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DIGITALE LØSNINGER
Inden for flere af vores
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vi digitale løsninger.
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GRØN INNOVATION
Innovation er afgørende for
vækst og for at finde løsninger
på de nuværende og kommende
samfundsmæssige udfordringer.
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KLIMASKOV

CIRKULÆR BIOØKONOMI
Ressourceeffektive og cirkulære løsninger
gavner naturen, miljøet og klimaet.

Et nyt koncept hjælper
virksomheder og organisationer
med at etablere deres egen
klimaskov.

VI STØTTER
Hedeselskabet støtter grønne
projekter og uddeler legater.
Følg os på Facebook
facebook.com/hedeselskabet.dk

VI TAGER ANSVAR
Vi arbejder med FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling.

Følg os på Instagram
instagram.com/hedeselskabet.dk

Følg os på LinkedIn
linkedin.com/company/hedeselskabet

ORGANISATION
Hedeselskabet er registreret som en
erhvervsdrivende fond, men har et
stærkt foreningspræg.

HEDESELSKABETS
HISTORIE
Følg udviklingen fra Hedeselskabet
blev grundlagt i 1866 til i dag.
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Hedeselskabet arbejder med langsigtet
udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen.
Vi formidler viden mellem praktikere og
eksperter, og vi uddeler midler til projekter inden
for Hedeselskabets formål. Vi er en værdibaseret
og attraktiv arbejdsplads, der skaber grøn
innovation, udvikler og leverer løsninger primært
til naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.
Fundamentet for Hedeselskabets identitet

Hedeselskabet
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HEDESELSKABET ANNO 2019

Hedeselskabet har i dag primært fokus på kerneområderne:
Naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning samt på
udvikling inden for bioøkonomi.

Hedeselskabets fundament
strækker sig mere end 150 år
tilbage i tiden. Vi har sat præg på
det danske landskab siden 1866,
hvor en gruppe fremsynede mænd
med E. M. Dalgas i spidsen tog
initiativ til at grundlægge for
eningen Hedeselskabet og hjalp
hedebønderne med at gøre heden
til frugtbar landbrugsjord og til
plantede arealer.
I dag omfatter vores aktiviteter
forretning, grøn innovation og
forening. Den røde tråd i alle
vores aktiviteter er benyttelse
og beskyttelse af naturen, og at
vores arbejde skal gøre en forskel
for naturen, miljøet og for de
mennesker, som agerer inden for
disse områder.
Udgangspunktet for vores
forretning er at udvikle og levere
løsninger til naturpleje, miljø
forbedring og klimatilpasning.

Det er primært store og mellem
store virksomheder samt offentlige
organisationer og institutioner
i Danmark, der benytter Hede
selskabets ydelser.
Vores forening er et stærkt
interessefællesskab, som består af
blandt andre fagfolk, beslutnings
tagere, naturinteresserede og
studerende. Medlemmerne får ad
gang til faglig viden, oplevelser og
har mulighed for at få indflydelse
og støtte.
Hedeselskabet har ingen aktio
nærer eller ejere, som modtager
udbytte. Derimod anvender vi en
del af overskuddet til at udvikle
og investere i grøn innovation.
Vi sender studerende ud i v erden
for at hjemtage viden, og vi
uddeler midler til landsdækkende
og lokale initiativer, som har
fokus på benyttelse og beskyttelse
af naturen.

1.697
Nettoomsætning i mio. kr.

45
Årsresultat i mio. kr.

973
Egenkapital i mio. kr.

63%
Soliditetsgrad
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HØJDEPUNKTER FRA 2019

Det digitale
forretningsområde
styrket
HedeDanmark konsoliderede sin digitale
forretningsenhed HD Digital med et opkøb
af Countmonitor. Opkøbet sikrede blandt
andet 30 kommuner som kunder til den
grønne servicevirksomheds løsninger
inden for blandt andet persontællere
og temperatursensorer.

Orbicon blev
en del af WSP
Hedeselskabet solgte datterselskabet
Orbicon til canadiske WSP, der er en af
verdens førende rådgivende ingeniør
virksomheder. Det nye ejerskab vil sikre
Orbicon den nødvendige volumen, der
skal til for at være konkurrencedygtig i en
multidisciplinær og
global branche.

Enrico søsat
Hedeselskabets datterselskab Blå Biomasse
søsatte sit nye skib ”Enrico”, som er opkaldt
efter Hedeselskabets stifter Enrico Mylius
Dalgas. Skibet indgår i arbejdet med
udvikling af muslingeopdræt – og
dermed i arbejdet for at reducere
kvælstofpåvirkningen af
vores fjorde.

Hedeselskabet

Øget skovejerskab
Med nyerhvervelse af 2.419 ha skov
i Litauen blev der sat en tyk streg
under Hedeselskabets status som en
betydende skovejer. Hedeselskabet ejer i
dag over 12.000 ha skov. Den nye del af
skovporteføljen indeholder en høj andel
af skovfyr samt en omfattende
andel hugstmodne træer.

Svensk plejeforretningoverdraget
I lyset af hård konkurrence på
den grønne pleje i Sverige frasolgte
HedeDanmark den svenske del
af plejeforretningen til den største
aktør på området i Sverige,
Green Landscaping Group.

Nye formænd
I forbindelse med årsmødet i april
blev Jørgen Skeel, som ejer og driver
Birkelse Gods i Nordjylland, valgt til
posten som formand for Hedeselskabets
bestyrelse. Advokat og partner i DAHL
Advokatfirma samt ejer af Quistrup
Gods, Janus Skak Olufsen, blev
valgt som ny repræsentantskabsformand.

Flere danske
investeringer i Baltikum
Et samarbejde mellem HedeDanmark
og Difko gjorde det muligt for flere
at investere i skov i Baltikum. Her har
HedeDanmark over 20 års erfaring med
skovforvaltning, forvalter 65.000 ha
og kan fremvise historisk høje
afkast for investorer.
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BY OG LANDSKAB
Anlæggelse, pleje og
vedligeholdelse af grønne
områder og udendørs
arealer er en central del
af forretningen.

BÆREDYGTIGT PROTEIN
Vi arbejder med muslinge
opdræt som et virkemiddel
til afhjælpning af kvælstof
udledningen i danske fjorde
og udvikler protein til
konsum og foder.

SKOVPRODUKTER
OG FORVALTNING
Vores ydelser tæller blandt
andet skovforvaltning i
Danmark og Baltikum, foto
opmåling samt levering af
flis, råtræ, frø mv.

GRØN ENERGI
Vi driver vedvarende
energianlæg baseret
på lossepladsgas i
Polen. Det bidrager
til klimaindsatsen.

NATUR- OG KLIMASIKRING
Naturpleje og genopretning,
kystsikring samt grødeskæring
og vandløbsvedligeholdelse er
blot nogle af vores ydelser
inden for natur- og klimasikring.

SKOVEJERSKAB
I mere end 150 år har
Hedeselskabet været
skovejer – og i dag
dækker ejerskabet
andele i både Danmark,
Baltikum og Frankrig.

Forretningssegmenter

Hedeselskabet

JULETRÆER, TILBEHØR
OG DIGITALE PRODUKTER
Vi har mange års erfaring med dyrkning og
salg af frø, juletræer og pyntegrønt samt salg
af udstyr og værktøj til skovbrug, juletræs
produktion, anlægsgartneri m.m. i hele Europa.
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FORRETNING

Hedeselskabet udvikler og leverer løsninger til naturpleje,
miljøforbedringer og klimatilpasning.
Gennem investeringer, strategiske samarbejder og for
retningsudvikling udvikler vi løbende nye, innovative,
skalerbare forretningsområder, -modeller og -ydelser, som
medvirker til at styrke forretningen. Vi stræber desuden ef
ter at styrke forretningen ved at gøre den mindre afhængig
af politiske tiltag og vejrmæssige udsving.
Det er primært store og mellemstore virksomheder samt
offentlige organisationer og institutioner i Danmark og på
nærmarkeder, der benytter Hedeselskabets ydelser.
Fælles for de forretningsaktiviteter, vi engagerer os i, er, at
de er relateret til vores kernekompetencer og til udvikling
af cirkulær bioøkonomi samt bidrager til vores formål om
at anvende naturressourcer til gavn for samfundet gennem
forskning, udvikling og formidling inden for naturpleje,
miljøforbedring og klimatilpasning.

BIOLOGISK GENANVENDELSE
Vi arbejder med håndtering
og genanvendelse af rest
produkter og servicerer alle typer
virksomheder og forsyninger, der
ønsker at optimere udnyttelsen
af deres affald.

Vores mangeårige historie har givet os et solidt fagligt fun
dament, som vi supplerer med et højt service- og kompe
tenceniveau samt fokus på innovation og digitalisering.
I Hedeselskabet har vi kontinuerligt fokus på en optimal
forvaltning af vores kapital, og ved såvel køb som drift af
aktiviteter stiller vi specifikke krav til forrentning af de
investerede ressourcer.
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DIGITALE LØSNINGER

For at give vores kunder nye
muligheder og hjælpe dem med
at prioritere deres ressourcer samt
forbedre deres drift tilbyder vi
forskellige digitale løsninger, herunder
IoT-sensorer, droneoverflyvning
og digitalisering af data.

Digital stakopmåling
En ny metode til effektivt at
opmåle stakke med tømmer
giver et billede af rumindhold,
fastmasseprocent, rådprocent,
gennemsnitlig diameter og
en række andre data.

Naturplejeprojekter
Droner og digitale data bruges til
overvågning af naturplejeprojekter
til lands og vands. Dokumentationen
bidrager bl.a. til reducerede
omkostninger og bedre
klimasikring.

Digital Ejendomsservice
Ved hjælp af droneteknologi og
digitalisering af data sikrer vi et
grundigt indblik i bygninger og arealer.
Det bruger vi bl.a. til arealopgørelse,
tagregistrering, termiske kort,
3D-modeller.

Hedeselskabet

IoT-sensorer
Ved hjælp af IoT-sensorer registrerer
vi bl.a. bevægelser, overløb ved
vandløb, bygværker, brøndog kloaksystemer samt
vejtemperaturer til optimering
af vintertjeneste.

Volumenberegninger
Droner hjælper med at give præcise
målinger af eksempelvis jordarbejde.
Dermed dokumenteres den
nøjagtige volumen, og der
afregnes kun for det reelt
udførte arbejde.

Skovinspektion
Med droneoverflyvninger over
skovarealer registrerer vi bl.a.,
hvordan invasive arter breder
sig, foretager identificering af
stormfald og optælling
af vildtbestand.
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GRØN INNOVATION

Innovation er afgørende for vækst og for at finde løsninger
på de nuværende og kommende samfundsmæssige udfor
dringer, herunder bl.a. miljøforurening, klimaforandringer
og fødevareusikkerhed.
Vi anvender en del af overskuddet fra vores forretnings
aktiviteter til at støtte projekter med et kommercielt sigte,
som har potentiale til at gøre en forskel inden for benyttelse
og beskyttelse af naturen.
Vi udvikler innovationsprojekter af forskellig karakter med
forretningsmæssige perspektiver, bl.a. inden for cirkulær
bioøkonomi og digitalisering. Fælles for projekterne er,
at de på kort eller langt sigt skal medvirke til at gøre en
forskel for naturen, miljøet og for de mennesker, som
agerer inden for disse områder.
En del af innovationen foregår ude i forretningsenhederne
og tager primært udgangspunkt i kundernes ønsker og
behov. Hedeselskabets forretningsenheder er gearet til at
udvikle nye forretningsideer og produkter, så kunderne får
innovative og individuelt tilpassede løsninger.
Dele af vores innovationsprojekter kan være risiko
betonede, komplekse og langsigtede. De 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.
I Hedeselskabet tager vi den nyeste forskning og viden i
brug. Vi går desuden i dialog med forskere og er med til at
fremme forskningen inden for de områder, vi arbejder med.

Hedeselskabet
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CIRKULÆR
BIOØKONOMI

De samfundsmæssige udfordringer, som vi står over for,
og som også FN’s verdensmål er sat i verden for at hjælpe
os med at løse, kalder på bæredygtige og cirkulære løsninger.
I Hedeselskabet har vi siden stiftelsen i 1866 arbejdet med
langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af n
 aturen.
Det ligger således forankret i vores DNA at udvikle
effektive løsninger til fuld udnyttelse af ressourcerne
og til genanvendelse.

SKOV SOM KULSTOF
LAGER OG LEVERANDØR
AF BIOMASSE
Vores skove optager og
lagrer CO2. Samtidig er
skovene også leverandører
af træprodukter, som kan
erstatte byggematerialer
som cement, stål og
beton, ligesom skovene
er leverandører af bio
masse, som kan erstatte
fossile brændsler i
energisektoren.

I dag har vi en palet af cirkulære og bioøkonomiske initiativer
og er blandt de førende i Danmark inden for håndtering og
genanvendelse af restprodukter til gødning, foder og biogas.
Vi tror på, at den cirkulære bioøkonomi rummer store
potentialer til at skubbe samfundet i en bæredygtig retning.
Derfor stræber vi kontinuerligt efter at udvikle nye ressource
effektive, cirkulære løsninger til gavn for naturen, miljøet,
klimaet samt de nuværende og kommende generationer.

RESTPRODUKTER
TIL FODER
Vi har specialiseret os i
at håndtere restprodukter
fra bl.a. fødevareproduktion
som både økonomisk
fornuftige og næringsrige
foderalternativer til
landbruget.

Hedeselskabet

MUSLINGEOPDRÆT
Vi arbejder med muslinge
opdræt som et virkemiddel
til afhjælpning af kvælstof
udledningen i danske
fjorde og udvikler protein
til konsum og foder.

GASINDVINDING
På to vedvarende energianlæg
i Polen indvinder vi gas fra
lossepladser, så der ikke siver
metan ud i atmosfæren. Den
indvundne gas udnyttes til
produktion af strøm og varme.
I Polen arbejder vi på at etablere
biogasanlæg baseret på rest
produkter fra landbruget.

GØDNING TIL LANDBRUGET
Vi formidler restprodukter med samme
næringsstoffer som handelsgødning fra
bl.a. fødevareindustrien til landbruget,
der anvender restprodukterne som
biogødning. Afhængig af indhold
og sammensætning genanvender vi
desuden spildevandsslam til jordbrugs
formål som biogødning.

RESTPRODUKTER
TIL BIOGASANLÆG
Vi håndterer store mængder
organiske restprodukter, her
under eksempelvis fiske-og
kødaffald, som genanvendes
til produktion af biogas.
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KLIMASKOV – FOR FÆLLESSKABET

Allerede fra de første år efter
grundlæggelsen af Hedeselskabet
talte E.M. Dalgas ivrigt om plant
ningssagen, og hans ideer vandt
hurtigt genklang. Plantning var en
nødvendighed for at beskytte de
nye afgrøder på markerne, men
også for at sikre hedebønderne
ny adgang til byggemateriale og
brænde til erstatning for lyngen.
Hedeselskabet har gennem mere
end 150 år arbejdet med skovrejs
ning, skovdrift samt rådgivning og
har været en af Danmarks største
private skovejere. I dag ved vi,
det er afgørende for fremtiden
at rejse mere skov, end vi fælder.
Skoven er nemlig et af naturens
væsentligste værktøjer til at op
tage og binde CO2 fra atmosfæ

ren. Skoven er desuden et vigtigt
levested for mange plante-, dyreog insektarter. Dermed er skoven
også en vigtig nøgle til sikring af
biodiversitet.
I 2019 tog Hedeselskabet initiativ
til udvikling af et nyt koncept ”Kli
maskov – for fællesskabet”.
Som med de store skovrejs
ningsprojekter i slutningen af
1800-tallet, hvor fænomenet
’københavnerplantager’ opstod,
vil Hedeselskabet igen opfordre
foretagsomme folk, virksomheder
og organisationer til at investere
i skovrejsning. Sammen vil vi bi
drage til, at der inden 2030 bliver
rejst 30.000 ha ny skov i Danmark
– til glæde for naturen, klimaet,
medarbejdere og kunder.

ELFORBRUG
BLIVER TIL
NYE TRÆER

Hedeselskabet og NRGI har
indgået et partnerskab, hvor
energikoncernens kunder
bliver præsenteret for et nyt
el-produkt ”Bevar-mig-el”,
som sikrer skovrejsning i
Danmark.
Mange forbrugere vil gerne
give deres bidrag til grøn
omstilling og klimaforbed
rende tiltag. Det har NRGI’s
elkunder nu mulighed for
ved at vælge et produkt, hvor
den mængde CO2, der bliver
udledt ved at producere en
kilowatt-time, bliver kompen
seret ved at plante træer på jord
erhvervet af Hedeselskabet.
Da produktet sikrer skovrejs
ning i Danmark, bliver det
både lokalt, nært og synligt for
kunderne, at de bidrager aktivt
til en bæredygtig udvikling.

Skovrider Allan Bechsgaard
fra Hedeselskabet og
adm. direktør for Elsalg og
Renewables i NRGi, Jacob
Bundgaard, ser frem til at
plante mange nye træer
sammen.

Hedeselskabet
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KLIMASKOV – SPOR I LANDSKABET

Varieret træplantning
skaber både ny,
mangfoldig natur
og produktive skove

Etablering af skov
og natur på marginal
landbrugsjord giver
en mere optimal
jordfordeling og
arealanvendelse

Skovrejsning er
et virkemiddel til
beskyttelse af vores
grundvand

Hedeselskabet
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Klimaskoven binder
og lagrer CO2 i hele
dens levetid

Biomasse fra træ
substituerer fossile
brændstoffer og
CO2-belastende
materialer

De fældede træer
lagrer CO2 over
længere tid, da
de benyttes i
byggeri, møbel
industri m.m.
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BLIV KLIMAPARTNER

En konkret klimaløsning som
udvikler mangfoldig natur og
træprodukter – til glæde for
det nuværende fællesskab,
for vores børn og børnebørn.
Med vores 150 års erfaringer
og faglige viden om skov
og natur er vi den natur
lige partner, når der skal
rejses skov. Vi finder jorden,
rejser skoven og passer
den, ligesom vi sørger for at
dokumentere og rapportere
gevinsten for miljøet og
vores partnere.
Sammen skaber vi positive
aftryk i miljøet og økonomien.
Klimaskov for fællesskabet.

– Grundlag for klimaskovskoncept

Hedeselskabet

Model 1: EJERSKAB
Som ejer eller medejer af skoven erhver
ver en virksomhed jorden til skovrejsning,
mens Hedeselskabet bistår med skov
rejsning og forvaltning. Her får virk
somheden glæde af afkast, værdistigning
og direkte indflydelse på den fremtidige
drift af skoven. Virksomheden sikrer sig
et positivt CO2-aftryk og kan anvende
skoven til markedsføring, kundeevents m.v.

Model 2: SPONSORAT
Som sponsor af skoven sponsorerer en
virksomhed skovrejsning og naturprojekter
hos private eller offentlige lodsejere, hvor
lodsejeren bevarer ejerskab til jorden.
Virksomheden sikrer sig et positivt CO2aftryk og kan få mulighed for at anvende
skoven til markedsføring, kundeevents m.v.

Vil du vide mere?
For flere oplysninger om klimaskov
og muligheden for at blive klimapartner,
kontakt Hedeselskabet:
Allan Bechsgaard, Skovrider
eller Bent Simonsen, CFO
Tlf. 87 28 11 33
info@hedeselskabet.dk

BOG
STØTTET
AF HEDE
SELSKABET

I september 2019 udkom
bogen ”Klimaskoven – et
effektivt redskab til håndtering
af CO2-problemet”, som
blandt andet Hedeselskabet
har støttet udgivelsen af. I
bogen opfordrer forskere og
praktikere i fællesskab til et
paradigmeskifte i både den
offentlige debat og i den
danske skovdrift.
Ifølge forfatterne håndteres
klimaudfordringer og
reduktion af CO2belastningen bedst gennem
udvikling af klimaskove.
Det er skove, der drives
bæredygtigt, og hvor driften
kombinerer en høj tilvækst
med en stor variation og
kontinuitet i naturen. Herved
opnår man såvel en høj CO2-
binding og mange levesteder,
der sikrer biodiversiteten.
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HEDEDANMARK BAG
PANDALANDSKAB

Efter et års arbejde med at udføre visionerne fra BIG og
landskabsarkitekterne Schönherr kunne stolte anlægsgartnere
fra HedeDanmark i april 2019 aflevere et nyt pandalandskab
– klar til at blive indtaget af sine kinesiske beboere.
Etableringen af landskabet i pandaanlægget har blandt andet
indebåret en hel del jordarbejde for at forme anlægget,
plantning af 25 år gamle platantræer fra Tyskland, placering
af kinesiske sten og egekroner til klatring, bambusplantning,
specialproduceret hegn og låger støbt som bambus samt
belægningsarbejde og etablering af både en grøn væg og
en ståltrappe med plateauer.

Hedeselskabet

VERDENSARV SIKRET

På grund af den rette erfaring og ekspertise – og det
faktum, at HedeDanmark både kunne rådgive og udføre i
forbindelse med kystsikringsopgaven, blev HedeDanmarks
specialister i kystsikring valgt til opgaven med at bevare
den bølgebryder, der beskytter Stevns Klint mod at blive
ædt af Øresund. Stevns Klint og Gl. Højerup Kirke er
placeret på klinten, som er på UNESCOs verdensarvsliste
på grund af sit lag af fiskeler. Leret markerer blandt andet
grænsen mellem to tidsaldre.
Som en del af et to-årigt renoveringsprojekt, der også
omfatter en restaurering af selve Gl. Højerup Kirke og den
skalmur, der beskytter den, har HedeDanmark arbejdet på
en reetablering af den hårde kystsikring ved klinten.
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EN OASE I
BOTANISK HAVE

HUNDE BEKÆMPER
SKADEDYR

Aarhusianere i alle aldre fik i efteråret 2019 et nyt grønt
samlingspunkt i hjertet af byen. HedeDanmark har haft
projektledelsen på og anlagt et 3.000 kvm stort legelandskab
i Botanisk Have i samarbejde med redskabsproducenten
HAGS.

Der findes en række metoder og værktøjer til forebyggelse
og bekæmpelse af dyr, der er til gene for mennesker. Med et
stærkt hold af hundeførere og særligt udviklede digitale fæl
der uden gift meldte HedeDanmark sig i 2019 ind i kampen
mod rotter og andre skadedyr – på miljøvenlig vis.

”Fordi legepladsen ligger i Botanisk Have, så må man også
godt lære lidt om naturen og de ting, der gror her. Vi har
bevidst fravalgt QR-koder og andet, der opfordrer til digital
leg. Vi ville gerne lave en analog legeplads, som netop giver
noget andet, end både børn og voksne møder i store dele af
deres hverdag. Det handler om fællesskab og glæden ved at
være sammen, lege og opdage naturen,” fortæller landskabs
arkitekt i HedeDanmark Lene Lunghøj.

I efteråret 2019 skrev HedeDanmark kontrakt med COOP
og har nu ansvaret for skadedyrssikring på COOPs 700
lokationer over hele landet med hjælp fra hunde, giftfri
fælder og digitalt overblik. Som en del af aftalen kan
et nødberedskab med uddannede rottehundeførere og
særligt t rænede rottehunde rykke ud med få timers varsel.
De digitale fælder giver et overblik, mens de firbenede
medarbejdere hurtigt og effektivt snuser sig frem til både
reder og rotter – og finder ud af, hvordan de har fået
adgang til bygningen.

Hedeselskabet

VÅDOMRÅDE
FIK LANDSKABSPRIS

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs lokale
Holbæk-afdeling præmierede i 2019 vådområdet Tempelkrog
Nord, som HedeDanmark i slutningen af 2018 og begyndel
sen af 2019 udførte for Holbæk og Lejre Kommune.
Oprindeligt var hovedformålet med vådområdet Tempelkrog
Nord ved Holbækmotorvejen ikke, at det skulle være smukt
at kigge på – men et projekt, der skulle forhindre udledning
af for meget kvælstof til Isefjorden og dermed forbedre vand
miljøet i fjorden. Alligevel valgte Foreningen for Bygningsog Landskabskultur i Holbæk at præmiere naturområdet
– ifølge næstformand i foreningen Birgitte Degener, fordi det
er et eksempel på et vellykket, kulturskabt landskab.
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FORENING

Hedeselskabets forening er et stærkt interessefællesskab med
dedikerede medlemmer. Medlemskredsen består af personer
med interesse for benyttelse og beskyttelse af naturen.
Faglig formidling, videndeling og dialog er centrale
omdrejningspunkter for foreningen. Via digitale medier
og i Hedeselskabets tidsskrift Vækst formidles viden om
grøn innovation, naturpleje, miljøforbedringer og klima
tilpasning mellem praktikere, eksperter, medlemmer og
andre interessenter med interesse inden for områderne.
Cirka 10 gange årligt afholder foreningen medlems
arrangementer, som både har fokus på fagligt indblik i pro
jekter og på unikke natur- eller kulturoplevelser. Arrange
menterne er desuden oplagte muligheder for at møde andre
medlemmer med samme interesser.
Hedeselskabet har ingen aktionærer eller ejere, som
modtager udbytte. Derimod støtter vi lokale projekter,
grønne initiativer og uddeler legater.
Vores medlemmer er engagerede i lokale initiativer rundt
om i landet og ved, hvad der rører sig ude i lokalsamfundene.
Den viden trækker vi på, når vi uddeler midler.
Hedeselskabets frivillige korps af ambassadører arbejder på at
øge kendskabet til Hedeselskabet og gøre alle med interesse
for natur, miljø og energi opmærksomme på muligheden for
– og fordelene ved – at blive medlem.
Ud over at få indflydelse på hvilke projekter Hedeselskabet
er med til at støtte, har man som medlem også mulighed
for at få indflydelse på Hedeselskabets udvikling ved at
stemme eller selv stille op til repræsentantskabet.

250.000 kr.

Hedeselskabet bakker op om medlemmernes
engagement i samfundet ved via medlemspuljen
at uddele 10 x 25.000 kr. årligt til projekter og
initiativer igangsat og ansøgt af medlemmer.

120.000 kr.

Siden sit 150. jubilæum har Hedeselskabet
årligt uddelt 120.000 kr. i jubilæumslegater
til studerendes ophold i udlandet inden for
naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning.

2.700

medlemmer
Medlemmer af Hedeselskabet bliver en del af et
stærkt, fagligt netværk med andre med interesse
for benyttelse og beskyttelse af naturen.

60 medlemmer af
repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Hedeselskabets
øverste myndighed. Hovedparten af de 60
pladser i repræsentantskabet er direkte valgt
af og blandt medlemmerne.

10 arrangementer

Medlemmer af Hedeselskabet har hvert år
adgang til 10 arrangementer og udflugter med
natur, miljø og energi som omdrejningspunkt.

Hedeselskabet

BLIV MEDLEM
Bliv en del af et stærkt
fagligt netværk og en aktiv
forening for kun 200,- kr.
om året.
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VI STØTTER

Hedeselskabet har
ingen aktionærer eller
ejere, som m
 odtager
udbytte. Derimod støtter
vi lokale projekter,
grønne initiativer og
uddeler legater. Her er
et lille udpluk af, hvad
Hedeselskabet har
støttet i 2019.

Hedeselskabet
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UDDELINGER:

Nylandsmølle som naturbase
I 1690’erne blev godt 140 ha af Dybsø Fjord inddæmmet med det
formål at bruge den som landbrugsjord for Gavnø Gods. Inddæmningen
skete ved digebyggeri og opførelse af flere vandpumpemøller. Det var
Danmarks første større landvindingsprojekt: Nylandsmosen. De fleste
gamle vandpumpemøller er væk i dag, men Nylandsmølle står endnu.
Den er blevet restaureret og indrettet som naturbase med madpakkehus
og læringssted for børn og unge.
En uddeling fra Hedeselskabet på 150.000 kr. har været med til at forbedre
adgangsvejen fra land og fjord til Nylandsmølle og derigennem bidrage til
formidling af flere hundrede års dansk kultur- og naturhistorie.

MEDLEMSPULJEN:
Naturstier til Mønsted

Hedeselskabets medlemspulje har med 25.000 kr. støttet et projekt, der har
givet borgerne og de mange turister, som især Mønsted Kalkgruber tiltrækker,
bedre adgang til den omkringliggende natur med et løft af områdets naturstier.
Det er lokale ildsjæle, der har banet vejen for finansieringen. Det er også dem,
der har indgået aftaler med lodsejere, fundet ruter i skoven og indkaldt et arbejds
hold med pælebor til at sætte skilte og kort op i skoven. Målet er at få flere af
Mønsteds nuværende indbyggere ud i skovene samt at tiltrække tilflyttere.

JUBILÆUMSLEGAT:
Feltarbejde på Svalbard

Specialestuderende ved Institut for Geoscience ved
Aarhus Universitet, Christian Frigaard Rasmussen, er en
af de 10 studerende, Hedeselskabet i 2019 har støttet
med 20.000 kr. via Hedeselskabets jubilæumslegat.
Christian modtog legatet til et ophold på Svalbard, hvor
han lavede feltarbejde til sit speciale om den klimatiske
udvikling i de seneste 11.700 år, herunder en palæo
klimatisk analyse af Svalbard med henblik på en forståelse
for, hvordan klimaet har ændret sig, og hvordan det vil
ændre sig på baggrund af menneskelig aktivitet.
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VI TAGER ANSVAR

Vi arbejder med
udvalgte dele af FN’s
17 verdensmål for
bæredygtig udvikling,
fordi vi ønsker at
gøre en forskel, og
fordi målene hænger
godt sammen med
Hedeselskabets
formålsparagraf.
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Skovrejsning er velegnet som grundvands
beskyttelse, da det beskytter mod nedsivning af
pesticider og nitrat. Ved at rejse skov i samarbejde
med blandt andre vandværker og vandselskaber
bidrager vi til at sikre den nuværende og
fremtidige drikkevandsforsyning.

Gennem flere af vores forretningssegmenter
medvirker vi til at skabe grønne, offentlige rum og
forbedre byplanlægning. Via vores medlemspulje
og uddelingsprojekter støtter vi initiativer, som
gør de grønne rum tilgængelige og skaber rammer
for et attraktivt lokalsamfund til glæde for mange.

Vi arbejder med cirkulær økonomi blandt andet
ved genanvendelse af affald og restprodukter, som
bliver genanvendt som gødning, foder eller brændstof.
Den indvundne gas fra vores vedvarende energianlæg
i Polen bliver udnyttet til produktion af strøm og varme.

Vi udvikler og leverer løsninger til kyst- og klimasikring
samt til etablering og pleje af vandløb, søer, vandhuller mv.
Vores skove optager og lagrer CO2, og vores vedvarende
energianlæg i Polen bidrager til at forhindre udsivning af
metangas og substituerer samtidig fossile brændsler.

Vi arbejder med opdræt af muslinger som et
virkemiddel til afhjælpning af kvælstofudledningen
i danske fjorde fra både landbrug og bysamfund.
Derudover anvender vi muslinger som protein
til konsum og foder.

Siden 1866 har Hedeselskabet arbejdet med skovrejsning,
skovplantning og en bæredygtig forvaltning af skov. Vi
arbejder på at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig
brug af økosystemer og tænker biodiversitet ind som en
naturlig del af skovforvaltning.

32

Hedeselskabet

RISIKOSTYRING

Alle aktiviteter i virksomheder og organisationer indebærer
risici. Det er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt vores
aktiviteter indebærer risici, men et spørgsmål om hvordan
vi forholder os til dem og håndterer dem.
I Hedeselskabet betragter vi risikostyring som et vigtigt
værktøj og arbejder proaktivt med at identificere, analysere
og overvåge de forskellige risici, som kan påvirke os og
have indflydelse på vores resultater.
Både politiske tiltag samt vejr- og klimatiske forhold kan
påvirke aktivitets- og indtjeningsniveauet. I Hedeselskabet
forsøger vi at reducere de risici, der er forbundet hermed
ved proaktivt at følge det politiske arbejde og den klima
tiske udvikling og tilpasse aktiviteterne i overensstemmelse
hermed. Tilsvarende giver disse forhold også forretnings
mæssige muligheder.
Risikostyring i Hedeselskabet foregår således både på
strategisk og operationelt niveau. For at sikre vores kunder,
samarbejdspartnere og medarbejdere tryghed og kvalitet
søger vi kontinuerligt at begrænse risici i alle forhold,
herunder kontraktuelle, politiske, klimatiske, IT-relaterede
og finansielle forhold.

Hedeselskabet
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EN MANGFOLDIG
ARBEJDSPLADS

Mangfoldighed betyder i Hede
selskabet forskellighed. Enmang
foldig arbejdsplads er en arbejdsplads,
hvor forskelligheden accepteres og
bruges som en styrke. Det betyder
også, at alle mennesker uanset køn,
alder, hudfarve, politisk og religi
øs anskuelse, seksuel orientering,
national, social og etnisk oprindelse
skal have lige muligheder.
Ud af 794* ansatte i Hedeselskabet
og datterselskaber er der 171 kvinder
og 623 mænd. 129 har ledelsesansvar,
heraf er 12 kvinder. Hedeselskabet
skal være en attraktiv arbejdsplads for
både kvinder og mænd, og der skal
være lige muligheder for at gøre kar
riere, opnå og bestride lederstillinger.

Kompetencer er det afgørende parame
ter i ansættelser og ved forfremmelser.
Hedeselskabet tilbyder alle med
arbejdere mulighed for, gennem
deltagelse i interne og eksterne kurser
samt uddannelse, at udvikle faglige og
personlige kompetencer. Det er et mål,
at kvinder og mænd generelt deltager
ligeligt i disse tilbud.
I Hedeselskabet tager vi et socialt
ansvar ved at passe på vores med
arbejdere og ved at give mennesker,
der har brug for det, en hånd til
at komme ind på arbejdsmarkedet.
Det gør vi blandt andet med
virksomhedspraktikker, fleksjob og
ved at skabe rammer for, at personer
med særlige behov kan fungere.

39% 20% 3%
af alle ansatte har været
ansat i over 10 år

af alle ansatte har en lang
videregående uddannelse

af alle ansatte er elever,
lærlinge eller praktikanter

78% 21% 12

af alle ansatte er mænd

af alle ansatte er faglærte

forskellige nationaliteter

19%

af medarbejdere med
ledelsesansvar er kvinder

*Antal medarbejdere i alt pr. 31.
december 2019, Emirates Landscape
L.L.C. er ikke medregnet.
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MEDLEMMER
REPRÆSENTANTSKAB
BESTYRELSE
DIREKTION

FORRETNING

GRØN
INNOVATION

FORENING
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REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet er Hedeselskabets øverste myndighed,
og hovedparten af de 60 pladser er direkte valgt af
og blandt medlemmerne. Repræsentantskabetvælger
bestyrelsen, der sammen med direktionen blandt andet
fastsætter udviklingen af Hedeselskabet.

REPRÆSENTANTSKABET

ÆRESMEDLEMMER

Pr. 31. december 2019

Valgt af Det danske
Hedeselskabs medlemmer
Lone Andersen
Henrik Bach
Ulrik I. Bernhoft
Henrik Bertelsen
Henrik Bindslev
Anders Bjørnshave-Hansen
Benny Ravn Bonde
Per Bonefeld
Birgitte Brinch Madsen
Bolette van Ingen Bro
Niels Jørgen Bønløkke
Jens Ejner Christensen
Peder B. Corneliussen
Claus de Neergaard
Kim Enemark
Henrik Fabienke
Lone Færch
Louise Gade
Peter Gæmelke
Mogens Højholt Hansen
Torben Hansen
Andreas Hastrup
Henrik Herold
Hans Peter Hjerl
Lars Erik Hornemann
Torben Huss
Henrik Høegh
Jesper Høstgaard-Jensen
Ib W. Jensen
Niels Juhl Bundgaard Jensen

Kurt Mølgaard Jørgensen
Jørgen Graulund Jørgensen
Anette Klausen
Jørgen Skovdal Larsen
Svend Aage Linde
Henning Lorentzen
Peter Melchior
Lars Peter Nielsen
John Nielsen
Janus Skak Olufsen
Stig Pastwa
Niels Jørgen Pedersen
Henrik Petersen
Bjarne Risvig
Ulla Röttger
Birger H. Schütte
Henrik Seiger
Ejnar Thomsen
Carl Boisen Thøgersen
Dorrit Vanglo
Steen Neuchs Vedel
Klavs Krieger von Lowzow
Valgt af repræsentantskabet
Mai Louise Agerskov
Frants Bernstorff-Gyldensteen
Arne Frandsen
Niels Hedegaard Kragh
Christian Ditlev Lüttichau
Tina Moe
Norbert F. V. Ravnsbæk
Jørgen Skeel

Christian Sørensen
Oluf Krieger von Lowzow
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BESTYRELSE
Pr. 31. december 2019

Jørgen Skeel

Dorrit Vanglo

Bestyrelsesformand siden 2019

Næstformand siden 2019

Medlem af bestyrelsen siden 2012

Medlem af bestyrelsen siden 2016

Ejer og driver Birkelse Gods

Direktør for LD Fonde

Janus Skak Olufsen
Repræsentantskabsformand
siden 2019
Medlem af bestyrelsen siden 2019
Advokat og partner i DAHL
Advokatfirma og ejer
af Quistrup Gods

Tina Moe

Bolette van Ingen Bro
Bestyrelsesmedlem siden 2016
Ejer af og direktør i Navigators
og Danish Clusters/Cluster
Excellence Denmark

Henrik Høegh

Bestyrelsesmedlem siden 2018

Medlem af bestyrelsen siden 2019

Direktør i Leadership of the Future
og executive coach

Gårdejer og viceborgmester
i Lolland Kommune

Hedeselskabet

DIREKTION
Pr. 31. december 2019

Poul-Erik Nielsen
Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem siden 2011
Servicegartner

Bent Simonsen
Konstitueret adm.
direktør og CFO

Karen Margrethe
Jacobsen
Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem siden 2019
Gruppeleder, debitor-,
kreditor-, scanning- og
finansfunktion

UDVALG
Pr. 31. december 2019

Risiko- og Revisionsudvalg
Dorrit Vanglo (fm)
Jørgen Skeel
Tina Moe

Nomineringsudvalg
Morten Kjølhede Møller
Medarbejdervalgt bestyrelses
medlem siden 2019
Regnskabschef

Jørgen Skeel (fm)
Janus Skak Olufsen
Mai Louise Agerskov (repræsentantskab)

Medlemsudvalg
Janus Skak Olufsen (fm)
Bolette van Ingen Bro
Ib. W. Jensen (repræsentantskab)
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HEDESELSKABETS HISTORIE

1890

1866

Plantning var et af Hede
selskabets allerførste arbejds
områder og en nødvendighed
for at beskytte nye afgrøder på
markerne, men også for at sikre
adgang til byggematerialer og
brænde. Hedeselskabet var dybt
engageret i såvel småplantninger
som egentlig skovrejsning.

Det danske
Hedeselskab stiftes
under ledelse af
Enrico Mylius Dalgas.

1867

1880

1870

Engvanding var en
vigtig forudsætning
for frugtbargørelsen
af jorden især i Vest
jylland. Hedeselskabet
støttede oprettelsen af
engvandingsselskaber
og var blandt andet
involveret i placering
af vandingskanalerne,
stemmeværker og
den rigtige fordeling
af vandet.

1894

Mergling, Plantning,
Engvanding

Aktiviteter som for
eksempel mosekultivering,
tørveproduktion og
mergling øges under den
økonomiske krise. Det
Flyvende Korps etablerer
læhegn og plantager.

1940

Hedeselskabet er direktorat
for statens tørveproduktion
med administration, kontrol
og analyser.

Enrico Mylius
Dalgas dør.

I slutningen af
1880'erne satte
Hedeselskabet under
søgelser af landets
moser i gang, med
det formål at nogle af
mosearealerne skulle
inddrages til dyrkning,
andre udnyttes til
tørvegravning.

1880

1930

1910

1947

Projekter med natur
beskyttelse og landskabs
pleje. Første spildevands
ledning og rensningsanlæg.

Hedeselskabets Laboratorium
etableres med forskellige
analyseformer.

1890
Mosekultur

1900

1910

Plantageanlæg,
Vandløbsregulering

1920

1930

Grundforbedring

Beskæftigelsesprojekter

1940
Landvindings- og
dræningsprojekter

Hedeselskabet

1993

1960

De traditionelle nåletræs
læhegn, der ikke er særlig
robuste, moderniseres
og afløses af flerrækkede
løvtræslæhegn.

Hedeselskabet arbejder
med mange af de samme
områder, som vi har gjort
gennem hele historien.
Fagområderne og vores red
skaber har dog udviklet sig,
og der er kommet nye til.
I dag arbejder vi stadig med
hænderne ude i naturen,
men vi har også taget fat
på digitalisering, cirkulær
bioøkonomi og klimaskov
som en konkret klimaløsning.
Så Hedeselskabet sætter
stadig gode spor i
landskabet.

Miljø- og energiaktiviteter
udskilles i et selvstændigt
datterselskab, Orbicon A/S.

Miljøreformer, indsats mod
forurening, landskabspleje,
aktiviteter i u-lande med
mere afspejles i en ny og
tidssvarende formålsparagraf.

Etablering i Baltikum
med fokus på handel og
forvaltning af skov- og
naturejendomme.

1990

Etablering af
muslingeopdræt
som et virkemiddel
til afhjælpning af
kvælstofudledningen.

2018

1999

1970

Brylle Vandskov
etableres i et
samarbejde om
at rejse skov og
beskytte grundvand.

2016

Hedeselskabet Sp. z o.o.
(i dag Enricom) etableres i
Polen. Selskabet beskæftiger
sig med energiproduktion
og reduktion af drivhusgas.

Skov- og landskabs
aktiviteterne udskilles i et
selvstændigt datterselskab,
HedeDanmark a/s.

I dag

Grundforbedringsafdelingen
omstiller sig og etablerer derved
grundlaget for en af Danmarks
førende miljø- og energirådgivere.

1950
Naturplejeprojekter

1960

1970
Bred indsats
på miljøområdet

1980
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1990
Udnyttelse af
energiressourcer

2000

2010

Overførsel af de
første klimakreditter
fra Polen til Danmark

I dag
Fortsat fokus på
skovrejsning og på
cirkulær bioøkonomi
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PÅ SPORET AF
HEDESELSKABET

I 2019 havde Hedeselskabet premiere på en ny podcast-serie
om Hedeselskabets historie: ’På sporet af Hedeselskabet’.
Hedeselskabets historie går tilbage til 1866, hvor en gruppe
fremsynede mænd organiserede og samlede de kræfter, der
allerede arbejdede mod det samme mål, nemlig etablering
af kunstige enge, opdyrkning og tilplantning på heden
– og stiftede Hedeselskabet.
I det første afsnit af serien følger vi Hedeselskabets skovrider
gennem mere end 40 år, Christian Als, rundt i Kongenshus
Mindepark, hvor man både kan opleve hedens oprindelige
udtryk med et fladt lynglandskab og også historien om he
dens opdyrkere, der er mindet på 1.200 sognesten.

Det danske Hedeselskab
Klostermarken 12
8800 Viborg
Tlf. 87 28 11 33
hedeselskabet@hedeselskabet.dk
hedeselskabet.dk

Find podcasten
på Spotify, i din
podcast-app eller
på iTunes. Søg på
’Hedeselskabet’.

CVR-nr. 42344613
Stiftet den 28. marts 1866
Hjemsted: Viborg

Foto
HedeDanmark, Best Production, Helene Høyer
Mikkelsen, Tegnestuen Vandkunsten,
Peter Clausen, Bent Wiklund

Formålsparagraf
Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder
på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med
naturværdier og naturressourcer, både i og uden
for Danmark.
Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at
forbedre bo- og levevilkårene primært i land
områderne og med at udnytte naturressourcer til
gavn for samfundet gennem forskning, udvikling
og formidling inden for natur, miljø og energi.
Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere
samt drive faste ejendomme eller virksomheder
inden for Hedeselskabets formål, idet Hede
selskabets virksomheder drives i selskabsform
med begrænset ansvar.

