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CIRKULÆRE VISIONER FOR BLØD PVC
Ny Rambøll-rapport underbygger behovet for
paradigmeskift i den danske PVC-politik
Klimaberedskab, byggeri, sundhedsvæsen, industri,
transport, kunst og kultur. Inden for næsten alle sektorer er blød PVC med til at opfylde samfundsmæssige
behov. Miljømyndighederne har imidlertid gennem
mange år har opfordret indkøbere til at fravælge bløde
PVC-produkter. Nu underbygger en ny Rambøll-rapport
behovet for et paradigmeskifte i den danske PVC-politik.
’Cirkulære visioner for blød PVC’ konkluderer blandt
andet, at det er svært at finde alternativer til PVC i en
lang række samfundsnyttige produkter, hvor funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed er afgørende. Rapporten
fremhæver også potentialerne for blød PVC som del af
den cirkulære økonomi.

Med udgangspunkt i Rambøll-rapporten gennemgår
den nye, 75-sider lange rigt illustrerede bog ’Vinyl i
hverdagen – et kritisk blik på den danske PVC-politik’, hvordan blød PVC er en del af hverdagen. I bogen
opfordrer vi myndighederne til et paradigmeskift, hvor
materialets unikke egenskaber, lange holdbarhed og
genanvendelighed tages i betragtning.

Læs mere på pvc.dk/vinylihverdagen,
hvor du også gratis kan bestille bogen.
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KTC bestyrelse

Hvad er det med den natur? Vi er fascinerede og bjergtagne - og ret
bekymrede for den. Og sådan har det været siden tidernes morgen, hvilket
man bl.a. kan se ved naturens rolle i sprog og begrebsapparat, kunst,
litteratur, filosofi og politik. Naturen har en kraft og betydning og kalder
på vores respekt. Den former de vilkår, vi lever under, og vi er derfor pænt
afhængige af at sikre den bæredygtige balance, når vi som menneskehed
bygger, dyrker, passer, plejer, kasserer og færdes i naturen.
I disse år er natur, bæredygtighed og det cirkulære perspektiv
kommet højt på den nationale
dagsorden, både den politiske
dagsorden på Christiansborg og
i kommunerne, men også mere
bredt i befolkningen. Og mange
har meninger, mens universiteter
og fagfolk - herunder fra KTC prøver at give fagligt funderede
bud på de bedste og mest virkningsfulde indsatser til f.eks. at
styrke naturindholdet.
Der er en fælles anerkendelse
af, at natur og biodiversitet er truet af pladsmangel, nyttesyn (mere
benyttelse end beskyttelse) og
manglende konsensus om virkemidler. Der er også anerkendelse
af, at vi har brug for handling, for,
som den danske rødliste fra 2019
viser, så er mere end 4.300 arter
af vilde dyr, planter og svampe i
fare for at uddø og betegnes som
alt fra sårbare til regionalt uddøde.
I øjeblikket diskuterer tilhængere af forskellige paradigmer
indsatserne. Der er pæn konsensus om, at vi skal fremme vild
natur for at sikre overlevelse for
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de mange arter. Der er til gengæld
ikke fuld konsensus om prioritering af virkemidlerne. Skal vi
”rewilde” med udsætning af store
dyr i indhegnede områder, for
derved at sikre, at naturen får en
ny dynamik, hvor intet skal røres
og gøres, medmindre naturen selv
sørger for det? Eller skal vi lave

anvende en række teknologier og
metoder i det enorme arbejde, som
vi i KTC og andre i den grønne sektor står med, inden for det rammeværk, som FN’s verdensmålene
i høj grad manifesterer. Mange af
målene (se overskriften) henviser
direkte til det store ansvar, vores
fagområde har.

Skal vi ”rewilde” med udsætning af store dyr i
indhegnede områder, for derved at sikre, at naturen
får en ny dynamik, hvor intet skal røres og gøres,
medmindre naturen selv sørger for det? Eller skal vi
lave mere kontrolleret afgræsning og derved sikre
den lysåbne natur? Og hvad med skovrejsning?
mere kontrolleret afgræsning og
derved sikre den lysåbne natur?
Og hvad med skovrejsning? Er det
bare grønne ørkner, der knap leverer på klimabundlinjen? Meningerne er mange.
Svaret er, at vi er nødt til at

Så: Kalder alle enheder:
Vi har en virkelig vigtig opgave
i den samlede indsats for bæredygtighed, og ansvaret vil vi løfte
- ikke bare fordi det føles godt men fordi overlevelse står på spil, i
sidste ende også vores egen.
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OVERSVØMMELSER
VED KONGEÅEN
BRINGER
JORDFORDELINGSPROJEKT I SPIL
Massive og langvarige
oversvømmelser langs Kongeåen
lader sig ikke løse med konventionelle
metoder.

Et bredt projektsamarbejde er i
gang i Nationalpark Vadehavet
om monitering af effekterne
på klima, miljø og natur ved
omlægning til en mere bæredygtig
fødevareproduktion
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KUNSTEN AT FLYTTE
ET FIRBEN

URØRT SKOV ELLER
PRODUKTIONSSKOV?

VI SKULLE BARE
FJERNE EN
FISKETRAPPE…

Der er meget, man skal forholde sig
til på et anlægsprojekt, og engang
imellem gælder det også beskyttede
arter som markfirben.

Måske ligger løsningen lige for fødderne af os.
Vi skal blot samle den op. Vi skal i hvert fald
ikke træde forkert.

Det, som startede som en
bunden opgave, er nu blevet et
vandplanprojekt, der tilgodeser både
vandløb, turisme og borgere i Hjørring
Kommune

SIDE 26
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MINI-TEMA:
FÆRGERNES GRØNNE OMSTILLING
Tiden er moden til at skifte traditionelle brændsler ud med bæredygtigt brændstof.
I en forholdsvis nær fremtid vil sort røg fra skorstene være fortid, og udstødningen
vil være af en helt anden karakter, end vi har været vant til.
SIDE 60-64
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PRODUKT
SPECIFIKATIONER
En fleksibel polyesterstrømpe føres via vandlåsen i de
eksisterende vejbrønde, videre igennem de defekte
og ofte nedslidte kloakledninger under vejene.
Herefter udhærdes de ved hjælp af vand, damp eller
lys og på den måde sikrer de en fornyet levetid af
vejafvandingen i mange år frem.

REFERENCE
FRA KOMMUNE

KOMMUNER GODT
I GANG MED
VEJAFVANDINGEN

Næstved Kommune er en af de kommuner, som
allerede er på forkant med vejafvandingen, der efter
TV-inspektioner har vist sig at være i så dårlig stand,
at ledningsnettet flere steder er brudt sammen.
”Med de øremærkede midler kan vi nu foretage en
målrettet og langsigtet vedligeholdelse af vores
brønde og stikledninger.” - Morten Toft Hansen,
Park- og vejchef i Næstved Kommune

Flere kommuner tager nu aktive skridt hen i mod en
reducering af efterslæbet på vedligehold af den nedslidte
vejafvanding.

planlægning og optimering i projektfasen at administrere
borgernes skattekroner bedre når det gælder nedslidte
kloaksystemer.

Et stigende antal kommuner har allerede fået foretaget
TV-inspektioner af deres ledningsnet. TV-inspektionerne
har bekræftet at tilstanden var præcis så dårlig som man
kunne have frygtet. Andre kommuner arbejder i stigende
grad sammen med forsyningsselskaberne om at skabe et
overblik af behovet for fornyelse uden opgravning.

En metode der i stadig større grad anvendes
til fornyelse af ledningsnettet er den velkendte
strømpeforingsmetode som altid foretages uden opgravning. Fordelen ved metoden er at kommunerne sikrer
mod blandt andet fortsat udvaskning af materialer fra
vejkassen, og ”sugehuller” i eksisterende belægninger.

På den måde er det lykkedes for kommunerne
1
gennem en kombination af øget information, bedre

Læs mere om metoden på www.aarsleffpipe.dk

Indhold

		

3

		

10

12

8

Projekt om fysisk
planlægning og klimamål

Det grønne
rejsehold på arbejde
- hos kommunen selv!

10

20

6

TEKNIK & MILJØ

6,7,13,14 og mest om 15

KTC

Kort nyt fra KTC

Projekt om fysisk planlægning og klimamål

		

FOKUS: GRØN OMSTILLING

12
		

Det grønne rejsehold på arbejde
- hos kommunen selv!

14

DMP: Kommunerne løfter miljødata til nye højder

18

Når samarbejdet blomstrer

		

TEMA: NATUR & MILJØ

20
		

Hvordan kan landbrugsstøtten styrke naturen
- i stedet for at forringe den?

24
		

Permeco-modellen
- grundlag for fremtidens driftsform

26
		

Anlægsarbejde og beskyttede arter – eller:
Kunsten at flytte et firben

28

Hvordan kan landbrugsstøtten styrke naturen
- i stedet for at forringe den?

LEDER

32
		

Urørt skov eller produktionsskov?

Naturbaseret design:
Klimasikring og byudvikling på naturens præmisser

JUNI 2021

Indhold

		

TEMA: VAND

34
		

Oversvømmelser ved Kongeåen
-bringer jordfordelingsprojekt i spil

36

38
		

Vi skulle bare fjerne en fisketrappe…

Bæredygtighed i kommunalt anlægsprojekt:
-højvandssikring af Korsør bymidte

40

Officielle badeflag er med til at udvikle fremtidens strande

42

Når forsyningsselskaber tænker cirkulært

46

Ny samlet adgang til data om terrænnær hydrologi

48
		

Vandets kalden
– tænk på en ny måde om vand og skab naturbaserede byer

		

PLAN

50

”Bedre Byskik” – hvad, hvorfor og hvordan?

54

Optimering af energiforbrug og udnyttelse af kommunale bygninger

56
		

Kulturarv eller kulturgæld?
-den ’grimme’ kulturarvs potentialer

		

BYGGERI & EJENDOMME

58
		

Klimavinderen er strå
- men vi behøver jeres hjælp!

		

MOBILITET & INFRASTRUKTUR

60

JUNI 2021

MINI-TEMA: Færgernes grønne omstilling

38

Bæredygtighed
i kommunalt anlægsprojekt:
- højvandssikring af
Korsør bymidte

42

Når forsyningsselskaber
tænker cirkulært

58

Klimavinderen er strå
- men vi behøver jeres hjælp!

TEKNIK & MILJØ

7

KORT NYT FRA KTC

UNDERFAGGRUPPEN FOR VAND
FREMHÆVER VIGTIGE FOKUSPUNKTER
PÅ MILJØSTYRELSENS WORKSHOP
På nyligt afholdt workshop om kortlægning af udfordringer i forhold til Danmarks
grundvand satte underfaggruppeformand for Vand (Miljø og Grundvand), Trine Jakobsen,
gruppens vigtige fokuspunkter for 2021 på dagsordenen.
Miljøstyrelsen er i gang med at kortlægge udfordringerne i forhold til det danske grundvand som udgangspunkt for en samlet
indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og
nedbringe brugen af sprøjtegifte. I den forbindelse har Miljøministeriet afholdt flere møder med en række interesseorganisationer og offentlige instanser, nærmere betegnet KL, Landbrug &
Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, Danske
Vandværker, Danske Regioner, GEUS og DTU Miljø.
På disse møder blev der samlet en række hovedemner, og
mødedeltagerne har efterfølgende i april deltaget i en workshop, hvor emnerne og løsningsmuligheder blev diskuteret og
prioriteret. KTC Underfaggruppeformand for Vand, Trine Jakobsen, var inviteret med til workshoppen via KL, og hun benyttede
lejligheden til at fremhæve nogle af underfaggruppens fokuspunkter for 2021.
Ét af fokuspunkterne drejer sig om lettere sagsbehandling
ved pesticidforbud i private haver i områder, hvor der er stort
behov for drikkevandsbeskyttelse. Ifølge underfaggruppen er
det med den nuværende lovgivning yderst ressourcekrævende
for kommunerne at udstede forbud, påbud og pålæg mod anvendelse af pesticider i private haver. Faktisk er det ifølge underfaggruppen umuligt i praksis, da påbudsprocesser og Vejlovens
ekspropriationsregler med bl.a. åstedsforretning med deltagelse
af politikere skal gennemføres for hver enkelt ejendom.

På workshoppen fremsatte underfaggruppeformanden derfor
et løsningsforslag, der går på, at kommunerne lovgivningsmæssigt bør tildeles et redskab til at forbyde anvendelse af pesticider
i parcelhushaver i de områder, hvor den enkelte kommune ud fra
en konkret vurdering anser, at det er nødvendigt og proportionalt med et forbud. Det blev i den forbindelse understreget, at
sagsbehandling ift. hver enkelt matrikel således skal undgås.

KTC I REPRÆSENTANTSKABET
FOR CIRCULAR BUILD FORUM
Medlem af Faggruppen for
Kommunale Ejendomme
og bygningschef i Aalborg
Kommune, Peter Munk, er
udnævnt som KTC’s medlem
i repræsentantskabet for ny
kongres om cirkulær økonomi
i byggebranchen.
Organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder
for byggeriets bæredygtige udvikling,
kan fremover mødes på den nye kongres
Circular Build Forum for at dele viden og
erfaringer inden for cirkulær økonomi i
byggebranchen.
8
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Bag initiativet står Molio, Dansk Byggeri, Teknologisk Institut og VCØB, som
har en vision om at samle hele branchen

og gøre op med parallelle, modarbejdende
projekter.
KTC er blevet tilbudt en plads i kongressens repræsentantskab og har udnævnt Peter Munk som medlem. Peter er
bygningschef i Aalborg Kommune og er
ligeledes medlem af KTC Faggruppen for
Kommunale Ejendomme. Ifølge ham er
det vigtigt, at KTC er med i repræsentantskabet på vegne af kommunerne:
-Den grønne omstilling, bæredygtigt
byggeri og cirkulær økonomi er højt prioriteret på den politiske dagsorden, og kommunerne kommer til at spille en væsentlig
rolle – både som bygherre og som myndighed i at realisere de høje ambitioner, udtaler Peter og tilføjer, at cirkulær økonomi
kalder på en helt ny innovativ tilgang i
hele værdikæden omkring byggeriet.
JUNI 2021
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NYT NETVÆRK FOR
GRØN OMSTILLING I LANDSBYER

Vil du inspireres af
banebrydende projekter, der
fremmer den grønne omstilling
af samfundet? Og vil du dele ud
af egne erfaringer med ’grønne’
projekter, så andre kan lære af
dets fejl og succeser? Så tilmeld
dig det nye gratis KTC Netværk
for grøn omstilling i landsbyer!
Kommunerne spiller en helt central rolle
i den grønne omstilling, men det er ikke
altid let at løfte opgaverne forbundet hermed. For eksempel kan dét at lave energifællesskaber være lidt af en udfordring,
da sådanne projekter ofte går på tværs af
fagområder, der ikke er vant til at arbejde
sammen.
KTC har derfor oprettet et digitalt netværk for grøn omstilling i landsbyer, som
skal samle de mange forskellige fagligheder, der er involveret i ’grønne’ projekter,
f.eks. inden for områder som CO2-re-

duktion, grundsalg, klimatilpasning,
fysisk planlægning, politik eller ledelse.
Hensigten hermed er, at netværkets
deltagere kan lade sig inspirere
og udfordre af nye perspektiver
samt gøre op med silotænkning
og begrænsende antagelser.
Netværket er oprettet på
foranledning af Hedensted
Kommune, som selv vil bidrage
med erfaringer omkring blandt
andet det EUDP-støttede projekt Termovejen – en vej, som
på banebrydende vis sørger for
klimasikring, opvarmning og nedkøling af boliger beliggende på vejen.
Klimakoordinator i Hedensted Kommune, Merete Valbak, håber at se en stor
tilslutning til og aktivitet i netværket og
udtaler i den forbindelse:
-Vi har travlt. Der er ikke lang tid til
2030, og energisystemer er ikke noget,
man laver i et snuptag. Derfor har vi brug
for hinanden, sådan at vi kan komme ud
over stepperne og lære af hinandens fejl
og succeser.

Det er GRATIS at deltage i
netværket, og ALLE med
interesse i grøn omstilling
er velkomne.
Lyder det som noget for dig?
Så tilmeld dig på www.ktc.
dk/netvaerk/netvaerk-groenomstilling-i-landsbyer

TEKNIK & MILJØS LÆSERUNDERSØGELSE
- STOR TILFREDSHED BLANDT BRED LÆSERSKARE
KTC har foretaget en læserundersøgelse af Teknik & Miljø, så vi også fremover kan levere
relevant og spændende læsestof til magasinets læsere. Besvarelserne er nu gennemgået
og analyseret, og der tegner sig et billede af tilfredse læsere i alle ender og kanter.
For at sikre, at magasinet Teknik & Miljø lever op til læsernes
vidensbehov og forventninger, har KTC i marts gennemført
en læserundersøgelse. I den forbindelse er alle læsere blevet
opfordret til at give deres uforbeholdne mening til kende ved
at besvare et spørgeskema på ktc.dk. Vi har nu gennemgået
og analyseret de 105 indkomne besvarelser og kan glæde os
over, at der blandt respondenterne generelt er stor tilfredshed
med magasinets niveau, indhold og form. På en skala fra 1-5
vurderer de i gennemsnit, at magasinets relevans ligger på
3,8, mens den samlede bedømmelse af magasinet ligger på 4.
Vi efterstræber at sammensætte et magasin, der dækker
bredden af teknik- og miljøområdet, hvilket også kommer til
udtryk i respondentgruppen. Den består nemlig af alt lige fra
folketingspolitikere samt direktører, chefer og medarbejdere
i de tekniske forvaltninger til leverandører, pensionister og
universitetsundervisere. 66 % har tilkendegivet, at formålet
med at læse magasinet er screening, mens 32 % bruger det til
fordybelse. Denne overvægt af ’screenere’ afspejler sig også
i måden, hvorpå magasinet læses, da næsten halvdelen af
læserne skimmer og læser 1-2 artikler per magasin. Magasi-
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net synes således at indeholde ”lidt til alle”, og redaktionen vil
lave nye tiltag, der skal gøre det endnu lettere at screene og
finde lige netop dét, man synes, er spændende og relevant.
Samlet set er respondenterne primært interesseret i at læse
artikler om faglige opdateringer, tværgående og komplekse
problemstillinger samt holdninger til aktuelle emner. I 2021
har redaktionen indført to nye indslag i magasinet, hhv. et
tværgående fokus og Kort nyt fra KTC. Disse indslag havde
ved undersøgelsens gennemførsel kun været bragt i to numre, men er ikke desto mindre blevet bemærket og taget godt
imod af mange respondenter.
Afslutningsvist kunne respondenterne i fritekstform kommentere, om de savner noget – enten i magasinet eller på
andre KTC medier. Kun få respondenter gjorde brug af denne
mulighed, og svarene viser intet samlet behov for noget
bestemt.
KTC vurderer på baggrund heraf, at magasinets nuværende
redaktionelle linje understøtter læsernes vidensbehov samt
lever op til deres forventninger, og besvarelserne giver kun
anledning til mindre form- og indholdsmæssige justeringer.
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KTC TAGER HUL PÅ
PROJEKT OM FYSISK
PLANLÆGNING OG KLIMAMÅL
KTC har sammen med Dansk Byplanlaboratorium,
Gate 21 og CONCITO fået støtte fra Realdania
til projektet Fysisk planlægning og klimamål.
Formålet med projektet er at samle og formidle
viden om den fysiske planlægnings rolle i
realiseringen af kommunernes klimamål.
TEKST /
AMALIE VONGE JENSEN

Kommunikationskonsulent,
KTC Sekretariatet

D

anske kommuner skriver verdenshistorie i kampen mod klimaforandringer, når
de i DK2020-projektet udarbejder lokale
klimahandlingsplaner, som lever op til
Parisaftalens ambitiøse mål. I kommunernes

klimaplanlægning fremstår den fysiske planlægning
imidlertid ikke som et tydeligt indsatsområde, der
kan have en væsentlig effekt på CO2-aftrykket. Det
skyldes, at kommunerne og de kommunale planlæggere generelt mangler tilgængelig viden om den fysiske
planlægnings rolle i realiseringen af kommunernes
klimamål.
KTC har derfor indgået et samarbejde med Dansk
Byplanlaboratorium, Gate 21 og CONCITO om projektet
Fysisk planlægning og klimamål med henblik på at
samle og formidle foreliggende viden om sammenhænge mellem den fysiske udvikling af kommunerne
og klimabelastningen. Her forstås foreliggende viden
bredt som summen af dokumentation, evidens og
praktiske erfaringer. Således er det påtænkt, at klimaplanlægningen kan få et afvejet helhedsperspektiv
og harmonere med opfyldelsen af planlægningens
øvrige mål.
Den filantropiske forening Realdania har valgt at
støtte projektet og har derved skabt grundlaget for, at
opgaven kan gennemføres.

WORKSHOPS D. 25. AUGUST 2021
De to workshops vil blive afholdt med fysisk
fremmøde onsdag d. 25. august 2021 hhv.
på Sjælland og i Jylland. Alle interesserede er
velkomne, og KTC håber på et fremmøde af
både kommunale direktører og fagchefer samt
de fagfolk, der konkret arbejder med indsatser i
kommunens klimaplaner.
Der er udsendt en invitation med information om
tilmelding m.v. til alle landets kommuner.
Overløbsbassin til regnvand ved Gladsaxe.
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ILLUSTRERET
INSPIRATIONSKATALOG
TIL KOMMUNERNE

WORKSHOPS OM STRATEGI OG PRAKTIK
Projektets første fase er allerede i fuld gang. Det drejer
sig om indsamlingen af den eksisterende, fragmenterede
viden, som bl.a. omfatter sammenhænge mellem klimamål
og bymønstre, byudvikling, by-kvalitet, mobilitet samt
arealanvendelse.
Denne viden vil til august blive præsenteret på to workshops, hvor det vil danne grundlag for såvel strategiske som
praktiske og faglige dialoger på tværs af kommuner og fagligheder. Det er planlagt, at dialogerne skal komme rundt
om emnet og i særdeleshed også gøre alle endnu klogere
på, hvad vi mangler mere viden om.
Det er ikke ambitionen, at der er udarbejdet beregningsmodeller til opgørelse af effekterne af forskellige tiltag og
indsatser, men foreliggende cases og nøgletal vil så vidt
muligt bruges til at illustrere størrelsesordener for mulige
CO2-reduktioner inden for den fysiske planlægning n

På baggrund af den indsamlede og
analyserede viden vil projektet ultimo
2021 afrundes med en udgivelse
af et letlæseligt og illustreret
inspirationskatalog om, hvordan
den fysiske planlægning spiller ind i
klimaplanlægningen. Et sådant katalog
vil være en afgørende forudsætning
for at kunne identificere væsentlige
problemstillinger og mulige effekter,
som der eventuelt kan arbejdes
videre med i et udviklingsprojekt,
der eksempelvis inkluderer mere
kvantitative værktøjer.

REPRÆSENTANTER I STYREGRUPPEN
FOR PROJEKT FYSISK PLANLÆGNING OG KLIMAMÅL:

Inspirationskataloget er tiltænkt den
brede pallette af folk, der er involveret
i enten fysisk planlægning eller
klimaplanlægning, dvs. både politikere,
direktører, chefer, planlæggere og
andre fagfolk i kommunerne samt
øvrige aktører i den kommunale
byudvikling.

Brug for hjælp til arbejdet med at
blive klima- og energineutral?
WATER TECHNOLOGIES

Fredensborg Renseanlæg har optimeret styringen med Hubgrade™ Performance
© Fredensborg Forsyning (foto af Mette Hochreuter)

Accelerer jeres indsats med vores
rådgivning og teknologier
Vi hjælper den danske vandsektor med at:
• Få en detaljeret opgørelse over CO2 aftryk
• Få et præcist løsningskatalog til at blive energineutral
• Få en unik online styring til minimering af lattergas
JUNI 2021
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Se eksempel på løsningskatalog,
der viser, at en forsyning vil kunne
reducere sit klimaaftryk med
50% via simple tiltag:
kruger.dk/klimaneutral

TEKNIK & MILJØ
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Det Grønne
Rejsehold på arbejde
- hos kommunen selv!

TEKST /
LENE BUHL KEJSER

Kommunikationskonsulent,
Netværk for
Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

Et af de nye, konkrete initiativer
er indsamling af
udtjent arbejdstøj fra Rebild
Kommunes
driftsenhed.
Tøjet sendes
fremover til en
socialøkonomisk
virksomhed,
som kan upcycle
tekstilerne til net
og tasker.

I

Nordjylland står de 11 kommuner sammen i et offentligt-privat partnerskab med bl.a. Aalborg Universitet og over 130
private virksomheder i ”Netværk
for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark” (NBE). Partnerskabet har sit udspring i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger
og miljøtilsynet, men har i dag en
bredere forankring på tværs af
forvaltninger og sektorer.
Et af de tiltag, som netværket
har haft stor gavn af de seneste år,
er ”Det Grønne Rejsehold”, hvor en
række ledige (ofte nyuddannede)
bliver opkvalificeret i bæredygtighed og derefter bliver matchet med
en virksomhed for at løse en konkret problemstilling indenfor bæredygtighed. Her bliver grøn omstilling således kernen i et samarbejde

bookede
Claus Riber Knudsen, Centerchef, Center Natur og Miljø i Rebild Kommune, har efterfølgende ansat Mikkel Spliid fra Det Grønne Rejsehold til at arbejde videre med kommunens
grønne fokus.

mellem kommunernes teknik og
miljøforvaltning, erhvervskontor
og beskæftigelsesindsats (i dette
tilfælde Jobcenter Aalborg).

BÆREDYGTIGE
KOMPETENCER ER
EFTERTRAGTEDE
En opgørelse fra Jobcenter Aalborg
viste, at ud af de 24 deltagere var
hhv. 14 kommet i job og 4 i praktik
i månederne efter forløbets afslutning. Projektet har siden 2015
givet værdi for både virksomheder
og nyuddannede, og derfor overvejes det nu, om holdet kan udvides.
-Vi kan se, at det skaber rigtig

stor værdi, både for de organisationer, der får besøg af Det Grønne
Rejsehold, - og for de unge, som får
nogle konkrete erfaringer til CV’et
i en tid, hvor bæredygtighed er
øverst på dagsordenen, fortæller
Mathias Brassøe, Leder af NBE,
som står bag Det Grønne Rejsehold.

BIODIVERSITET OG GENBRUG
AF BRUGT ARBEJDSTØJ
For første gang er en af grupperne
fra Det Grønne Rejsehold taget ud
til en kommune i stedet for en virksomhed – de har samarbejdet med
Rebild Kommune, som arbejder
aktivt med FN’s Verdensmål. Her

For mig var det interessant at få lov til at omdanne
kommunens grønne visioner til konkrete projekter.
Derfor er jeg også glad for, at jeg nu er blevet ansat hos
Rebild Kommune og har mulighed for at arbejde videre
med kommunens grønne fokus

Foto: Mette Vested.
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Foto: Mette Vested

Grøn omstilling er kernen i et
samarbejde mellem teknik og
miljøforvaltningen, kommunens
erhvervsservice og beskæftigelses
indsatsen. Det Grønne Rejsehold giver
nyuddannede erfaring på cv’et og
løfter bæredygtighedsindsatsen
hos lokale virksomheder – og nu
også hos kommunen selv.

- Mikkel Spliid, tidl. medlem af Det Grønne Rejsehold.
TEKNIK & MILJØ
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fik de unge til opgave at vurdere, hvordan kommunen
i egne administrationsbygninger kan arbejde konkret
med Verdensmålene. Resultaterne blev ultimo januar
fremlagt for byrådet, som tog dem til efterretning. Det
betyder bl.a., at Rebild Kommune nu vil indsamle brugt
arbejdstøj fra deres driftsenhed, som skal sendes til en
socialøkonomisk virksomhed, der kan upcycle tekstilerne til f.eks. net og tasker. Derudover har kommunen
igangsat flere biodiversitetsprojekter – bl.a. for at skabe en mere mangfoldig natur omkring rådhuset.
-Det har været et rigtig positivt samarbejde, hvor vi
har fået input til, hvordan vi kan gøre Rebild Kommunes arbejde med Verdensmålene helt konkret og
jordnært, fortæller centerchef Claus Riber Knudsen fra
Center Natur og Miljø i Rebild Kommune, som efterfølgende har ansat en af de unge.
Mikkel Spliid var en af de unge, som arbejdede med
Rebild Kommune:
-For mig var det interessant at få lov til at omdanne
kommunens grønne visioner til konkrete projekter.
Derfor er jeg også glad for, at jeg nu er blevet ansat hos
Rebild Kommune og har mulighed for at arbejde videre
med kommunens grønne fokus.

SMAGEN AF EGEN BÆREDYGTIGE MEDICIN
I forhold til bæredygtighed har mange kommuner et
naturligt fokus på det omgivende samfund, bl.a. i kraft
af myndigheds- og tilsynsrollen, men det er ikke nok,
mener Claus Riber:
-Som kommunens største arbejdsplads har vi også
selv et ansvar – og dette samarbejde har været en god
anledning til at tage vores egen medicin.
I toppen af kommunen glæder man sig også over tiltaget. Leon Sebbelin, der er borgmester i Rebild Kommune samt bestyrelsesmedlem i NBE, mener, at det er
essentielt, at det offentlige, herunder kommunerne,
går foran på området:
-Vi skal sammen med de store og mellemstore

DET GRØNNE REJSEHOLD (DGR)
• Formålet med DGR er dels at understøtte nord
jyske virksomheders grønne omstilling og dels at
opkvalificere og understøtte de lediges vej ind
på arbejdsmarkedet via bæredygtighed

danske virksomheder vise vejen
og skabe mulighederne, for at den
almindelige borger og forbruger
kan deltage i omstillingen til en
mere bæredygtig fremtid. Vi ved,
at rigtig mange borgere gerne vil
handle ansvarsfuldt, når det kommer til vores miljø og klima. Det
offentlige spiller en stor rolle for at
sætte tempoet, og vi kan påvirke
og samarbejde med virksomhederne i forhold til at udvikle smartere
og mere bæredygtige løsninger.
Hos NBE håber man, at flere vil
følge i Rebilds fodspor:
-De danske kommuner råder
over store arealer, indkøber i store
mængder og er i øvrigt arbejdsplads for rigtig mange - og derfor
giver det god mening, at de også
er med til at gå forrest, når det
handler om bæredygtighed. Alle de
nordjyske kommuner kan få besøg
af Det Grønne Rejsehold gratis, fortæller Mathias Brassøe n

Borgmester Leon
Sebbelin med Det
Grønne Rejsehold. Foto: Claus
Riber Knudsen,
Centerchef, Rebild
Kommune.

KONTAKTPERSONER
Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling Norddanmark
https://nben.dk/
Mathias Tjell Brassøe, Leder:
Telefon: 2636 2059
E-mail: mathias.brassoee@
aalborgforsyning.dk
Rebild Kommune
https://rebild.dk/
Claus Riber Knudsen,
Centerchef:
Telefon: 41776126
E-mail: crkn@rebild.dk

• Hvert år udvælges ca. 25 ledige (ofte nyud
dannede), som får en plads på rejseholdet
• Rejseholdsdeltagerne har meget forskellige
uddannelsesbaggrunde inden for alt lige fra
kemi til kommunikation
• Alle deltagerne gennemgår Det Grønne
Kursus, hvor de klædes på til at arbejde med
bæredygtighed
• Der dannes tværfaglige grupper, som alle
matches med en virksomhed/organisation, som
har en grøn problemstilling
• Det er netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark, der står bag DGR, men projektet
støttes bl.a. af Jobcenter Aalborg

JUNI 2021

Claus Riber Knudsen og Mikkel Spliid i felten for biodiversiteten. Foto: Mette Vested
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Kommunerne løfter
miljødata til nye højder
Rundt om i kommunerne sidder tusindvis af medarbejdere og bidrager med data om
miljøet. Det unikke datamateriale har bragt Danmark helt i front, og det er
afgørende, når klimaet skal tænkes ind i alle samfundets beslutninger.

TEKST /
EVA KANSTRUP

Direktør for Teknik
& Miljø,
Herning Kommune,
medlem af
bestyrelsen
for Danmarks
Miljøportal
&
ANN AMMITZBO

Byg- & Miljøchef
for Teknik, Miljø &
Udvikling,
Skive Kommune
&
FLEMMING
SØRENSEN

Miljømedarbejder
for Teknik og Miljø,
Varde Kommune
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iljøet kender ikke til
administrative grænser.
Vandløb, grundvand og
drikkevand flyder på
tværs af kommunerne, og derfor
har alle kommuner brug for adgang
til data fra nabokommuner, regionen og staten for at få det bedst
mulige forvaltningsgrundlag at
træffe beslutninger ud fra.
Når kommunerne hver dag indleverer data, så sker det på baggrund
af dataansvarsaftaler, men der er
ofte ikke noget juridisk krav om
det. Der er tale om frivillige aftaler
mellem kommuner, stat og regioner om at dele data – simpelthen
fordi det giver rigtig god mening
for alle parter. Der sidder altså
hver dag tusindvis af kommunale
ansatte og bidrager med miljødata

til vores fælles bedste. Og det er
imponerende.

ÉT STED TIL ALLE DATA
OM OVERFLADEVAND
ER BÅRET AF KOMMUNER
Den frivillige indsats fra kommunerne bidrager til, at arbejdet i
kommunerne effektiviseres,
en indsats som i sidste ende giver
en bedre service for borgerne.
Eksempelvis har blandt andet
Varde Kommune været med til at
udvikle et nyt system i Danmarks
Miljøportal for overfladevand
kaldet VanDa. Flemming Sørensen, der er styregruppemedlem
og miljømedarbejder i kommunen,
uddyber:
-Projektet omhandler alle de
data, der indsamles om vandløb,

søer og kystnære områder. Det
er et meget komplekst område
med 35 forskellige datatyper, som
indbyrdes er meget forskellige.
Eksempelvis har vandkemi-undersøgelser i søer datamæssigt
ikke meget tilfælles med fiskeundersøgelser i vandløb. Men det
hænger sammen. Tidligere var der
udviklet seks fagsystemer, hvor
man registrerede disse data. Hvert
fagsystem havde sin unikke opbygning, som gjorde det svært at
sammenstille data på tværs af systemerne. Med implementeringen
af VanDa vil det være reduceret til
ét system, hvor data logisk hænger
sammen. En afgørende forbedring
er den indbyggede kortløsning,
som hurtigt viser, hvor i kommunen, der ligger data. En ensartet
JUNI 2021
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TID TIL DET VIGTIGE
Adgangen til data i VanDa bygger
på erfaringerne fra naturområdet,
hvor myndigheder, virksomheder
og borgere siden 2017 har haft let
adgang til data gennem Danmarks
Naturdata, som er udviklet af Danmarks Miljøportal.
Byg- & Miljøchef i Skive Kommune, Ann Ammitzbo, er formand for
følgegruppen for Natur, og var en
drivkraft i udviklingen af systemet.
-Før vi fik Danmarks Naturdata,
brugte vi lang tid på at finde data
frem. For større sager kunne det
tage timer at finde de relevante
rapporter for et område, og nu
tager det få minutter. Desuden er
det nu muligt for borgerne selv at
finde de data, som de efterspørger. Det har betydet, at vi i mange
tilfælde ikke længere skal bruge
tid på at finde informationer til
borgerne, men at vi nu i stedet kan
koncentrere indsatsen om at tale
med borgeren om, hvad informationerne betyder for dem, siger hun.
SPILDEVANDSDATA: FRA
25 TIMER TIL 15 MINUTTER
På punktudledningsområderne
spildevand, dambrug og regnvandsbetingede udledninger har
Danmarks Miljøportal for nylig implementeret et nyt system (PULS)
til indberetning og kvalitetssikring
af data.
Systemet er udviklet i et agilt
samarbejde mellem brugere fra
både kommuner, staten og forsyningsselskaber. De ca. 300 brugere,
der indrapporterer data, har taget
godt imod systemet, der er blevet
lanceret i etaper siden februar
2020. Brugerne har indtil videre
været godt tilfredse med både
brugervenlighed og svartider, og
der er allerede foretaget mere end

Kommunerne ejer
45 procent af Danmarks
Miljøportal, mens regionerne
ejer 10 og staten 45
procent. Kommunerne
er repræsenteret på alle
niveauer af Miljøportalen – fra
bestyrelse til miljøfaglige
følgegrupper, styregrupper og
projektgrupper.
Det sikrer kommuner
omfattende indflydelse på,
at de data, der er vigtige for
kommunerne, er tilgængelige
i den rigtige kvalitet, samt at
de løsninger, som udvikles,
tilgodeser kommunale behov.

FRA 20.000 TIL 100.000 BRUGERE
Et af de vigtigste systemer, der går på tværs, er Danmarks Arealinformation, som har over 100.000 unikke
brugere og samler over 250 forskellige GIS-lag (GIS er
et geografisk informationssystem til at præsentere geografiske data) i én brugergrænseflade.
Eva Kanstrup, der er direktør for Teknik & Miljø i
Herning Kommune og medlem af bestyrelsen for Danmarks Miljøportal, siger:
-Danmarks Arealinformation er vores primære
udstillingsplatform. Strategien har været at bruge et
standard GIS-værktøj. Det har været en succes i form
af en stigning fra 20.000 til 100.000 unikke brugere –
men det er endnu ikke lykkedes os at udstille de dybe
faglige data på en tilstrækkeligt brugervenlig måde.
Vi arbejder derfor fra kommunal side for at få sat en
nytænkning og nyudvikling af Danmarks Arealinformation i gang. Målet er, at man som sagsbehandler,
virksomhed og borger kan finde alle de relevante data,
der er registreret i Danmarks Miljøportal indenfor et
Foto: Vincent van Zalinge

Foto: Anders Krøgh Jørgensen

Miljøet kender ikke
til administrative
grænser. Vandløb,
grundvand og
drikkevand
flyder på tværs
af kommunerne,
og derfor har alle
kommuner brug for
adgang til data fra
nabokommuner,
regionen og staten
for at få det bedst
mulige.

150.000 inddateringer og opdateringer af data.
En af brugerne er Nina Poulsen,
der er i miljøtekniker i Guldborgsund Kommune og tidligere har
brugt forløberen for PULS.
-Med den type sager, som jeg
arbejder med, er jeg dybt afhængig
af hurtigt at kunne fremsøge alle
eksisterende pålidelige data inden
for vandløb, søer, spildevand og
natur, siger hun og fortsætter:
-PULS-databasen er nu meget
overskuelig og intuitiv at bruge.
Det er let at trække data ud til f.eks.
spildevandsplanlægningen, og ikke
mindst tager det nu kun ca. 15 minutter at oprette en ny udledningstilladelse til et renseanlæg, hvor
det tidligere tog minimum 25 timer.

brugergrænseflade vil give langt
flere kolleger både lettere og hurtigere adgang til data. Det betyder
også, at når jeg som sagsbehandler
får en borgerhenvendelse, så har
jeg hurtigt adgang til de data, som
Varde Kommune, nabokommuner
og staten har registreret. Borgerne
eller interne kolleger vil med en
kort introduktion selv kunne slå
op i databasen og finde de data, de
skal bruge. Eller de kan få et link
direkte til data med mail. Det vil
betyde en markant forbedring af
vores service og for adgangen til
data.

TEKNIK & MILJØ
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Foto: Janus Clemmensen

vende ingeniører, universiteter
og forsyningsvirksomheder. Den
stigende brug af data forventes at
fortsætte, og vi arbejder i øjeblikket med kommunerne om at udvide
med miljøvurderinger, klimatilpasning og cirkulær økonomi, siger
han og fortsætter:
-Det vil på sigt betyde, at vi
bliver bedre til at passe på miljøet,
og miljøportalen bliver infrastrukturen for et samarbejde, hvor både
offentlige og private kan spille hinanden bedre til gavn for klimaet.
Og det kan bringe Danmark helt i
front med at få klimaet ind i samfundets beslutninger n

OM DANMARKS
MILJØPORTAL

fagligt område på en lettilgængelig
måde.

Foto: Patrick Harms

FLERE DATA, FLERE
KOMBINATIONER OG MERE
BRUGERVENLIGHED
Netop de mange kommunale
brugeres feedback er en kilde til
at skabe mere brugervenlighed,
så miljødata i højere grad bliver brugt i dagligdagen, mener
sekretariatslederen.
-Især kommunernes bidrag har
været med til, at Danmarks Miljøportal er blevet en så stor succes.
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På grund af deres arbejde og input,
kan portalen hvert år lancere en
lang række initiativer, forbedringer og standardiseringer med flere
miljødata og flere muligheder for at
kombinere dem, alt sammen på en
mere og mere brugervenlig måde,
siger sekretariatsleder i Danmarks
Miljøportal, Nils Høgsted.
-Det er ikke kun teknik- og miljømedarbejderne i kommunerne, der
bruger disse data. De bliver brugt
bredt i samfundet af ejendomsmæglere, landbrug, byggeindustrien, den finansielle sektor, rådgi-

Danmarks Miljøportal er et
fællesoffentligt partnerskab
mellem kommuner, regioner
og staten. Samarbejdets
formål er at samle miljødata ét
sted, skabe digitale løsninger
til forvaltning af Danmarks
miljø og formidle miljødata til
myndigheder og offentlighed.
Miljøportalen understøtter
dermed den digitale
miljøforvaltning og skaber
rammerne for en effektiv
håndtering af miljøopgaverne i
Danmark.
Danmarks Miljøportal leverer
data til over 100.000 direkte
brugere samt til over 100
eksterne systemer med ca. 1
million brugere.
Danmarks Miljøportal
blev oprettet som følge af
strukturreformen i 2006,
hvor amterne blev nedlagt
og miljøansvaret overgik
til staten, kommuner og
regioner. Grundideen er, at
stat, kommuner og regioner
skal inddatere, opdatere og
hente data fra de samme
databaser, samt at data
også bliver tilgængelige for
virksomheder og borgere.
Danmarks Miljøportal
dækker bredt og omfatter
data om overfladevand,
badevand, spildevand,
grundvand, jordforurening,
arealanvendelse og natur.
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ÅRSMØDE

Københavns vestegn 28. og 29. oktober ’21
FREMTIDENS DAGSORDEN - LEDELSE OG LØSNINGER

T
TR AN SFO RMA IO N
Hvis Coronakrisen har lært os én ting,
så er det, at verden transformerer sig på
måder, vi ikke altid kan forudsige.

og samfundet som et hele?
Og vil det i det hele taget være vores opgave i fremtiden?

Globale pandemier, klimakriser, ekstremhændelser m.m. gør, at vi er nødsaget til
at kunne mestre hurtig omstilling,
tilpasning og eksekvering på selv meget
svære problematikker.

Hvilke konsekvenser har transformationen af samfundet for vores måde at
tænke organisering, samarbejde og værdiskabelse på?

Kort sagt: Vi skal være parate – og til
hvad som helst!
Men hvilke transformationer i samfundet
kan vi planlægge, og hvilke er uforudsigelige? Hvordan påvirker transformationerne vores specifikke dagsordener inden
for teknik- og miljøområdet? Og hvordan
ruster vi os bedst muligt til dem?
Hvordan kan og skal vi transformere os
sammen med den øvrige offentlige forvaltning, så vi til stadighed kan levere
værdi, service og ydelser til gavn for borgerne, kommunerne som enheder

KTC ÅRSMØDE 2021 bliver afviklet i
samarbejde med de otte vestegnskommuner.
Her stiller vi skarpt på de store strømninger og de allermest presserende dagsordener.
Sammen diskuterer vi de nødvendige
transformationer af vores organisationer,
vores lederskab og vores fællesskaber.
Vi byder velkommen til KTC medlemmer,
og alle andre som gerne vil udvikle Teknik
og Miljø området.

Tilmelding fra august på www.ktc.dk ultimo august Sæt X i kalenderen!
JUNI 2021
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NÅR SAMARBEJDET
BLOMSTRER
– bedre naturbeskyttelse
gennem partnerskaber
Biodiversiteten er i tilbagegang. Det hører vi igen
og igen i medierne. De fleste oplever det ved, at
der er færre insekter. Forruden på bilen er ikke en
insektkirkegård mere. Det er dog ikke kun insekterne,
der forsvinder. Det er både bier, sommerfugle, fisk,
padder, fugle og planter. Kan vi gøre noget for at
stoppe tilbagegangen? Ja, det kan vi, hvis vi i
fællesskab vil prioritere den store sammenhængende
og vilde natur. Det gælder også i Danmark, hvor vi
også i international sammenhæng har unik natur og
arter især langs vestkyster i klitområderne.
TEKST /
PERNILLE MØLLER

Teamleder, Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE)
&

FLEMMING ELBÆK

Advokat og partner,
HaugaardBraad Advokatfirma

M

indst en million af
verdens arter er i fare
for at uddø. Vi ved ikke,
hvad biodiversitetskrisen gør ved mennesker og vores
trivsel, men vi ved, at når en art
først er uddød, er det endegyldigt,
og tabet er således ikke bare vores,
men alle fremtidige generationers.
Mindst en million af verdens arter er i fare
for at uddø. Vi ved ikke, hvad biodiversitetskrisen gør ved mennesker og vores
trivsel, men vi ved, at når en art først er
uddød, er det endegyldigt, og tabet er således ikke bare vores, men alle fremtidige
generationers.

Der er dog gode muligheder for
lokalt at gennemføre tiltag for at
forbedre natur og biodiversitet – og
de gode eksempler i denne artikel
kan forhåbentligt inspirere til
endnu flere tiltag, hvor kommuner,
lokalsamfund og erhvervslivet går
sammen om at gøre by og land lidt
grønnere og lidt vildere.

Hjørring Kommune arbejder sammen med landbruget om, at hver bedrift finder 3-5 % af deres jord, der kan omlægges til natur. De arealer, der søges omlagt, er de marginale arealer, det ikke kan betale sig at dyrke, men som har
en potentielt høj naturværdi.
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VILD MED VILJE
- HJØRRING KOMMUNE
’Naturkommunen blomstrer vildt
er et projekt under Hjørring Kommunes naturpolitik, og projektet
JUNI 2021
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ophæng i kommunalfuldmagten
forudsætter desuden, at lovgivningen ikke har anvist andre midler,
såsom påbud og forbud til varetagelse af den pågældende opgave.
Opgaven må desuden ikke i lovgivningen være henlagt til staten
eller regionerne.
Det kan dog lægges til grund,
at kommunerne indenfor kommunalfuldmagtens rammer har et
vist spillerum i forhold til at sikre
naturbeskyttelse og forbedring af
biodiversitet mv.
Mere og bedre natur gavner sundhed og trivsel for os alle. Den frivillige tilgang i eksemplet fra Hjørring kommune
har været effektiv – og der er heldigvis hjemmel til i kommunalt regi at afprøve modellen andre steder i Danmark.

har genereret eller er på vej til at generere
mindst 220 hektar ny og mere vild natur. ’Naturkommunen blomstrer vildt’ viser, at det
er muligt at inddrage borgere, erhvervsliv og
landbruget i en fælles sag.
Tilgangen til ’Naturkommunen blomstrer vildt’ er, at opgaven kun kan løftes
i samarbejde med borgerne og igennem
deres engagement. Borgerne skal inddrages og på den måde være ambassadører
for naturpolitikken og mere vild natur.
Alle kan være med, og det er muligt blot
at følge projektet, men det er også muligt
at deltage aktivt i projektet og lave tiltag
på egen grund for at forbedre naturen og
biodiversiteten.
Der er således udlagt omkring 896.000
m2 natur, hvilket svarer til ca. 90 hektar.
Derudover er 12 landmænd i gang med
at undersøge, om de kan udlægge 3 % af
deres agerjord - svarende til yderligere 79
ha. Hjørring Kommune har omlagt 50 ha
fra landbrug til natur, og kommunen har
plantet blomster i mange rundkørsler i kommunen. Herudover bliver mange kilometer
rabatter nu slået, så man tager hensyn til
blomster og insekter.
Virker det så? Ja, det gør det i høj grad.
Undersøgelser foretaget af Naturhistorisk
Museum, Århus Universitet, viser, at der i de
udlagte arealer har været en tydelig fremgang i sommerfugle, bier og svirrefluer fra

2019 til 2020, hvilket står i stærk kontrast til
det generelle billede af 2020 som et dårligt
insektår.

FLERE VILDE KOMMUNER?
Hjørring Kommune har opnået gode resultater med indsatsen, og den frivillige tilgang i
eksemplet fra Hjørring kommune har været
effektiv – og der er heldigvis hjemmel til i
kommunalt regi at afprøve modellen andre
steder i Danmark.
Det er fast antaget i tilsynspraksis og i den
juridiske teori, at kommunerne kan udføre
opgaver omfattet af kommunalfuldmagten,
som tilstræber en realisering af formål fra
anden lovgivning, som kommunerne administrerer. Blandt andet har Ankestyrelsen ved
udtalelse af 28. juni 2017, j.nr. 2015 – 8125,
understøttet, at kommuner kan varetage
miljøhensyn, når det sker af hensyn til varetagelsen af en opgave, som kommunerne
i øvrigt er pålagt i lovgivningen, og lokale
klimaforbedrende tiltag kan tilsvarende
varetages i medfør af kommunalfuldmagten, jf. Ankestyrelsens udtalelser af 6. marts
2020, j.nr. 20-1298 og 9. september 2020,
j.nr. 20-22531.
Kommunalfuldmagten afgrænses i forhold
til anden lovgivning, således at kommunerne
ikke med ophæng i kommunalfuldmagten
kan påtage sig opgaver, som er reguleret i
anden lovgivning. Opgavevaretagelsen med

LANDBRUG
– ET OPLAGT NÆSTE SKRIDT
Cirka 60 % af det danske landskab
er opdyrket af det moderne og
højeffektive danske landbrug. Et
tættere samarbejde med landbruget kan meget vel blive nøglen til
at løse biodiversitetskrisen, og er
et oplagt næste skridt – både på
nationalt plan og i Hjørring kommune. Hjørring Kommune arbejder
sammen med landbruget om, at
hver bedrift finder 3-5 % af deres
jord, der kan omlægges til natur.
De arealer, der søges omlagt, er
de marginale arealer, eksempelvis
lavbundsjorde, det ikke kan betale
sig at dyrke, men som har en potentielt høj naturværdi. Tages de
arealer ud, vil de i vid udstrækning
skabe større og mere sammenhængende naturområder.
Sådanne ordninger kræver i
udgangspunktet frivillige aftaler
mellem landbruget og kommunerne, men der kan givetvis anvises
en vej indenfor kommunalfuldmagten – eventuelt i samarbejde med erhvervslivet og andre
investorer, så kommunerne kan
medvirke til at omdanne de udtagne landbrugsarealer til ny natur
– til gavn for biodiversiteten og
dermed os alle n

STATUS PÅ ANTAL DELTAGERE OG AREALER UDLAGT TIL VILD NATUR I PROJEKTPERIODEN:
			
Deltagere i alt
Villaer og
Landbrug eller
Parcelhuse
landsteder

Institutioner,
foreninger,
skoler o.l.

Lejligheder

Sommerhuse

Virksomheder

413

42

21

20

11

240

79

Estimeret
areal

Villaer og
Parcelhuse

Landbrug eller
landsteder

Institutioner
Lejligheder
og skoler o.l.		

Sommerhuse

Virksomheder

I alt

m2

24.000

600.000

42.000

10.000

220.000

896.000
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HVORDAN KAN LANDBRUGS
STYRKE NATUREN I STEDET
-HER ER ET BUD!

TEKST /
SALLY
HUNTINGFORD

Leder,
Natur og Miljø,
Vejen Kommune
&

LAUS GRO-NIELSEN

Biolog,
Team Natur,
Hjørring
Kommune

20

TEKNIK & MILJØ

Hvert år får Danmark over 6 milliarder
i landbrugsstøtte, uden der stilles krav
til at styrke biodiversiteten. Faktisk er
de vilkår, der stilles for at få støtte,
direkte medvirkende til, at der ikke
bliver skabt ny natur i Danmark, og at
den natur, vi har, hvert år bliver ringere
og ringere. Selv den ene støtteordning,
der direkte er målrettet naturpleje, virker
ikke eller fører direkte til forringelse af
biodiversitet

D

et er ikke alting, biologer og landmænd
kan blive enige om. Der er dog én ting,
som der er bred enighed om: At den
måde, vi uddeler landbrugsstøtte på i
Danmark, er den største forhindring for at skabe
ny natur og passe på den natur, vi har. Det kom
senest til udtryk på en workshop afholdt af
Seges i sommeren 2020, hvor både naturplejere,
produktionslandmænd, kommunale biologer og
landbrugsrådgivere var enige om, at støtteordningerne og den jungle af regler, der følger med, er
den største udfordring for at passe på eksisterende natur og skabe ny natur.
I denne artikel giver vi et bud på, hvordan man
med enkle midler kan lave vilkårene om, så man
kan få mere ny natur, beskytte eksisterende natur og spare mange ressourcer på administration
og kontrol.
JUNI 2021
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SSTØTTEN
T FOR AT FORRINGE DEN?

DEN DIREKTE STØTTE ER
DEN DIREKTE VEJ TIL MINDRE NATUR
Dansk landbrug får hvert år over 6 milliarder i direkte
støtte. Det er bl.a. den støtte, som tidligere blev kaldt
hektarstøtten, og som i dag kaldes grundbetaling. Her
bliver der udbetalt et fast beløb per hektar, hvis der
drives landbrug. Støtteberettigede landbrugsarealer er
arealer, der er drevet landbrugsmæssigt med udførelse af landbrugsaktiviteter eller overholdelse af aktivitetskrav inden for de frister, der er fastsat.
Disse vilkår fører hvert år til, at et utal af ikke-beskyttede små naturområder nedlægges, fordi man
ikke kan få støtte til dem, og fordi man risikerer at
blive straffet økonomisk, hvis de ikke er tegnet fra, når
man ansøger. Ofte kan det være værdifuld natur, der
forsvinder, som gamle læhegn, remiser, ikke beskyttede diger og markveje, der kan være levested for
mange dyr og planter.
JUNI 2021

Vandlidende områder og områder med lyng eller for
mange buske kan heller ikke få tilskud – fordi de er
natur. Størstedelen af de alvorlige overtrædelser af naturbeskyttelsesloven § 3, som vi ser i kommunerne, er
netop, hvor man har forsøgt at overholde vilkårene for
at få grundbetaling. Det fører især til dræning af moser og naturenge, hvor en evt. bøde for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven er latterligt lille sammenlignet med, hvor meget man mister i støtte, hvis
man ikke overholder vilkårene i støtteordningerne.
En meget brugt løsning for at leve op til aktivitetskravet er brakpudsning. Her kører man igennem de
arealer, der er ved at udvikle sig til natur, med en maskine, der knuser alle planter og buske og efterlader
et lag af vissent græs, der bliver tykkere og tykkere
hvert år. Dette førnelag forhindrer alt i at spire og
blomstre på nær et par enkelte græsarter.
Det giver sig selv, at det på ingen måde kan betale

Sommergræsning
tv og ekstensiv
helårsgræsning
th. Rigtig mange
naturområder
bliver græsset
alt for hårdt
om sommeren,
så der ikke er
blomstrende
nektarplanter
tilbage til
sommerfugle, vilde
bier og svirrefluer.
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sig at lave ny natur, hvis man mister støtten. Der er
lavet regler, der har prøvet at lave om på dette problem. Det gælder muligheden for etablering af f.eks.
bi- og vildtvenlige tiltag, hvor man kan udlægge
bræmmer i en bredde på max. 10 meter. Men det er
midlertidige tiltag, som kan omlægges året efter.
Derfor bliver naturindholdet aldrig rigtig højt via
disse små tiltag. Og som sædvanlig er der så mange
vilkår og fælder i lovgivningen, at de færreste landmænd tør kaste sig ud i det eller i det hele taget gider
at have besværet. Bare vejledningen om grundbetaling er 102 sider lang!

Hvis støtteordningen stadig skal
være det bærende
redskab, er der
brug for en radikal
ændring så hurtigt
som muligt. Det
betyder, at der lige
NU skal arbejdes
for ændringer i det
kommende Landdistriktsprogram!
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BRUTTOMODEL KUNNE LØSE PROBLEMET
En løsning kunne være at lave en bruttomodel, hvor
man får en fast støtte for alle de hektar, man ejer,
hvad enten det er lysåben natur, skov, mark, lavbundsarealer, læhegn, markveje eller andet.
Det ville være ufatteligt let at administrere, så landbruget og landbrugskonsulenter kunne bruge deres tid
på at optimere driften og lave gode
produkter. Landbrugsstyrelsen ville
kunne tjekke det hele på luftfoto
og ville kunne spare hele deres
kontrollørkorps væk. De kunne
så lave noget mere meningsfyldt arbejde. For eksempel
kunne de måske styrke
landbruget og naturen
og lave gode miljø- og
klimatiltag?
I samme omgang kunne man
passende omskrive
hele Lovbekendtgørelsen om drift af landbrugsjorder.
Denne bekendtgørelsen har en meget gammeldags og
rigid skelnen mellem skovnatur og lysåben natur, som
gør det utrolig svært at lade naturen passe sig selv og
få skabt selvforvaltende naturområder med skov, der
kommer helt af sig selv, fordi der er rydningspligt på
arealerne.
DEN ENESTE STØTTEORDNING
MÅLRETTET NATUR SKADER
MERE END DEN GAVNER
Ud af de 6 milliarder fra EU er der i Danmark afsat 7 %
til landdistriktsprogrammet. Det har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i
landdistrikterne. Andre lande i EU afsætter helt op til
15 %. Det bør Danmark selvfølgelig også gøre.
Ud af de ca. 460 millioner bruges der følgende direkte
på natur:
• 5-årigt tilskud til pleje af græs-og naturarealer: 67
mio. kr.
• Rydning og forberedelse til græsning: 26 mio. kr.
• Skov med biodiversitet: 16 mio. kr.

Dvs. under en fjerdedel bruges til at styrke biodiversitet. Det er ikke meget, men hvis det bare virkede,
kunne det måske være godt nok.

STØTTEORDNINGEN
”PLEJE AF GRÆS OG NATUR”
Støtteordningen ”Pleje af græs og natur” kunne potentielt styrke biodiversiteten, da al forskning viser,
at ekstensiv helårsgræsning er en af de bedste måder
at fremme biodiversitet på de lysåbne naturområder.
Ordningen giver 2.600 kr./ha, hvis der er græsning,
og 1.650 kr./ha, hvis der er græsning, og der samtidig
søges grundbetaling (ca. 2.000 kr. oveni).
Desværre er ordningen fyldt med vilkår, der ikke
styrker biodiversitet eller endda direkte forringer
biodiversitet, fordi tilsagnshaveren bliver presset til at
overgræsse eller lave høslæt/supplere med en brakpudsning på forkerte tidspunkter. Kompleksiteten og
den mulige risiko afskrækker også mange ansøgere,
så de slet ikke søger tilskud, selvom de måske har ansvaret for fine naturområder, der ikke bliver afgræsset.
Insekterne og især sommerfuglene bliver ved med
at gå tilbage i Danmark. En af grundene er overgræsning i sommermånederne og manglende afgræsning resten af året. Støtteordningen støtter på ingen
måder op omkring ekstensiv helårsgræsning, som er
den driftsform, der vil sikre og styrke biodiversiteten
bedst. I stedet for tilskynder den til sommergræsning
uden at sætte grænser for græsningstrykket. Rigtig
mange naturområder bliver græsset alt for hårdt om
sommeren, så der ikke er blomstrende nektarplanter
tilbage til sommerfugle, vilde bier og svirrefluer.
Det vil være meget let at ændre, hvis man forenklede
ordningen og lavede nogle mindre ændringer:
JUNI 2021
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• Der skal være integration af tilskudsordninger indenfor og udenfor fredskov. Ofte ligger de naturmæssigt spændende arealer i tæt sammenhæng
med skovområder.
• Det skal være muligt at give støtte til Naturnationalparker o.l., hvor det er vilde dyr eller ikke mærkede dyr, der står for naturplejen.

Et utal af ikke-beskyttede små naturområder nedlægges, fordi man ikke kan få støtte til dem, og fordi man risikerer at blive
straffet økonomisk, hvis de ikke er tegnet fra, når man ansøger. Ofte kan det være værdifuld natur, der forsvinder, som
gamle læhegn, remiser, ikke beskyttede diger og markveje,
der kan være levested for mange dyr og planter.

• Omkring 80 % af de arealer, der modtager tilskud
til plejegræs, modtager også grundbetaling. Som
beskrevet ovenover er det direkte kontraproduktivt.
Dette burde ikke være en mulighed, og i stedet burde
støtten for afgræsning uden grundbetaling sættes
op til f.eks. 3.500 kr./ha, så det bliver mere attraktivt
at gennemføre en ekstensiv græsning.
• Sæt nogle helt andre mål for ordningen. Nogle biodiversitetsfremmende mål i stedet for produktionsfremmende mål. Det gør man i andre EU lande.
• Flyt datoen for, hvornår tilsagnsarealet skal fremstå
afgræsset, eller hvornår der skal være foretaget
høslæt, til den 1. november, så er det meget lettere
at lave en optimal naturpleje. En kontrol i det tidlige
forår vil selvfølgelig være endnu bedre.
• For arealer med ekstensiv helårsgræsning vil den
allerbedste model være, at en offentlig myndighed
(f.eks. kommune eller naturstyrelsen) hvert forår
vurderede, hvorvidt det pågældende område havde
haft det optimale græsningstryk.
• I dag er minimumskravet til græsningstryk 1,2 storkreaturer/ha, hvilket næsten altid er for højt for de
fleste næringsfattige naturtyper. Miljøstyrelsen anbefaler et græsningstryk på mellem 0,3 og 1,2 storkreaturer/ha på alle beskyttede naturtyper. Den anbefaling synes vi, man bør følge, med en mulighed for
at dispensere på meget næringsfattige arealer (som
f.eks. klitheder), hvor det bør være endnu lavere.
JUNI 2021

STØTTEORDNINGERNE
SKAL SIKRE OPTIMAL NATURPLEJE
I NATURA 2000 OMRÅDER
Som det kan ses, får vi alt for lidt eller ingen natur
for de mange milliarder, vi i dag støtter landbruget
med. De ordninger, der burde støtte biodiversiteten,
virker ikke og er alt for komplicerede. Det er alle inklusiv landbruget med god grund utilfredse med. De
eneste, der åbenbart ikke er utilfredse, ser ud til at
være Landbrugsstyrelsen.
Det mindste, man kan gøre, er at sætte nogle krav,
så bare en lille del af støtten rent faktisk styrker
biodiversiteten og ikke som nu forringer naturen og
skaber barrierer for at skabe ny natur.
Det er rent faktisk også et mål i EU’s biodiversitetsstrategi for 2030, hvor et af hovedelementerne
er, at EU skal genoprette skadede økosystemer til
lands og til vands i hele Europa ved at lave biodiversitetsfremmende landbrugsmetoder på landbrugsjorden, men det har Landbrugsstyrelsen vist ikke
opdaget? Som en start kunne man i Landbrugsstyrelsen i det mindste gøre den eksisterende ordning
med tilskud til rydning og hegning i særligt udpegede Natura 2000 områder mere enkel og smidig i sin
administration. Samtidig kunne det give biodiversiteten et løft, hvis der var en ordning, som kunne
sikre varig udtagning af landbrugsarealer langs
værdifulde naturområder. Der findes i dag en række
ordninger, som tilgodeser udtagning med henblik på
næringsstoffjernelse, klima og drikkevandsbeskyttelse. Men vi har reelt ikke en biodiversitetsordning
til varig udtagning af landbrugsjord – lige ud over en
lille national ordning - som giver tilskud til udtagning
af jord til varig natur på arealer, der ligger i sammenhæng med 5 specifikke naturtyper. Den ordning
har været overansøgt, de år den har eksisteret. Det
burde indikere, at landmænd er interesserede i at
bidrage med jord, og dermed give anledning til at
udvide ordningen.
Det alvorligste problem er dog, at støtteordningerne er det eneste redskab til at sikre den optimale naturpleje i Natura 2000 områder. Sådan har det været
i over 20 år nu, uden at det har virket!
Hvis støtteordningen stadig skal være det bærende redskab, er der brug for en radikal ændring så
hurtigt som muligt. Det betyder, at der lige NU skal
arbejdes for ændringer i det kommende Landdistriktsprogram. Ellers risikerer vi at hænge på de
samme rigide tilskudsregler resten af dette årti. Det
vil være katastrofalt! n
TEKNIK & MILJØ
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Permeco-modellen
- bredt samarbejde
skaber grundlag for
fremtidens driftsform
Et bredt projektsamarbejde er i gang i Nationalpark Vadehavet
om monitering af effekterne på klima, miljø og natur ved
omlægning til en mere bæredygtig fødevareproduktion

Permeco-modellen omfatter store græsarealer, så derfor vil vi ”genopfinde” en mere robust og græsningsegnet
kvægrace. En, som både er god til at producere mælk og kød, dog i et naturligt niveau, der ikke er opslidende og
stressende for kvæget, og som også trives på den fodertype, der produceres lokalt. Kvæget skal desuden være
egnet til at gå ude på indimellem fugtige arealer, uden det går ud over sundhed og trivsel.
TEKST /
TANJA KIRKEBY
KAISER

Konsulent,
Landudviklerne
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L

avbundsarealer spiller en
hovedrolle i at reducere
landbrugssektorens aftryk
på klima, natur og miljø. Men potentialerne bliver ikke
forløst i tilstrækkeligt omfang,
og mange med interesser i det
åbne land er interesseret i, at der
kommer flere værktøjer i værktøjskassen. Nationalpark Vadehavet,

Esbjerg Kommune, Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet
og Region Syddanmark har indgået
samarbejde med en økologisk
mælkeproducent, Permeco v.
Anders Flensburg, om at monitere
effekterne af en ny driftsform –
Permeco-modellen, der er under
udvikling på bedriften.
Anders Flensburg er med sin

Permeco-model på egen hånd gået
i gang med at udvikle løsninger,
hvor de økonomiske aktiviteter går
hånd i hånd med dyrevelfærd, klima-, natur- og miljøhensyn på lavbundsarealerne. Løsningerne, der
udvikles i projektet, kan udbredes
til andre landmænd og betyde, at
lavbundsarealerne bidrager til flere
bundlinjer, og samtidigt indebære
store samfundsøkonomiske besparelser. Men det vil forudsætte, at
effekterne af tiltagene måles og
dokumenteres. Til det har Anders
Flensburg været på udkig efter
samarbejdspartnere.

BREDT SAMARBEJDE
OM MONITERING AF
MILJØ- OG NATUREFFEKTER
Nationalpark Vadehavet, Esbjerg
Kommune, Græsningsforeningen
Nationalpark Vadehavet og Region
Syddanmark har derfor netop indledt et samarbejde med Permeco
v. Anders Flensburg. Projektet
har til formål at måle på effekter
og udledninger i forbindelse med
omlægning af landbrugsarealer på
lavbundsjorder i Ribemarsken fra
traditionel landbrugsdrift til en
natur- og klimavenlig produktion
med et forbrug af kvælstof, som
er lavere end økologisk landbrug.
Projektet tager hul på en af tidens
allerstørste udfordringer for land-

Anders Flensburg er
landbrugsinvestor og
ejer en større økologisk
malkekvægbesætning med
300 malkekvæg med opdræt
og 600 ha i Ribemarsken.
www.permeco.dk
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bruget, klimaet og naturen, nemlig
udtagning og omlægning af landbrugsarealer i lavbundsområder.
En udtagning og omlægning, som
er helt nødvendig for, at Danmark
kan leve op til sine internationale forpligtelser i Paris-aftalen
foruden overholdelse af EU’s
aftaler for beskyttelse af natur og
vandmiljøet.
Projektet skal i samarbejde
med Syddansk Universitet (SDU)
udarbejde en baseline i 2021 og
senere gentage statusmålinger af
effekterne på klimagasser, andre
udledninger og biodiversitet ved
omlægning af traditionelt landbrugsdrift til en natur- og klimavenlig landbrugsdrift. Målingen
af klimagasser skal afklare, hvor
meget udledningerne af metan
og lattergas sænkes og CO2 bindes
i jorden. Målingerne skal også
afklare, hvor meget udvaskningen
af kvælstof og fosfor reduceres fra
arealerne. Endelig skal målingen
af biodiversiteten afklare, hvordan
dyre-, fugle, insekt- og plantelivet
udvikler sig på arealerne som følge
af forbedrede levevilkår.

HVAD GØR PERMECO?
Permeco er en helhedstankegang,
hvor landbrugsproduktionen
gentænkes i alle trin for at blive
mest muligt bæredygtig. Ved at
nytænke dyrkning, opstaldning og
gødningshåndtering kan Permeco-konceptet levere en attraktiv
løsning, der skaber grundlag for en
fremtidig miljø-, klima- og dyrevelfærdsvenlig driftsform.
DRIFTEN AF
LANDBRUGSAREALERNE
GENTÆNKES
Lavbundsarealer lægges ud i græs
og urter. Urterne skal både tælle
kvælstoffikserende urter og urter,
der kan sikre et stort indhold af
protein, vitaminer og mineraler,
der sammen med en særlig drift af
arealerne giver dyrene en rentabel
tilvækst, mens biodiversitet, miljø
og CO2-deponering på arealerne prioriteres tilsvarende højt.
Biodiversiteten tilgodeses ved, at
afgræsningen og slæt foretages på
en måde, hvor insekter hele tiden
har adgang til blomstrende urter
og græsser, og hvor markerne er
egnet som lokalitet for fouragerende og ynglende engfugle. Der
bliver også eksperimenteret med
ensileringsprocesserne for at få så
JUNI 2021

Lavbundsarealer
spiller en hovedrolle i at reducere
landbrugssektorens
aftryk på klima, natur
og miljø. Men potentialerne bliver ikke
forløst i tilstrækkeligt
omfang, og der er
hårdt brug for, at der
kommer flere værktøjer i værktøjskassen
Permeco er en helhedstankegang, hvor
landbrugsproduktionen gentænkes i alle
trin for at blive mest
mulig bæredygtig.
Ved at nytænke dyrkning, opstaldning og
gødningshåndtering
kan Permeco-konceptet levere en attraktiv
løsning, der skaber
grundlag for en fremtidig miljø-, klima- og
dyrevelfærdsvenlig
driftsform

stor foderværdi som muligt. Desuden omlægges jorden ikke, og der
tilføres kun 50 KgN/ha fra delvist
omsat kompost fra Permecos komposteringsanlæg, hvilket opbygger
strukturen i jorden, fremmer det
mikrobielle liv, tilgodeser overvintrende insekter og mindsker
udvaskningen af næringsstoffer til
vandmiljøet. Dyrkning af masser af
græs og også ærter, roer og lucerne
på højereliggende arealer betyder,
at landbruget er 100 % selvforsynende, og der ikke er behov for
import af f.eks. soyaprotein.

GENANVENDELSE
AF RESSOURCER I
KOMPOSTERINGSANLÆG
I projektet udvikles en ny komposteringsteknologi, der effektivt
og økonomisk kan omdanne store
mængder gylle og biomasse til
kvalitetskompost og samtidig minimere og fortrænge drivhusgasudledninger. Den nye teknologi kan
levere en delvis komposteret og tør
kompost af høj kvalitet, der vil blive
efterbehandlet til attraktive salgsprodukter. Komposten vil være
anvendelig til gødning, strøelse
og tørv i vækstmedier. Permeco
anvender komposten som gødningskilde frem for gylle, hvilket
er nemmere/billigere at køre ud på
markerne, når man ikke skal fragte
store mængder vandholdigt gylle.
Endelig medfører komposten ingen
lugtgener ved udbringning.
NYT STALDKONCEPT
Der udvikles et nyt staldkoncept
med fokus på miljø og kvægets
trivsel og sundhed. Staldkonceptet

optimerer forholdene for dyrene og
er økonomisk og arbejdsmæssigt
attraktiv at arbejde med. Dyrene
sikres god plads, og den genanvendte strøelse har høj sugeevne,
liggekomfort og sikrer rene og sunde dyr med høj mælkekvalitet. Stalden har lavere emissioner af metan
og lattergas på grund af tørt leje
og løbende fjernelse af gødning til
komposteringsanlæg.

AVLSARBEJDE
PÅ BEDRIFTEN
Det moderne kvæg er fremavlet
til at omdanne energirig foder
til store mængder mælk og kød.
Bagsiden af medaljen er, at kvæget
er skrøbeligt og ikke trives godt på
de oprindelige grovfodermængder.
Permeco-modellen omfatter store
græsarealer, så derfor vil vi ”genopfinde” en mere robust og græsningsegnet kvægrace. En, som
både er god til at producere mælk
og kød, dog i et naturligt niveau,
der ikke er opslidende og stressende for kvæget, og som også trives
på den fodertype, der produceres
lokalt. Kvæget skal desuden være
egnet til at gå ude på indimellem
fugtige arealer, uden det går ud
over sundhed og trivsel n

Projektet afrapporteres i en rapport med
rådata tilknyttet. Derudover indrapporteres data
i de offentlige danske databaser, som Arter.dk og
Miljøportalen.
I projektet er det væsentligt, at data kan
sammenlignes med de øvrige nationale data for
overvågningen af miljø og natur.
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ANLÆGSARBEJDE OG
BESKYTTEDE ARTER
ELLER KUNSTEN AT
FLYTTE ET FIRBEN

Der er meget, man skal forholde sig til på et anlægsprojekt, og engang imellem gælder
det også beskyttede arter som markfirben. Inden for de seneste år har Vejdirektoratet
skullet håndtere markfirben på flere store anlægsprojekter. Niras har i en rapport
kigget på, hvordan det er gået de markfirben, der kom i vejen og derfor måtte vige
pladsen for en ny vej. Det kan godt gå godt – men det er ikke nogen let kunst
TEKST /
MARTIN HESSELSØE

Markedschef - natur,
Niras A/S
&
RUNE SØ NEERGAARD

Biolog,
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&
PEER RAVN

Biolog,
Amphi Consult
FOTOS/
Rune Sø Neergaard
& Peer Ravn

Erstatningsbiotop.
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arkfirben er sammen med en lang række
andre dyr og planter beskyttet af EU´s
Habitatdirektiv. Habitatdirektivet og den
danske lovgivning forbyder, at yngle- og
rasteområder for de beskyttede arter beskadiges.
Miljøstyrelsens vejledning fastslår, at bestemmelserne kan anses som overholdt, hvis områdets vedvarende økologiske funktion for de beskyttede arter
opretholdes. Hvis et yngle- og rasteområde skal
nedlægges, bør erstatningsbiotoper være i funktion
inden nedlæggelsen af det oprindelige levested.
Vejdirektoratet har gennemført flere projekter
de senere år, hvor beskyttelsen af markfirben er
varetaget både før, under og efter anlæg af nye veje.
Niras har i rapporten ”Erstatningsbiotoper til markfirben” opsummeret gode og mindre gode erfaringer
fra arbejdet med udgangspunkt i to konkrete vejprojekter på Sjælland.

De to eksempler på nylige erfaringer stammer fra
motorvejen syd om Regstrup og fra Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Der er samlet erfaringer i
perioden 2014 til 2019, som dækker tiden før, under
og efter anlægsarbejdet. På de to projekter har man
indfanget markfirben på det oprindelige levested,
passet dem i fangenskab og herefter udsat dem på nye
erstatningsbiotoper.
Konklusionen er, at en bestand af markfirben kan
overleve en anlægsfase, hvor et projekt fjerner de
fleste eksisterende levesteder; men det kræver en
omfattende, vedholdende og langsigtet plejeindsats.
Den langsigtede overlevelse af bestanden kræver, at
der etableres og plejes velegnede levesteder langs den
nye vej.
Indsatsen skal helst i gang flere år inden anlægsarbejdet på det eksisterende levested begynder.
Derudover skal der løbende sikres opfølgning for at
undersøge, om de udførte tiltag fungerer i tilstrækkeligt omfang.

MOTORVEJEN SYD OM REGSTRUP
Der blev etableret erstatningsbiotoper i foråret 2017.
I 2016 indfangede man 4 voksne og 17 nyklækkede markfirben på de oprindelige levesteder, inden
anlægsarbejdet gik i gang. Disse 21 markfirben blev
opbevaret i fangenskab vinteren over og sat ud i juni
2017 på erstatningsbiotopen.
Efterfølgende er der foretaget undersøgelser med
henblik på at monitere bestanden af markfirben på erstatningsbiotopen. I 2018 blev der foretaget tre besigtigelser og i 2019 fire besigtigelser. Ingen af årene blev
der registreret markfirben på erstatningsbiotopen.
Derfor må det anses som usandsynligt, at bestanden
har overlevet.
Her har flytningen af markfirben til en erstatningsbiotop således ikke virket efter hensigten. Der
kan peges på flere forskellige årsager hertil: Antallet af flyttede dyr var lavt, da det kun var muligt at
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fange relativt få dyr på de eksisterende levesteder.
Derudover har der meget tæt på erstatningsbiotopen
foregået anlægsarbejde, som har skabt midlertidige
attraktive levesteder, der kan have tiltrukket udsatte
dyr. Endvidere lå erstatningsbiotopen til markfirben på næringsrig jord, hvorfor arealet hurtigt blev
tilgroet.

NY FJORDFORBINDELSE
VED FREDERIKSSUND (TØRSLEV HAGE)
Erstatningsbiotoperne blev etableret i 2015. Ved
Tørslev Hage er der indsamlet dyr fra de oprindelige
levesteder over en periode fra 2015 til 2017, inden anlægsarbejdet gik i gang. Dyrene er udsat i fire forskellige delområder, hvor der er lavet erstatningsbiotoper.
Antallet af udsatte markfirben varierer fra 27 til 168
(hvoraf 72 er flyttede æg) på de fire delområder.
To år efter flytningen af de sidste dyr er der i 2019
stadig forekomst af markfirben på tre ud af de fire
delområder med erstatningsbiotoper på Tørslev Hage.
En vigtig faktor i denne succes er, at antallet af dyr og
æg, der er blevet flyttet, har været meget stort.
Den fortsatte eksistens af markfirben på Tørslev
Hage afhænger dog af, at der fremadrettet foretages
den korrekte pleje af de etablerede erstatningsbiotoper. Derudover er det helt afgørende, at der etableres
og plejes nye levesteder for markfirben langs den nye
vej samt ved de nyetablerede regnvandsbassiner i
området. Angående plejen af erstatningsbiotoperne
skal det fremover sikres, at det afklippede materiale
fjernes, og at den årlige pleje udføres i perioder, hvor
markfirben ikke er aktive.
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VIGTIG VIDEN FOR FREMTIDIGE PROJEKTER
Erfaringerne har vist, at det er vanskeligt og kostbart
at sikre den vedvarende økologiske funktion for markfirben. Omvendt har erfaringerne også vist, at det er
muligt, hvis afværgeforanstaltninger planlægges og
kontrolleres tilstrækkeligt. Om tiltagene vil virke på
lang sigt afhænger også af den fortsatte overvågning
og opfølgning n

Markfirben, hun.

HABITATDIREKTIVETS ARTSBESKYTTELSE
EU´s Habitatdirektiv beskytter en række dyre- og plantearter
overalt i unionen. Disse arter er opført på direktivets bilag IV og
kaldes ofte ”Bilag IV arter”. Beskyttelsen betyder blandt andet, at
yngle- og rasteområder for de beskyttede arter ikke må beskadiges.
Beskyttelsen af bilag IV arterne gælder også uden for de særligt
beskyttede habitatområder.
Habitatdirektivets artsbeskyttelse er implementeret i dansk
lovgivning, blandt andet via Habitatbekendtgørelsen og visse
bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Flere af de særligt
beskyttede arter er vidt udbredte i Danmark. Det gælder f.eks. stor
vandsalamander, spidssnudet frø samt flagermus, hvor alle danske
arter er omfattet af denne beskyttelse.
Miljøstyrelsens vejledning fastslår, at bestemmelserne kan anses
som overholdt, hvis områdets vedvarende økologiske funktion for de
beskyttede arter er opretholdt.
Den samlede rapport kan ses på:
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/natur-og-miljoe
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URØRT SKOV ELLER
PRODUKTIONSSKOV?
I december 2020 blev EU´s medlemslande efter langvarige forhandlinger enige om at
hæve EU´s klimaambitioner. Det bindende mål for reduktion af CO2 udledning hæves
derfor fra 40% til 55%. Nu fortsætter jagten på en simpel, hurtig og gerne billig løsning
på at begrænse CO2 udledningen. Men måske ligger løsningen lige for fødderne af os. Vi
skal blot samle den op. Vi skal i hvert fald ikke træde forkert…

TEKST /
RASMUS
GRØNBORG BAK

Forstkandidat,
CEO, DSHwood
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koven i sig selv er en enorm bank af lagret CO2.
Træerne forbruger CO2, når de vokser (kendt
som fotosyntese). Jo mere de vokser, jo mere
CO2 forbruger de. Det vil sige, jo mere vækst,
jo mere CO2 sætter vi ind på kontoen i banken. Når
træerne opnår en vis alder, vokser de langsommere og
forbruger mindre CO2. Indtil de til sidst dør og vælter.
Herefter starter en ny proces, hvor træerne går i forrådnelse (kendt som respiration). I denne proces udle-

des der CO2, som så igen optages af de nye træer, som
vokser frem på den plads, hvor det gamle træ stod.
Dette bliver altså et lukket kredsløb, som kan indeholde en vis mængde CO2.
Hvis man derimod fælder træerne, inden de vælter,
og anvender dem til f.eks. byggeri i form af gulve,
spær, vægge, paneler, beklædning samt møbler, etc.,
så undgår man, at de rådner og udleder CO2 igen. Så
lagrer vi CO2 i vores bygninger. På denne måde opretJUNI 2021
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ter vi altså en ny bankkonto, hvor
vi nu indsætter CO2. De nye træer
i skoven optager nu i stedet CO2,
som er udledt fra andre industrier
eller fra afbrænding af kul og olie.
Når bygningen væltes om mange
år, og træet muligvis afbrændes,
så udledes der igen CO2. Men vi har
startet et helt ny kredsløb og udvidet vores CO2-lager markant. Vi
har altså pludselig samlet set langt
mere CO2 i vores bank.

Produktionsskoven,
som hele tiden
optager CO2 – når de
store træer fældes,
overtager de små
træer den nye
CO2-opsparing

JUNI 2021

SUBSTITUTIONSEFFEKTEN
Det er imidlertid kun den bedste
del af træet, som anvendes til
byggeri. I byggeriet erstatter træet
blandt andet stål og beton. Fremstilling og forædling af stål og beton kræver store mængder energi,
som typisk kommer fra afbrænding
af olie og kul, hvor forbruget på
verdensplan i øjeblikket er stigende (International Energy Agency).
Hvis vi anvender træ i byggeriet, så sparer vi altså desuden
afbrænding af store mængder
kul og olie – dette er kendt som
substitutionseffekten.
Den resterende del af træet
bruges blandt andet til papir og

emballage som f.eks. indpakning til forsendelse, når vi
bestiller varer over internettet. På denne måde erstatter vores træ blandt andet plastik, som af gode grunde
er uønsket (igen udnytter vi substitutionseffekten).
Når vi pakker vores varer ud, kan papiret enten genanvendes eller brændes af.
På samme vis afbrænder vi den mindre værdifulde
del af vores træ. Det kan være topenderne, grenene
eller stammer med råd. Dette sker typisk i de danske
kraftvarmeværker, som ligeledes leverer centralvarme til de danske husstande. Hver gang vi afbrænder
træ, så behøver vi ikke afbrænde fossile brændsler
som olie eller kul, som udleder langt mere CO2 end træ
(substitutionseffekten).

Nåletræ – på vej
til anvendelse i
byggeriet som
CO2-lager og som
erstatning for
fossile brændsler
som olie og kul

CO2-FORSKEL PÅ SKOV
I Danmark er vi faktisk særdeles dygtige til at få skoven til at optage CO2. Ifølge trae.dk (Danmarks træportal) vokser de danske skove i gennemsnit 6 m3 pr. ha.
pr. år. På verdensplan er tallet kun 1 m3.
Hvis vi laver urørt skov, så vil skoven fortsætte med
at optage CO2 efter det tidspunkt, hvor vi normalt ville
have fældet træet. Men kun til en vis grænse. Pludselig vælter træet, og så frigives al CO2 igen. Den CO2 kan
vi ikke udnytte til byggeri, indpakning eller energi, og
vi må derfor fortsætte med beton og stål til vores byggeri, plastik til vores internethandel samt kul og olie til
vores opvarmning.
Det er her vigtigt at pointere, at ingen skovejer eller
skovforvalter nogen sinde vil kunne finde på at afbrænde træ, som kan anvendes til et bedre formål som
TEKNIK & MILJØ
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f.eks. byggeri. Afbrænding er altid den sidste løsning.
Helt simpelt fordi salgsprisen på træ til byggeri altid er
langt højere end salgsprisen på træ til afbrænding.

NORMALSKOVSMODELLEN
I skovbruget anvender vi et begreb, som kaldes normalskovsmodellen. Det betyder, at vi tilstræber at
have lige meget skov i alle aldersgrupper. Vi tilstræber
altså at have et lige så stort areal med nyplantede træer, som det areal, der har gamle træer, som snart skal
fældes. Det er der mange årsager til. På denne måde
opnår vi et alsidigt skovbillede, som er et stort ønske
fra friluftslivet. Vi sikrer også, at vi har forskellige naturtyper, så vi kan tilgodese flere forskellige dyre- og
plantearter. Desuden sikrer vi, at der kontinuerligt er
arbejdspladser til personer, som arbejder aktivt med
skoven. Vi sikrer også, at der er et løbende økonomisk

som regulerer de danske skove, er det ganske enkelt
ulovligt.
Træproduktion er altså den suverænt simpleste, billigste og hurtigste løsning på vores CO2 problemer.

DEN MEST EFFEKTIVE MODEL
Den mest effektive model er at plante ny skov, så vi
opsparer CO2 i skoven.
På denne måde opretter vi simpelthen en ny bank,
hvor vi indsætter CO2 på vores konto i mange år fremover, inden vi begynder at fælde det første træ.
Det bliver endnu mere effektivt, hvis vi anvender de
træarter, der har en høj produktion (tilvækst) og sene-

I Danmark er vi faktisk særdeles
dygtige til at få skoven til at optage CO2.
Ifølge trae.dk vokser de danske skove
i gennemsnit 6 m3 pr. ha. pr. år. På
verdensplan er tallet kun 1 m3

Bøgestammer på vej til møbelproduktion som CO2-opsparing – i Danmark sikrer skovloven, at der hele tiden plantes et nyt træ, hver gang vi
fælder, som så overtager den nye CO2-opsparing

afkast til skovejeren. Ikke mindst så sikrer vi, at vi hele
tiden har det samme lager af CO2 bundet i skoven.
Det kan alligevel virke voldsomt, når træerne på
et stort areal pludselig fjernes, og der tilplantes på
ny. Men et sådant indgreb skal indtænkes i et større
perspektiv. Den CO2, der frigives, er nemlig ligeglad,
om den optages på Sjælland eller i Jylland. Den vil altså
altid blive optaget uafhængigt af, hvor det sker. Det
vigtigste er, at vi aldrig fælder mere, end skoven vokser. På skovbrugssprog siger vi, at ”vi ikke må fælde
mere end tilvæksten”. I Danmark har vi ikke gjort dette
i mange år. Ifølge skovloven, som er den lovgivning,
30
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re kan anvendes som konstruktionstræ i byggeriet. Vi
sætter herved hurtigere og mere CO2 ind på kontoen.
Samtidig kan vi substituere brugen af stål og beton og
herved minimere brugen af olie og kul.
Den næstmest effektive model er at sikre en optimal
træproduktion i de nuværende skove.
Vi sikrer herved, at vi hele tiden kan lagre vores CO2,
og vi sikrer, at flest mulige produkter fra skoven kan
blive lagret som CO2 i byggeriet og andre steder.
Den tredje mest effektive model er at anvende træ
til afbrænding.
Afbrænding sænker ikke CO2 udledningen i sig selv,
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men den øger heller ikke C02 udledningen. Vi udnytter
derimod energien, som i stedet blot var blevet udledt
til atmosfæren, hvis træet blot var væltet, og det havde ligget tilbage i den urørte skov.
Vi erstatter desuden brugen af fossile brændsler
som olie og kul, og vi anvender naturligvis kun restproduktet fra træproduktionen til afbrænding.
Faktum er jo, at man ikke kan opvarme de danske
huse med urørte skove.

• Det sociale ben, som sikrer ordentlige arbejdsvilkår for
medarbejderne og at lokalbefolkningens interesser tilgodeses i videst muligt omfang
• Det økonomiske ben, som sikrer, at vi dyrker skoven
økonomisk optimalt og udnytter det produktionspotentiale, der måtte være.
Urørt skov er altså IKKE bæredygtigt, da den kun opfylder
det ene af de tre ben. Den certificerede produktionsskov
opfylder derimod ALLE tre ben, og er 100% bæredygtig.

BIODIVERSITET, KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
I den produktive skov udlægger vi også urørte arealer.
Det sker gennem skovcertificeringsordningerne PEFC
og FSC, hvor dele af skoven udpeges til både urørt skov
samt biodiversitetsskov. Det giver rigtig god mening
på de arealer i skoven, som ikke egner sig til træproduktion. Nøglen til det fremtidige skovbrug ligger
derfor i at lade skoven certificere og ikke i at lave den
til urørt skov.
Det er et klimatisk selvmål at udlægge hele produktive skove urørte, når både klimaets og samfundets
behov er helt andre.
Vi lever i en tid, hvor vi alle med god grund har stor
fokus på bæredygtighed.
Men husk på, at bæredygtighed har tre ben:
• Det biologiske ben, som sikrer, at vi tilgodeser biodiversitet og dyrker skoven på naturens præmisser, så
vi ikke fælder mere, end skoven producerer

ANDRE KVALITETER VED URØRT SKOV
Urørt skov har i sig selv andre kvaliteter, da den giver
befolkningen et billede af, hvordan træer og skovbevoksninger udvikler sig, hvis vi mennesker ikke blander os.
Skovbilledet vil allerede ændre karakter efter få år, men
det egentlige billede vil vi først få efter 2-3 trægenerationer svarende til 200-300 år. Det er derfor, man visse steder går ind og ”dyrker” den urørte skov for at fremskynde
de processer og billeder, som man gerne vil vise til omverdenen. Det er et spændende projekt, som kan bidrage
til spændende forskning. Det skaber også forbedrede
muligheder for de plante- og dyrearter, som foretrækker
andre levesteder end dem, de finder i produktionsskoven,
selv om produktionsskoven også har urørte områder.
Men faktum er, at hvis vi vil begrænse CO2 udledningen og redde klimaet, så er det produktionsskoven, som
er løsningen. Urørt skov bør derfor kun udpeges på arealer, hvor der ikke er potentiale for produktion n
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NATURBASERET DESIGN:
KLIMASIKRING
OG BYUDVIKLING PÅ
NATURENS PRÆMISSER
Naturbaseret design tager udgangspunkt i naturens egne processer og er et strategisk
redskab, der fremtidssikrer kyststrækninger, nye bydele og byer. Men hvad er
naturbaseret design, og hvordan sørger vi for at få mest muligt ud af indsatsen?
TEKST /
SANNE LOVÉN
DAMGAARD

Kreativ Leder
Arkitema,
Arkitekt MAA
&
SUSANNE
RENÉE GRUNKIN

Projektleder/
kompetenceleder
Arkitema,
landskabsarkitekt MDL

tet af naturen, som er omkostningseffektive, samtidig giver
miljømæssige, sociale og økonomiske fordele og hjælper med at
opbygge modstandsdygtighed”.
Naturbaseret design er således
en klimavenlig, tilpasningsdygtig
og energi- og ressourceeffektiv
strategi, hvor man ved at arbejde
med og ikke mod naturen både
beskytter kysterne såvel som de
bagvedliggende byer. Naturbaseret design skaber gode rammer for
øget biodiversitet, ligesom øget
sundhed også har en positiv effekt

Princip for naturbaseret design

Princip for hård kant

ILLUSTRATION/
Arkitema

P

å samfundsniveau står
vi overfor en kombineret
klima-, biodiversitets- og
sundhedskrise, og en bæredygtig måde at møde udfordringerne på er at løse flere problemer
med et samlet greb og hermed
skabe værdi på flere parametre.
Naturbaseret design er en effektiv
måde at udvikle mere-end løsninger, hvor helheden er mere end
summen af enkeltdelene.
Europa Kommissionen definerer
naturbaseret design som tiltag,
”der er inspireret og understøt-

Traditionelt set udføres klimasikring ved hjælp af lodrette kanter, der ikke blot udgør en fysisk og visuel barriere
mellem land og vand, men som også kræver løbende tilpasning i takt med at havvandet stiger og stiger. Når vi kystsikrer med udgangspunkt i naturbaseret design, anvender vi absorberende kanter, der ikke har til formål at modstå
vandet, men snarere at modtage vandet.
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ved flere offentligt tilgængelige
rekreative oplevelseslandskaber og
fællesskabsdannende områder –
både langs kysterne og i nye samt
eksisterende byområder.

NATURBASERET
KYSTSIKRING I DRAGØR
Der er 78 danske kystkommuner,
og hovedparten af dem er nødt til
at forholde sig til kystoversvømmelser, der af Kystdirektoratet
betegnes som ”en altødelæggende
udvikling”. De stigende havstande
medfører potentielt tab af biodiversitet, udover at de har konsekvenser for ejendomme, borgernes
værdier og turismen.
Der skal gøres noget, og tidligere
på året vandt Arkitema og COWI opgaven om at kystsikre Dragør, hvor
naturbaseret design danner udgangspunkt for fremtidssikringen af
kystlinjen. Dragør skal transformeres til en klimarobust kystkommune, hvor nye tiltag implementeres
med respekt for den lokale natur og
kultur - og hvor vandet anerkendes
som værdi og ressource. Målet er
at udvikle en ny form for kystlandskab, der kan passe på den unikke
natur, kulturarv og livet i byen. Et
landskab, der binder byen tættere
sammen med naturen og kysten,
og som tilføjer nye og foranderlige
naturoplevelser, idet området får lov
at udvikle sig over tid og på adaptiv
vis øger sin modstandskraft i takt
med, at havvandet stiger.
Gennem historien har diger
været den mest anvendte metode til at hindre oversvømmelse af
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lavtliggende landområder langs
kyster. Kystsikringen af Dragør er
tro mod kystkulturhistorien. Men
samtidig er digerne, understøttet af tekniske og landskabelige
analyser, videreudviklet fra alene
at være tekniske anlæg til også at
blive et landskabeligt og strategisk
greb, der kan meget mere end at
holde vandet væk. Traditionelt set
udføres klimasikring ved hjælp af
lodrette kanter, der ikke blot udgør
en fysisk og visuel barriere mellem
land og vand, men som også kræver løbende tilpasning i takt med
at havvandet stiger og stiger. Når
vi kystsikrer med udgangspunkt i
naturbaseret design, anvender vi
absorberende kanter, der ikke har
til formål at modstå vandet, men
snarere at modtage vandet. Det
gør det sidenhen muligt at tilpasse
området til en højere vandstand
som en integreret del af terrænbearbejdningen, og samtidig bidrager
grebet positivt til biodiversiteten
– både under og over vandet. Med
naturbaseret design kystsikrer
vi med naturen - også i svære
områder med fredninger og i Natur2000-områderne, der er et netværk af beskyttede områder i EU.

NATURBASERET
BYPLANLÆGNING
Gennem de seneste år har byplanlægning og landskabsarkitekturen
vundet indpas, og COVID-19 pandemien har manifesteret værdien
af det grønne. Naturbaseret design
er således også et egnet redskab til
den byudvikling, som finder sted i
stort set alle landets kommuner. I
naturbaseret byudvikling er første
skridt at kortlægge og analysere
de eksisterende naturværdier for
derefter at bygge videre på det
eksisterende landskab ved hjælp
af konkrete tiltag som blandt andet
lokal regnvandshåndtering samt
blå og grønne landskabsgreb, der
forbinder og fungerer som rekreative stisystemer for dyr og borgere.
Gevinsterne ved naturbaseret
design i byudviklingen er blandt
andet, at man øger biodiversiteten
ved at skabe optimale betingelser
for biotoper og habitater. Resultatet er et bedre mikroklima for dyr,
planter og mennesker og udvikling
af attraktive, klima- og støjsikrede boliger. Det tager mange år og
god plads at etablere et værdifuldt
naturområde med høj biodiversitet,
hvorfor det er vigtigt at bevare
JUNI 2021

eksisterende natur og beplantning,
fremfor at fjerne eksisterende natur for at skabe nyt, når nye bydele
skal udvikles. Når Arkitema samskaber med COWI, anvender vi altid
naturbaseret design som en del af
vores arbejdsmetode, når vi skaber
den gode by - aktuelle projekter

omfatter blandt andet Nærheden i
Høje Tåstrup kommune og Vinge i
Frederikssund Kommune.

PARTNERSKABER FOR
NATURBASERET DESIGN
Klimasikring og byudvikling er
komplekse størrelser, og ingen faggrupper kan på egen hånd levere
det, der skal til, for at kommunerne
lykkes med en resilient byudvikling. Derfor bør der etableres partnerskaber mellem rådgivere, kommuner og borgere, hvor forskellige
fagligheder er repræsenteret. Om
end grænsefladerne er udflydende,
så er landskabsarkitekter, arkitekter og byplanlæggeres kernekompetence de arkitektoniske greb, ingeniører bidrager med de tekniske

Med naturbaseret design
kystsikrer vi med naturen - også i
svære områder med fredninger og
i Natur2000-områderne, der er et
netværk af beskyttede områder i EU.

løsninger, biologer, marinbiologer
og naturforvaltere arbejder for, at
biodiversiteten øges, jurister og
økonomer håndterer projekternes
økonomiske og juridiske aspekter,
mens antropologer lytter og sikrer
borgerne ejerskab.
Potentialerne ved et bredt funderet samarbejde omkring naturbaseret design er store. Når vi udvikler
løsninger, bør vi lære af naturen, og
i stedet for at modarbejde den, bør
vi arbejde med den n

Naturbaseret
design er en
effektiv måde at
udvikle mere-end
løsninger, hvor
helheden er mere
end summen af
enkeltdelene. Bjärred, byudvikling
med naturbaseret
design.
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Oversvømmelser
ved Kongeåen bringer
jordfordelingsprojekt i spil
Massive og langvarige oversvømmelser langs Kongeåen lader sig ikke løse med konventionelle
metoder. Fysiske tiltag kommer til kort, mens utraditionelle og omsiggribende initiativer
virker mest holdbare for mennesker og natur. Nu satses der på flere spor samtidigt.
Ved kraftig
vestenvind
kan slusen ved
Vadehavet ikke
lukke åvandet ud
på grund af for høj
vandstand.

TEKST /
BRIT BRUS

Kommunikationskonsulent,
Esbjerg Kommune
FOTOS/
Ole Juul Pedersen,
Dronefører
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yd for Vamdrup har Kongeåen sit udspring, og efter
en rejse på ca. 60 km løber
vandet ud i Vadehavet.
Kongeåen har altid været et vigtigt
vandløb, og dele af den har endda
fungeret som grænse fra 1864 til
1920. Kongeåen afvander et meget
stort område på ca. 450 km2. Ved
kraftig vestenvind kan slusen ved
Vadehavet ikke lukke åvandet ud
på grund af for høj vandstand.
Når det sker, stuver vandet op
på arealerne langs med Kongeåen. Det fører til oversvømmelser,
som forværres, når store mængder regn allerede har gjort jorden
vandmættet.
Gentagne oversvømmelser har
fået beboerne i de hårdest ramte
områder til at bede Esbjerg Kommune om at gribe ind. Det drejer

sig om den nedre del af åforløbet,
omkring Vilslev.

FLERE MULIGHEDER
PÅ BORDET
I 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sydvestjysk
Landboforening, Miljøstyrelsen,
Naturstyrelsen, Kystdirektoratet
og Esbjerg Kommune. Arbejdsgruppen undersøgte forskellige
muligheder for at løse problematikken, bl.a. mulighederne for at
pumpe vandet ud i Vadehavet,
hvad ville det koste, og hvordan
kunne det gøres, uden at dyrelivet
forstyrredes?
En genetablering af Vadehavskanalen var også på tale, ligesom
ådiger var blandt de løsningsforslag, som arbejdsgruppen var inde
på. Arbejdsgruppen snævrede

mulighederne ind og satte gang i
en rapport, der skulle undersøge
otte løsningsmodeller.

OMFATTENDE RAPPORT
UDEN NEMME LØSNINGER
Sydvestjysk Landboforening og
Esbjerg Kommune stod for at
udfærdige rapporten med bidrag
fra Miljøstyrelsens Center for Rig
Natur, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen Vadehavet og Landbrugsstyrelsen. Den omfattende
rapport fra juli 2018 slår fast, at
de lette løsninger ikke findes i
Kongeå-problematikken.
Efter at have gennemgået otte
løsningsscenarier af mere eller
mindre omfattende karakterer,
peger rapporten på, at der ikke er
nogen nem måde at opnå den ønskede effekt på med de foreslåede
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praktiske foranstaltninger, enten på grund af forventelig ringe effekt, økonomi eller selvfølgelig lovgivningen, der skal varetage natur- og miljøforhold. Dermed
er der ikke frit slag på alle hylder, og løsningerne er
begrænsede.
På baggrund af rapporten blev der inviteret til
borgermøder og en skriftlig høring. Som forventet er
der mange meninger om, hvordan den bedste løsning
kan skrues sammen i Kongeåen, som er udpeget som
Natura 2000-område. Mange interesser er på spil, og
samtidig har Esbjerg Kommune en forpligtigelse til at
overholde vandløbsregulativet. Men på trods af det, er
der nu opbakning til at koble utraditionelle løsninger
sammen med de mere traditionelle.

JORDFORDELING OG NATUROMRÅDE
Det mest utraditionelle spor i rapporten handler om
multifunktionel jordfordeling. Projektarealet omkring
Kongeåen løber op i 651 hektar, hvor ikke mindre end
61 lodsejere har jorder.
Umiddelbart har en løsning med udgangspunkt i
multifunktionel jordfordeling mange vindere. Naturen får bedre vilkår, naboerne til Kongeåen skulle ikke
frygte vandet, landbrugsbedrifterne får mere tryghed,
og der er mulighed for at lave rekreative løsninger, der
udvikler området og bidrager til turisterhvervet.
Men løsningen kræver også, at nogle lodsejere skal
give afkald på jord, som de har dyrket i generationer.
Lige siden ideen begyndte at spire, har Sydvestjysk
Landboforening påtaget sig en vigtig rolle som lodsejernes sparringspartner i processen.
61 lodsejere betyder 61 unikke situationer, og projektet skal kunne rumme forskellige motivationer og
interesser. Nogle lodsejere er dybt afhængige af landbrugsjorden, og et jordfordelingsprojekt skal formå at
bibringe dem tilsvarende arealer. Andre lodsejere ser
projektet som en oplagt mulighed for at sælge jorden.
Processen har været tidskrævende, men det har
været vigtigt at lade ideen modnes samtidig med at
skabe tillid mellem de involverede.
På nuværende tidspunkt er projektet så langt, at
størstedelen af lodsejerne stiller sig positive overfor
jordfordelingen, og det giver fremdrift til projektet.
Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Landboforening
har fået hjælp fra det rådgivende firma Orbicon til at
slå stregerne til et naturprojekt. En interessentgruppe
bestående af lodsejere, medlemmer fra Det Grønne
Råd, Ribe Digelag og Lokalråd Ribe Nord har fulgt
projektet.
Selvom det i første omgang ikke er lykkedes at sikre
støtte til projektet via Landbrugsstyrelsens pilotprojektordning, så har det ikke slukket håbet. Esbjerg
Kommune fortsætter med at arbejde for planerne, som
anslås at løbe op i 73 mio. kr.
KONGEÅEN HAR FÅET SIN EGEN KOMITE
En af de løsninger, som rapporten pegede på, var et
yderligere samarbejde med kommunerne opstrøms.
Politisk velvilje i Vejen, Kolding og Esbjerg kommuner
førte til oprettelsen af en ny Kongeå-komite med deltagelse af to politikere, to embedsmænd og to personer fra Det Grønne Råd fra hver kommune.
Komiteen skal se på Kongeåen som ét samlet vandløb og på den baggrund rådgive kommunerne, så de
både kan beskytte områdets dyre- og planteliv, men
JUNI 2021

Gentagne oversvømmelser har fået beboerne i de hårdest ramte
områder til at bede Esbjerg Kommune om at gribe ind.

I oktober 2019 så det sådan ud ved Vilslev.

Selvom andre og større projekter er i spil, arbejdes der stadig videre med
fysiske løsninger, der kan forhindre de store oversvømmelser.

samtidig tage hånd om udfordringerne. Komiteen vil bl.a. se på, om
der kan være muligheder for fælles
administration af vedligeholdelsen
af vandløbet eller på fælles tværkommunale rekreative tiltag.

FYSISKE LØSNINGER
Selvom andre og større projekter
er i spil, arbejdes der stadig videre
med fysiske løsninger, der kan forhindre de store oversvømmelser.
Etablering af sandfang, som
skal forhindre aflejring af sand
nedstrøms Vilslev Spang og til

dels nedstrøms Jedsted Mølle. Der
bliver også kigget på, om Kongeåen
kan uddybes, og den øvelse skal
sikre øget kapacitet på strækningen mellem Vilslev Spang og
Kongeåslusen.
Ved Kongeåen har ordsproget
omkring de mange bække små fået
ny betydning. Esbjerg Kommune
kan sætte gang i de mange bække
små, men den store å - i form af
jordfordelingsprojektet - kræver
statslig hjælp. Kun ved hjælp at et så
omfattende tiltag bliver fremtidens
oversvømmelser håndterbare n
TEKNIK & MILJØ
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Vi skulle bare
fjerne en fisketrappe…

Området omkring fisketrappen. Foto: Poul Træholt, Hjørring Kommune.

Fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk er i vandplanerne udpeget
som en spærring, der hindrer fri passage for fisk til 211
kilometer vandløb opstrøms ad Uggerby Å. Fisketrappen skal
derfor fjernes. Området bliver besøgt af mange mennesker hvert år,
og en stor del af dem kommer i kano og gør holdt for overnatning
på shelter-pladserne i området. Det, som startede som en bunden
opgave, er derfor nu blevet et vandplanprojekt, der tilgodeser både
vandløb, turisme og borgere i Hjørring Kommune
TEKST /
JENS PEDERSEN

Teamleder
Team Natur,
Hjørring
Kommune
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ggerby Å, der er blandt
de 20 største vandløb
i Danmark og dermed
det største i Hjørring
Kommune, løber igennem Bindslev
og forbi Bindslev Gamle Elværk.
Udover de mange besøgende, der
kommer med kano og gør holdt for
overnatning på shelter-pladserne, er området ligeledes besøgt
af mange lystfiskere. De fisker
nedenfor fisketrappen, der hindrer
passage længere op i Uggerby Å

systemet for langt de fleste fisk.
Kun de største ørreder og laks kan
komme op.

LØSNING MED
MANGE FORDELE
Hjørring Kommune har fået en
bunden, statslig opgave i at fjerne
fisketrappen ved Bindslev Gamle
Elværk. Fisketrappen er ifølge
Statens vandplaner udpeget som
en spærring og skal derfor fjernes. Når det sker, vil det skabe fri

passage til 211 km vandløb op i
Uggerby Å. Det vil på sigt betyde bæredygtige fiskebestande i
åen og i de små vandløb opstrøms
fisketrappen. Det vil samtidig
skabe gode betingelser for mange
dyr og planter i området. Hjørring
Kommune udnytter den bundne
opgave til at skabe bedre rekreative muligheder og øget turisme i
området. Samtidig skal projektet
sikre den fortsatte drift af Bindslev
gamle Elværk – Danmarks eneste
vanddrevne jævnstrøms-elværk.
I forbindelse med vandplanprojektet bliver fisketrappen nu fjernet,
og Uggerby Å omlægges i et nyt
slynget forløb gennem området
med et fantastisk stryg på omkring
800 meter. Stryget bliver dannet, så
fald og vandføring varierer over det.
Der bliver dermed en enestående
mulighed for at se opvandring af
alle fiskearter i Uggerby Å.
-Vi går nu i gang med et projekt,
der giver vores vandmiljø og naturen et løft til glæde og gavn for
alle – både lokale og turister. Det
har været en prioritet at skabe et
godt projekt i dialog med de lokale.
Et projekt, hvor der også vil blive
skabt plads til områdets mange
naturtyper, dyr og insekter, siger
Søren Smalbro, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

BÆREDYGTIGT OG WIN-WIN
Etablering af stryget giver omkring
53.000 kubikmeter overskudsjord,
der bliver anvendt til rekreative
elementer i området, for eksempel
til at skabe bakker, der kan bruges
til at kælke på om vinteren. Der vil i
tillæg blive lavet nye og bedre shelter-pladser med mulighed for forskellige friluftsaktiviteter. I det hele
taget vil projektet have fokus på at
skabe rammer for gode oplevelser i
naturen – også for lokale borgere.
Etablering af stryget vil give
potentiale for en øget lystfiskerturisme i hele Uggerby Å systemet. En
turisme, der har en samfundsværdi
på 283.000 kr. pr. km godt gydevand.
-Vi har haft stort fokus på at
skabe rammer, hvor naturturisme
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og hensynet til naturen kan gå
hånd i hånd og udvikle sig. Hjørring
Kommune er en stor turismekommune med flere end 1,6 mio.
kommercielle overnatninger om
året. De mange gæster kommer
primært på grund af den unikke
og viltre natur. Vi har fokus på at
tilbyde alsidige turismeprodukter
til kommunens mange gæster. Med
realiseringen af dette projekt vil
vi kunne tiltrække endnu flere, ikke mindst lystfiskere, siger
Laila Zielke, der er medlem af
Teknik- og Miljøudvalget og bestyrelsesmedlem i KIMO Danmark
– Kommunernes Internationale
Miljøorganisation.

TO FASER
Projektet har to faser: Fase 1 - En
forundersøgelse, hvor det undersøges, hvad der er muligt, og hvordan
projektet kan gennemføres. Fase
2 – realisering af projektet. Fase
1, forundersøgelsen, er afsluttet,

og fase 2, realisering af projektet
påbegyndes i disse dage.
Helt fra starten af projektet har
kommunen haft stort fokus på
inddragelse af lokale borgere og
foreninger, der har forskellige interesser i området. En følgegruppe,
der repræsenterer de forskellige
holdninger og interesser, blev derfor dannet meget tidligt i projektet.
Følgegruppen har i forundersøgelsen været et helt centralt forum
for dialog mellem kommunen og de
forskellige interesser. I 2. fase får
følgegruppen også en central rolle
i forhold til, hvordan området skal
reetableres, og hvordan de store
mængder af overskudsjord skal
udnyttes. Det er således følgegruppen og lokale, der er med til at
bestemme, hvordan overskudsjorden skal anvendes til rekreative
aktiviteter. Aktiviteter, der kan
tiltrække lokale og turister. Det
store potentiale for naturturisme
har fået mere og mere fokus.

I lokalsamfundet var der i starten af projektet stor modstand
mod at fjerne fisketrappen, da man
mente, det ville betyde mindre turisme til området. Denne modstand
er nu afløst af en øget interesse for
at afsøge muligheder for at skabe
noget nyt, der kan tiltrække flere
turister til området n

MEDLEMMER AF FØLGEGRUPPEN:
Danmarks Naturfredningsforening
Bindslev gamle Elværk
Bindslev Handel & Erhverv
Uggerby Kanofart
Sportsfiskerforeningen for Uggerby Å og Omegn
Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening
Grøn Guide – Hjørring Kommune
Politikere og embedsmænd fra Hjørring Kommune

Fjernelse af fisketrappen vil på sigt betyde bæredygtige fiskebestande i åen og i de små vandløb opstrøms. Det vil samtidig skabe gode betingelser for mange dyr
og planter i området. Hjørring Kommune udnytter samtidig den bundne opgave til at skabe bedre rekreative muligheder og øget turisme i området. Og sidst, men
ikke mindst, skal projektet sikre den fortsatte drift af Bindslev gamle Elværk – Danmarks eneste vanddrevne jævnstrøms-elværk. Foto: Poul Træholt, Hjørring
Kommune.
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BÆREDYGTIGHED
I KOMMUNALT
ANLÆGSPROJEKT

Slagelse Kommune lægger vægt på, at fremtidige projekter arbejder aktivt med
FN’s 17 verdensmål. Det kræver en tydelig konkretisering af kontekst og mål, som
der arbejdes med på f.eks. anlægsprojektet Højvandssikring af Korsør bymidte.
TEKST /
LOTTE
MELDGAARD
PEDERSEN

Projektleder,
Sweco
&
KRISTINA BJERRE

Projektleder,
Slagelse
Kommune

Højvandssikring
af Korsør
bymidte langs
den hvide linie.

KONTEKST FOR ARBEJDET
MED VERDENSMÅLENE
FN’s 17 verdensmål er baseret
på en global kontekst, der for en
stor dels vedkommende ikke er
relevante i Danmark. Det er derfor
væsentligt at definere den kon-

tekst, vi ser på verdensmålene i.
Når målene ses gennem en dansk
kontekst, opnås mulighed for en
direkte håndtering og målbarhed,
fordi effekten kan konkretiseres på
delmålsniveau.
De fleste kommuner har i dag
strategier og retningslinjer for,
hvordan bæredygtighed bør indarbejdes i det daglige arbejde og
kommende projekter. Men ofte
strander de flotte verdensmål,
inden det gøres konkret og veldefineret på et givent projekt, og
effekten er derfor ikke målbar.
Anlægsprojekter har ikke samme
gennemsigtighed for bæredygtighed som for f.eks. DGNB-certificering af byggeri eller energimærkning af hårde hvidevarer. Derfor er
bæredygtighed i anlægsprojekter
svær at gøre specifik og målbar,
som f.eks. projektet for højvands-

sikring af Korsør bymidte, hvor
Sweco hjælper Slagelse Kommune
med at håndtere bæredygtigheden.

DE FEM MÅL OG
KONKRETISERING AF
MÅLBARHED
Igennem udbudsprocessen blev
det besluttet, at højvandssikringsprojektet konkret skulle forholde
sig til fem mål. Den valgte rådgiver
skulle konkretisere de overordnede
planer og gøre det håndterbart.
Der skal arbejdes konkret med
målene: 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 Ansvarligt forbrug
og produktion, 13 Klimaindsats, 15
Livet på land og 17 Partnerskaber
for handling.
Den indledende projektfase
konkretiserer kontekst, afgrænsning og ambitionerne for bæredygtighed i projektet samt formidling
heraf til bidragsyderne. Projektet
opsætter rammerne for, hvordan
vi konkret vil (og kan) måle på projektets effekt på verdensmålene,
når det hele er anlagt i 2024. Der
arbejdes på at analysere varianter af højvandssikringsstrukturer,
der kan ligge inden for den givne
anlægsramme. Det er f.eks. diger,
mure bestående af varierende materialer fra træ til beton, forskellige
mobile løsninger og en variation af
porte, der hvor strækningen skal
tilpasse sig hverdagsbrug og sikre
tilgængelighed for alle.
BÆREDYGTIGE BYER OG
LOKALSAMFUND SAMT
ANSVARLIGT FORBRUG
Der bor flere og flere mennesker i
vores byer. Det stiller stigende krav
til tilgængelighed og bevægelighed i byrummet samt trivsel, miljø
og klimahåndtering. Anlægsprojek-

Foto: Slagelse Kommune.
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yer i hele verden er under
pres fra klimaforandringer
– stormfloder, længerevarende tørke og hedebølger
mv. Klimatilpasning kræver forståelse af kompleksiteten og en stor
velvillighed til multidisciplinært
samarbejde på tværs af politiske
instanser og interessenter i byerne.
Og i arbejdet med klimatilpasningsprojekter bliver der i højere
grad end tidligere stillet krav om
bæredygtighed og efterlevelse af
FN’s 17 globale mål, for at minimere
projekternes aftryk.

TEKNIK & MILJØ

JUNI 2021

VAND

PROJEKT:
HØJVANDSSIKRING
AF KORSØR BYMIDTE
Anlægsperiode: 2023-24
Bygherre: Slagelse Kommune
Rådgiver: Sweco m. underrådgiver
Arki lab

ter bidrager til at gøre byer tilgængelige
samt sikrer en bedre oplevelse af ophold
langs strækningen. I anlægsprojekter kan
der indtænkes f.eks. formidling, ophold og
grønne lommer, der alt sammen bidrager
til verdensmålene og giver merværdi ud
over den funktion, anlægget skal varetage. Det fokuseres der på i højvandssikringsprojektet, der skal bidrage til en ny
måde at opleve Korsør bymidte.
Anlægsprojektet arbejder ligeledes på
at optimere affaldsmængder, og derfor
er Slagelse Kommune ved at opstille et
katalog over tilgængelige genbrugsprodukter. Sådanne produkter kan måske
indarbejdes, så forbruget af nye råstoffer begrænses, og der opnås reducerede
affaldsmængder. Med et dansk mål om at
realisere 70% CO2-reduktion inden 2030,
skal der ske noget drastisk. Anlæg og
byggeri spiller en meget stor rolle i denne
reduktion, da det anslås, at branchen står
for 40% af CO2-udledningen. Derfor opstilles konsekvensanalyse for de forskellige bygningsdele, som skal danne basis
for valg af konstruktionselementer. Også
gennem anlægsfasen har entreprenøren
et ansvar for at drive en bæredygtig byggeplads f.eks. i forhold til affaldssortering,
optimering af transport og materialer mv.

kan skabe levesteder for f.eks. insekter.
Mangfoldigheden skal gerne øges med
dette projekt.

KLIMA OG LIVET PÅ LAND
Konkretisering af målet for ’Klimaindsats’
sker ved projektets styrkelse af modstandskraften over for stormflod. Der er
store usikkerheder i forventede klimaforandringer. Derfor arbejdes der også med
tilpasningsparate løsninger, der muliggør
eventuel forhøjelse, når det bliver nødvendigt. Der opbygges viden om stormflodssikring i byområder.
Og netop byområderne er en del af
målet for ’Livet på land’ – der skal mere
natur tilbage til vores byrum, hvis vi skal
beskytte/fremme biodiversitet. Konkret
arbejdes der derfor med at skabe grønne
lommer med hjemmehørende planter, der

LÆRING FOR KOMMUNALT ANLÆG
Projektet skal være med til at løfte niveauet for Slagelse Kommunes fremtidige håndtering af bæredygtighed ifm.
anlægsprojekter. Det gælder om at konkretisere tiltagene og gøre det målbart,
så den reelle effekt kan understøtte de
flotte hensigter, der angives i strategier
og handlingsplaner. Kommende klimaplan
skal gerne danne et solidt grundlag til at
efterleve ønsket om yderligere fokus på
bæredygtighed n
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PARTNERSKABER
Målet der omhandler ’Partnerskaber for
handling’ dækker over vidensdeling og
formidling. Projektet har en klar strategi
for formidlings- og borgerinddragelsesprocessen, der dog har været en udfordring at håndtere under en pandemi. Det
har været nødvendigt at aflyse planlagte
byvandringer med politikere, bidragspligtige og andre interesserede og afholde
borgermøder online i stedet for fysiske
møder. Det er en meget klar forudsætning
for projektet, at borgerne, der skal bidrage
økonomisk i løsningen, inddrages.
Derudover har projektet inddraget unge
fra bl.a. HTX-klasser, der har arbejdet med
projektet som en del af deres undervisning. Det viser, hvordan næste generation
kan bidrage med tanker og ideer til projektet. På denne måde har arbejdet med
mål 17 givet anledning til vidensdeling og
borgerinddragelse, som forhåbentlig vil
skabe sammenhold og nysgerrighed om
løsningen også for næste generation. Det
gør det i sidste ende til en større succes
end bare det at være en højvandssikring.

De fem udvalgte mål der konkretiseres
og optimeres igennem projektet.
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OFFICIELLE BADEFLAG
ER MED TIL AT UDVIKLE
FREMTIDENS STRANDE
Frederikshavn Kommune har igen i år valgt at bruge de to mærkningsordninger Blå Flag
og Badepunkt til at mærke kommunens strande. Valget om at bruge begge ordninger har
givet både politikere og administration nye muligheder for at udvikle strandene,
samtidig med at de signalerer, at der er tale om badesteder af høj kvalitet
TEKST /

Foto: Friluftsrådet

D

e danske strande kan igen i år se frem til
at blive velbesøgte med de mange, der har
udsigter til at holde ferie hjemme i de danske
omgivelser. Den øgede mængde strandbesøg
sidste sommer mærkede de blandt andre i Frederikshavns Kommune, hvor man for første gang valgte at
supplere kommunens Blå Flag-strande med en række
Badepunkter. Det var en succes, og begge flag svajer
derfor igen i år på kommunens strande. Kommunen
har fortsat Blå Flag på de store strandparker i Sæby
og Frederikshavn. Strandene lever op til kravene om
handikapadgang, toiletter og affaldssortering på badestedet, og de Blå flag signalerer ifølge formand for
Teknisk Udvalg i kommunen, Karsten Thomsen, klare
retningslinjer. Kommunens øvrige 10 mærkede strande besluttede politikerne at gøre til Badepunkter.

SIGNE FRØKIÆR SCHOU

Kommunikationskonsulent,
Friluftsrådet

BADEPUNKT PASSER
TIL DE DANSKE STRANDE
Badepunkt er en forholdsvis ny mærkningsordning til
rene og sikre badesteder i Norden. Badestederne har
samme vandkvalitet som Blå Flag-strande, men med
mere fleksible krav til faciliteter. Ordningen administreres i Danmark, ligesom det internationalt anerkendte Blå Flag, af Friluftsrådet.
I den tekniske forvaltning i Frederikshavn er der tilfredshed med valget om at bruge begge mærkninger.
Friluftskonsulent Hanne Lauritsen fortæller, at de har
oplevet en udvikling, hvor Blå Flag-ordningen stillede
krav, der var svære at imødekomme på de mange Blå
Flag-strande i kommunen. Derfor var Badepunkt en
kærkommen lejlighed til nytænkning om en af kommunens store attraktioner:

FREMTIDENS STRANDE
Frederikshavn Kommune har i projektet
”Fremtidens strande” startet en proces, hvor lokale
borger- og grundejerforeninger og forretningsfolk
er blevet inviteret med i planerne for, hvordan de
populære strande i kommunen skal udvikle sig.
Projektet løber over 10 år.
Det nye badepunkt-flag.
40
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- Blå Flag passer ikke nødvendigvis så godt til Danmark, hvor vi har
meget mere naturstrande. Dem vil
vi hellere sætte pris på, fremfor at
lave dem til facilitetsstrande. Det
har krævet, at vi har skullet ændre
vores mindset om, hvad en Blå
Flag-strand er. Når du kommer til
Mallorca, så er Blå Flag noget med
en masse liggestole, en iskiosk og
udlejning af dyt båt dynamolygte.
Det kommer ikke til at ske på vores
strande. Vi vil ikke have vores
strande plastret til. Det, vi vil sælge, det er vores naturstrande.
Og netop den lokale identitet
gives mere plads i Badepunkt-ordningen, der lægger vægt på, at
faciliteterne skal passe til badestedets forhold. Derfor mener Karsten
Thomsen, at skiftet til Badepunkter giver nye muligheder i kommunen, blandt andet fordi der tillades
mere fleksible løsninger for eksempel i forhold til bilkørsel og hunde.
Samtidig er der mulighed for at
inkludere lokalsamfundet mere:
- Badepunkt giver bedre muligheder for at udvikle strandene
i tråd med området og brugerne.
Vi har sat penge af til strandudvikling de kommende otte år, så
lokale grupper kan være med til at
udvikle strandene i den retning,
der giver mening. Og det skaber
masser af borgerinteresse.

STIGENDE INTERESSE
FOR BADEPUNKT

I 2020 var der 39 Badepunkter
i Danmark, og i år vil 50 Badepunkt-flag være hejst over de danske sommerstrande. I Friluftsrådet
er man begejstret for, at kommuJUNI 2021

nerne har fået øjnene op for, at
Badepunkt kan være en god løsning
til de mere simple badesteder:
-Vi er rigtig glade for at kunne
supplere Blå Flag med en mærkningsordning som Badepunkt, der
er målrettet badesteder, som vi
kender dem bedst i Norden. Det kan
være skovsøer, skærgårde og grusgrave, og selvfølgelig også strande,
som det mest vil være i Danmark.
At Frederikshavn kan se ideen i at
bruge begge ordninger er lige, hvad
vi håbede på. Kommunen kan signalere, at man både har de helt store
strande med alle faciliteter og miljøhensyn og samtidig vise, at man
har en række gode badesteder, hvor
badevandskvalitet og sikkerhed er
garanteret, siger Sune Møller Petersen, der er ansvarlig for Blå Flag og
Badepunkt i Friluftsrådet.

OFFICIELLE MÆRKNINGER
SENDER SIGNAL

At Blå Flag og Badepunkt er officielle, internationale ordninger, fremhæves af både Karsten Thomsen og
Hanne Lauritsen som et stort plus,
blandt andet i markedsføringen
til turister. Flere omkringliggende
kommuner har valgt at droppe Blå
Flag og i stedet lave deres egne
strandflag. Men i Frederikshavn ønskede man ikke en lignende løsning:
-Det har været vigtigt for folk,
blandt andet den lokale turistforening, at sige ”I må ikke tage vores
flag”. De officielle flag signalerer
en standard, man som borger kan
forholde sig til. Det er et anerkendt
kvalitetsstempel, fortæller Hanne
Lauritsen. Også fra Teknisk Udvalgs
side er der opbakning til at fasthol-

de ordningerne. På spørgsmålet om,
hvorvidt kommunen helt vil fravælge
de officielle flag, er meldingen fra Karsten Thomsen klar:
-De officielle flag holder vi fast i. Andet kan jeg ikke forestille mig, særligt
nu hvor Badepunkt giver så mange
muligheder. Mange i de nordiske lande
kender Badepunkt. Og stort set alle
kender Blå Flag. Det sender et klart
signal om stranden, og overskriften er
stadig: ”her er badevandet i orden” n

HVAD BETYDER FLAGENE?
Badepunkt signalerer:
• Rent badevand
• Badesikkerhed tilpasset stedet
• Toilet og affaldsløsning i nærheden
• Særlige muligheder for friluftsliv, kultur- eller
naturoplevelser
Blå Flag signalerer:
• Rent badevand
• Livrednings- og førstehjælpsudstyr
• Livreddere enkelte steder (i sommerferien)
• Natur- og miljøformidlingsaktiviteter
• Information om miljøforhold og naturområder
• Toiletter
• Affaldssortering
• Højt renholds- og serviceniveau
• Informationstavle
Begge ordninger kan søges af kommuner til
strande, søbade og andre badesteder. Fra 2021
har private aktører også mulighed for at ansøge
om Badepunkt. Læs mere på blaaflag.dk og
badepunkt.dk
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Når forsyningsselskaber
tænker cirkulært

I industrisymbioserne i Kalundborg og Aalborg samarbejder forsyningsselskaber
og virksomheder på tværs om at udnytte ressourcer og skabe energibesparelser og
CO2-reduktioner. I Fredericia, der renser spildevand fra flere store industrivirksomheder, er
man begyndt at tænke i samme baner. For klimaets skyld.

U

dledningen af drivhusgasser fra affalds- og
vandsektorerne udgør ifølge Miljøministeriet
cirka 2% af de samlede danske CO2-udledninger. Derfor blev ”vand, affald og den cirkulære branche” også udpeget som et af de 13 områder,
hvor regeringen har indgået klimapartnerskaber med
erhvervslivet. Partnerskaberne skal finde løsninger
på, hvordan Danmark kommer i mål med at reducere
udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030.
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Forsyningsselskaberne skal med i ligningen, hvis
det skal lykkes. Det er man klar over i Fredericia, hvor
et nyt tværsektorielt samarbejde er på vej mellem
Fredericia Spildevand & Energi, Shell Raffinaderiet,
teknologivirksomheden Bio2Oil, Aarhus Universitet og
miljøvirksomheden Krüger. Målet er bl.a. at lave råolie
ud af spildevandsslam fra renseanlægget ved hjælp
af Bio2Oils teknologi. Olien skal omdannes på Shells
Raffinaderi, så det kan iblandes benzin og diesel, eller
JUNI 2021
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den kan benyttes i grønt brændstof til fly
og skibe. Det medfører et strømforbrug, som
dog bliver stadig grønnere i takt med, at der
kommer mere grøn strøm i elnettet.
- Slam er et overskudsprodukt fra vores
renseanlæg. I dag sender vi alt slammet ud
på landbrugsjord, men vi vil gerne i stedet
bruge slammet til grønt brændstof, som
bidrager til at gøre vores renseanlæg klimaneutralt. Samtidig sparer vi penge, fordi
vi ikke længere skal betale for at afhænde
slammet, siger Peter Daugbjerg Jensen, der
er udviklingschef i Fredericia Spildevand &
Energi.
Trækker man slammet ud og fjerner de
miljøfremmede stoffer i det, undgår man,
at de ryger med slammet ud på markerne,
hvor man risikerer, at de forurener miljøet.
Forsyningsselskabet har allerede et biogasanlæg tilknyttet renseanlægget, hvor slam
omdannes til biogas, der driver en gasmotor. Anlægget kræver renovering indenfor
de kommende år, og derfor overvejer man
nu en mere CO2-reducerende teknologi end
biogasanlægget.

Slam er et overskudsprodukt fra vores
renseanlæg. I dag sender vi alt slammet ud på
landbrugsjord, men vi vil gerne i stedet bruge
slammet til grønt brændstof, som bidrager til
at gøre vores renseanlæg klimaneutralt
- Peter Daugbjerg Jensen,
udviklingschef i Fredericia Spildevand & Energi

Mængden af husholdningsspildevand
udgør kun ca. 30 % af den samlede mængde
spildevand i Fredericia, hvor resten kommer
fra virksomheder som Carlsberg, Arla og
Shell, som udleder store mængder koncentreret spildevand.
- Det er meget spændende, at det nu er
muligt at lave højværdiprodukter ud af spildevandsslam, som oven i købet er en gevinst
for både klima og miljø. Vi ser frem til at
realisere det i fuldskala, så der kommer en
showcase at vise frem, siger Aviaja Hansen,
der er procesingeniør hos Krüger og med i
samarbejdet.
Foto: Poul Holme Pedersen, Frederikshavn Forsyning

Renseanlægget i
Fredericia. Det er
renseanlægget
forrest, set
fra vest, havn
og centrum
af Fredericia
til venstre,
lystbådehavn
foran, beskyttet
natur til venstre og
boliger til højre.

3-i-en tankanlæg
på Skagen Renseanlæg til optimal
energiudnyttelse fra
slamudrådning.
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NY TEKNOLOGI
HJÆLPER PÅ VEJ
Teknologien, der kan omdanne
spildevandsslam til olie, er udviklet
på Aarhus Universitet, og videreudviklet af Bio2Oil. Firmaet har
udviklet et modulært containerbaseret anlæg, der kan omdanne
affaldsbiomasse som f.eks. spildevandsslam til råolie.
- Vi laver decentrale anlæg, der
kan etableres der, hvor biomassen findes. Dvs. man slipper for
transporten. Vi kan skalere op i
forhold til de mængder, der findes
et konkret sted som f.eks. et spildevandsrenseanlæg. Udfordringen
har været, at vi tager den våde
biomasse og varmer den op til 350
grader, og det koster meget energi.
Derfor har vi arbejdet på at gøre
processen økonomisk rentabel ved
at genvinde denne energi, siger Ib
Johannesen, der er CEO og grundlægger af Bio2Oil.
Trykaflastningen i processen er
en udfordring, men ved at koble
trykaflaster og pumper sammen,
reducerer man energiforbruget

Det er meget spændende, at det nu er
muligt at lave højværdiprodukter ud af
spildevandsslam, som oven i købet er
en gevinst for både klima og miljø
- Aviaja Hansen, procesingeniør hos Krüger

på pumpen med faktor 5. For hver
kWh, der bruges til procesenergi,
får man råolie ud svarende til 8
kWh. Det er meget høj effektivitet,
som skyldes Bio2Oils pumpe- og
varmegenvindings teknologier.
- Da vi har så meget tilgængelig
biomasse i Danmark, der ikke bruges til noget, hvorfor så ikke bruge
den som energy carrier. Og råolien
kan faktisk indgå i Power-2-X tankegangen, fordi den med grøn brint
omdannes til bæredygtige brændstoffer, der kan bruges til fly, skibe
eller anden tung transport, siger Ib
Johannesen.
Overordnet set er projekter som
dette med til at gøre Fredericia Forsyning bæredygtig og klimaneutral. Samtidig giver det en grønnere
klimaprofil til byen. Derfor sker
projektet i samarbejde med Fredericia Kommune.

AALBORGS SYMBIOSER
HAR FØRT TIL INNOVATIVE
GRØNNE LØSNINGER
Et eksempel til inspiration er Aalborg Forsyning, der er first-mover
og vel nok det første forsyningsselskab i Danmark, der har udviklet
en klar klima- og energistrategi.
Derfor er byen på forkant med den
udvikling, der nu breder sig med
at tænke cirkulært og udnytte
ressourcer på tværs af sektorer.
Koncernen har siden 1990 arbejdet
på at reducere CO2-udledning og
energiforbrug. Et af de vigtigste
tiltag var, da man allerede omkring

Fosforgenvinding i form af struvit-produktet, som gør det nemmere at genvinde og genbruge fosfor. Det giver
forsyninger mulighed for at forvandle en udgift (køb af metalsalte og bortskaffelse af slam) til en fordel (salg af
struvit som gødning). Fra Billund BioRefinery.
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år 2000 udviklede en industriel
symbiose sammen med byens store virksomhed, cementproducenten Aalborg Portland.
- I stedet for at køre vores
slam fra renseanlæggene ud på
markerne, tørrer vi det og leverer
det som biobrændsler eller som
grønt byggemateriale til Aalborg
Portlands cement, og på den måde
fortrænger vi en del af den kul,
der ellers ville blive brændt af
på Nordjyllandsværket. Siden er
andre tiltag kommet til, og i 2012
kunne vi kalde os CO2-neutrale
på spildevandsområdet (renseanlæg og kloakker). Det kunne
vi ikke uden sektorkobling og
samarbejde på tværs af sektorer,
fortæller Helle Strandbæk, der er
forsyningschef for vand i Aalborg
Forsyning.
Overskudsvarmen fra slamtørreren udnyttes til at opvarme
rådnetank og procestanke. Forsyningsselskabet har reduceret
netto-elforbruget med 27% siden
2007 og arbejder løbende på at
reducere det yderligere. Man producerer også biogas fra biomassen i spildevandet, som bruges til
grøn strøm. Herefter opgraderer
man restproduktet – slammet
- til biogranulat, som afsættes til
byggematerialer i industrien og til
erstatning for fossile brændsler.
- På den måde undgår vi affaldsproduktion og bidrager til at reducere klimabelastningen, siger Helle
Strandbæk.
Aalborg Forsyning har i foråret
indberettet sine udledninger af klimagasser til Miljøstyrelsen i henhold til Paris-modellen og samtidig
indberettet sit ambitionsniveau for
de kommende år.
- Vi ønsker at udvikle vores samarbejder med virksomheder endnu
mere. Vi kan simpelthen noget
mere sammen på tværs af sektorer,
end hvis alle resultater alene skal
nås internt i forsyningsselskabet.
Det har vi skrevet ind i indberetningen til Paris-modellen. F.eks.
når vi vil lave indsatser for at reducere klimagasserne. Afsætning af
biogranulater er et eksempel, der
bidrager positivt til at reducere udledningen, siger Helle Strandbæk.

NY RESSOURCESTRATEGI
FOR AALBORG FORSYNING
I 2020 har man sammen med Krüger sat gang i udviklingen af en ny
ressourcestrategi for at finde frem
JUNI 2021
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Vi laver decentrale anlæg, der kan
etableres der, hvor biomassen findes.
Dvs. man slipper for transporten. Vi
kan skalere op i forhold til de mængder,
der findes et konkret sted som f.eks. et
spildevandsrenseanlæg.
- Ib Johannesen, CEO og grundlægger af Bio2Oil

til de næste skridt. Og de cirkulære løsninger er fortsat
i fokus.
- Vi kigger på, hvilke strømme de har på renseanlæggene, og hvad der vil give mening at gøre i fremtiden. De sidste mange år har vist, at Aalborg Forsyning
er innovative. De er ikke bange for at prøve ting af og
kigger bl.a. på forskellige Power-to-X løsninger, bioolie
og andre helt nye teknologier, siger Aviaja Hansen.
Det kunne være CO2-opsamling fra procestanke og
produktion af metan, etanol eller lignende ud fra det.
Den overskydende vindenergi bruges til at omdanne
CO2. Der er også overvejelser om genanvendelse af
fældningskemikalier i spildevand. Man benytter også
S-Select metoden, hvor man putter en slags kugler i
procestankene, der gør det mere sammenhængen-

de. Det forhindrer slamflugt, man undgår at skulle
bygge renseanlægget større, fordi man får større
kapacitet, og undgår derved et klimaaftryk fra nyt
anlægsarbejde.
Kraftvarmeværket Nordjyllandsværket kører fortsat
på kul, men man er i en proces med at udfase kullene. Som led i Aalborg Visionen har Aalborg Kommune
købt værket og lagt det ind under Aalborg Forsyning, som vil satse på forskellige alternative løsninger med fleksibel varmeproduktion og udnyttelse af
overskudsvarme.
Senest har man besluttet at investere 673 millioner
kroner i varmepumpe, elkedler og et varmelager for
at udnytte varmen i spildevandet. Konkret bliver der
etableret en ny pumpestation, som pumper renset
spildevand til Limfjorden. Ved siden af pumpestationen etablerer man en bygning til en ny eldrevet 6 MW
varmepumpe.
- Samlet set kan varmepumpen og kedlerne årligt
producere 15 procent af den forventede varmeproduktion i Aalborg Forsyning. Ved at etablere den ekstra
produktionskapacitet og et varmelager får Aalborg
Forsyning en mere fleksibel varmeproduktion, der
bidrager til udfasning af fossile brændsler, siger Helle
Strandbæk.
Byen modtager allerede en stor mængde overskudsvarme fra Aalborg Portlands cementproduktion, og det
vil stige yderligere. På den måde indgår virksomheden
som et centralt element i Aalborgs energiforsyning
fremover n
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KTC og EnviNa glæder sig til endnu en gang
at byde velkommen til to dage fyldt med
faglige debatter, oplæg og dialoger i
naturens og miljøets tegn.
Planlægningen er i fuld gang, og vi stræber
som altid efter at lave et spændende
program, der kan inspirere til det videre
arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur og af miljøet.
Følg med på www.naturogmiljø.dk, hvor
vi løbende offentliggør tema, emner og
oplægsholdere

Natur & Miljø konferencen på Odense Congress
Center (OCC), den 13. og 14. juni 2022
JUNI 2021
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Ny samlet adgang til data
om terrænnær hydrologi
- baner vej for bedre håndteri
af klima under forandring
Mere end hver tredje af landets kommuner har
problemer med stigende terrænnært grundvand.
Det er et problem, at der kun findes få målinger af
dybden til terrænnært grundvand i Danmark og
dermed begrænset viden om, hvordan dybden
udvikler sig over tid. Derfor er der udviklet
nye løsninger, der gør data og modelberegninger
om terrænnært grundvand let tilgængelige, når
Danmark skal klimatilpasses.
TEKST /
EVA BØGH

Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering
(SDFE)
&
HANS JØRGEN
HENRIKSEN

De Nationale
Geologiske
Undersøgelser
for Danmark og
Grønland (GEUS)

Fig. 1. Terrænnært
grundvand i 10 m
grid og pejledata kan
sammenstilles i HIP.
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rsnedbøren i Danmark er øget med ca. 100
mm over de seneste 150 år, og langvarig
regn om vinteren skaber i stigende grad
problemer med grundvandet, der trænger
ind i kældre og kloaksystemer. Det får vandløb til at
flyde over og oversvømmer veje, jernbaner og andre
arealer.
Derfor er der under Digitaliseringsstrategien (20162020) udviklet nye muligheder for at tilgå målinger
og modelberegninger om terrænnært grundvand i et
Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP)
på Hipdata.dk. Udvalgte modelberegninger vises også

Mest sandsynlige vinterdybde (10 m)

i værktøjet KAMP sammen med miljø- og plandata
på klimatilpasning.dk for at understøtte kommunale
klimatilpasningsopgaver. I HIP udstilles det fulde datagrundlag inklusiv modelusikkerheder.

NYE MULIGHEDER FOR
KLIMATILPASNING MED BEDRE DATA
OM TERRÆNNÆRT GRUNDVAND
HIPdata.dk visualiserer målinger og landsdækkende
modelberegninger om terrænnært grundvand, vandløb, havvandsstand mm. for at give indsigt i terrænnære hydrologiske forhold på tværs af kommunegrænser. De samme modelberegninger vises i KAMP.
Modelberegningerne bag visningerne er udviklet af
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark
og Grønland (GEUS) til screeningsformål. Det skal
understøtte samarbejde om klimatilpasning og bruges
til byplanlægning og til at udpege egnede områder til
nedsivning eller tilbageholdelse af vand. Der kan også
downloades randbetingelser fra HIP til at udvikle mere
detaljerede lokale modeller og kort, der er konsistente på tværs af kommunegrænser og kan anvendes til
detailplanlægning.
BEDRE ADGANG TIL TERRÆNNÆRE
GRUNDVANDSDATA GIVER NYE MULIGHEDER
Håndtering af klimaændringer kræver viden om, hvordan de terrænnære hydrologiske forhold forventes at
udvikle sig i fremtiden. Denne viden kan tilvejebringes
med en hydrologisk model. Udvikling af en hydrologisk model kræver data. Under udviklingen af HIP har
landets regioner tilgængeliggjort alle deres pejledata,
der viser målte dybder til terrænnært grundvand. Det
har muliggjort udvikling af en model, der kan beregne
dybden til terrænnært grundvand i unik høj opløsning
(100 m grid) på landsdækkende skala. Samtidig er der
anvendt maskinlæring til at udvikle kort for vinter- og
sommerdybden i 10 m grid for hele landet (Fig. 1). Læs
mere på hipdata.dk.
HISTORISKE MODELBEREGNINGER OG
MÅLINGER KAN SAMMENSTILLES I HIP
Modelberegninger i HIP giver indblik i de daglige variationer i dybden til terrænnært grundvand over tid.
Det giver også mulighed for at sammenligne med de
terrænnære pejledata, der findes forskellige steder
i landet fra forskellige tidsrum. Ofte er der kun én
JUNI 2021
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pejling i en boring. Modelberegningerne leverer
som supplement 30 års daglige beregninger for
hvert 100 m grid, der kan vises på kort og i grafer
sammen med målinger i HIP (Fig. 2). Det giver nye
muligheder for klimatilpasning.
Desværre er omfanget af pejledata stadigt sparsomt og med væsentlige usikkerheder. Der er mere
end 650.000 pejledata (ca. 40.000 indtag) i Jupiter,
men kun knap 700 terrænnære tidsserier. Kommuner og andre dataejere opfordres derfor til at
indberette deres terrænnære pejledata til Jupiter.
Data vises i HIP, så snart de er indberettet, og kan
dermed bruges til at vurdere modelberegningernes
nøjagtighed. Det kræver, at pejlingerne er repræsentative for dybden til det øverste grundvandsspejl. Læs mere herom på www.hipdata.dk under
’Brug af HIP’.

MODELUSIKKERHED I HIP
VISER EGNETHED TIL SCREENING
Der findes usikkerhedskort for modelberegninger
i HIP, der viser forskel på modellerede og målte
terrænnære grundvandsdybder. Anvendere har
vurderet, at en middelfejl på under 2 m kan opfylde
krav til screening. Dette krav er opfyldt for ca. 90
% af boringerne.
TERRÆNNÆR GRUNDVANDSDYBDE
I 10 M GRID OG TIDSSERIER
GIVER HELT NY VIDEN
Maskinlæring er anvendt til detaljeret kortlægning
i 10 m grid, der viser den mest sandsynlige vinterdybde og sommerdybde til terrænnært grundvand
for perioden 1990-2019. Der er anvendt kvalitetssikrede terrænnære pejledata, terrændata, geologiske data, afstand til vandløb mm. til maskinlæring, hvilket reducerer modelusikkerheden, således
at middelfejlen i forhold til pejledata er knap 1,2
m. Maskinlæring har med stor succes inddraget
resultater fra den dynamiske 100 m model, der
udgør den næstmest forklarende variable efter
terrændata.
Den maskinlærte værdi i 10 m repræsenterer et
bedste estimat samt 10% og 90% konfidensgrænser for vinter og sommer, der kan sammenholdes
med pejledata og modelberegnede tidsserier for at
få helt ny viden om områdets grundvandsforhold.
JUNI 2021

Fig. 2. Visualisering af tidsserier på kort og grafer i
HIP giver ny viden om grundvand.

MODELBEREGNEDE PROGNOSER
FOR FREMTIDEN TIL HÅNDTERING
AF ET KLIMA UNDER FORANDRING
Modelberegninger af dybden til terrænnært grundvand og vandføring ses for historisk periode (19902019) og for den nære fremtid (2041-2070) og fjerne
fremtid (2071-2100) i HIP med to CO2-udledningsscenarier. I HIP vises sammenlignelig statistisk information og beregnede sandsynligheder i 100 m grid for
de tre perioder til klimatilpasning. Usikkerhed vises i
500 m grid som standardafvigelsen for prognoser, der
er beregnet med 22 forskellige klimamodeller.
ERFARINGER MED DE NYE VÆRKTØJER
De nye løsninger har været tilgængelige siden starten
af 2021. Anvendelsen følges tæt, og der vil løbende
blive afholdt webinarer og workshops, hvor myndighederne bag løsningerne vil invitere anvenderne til at
dele erfaringer og beskrive nye behov n
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VANDETS KALDEN
– TÆNK PÅ EN NY MÅDE OM
OG SKAB NATURBASEREDE B
I stedet for en tænkning, der ser regnvand som en
udefrakommende trussel, vi må håndtere, så vores
byer ikke bryder sammen, må vi se natur og by
som et komplementært og sammenhængende
system. Vand skal ses som en naturlig del af byen
– ikke som affald efter regnen.
TEKST /
STIG L.
ANDERSSON

Grundlægger og
designdirektør
i SLA, Professor
ved Københavns
Universitet og
Beijing Forestry
University

I
Den italienske forfatter Italo Calvino lader i sin novelle
Vandets Kalden sin hovedperson foretage én eneste
bevægelse: At tænde for vandet i brusekabinen.
”Jeg er lige vågnet, mine øjne er stadig fulde af søvn,
men jeg er helt klar over, at denne gestus, jeg udfører
for at starte min dag, er en afgørende og højtidelig
handling, der sætter mig i kontakt med både kultur og
natur, med tusinder af års menneskelig civilisation og
med fødselssmerterne fra de geologiske epoker, der
gav vores planet sin form.”
Herefter følger 13 tekstafsnit, der strækker den
simple handling, at tænde for vandet, ud i en uendelighed af muligheder og variationer og bliver til en
meditation over vandets vej fra undergrund til brusebad, over vandets ophav og karakteristika, over selve
vandets og menneskets væsen. Den handling, der i sig
selv kun tager et brøksekund, et tidspunkt, trækkes af
Calvino ud til en tankeverden – et tidsrum.
II
Hvornår og hvordan kom vandet til jorden? Det har
videnskabsfolkene diskuteret i århundreder. Nu ved
vi, at vandet både blev skabt ved jordens dannelse af
stjernestøv for 4,6 milliarder år siden; og som følge af
’Det Store Bombardement’, hvor millionvis af kometer
ramte jorden for 3,9 milliarder år siden. Kometerne bestod primært af is, der smeltede og dannede verdenshavene. Det er én af de mange teorier, videnskaben er
uenige om.
Men siden det kom til os, har mængden af vand på
jorden været konstant. Ligesom mængden af atomer i
universet i øvrigt altid har været konstant. Vandmolekylerne på jorden er altså konstante – de er blot fordelt
forskelligt.
III
Jeg slår op på nettet og læser en række vilkårlige kommuners regnvandsstrategier. Her er regnvand fremfor
alt en praktisk ”udfordring”, der skal ”håndteres”, og de
stigende regnvandsmængder et ”problem”, man skal
”aflede, ”afværge” eller ”sikre” sig imod.
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Der findes undtagelser: En del kommuner skriver således, at de ønsker at se regnvand som ”en ressource”,
der skal bruges ”funktionelt” og ”rekreativt”. Men også
her er den fundamentale tilgang den samme: Regnvand som en teknisk problemstilling, der løses vha.
teknisk tænkte LAR-anlæg med henblik på realisering
af tekniske og (ikke nærmere definerede) rekreative
”potentialer”.

IV
Men vand er mere end teknik. Som Calvino viser, er
vand både teknik, kultur, biologi, og en dybtfølt menneskelig relation til – og samhørighed med – verden.
V
I stedet for en tænkning, der ser regnvand som en
udefrakommende trussel, vi må håndtere, så vores
byer ikke bryder sammen, må vi se natur og by som
et komplementært og sammenhængende system.
Vand skal ses som en naturlig del af byen – ikke som
affald efter regnen. Vi bruger naturen og vandet
forkert, når vi bekæmper dem i vores forvaltningspraksis i stedet for at koordinere vores bestræbelser
med naturens processer. Derfor skal vi have naturJUNI 2021
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VAND
BYER
Foto: ©SLA/Torben Petersen

I SLA’s byrum SKY i Københavns Havn
bruges vand i alle dets fire elementer til
at skabe nye sansninger og forståelser
af naturens og vandets relation til
mennesket og til byen. Vandsøjler,
morildslys og havgusen omdanner
byrummet til én stor, tung sky.

baserede byer, hvor bygninger
og infrastruktur samtænkes med
naturen og uderummene, og hvor
alle dele ses som lige gyldige og
lige vigtige. Kun på den måde kan
vi realisere alle de værdier, der
ligger i naturen og i vandet: De
funktionelle, de sociale, de biologiske og de æstetiske værdier.
Og som er lige så vigtige som det
tænkt tekniske.

VI
Hvad er vandets kulturelle, sociale,
menneskelige og æstetiske værdi?
Sakuteki er den japanske kulturs
grundlæggende gartnerlærebog.
Bogen er skrevet i det 11. år
JUNI 2021

hundrede og indeholder detaljerede
beskrivelser af, hvordan man organiserer sten og planter rumligt i den
japanske zenhave. I bogen beskrives
også begrebet karasenzui, der kan
oversættes til ”tørre eller visne bjerge
og vand”, og som beskriver, hvordan
man laver den tørre zenhave – altså en
have, hvor vand ikke er fysisk til stede.
Centralt i karasenzui er, hvordan man
laver vandfald uden vand, kun ved brug
af helt særlige stensætninger. Karasenzui koncentrerer sig altså udelukkende
om at skabe følelsen og associationen
af vand for derigennem at vække beskuerens forståelse og abstrakte sansning af, hvordan vand løber, lyder og
opfører sig. I vesten synes vi den slags
er mystisk. Det er det ikke. Det er bare
et vandfald uden vand.

VII
Vand og ilt er det, der bringer os mennesker sammen. Vi deler luft, og vi
deler vand.
Jeg finder det interessant, at det
netop er disse to substanser, som vi
mennesker tilsyneladende ingen som
helst skrupler har over at svine til.
VIII
I byrummet SKY (2011) i Københavns
Havn bruges vand til at skabe dybtfølte
sansninger og nye forståelser af naturens relation til mennesket og til byen.
I SKY skaber vi vandets fire faser: is,
vand, damp og det såkaldte Bose-Einstein kondensat, hvor de tre andre
faser optræder samtidig. Projektets
vandsøjler, vandbassiner og morildslys,
sammen med glasbygningerne, havgusen, skydækket og den hyppige regn,
omdanner byrummet til én stor, tung
sky.
SKY er langt fra en rendyrket teknisk
løsning eller rekreativ ramme for arkitektvisualiseringens evige caffe latte-drikning. I stedet trækker det på dyb
viden om vandets fysiske og æstetiske
egenskaber, historie og poesi, og på
stedets rumlige, meteorologiske og san-

selige kontekst. Alt sammen funderet i
det mest enkle af substanser: Vand.

IX
Vand har ingen lugt, ingen farve, ingen
form, ingen kraft. Vand har ingenting.
Vand tilpasser sig den kontekst, den
løber igennem og får sine egenskaber
gennem denne.
Men vand har lyd. Vandets sprog er
regnen.
X
En (tænkt) indvending: Hvad laver
Italo Calvino, japanske stenhaver, jordens skabelse, Bose-Einstein kondensater og æstetik i et tidsskrift kaldet
Teknik & Miljø? Er det ikke frygteligt
useriøst?
En forståelig indvending. Men en
indvending, der kun giver mening i en
gammeldags enten-eller-tænkning.
Jeg argumenterer for en både-og-tænkning, hvor man tager
naturens og vandets æstetiske, sociale
og humane værdi lige så seriøst, som
man tager det tekniske. Jeg anser det
for indlysende, at det er et grundlæggende menneskeligt behov at opleve
en sanselig forbundethed med verden,
med biologien, med naturen. Vi ved
det inderst inde alle sammen godt
(hvor tager du helst hen, når du har
det svært eller har brug for at tænke
dybe tanker: På parkeringspladsen eller
i skoven?). Hvorfor er det så så svært
at tage dette naturbehov alvorligt,
når det kommer til byplanlægning og
samfundsudvikling?
Jeg foreslår, at vi begynder med vandet. Med alle dets former og forståelser
og betydninger, med alle dets udfordringer, forudsætninger og muligheder
– og med alle dets værdier og herligheder og sansninger. Og ser vandets
tilstedeværelse i vores byer som et
vilkår, der skal trækkes ud i tid og rum,
understreges og fejres. Ligesom Calvinos meditation i brusebadet.
Med andre ord: At vi for alvor begynder at tage vandet og naturen seriøst n
TEKNIK & MILJØ
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BEDRE BYSKIK
– hvad, hvorfor og hvordan?
Der er brug for et gearskifte i
vores byudvikling, hvis vi skal gøre
os håb om at sætte positive
aftryk på vores byer med al den
byggeaktivitet og byudvikling, som
foregår for tiden. Kort sagt: Vi har brug
for en BEDRE BYSKIK!
TEKST /
METTE LIS
ANDERSEN
&
JES MØLLER

Konsulenter i
byudvikling mv

V

i (Mette og Jes) har gennem mange år beskæftiget os med fysisk planlægning og byudvikling
i bredere forstand. Vi har begge
været direktører i flere kommuner,
og vi har også været dybt engageret i konkrete byudviklingsprojekter, bl.a. Køge Kyst-projektet,
hvor et stort område tæt på Køges
historiske bymidte siden 2009 har
været under omdannelse.
Nu er vi ”frie fugle” som rådgivere og bestyrelsesmedlemmer
i forskellige sammenhænge, og
vi har haft lyst til i bogen BEDRE
BYSKIK at dele vores erfaringer
og synspunkter med nogle af de
mange aktører i den fremtidige byudvikling. De 98 kommuner spiller
naturligvis en helt afgørende rolle i
denne sammenhæng.

Vi vil i denne artikel give et
indblik i nogle af bogens analyser
og anbefalinger – med særlig vægt
på kommunernes udfordringer og
muligheder.

UDFORDRINGERNE
Den aktuelle byudvikling er i mange danske byer udfordret på forskellig vis. Lad os her nævne nogle
typiske eksempler:
- Mange byudviklingsprojekter
starter uden nogen klar politisk
vision, men styres i højere grad
af øjeblikkets muligheder, f.eks.
når en investor melder sig hos
borgmesteren.
- Kvalitetsstyringen af det private (og offentlige) byggeri lader
ofte en del tilbage at ønske, og de
nye byområder kritiseres ofte med
rette for stor tæthed, tarvelige materialer og fantasiløse friarealer.
- Den kommunale boligpolitik
er ikke i fokus eller vanskelig at
realisere i praksis. Resultatet bliver
ofte, at den sociale ulighed mellem
forskellige byer og byområder, som
findes i forvejen, bliver forstærket
gennem byudviklingen.
- Borgere og andre interessenter
i byen føler sig ofte afkoblet fra

6 ANBEFALINGER TIL BYUDVIKLINGSPROCESSEN
• Brug god tid til at udvikle klare visioner og delvisioner for byen/det konkrete
byudviklingsområde. Her er faglig viden og inspiration både fra danske eksempler, men
ikke mindst udenlandske, et godt værktøj. En åbenhed overfor at modtage bistand
udefra kan også være gavnlig.
• Gennemfør dialogprocesser med byens aktører om visioner og målsætninger. Lyt og lær
og invester i at forventningsafstemme. Høringer i planlovens forstand rækker ikke til
visionsfasen.
• Fastlæg efter dialogerne den langsigtede retning for byudviklingen i klare og
transparente visioner, delvisioner og krav.
• Tilrettelæg hvordan den langsigtede byudviklingsproces skal forme sig og kommuniker
dette tydeligt – også hvordan der skabes dialog undervejs.
• Tag stilling til, hvordan der knyttes nødvendig faglig bistand til processen.
• Afklar økonomiske og finansielle forhold omkring proces og projekt og foretag
risikovurderinger af, hvordan der kan handles, når der opstår konflikt mellem visioner og
økonomi – vær vis på, det vil ske!
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byudviklingen, selv om planlovens
regler følges til punkt og prikke.
Kun de færreste ser sig selv som
positive aktører i udviklingen.
- Byudviklingens bidrag til at
løse klima- og biodiversitetskriserne er ofte svære at få øje på.
Vi har af disse årsager brug for
et gearskifte i vores byudvikling,
JUNI 2021
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Specielt i vores
større byer ser
en del af det nye
boligbyggeri
nogenlunde sådan
ud. Det opføres
i stor skala og
høj tæthed, med
kedsommelige
facader og ofte
tæt på store
trafikårer. Billedet
her stammer
fra Vasbygade i
København.

Foto Kirstine Autzen.

hvis vi skal gøre os håb om at sætte
positive aftryk på vores byer med al
den byggeaktivitet og byudvikling,
som foregår for tiden. Kort sagt: Vi
har brug for en BEDRE BYSKIK!

BEDRE BYSKIK
Vi har introduceret begrebet
BEDRE BYSKIK som en overskrift
JUNI 2021

over vores anbefalinger, der alle er
båret af ønsket om at løfte byernes
kvalitet – med særligt fokus på tre
dimensioner: demokratisering, fællesskab og bæredygtighed.
Vores inspiration kommer fra
den meget succesfulde bevægelse
for BEDRE BYGGESKIK, som opstod
i 1915. Dengang var problemet en

dårlig kvalitet i det (spekulations-)
byggeri, der fandt sted i takt med
industrialiseringen og udbygningen af Danmarks infrastruktur.
Bevægelsen for BEDRE BYGGESKIK blev startet af nogle lærere på
Vallekilde Højskole. Sidenhen etablerede de en bygmesterskole i Holbæk, og netop Holbæk blev den by
TEKNIK & MILJØ
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i Danmark, hvor de nye ”murermesterhuse” skød op først – og stadig danner
et kvarter af velbevarede huse.
Vi kunne stadig i vores tid godt have
brug for en forbedring af byggeskikken visse steder, men udfordringen
er blevet større og mere kompleks,
når vi går fra bygnings- til byskalaen.
Ganske vist har Jan Gehl i de sidste 50
år kæmpet for ”livet mellem husene”
og ”byer for mennesker”, og vi har fået
skabt mange byrum af høj kvalitet,
særligt i vores bymidter. Men når det
kommer til en samlet forståelse af,
hvordan demokratisering, fællesskab
og bæredygtighed kan skabe nye kvaliteter i byerne, er der et godt stykke
vej tilbage.
Vi har derfor formuleret 10 dogmer
for bedre bykvalitet i fremtiden. Vi håber, at dogmerne kan danne afsæt for
en ny bevægelse for BEDRE BYSKIK,
bredt forankret i de faglige kredse og
blandt interesserede borgere. Selv om
vi henvender os til alle byudviklingens
mange aktører, er det klart, at kommunerne spiller en helt central rolle som
planmyndighed, som koordinator af
byudviklingsprojekter, som investor i
kommunale byfunktioner og i mange
tilfælde også som grundejer.
Lad os se lidt nærmere på de 3 begreber: demokratisering, fællesskab og
bæredygtighed.

DEMOKRATISERING
Mange kommuner er allerede optaget
af at udvikle nye og mere demokratiske samarbejdsformer med borgere
og civilsamfund, når det gælder de
store velfærdsområder (børn, ældre og
sundhed).
Også når det kommer til byudvikling
er det vigtigt, at borgerne, foreningslivet og erhvervslivet er med fra starten, når visionen formuleres, og at alle
parter løbende inviteres med indenfor,
når der afholdes byplankonkurrencer,
laves udviklingsplaner og forberedes
konkrete byggeprojekter.
I de mange omdannelsesprojekter
for ældre erhvervs- og havneområder
vil vi særligt anbefale, at kommunerne
inviterer til deltagelse og drøftelse af
midlertidige aktiviteter (byrum, genbrug af ledige bygninger og events) –
ikke kun som en gimmick, men i en lærende proces, som fører direkte frem
imod bylivet i de nye byområder.
At involvere borgerne og interessenter aktivt er ikke et spørgsmål om,
at alle kan få ret. Det handler for alle
parter primært om at opøve kunsten
at føre en positiv dialog, hvor borgernes viden og ressourcer bruges
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som et værdiskabende aktiv for
mere demokratisk funderede
lokalsamfund.

FÆLLESSKAB
Fællesskaber breder sig i disse år,
når det gælder borgernes hverdagsliv og også som en økonomisk
model for, hvordan flere får råd til
mere – på en bæredygtig måde.
Denne udvikling kan stimuleres
i byudviklingen ved at fokusere
mere på bo- og byggefællesskaber og ved at skabe gode fysiske
rammer for fælles aktiviteter
også på bydelsniveau. Beboer- og
foreningslokaler og andre gode
rammer for fælles aktiviteter er
ofte en mangelvare i nye (og æl-

dre) boligområder. I nogle tilfælde
kan det løses ved privat initiativ,
andre gange kan kommunerne med
fordel facilitere og støtte den slags
projekter økonomisk.
Byggefællesskaber har et
særligt potentiale til at fremme
ejerskabet og engagementet i selve
byudviklingsprocessen. Boligsøgende, der finder sammen for at
realisere et fælles byggeri, vil helt
automatisk blive aktive deltagere
i byudviklingen. De tyske og hollandske erfaringer på dette felt er
overbevisende. Samtidig medfører
opdelingen af byggeriet på mindre matrikler, at de nye byområder typisk får en mere varieret
arkitektur.
JUNI 2021
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Foto Mette Lis Andersen.

Bo01 i Malmö blev for 20 år siden planlagt som en byggeudstilling, hvor bæredygtigt
byggeri, opført af mange developere i en mindre skala, blev realiseret i sammenhæng med
attraktive friarealer. Her er inspiration at hente for danske kommuner og mange andre.

Fællesskabet i nye byområder kan også stimuleres ved at
gøre op med ”monokulturerne”
i byplanlægningen, hvor boliger, arbejdspladser, butikker og
rekreative områder ligger adskilt
fra hinanden. Den funktionalistiske planlægning gav god mening i
50erne, hvor industrien svinede og
måtte flyttes ud af boligområderne, men i dag er der mulighed for
at blande kortene meget mere. Det
vil derfor være hjælpsomt at sætte
konkrete mål for den blandede by –
både fysisk og socialt – i alle større
byudviklingsprojekter.
JUNI 2021

BÆREDYGTIGHED
Byudviklingen skal som alle andre
aktiviteter i samfundet levere et bidrag til den grønne omstilling. Det
gælder de specifikke CO2-aftryk og
biodiversiteten i byområder, men
det gælder også den sociale og kulturelle bæredygtighed.
På klimaområdet er der for os at
se et stort potentiale, specielt når
man ser på byudviklingens muligheder for at fremme mere bæredygtige livsformer.
Den sociale bæredygtighed er
(særligt i de store byer) en nok så
kompliceret udfordring, men hel-

digvis er regeringen begyndt at arbejde aktivt med denne dimension.
Vi anbefaler, at kommunerne følger
op med en boligpolitik, der sikrer
mere mangfoldighed i boligudbuddet, når det gælder boligstørrelser,
boligtyper, ejerformer og varierende
grader af fællesskab.

ORGANISATION OG
SAMARBEJDE
Byernes problemstillinger er komplekse og kræver derfor en tværfaglig og tværorganisatorisk tilgang
til byudviklingsprojekterne. I nogle
kommuner kan der være behov for
at rekruttere nye fagligheder, og i
andre kommuner skal kortene måske blandes på en ny måde mellem
planafdelingen og andre afdelinger.
Specielt vil vi fremhæve muligheden for at samtænke lokalplanlægning og grundsalg, der i dag ofte
foregår i skarpt adskilte funktioner.
Samtidig vil vi anbefale kommunerne i højere grad at stille skarpt på
samspillet med de private bygherrer
(developere og investorer). Realisering af god bykvalitet fordrer mere
opmærksomhed både på formulering af kvalitetskrav i grundsalget
og på organisering af den konkrete
projektudvikling, når det gælder nye
boliger og andre private byggerier.
Nogle kommuner har allerede
gode erfaringer med en tværfaglig
projektkultur, og i det hele taget er
interessen for temaet ”strategisk
byledelse” voksende, efter at mange
kommunaldirektører og tekniske direktører har fulgt et udviklingsforløb herom, tilrettelagt af Realdania
i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen og Kommunalteknisk
Chefforening.
Vi håber med ovennævnte
smagsprøver fra vores bog at have
vakt kommunernes interesse for
at debattere og arbejde videre med
udvikling af en BEDRE BYSKIK. Kommunernes stemme er helt afgørende for, hvordan fremtidens byer og
byliv kommer til at forme sig n

VIL DU VIDE MERE …?
Hvis du efter læsning af denne artikel er blevet
nysgerrig på de 10 dogmer og/eller vil stikke
dybere i vores analyser og anbefalinger, kan bogen
”BEDRE BYSKIK – demokratisering – fællesskab –
bæredygtighed” købes hos Forlaget Bogværket
(https://bogvaerket.dk/bog/bedre-byskik) .

TEKNIK & MILJØ

53

PLANLÆGNING

OPTIMERING AF
ENERGIFORBRUG OG
UDNYTTELSE AF
KOMMUNALE BYGNINGER
En ny løsning med fokus på, hvordan idrætshaller kan udnyttes mere optimalt i forhold
til benyttelse, energiforbrug og drift, er udviklet sammen med 8 kommuner. Løsningen
kombinerer allerede tilgængelige data med realtidsdata.
Fotograf Rasmus Degnbøl.

Med det nye værktøj kan
energiforbrug, drift og
anvendelse af kommunernes
idrætshaller optimeres.

TEKST /
XENIA NEDERGAARD

journalist,
NectarCph

L

øsningen hedder Optimeter og er udviklet
i projektet ”Bedre Arealudnyttelse”. Bag
projektet står Gate 21 sammen med kommunerne Albertslund, Egedal, Fredensborg,
Gentofte, Kalundborg, Odsherred, Roskilde og Rudersdal, samt leverandøren Webitall, som står for
den tekniske udvikling.
I mange idrætshaller mangler man bedre overblik over hallernes faktiske benyttelse. Med de
værktøjer, man har i dag, kan man ikke umiddelbart se, om de, der har booket, rent faktisk møder
op. Måske har man en fornemmelse, men ikke
faktuel viden. Det kan den nye løsning ændre på.
Med løsningen får kommunen et værktøj til
dialogen med foreninger, der udebliver. Samtidig
kan man, med udgangspunkt i konkret viden om
hallernes faktiske anvendelse, optimere energiforbrug og drift med besparelsesmulighed både
økonomisk og på CO2 regnskabet.

ØGET VIDEN KAN
MEDVIRKE TIL CO2 BESPARELSER
Værktøjet samler data fra bl.a. bookingsystemer,
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energisystemer og sensorer i hallerne (Hallmonitor), der viser det faktuelle fremmøde og
visualiserer data, så kommunerne får et overblik over bl.a. anvendelsesgrad sat i relation til
energiforbruget.
Herved får kommunerne mulighed for at agere
– både i form af dialog med brugerne ved gentagne udeblivelser, og når det handler om rengøring,
driftspersonale og energiforbrug.
Foreningerne kan få en oversigt over deres
bookinger over en periode og også få et billede af
eventuelle udeblivelser og hvilken betydning, det
har på CO2 forbruget.
Søren Hansen, Energimanager, Rudersdal Kommune, udtrykker det således:
-Det at man informerer og skaber opmærksomhed om de gener og omkostninger, der er, hvis
man ikke dukker op – brugermæssigt, økonomisk
og energimæssigt, det giver en helt anden dialog
og forståelse hos brugerne. Samtidig giver det
nye datagrundlag indblik i bygningernes fysiske belastning og faktuelle tilstand og bliver på
den måde et støtteværktøj til andre primære
fagsystemer.
Vi kan trimme tekniske anlæg bedre, når vi har
præcise data. Vi kan fokusere på indeklimaet i
hallen. Det har betydning, om der er 50 personer
eller kun 20 i hallen. Vi kan med brug af det nye
værktøj også få en dialog om f.eks. lys og ekstra
varme. Vi får nogle indikatorer om CO2 værdi og
kan skabe bevidsthed om det også blandt brugerne. Og så får vi samtidig et værktøj, der giver os
faktabaserede data til vurdering af behovet for
investering i ombygning eller opførelse af nye
bygninger.
Også Rasmus Bregenov Pedersen, Chefkonsulent, Gentofte Kommune, ser gevinster med den
nye løsning:
-Vi ser frem til at tage værktøjet i brug i kommunens haller. Vores mål er i første omgang, i
dialog med brugerne, at få en bedre udnyttelse af
kommunens haller. Når vi har fået et bedre kendJUNI 2021
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R
Værktøjet kombinerer
data og giver faktuel
viden om både
anvendelse, drift og
energiforbrug.

Det, at 8 kommuner er gået med
ind i skaleringsprojektet, har gjort,
at vi har videreudviklet prototypen
og løftet den til nye højder. Et
glimrende bevis på, at vi ikke lider af
pilotsyge, når projekter giver værdi.
- Lise Søderberg, Gate 21

skab til brugen, så kan vi også se på muligheden for
i højere grad at tilpasse driften - rengøring, driftspersonale, energi mv. – til den konkrete brug. Om og
hvor meget vi kan optimere, ved vi ikke endnu.
Så snart hallerne er i brug igen, vil vi begynde at
få data ind. Gennem dialog med brugerne vil vi som
det første have fokus på at intensivere brugen af
hallerne. Derudover er værktøjet et godt redskab til
optimering af driften. Når vi får flere data ind, vil vi
se på bl.a. energiforbruget. Er det som forventet for
den enkelte bygning, eller kan det målrettes og tilpasses bedre? Senere, når vi har fået erfaring med
værktøjet, kan vi se på mulighederne for anvendelse på udendørsanlæg og andre bygningstyper.

EN LØFTESTANG FOR
GRØN OMSTILLING OG DIALOG
Løsningen giver mulighed for bedre styring af
anvendelse, drift og energiforbrug i kommunernes
idrætshaller.
En hal, der står tom eller anvendes til andet
formål, end den er booket til, giver ekstra omkostninger. En bedre udnyttelse kan frigive tid
til andre borgeraktiviteter og højne den faktuelle anvendelsesgrad. En tom hal kræver mindre
ventilation og lys, mindre rengøring og driftspersonale. Alt sammen faktorer, som medvirker til
optimal ressourceudnyttelse og bidrager til en
JUNI 2021

reduktion af energiforbruget, og dermed gavner
CO2 regnskabet.
Løsningen tages nu i brug af de 8 kommuner, der
har deltaget i udviklingen. Samtidig tilbydes den
til øvrige kommuner, så alle kan få mulighed for
optimering af anvendelse, energiforbrug og drift
af kommunernes idrætshaller. I udviklingen er der
fokuseret på idrætshaller, men i princippet vil løsningen også kunne anvendes på andre bygninger.

FRA PROTOTYPE TIL VÆRKTØJ
Optimeter er resultatet af skalering af prototypen
”Bedre arealudnyttelse” udviklet i det forudgående
Gate 21 projekt ”Den Regionale Datahub”.
Her er der udviklet i alt 12 forskellige prototyper,
der viser, hvordan man med anvendelse af realtidsdata kan optimere drift og energiforbrug på en
række områder – fra vejbrønde og overløbne åer til
trafikmønstre og altså også bedre arealudnyttelse.
Lise Søderberg, seniorprojektleder, Gate 21
udtaler:
-Vi er rigtig glade for, at den oprindelige løsning
Bedre arealudnyttelse er taget et skridt videre, da
den viste rigtig stort potentiale. Det, at 8 kommuner er gået med ind i skaleringsprojektet, har gjort,
at vi har videreudviklet prototypen og løftet den
til nye højder. Et glimrende bevis på, at vi ikke lider
af pilotsyge, når projekter giver værdi, og samtidig
er det også blevet meget tydeligt, hvilken værdi
det giver at indlede et berigende tværkommunalt
udviklingssamarbejde.
Automatisk overførsel af data fra booking- og
energisystemerne har været et must. Derfor er vi
glade for, at det er lykkedes os at få de mange leverandører med på tanken om at levere data. For med
adgang til data kan vi skabe ny indsigt og formidle
de relevante data til de rette medarbejdere.
Det er også dejligt, at løsningen derudover er et
aktivt bidrag til, hvordan kommunerne kan arbejde
videre med at høste gevinsterne i forhold til den
grønne omstilling og samtidig tilbyde borgerne en
bedre service n
TEKNIK & MILJØ
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Kulturarv
eller kulturgæld?
Den ’grimme’
kulturarvs potentialer
Det kan godt svare sig at se en ekstra
gang på fraflyttede erhvervsarealer
frem for at sanere. I de senere
år har der været meget fokus
på at udvikle funktionstømte
havnearealer i kommunernes
byudvikling. Men se ind i landet
også. Mange danske erhvervsområder
har nemlig attraktive, centrale
beliggenheder og gemmer på
værdifulde potentialer
TEKST /
CÆCILIE SKOVMAND

Kommunikationsrådgiver,
STED
By & Landskab
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A

flåste gitterporte, skallede logoer over tomme,
slidte halbygninger og
vindblæste asfaltkorridorer. De findes i stort set alle
danske kommuner; Industriarealer
anlagt i tiden efter 2. verdenskrig,
hvor produktionen er flyttet til
udlandet, eller virksomheden er
lukket. Arealer med bebyggelser
mange vil betegne som ”grimme”
og overflødige, og som landet over
bliver saneret og slettet fra bykortet, fysisk og mentalt.
Men det er en skam. For ofte
kan det godt svare sig at kigge en
ekstra grundig gang på de udtømte
produktionsarealer, da de er en del
af vores fælles industrikulturarv og
ofte rummer potentialer, der kan
generere værdi i byudviklingen. Det
emne har Sofie Yde, arkitekt MAA
og byplanlægger ved STED By og
Landskab undersøgt i forbindelse
med sin masteropgave i Strategisk
Byplanlægning ved KADK.
-Det er meget nemt at overse
efterkrigstidens industrikulturarv.
Bygningerne er ofte opført i billige
materialer og falder ved siden af
nutidens syn på, hvad der er smukt

Erhvervskompleks, Falstervej-Fynsvej kvarteret i Middelfart

Rundhal, Falstervej-Fynsvej kvarteret i Middelfart

og værdifuldt. Mange vil ikke se
denne type områder og bygninger
som kulturarv, men som kulturgæld. Men vi skal huske, at ’grimt’
er et flygtigt begreb, siger Sofie
Yde og fortsætter:

-I vurderingen af, hvad der er
smukt eller grimt, glemmer vi, at efterkrigstidens erhvervsbyggerier er
en del af vores fælles fortælling om
det danske samfunds udvikling. En
fortælling, der blandt andet handler
JUNI 2021
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om dansk industrirevolution, vores
byers udvikling, storhedstid og nogle steder – desværre – fald.

SVAG STEMME I
KULTURARVSDEBATTEN
For at forstå de fraflyttede erhvervsområders potentialer,
kræver det, at vi kigger ud over de
etablerede kulturarvssystemer.
Disse fokuserer nemlig primært på
de enkelte bygningers kvaliteter og
værdi på nationalt eller regionalt
plan.
-Alt, hvad der ikke er fredet, har
i dag en svag stemme i debatten
om, hvad der er værd at bevare. Og
det, der ikke engang er SAVE-registreret, har slet ingen stemme i
forhandlingen om ressourcerne,

- Sofie Yde

når der byudvikles. Det betyder, at
meget af vor fælles industrikulturarv rives ned, uden at der sættes
spørgsmålstegn ved, hvad denne
type kulturarv kan bidrage med i
byudviklingen, siger Sofie Yde.

KOMPLEKSE KVADRATMETER
Sofie Yde understreger, at det ikke
bare lige er at klippe låsen op på
den fraflyttede erhvervsgrund
og så gå i krig med at byudvikle.
De fraflyttede erhvervsområder
rummer ofte en kompleks sammensætning af grundejere, korte
og lange lejekontrakter, forskellige miljøklasser, pcb og blymaling i de gamle haller, bygninger.
der ligger forkert på grunden, så
byggeretten ikke kan udnyttes
optimalt, forkert bygningsdybde
JUNI 2021

SMÅT OG STEDSPECIFIKT
Eksemplerne på byudvikling på
”Brown Field” (funktionstømt
industriområde) er mange, både
herhjemme og i udlandet; fra Meat
Packing District i New York til Ruhr
Distriktet i Tyskland. Men kan en
sådan tilgang overføres på en mindre dansk by, der måske er udfordret af demografien og fraflytning,
og som ikke nødvendigvis har et
kreativt start-up miljø, der kan skabe en Godsbane- eller Kødbystemning, a la Århus eller København, i
de gamle industribygninger?
-Nej, det er klart – men mindre
kan bestemt også gøre det. Det er
– til hver en tid – vigtigt at sikre en
stedspecifik byudvikling, der passer til den enkelte by, dens identitet og dens borgere. Man kan ikke
skabe stor-skala Godsbane-stemning i en lille by med et par tusinde
indbyggere. Udviklingen af erhvervsarealerne kan målrettes og
nedskaleres til små fællesskaber
og virksomheder; en tømmerhandel, cross-fit, danse- eller mødelokaler, værkstedscentral, eller hvad
der nu måtte være relevant i den
enkelte by. Nogle initiativer behøver ikke meget andet end tag over
hovedet for at skabe et værdifuldt
lokalmiljø på et ellers funktionstomt sted.
SE PÅ DET EKSISTERENDE
Hvad er så det rigtige at gøre, når
man som kommune står overfor at skulle træffe beslutninger
om et fraflyttet industriområdes
skæbne?
-Se på stederne – kig en ekstra
gang på området og dets bygninger og aktiviteter, inden I godkender
nedrivning, understreger Sofie Yde
og fortsætter:

-Det kan være tillokkende som
kommune at tænke de funktionstømte erhvervsbygninger som rene
spild-arealer i forhold til profitabel
byudvikling, hvor kvadratmeterne optimeres til boligbyggeri. Men
det er en kortsigtet løsning – både
set i bæredygtighedsperspektiv, et byudviklingsperspektiv og
kulturarvsperspektiv.
Enhver kommune kan tilbyde
nye boliger, men fordi alle disse
gamle industriområder er forskellige, med forskellige aktører, vidensmiljøer, fysiske strukturer og
fortællinger fra lokalområdets industrihistorie, kan de danne afsæt
for en dynamisk og stedsspecifik
fremadrettet byudvikling n

foto Martin Hjerl.

Det handler f.eks. om
at sikre billige lokaler
til foreninger, startups og andre initiativer,
at bevare mindre
produktionsvirksomheder
i byerne og fragte færre
varer rundt om kloden,
fylde færre nedrevne
bygninger i havnene og at
udvikle bykvarterer med
historie og autencitet.

eller højde i forhold til at omdanne
dem til f.eks. boliger. Oven i det
er der alt det politiske at forholde
sig til; forskellige interessenter og
brugere med forskellige dagsordener og fraflytningshorisonter. På
trods af alle besværlighederne, er
der også interessante muligheder
i områderne. Det handler f.eks. om
at sikre billige lokaler til foreninger,
start-ups og andre initiativer, at
bevare mindre produktionsvirksomheder i byerne og fragte færre
varer rundt om kloden, fylde færre
nedrevne bygninger i havnene og
at udvikle bykvarterer med historie
og autencitet.

BYENS PULS
I DEN GAMLE GUMMIFABRIK
I Odense-forstaden Årslev købte Faaborg-Midtfyn
Kommune i 2015 byens nedlagte gummifabrik i
stedet for at rive den ned. Byens 4000 borgere
blev herefter inviteret til at skabe et aktivt og
socialt rummeligt hus: Polymeren. Her er crossfit,
aktivitetssted for veteraner, teater, koncerter,
værksteder og butikker side om side. Polymeren
er en del af en omfattende byudvikling, der
forbinder småbyerne Sdr. Nærå og Årslev i en
samlende bymidte, og som gjorde, at FaaborgMidtfyn Kommune i 2020 modtog Byplanprisen.
Det er Rambøll Danmark sammen med STED By
og Landskab og Holscher Nordberg, der står for
udførelsen af projektet Fremtidens Forstad Årslev.
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KLIMAVINDEREN ER STRÅ
- MEN VI BEHØVER JERES HJÆ

Stråtaget er bedste bud på et klimavenligt tag, men kommunale lokalplaner spænder ben for
nybyggeri med strå, blandt andet på grund af gamle myter om brandfare. Nutidens tage er
brandsikrede, og stråtage brænder ikke oftere end andre tagtyper. Lad os aflive myterne
og høste gevinsterne sammen.
TEKST /
JØRGEN KAARUP

Direktør,
Straatagets
Kontor
RESEARCH/
KIRSTINE BOVBJERG
CHRISTENSEN

Arkitekt MAA

S

tråtaget er det mest klimavenlige tag, der findes
i Danmark, har Teknologisk Institut dokumenteret i en livscyklusanalyse i samarbejde med bl.a.
Aarhus Universitet. I en sammenligning mellem
betontegltag, tagpaptag og stråtag, udført af Tegnestuen Vandkunsten, er det tydeligt, at stråtaget er det
mest miljøvenlige blandt de undersøgte tage.
Stråtag på huset sparer atmosfæren for hele 5
tons CO2, sammenlignet med et tag af tagpap. I det
hele taget er stråtaget et godt bud, når det gælder
om at optimere huse i forhold til ressourceforbrug og
miljøpåvirkninger.
Stråtag er derfor et godt valg, når byggeriet skal
medvirke til at løse klodens klimaproblemer - også på
nybyggeri, som man med succes gør det i Holland.

Et af de forholdsvis få eksempler på nybyggeri med strå i Danmark.

I Holland er der de seneste 20 år hvert år opført omkring 3.000 nye bygninger med strå på tag og i mange
tilfælde også facader. Bygningerne spænder vidt fra
arkitekttegnede, store villaer over rækkehuse og ferieboliger til rådhuse, biblioteker, hoteller og endog flere
etager høje boligkomplekser.

I Holland er
der de seneste
20 år bygget
omkring 3.000
nye bygninger
med strå på tag
eller facader –
hvert år!

I mange nye
udstykninger i
Holland – dét, vi
herhjemme kalder
parcelhusområder opføres husene med
strå på taget.
58

TEKNIK & MILJØ

BYGGERIETS MILJØANSVAR
Byggeriet står for omkring 1/3 af alle miljøbelastninger, uanset om vi taler om klima, ressourceforbrug
eller affald. Med regeringens ambitiøse klimamål om
at reducere CO2 med hele 70 procent inden 2030 er det
helt afgørende, at byggeriet bliver mere miljøvenligt.
At vende tilbage til naturens egne materialer, anvendt i moderne byggeri, er nødvendigt, hvis byggeriet også skal reducere klimaaftrykket med 70 procent.
Dvs. træ, ler, halm og strå.
Strå som materiale er som regel tagrør, der vokser

FAKTA
Et stråtækket hus er mærkbart mere køligt, ikke
mindst på 1.-salen eller under loftet, end et hus
med f.eks. pladetag, når sommerens sol bager.
Tilsvarende luner det om vinteren.
Strå isolerer svarende til op imod 100 millimeter
mineraluld, viser tests foretaget af Teknologisk
Institut.
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miscanthus er en vigtig højværdiafgrøde, som med
fordel kan dyrkes i grundvandsbeskyttelses-områder.
Strå har samme positive virkning på CO2-regnskabet
som træerne i vores skove: Strå afgiver ilt og bruger af
luftens CO2 under væksten. Naturens egne produkter
udgør 98 procent af et stråtag. Der er brugt meget lidt
fossil energi på høst af planterne, som efter 50 år som
tag kan vende tilbage til naturens kredsløb.

Der uddannes
årligt 10 – 12
tækkemænd
herhjemme.
Foto: Adam Mørk.

Vadehavscentret
er blevet et ikon for
moderne arkitektur
med strå.

Typehusfirmaet
Trelleborg Huse
oplever en stigende
efterspørgsel
fra miljøbevidste
forbrugere, der
foretrækker
strå på taget.

LOKALPLANER EN HINDRING
Den danske tækkebranche har gennemført en række
initiativer til fremme af brugen af strå i nybyggeri. Men vi er fortsat milevidt fra at mærke den store
efterspørgsel, som hollænderne i årevis har haft på
strå. Det går bl.a. trægt i Danmark, fordi kommunernes
lokalplaner i rigtig mange tilfælde hindrer brugen af
strå i nye udstykninger.
Tækkemændenes branchekontor har gennemført en
undersøgelse af 54 lokalplaner i 17 kommuner, hvoraf
de 10 er Danmarks fremmeste vækstkommuner.
Ikke mindre end 61 % af lokalplanerne hindrer brugen af strå i nybyggeri. Og i kun 4 ud af de 54 undersøgte lokalplaner er stråtag konkret nævnt som en
mulighed.
Fire af de undersøgte kommuner har formuleret
klimaplaner og visioner om grøn omstilling og klimatilpasning. Her har vi set
på lokalplaner vedtaget
efter vedtagelsen af
FAKTA
regeringens klimalov i
december 2019. Samme
Antal stråtækte bygninger
tendens; stråtag er kun
nævnt i én lokalplan ud
i DK: 54.695 – heraf 9.114
af 13 undersøgte.
sommerhuse
Antal danske tækkemænd:

Det er planten
tagrør, der giver
stråtaget den fine
titel ”klimavinder”.
Tagrør vokser i
vådområder og
langs søer, fjorde
og vandløb.
JUNI 2021

langs søer, åer, fjorde og i vådområder og her fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Strå kan også
være danskdyrket miscanthus, en art elefantgræs,
som er optimal til at beskytte grundvandet. Den kan
nemlig dyrkes uden brug af sprøjtemidler. Tække-

MYTEN OM BRAND
Ca. 400
Set under et må man
Antal tækkede kvadratmeter
sige, at kommunernes
årligt: Ca. 300.000
lokalplaner er en vigtig,
negativ faktor i forhold
til at fremme brugen
af et af de mest klimavenlige byggematerialer, der
findes. Det kan både skyldes, at strå simpelthen ikke
er i tankerne hos planlæggere og politikere, og det kan
skyldes, at den hårdnakkede myte om stråtages øgede
brandrisiko trives i bedste velgående.
Nutidens stråtag kan brandsikres efter forskellige
godkendte metoder. Adskillige tests og brande i virkelighedens verden viser klart, at et brandsikret stråtag
brænder så langsomt, at brandvæsenet kan nå frem og
få kontrol med branden, før der sker gennembrænding
og alvorlige skader på hele bygningen.
Forsikringsselskabet TopDanmark har sammenlignet
hyppighed og skaders omfang gennem 10 år, og undersøgelsen viste, at brandsikrede, stråtækte bygninger
ikke brænder oftere end alle mulige andre tagtyper. Der
er altså ikke tale om en overhyppighed i antal brande.
Der er derfor god grund til at åbne op for brugen af
strå i nye udstykninger, så folk kan vælge frit, om de
vil investere grønt, når de bygger nyt hus på samme
måde, som flere og flere vælger at købe grønt, når det
er indkøbsvognen, der skal fyldes.
Strå som byggemateriale bør vække interessere hos
alle, der holder af smukke bygninger opført med tanke
for vores klodes tilstand n
TEKNIK & MILJØ
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FÆRGERNE
HAR SAT KURS MOD
DEN GRØNNE
OMSTILLING

rende form. Tiden er moden til at
skifte traditionelle brændsler ud
med bæredygtigt brændstof. I en
forholdsvis nær fremtid vil sort røg
fra skorstene være fortid, og udstødningen vil være af en helt anden
karakter, end vi har været vant til.

Tiden er moden til at skifte traditionelle brændsler
ud med bæredygtigt brændstof. I en forholdsvis
nær fremtid vil sort røg fra skorstene være
fortid, og udstødningen vil være af en helt anden
karakter, end vi har været vant til.
TEKST /
JACOB K CLASEN

Viceadm. direktør,
Erhvervspolitik
og analyse,
Danske
Rederier og
Færgerederierne

S

om barn var der noget særligt over at træde
ud af bilen på vogndækket på færgen. Ofte
var ferien lige begyndt, og der var noget helt
særligt over stemningen og indtrykkene. De
høje lyde fra lastbiler, bildæk mod det malede stålunderlag og hydrauliske døre. Det store puslespil, hvor
skibsassistenter skulle få plads til alle køretøjer som i
et kæmpe spil Tetris. Og så var der duften. Duften af
benzin, diesel og udstødning i en sundhedsskadelig
cocktail, som ikke desto mindre var en fornøjelse for
mine næsebor.

FÆRGER FOR FREMTIDEN
Meget af ovenstående består i dag. Vi er et land næsten omgivet af vand, og færgerne binder os fortsat
sammen på tværs af regioner, øer og lande. Derfor
kan børn i dag få næsten samme oplevelse ombord på
færgerne, som jeg fik som barn. Men én ting får de dog
ikke med – duften. Den er nemlig ved at ændre sig. Bilparken er ved at blive elektrificeret, og færgerne er på
vej i en grønnere retning. Duften af benzin, diesel og
udstødning vil blive sjældnere, ladestandere på kajen
bliver hyppigere. Og det er en god ting for både miljø,
klima og sundhed.
Hvis vi kaster et blik på den blå
FAKTA:
del af Danmarkskortet, og de mange færger som forbinder de grønne
dele af kortet, har Danmark lige nu
72 færgeruter i Danmark
53 indenrigsfærgeruter og 19 uden19 udenrigsruter
rigsfærgeruter. Færgerne er en
fuldstændig afgørende brik i infra53 indenrigsruter (14
strukturen, uanset om det er øboer,
genvejsruter, 39 øruter)
som pendler mellem hjem og job,
Der afgår eller ankommer en
familien, der skal på skiferie i Norfærge til en dansk havn hvert
ge, eller langturschaufføren, som
55. sekund.
skal bruge en genvej til Danmark.
I 2019 sejlede
De skaber værdi for samfundet, og
færgerederierne med 33 mio.
de vil bestå så langt ud i fremtiden,
som jeg kan forestille mig.
passagerer og 10 mio. biler.
Men de vil ikke bestå i den nuvæ60
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KOMMUNERNE HAR EN
VIGTIG ROLLE
Ønsket fra branchen selv er allerede velbeskrevet, og i Det Blå
Danmarks Klimapartnerskab med
regeringen fremgår det, hvordan
færgerne vil spille en vigtig rolle i
den grønne omstilling af transportsektoren. Anbefalingerne handler
blandt andet om, at både stat og
kommune skal sørge for at bringe
det grønne element i spil, når de
laver udbud af færgeruter, så står
rederierne klar med den nye teknologi. Her har kommunerne altså en
vigtig rolle i samspillet med færgerederierne. De skal være med til at
stille krav til, hvordan transportopgaven skal løses, så der ikke kun
konkurreres på pris og tid i et udbud, men også på klimabelastning.
GRØNNE RUTER
Hvis vi igen retter øjnene mod
Danmarkskortet, kan flere danske ruter allerede farves grønne.

Tycho Brahe og
Aurora, som sejler
mellem Helsingør
og Helsingborg
for ForSea bruger
primært el som
drivmiddel. ForSea
har reduceret
CO2-udledningerne med cirka 65
procent.

Scandlines har
verdens største
flåde af hybridfærger med seks
hybridfærger
mellem Danmark
og Tyskland.
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Mellem Ærø og Als sejler elfærgen
’Ellen’, som forventes at reducere
CO2-udledningen med 2.000 tons
årligt sammenlignet med traditionel
færgefart på lignende strækninger.
I Øresund er færgefarten også blevet elektrificeret. Mellem Helsingør
og Helsingborg har verdens største
batteridrevne passagerfærger,
Aurora og Tycho Brahe, sejlet siden
2018. Avanceret robotteknologi gør
det muligt at oplade færgerne på
5-9 minutter, og den batteridrevne
drift har medført en reduktion af
CO2-udledningen på 16.000 tons.
Og Scandlines sejler med verdens
største hybridflåde på deres ruter
mellem Danmark og Tyskland.

Endelig har Molslinjen en ny
elfærge på vej, som skal sejle på
Fanølinjen. Den skal supplere de to
eksisterende færger og vil øge kapaciteten uden at belaste klimaet.
Og på sigt skal power-to-X brændstoffer bruges der, hvor el ikke er
en praktisk mulighed.

DE KORTE OG DE LANGE
De ovennævnte grønne færger er
eksempler på fremtidens færgefart på de kortere distancer, hvor
batterier og ammoniak eller brint
kan drive skibene. Løsningen på
længere ruter kan foruden batterier
være brændstoffer som metanol,
brint eller ammoniak, eller det kan
være i kombination. På Scandlines
færgen Copenhagen kombineres
traditionelt brændstof med batteri
og et rotorsejl på ruten mellem Dan-

mark og Tyskland. Mulighederne er
mange og vil blive flere, men fælles
for dem alle er, at de kræver, at
kommuner og havne spiller med og
skaber grobund for omstillingen.

Ærøfærgernes
færge ’Ellen’, som
sejler mellem
Ærø og Als, er
100 procent
batteridrevet.

LAD OS
BEGYNDE DIALOGEN
I regeringens infrastrukturplan
”Danmark Fremad” indgår en
analyse af tilgængeligheden af
elektricitet og nye brændstoffer i
havne, som er en forudsætning for
at muliggøre havnenes og skibsfartens omstilling fra fossile brændsler
til grønne brændsler. Forudsætningerne for batteridrift eller sejlads på
alternativt brændstof skal være til
stede, hvis rederierne skal have en
chance for at indfri den ambitiøse
målsætning om en grønnere transportform. Jeg kan kun opfordre til,
at lokale politikere og myndigheder
allerede nu begynder dialogen med
rederierne om fremtidens færgefart, og hvordan kommunerne kan
understøtte den n
Molslinjen har også
en ny elfærge på
vej, som skal sejle
på Fanølinjen. Den
skal supplere de
to eksisterende
færger og vil øge
kapaciteten uden
at belaste klimaet.

JUNI 2021
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”Færgerne skal
være lige så grønne
som bilparken”
’Grotte’ er helt batteridrevet og er det seneste
skridt i Molslinjens bidrag til at reducere
CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.
Overfarten er tilpas kort til, at det kan lade sig
gøre at sejle på el, og Molslinjen har planer om
at udbrede elfærgerne til alle vestlige ruter,
som tæller Kalundborg-Ballen, SpodsbjergTårs og Fyns Hav-Bøjden.

D

-Målet er, at alle de vestlige ruter
skal elektrificeres. Færgerne skal
ikke sejle så hurtigt, og afstandene
er tilpas korte til, at det kan lade
sig gøre, siger adm. direktør for
Molslinjen, Carsten Jensen.
På Fanø er Molslinjen, i takt med
at elfærgen ’Grotte’ bliver færdigbygget, i gang med at bygge
ladestandere på havnen i Nordby.
Den samlede udgift til den nye
færge og anlægget på land er cirka
100 millioner kroner, og de skal
over en årrække finansieres over
billetprisen.
-Fanø Kommune er en grøn
kommune, og vi har haft en god
dialog om den nye elfærge. Færger
har den fordel, at de har en lang
levetid, så der er også lang tid til at
betale dem af. Fanø Kommune har
været helt indstillet på, at billetprisen må hæves en smules for til
gengæld at få grønnere færgefart,
siger Carsten Jensen.

HELT BATTERIDREVET
’Grotte’ er helt batteridrevet og
er det seneste skridt i Molslinjens
bidrag til at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden
2030. Overfarten er tilpas kort til,
at det kan lade sig gøre at sejle på
el, og Molslinjen har planer om at
udbrede elfærgerne til alle vestlige
ruter, som tæller Kalundborg-Ballen, Spodsbjerg-Tårs og Fyns
Hav-Bøjden.

UDBUD ER AFGØRENDE
Molslinjens vestruter er udbudsruter, hvor kommunerne skal
have løst en transportopgave, og
et rederi kan vinde opgaven i en
årrække. Flere af de strækninger,
som Molslinjen driver, står over for
et kommende nyt udbud. Og her
har den administrerende direktør
en klar forventning:
-Vi forventer, at der bliver stillet
krav til CO2-udledninger i udbudsmaterialet. Det er alfa og omega,
hvis vi skal konkurrere på det grønne parameter, at det også kommer
med i udbuddet, siger Carsten
Jensen.

Molslinjen driver færgeruter fra
Fanø i vest til Bornholm i øst. El er
løsningen på de kortere ruter, mens
katamaranerne formentlig skal
sejle på ammoniak i fremtiden.
Fælles for de grønne løsninger er, at
det kræver et tæt samarbejde med
kommunerne.
TEKST /
JONATAN
LYKKE-OLESEN

Presse- og
kommunikationskonsulent,
Danske Rederier
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er er pres på den korte
færgerute mellem Esbjerg og Nordby på Fanø.
1,8 millioner passagerer
sejler hvert år turen, og det er
derfor kærkomment, at de to eksisterende færger i sensommeren
suppleres af den spritnye færge
’Grotte’, som er ved at blive klargjort i Hvide Sande.

DE STORE FÆRGER
ER NÆSTE SKRIDT
Længere østpå driver Molslinjen
ruterne til Bornholm. Det sker primært med de store hurtigtgående
katamaraner og med den traditionelle bilfærge ’Hammershus’. Her
er udfordringen brændstof. De store færger kan ikke sejle så hurtigt
og så langt på batterier.
-Lige nu handler det om at finde
ud af, om motorerne kan sejle effektivt på ammoniak. Vi har en ny hurtigfærge til levering i efteråret 2022,
og den vil sandsynligvis blive vores
testfærge for hurtigfærgesejlads på
Rønne-Ystad, siger Carsten Jensen:
-Men der er mange ting, som
skal falde i hak. Brændstoffet skal
være tilgængeligt, og kommuner,
havne, Søfartsstyrelsen, motorproducenter og vi selv skal trække i
samme retning, hvis vi skal over at
sejle på ammoniak. Jeg er fortrøstningsfuld, for der er en stemning
af, at det skal lykkes at omstille
sejladsen, og jeg ser frem til det
vigtige samarbejde, vi skal have i
de kommende år.
TIL SIDST ”GRØNNER”
VI KATTEGAT!
Det sidste ben i Molslinjens omstilling til grønnere sejlads er ruten
over Kattegat. Her vil erfaringerne
fra Bornholm blive afgørende for
at vurdere, om der skal bygges nyt,
eller man kan ombygge eksisterende hurtigfærger.
-Et kvalificeret gæt er, at alle vores
færger vil være markant grønnere,
når vi når slutningen af 2020’erne.
Vi er meget bevidste om, at hvis vi
skal være relevante i fremtiden, så
skal vi nedbringe udledningen af
CO2. I takt med at bilparken udskiftes med grønnere modeller, skal
det samme ske for færgerne, ellers
hænger tingene ikke sammen. Færgerne skal være lige så grønne som
bilparken, siger Carsten Jensen n
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Foto: Michael Dietz.

Når batterier
endnu
ikke er nok

O

slobåden mellem København-Oslo og Frederikshavn-Oslo, ruterne fra Hirtshals til
Norge eller færgerne over Femern Bælt
er lig med feriestart for mange danskere.
Færgeoverfarten er en fast del af rejsen, og når bilen
er parkeret på vogndækket, er det sandsynligvis de
færreste, som skænker det en tanke, hvad skibes
drives frem ad.
For DFDS, som blandt andet sejler på København-Frederikshavn-Oslo og Scandlines som blandt
andet sejler på Gedser-Rostock, er batterier som eneste drivmiddel udelukket. I hvert fald som teknologien
er i dag. Der er ganske enkelt for langt til, at batterierne kan levere den nødvendige energi til overfarten.

Når vinden står ind tværs på sejlretningen, opstår en kraft som følge af vindens hastigere passage på den ene side af det roterende
sejl, som er med til at skubbe skibet frem.

Presse- og
kommunikationskonsulent,
Danske Rederier

FREMTIDENS BRÆNDSEL?
Derfor kigger rederierne sig om efter andre muligheder. DFDS har en ambition om at være klimaneutrale
i 2050, og fremtidens brændsel kan blive ammoniak,
brint eller metanol – eller en kombination.
-Lige nu tror vi mest på ammoniak eller brint som
drivmiddel, og det er sandsynligt, at vi i den nærmeste
Foto: Horst-Dieter Foerster.

Færgeturen til Norge eller
Tyskland vil også blive grønnere de
kommende år. Men distancerne
er længere, og derfor spejder
rederierne efter den bedste
løsning til fremtidens sejlads.
Kommunerne kan få en vigtig rolle,
når de nye brændstoffer skal i spil.

TEKST /
JONATAN
LYKKE-OLESEN

På toppen af M/F
Copenhagen står
det 30 meter høje
rotorsejl, som
ligner en stor
cylinderformet
skorsten, men
fungerer som
ekstra grøn
drivkraft.

JUNI 2021

TEKNIK & MILJØ

63

MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Foto:Claus Lillevang.

fremtid vil lave fuldskalaforsøg med ammoniak, siger
Jakob Steffensen, chef for innovation og teknologi i
DFDS.
DFDS annoncerede i februar, at de er klar til at aftage ammoniak fra et kommende Power-to-X-anlæg
i Esbjerg i 2026. Anlægget skal kort fortalt tage grøn
strøm fra vindmøller og lave det til ammoniak, som så
kan bruges på skibe eller fly.
-Første forudsætning for at sejle på ammoniak
bliver, at brændstoffet skal være tilgængeligt. Det ser
heldigvis ud til at blive tilfældet fra 2026. På længere
sigt skal det brændstof distribueres, så det er tilgængeligt, der hvor vi skal bruge det, og her er brug for, at
gode kræfter i havne og myndigheder arbejder i samme retning, siger Jakob Steffensen.
Ammoniak er ikke lige så brandfarligt som diesel
og benzin. Til gengæld fylder det mere, og det er både
giftigt og ætsende, og det stiller krav til indretningen
af havnene.
Om det bliver brint, som skal
leveres af tankbiler til små færger,
ammoniak, der skal opbevares på
havnene, eller større mængder
strøm, som skal føres til ladestationer tæt på skibene, så vil fremtiden
på havnene ændre sig.
-Indtil vi finder vores fødder i den
grønne omstilling, har vi behov for
at gøre os en masse erfaringer og
På de lange ruter kan
forsøge os med forskellige ting. Opfremtidens brændsel blive
lagring, håndtering og brug af disse
ammoniak, brint eller
nye brændstoffer er meget andermetanol – eller en kombination.
ledes fra, hvordan vi gør ting i dag.
Projekter og partnerskaber er
Projekter og partnerskaber vil hjælen nødvendig forudsætning.
pe os med at lære og dele viden og nå
vores mål, siger Jakob Steffensen.

? ?
?

?
? ?
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Hybridfærger.

De kombinerer
SYDLIGE RUTER
traditionel
MED VIND I SEJLENE
dieselelektrisk drift
Scandlines har verdens største flåog batteridrift på
samme måde, som
de af hybridskibe med seks hybridman kender fra
færger. De kombinerer traditionel
hybridbiler.
dieselelektrisk drift og batteridrift
på samme måde, som man kender fra hybridbiler.
Rederiet har en ambition om at sejle emissionsfrit
i løbet af de kommende år, men hvor det er realistisk
med eldrift på den relativt korte Rødby-Puttgarden,
skal der andre midler til på Gedser-Rostock.
Her har et af verdens ældste drivmidler fået en
renæssance – vind.
På toppen af M/F Copenhagen står det 30 meter
høje rotorsejl, som ligner en stor cylinderformet
skorsten, men fungerer som ekstra grøn drivkraft.
Når vinden står ind tværs på sejlretningen, opstår
en kraft som følge af vindens hastigere passage på
den ene side af det roterende sejl, som er med til at
skubbe skibet frem. Det sparer cirka fire-fem procent af CO2-udledningerne fra skibet.
-Rotorsejlet giver os en reel besparelse på brændstof og nedsætter derfor vores CO2-udledning. Det
er et meget synligt bevis på, at vi arbejder målrettet
mod at reducere udledningen fra vores sejlads, siger
Michael Guldmann Petersen, direktør for operationen i Scandlines.
-Vi har batterier ombord på samtlige passagerfærger mellem Danmark og Tyskland, men vi er som
andre rederier med længere ruter også afhængige
af, at nye grønne brændstoffer bliver tilgængelige,
siger Michael Guldmann Petersen, Scandlines n
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REGULERING

Nyt online system til ansøgning om
regulering af skadevoldende vildt
Tirsdag den 16. marts lancerede
Miljøstyrelsen et nyt online-system til ansøgning om regulering af skadevoldende vildt.
Skadevoldende vildt kan
for eksempel være krondyr,
som græsser så intenst på
markerne, at landbrugsafgrøderne bliver ødelagt, krager,
i områder, hvor de forvolder
skade på den øvrige fauna,
eller skarv, der ødelægger
fiskernes fangst i eksempelvis
bundgarn.
Den nye online-løsning
erstatter et 12 år gammelt
system og skal på en tidssvarende og effektiv måde kunne
håndtere op imod 15.000 ansøgninger om året.
-Vi glæder os meget til at
åbne for den nye løsning og

ansøgerne ikke til at opleve
de store ændringer, når de
skal søge om tilladelse til at
regulere det skadevoldende
vildt, men den efterfølgende
indberetning bliver enklere,
forklarer han.

håber, at brugerne vil tage
godt imod den, siger Jens
Skovager Østergaard, der er
kontorchef i Miljøstyrelsen og
ansvarlig for det nye system.
-Rent praktisk kommer

NEMMERE OG MERE
PRÆCIS INDBERETNING
Den nye løsning findes samme
sted som den gamle, man skal
fortsat logge ind med NemID
og angive de samme oplysninger som hidtil. Men når
man indberetter, hvor mange
individer, man har fanget og
skudt, sker det imidlertid på
en ny og enklere måde via et
direkte link på tilladelsen. På
den måde undgår man at skulle logge ind med NemID igen.

Systemet vil blive videreudviklet med et digitalt kort, som
skal sikre, at ansøgerne bedre
kan angive præcist, hvor
vildtskaderne forekommer.
Miljøstyrelsen vil informere
nærmere, når kortet er klar
til brug.
Brugervejledning til det nye
system findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, og der vil
der også være adgang til at
give feedback på løsningen,
når man har benyttet den.
Kilde: Miljøstyrelsen
Ansøgning om skadevoldende vildt sker
via link på Miljøstyrelsens hjemmeside
(https://mst.dk/friluftsliv/jagt/
skadevoldende-vildt/ ) eller ved at gå
direkte ind på www.virk.dk og søge
løsningen frem der.
Yderligere oplysninger:
Anders Jensen; andej@mst.dk

TERRORSIKRING

Håndbog i terrorsikring på vej
– erfaringer og input fra kommunerne søges
En ny håndbog, ”Fysisk terrorsikring af offent
lige trafikarealer”, er på fra Vejregelgruppen
Udstyr for veje og bygværker. Gruppen vil
gerne høre om kommunernes erfaringer.

JUNI 2021

I praksis er der fem niveauer af terrorsikring, der skal
forhindre terrorister i enten
at komme hen til et terrormål
eller at forvolde skade på lette
trafikanter, bygninger eller
andet ved at køre køretøjer ind
i dem.
Niveauerne går fra total
blokering af en vej til forskellige former for hastighedsdæmpende foranstaltninger,
der tvinger køretøjerne ned i
fart, så lette trafikanter, der er
terroristernes mål, kan nå at
komme væk.
- Derudover skal en række
andre hensyn med i overvejelserne – f.eks. æstetik og

lægge sidste hånd på udkastet
til håndbogen. Men også meget gerne til september, hvor
håndbogen kommer i høring,
siger Michael Aakjer Nielsen.
Han træffes på mian@vd.dk.
Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

- Terrorsikring af veje, broer
og byrum er desværre noget,
vi bliver nødt til at tænke på,
siger formanden for Vejregelgruppen Udstyr for veje og
bygværker, Michael Aakjer
Nielsen fra Vejdirektoratet.
Vejregelgruppen er i gang
med at formulere en ny håndbog om fysisk terrorsikring af
offentlige trafikarealer.
Ud over lovbestemte forhold
indeholder den kommende håndbog gode råd om,
hvordan man planlægger
terrorsikring ved at udføre
risikoanalyser, udarbejde
sikkerhedsstrategier og -planer, konkret procedure mv.

beskyttelse af trafikanter, der
ved uheld kører ind i terrorsikringen. Vi vil gerne høre fra
kommuner, der har erfaringer
med fysisk terrorsikring. Det
kan ske nu, hvor vi er ved at
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KTC KREDS NORDJYLLAND

Ny formand for KTC Kreds Nordjylland
KTC Kreds Nordjylland har fået ny formand. Det drejer sig om Flemming Bach, som til
daglig er chef for afdelingen Natur, Miljø og Sekretariat i Vesthimmerlands Kommune.
Flemming Bach overtager formandsposten
fra Svend Erik Pedersen, som for nyligt

fratrådte som stadsingeniør i Aalborg
Kommune.
Siden 2013 har Flemming været ansat i
Vesthimmerlands Kommune, hvor han som
afdelingschef har ansvaret for flere teams,
der omfatter fællessekretariatet, GIS-kontoret, naturgruppen, vandløbsgruppen,
virksomhedsgruppen, landbrugsgruppen
og grundvandsgruppen. Som repræsentant
for kommunen bidrager han desuden til klimatilpasningsprojektet Coast to Coast, ligesom han også deltager i flere styregrupper,
eksempelvis styregruppen for Grøn Energi
Nordjylland 2040.
Flemming er uddannet cand.scient. i
biologi fra Aarhus Universitet og har efterfølgende suppleret med Den Kommunale
Lederuddannelse. Han er bosat i Viborg,
men bruger en stor del af fritiden i sit sommerhus i Klitmøller.

DEN GODE LØSNING
KAN FINDES I KREDSEN
Flemming har de sidste 20 år været

medlem af KTC, hvor han også deltager i
Faggruppen for Ledelse. Hans engagement
i KTC motiverer han med ordene:
-I KTC finder jeg et kollegialt fællesskab og et rigtig stærkt netværk, som jeg
gennem årene har haft meget glæde af at
være en del af.
Samtidig bemærker han, at Kreds Nordjyllands møder i dag har en noget tyndere
deltagelse end for få år tilbage, hvilket
ifølge Flemming kan skyldes, at de tekniske
chefer efterhånden ikke alle er teknikere.
Flemming opfordrer i den forbindelse kredsens medlemmer til at deltage i fremtidige
møder, da der her ligger et potentielt stort
tværfagligt udbytte.
-Når vi kun tilbringer tid sammen med
fagkolleger eller andre, der færdes inden
for samme faglighed som os selv, så går vi
glip af andre perspektiver på de udfordringer, vi har. Og det er virkelig ærgerligt, for
det kunne jo tænkes, at den gode løsning lå
i de ’anderledes’ perspektiver, som kolleger
med en ikke-teknisk baggrund kan give.

LANDBRUG

Nyt medlem i KTC
Underfaggruppen for Landbrug
Pernille Kjeldsen, miljøtekniker og fagkoordinator i Herning Kommune,
er nyt medlem i KTC Underfaggruppen for Landbrug, som hører under
Faggruppen for Miljø og Grundvand.

FÅ DIT NAVN I
TEKNIK & MILJØ
Netværk er vigtigt, og i Teknik
& Miljø har du som medlem af
KTC mulighed for at blive omtalt i forbindelse med ansættelse eller andre vigtige begivenheder. Dette koster ikke noget
for medlemmer. Øvrige samt
ikke-medlemmer kan kontakte
KTC’s annoncebureau Vendemus for yderligere information.
kontakt@vendemus.dk
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Pernille Kjeldsen er uddannet
miljøtekniker og har siden
1999 arbejdet med landbrug i
kommunalt regi. Hun startede sin karriere i Miljøcenter
Vestjylland I/S og blev efterfølgende ansat i Holstebro
Kommune. Her har hun siddet
med såvel virksomheder som
landbrug.
Siden 2009 har Pernille
været ansat ved Herning
Kommune, hvor hun er fagkoordinator for kommunes
landbrugsteam og udelukkende arbejder med landbrug.

Hun har dermed solid erfaring
inden for landbrugsområdet,
som hun glæder sig til at bringe i spil i underfaggruppen:
-Jeg har arbejdet med landbrug siden 1999 og har altid
syntes, det har været yderst
interessant at følge med i
alt den nye lovgivning, der
hele tiden kommer indenfor
området, fortæller Pernille og
tilføjer, at hun ser frem til i
underfaggruppen at få mulighed for at øve indflydelse på
den lovgivning, som hun selv
er ude i felten at håndhæve.
JUNI 2021
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JORD OG VAND

Nye kræfter i Miljø og
Grundvands underfaggrupper
for Jord og Vand
Claus Hallingdal Bloch, Charlotte Wirenfeldt Roslev og Susanna Esbensen
er nyeste medlemmer i hhv. underfaggrupperne Jord og Vand.

KTC Underfaggruppen for
Jord kan byde velkommen til
to nye medlemmer.
Claus Hallingdal Bloch er
uddannet biolog og startede
sin karriere ved miljørådgivningsfirmaet Orbicon, hvor
han hovedsageligt arbejdede
med forurenet jord og grundvand, men også med grundvandskortlægning, vandløb
og GIS.
De sidste tre år har han
slået sine folder i miljøafdelingen i Mariagerfjord
Kommune, hvor han varetager opgaver inden for
jord, jordforurening og
virksomhedsmiljø.
Claus ser frem til at trække
i faggruppearbejdstøjet og
være med til at løfte en stor
og vigtig opgave til gavn for
alle danske kommuner:
-Jeg vil rigtigt gerne bidrage til faggruppearbejdet, da
jeg mener, det er vigtigt, at vi
står sammen og derigennem
får lavet nogle fælles nationale retningslinjer, siger han
og tilføjer:
-Jeg mener selv, at jeg
har meget at bidrage med
gennem mit drive og mit
engagement.
JUNI 2021

Andet nye medlem i Underfaggruppen for Jord
er Charlotte Wirenfeldt
Roslev. Charlotte er uddannet civilingeniør og har
i 25 år været ansat i Aalborg Kommune, hvor hun
har siddet med myndighedsbehandling indenfor
jordforureningsområdet.
De seneste år har hun været teamleder for Team JordMiljø, der varetager opgaver
indenfor påbudsafgørelser
efter jordforureningsloven,
jordflytningsanmeldelser,
tilladelser ved byggeri på forurenede grunde, nyttiggørelse af overskudsjord m.v.

-Jeg håber, at jeg med mine
mange års erfaringer på
jordforureningsområdet og
som leder at et team bestående af dygtige og erfarne
medarbejdere kan bidrage til
arbejdet i underfaggruppen,
udtaler Charlotte om sin nye
faggruppepost.
Susanna Esbensen, civilingeniør og tovholder for jord-,
grundvands- og drikkevandsgruppen i Sønderborg Kommune, er nyeste medlem i
underfaggruppen for Vand.
Siden 2007 har Susan-

MILJØ OG GRUNDVAND

Nyt medlem
i Faggruppen
for Miljø og
Grundvand
Christina Rosenkilde-Jepsen,
Teamleder for Team Miljø i
Hjørring Kommune, er nyt
medlem i KTC Faggruppen
for Miljø og Grundvand.

na arbejdet med jord- og
grundvandsforurening samt
drikkevandsområdet og har
derfor stærke faglige forudsætninger for at bidrage
til underfaggruppearbejdet.
Susanna har bl.a. udarbejdet vandforsyningsplanen
for Sønderborg Kommune,
ligesom hun har været med
i etableringen af vandsamarbejdet med kommunens
engagerede vandværker.
Tidligere har hun beskæftiget
sig med tilsyn og godkendelse af virksomheder.
Susannas hjertebarn er
vandforsyning i bred forstand, og i forhold til, hvad
der motiverer hende i det
daglige arbejde, udtaler hun:
-Min kæphest er, at vi som
myndighed har en vigtig rolle
i vores kommunikation, som
skal målrettes modtageren.
Det nytter ikke noget, hvis
vi i kommunen har udarbejdet en hel masse planer, hvis
ikke de bliver anvendt og
implementeret. Jeg er derfor
fortaler for merinddragelse af vandværkerne i vores
planlægning og øget brug af
informationskampagner om
vandforsyning.

Christina er uddannet civilingeniør
i fysisk planlægning og har været
ansat i Hjørring Kommune siden
2007. I 2016 bød muligheden sig for
at gå ledelsesvejen, og Christina har
efterfølgende været teamleder for
forskellige teams. Siden marts 2020
har hun ledet Team Miljø, hvilket er
et meget bredtfavnende erhvervs-,
miljø- og spildevandsteam.
Qua sit arbejde har hun tilegnet
sig en meget bred viden inden for
teknik- og miljøområdet, og hun
ser frem til at sætte den i spil i
faggruppen.
-I Hjørring Kommune har vi vores
egen måde at gøre tingene på, hvor
vi har fokus på dialog med borgerne
og virksomhederne i centrum. Jeg er
meget glad for at deltage i faggruppen, fordi jeg mener, det er vigtigt
for os at vide, hvad der rører sig, og
at være med til at præge udviklingen
og lovgivningen de steder, hvor det
er muligt, siger Christina om sin interesse i faggruppearbejdet.
TEKNIK & MILJØ
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KONTAKT KTC SEKRETARIATET PÅ KTC@KTC.DK, +45 7228 2804

ER DU INTERESSERET I AT DELTAGE I FAGGRUPPEARBEJDET ?

KTC GIVER ÅRLIGT BIDRAG TIL MERE END 300 FAGLIGE HØRINGER

Afsender: TechMedia A/S, Naverland 35, DK-2600 Glostrup

FAGLIGT INPUT
DER GIVER
VÆRDI

LÆS MERE OM KTC FAGGRUPPER PÅ WWW.KTC.DK

