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Samarbejde mellem
forskere og praktikere
gør en forskel
De seneste år er der kommet meget fokus på samarbejde mellem erhvervslivet
og forskningen. I tråd med
dette har HedeDanmark a/s
de sidste to år arbejdet
sammen med forskere fra
Aarhus Universitet om
udvikling af vandløbsvedligeholdelse i Danmark.

Adgang til ny viden

”I en samtale med Rikke Schultz,

For både virksomhed og forskere

der er biolog i HedeDanmark, så vi

kan et samarbejde give viden, som

en idé i at arbejde sammen om et

normalt ikke vil være tilgængelig.

lignende projekt i Danmark. Jeg

For Tenna Riis er det netop mulig-

kunne indsamle vigtig viden om

heden for at indsamle data, som

plantearters koloniseringsevne, og

hun normalt ikke ville kunne få, der

HedeDanmark kunne udvikle en

gør det attraktivt at samarbejde

metode, som rent praktisk kunne

med en virksomhed som Hede-

bruges i genopretning af vandløb”,

Danmark.

fortæller Tenna Riis.

”Jeg kan få undersøgt ting, som

Projektet inkluderede både Aar-

Forskere og praktikere i felten!

jeg normalt ikke ville have adgang

hus Universitet, HedeDanmark og

til. HedeDanmark kan stå for dele

det daværende Århus Amt. Sam-

mønstre og sammenhænge, der

af det praktiske arbejde, som jeg

men udtænkte Tenna Riis, Rikke

kan være interessante og relevante

ikke kan udføre med de ressourcer,

Schultz og Hans-Martin Olesen fra

at teste eksperimentelt”, siger hun.

jeg ellers har til rådighed. Det er for

Århus Amt, hvordan projektet skulle

Om end de beskæftiger sig med

eksempel et meget stort praktisk

køre, og hvordan undersøgelsen

Brugbare metoder

det samme, kan der synes langt fra

arbejde at skære grøde på hele

skulle forløbe.

For HedeDanmark er der mange

åmænds praktiske arbejde i de

vandløbsstrækninger eller udplante

danske vandløb til forskeres grund-

vandløbsplanter over større områ-

HedeDanmark udførte det prakti-

samarbejde med forskere og

videnskab på universiteterne. Imid-

der, og det ville jeg have svært ved

ske arbejde med udplantninger,

uddannelsesinstitutioner.

lertid kan praktikerne og forskerne

at gøre alene” fortæller hun.

mens jeg i det videre forløb ind-

/ Af Line Væggemose, HedeDanmark

få meget ud af at arbejde sammen

Samarbejdet mellem Aarhus

”Vi udtænkte sammen projektet,

gode grunde til, at man vælger at

”Vi vil gerne bidrage til relevante

samlede data til blandt andet at

forskningsprojekter, der styrker

om konkrete projekter. Det erfarer

Universitet og HedeDanmark

vurdere de forskellige arters koloni-

udviklingen af naturen, og derfor

både Carsten With Thygesen, der er

begyndte med et konkret projekt i

seringsevne”, oplyser Tenna Riis.

samarbejder vi med blandt andet

administrerende direktør i Hede-

2005. Tenna Riis havde erfaring

Danmark, og Tenna Riis, der er

Derudover kan erfaringsudvek-

Aarhus Universitet”, siger Carsten

med at forbedre de økologiske for-

sling med vandløbspraktikerne sup-

With Thygesen, der er administre-

forskningslektor ved Plantebiologi

hold i fysisk forarmede vandløb i

plere Tenna Riis’ forskning i vand-

rende direktør i HedeDanmark.

på Aarhus Universitet.

New Zealand gennem udplantning

løbsplanternes tilpasning til det

af vandløbsplanter. Hun undersøgte

omgivende miljø.

”Den primære fordel ved at

”Mange åmænd har arbejdet i

HedeDanmark har som formålsparagraf at udvikle naturværdier og

arbejde sammen er, at vi kan inspi-

her forskellige planters egnethed

rere og supplere hinanden i vores

og udviklede optimale udplant-

de samme vandløb i lang tid, og

finder man det her helt oplagt at

arbejde”, siger Tenna Riis.

ningsmetoder.

over årene kan de have observeret

samarbejde med forskere, hvor

naturressourcer i Danmark. Derfor
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Udplantning af vandløbsplanter i et samarbejdet mellem Aarhus Universitet og HedeDanmark.

somhed til gode, at vi har et sådant

hvilke grødeskæringstidspunkter,

bejde mellem erhvervslivet og

Tenna Riis’
forskningsområde:

samarbejde”, udtaler han.

der var mest fordelagtige, og hvor

forskningsinstitutionerne, og projek-

hyppigt grødeskæringen burde

terne omkring vandløbsvedligehol-

Tenna Riis har i 10 år forsket i

foregå. Et projekt der giver viden

delse viser, at der kan være god

om effekten af forstyrrelse på tag-

grund til dette.

forskningslektor på Aarhus Uni-

Grundvidenskabelige og
praktiske problemstillinger
supplerer hinanden

versitet ved Plantebiologi.

Tenna Riis vurderer, at universiteter-

HedeDanmark til at optimere grø-

bedre, og jeg kunne sagtens fore-

nes primære opgave er at arbejde

deskæringspraksis med henblik på

stille mig at fortsætte med det i

Tenna Riis forsker i akvatiske

med grundvidenskabelige problem-

at reducere de negative økologiske

fremtiden”, siger Tenna Riis.

planters tilpasninger til og sam-

stillinger, og en stor del af hendes

effekter af grødeskæring i vandløb.

spil med det omgivende miljø

forskning er da også netop grundvi-

Ud over de konkrete og længe-

og undersøger, hvorledes

denskab, som i første omgang ikke

revarende projekter har Tenna Riis

um, der samler folk fra kommuner,

naturlige og menneskeskabte

kan bruges i praksis. Men grundvi-

ind imellem også haft kontakt til

virksomheder og universiteter for at

processer påvirker og forandrer

denskaben og den mere praktiske

åmændene i forbindelse med

tale om den aktuelle ferskvands-

planternes udbredelse. Forsk-

forskning kan supplere hinanden.

anden forskning.

forskning og netop skabe synergi

vandløbsvegetation og er

rør og i høj grad kan bruges af

”Jeg kan bruge den grundviden-

”Imellem projekterne har jeg for

effekten af fysiske forhold, her-

skabelige forskning, når jeg arbejder

eksempel haft kontakt til en åmand

under fysiske forstyrrelser

med praktiske aspekter som i samar-

for at spørge ham, om han kan

(f.eks. grødeskæring).

bejdet med HedeDanmark, og

foreslå vandløbslokaliteter, der opfyl-

omvendt kan jeg få inspiration til

der specifikke forhold, som jeg har

ningen har særligt fokus på

”Samarbejdet kunne ikke være

Tenna Riis er i januar 2008 initiativtager til et ferskvandssymposi-

og netværk på tværs.

Ferskvands
symposium:

grundvidenskabelige projekter, når jeg

brug for i mine øvrige undersøgelser.

Den 23.-24. januar 2008

dette sker på et højt fagligt niveau.

arbejder med praktiske problemstillin-

HedeDanmark-folkene har et stort

afholdes der Ferskvandssym-

Samtidig er det naturligvis også

ger. De to former supplerer hinanden

overblik over deres vandløb, og det

posium på Aarhus Universitet.

væsentligt, at der udvikles løsninger

og er begge vigtige”, siger Tenna Riis.

er en viden, jeg kan bruge. Det vir-

Tenna Riis er initiativtager til

I de seneste to år har Aarhus

ker også, som om de synes, det er

symposiet, der samler folk fra

kret i virksomheden, fortæller

Universitet og HedeDanmark også

spændende og sjovt at være med”,

kommuner, virksomheder og

Carsten With Thygesen.

samarbejdet om andre undersøgel-

fortæller Tenna Riis.

universiteter for at tale om den

og metoder, som kan bruges kon-

”Ved at samarbejde med en for-

ser. Blandt andet har et projekt

I HedeDanmark er der begejst-

aktuelle ferskvandsforskning og

sker fra Aarhus Universitet kan vi

inkluderet en specialestuderende,

ring over samarbejdet med Aarhus

være med til at udvikle metoder,

som over et år fulgte vegetationen i

Universitet, og også Tenna Riis

tværs.

der forbedrer vandløbenes tilstand.

forbindelse med et grødeskærings-

håber på et videre samarbejde i

Læs mere på:

Det kommer både forskere, vores

projekt. Her så man på grøde-

fremtiden. Fra politikernes side

www.ferskvandsbiologi.dk

kunder og HedeDanmark som virk-

skæring af tagrør og undersøgte,

lægges der op til yderligere samar-

skabe synergi og netværk på

