GRØN INNOVATION

GRØN INNOVATION

VI STØTTER, INVESTERER OG INNOVERER

Innovation er afgørende for Hedeselskabets fremtidige
eksistens. Derfor benytter vi overskuddet fra aktiviteterne til
blandt andet at tage del i udviklingen af naturen og miljøet
- til gavn for såvel nuværende som kommende generationer.
Det gør vi blandt andet ved at støtte projekter med et
kommercielt sigte, som har potentiale til at gøre en forskel
inden for benyttelse og beskyttelse af naturen.

UDDELINGSPROJEKTER
MED ET KOMMERCIELT SIGTE

Vi udvikler innovationsprojekter af forskellig karakter med
forretningsmæssige perspektiver. Nogle projekter kan have
fokus på traditionel, analog innovation. Andre kan være af
digital karakter og benytte eksempelvis data, robotter eller
kunstig intelligens til at gøre aktiviteterne mere teknologi
understøttede og derved eksempelvis forbedre effektiviteten
eller øge værdiskabelsen. Projekterne kan bidrage til den
flerdimensionelle resultatskabelse i Hedeselskabet.

TVÆRORGANISATORISK
UDVIKLING OG SYNERGI

Innovationsprojekterne er ofte mere risikobetonede,
komplekse og langsigtede end forretningsudviklingen i
koncernens e
 nheder. Projekterne kan desuden have til
formål at identificere samarbejdspotentiale på tværs af
interessenter og organisationer med henblik på at udnytte
synergier til at udvikle nye løsninger på kundernes og
omverdenens udfordringer.

INNOVATION MED ANALOGT
OG/ELLER DIGITALT FOKUS

Vi søger ekstern inspiration til nye, innovative løsninger
i krydsfeltet mellem erhvervsliv, iværksættere, forskere
og studerende. Vi engagerer os i virksomheder, som kan
medvirke til en øget innovation inden for vores eksisterende aktiviteter eller bidrage til indsigt i nye metoder, ny
teknologi og/eller nye forretningsområder. For nogle af
disse tiltag kan viden og forskning frem for kommercielt
udbytte være det primære formål.
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LANGSIGTEDE OG
RISIKOBETONEDE PROJEKTER

UDVALGTE INNOVATIONSPROJEKTER

Siden 1866 har Hedeselskabet arbejdet grøn innovation
på forskellige vis. På de efterfølgende sider kan du læse
om et udpluk af forskellige projekter, som er igangsat i
vores enheder. De enkelte innovationsprojekter gennemgår traditionelt fire faser, som bidrager til at klarlægge,
om der er et forretningspotentiale i projektet.

Innovation igangsættes af såvel interne som eksterne
kilder. De interne kilder er medarbejdere. Eksterne kilder
er andre virksomheder, iværksættere, organisationer
eller personer der via samarbejder bidrager til
innovation i Hedeselskabet.
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FASEBESKRIVELSE

Intelligent
styring af
udledning
I Idéfasen samles ideerne
op, og der sker en kvalificering af dem, hvor de mest
lovende fortsætter ind i
”Konceptfasen”. Ideerne
kan komme fra interne eller
eksterne kilder.

I Konceptfasen valideres
teknologi, metoder og
markedspotentiale. Afhængig af typen af ideer
kan ideerne opholde sig i
Konceptfasen i kortere eller
længere tid – fra måneder
til flere år. Ideerne afprøves
typisk i et eller flere projekter med e
 ksterne partnere
og kunder.

dataIAPEX

Ideer der har et reelt
potentiale og et bæredygtigt koncept fortsætter i
Markedsvalidering, hvor
forretningsmodellen,
prisniveauer og markeds
potentiale valideres. Der
vil i denne fase være en
dialog med en så stor del
af markedet som muligt,
hvorefter forretningsmodellen justeres.

De ideer, der i Markeds
valideringsfasen beviser
deres potentiale ved
tilstrækkelig ordre og profitpotentiale, fortsætter i
Skaleringsfasen, hvor ideen
skal bevise det samlede
potentiale.

MODENHED
Service, handel
og anlæg

Rådgivning

Bioøkonomi
og proteiner

Skovejerskab

Hedeselskabet strategi
og innovation samt forening
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Nye områder for genanvendelse

Miljøcenter
Lundgaard

HedeDanmark har købt et 22 ha stort område til modtagelse og behandling
af jord samt affald fra bl.a. haver, parker og byggepladser. Området bliver
centrum for tre nye områder for genanvendelse.
Mindre affald. Mere genbrug. At tænke i
genanvendelse ligger i dna’et for Hede
Danmarks afdeling for Miljø og Gen
anvendelse. HedeDanmark har købt 22
ha jord og 15.000 m2 bygninger ved
Stoholm vest for Viborg. Planen er, at
det nedlagte teglværk og bygningerne
på grunden ombygges, så Hede
Danmark får sit eget miljøcenter til
behandling og forædling af en række
restprodukter. Med det nye initiativ
ønsker HedeDanmark at udvide sit
arbejde med genanvendelse på tre
områder:
• Modtagelse af jord: Opfyldning
og reetablering af et areal, som i
dag er stort hul med plads til cirka
2 millioner tons jord i en udtjent og
lukket lergrav
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• Salg af betonblokke: Støbes af bl.a.
kasseret tegl, beton og sanitet fra
byggepladser m.v.
• Salg af kompost: Forædling og salg af
biologisk gødning ved bl.a. at blande
slam/biogødning med have- og
parkaffald
Genanvendelse af restprodukter er
kernen i alt det, afdelingen arbejder
med. Den har allerede i dag en række
af restprodukter, som forædles og
genanvendes, bl.a. slam, citrusskaller,
og rester af laks. For mange bliver det
opfattet som affald, men HedeDanmark
sikrer, at restprodukterne bliver genanvendt som fx værdifuld biogødning på
marker, nyttigt foder til dyr eller som
effektivt brændstof i et biogasanlæg.
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Se video
om projektet:

Produktionsskovbrug
sikres mod klimaet

Klimatilpasset
træartsvalg

I fire af Hedeselskabets skove etableres der små
tilplantningsforsøg med træarter, som enten er nye
eller mindre kendte i det danske skovbrug.
Afprøvningen har til formål at teste ”nye” træarter,
der kan være relevante for det fremtidige produktionsskovbrug – og tilpasset det klima, vi forventes
at få i fremtidens Danmark.
I første etape, der er etableret i foråret 2018, foretages der afprøvning af fem ”nye” træer – og i 2019
vil der blive etableret plantninger med yderligere
fem arter. Eksempler på træarter der afprøves
er: Valnød, Ægte Kastanje, Tsuga, Cryptomeria
mv. Projektet planlægges og følges af en projekt
gruppe fra DDH Forest og HedeDanmark, samt
med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere
fra bl.a. Skovskolen/Københavns Universitet.

Blå Biomasse
med vind i sejlene

Blå Biomasse

Gennem to år har Hedeselskabet testet opdræt af
muslinger i Limfjorden med så positive resultater,
at projektet er flyttet fra innovation til forretning.
I 2018 er der etableret et storskala-muslingeopdræt
ved Oddesund i Limfjorden. Målet er en høst på
6.000-7.000 tons muslinger i 2019, hvorved der
fjernes 60-70 tons kvælstof (N) fra fjorden.
Muslingeopdræt er et effektivt virkemiddel som
kan bidrage positivt til kampen mod kvælstofudledninger fra både landbrug og bysamfund. En
blåmusling filtrerer cirka 5-7 liter vand i timen og
spiser småpartikler. Derved fjernes kvælstof og
fosfor, ligesom vandets klarhed øges.
Blå Biomasse har i samarbejde med Aarhus Universitet, København Universitet og Orbicon modtaget tilsagn på 7,7 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet
til et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP); hvori der bl.a. indgår forsøg med forarbejdning af muslinger til et proteinrigt muslingemel.
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Skov beskytter grundvandet

”Brylle Vandskov” er en helt ny måde
at samarbejde om skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse. Projektet er
resultatet af et strategisk partnerskab
mellem Hedeselskabet, VandCenter
Syd og de to kommuner (Assens og
Odense). VandCenter Syd leverer drikkevand til en stor del af Odense K
 ommune,
og har ved Brylle et vigtigt grundvandsmagasin, som ønskes beskyttet.
Hedeselskabet erhverver - via jordfor
deling – landbrugsarealer i området,
som tilplantes med fredskov. Vandcenter

Se video
om projektet:
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Brylle
Vandskov

Syd medfinansierer jordkøbet via en
betaling for deklaration, vedr. fremtidig
drift af arealet uden brug af pesticider
og gødning.
Første etape (54 ha) er plantet i 2017
og 2018, og skoven vil i de kommende år blive udvidet op til ca. 130 ha.
Orbicon varetager jordfordelingen,
HedeDanmark selve skovrejsningen,
mens Hedeselskabet/DDH Forest er
langsigtet ejer af skoven, med fokus
på lønsom drift.
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Granvoksen
med voks
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Granvoks

Enhver skovejer frygter angreb fra snudebiller,
der elsker bark fra unge nåletræer og kan ødelægge en nyplantet kultur på få timer. Fremover
kansprøjtegift mod skadedyrene udskiftes med
miljøvenlig voks.
I samarbejde med Københavns Universitet har
HedeDanmark testet og udviklet en metode, som
beskytter unge nåletræer mod snudebiller med
voks. Planternes rodhals påføres et lag hvidt voks
før udplantning. Snudebillerne kan ikke gnave igennem voksen – og de forvirres over den hvide farve.
De små planter køles ned straks efter behandling
med den varme voks for at undgå varmeskader. Alt
dette foretages i en maskine udviklet specielt til
formålet.
Den giftfrie voksbehandling af nåletræsplanter vil
ikke blot skabe værdi for skovejerne ved at værne
mod snudebiller. Det er en 3-i-1-løsning, som også
skåner miljøet og ikke mindst de medarbejdere,
som undgår at skulle anvende sprøjtegift.

Digitalt samlingspunkt
om viden

Digtal
videnportal

Gennem mere end 150 år har Hedeselskabet
formidlet viden om natur og miljø. I dag er viden
formidling mellem praktikere og eksperter et
kerneområde i foreningens virke, og vi deler viden
gennem tidsskriftet Vækst og via digitale medier. I
forlængelse heraf er der iværksat et digitaliseringsprojekt, hvor viden fra Hedeselskabet og andre
bidragsydere samles i én videnportal.
Vores medlemmer, kunder og andre interessenter
får adgang til portalen, som bliver et samlingssted
for faglig viden, videndeling, oplevelser og - på sigt
- mulighed for handel.
Hovedparten af indholdet på videnportalen aktiveres via sociale kanaler med henblik på at opbygge
et socialt og digitalt interessefællesskab, skabe
yderligere kendskab til Hedeselskabets brand og
opnå bedre forståelse for ny, digital brugeradfærd.
Portalen bliver således hovedbase for videnproduktion i foreningen. Det er her, brugerne samlet vil
kunne tilgå vores videoer, podcasts, Vækst-artikler
og digitale artikler/blogs om naturen.
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Se video
om projektet:

Vand- og spildevandsforsyningerne får
nu bedre indsigt i investeringer for milliarder

Der eksisterer 109.000 kilometer vandog spildevandsledninger til en samlet
værdi af 546 mia. kroner i den danske
undergrund. Ledningsnettet ejes af
lokale vand- og spildevandsforsyninger,
som årligt investerer næsten 9 mia.
kroner i drift og vedligeholdelse af
ledningsnettet.
Orbicon har igennem de seneste to år
udviklet en Big Data-platform, data|
APEX, som kan hjælpe forsyningerne
i udvælgelse og prioritering af deres
store anlægsinvesteringer.
Data|APEX-platformen indsamler en lang
række store datasæt, som analyseres ved
hjælp af kunstig intelligensalgoritmer,
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dataIAPEX

Orbicon har udviklet. Algoritmerne viser
forsyningerne, hvor det vil have størst
effekt at investere i ledningsnettet i forhold til forsyningssikkerhed, økonomi og
miljømæssige påvirkning.
Orbicon har allerede fået seks kunder
på platformen, og endnu flere danske
forsyninger er i købsproces. Samtidig
har der været stor interesse fra udlandet, hvor platformen blev udvalgt
til WSSTP Water Market Europe-
konkurrencen, som en af de mest innovative europæiske teknologiløsninger
til vandsektoren. Dette har allerede
resulteret i dialog med udenlandske
forsyninger, og de første internationale
pilotprojekter er undervejs.
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Nyt forretningsperspektiv i Polen

Hedeselskabet har gennem en lang
periode været engageret i produktion
af el og varme baseret på lossepladsgas
i Polen. De seneste år har forretningen
været udfordret af utilstrækkelige
støtteordninger til energiproduktion
fra vedvarende energikilder. Men der
er lysere tider i sigte.
Den polske regering har vedtaget
ændringer til loven for vedvarende
energi, der betyder langsigtet støtte til
energiproduktion fra vedvarende energikilder. Derfor arbejder direktør Klaus
Astrup Nielsen på at få endnu mere ud
af Hedeselskabets eksisterende driftsmidler og kompetencer i landet ved at
udvide aktiviteter:

Udvidelse
af bioenergi

”Med de markedsvilkår vi har fået i Polen
inden for vedvarende energi har vi nu
væsentlig bedre forudsætninger for
at benytte vores viden, ressourcer og
netværk til at udvide vores forretnings
områder og derved skabe mere kritisk
masse. Vi har blandt andet en række
motorer forskellige steder i landet,
som vi ikke bruger til at producere el
og varme baseret på lossepladsgas. Vi
kigger i øjeblikket på mulighederne for
at aktivere disse motorer ved etablering
og drift af biogas,” fortæller Klaus
Astrup Nielsen.
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Digitale løsninger fra HD GreenLab

Internet of Things (IoT) er den populære betegnelse for tendensen, hvor fysiske ting udstyret med små sensorer kan
kommunikere med omverden gennem
internettet.
En af de IoT-løsninger, der er testet i HD
GreenLab og ført ud i livet, er trafiktælling i skoven. HedeDanmarks forretningsområde HD Digital har leveret sensorer,
som er blevet placeret på udvalgte
naturstier i Silkeborg Kommune for at
registrere antallet af cyklister, løbere og
fodgængere. Sensorerne gør det muligt
for kommunen at underbygge, at de
initiativer, Kultur- og Fritidsforvaltningen
sætter i søen, virker efter hensigten.
HedeDanmarks OFS-afdeling har
sammen med HD GreenLab udviklet en
IoT-løsning til Egedal Kommune, som
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Digitale skalapæle
Sensorregistrering

gør det muligt for borgerne at hjælpe
med at vurdere, hvornår de offentlige
skraldespande skal tømmes. Ved udvalgte skraldespande kan kommunens
borgere give direkte besked om, at
spandene er fyldte – blot ved at trykke
på en knap. Den data gør det muligt at
planlægge ruterne og tømninger mere
hensigtsmæssigt.
I samarbejde med Entreprise-divisionen
står HD GreenLab bag ideen med digi
tale skalapæle. Idéen tager bl.a. afsæt
i, at kommuner og private har stadig
større problemer med skybrud og oversvømmelser. Med digitale skalapæle
kan kommuner løbende få data fra
vandløbene, som de bl.a. kan bruge til
at forudse problemer med tilstoppede vandløb, ligesom de kan optimere
grødeskæringen i åer og vandløb.

01

02

03

04

01

KONCEPT

Droner inspicerer
ejendomme
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Digital
Ejendomsservice

HedeDanmark har udviklet en unik, digital løsning,
som giver kunder et samlet overblik over deres
ejendomsportefølje i så god en opløsning, at der
kan analyseres på eksempelvis tagskader, afledning
af regnvand og meget andet.
Digital Ejendomsservice hedder løsningen, og den
bygger på, at HedeDanmark overflyver kundens
ejendom med droner, som er udstyret med forskellige sensorer. Herfra registreres en lang række forskellige data på den enkelte matrikel, som blandt
andet kan benyttes til at minimere driftsomkostninger og opretholde en mere præcis og effektiv
økonomistyring med valide data på den enkelte
ejendom for kunden.
Al data fra droneoverflyvningerne placeres online på
en ejendomsportal, som er tilgængelig for kunden
og andre relevante interessenter. Digital Ejendomsservice blev lanceret i begyndelsen af september
2018, og kunderne er begyndt at benytte sig af
løsningen.

Muslinger
renser havnen

Blåmuslinger

Orbicon har tidligere samarbejdet med Hedeselskabet om udviklingen af projekt Blå Biomasse (side
5), men det er ikke de eneste erfaringer, selskabet
har gjort sig med blåmuslinger. Et udviklingsprojekt
i Aarhus Havn har nemlig vist, at blåmuslinger
effektivt fjerner bakterier, som vandløb udleder i
havnebassinet.
Under forsøget udviste muslingerne en imponerende
evne til at rense havnevandet for både mikroalger og
bakterier samtidig med, at de gjorde vandet synligt
klarere – til glæde for gæsterne i det anlagte havne
bad i Aarhus. Orbicon er nu i dialog med blandt
andre Københavns Kommune for her at fremstille
muslingeanlæg, der kan rense vandet for bakterier.
Projektet i Aarhus Havn er et af de første på verdensplan til at lave et kvantitativt studie af muslingers
evne til at filtrere bakterier i et havneområde. I modsætning til muslingerne, som opdrættes i Limfjorden
af Blå Biomasse, kan muslingerne fra Aarhus Havn
dog ikke spises på grund af det høje bakterieindhold.
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