtigt. Udover skovcertificering og sporbarhedscertificering tilbyder begge ordninger
blandt andet projektcertificering af byggeprojekter:
PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) www.pefc.dk
FSC® (Forest Stewardship Council) www.fsc.dk
Ved byggerier anvendes ofte bredere certificeringer, der omfatter hele byggeriet:
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

hus blive til ingenting, ja, det provokerede
mig simpelthen så meget, at jeg besluttede
mig for at se, hvordan man kunne gå den
modsatte vej. Jeg fandt ud af, at jeg gerne
ville bygge sådan, at mit hus ikke bare kan
holde i 100-200 år, men også sådan, at hvis
nogen skulle finde på at pille mit hus fra

hinanden, så kan alt genanvendes til for
eksempel at bygge et andet hus med.

Hvordan fandt du på at
huset skulle være FSC-certificeret?
Igen var det en stor tilfældighed. Jeg kender
Loa Worm fra FSC Danmark fra tidligere.

Det færdige træsommerhus fremstår smukt i FSC®-certificeret træ.

Foto: Signe Venneberg

Foto: Signe Venneberg

Loa ringede en aften. Jeg var vist kommet
med et udbrud på Facebook om, at det var
svært at finde vej i junglen af byggematerialer, og hvad var nu mest bæredygtigt.
Hun foreslog, at de hjalp mig mod at få del
i mine erfaringer. Derfor har FSC Danmark
hjulpet mig meget med praktikken og
overblikket over hele træbranchen. Senere
mødtes jeg med Karina Kitnæs fra Orbicon,
der har fulgt byggeriet tæt med henblik på
certificering af byggeriet. Jeg kan med sikkerhed sige, at når jeg – en enlig mor uden
en byggefaglig uddannelse eller mange
penge - kan bygge et 100 procent bæredygtigt træhus, så kan alle. Dermed er der en
god historie, både for forbrugerne, for branchen og for politikerne, der skal gøre det
nemt at træffe de gode bæredygtige valg.

Hvorfor mener du at det er vigtigt?
Jeg mener, at vi kan forandre verden via
vores forbrug eller anti-forbrug og vores
måde at håndtere materialer og minimere
affald. Det er fuldkommen nødvendigt i en
verden med klimaforandringer og overbefolkning. Jeg tror, vi er midt i et paradigmeskifte. Hvis vi bygger mere i træ og bygger
mindre med for eksempel cement og beton,
så får vi allerede der en forbedring, for træ
binder CO2, mens cement og beton spilder
CO2. Med huset har jeg forsøgt at tænke
bæredygtighed ind i alle led. Håndværkerne er lokale uden lang transport. Vi har
samlet leveringerne, så der ikke har været
unødig kørsel, og der er nul affald. Resterne
af gulvbrædderne blev til karme og hylder
og så videre. Badeværelset er ganske lille,
det er ligesom en udvidet bruseniche med
toilet. Der er mange andre eksempler. Det
har været vigtigt for mig at vise, at det kan
lade sig gøre at tænke bæredygtigheden ind
overalt.
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Skoven bliver digital

Foto: Hedeselskabet

Selv om man er knap 150 år gammel, kan man
sagtens være nyskabende på teknologifronten. Det
beviste Hedeselskabet ved at deltage i Appy Days,
hvor Danmarks bedste app-koncept blev kåret.

Af Michael Kristensen, Hedeselskabet

Vi er i Silkeborg, og det er sidst i september.
Ti virksomheder har kvalificeret sig fra en
bred ansøgerskare. Ti udviklerteams fra
nær og fjern er udpeget. Scenen er sat til
kåringen af Danmarks bedste app-ide, og
Hedeselskabet deltager for første gang i
konkurrencen om det prestigefyldte trofæ.
Appy Days kaldes det to dage lange
arrangement, hvor grafikere, udviklere og

projektledere lægger al energi i at skabe
landets bedste app. Hedeselskabets formål
med at deltage er fastlagt på forhånd:
”Med omkring 70 millioner besøgende
i de danske skove om året, hvoraf rigtig
mange besøger vores egne skove, ser vi et
stort potentiale i at give publikum endnu
større glæde og udbytte af en tur rundt
i naturen,” siger Christian Bogh, som er
kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.
Han håber, at de digitale fristelser i app’en

Grundlaget for Hedeselskabets app er udviklet
• Et leksikon med basisinformationer om træsorter i Danmark. Telefonens kamera
udnyttes til at scanne blade og identificere træerne.
• Et naturspil hvor brugeren udfordres til at finde forskellige blomster, blade og planter i skoven, som verificeres via telefonens kamera.
• En GPS-funktion som viser vej til nærmeste skov.

Hvad er en app?
App er en forkortelse af det engelske
ord ”application”, der på dansk bedst
kan oversættes med ”applikation”
eller ”program”. Disse små softwareprogrammer er designet til at virke på
mobiltelefoner, tablets som iPads eller
Galaxy Tab, pc’ere eller en anden computerenhed. App’en hjælper brugeren
med at udføre specifikke opgaver, og
programmet tilfører ofte systemet en
ekstra funktion, som den ikke havde i
forvejen, eller sørger for, at en bestemt
funktion fungerer endnu bedre.

vil pirre brugernes nysgerrighed efter at
udforske den danske natur.

Inspirere, vejlede og berige
Tilbage i Silkeborg indledes arrangementet
med et såkaldt ”pitch” – en kort præsentation på fire minutter, hvor hver af de ti
virksomheder fremlægger deres behov og
grundlag for at udvikle en app. Hedeselskabets repræsentant ved arrangementet er
Rasmus Willumsen, som er forretningsudvikler i HedeDanmarks skovdivision:
”Vi ønsker at understøtte vores daglige
arbejde i naturen med en app til skov- og
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Selvom Hedeselskabet ikke vandt hovedprisen,
var der stor interesse for selskabets app-idé blandt såvel nationale som regionale medier.
Her interviewes Rasmus Willumsen og resten af teamet til TV-Avisen den 22. september.

naturinteresserede danskere. Idéen med
app’en er at tilbyde skovgæster, vandrere
og øvrige brugere af naturen i Danmark
en app, der kan inspirere, vejlede og berige
opholdet i naturen, mens man er derude,”
siger han i sit pitch. Han understreger, at
applikationen bør tilbyde flere tjenester,
som har en bred appel og derved fanger
variationen af interesse i skov og natur
generelt.
Da alle præsentationer er overstået,
kobles virksomheder og udviklerteams
med hinanden via en hektisk omgang
”speeddating”. Hedeselskabet bliver koblet
sammen med et team bestående af de tre
unge, men erfarne udviklere: Behdad Bijan,
Nils Kähler og Morten Vinther. Klokken
nærmer sig 11 og startskuddet lyder til 30
timers intensiv arbejde med at skabe en
konkurrencedygtig applikation.

Udviklerteamet
Hedeselskabets repræsentanter samarbejdede med tre unge og kreative
udviklere.
Morten Vinther, android-udvikler for
Silkeborg Data:
”Jeg synes, at Hedeselskabets projektbeskrivelse var spændende, da
den åbnede for mange forskellige
funktionaliteter i applikationen. Jeg
har eksempelvis arbejdet en del med
kørselsregistreringer, og derfra har jeg
erfaring i at arbejde med kortservices
i Google Maps. Disse funktioner er
brugbare i forhold til at navigere til
og i skoven.”
Behdad Bijan, udvikler for Silkeborg
Data:
”I modsætning til nogle af de andre
pitches var Hedeselskabets projekt
ikke låst til ét decideret formål. Jeg
føler, at mine erfaringer fra såvel
nationale som internationale appprojekter kan komme i spil.”
Nils Kähler, creative director hos Creative Vikings:
“Normalt tænker man, at der ikke
findes teknologi i skoven. Det kan vi
gøre op med gennem denne app, og
det er, hvad der gør denne case så
interessant. Teknologien udnyttes til
at udbygge eller forbedre naturoplevelsen.”

Foto: Hedeselskabet

30 timers intens indsats
Teamet går straks i gang med at brainstorme konceptideer. Det står hurtigt klart,
at de kreative kræfter fra udviklerne og
den faglige indsigt fra Rasmus Willumsen
er en god kombination, og udfordringen
bliver ikke at få ideerne – det bliver snarere
at begrænse mængden af ideer.
I takt med at bunken af slikposer, sandwichpapir og tomme sodavandsflasker på
bordet stiger, lægger holdet sig fast på tre
basisfunktioner for skovapplikationen: en
GPS-funktion, et naturspil og et leksikon
med scanningsfunktion. Frem mod den
endelige votering arbejdes der på højtryk
med at færdiggøre design og funktionalitet
blandt alle ti grupper.
Da gong-gongen lyder for sidste gang har
holdene været i gang i mere end 30 timer,
og derfor er det nogle klatøjede deltagere,
der modtager dommernes resultater.

Hedeselskabets team vinder ikke hovedprisen, som i stedet går til det aarhusianske
kunstmuseum Aros. Alligevel er det en
tilfreds Rasmus Willumsen, der kan gøre
status efter et par hektiske dage med appudvikling:
”Jeg er meget imponeret af, hvad drengene har opnået inden for den korte
tidsfrist, og selvom det ikke blev til en
hovedpræmie i år, har vi fået utrolig meget
ud af deltagelsen i Appy Days. Vi har lagt
grundstenene til en fantastisk app, og så
har vi i den grad vundet kampen om mediernes gunst,” siger han med reference til
den omfattende omtale af Hedeselskabets
deltagelse både i landsdækkende og regionale medier.
Forfatteroplysninger:
Michael Kristensen (mick@hedeselskabet.dk) er
kommunikationsmedarbejder i Hedeselskabet.

Skove og naturejendomme
– salg og vurdering
Skove og naturejendomme
– salg og vurdering
www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84
www.silvaestate.dk
T: 76 33 34 84
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X-chopper
booster biogasproduktion
Foto: Lars Horn

Xergi har leveret et nyt biogasanlæg til Vegger Biogas, der udnytter dybstrøelse til biogasproduktion.

Xergis X-chopper® leverer en
højproduktiv forbehandling
af dybstrøelse og halm på to
biogasanlæg i Frankrig og Danmark. Flere biogasanlæg er på
vej til at få den nye teknologi.

Af Poul Erik Pedersen

Hen over sommeren har Xergi installeret
to X-chopper®-anlæg til forbehandling af
dybstrøelse og halm på biogasanlæg i henholdsvis Frankrig og Danmark. Allerede nu
viser erfaringerne, at X-chopper® kan holde
en høj produktivitet og dermed booste biogasanlæggenes produktion af gas.

Dybstrøelse og halm til biogas
Dybstrøelse er en blanding af halm og husdyrgødning, som findes i blandt andet kalveproduktion, hvor man anvender halm som strøelse.
Baggrunden for det store fokus på anvendelse af dybstrøelse og halm i biogasanlæg
er, at disse typer biomasse kan give en høj gasproduktion.
Samtidig er der betydelige mængder til rådighed inden for en overskuelig afstand
af de fleste biogasanlæg.

”Halm og dybstrøelse har i flere år været
udråbt som det, der har det største potentiale i forhold til ambitionerne om at øge
biogasproduktionen. Vi har gennem halvandet år testet en prototype af X-chopper®,
og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at
den nu fungerer i kommerciel drift på to
anlæg,” fortæller administrerende direktør
Jørgen Ballermann fra Xergi.

Altid lige i nærheden...

• 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

En af de væsentligste fordele ved X-chopperen er, at den kører kontinuerlig drift.
”Andre tilsvarende teknologier kører
batch-kørsel. Det betyder, at man fylder en
mængde dybstrøelse på, som så forbehandles. Derefter skal man tømme og genfylde
anlægget, før det er klar til næste omgang.
Vi har designet X-chopperen sådan, at den
kører en kontinuerlig produktion, hvilket
er tidsbesparende og øger produktiviteten
væsentligt,” forklarer Jørgen Ballermann.

Store fordele i Frankrig
På biogasanlægget Tiper i Frankrig har
X-chopperen givet nogle ganske betydelige
fordele, fortæller Jørgen Drejer Jeppsen, der
har været projektingeniør i forbindelse med
installation af anlægget.
”Som udgangspunkt er X-chopperen
designet til at behandle 5-10 tons i timen
afhængig af sammensætningen af dybstrøelsen og den tilførte mængde halm. Her
i indkøringsfasen har den præsteret en
produktivitet på 7-9 tons i timen. Det er
fuldt ud tilfredsstillende i forhold til den
forholdsvis store variation, vi løbende ser

Så enkelt som
A4_Fyringsolie.indd 1

23/01/14 12.21
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Billederne er fra den komplette produktionslinje på Vegger Biogas. Dybstrøelsen præpareres
i en X-hopper (øverst til venstre), der river op i dybstrøelsen og afleverer den på X-belt (nederst til venstre), der transporterer dybstrøelsen
op i X-chopperen. Til højre ses X-chopper udefra og øverst i midten ses den indvendig med de to kæder, der knuser dybstrøelse og eventuelle sten.

Fotos: Lars Horn

på den tilførte dybstrøelse,” siger Jørgen
Drejer Jeppesen.
Han fortæller, at X-chopperen foreløbig
har erstattet den ene af oprindeligt to hammermøller, der består af to roterende aksler
med knive og ”hamre”, som bearbejder
dybstrøelsen. X-chopperen er dybest set en
tank med to kæder, der roterer med stor
hastighed.
”Problemet var, at knivene i hammermøllen blev slidt utroligt hurtigt, og det tog
det meste af en dag for to mand at skifte
knivene. X-chopperens kæde skal også
skiftes, men det tager højst 15 minutter,”
forklarer han.
Desuden lod hammermøllen sten fra
dybstrøelsen komme ind i den blandetank,
hvor dybstrøelsen blandes med gylle og
andre biomasser, før det kommer i selve
biogasreaktoren. Det problem er løst med
X-chopperen, der knuser stenene.
”Vi har fået langt færre driftsproblemer
med blandt andet slitage og pumpestop på

grund af sten. Dermed har vi også opnået
en bedre kapacitetsudnyttelse på det
system, der blander og pumper biomasse
ind i reaktoren.”
Men X-chopperen knuser ikke blot sten.
Den knuser også halmen i dybstrøelsen,
og Jørgen Drejer Jeppesen er overbevist
om, at det giver en hurtigere omsætning af
halmen i biogasanlægget.
”Når vi får en bedre bearbejdning af
halmen, får vi også en hurtigere udrådning
i reaktoren. Vi har dog ikke endnu været
i stand til at måle forskellene under kontrollerede forhold, fordi Tiper-anlægget
samtidig har introduceret en række andre
biomasser med et højt gaspotentiale. Det
slører billedet af gasproduktionen, men vi
er ikke i tvivl om, at effekten er der,” siger
han.

Komplet produktionslinje i Vegger
Også på Vegger Biogas i Nordjylland har en
X-chopper® været i drift siden midten af

1,3 millioner tons biomasse i nye biogasanlæg
Xergi er aktuelt i gang med at bygge biogasanlæg med en samlet kapacitet på
behandling af i alt mere end 1,3 millioner tons biomasse om året. Flere af anlæggene
skal have leveret en X-chopper® til forbehandling af dybstrøelse.
Her er anlæggene, der er ved at blive bygget:
Danmark:

Bionaturgas Holsted 400.000 tons (X-chopper®)
Faaborg-Midtfyn 365.000 tons (X-chopper®)
Bionaturgas Nordfyn 315.000 tons (X-chopper®)

Sverige:

Scandinavian Biogas Sofielund 100.000 tons

Storbritannien:

Willen Biogas 27.000 tons

Frankrig:

Méthalandes 153.000 tons (X-chopper®)

september. Vegger er det første biogasanlæg, der har købt en komplet produktionslinje, som består af en såkaldt X-hopper, et
X-bånd og selve X-chopperen. X-hopperen
og X-båndet bruges til at føde dybstrøelse
og halm ind i X-chopperen.
”Dybstrøelsen har meget varierende kvalitet, og derfor er vi fortsat i gang med en
indkøring, hvor vi justerer og forbedrer processerne på hele produktionslinjen. Men
vi er rigtig godt tilfredse med produktiviteten,” forklarer projektleder Steffen Busk
Nielsen fra Xergi.
Også i Vegger er det endnu for tidligt at
sætte konkrete tal på, hvor meget dybstrøelsen betyder for biogasproduktionen.
”Men vi kan se på biogasanlægget, at
gasproduktionen falder, så snart der ikke
bliver tilført dybstrøelse,” siger projektlederen fra Xergi.

Flere anlæg på vej
Ifølge administrerende direktør Jørgen
Ballermann er flere anlæg på vej til at investere i en X-chopper® med det formål at
sætte fart i biogasproduktionen.
”Kombinationen af et højt gaspotentiale
i dybstrøelse og den høje produktivitet på
vores X-chopper® gør produktet attraktivt
for biogasanlæggene. Vi møder da også
en betydelig interesse for produktet, og en
række biogasanlæg vil derfor få installeret
teknologien i de kommende måneder,”
siger Jørgen Ballermann.
Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@hedeselskabet.dk) er freelancejournalist.
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Biogødning skal være det nye sort

HedeDanmark er nu
begyndt på grøn pleje
i Odsherred

Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark er formand for Brancheforeningen for Genanvendelse af

Foto: HedeDanmark a/s

Organiske Ressourcer (BGORJ), som mødtes med miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i august for
at drøfte danskernes holdning til genanvendelse. Betegnelser som spildevandsslam og restprodukter klinger ikke godt i forbrugernes ører, og de risikerer at sætte genanvendelse i et
dårligt lys. Danskerne skal derfor kende de mange værdifulde restprodukter fra blandt andet
industrien og rensningsanlæg for det, de i virkeligheden er – biogødning og biokompost.
Brancheforeningen har derfor blandt andet udarbejdet informationsmateriale, som kan
bruges i undervisning og til generel information for eksempel til besøgende på renseanlæg.
En opgave, som miljøminister Kirstens Brosbøls forgænger i embedet, Ida Auken, havde givet
brancheforeningen i opdrag.
Den 1. oktober fik 32 medarbejdere fra Odsherred Kommunes Park- og Vejafdeling ny

Tårn på heden vinder tilgængelighedspris

arbejdsgiver, og overdragelsen af den lange
række af opgaver med at pleje og vedligeholde de grønne opgaver i Odsherred Kom-

3.000 mandetimer. Det var hvad der skulle til for at gøre det nye udkigstårn i Kongenshus
Mindepark til en unik oplevelse – for alle. Hedeselskabet har støttet projektet både i form af

mune blev en realitet.
Ved en uformel seance i HedeDanmarks

økonomi, viden og projektledelse. I august valgte Handicaprådet i Viborg Kommune at til-

lokaler på Højgårdsvej i Fårevejle sagde

dele tårnet årets tilgængelighedspris:

kommunen tak til de nu tidligere medar-

”Den fysiske tilgængelighed ved og i tårnet er gennemført på en måde, så vi alle kan være

bejdere for mange års godt samarbejde

med – uanset om vi har fysiske handicap eller ej. Vores repræsentanter for tilgængelighed

og overgav herefter officielt nøglerne til

har været inviteret med i planlægningsarbejdet og er blevet lyttet til, ” sagde Ulla Serup

materielgården i Fårevejle til HedeDanmark,

Thomsen, som er formand for Handicaprådet i Viborg.

samtidig med at virksomheden blev budt

Tilgængelighedsprisen uddeles til en person eller institution, som har gjort noget særligt

velkommen til kommunen. HedeDanmark
kvitterede for et godt samarbejde til dato og

for tilgængelighed for handicappede.

bød blandt andet velkommen til de ny kolleger fra kommunens Park- og Vejafdeling

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

Future Cropping støtter minivådområder
Hedeselskabet har gennem flere år uddelt
midler til udvikling af minivådområder, og
disse donationer har haft en direkte indvirkning på yderligere støtte fra eksterne
interessenter. Projektet støttes nu med 1,5
millioner kroner via INNO+ projektet Future
Cropping under Innovationsfonden ved
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Future Cropping er en projektpulje på
100 millioner kroner, der sigter mod udvikling af nye dyrknings- og driftsformer samt

Erhvervscenter Jylland Øst
Skt. Clemens Torv 2-6
8000 Aarhus C
nordea.dk

Gør det muligt

driftsteknikker i landbruget.
Det positive tilsagn betyder, at Orbicon
inddrages i et projekt, hvor eksisterende
viden, erfaring og data bringes i spil i
nye sammenhænge, og hvor teknikker og
anlægstyper vil kunne videreudvikles.
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Naturgenopretningsprojekt ved Aabenraa
I Sønderjylland nær Gråsten ligger Fruerskov Bæk, som løber ud i Flensborg Fjord.
En del af området omkring bækken har
i mange år været drænet og brugt til
landbrugsområde, men i samarbejde med
HedeDanmark er fire lodsejere nu gået
sammen for at omdanne 21,4 hektar jord
til vådområde.
Gravemaskiner er ved at dække
afvandingsgrøfter til og fjerne dræn, og
samtidig lægges et lag af gydesten ned i

Foto: Torben Agersted

Miljøministeren
ser på minivådområder

bækken, så fiskeynglen får optimale vilkår.

Gennem de seneste år har Orbicon arbejdet med ”minivådområder” – et koncept som selska-

Det ventes derved, at vandet i Fruerskov

bet har udviklet for Hedeselskabet. Minivådområder renser drænvandet fra markerne, så det

Bæk vil være meget længere om at nå ud

ikke forurener vandmiljøet i samme grad. Målinger viser, at minivådområderne er effektive

i Flensborg Fjord. Dermed vil næringsstof-

anlæg, der heller ikke optager meget plads, og Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) var i begyn-

ferne dampe af, inden de når ud i fjorden,

delsen af september i Nordjylland for at se konceptet på nærmeste hold.

og det betyder mindre algevækst og
dermed mindre iltsvind.

Det besøgte minivådområde har stadig status som testanlæg, men det har vist meget
lovende resultater. Miljøministeren blev budt velkommen af Jacob Larsen (til venstre på billedet) fra Orbicon, mens Henrik Vest fra Orbicon (til højre i billedet) gennemgik anlægget.
Godsejer Jørgen Skeel sluttede af med brugerens vinkel på konceptet, og han pegede på de
potentialer, minivådområder har som virkemiddel.

Frisk frugt - lige til firmadøren
i og overskud ti

GRATIS PRØVEKURV
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FÅ EN GRATIS
PRØVEKURV

Vil du høre mere, eller bestille
en gratis prøvekurv, så skriv til
frugt@scanoffice.dk
eller ring til vores kundeservice
på tlf.: 70 12 33 44
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Hedeselskabet ansætter digitaliseringsdirektør

Ny direktør skal løfte
strategi og innovation

Optimering af sammenhængen mellem IT, IT-anvendelse og

46-årige Klaus

processer har fået et løft i Hedeselskabet med ansættelsen af

Astrup Nielsen

56-årige Jesper Britze, som bliver ansvarlig for Hedeselskabets

er ansat som

digitale fremtid. Hans primære opgaver bliver at sikre implemen-

ny direktør

tering af nye forretningsunderstøttende IT-systemer i Hedesel-

for strategi og

skabet.

innovation i
Hedeselskabet.

Den nye digitaliseringsdirektør er oprindeligt uddannet i
Søværnet og har siden suppleret denne uddannelse med blandt

Han får dermed

andet en HD i driftsøkonomi. Han har arbejdet professionelt med

ansvaret for sikre

IT siden 1993. Først i en årrække i det offentlige som ansvarlig

og udvikle sel-

for forsvarets IT-område, hvor Jesper Britze blandt andet stod
bag implementeringen af Danmarkshistoriens måske største økonomiløsning.

skabets strategi

Foto: Karin Guldmann Boe

Jesper Britze har i de senere år haft en karriere i det private som Operations and Marke-

både nationalt og internationalt - herunder øge fokus på kommercialiseringen af

ting Executive hos ScanJour samt projektdirektør med ansvaret for alle tværorganisatoriske

udvalgte innovationsprojekter. Ved samme

projekter hos Atea.

lejlighed overtager han ansvaret for Dalgas
Innovation.
Klaus Astrup Nielsen er oprindeligt

HedeDanmark på Facebook
Den 1. oktober kom HedeDanmark i selskab

uddannet HD i regnskab og han har omfatFoto: HedeDanmark a/s

tende strategisk erfaring fra både ind- og
udland. Senest har han været ansat som

med virksomheder som blandt andet Mærsk,

Business Development Executive hos det

Novo Nordisk og en række af de største danske

børsnoterede selskab O.W. Bunker & Tra-

forsikringsselskaber, banker og dagligvarebu-

ding. I årene inden har Klaus blandt andet

tikker. HedeDanmark gik nemlig i luften med

været ansat i USA’s største privatejede sel-

en officiel Facebook-side.

skab Cargill Incorporated, hvor han var leder

Selskabet forventer, at Facebook bliver et

og analytiker i deres afdeling for strategi

godt supplement til hjemmesiden, som vil

og forretningsudvikling i Bruxelles. Før den

styrke HedeDanmarks dialog med en gruppe

tid var Klaus gennem 12 år administrerende

mennesker, som aktivt har tilkendegivet, at de

direktør i den London baserede fiske- og

interesserer sig for selskabet.

skalddyrskoncern Seatek.

Orienteringsmøder
for repræsentant
skabet
Den 29. og 30. oktober afholdte Hedeselskabet halvårlige orienteringsmøder for
sit repræsentantskab. I forbindelse med
arrangementerne fortalte koncernchef Lars
Johansson blandt andet om selskabets økonomiske prognose for 2014 og forventninger til 2015.
Foto: Hedeselskabet

GAMLE NUMRE AF TIDSSKRIFTET
Efterlysning af indbundne tidsskrifter
Et medlem af Hedeselskabet efterlyser indbundne
eksemplarer af Hedeselskabets Tidsskrift.

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

Har du kendskab til indbundne eksemplarer af
tidsskriftet, er du velkommen til at kontakte
Vibeke Højen, Hedeselskabet, tlf. 4037 9147.
vaekst@hedeselskabet.dk

Siden den første
årgang i 1879,
er der, helt frem
til nyere tid, lavet
flere indbundne
eksemplarer af
hver årgang.
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Efter test i vindtunneler gik Hedeselskabet og Polyteknisk Læreanstalt i gang med at dokumentere
læforhold og turbulens omkring læskærme i fuld læhegnsskala. Her på Næsgaard ved Viborg i 1938.

I 1890’erne blev luftstrømmenes mysterium undersøgt på
Østre Gasværk i København.
Det førte til ny viden, som i
dag bruges til blandt andet
fly, vindmøller og læhegn

Fo
to
:

iSt
oc
k

Af P.F. Tøttrup

Bag den finurlige udtalelse: ”Humlebien
kan ikke flyve, men den ved det bare ikke
selv”, lå den kendsgerning, at man indtil
slutningen af 1800-tallet måtte leve med,
at man i den matematisk-fysiske teori ikke
kunne beskrive, hvorfor humlebien kan
flyve.
Men i 1890’erne fik en ny viden om
aerodynamik sit gennembrud med præcise
målinger i vindtunneler. Det skete i Danmark og fik betydning for, hvordan man i
dag bygger fly og vindmøller, men også for
opbygningen af nutidens læhegn.
Pionererne var ingeniør H. C. Vogt,
gasværksbestyrer I. O. V. Irminger, Østre
Gasværk i København, og fysikeren og
meteorologen Poul la Cour.
H. C. Vogt interesserede sig for flyvemaskiner, og det var ham, der satte gasværksbestyrer Irminger i gang med de grundlæggende forsøg.
En egnet vindtunnel fandt man i trækkanalerne til skorstenen på Østre Gasværk,
hvor man kunne opnå en rimelig konstant
luftstrømning. Irminger målte trykforde-

Foto: Hedeselskabet

lingen omkring mange forskellige hule
legemer med huller i overfladen. Herved
påviste han sugningens dominerende
betydning. Irminger fik æren af at være
den, der ført bevis for opdagelsen.
Poul la Cour arbejdede med vindmøller. Også han havde en vindtunnel på
Askov Højskole, hvor han var lærer. Hans
vindtunnel var drevet af en vindmølle,
og formålet var at finde frem til den mest
effektive vindmølle. Hans resultater kan
spores helt op i konstruktionen af moderne
vindmøller.
I slutningen af 1930’erne foretog professor ved Polyteknisk Læreanstalt, dr. Techn.
Chr. Nøkkentved, forsøg med læskærme
i en vindtunnel. Efter forslag fra Irminger
afprøvede man såvel lukkede som hullede
skærme ud fra den enkle opfattelse, at en
skov kunne sammenlignes med en hullet
skærm.
Det viste sig, at den hullede skærm gav
størst lævirkning.
Irminger var nestor i Hedeselskabets
repræsentantskab. Han gjorde opmærksom
på Nøkkentveds arbejde, og det førte til et
samarbejde mellem Hedeselskabet og Nøkkentved i årene 1938-40.

Kom og se en vindtunnel
Hedeselskabet har en vindtunnel på
sit museum i Viborg. Vi holder jævnligt rundvisninger, hvor du kan få den
at se. Læs mere om museet på
www.hedeselskabet.dk/museum

Irminger kom således på sine sidste
årsmøder i Hedeselskabet til at se sit pionerarbejde inden for aerodynamisk forskning give håndgribelige resultater i form af
Nøkkentveds beretninger om resultatet af
samarbejdet.
Som sidste led i denne forskning skrev
civilingeniør Martin Jensen sin doktorafhandling i 1954 med titlen ”Lævirkning”,
der omfattede vindtunnelforsøg og praktisk
opstilling af skærme i marken, og som
noget nyt undersøgelser af forøgelsen af
udbyttet på markerne på grund af lævirkning.
Med dette fik læplantningen et solidt
videnskabeligt grundlæg at arbejde på – en
viden, der fortsat anvendes i forbindelse
med opbygningen af læhegn og eksempelvis beregning af den optimale afstand
mellem hegnene

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.

Historiesiden

Aerodynamikkens pionerer
skabte nutidens læhegn

Vækst
www.tidsskriftetvækst.dk
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Minister om klimarapport: Tvivlens tid er forbi
FN’s klimapanel slår nu fast, at klimaforandringerne primært er
menneskeskabte. Men vi kan stadig nå at handle, og det er
økonomisk overkommeligt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen, Scanpix

Læs mere på www.tidsskriftetvækst.dk/miljø

29-10-14

Anbefaling til skovejerne: Plant træer til energi
Skovbrugets organisationer anbefaler nu skovejerne at plante træer
målrettet energiproduktion. Det vil sikre Danmark en stor forsyning af
bæredygtig biomasse.

Foto: Bert Wiklund

Læs mere på www.tidsskriftetvækst.dk/natur

29-10-14

Fødevareaffald fra London bliver til grøn energi og gødning
Willen Biogas indgår aftale med Xergi om at bygge og drive et nyt
biogasanlæg, der årligt skal udnytte 27.000 ton fødevareaffald til
energiproduktion.

Foto: iStock

Læs mere på www.tidsskriftetvækst.dk/energi

29-10-14

KL: Lokale vandråd er blevet en succes
Over 60 procent af vandrådsmedlemmerne føler, at deres arbejde har
haft betydning for lokale indsatsprogrammer for vandløbene, viser ny
undersøgelse.

Foto: Hedeselskabet

Læs mere på www.tidsskriftetvækst.dk/miljø
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