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Nyt kort viser naturens 
værdi i det åbne land
Danskerne kan nu se, hvilke ste-
der i Danmark der har særlig høj 
naturværdi. Et nyt såkaldt HNV-
kort, som NaturErhvervstyrelsen 
offentliggør i dag på Danmarks 
Miljøportal, finder og inddeler 
naturværdien på lysåbne arealer 
i hele Danmark på en score fra 
0-13 point. HNV står for High 
Nature Value.
I pointgivningen tages blandt 
andet højde for, om de kon-
krete områder er levesteder for 
sjældne dyr og planter, om det 
er beskyttede enge og overdrev, 
lavbundsarealer og meget mere.
Kortet er udarbejdet af Aarhus 
Universitet for NaturErhvervsty-
relsen og samler naturdata fra 
forskellige myndigheder og andre 
kvalitetssikrede data.
Kortet skal fra 2015 bruges til at 
prioritere, hvilke områder det gi-
ver størst effekt at lave naturpleje 
på, og dermed hvilke områder 
der kan få tilskud til pleje af 
græs- og naturarealer.
Kortet bliver opdateret hvert år 
med nyeste tilgængelige data 
om naturen. Da kortets primære 
formål er at vise naturens værdi 
i forbindelse med landbrug og 
åbne arealer, er skove og søer 
ikke med på kortet. 
 
Se kortet her: http://arealinfor-
mation.miljoeportal.dk/distribu-
tion/

Dan Laursen er (blandt andet) uddannelsesleder på Hotel- og Restaurantskolen i Viborg, hvor han sørger for, at eleverne ikke forlader skolen uden at have 
taget stilling til økologien. 

Økologinørd
Dan Laursen er uddan-
nelsesleder på Hotel- 
og Restaurantskolen i 
Viborg, restauratør, far 
til fire og uanset, hvilken 
af de tre kasketter han 
har på, er økologien i 
centrum

Hotel- og Restaurantskolen i Viborg 
er en del af Mercantec, som i sin 
strategi frem til 2017 skriver om Bæ-
redygtighed, at:

de erhvervsrettede uddannelser 
har pligt til at lære elever og kur-
sister at forholde sig til miljømæs-
sige spørgsmål, og at Mercantec 
har pligt til at gå forrest som en 
god rollemodel. 

Denne strategi tager uddannelsesle-
deren af Hotel- og Restaurantskolen, 
Dan Laursen, meget seriøst.

- For mig er økologi, dyrevelfærd 
og bæredygtighed en kongstanke, 
siger Dan Laursen. 

Skolen uddanner ernæringsassi-
stenter, som Dan Laursen betegner 
som en vigtig målgruppe for økolo-
gien.

- De skal efter endt uddannelse 
lave daglig mad til mange. Kan vi 
flytte dem i retning mod økologien, 
kan det mærkes, siger Dan Laursen, 
som gør, hvad han kan, for at skabe 

interesse for økologien hos skolens 
elever.

- I starten af uddannelsen tæn-
ker de, at vi er nogle frelste tosser; 
men når de først kommer bag om 
økologien og får indblik i, hvad øko-
logien betyder for grundvand og dy-
revelfærd - og at råvarerne ikke er 
forurenet med hverken sprøjtegifte 
eller medicinrester, så opstår inte-
ressen for økologien hos rigtig man-
ge af skolens elever, fortæller Dan 
Laursen. Han tager eleverne med på 
gårdbesøg, så de med egne øjne kan 
se forskellen og møde landmanden, 
der brænder for sine økologiske pro-
dukter.

- De fleste flytter sig; men for alle 
gælder det, at de træffer valg på bag-
grund af konkret viden og reel infor-
mation om de forskellige produkti-
onsformer, tilføjer Dan Laursen.

Lokalt samarbejde
Skolen er bundet af sine indkøbsaf-
taler; men 20 pct. af indkøbene kan 
lægges uden for aftalerne, og det 
benytter Dan Laursen sig af, når han 
køber ind hos de lokale producenter.

- Det er især i forbindelse med 
specielle begivenheder, at samar-
bejdet med de lokale råvareprodu-
center er naturligt. Og her savner 
jeg faktisk mere opbakning lokalt til 
nye initiativer. For eksempel ville det 
være dejligt, hvis vi kunne få gang 
i nogle torvearrangementer, hvor 
borgerne i Viborg kan købe friske 
råvarer direkte fra producenten. Det 
ville også være med til at skabe be-
vidsthed om, at hvis man holder sig 
til årstidens grøntsager, så behøver 

det ikke at være ret meget dyrere at 
vælge de økologiske råvarer, siger 
Dan Laursen.

Far til fire
Ud over at være uddannelsesleder 
på Hotel- og Restaurantskolen i Vi-
borg er Dan Laursen far til fire, hvil-
ket også kalder på hans indre øko-
log.

- Jeg har kæmpet for økologien 
i mine børns børnehaver. Det er så 
vigtigt, at børn fra de er helt små læ-
rer om økologien, så de som voksne 
selv kan tage ansvar for deres egen 
kost, siger Dan Laursen.

Han er selv vokset op i en mad-
glad familie, hvor de gode råvarer 
var omdrejningspunktet, og der blev 
spist flere grøntsager og mindre kød 
end hos gennemsnittet.

- Til gengæld blev der ikke snak-
ket ret meget om økologi, da jeg 
blev uddannet til kok i begyndelsen 
af 90’erne. Dengang var udbudet 
af økologiske råvarer heller ikke ret 
stort. I dag behøver man jo bare at 
kaste et blik på Solhjulets helt fanta-
stiske udvalg af for eksempel toma-
ter og avocadoer for at få lyst til at 
lave mad, siger Dan Laursen.

Familieforøgelse
Endnu et familiemedlem er på vej 
hjemme hos Dan Laursen: en stud!

- Vi skal følge studens liv lige til 
den dag, den skal slagtes; men det 
skal ikke kun være et familieanlig-
gende. Jeg vil meget gerne bruge 
studen til at markedsføre dyrevel-
færd og økologi via tekst og billeder 
på for eksempel Facebook. Så håber 

jeg, at det spreder sig, og andre også 
får lyst til at adoptere en stud, siger 
Dan Laursen. Og adoptionen af stu-
den er et rigtig godt eksempel på, 
at økologien fylder langt ud over ar-
bejdsdagen hos Dan Laursen.

- Megen af min fritid går med at 
nørde økologi - for eksempel finde le-
verandører, sammenligne priser etc., 
siger Dan Laursen. Han lægger også 
beslag på alle de ledige kvadratme-
ter have han kan finde hos familie, 
venner og bekendte. Her dyrker han 
krydderurter, bær og blomster.

For enden af gaden
Dan Laursen er nemlig også restau-
ratør, sammen med en flok kollegaer 
ejer han restauranten For enden af 
gaden i Viborg, som siden sin start 
for fire år siden har arbejdet intensivt 
på at flytte viborgensernes holdning 
til god mad.

- I starten gik det ikke så godt; 
nu går det faktisk rigtig godt; men 
vi var også nødt til at forære de øko-
logiske sodavand til gæsterne for at 
overbevise dem om, at de er lige så 
gode som Coca Cola og Fanta, som 
slet ikke findes i vores sortiment! Vo-
res ambition er at lave et rigtig godt 
madhus baseret på lokale råvarer, 
og i vores hjerter vil vi økologien 100 
procent, siger Dan Laursen.

... og krydderurterne, bærrene og 
blomsterne ender i gryderne i For en-
den af gaden.

- For små midler får man et stort 
udbytte, og de hjemmedyrkede råva-
rer gør en verden til forskel, når man 
laver mad, siger Dan Laursen.
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L&F: Danske 
producenter skal ikke 
have fortrinsret

Kommuner vil gerne vælge 
økologisk- eller lokaltproducerede 
fødevarer, men begrænses af 
EU’s udbudsregler. Landbrug og 
Fødevarer mener dog ikke, at 
der skal tages særlige hensyn til 
danske producenter, når reglerne 
revideres i en kommende lov. 
Økologiske æbler fra Fejø til bør-
nene i de lollandske børnehaver 
eller frilandsgrise fra Djursland 
til de ældre på plejecentre i 
Århus. Ønsket om at understøtte 
det lokale og regionale føde-
vareerhverv gennem offentlige 
indkøb kan udmønte sig i mange 
variationer. 
Men fælles for de kommunale, 
regionale og statslige indkøbere, 
som ønsker at gå den vej, er, at 
de hurtigt støder hovedet mod 
EU’s udbudsregler og en lang 
række andre praktiske udfordrin-
ger. 
Derfor har regeringen nedsat en 
task force, som skal rådgive og 
vejlede producenter, leverandø-
rer og offentlige indkøbere om 
mulighederne for at prioritere 
andre hensyn end udelukkende 
den lavest mulige pris.


