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Økosystemer  
– naturens goder
steffen BrØgger-Jensen  
seniorspecialist (Biodiversitet) hos coWi

”vi taler ofte om, hvordan vi forvalter naturen. men det er jo økosyste-
mer, vi forvalter. deres samspil med det fysiske miljø og arternes sam-
spil inden for økosystemerne – dét er grundlaget, når vi naturforvalter. 
Økosystemerne er rummet om den biologiske diversitet.

Jo mere vi ved om økosystemernes funktion, jo bedre kan vi optimere 
de tjenester, økosystemerne leverer – naturens goder, om man vil. 
opretholdelsen af den biologiske diversitet, beskyttelse af drikkevan-
det, rammen for de rekreative aktiviteter, oplevelsen og klimasikring og 
-tilpasning – det er nogle af de goder, vi henter fra et velfungerende 
økosystem. 

det er her, vi gennem en optimal naturforvaltning også forbedrer  
samfundsøkonomien. 

coWi sætter fokus på det, der skaber værdi for naturen – og  
derigennem for samfundet….”

se mere på www.cowi.dk

Vi er 10.000 ingeniører, designere og rådgiVere i 20 lande og skaber bæredygtige helheds-
løsninger inden for byggeri, transport, miljø, energi, olie & gas og management consulting.

Rent vand i hanen
kRæveR Rettidig omhu
(og omfattende 
koRtlægning 
af gRundvandet)
Læs mere på www.ramboll.dk

I Danmark har vi en unik tradition for at have rent drikkevand i hanen. 
Sådan skal det også være fremover. Derfor bidrager Rambøll i disse år til 
gennemførelsen af en grundig grundvandskortlægning over hele landet. 
Dermed får kommuner og vandforsyninger solide forudsætninger for at 
kunne beskytte vores fælles grundvandsressourcer langt ud i fremtiden. 
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Hvad mon der sker, hvis man vender en terrassevarmer 
på hovedet? Så har man en ny og effektiv metode til at 
fjerne klorerede opløsningsmidler. Sammen med TPS-
TECH, Region Hovedstaden og Arkil har vi udviklet en 
ny termisk oprensningsteknik. En gasbrænder opvarmer 
jorden, fordamper forureningen og brænder de klorerede 
opløsningsmidler af. Teknikken kræver mindre udstyr 
og fjerner behovet for at rense luften gennem kul. Og 
inspirationen? Ja, den kom faktisk fra en terrassevarmer.

Ud over at finde innovative metoder til oprensning, kortlægger 
og håndterer vi også forurenet jord. Vi udvikler værktøjer til at 
prioritere indsatserne og arbejder med teknikker, der bruger 
bl.a. mikrobølger og bakterier til at rense jorden. Læs mere på  
orbicon.dk/jordforurening

VI RENSER  
FORURENET 
JORD MED 
FLAMMER


