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Personlig præsentation

 Uddannet Skov og Landskabsingeniør i 2003

 Skovfoged på privat skovdistrikt med ansvar for produktion af juletræer

 Afdelingsleder i anlægsgartnervirksomhed med ansvar for entreprise for DSB 

drift og vedligehold.

 Ansat i HedeDanmark som skovfoged i 2008 til nu.

 Overtog skoventreprisen i Odense kommune i 2013.

 Privat
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Dagens program

 Registrering og planlægning af skovdrift i HedeDanmark

 Hvordan gøres det i praksis

 Hvor bruger vi vores tid og hvorfor

 Hvilken betydning har det konkret for vores kunder.

 Erfaring med opstart af entreprise for Odense kommune

 Baggrund

 Erfaringer det første år.

 Behov for ændringer

 Hvad gjorde vi

 Hvad har vi fået i dag i stedet.

 Betydning i dagligdagen.
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Dagens program

 Introduktion til Driftweb

 Kort demo af programmet

 Fordele ved brug af Driftweb

 Hvad har vi ændret hen af vejen

 Hvor ligger udfordringen

 Fremtiden

 Erfaringer fra forløbet set med entreprenørens øjne

 Behov ved registrering.

 Egne erfaringer og tanker
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Den klassiske skovplanlægning
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Planlægning af skovdrift i HedeDanmark

Hvordan startede det i sin nuværende form:

 Landinfo indføres i HedeDanmark i 1999 ud fra et ønske om at skabe en data 

motorvej hvor relevante data kunne bruges af flere forskelle funktioner i 

HedeDanmark efter første indtastning.

 Ønsket var at opnå følgende fordele:

1. Ønske om standardisering af den måde skovfogeden foretog driftplanlægningen på

2. Ønske om ensretning af de produkter som bliver udleveret til kunder og 

entreprenører

3. Ønske om at kunne samle informationer for HedeDanmark som helhed

4. Ønske om overgang til just in time produktion til savværker og øvrige aftagere.
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Planlægning af skovdrift i HedeDanmark

 Landinfo er idag det centrale værktøj til planlægning og driftstyring i 

HedeDanmark. 

 Flere systemer er siden koblet på, men ideen er at data genbruges i systemet.

ALT REGISTRERES 1. GANG
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Langsigtet målsætning

 Gennemarbejdet langtidsholdbar, fælles 

accepteret målsætning for skovdriften.
 Proces med ejer og forvalter

 Kun langsigtede målsætninger giver mening. Skoven tåler ikke skiftende 

modestrømninger.
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Årlig skovgennemgang.

 Årlig skovgennemgang på 

bevoksningsniveau
 For meget powerpoint og alt for lidt vådt regntøj !

 Skovgennemgang med ejer, eller dennes repræsentant

 Egentlig skovgennemgang. Bevoksning for bevoksning.

 Registrering af mulige og nødvendige tiltag.
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Inddatering af data i systemet

 Aktivitets polygoner indtegnes i kort og der pålægges aktiviteter med økonomi 

modeller.

 Registrering af nøglebiotoper suplerer dine egne observationer:

 Nøglebiotoper angivet på kort, og beskrevet. Tilstand, plejebehov etc.

 Registrering af fortidsminder

 Fortidsminder angivet på kort, og beskrevet. Tilstand, plejebehov etc.

 Registrering af publikumshensyn.

 Registrering af nuværende publikumsfaciliteter, installationer etc.

 Registrering af ønsker til fremtidige publikumsfaciliteter.
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Aktivitets polygoner indtegnes
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Der udskrives aktivitetslister
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Budget dannes automatisk på baggrund af 

aktiviteter
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Aktivitetsplaner og økonomi

Aktivitetsplaner og økonomi:
 Årsplaner:  Aktivitetsplan med tilknyttet økonomi. Økonomiske modeller for hvert 

enkelt tiltag.

 Årsbudget

Budgettilpasningsfase
 Budget tilpasses med ejer

Drejebog for årets drift.
 Endelig plan for skovdriften godkendt af ejer.
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Drift og ressource styring

 Kendte opgaver kan planlægges

 Den der først reserverer kapacitet kan få den når han vil

 Optimeret afsætning giver bedre priser på produktet.

 Der opnås rabat på planter fordi de bestilles i December.

 Der opnås tillæg på kævlepartier fordi vi indgår aftaler vedr. mængder i ca 0,5 år 

i forvejen
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Odense Kommune Skoventreprisen

 Baggrund

 Entreprisen var ”ny”  forstået på den måde at der var ændret på sammensætningen 

af opgaver i entreprisen

 Nye folk på entreprisen både entreprenør og bestiller

 Rammeaftale med udelukkende timeløns arbejde.

 Indhold:

 Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger

 Hegnsklipning inden for bygrænsen

 Bekæmpelse af bjørneklo

 Håndtering af borgerhenvendelser vedr. træer og buske

 Salg af skovede effekter

 Stormberedskab for kommunen
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Det 1. år karakteristiska

 Lille kendskab til opgaven.

 Ingen registrering vedr. hegnsklipning – Alle kommunale arealer mod vej og sti 

skal klippes, når det trænger!!

 1 papir mappe med 3 år gamle registreringer af bjørneklo forekomster.

 Alle borgerhenvendelser kom på mail evnt med PDF kort. 

 Resultat

 Dyr klipning pga meget spildtid i forbindelse med flyt.

 For lidt kapacitet på klipperne fra starten

 Mange borgerhendelser vedr. manglende klipning og forekomst af bjørneklo.

 Svært at bevare overblikket over borgerhenvendelserne generelt.
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Behov for ændringer !!!

 Løsning:

 Registrering af alt hegnsklipning i Mapinfo database vha. af håndholdt gps udstyr.

 Registrering af alle områder med Bjørneklo i Mapinfo database i kategorier efter 

størrelse af forekomst og registrering af alle besøg på arealet.

 Driftweb blev indført i kommunen, udviklet af Grontmij. Bruges til registrering og 

administration af borgerhenvendelser og alle andre opgaver i skoventreprisen.
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Kort intro til Driftweb
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Driftweb

 App ”Giv et tip” til indrapportering. (borger)

 Driftweb office (Bestiller og Driftleder)

 Driftweb onsite. (Udfører/medarbejder i marken)
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Erfaringer og fordele ved Driftweb

 Overblik på kort.

 Alt er samlet 1 sted.

 Nem opgave styring for entreprenøren, der spares resourcer på at videregive 

opgaven.

 Tids besparende for både entreprenør og bestiller.

 Borger får besked når en indmeldt opgave er løst.

 Opgaver kan prioriteres efter vigtighed.
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Udfordringen med Driftweb

 Det kræver medarbejdere der ikke er bange for nyt IT

 Der skal være dataforbindelse af en rimelig kvalitet.
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Erfaringer med registrering.

 Behov:

 Hvad skal din registrering kunne.

 Hvor meget har du behov for at registrere.

 Husk at inddrage alle der skal bruge data fra registreringen.

 Vær opmærksom på om du skaber levende eller døde data?

 Kan der arbejdes videre med data efterfølgende!

 Husk at få historik med hvis du vil følge udviklingen eller måske lære noget nyt
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Registrering af Bjørneklo et eksempel
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Registrering

Det behøves ikke være dyrt og indviklet.
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