
1 
 
 

 

Input til 

Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus 
Forslag fra Det Fælles Bedste 

 

 

En kort historie om ”One Planet Town” – omstillingen af en by 

Ovenstående foto er fra den sydengelske by Frome med 36.000 indbyggere. I 2011 gik en gruppe borgere til Byrådet med en bøn om, at byens 

ledelse begyndte at tage klimakrisen alvorlig. At man startede en omstilling til bæredygtighed og fx begrønnede byen, så den også kunne 

optage CO2, frem for kun at udlede det. Bystyret sagde til borgergruppen, at de jo havde den lokale bypark. ”Now, what more do you wont?” 

lød svaret fra borgmesteren.   

 

Borgergruppen besluttede at danne en borgerliste, stillede op til næste byrådsvalg og fik 11 af 17 pladser. Ved næste Byrådsvalg fik 

borgerlisten alle 17 pladser, herunder borgmesterposten. Herefter gik man i gang med en omstilling af Frome sammen med borgerne. Den nye 

byledelse stillede borgerne spørgsmålet: ”What does a One Planet Town looks like?” – hvordan ser en by ud, som ikke bruger flere ressourcer, 

end der er til rådighed globalt? En by som samtidig er en klimavenlig by. 

 

Og borgerne gik i gang med at finde svar. Man lavede fællesspisninger, reparationscafeer, genbrugsbutikker, begyndte at dyrke fødevarer i 

fælleshaver i byen, lavede fødevarefællesskaber. Man oprettede samkørselsordninger, indrettede cykelstier osv.  

På billedet ser man en gruppe, der har etableret en butik ”Share – a library of things”, hvor man har udvidet princippet fra biblioteker til at 

gælde ikke blot bøger, men alle ting: Vi kan deles om tingene (share). Lån mine ting, når jeg ikke bruger dem. Så behøver vi ikke alle sammen 

eje alt. Derved sparer vi den hårdt prøvede klode for både ressourcer og en masse CO2. 



2 
 
 

 

 

Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord Hvorfor denne klimaplan? …         3 

Kapitel 1.  Udgangspunktet er en brændende platform, en verden på vej mod klimakaos.  
- Kommuner/lande må omstille radikalt og blive bæredygtige på få år …      5 

Kapitel 2. Verden har aftalt at blive CO2 neutral inden 2050. Men vi er på vej i modsat retning …                     15 

Kapitel 3.  Et nyt Aarhus er under opbygning - ”Smilets By” bliver til ”Vækstens Aarhus” …                               21                             

Kapitel 4 ”Klimaplan Aarhus 2020” – er den grøn eller sort. Er vi på vej til nul CO2 udledning i 2030,  
eller fortsætter vi ’business as usual’ …      25 

Kapitel 5. Alternativet er Det Grønne Aarhus – med et Aarhus baseret på ’Doughnut økonomi’, hvor social 
ansvarlighed kobles med en bæredygtig økonomi og klimavenlighed på alle områder …   39 

Kapitel 6.  Energi. Fra fossil til vedvarende energi …      44 

Kapitel 7.  Byggeri. Bæredygtigt byggeri, boliganvendelse og Aarhus som bæredygtig by …    47 

Kapitel 8.  Transport. Bæredygtig transport 2030 – en bæredygtig trafikløsning for Aarhus …   62 

Kapitel 9.  Landbrug. Landbrug og fødevarer …       76 

Kapitel 10.  Forbrug. Fra overforbrug til grøn enkel livsstil …      82 

Kapitel 11.    Industriproduktion. Fra vækst i varer til vækst i livskvalitet og bæredygtighed …    88 

Kapitel 12.  Naturen. Skove, jorde, planter, miljø, økosystemer - genetablering af biodiversitet … 105 

Kapitel 13.  Fremtidens demokrati. Et nyt samspil mellem borgere og kommune, Klimaborgerråd m.m. … 118 

 

Bilag 1. Forslag til Udbygning af Vedvarende Energi i Aarhus …   126 
 2. Johan Rockström, tale ved COP25 dec. 2019 
 3. Amsterdam, matrix til vurdering af nye politiske og økonomiske tiltag 
 4. IPBES om Biodiversitetskrisen, grafer 
 5. a. Grundvandsbeskyttelse. Læserbrev fra Aarhus Stifttidende 28. maj 2020 
 5. b. Forslag fra den tværpolitiske gruppe ”Det rene vand” 
 6. Vækst og CO2 udledninger 

7. Klimaretfærdighed 
8. Power-to-X, illustrationer 
 
 

 

 



3 
 
 

Forord 

Hvorfor denne klimaplan? 

Det er ved at gå galt. Vi ved at klimakrisen står lige på dørtrinnet, og at vi skal omstille alt, med det samme. Men vi gør det ikke. 

Vi har gennem det sidste års tid forsøgt at sætte os ind i Aarhus Kommunes strategi for klimaet. Der kan være detaljer og planer, 

som vi endnu ikke kender til, men de overordnede linjer tror vi er tegnede. Og selvom der er mange gode enkelttiltag, så er den 

overordnede linje, at mens kommunens plan siger, at man bliver CO2 neutral i 2030, så bliver virkeligheden sandsynligvis en 

ganske anden. Aarhus er ikke på vej til at blive nul-udledende af drivhusgasser, tværtimod vil udledningerne formentlig stige frem 

mod 2030. Vi har forsøgt at skildre dette i følgende to grafer: 

CO2-udledningerne frem til 2030 ifølge kommunen        - Og sådan tror vi, de reelt vil forme sig 

 

  

Hvorfor det er sådan, det hænger sammen med alle de CO2-udledninger, som bystyret ikke medtager. Og al den byvækst og 

vækst i alle sektorer (transport, byggeri osv.), som vil medføre flere udledninger, men som man heller ikke medtager. Det hænger 

sammen med planens urealistiske forudsætninger om at begrænse udledningerne, uden at det gøres klart hvordan. Og meget 

andet – vi gennemgår planerne og begrunder vores opfattelse nærmere nedenfor. 

Klimakrisen – og biodiversitetskrisen – stiller enorme krav til hurtige og radikale omstillinger, hvis vi vil sikre en fremtid der er 

værd at leve for kommende generationer. Det er dybt alvorlige kriser, som vi er nødt til at behandle som kriser.  

Hvad fortalte coronakrisen os? 

Ingen var i tvivl om, at coronakrisen var en krise. Og i Danmark behandlede vi og specielt regeringen den som sådan.  

Når der er krise, så sammenkalder man alle eksperter, sætter alt andet til side og accepterer at der er en ny virkelighed, man er 

nødt til at forhold sig til. I en krise handler man, også selvom man ikke nødvendigvis har alle svarene og ved, hvordan man skal 

løse problemet. 

I en krise lægger man alle kort på bordet og tænker langsigtet og holistisk. Indrømmer alle de vanskeligheder, der tårner sig op 

og gør sit bedste for i fællesskab at finde løsninger. Sådan bliver vi også nødt til at behandle klimakrisen. 

I forhold til coronakrisen støttede vi os på videnskaben. Det gjorde, at vi handlede rationelt og bedst mulig. Vi inddrog løbende ny 

viden fra hele verden og foretog nye handlinger, når vi fik ny viden. Sådan bliver vi også nødt til at gøre i forhold til klimakrisen: 

Lytte til videnskaben, og gøre dét, den fortæller er nødvendigt. 

Under coronakrisen gjorde vi dét, vi mente situationen krævede; - også selv om det indebar store, virkelig radikale ændringer, fx 

at vi simpelthen lukkede samfundet ned, indstillede handel, transport, kulturliv, al offentlig service (bortset fra sundhed) osv. 

Sådan er vi også nødt til at behandle klimakrisen: Handle i overensstemmelse med omfanget af krisen. Ikke gå på kompromis. For 

der findes ikke en middelvej eller halve løsninger ift. klimakrisen – enten adresserer vi problemerne, sådan som de skal tackles, 

eller også gør vi ikke. Det sidste vil betyde, at vi overlader fremtidens generationer til helt urimeligt vanskelige livsvilkår. 
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Under corona-krisen anvendte vi de midler, vi mente var nødvendige. Ved finanslovsforhandlingerne i 2019 stillede regeringen 2 

mia. til rådighed for ekstra klimaindsats. Under coronakrisen brugte regeringen uden at blinke 300 mia. til genopretning af 

erhvervslivet. 

Alt det kan vi lære af og bringe i spil, når vi skal omstille vore samfund til bæredygtige lokalsamfund og nationer. Og det haster 

fortæller FN’s klimapanel. Vi har et tiår, til vi begynder at overtræde de grænser, som vil få store afgørende globale økosystemer 

til at bryde sammen på måder, der ikke længere er muligt for mennesker at kontrollere. 

  

Vi har alle sammen et voldsomt stort ansvar for at handle og gøre det rigtige. Og udfordringerne er så store, at ingen kan klare 

det alene, vi er nødt til at arbejde sammen – borgere, kommune, virksomheder og erhvervsliv, uddannelser, forskning – alle. 

Derfor har vi lavet denne klimaplan. Det er et alternativ og supplement til Aarhus Kommunes Klimaplan, hvor vi forsøger at 

formulere de mange handlemuligheder, vi har. Vi ved, at der ikke findes ’løsninger’ på klima- og biodiversitetskrisen i 

betydningen af, at vi kan løse dem, så de forsvinder – dertil har de fået lov til at vokse sig for store og omfattende.  Men det er 

ikke det samme som, at vi ikke kan og skal handle for at gøre vores yderste for at afbøde virkninger af de kommende krise. 

Og der er mange muligheder. FN’s klimapanel fortalte okt. 2018 i deres rapport om klodens tilstand og om betydningen af at 

overholde Parisaftalens mål om en global opvarmning tættest mulig på 1,5 grader, at vi er nødt til at gøre en indsats på alle 

områder, samtidig - og at det skal starte nu. Det handler ikke længere blot om mere vedvarende energi, eller en omstilling af 

landbruget, eller bæredygtig transport osv. Det handler om at gøre noget inden for alle sektorer, samtidigt og radikalt - og gøre 

det omgående. 

Derfor har vi forsøgt at vise løsninger inden for en lang række områder – fra industri og erhvervsliv til byggeri, bosætning og 

byer, fra landbrug til transport, forbrug, den vigtige og oversete biodiversitet, samt styring og samspil mellem kommune og 

borgere.  

Vi er ikke eksperter. Vi har blot forsøgt at samle og formidle de handlemuligheder, som vi anser for bedst egnede. Hvis der er 

misforståelser, så se venligst lidt overbærende på dem. Meningen er god nok. Og hvis vi har overset væsentlige indsatser, som 

kommunen måtte være i gang med, så er det ikke af dårlig vilje, men fordi vores kendskab i sagens natur har sine begrænsninger.   

Omstillingen er både en enorm udfordring og en kolossal mulighed for at skabe en bedre tilværelse for Aarhus’ indbyggere. Det 

er den mulighed, vi forsøger at gribe med de mange forslag i denne Klimaplan. Vi ser det som muligheder for at skabe mere 

livskvalitet samtidig med, at vi foretager alle de nødvendige omstillinger for at blive klimavenlige for alvor. 

Vi ville egentlig helst nøjes med at skrive nogle ganske få sider. Men det gav ikke mening. Vi forsøger dog at beskrive tingene 

kortest mulig. For hvert følgende afsnit skriver vi noget baggrundsstof for at gøre udfordringen forståelig, men vi forsøger også 

at begrænse dét. Der vil være gentagelser de enkelte afsnit imellem, fordi vi ikke regner med at alle læser fra den ene ende til den 

anden. Så er der ting, vi gerne vil sikre er med. Men hvis du skulle have læst dem tidligere, så spring det venligst blot over.  

Vi håber, at du - og vi allesammen - får fornøjelse af at læse disse inputs til en Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus 2020. 

Med venlig hilsen, Niels Aagaard på vegne af  

Det Fælles Bedste juni 2021 

 



5 
 
 

Kapitel 1. Udgangspunktet er en brændende platform, en verden på vej mod klimakaos.  

Kommuner og lande må omstille radikalt og blive bæredygtige på få år 
Danmark og verden står i en unik klimasituation. I oktober 2018 fortalte FN’s klimapanel (IPCC) – med den samlede globale 

klimavidenskab i ryggen – de 193 lande som deltog ved COP24, at der er godt et tiår til, at verden overskrider afgørende ”Tipping 

Points”. Med mindre det lykkes at reducere CO2 udledningerne så massivt, at den globale opvarmning kan holdes under 1,5-2 

grader. Når Tipping Points overskrides vil selvforstærkende processer uden for menneskelig kontrol gå i gang, hvorved en række 

afgørende økosystemer bryder sammen.  Hver og en af disse er afgørende forudsætninger for livet på kloden. 

 

 

De 15 vigtigste tipping points. Kilde: Stockholm Resilience Center. Eksempelvis permafrosten, der dækker 24% af den nordlige halvkugle. Når den tør op pga. den 
globale opvarmning frigives metan, en drivhusgas der virker 30 gange stærkere end CO2; det accelererer den globale opvarmning. Dette ér startet.  
Et andet eksempel:  indlandsisen på Grønland. Når den tør, så bliver hvide flader som før har reflekteret solens stråler, omdannet til mørke flader af jord, klippe 
eller hav, som opsuger varme og dermed accelererer den globale opvarmning. Når al indlandsis smelter vil dét alene få verdenshavene til at stige 7 m. Det kolde 
afsmeltede ferskvand truer samtidig Grønlandspumpen, som er den fysiske proces, der er forudsætningen for havstrømmene i Atlanterhavet og at Golfstrømmen 
bringer varmt vand fra Mellemamerika forbi Europa og Danmark og dermed sikrer et tempereret klima. Uden dette starter en istid. 

Vi har med andre ord ubeskrivelig travlt med en ufattelig stor opgave: At omstille alt fra a til z. Ikke mindst gælder det verdens 
energiforsyning, som i 2019 for 75%’s vedkommende fortsat er baseret på fossile brændsler, mens vedvarende energi spiller en 
forsvindende rolle, jf. figuren. 30 år efter Brundtlandrapporten er verdens energiforbrug stadig baseret på fossile brændsler, kul, 
olie og gas, som af verdens regeringer modtager støtte der er mange gange større end støtten til vedvarende energi. 

 

Figuren til venstre viser verdens energiforbrug fordelt på energikilder, 

Kilde: Økolariet i Vejle, 2014.  

Som det fremgår stammer langt den største del af energiforsyningen fra 

de fossile brændstoffer: Kul, olie og gas (75%). Derefter kommer 

vandkraft (7%), atomkraft (4%) og endelig vedvarende energi (2%) – 

man aner knap nok dennes bidrag. 

Det er med andre ord en kæmpeudfordring for verden inden for ganske 

få år at erstatte de 75% fossil energi med bæredygtig energi. 

I Danmark udgør fossil energi 67% af den samlede energiforsyning 

(Energistyrelsen, 2017). Af den såkaldt vedvarende energi, som udgør de 

resterende 33%, udgør biomassen to tredjedele (66%).  Med andre ord 

udgør energiforsyning baseret på vind og sol kun 11% af vores energi. Vi 

har derfor ekstremt travlt, hvis/når vi vil nå både at skaffe vedvarende 

energi til nye el-biler m.m. og erstatte den fossile energi til 2030. 
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Hvis ikke Danmark, som et af verdens rigeste lande og med nogle af de bedste forudsætninger for at anvende vind- og solenergi, 
skal kunne omstille i passende omfang og tempo, hvem skal så kunne? Det er oplagt, at Danmark bør gå forrest, herunder 
Aarhus som landets 2. største by og en af de største CO2-udledere.  

”Vi befinder os i en planetær nødstilstand” – klimaforskere fra FN’s klimapanel, 2019 

I forbindelse med FN’s COP25 i Madrid for alle verdens lande i dec. 2019, blev advarslerne skærpet fra IPCC’s side og suppleret af 
en række af verdens førende organisationer på feltet:    

WMO, Verdens Meteorologiske Organisation, sagde nov. 2019: CO2 bliver ved med at stige og har aldrig været højere end i 
2018.   

Global Carbon Project sagde: Fra 2018 til 2019 steg verdens CO2 udledninger yderligere med i alt 0,6%. Hermed har atmosfæren 
nået det højeste CO2-niveau de sidste 300 mio. år, nemlig 415 ppm (parts per million atmosfæreenhed), og er dermed langt 
over de 350 ppm, som ifølge IPCC er det forsvarlige niveau.   

I den franske videnskabstidsskrift Nature offentliggjorde et hold af verdens førende klimaforskere nov. 2019 en analyse, hvori de 
konkluderer, at verden står i en ekstremt vanskelig situation:  ”Vi befinder os i en planetær nødstilstand” og ”Fristen for at 
afværge tipping points er tæt på nul”. Forskerholdet fortæller, at overskridelsen af Tipping points risikerer at udløse såkaldte 
’kaskader’, hvor ét tipping points overskridelse fører til det næste tipping points overskridelse.  

United Nations Environment Programme, UNEP:  Direktør for FN’s miljøprogram, Inger Andersen, udtalte at stigningerne i CO2 
betyder, ”…at vi nu er nødt til præstere dybe udledningsreduktioner – over 7% hvert eneste år”.  Samme UNEP kom op til COP 25 
med analyser, som viser, at verdens regeringer planlægger produktion af olie, kul og gas som overstiger Parisaftalens 1,5 mål 
med 120% frem til 2030 (Production Gap Report og Emission Gap Report).  Et udtryk for, at alle regeringer ganske vist ved, at vi 
skal omstille til vedvarende energi, men i praksis fortsætter med at anvende fossile brændsler.    

IPCC udgav i forbindelse med topmødet i Madrid analyser som viser, at verden er på vej væk fra Parisaftalens mål om max. 1,5 
grads global opvarmning. Vi er i stedet på vej mod 3,2 graders opvarmning ved år 2100, hvis alle lande overholder de løfter, de 
har afgivet til Parisaftalen. Men det gør som bekendt ingen lande endnu. Og USA har ovenikøbet meldt sig ud af Parisaftalen.   

Alle lande, der rent faktisk ønsker at gøre noget ved klimaforandringerne, har derfor ekstraordinært travlt. En opvarmning på 3,2 
grader vil gøre kloden ubeboelig i store områder og truer på sigt menneskehedens fortsatte eksistens.  

Globalt er verdens resterende CO2-budget ifølge IPCC på 420 GtC02 (1. jan. 2018), hvis vi skal holde os tæt på en global stigning 
på 1,5 grader, som forudsat i Parisaftalen fra 2015. Med de nuværende årlige udledninger, vil dette budget være opbrugt i 2028, 
regnet med 2018 som udgangspunkt.   

Danmarks andel af dette budget er på i alt 316 MtCO2, og vi udleder og bruger af budgettet årligt 62 MtCO2, når man indregner 
afbrænding af biomasse samt fly- og skibstrafik. Det betyder, at vi på 5 år skal reducere al CO2 udledning til nul regnet fra 2018. 
Vi vil derfor skulle reducere CO2 med 31% om året, hvis startåret ikke er 2018, men først fra 2020 (https://www.global-
klima.org/).   
Kurven nedenfor illustrerer verdens nødvendige årlige CO2 reduktion, afhængig af hvornår vi starter. Kilde: IPCC

   

https://www.global-klima.org/
https://www.global-klima.org/
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Klimaforsker Johan Rockström opsummerede den globale tendens ved COP25: Vi risikerer, at planeten 
overtager, og at vi mister kontrollen 

 

En af verdens mest anerkendte klimaforskere, Johan Rockström, tidligere leder af Stockholm Resilience Center og nuværende 

leder af Potsdam Institute of Climate Studies sagde i sin tale ved COP 25, dec. 2019, til verdens delegerede ved FN’s 

klimatopmøde: 

 

”Lad mig starte med at være ret klar. Den røde tråd i videnskaben de sidste 20 år er, at vi har undervurderet omfanget af 

forandringer, og vi har undervurderet de risici, vi står overfor. For 20 år siden vurderede IPCC, at katastrofer som det at 

destabilisere indlandsisen kun kunne foregå ved 5-6 grader global opvarmning. I dag konkluderer videnskaben, at risikoen for at 

udløse storskala sammenbrud nås allerede ved 2-3 graders opvarmning. Og IPCC konkluderer nu i sin seneste rapport, at vi 

muligvis allerede har passeret et tipping point, som vil forpligtige alle kommende generationer til ekstra havstigninger på 2 m. 

Dette er det nye risici-landskab. Vi følger i dag en vej, som vil tage os til 3-4 graders opvarmning om kun 80 år. Når dine børn har 

voksne børn. Et sted som planeten ikke har været de sidste 4 mio. år. Faktisk viser den sidste klimamodel, at igennem de sidste 3 

mio. år har temperaturen på kloden aldrig oversteget 2 grader celcius  - 3 millioner år, og aldrig over 2 grader. 

Det giver afgørende videnskabeligt bevis for, at jeres – lovlige og bindende klimamål i Paris aftalen 2015 – er fuldstændig i 

overensstemmelse med videnskaben: 

Passér 1,5 grader celcius, og vi træder ind i en alvorlig farezone. Dette er vores planetære grænse for en sikker og retfærdig 

fremtid for menneskeheden på kloden. 

Passér 2 grader celcius, og vi risikerer at overskride et planetært tipping point, som skubber os langs en ustoppelig bane frem 

mod en drivhus klode. Hvor jorden selv forstærker opvarmningen takket være tabet af naturen og dermed dens evne til at 

opsuge og lagre CO2, permafrosten der tør, tabet af verdens skove – alle de kendsgerninger vi ser hver dag i videnskabens 

publikationer. Som skubber os langt over den grænse som vores egen fossilafbrænding har ført os til. Planeten overtager. (…) 

For 2 uger siden viste vi i videnskabstidsskriftet ”Nature”, hvordan 9 ud af de 15 kendte Tipping Points, de naturelementer som 

regulerer planetens tilstand, er ved at bevæge sig. Og at de er indbyrdes sammenkoblede og kan udløse ukontrollerbare 

domino-effekter: 

Accelereret opvarmning af Arktis – vi så den seneste rapport i går – og Grønlands indlandsis, der smelter og sender koldt, fersk 

smeltevand ud i Atlanten. Dette har formentlig medført en 15% nedsættelse af cirkulationen af varmt vand i det nordlige 

Atlanterhav. Denne nedsættelse kan destabilisere monsunen i Vestafrika, og dermed udløse tørke i Sahel-provinsens region med 

konsekvenser for millioner af mennesker. Det kan også udtørre Amazonfloden. Eller forstyrre den østasiatiske monsun og skabe 

en opbygning af varme i det sydlige ocean, hvilket kan forklare accelerationen af afsmeltningen af isen i Arktis. 

Vi lever i et gensidigt forbundet system, som er i bevægelse. Der er intet tilgængeligt IPCC scenarie, som kan føre os til 1,5 

graders global opvarmning, uden at bøje kurverne for den globale CO2-udledning i 2020. 

The Global Carbon Project 2019, udgivet tidligere denne uge, viser at de globale udledninger fortsætter med at vokse.  Det 

resterende budget for tilladeligt udledt CO2, som giver os en chance for at holde os inden for 1,5 grader er nu nede på 340 Gt 

CO2. Det svarer til 8 års udledning, hvis vi fortsætter som nu.  

Vi er inde i afgørelsens årti. Nyere analyser viser, at bare etableringen af næsten 600 kulfyrede værker, som er planlagt eller 

under konstruktion verden over, alene vil bruge hele dette budget. Så kul alene kan skubbe os udover Parisaftalens grænse. (…) 

Det voldsomme bjerg af beviser på, at vi står over for katastrofale risici, og at vi er ved at løbe tør for tid, leverer videnskabelig 

retfærdiggørelse af at erklære ’planetær nødstilstand’.  (…) Vi vil presse på for at få det på dagsorden til FN’s 2020 

Klimatopmøde, baseret på et videnskabeligt grundlag.  

Hvad er formålet? – At skabe panik?! Selvfølgelig ikke!  Formålet er at muliggøre omstilling i en nødplan frem mod en ’sikker og 

klimaretfærdig fremtid’.   

Vi har den plan. Videnskaben har præsenteret en eksponentiel drejebog, som viser at vi kan bøje kurverne for udledningen af 

drivhusgasser i 2020 og nå 50% udledninger i 2030. Med eksisterende teknologi og med den nuværende økonomi. Vi kan – og 

vinduet er åbnet (muligheden er der). Men kun lige akkurat. Det er på tide at handle.   Mange tak ” (vores fremhævninger). 
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Væksten er den vigtigste drivkraft bag drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning 

Vores økonomiske system voksede frem gennem 1800 tallet, startende i England hvorfra det bredte sig til hele verden; systemet 

er - som noget historisk set enestående - baseret på en stadig vækst hos de enkelte virksomheder, lokalt og globalt. Dvs. en 

stadig søgen efter større overskud, startende med mere produktion, som fører til mere handel, og mere forbrug på stadig flere 

og større markeder samt en voksende økonomisk magt for den enkelte virksomhed.  

I første omgang foregik dette inden for de enkelte nationalstater, siden – især efter anden verdenskrig – stadig mere globalt.  

Fra 1990’erne blev globaliseringen så stærk en tendens på verdensplan - også i dansk økonomi - at mange virksomheder flyttede 

til områder i verden med billig arbejdskraft, med naturressourcer og en lempelig erhvervs- og skattepolitik. Store dele af dansk 

erhvervsliv flyttede i 90’erne og 00’erne til Østeuropa, til Latinamerika eller Asien. Dansk tøjproduktion forsvandt fx til Asien. 

Verdens stigende produktion, handel og forbrug krævede energi og produktionsprocesser, der udledte drivhusgasser som aldrig 

før. Nedenfor viser kurven fra IPCC’s klimarapport 2018 udviklingen i CO2-udledninger fra 1990 til 2018 – det er én lang stigning; 

og det foregår i netop den periode, hvor verdenssamfundet vidste, at vi skulle standse CO2 udledningerne meget hurtigt. CO2 

tætheden i atmosfæren, som afgør den globale opvarmnings omfang, har aldrig været højere end i 2018, og i 2019 steg den som 

nævnt yderligere med 0,6%. 

 

Jorden er med andre ord på vej mod ’hothouse’; kloden bliver et drivhus, hvor temperaturerne globalt stiger markant. I første 

omgang er vi – siger beregningerne fra IPCC – mest sandsynlig på vej mod 3,2 graders opvarmning år 2100 – med mindre vi 

radikalt reducerer CO2 udledningerne. Fra år 2100 stiger temperaturerne yderligere mod 5 og 6 grader globalt. FN: I værste fald 

rammer vi 5-6 graders global opvarmning allerede år 2100. Dermed vil menneskehedens fortsatte eksistens være alvorligt truet. 

Konsekvenserne bliver voldsomme - for alle på kloden. I første omgang rammer det især de fattigste lande. Men inden længe 

rammer det alle. Også i Europa og Danmark er klimaforandringerne allerede begyndt at vise sig i form af oversvømmelser, 

skybrud, orkaner, tørke, skovbrande. Det er ikke noget, der sker ’en gang’, og slet ikke noget der kun sker andre steder i verden. 

 

Kilde: begge figurer over og under - IPCC 2018 

 

 

Klimaforandringerne har vist sig stadig tydeligere i de seneste år i 

Danmark. Klimaforandringerne betyder bl.a. at der falder mere regn i de mest 

regnfulde dele af verden som Nordeuropa. På et tidspunkt bliver jorden mættet og 

kan ikke opsuge mere vand, og derefter begynder vandet at blive liggende på 

jorden. Det medfører oversvømmelser hvor åer som Gudenåen bliver 500 m brede - 

som i 2019. Og grundvandet stiger, så det står lige under overfladen, hvilket 

betyder at landmændene ikke kan så og høste eller køre på markerne, fordi der er 

søer. Blæsten bliver kraftig og orkanerne flere. Der opstår stormfloder som 

oversvømmer de lavereliggende dele af Danmark. Sydfyn, områder ved Roskilde 

Fjord, Køge, Vejle etc. Diger belastes, og indimellem gennembrydes de. I 2019 var 

stormfloder ved Vestkysten ofte omkring 2 m over daglig vande. Det vilde vejr 

betyder at vejret skifter ofte og uden mulighed for at forudse det. Det betyder også 

at vi får tørre somre med tørke, hvor det ikke regner i måske 3-4 måneder. 

Afgrøder, planter, buske og træer dør. Oversvømmelser og vildt vejr ødelægger 

veje, broer, tunneller. Se fx Peter Tanevs ”Vores vejr i 2019” på TV2 Play. 

Vækstens størrelse afgør størrelsen af CO2 udslip.  
Til venstre ses kurven over den årlige vækst i verdensøkonomien 

sammenlignet med væksten årligt i CO2-udslip i årene 2000-2016. De to 

kurver følger hinanden. Dvs.  mer vækst fører til mer CO2.  

I 2008 betød den verdensomspændende finanskrise skabt af spekulation 

i finanssektoren, at verdens produktion, handel og forbrug mindskedes 

voldsomt. Boligmarkedets bobler bristede og mange virksomheder 

krakkede. Det afspejles tydeligt i CO2 udledningernes omfang samme år 

– finanskrisen var skidt for økonomien, men godt for klimaet. Det 

samme kender vi fra coronakrisen, hvor den stilstand corona skabte rent 

økonomisk har betydet mærkbare reduktioner i CO2-udledningerne.  

Se også Bilag 6 bagerst med kurver over koblingen mellem vækst og 

CO2- udledninger fra 1991-2017, fra oplæg af Jens Friis Lund juli 2020. 
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Foto fra Silkeborg marts 2020. Januar og februar 2020 regnede det voldsomt i Danmark. Åerne løb over deres bredder og skabte betydelige 

oversvømmelser langs deres forløb. Her er et billede fra marts 2020 ved Silkeborg, hvor Gudenåen er vokset til en bredde af 500 m og 

oversvømmer nærliggende huse. Der sker omfattende skader langs de fleste danske åer og forsikringsselskaberne meddeler, at de ikke dækker 

den slags skader, klimasikring er et privat anliggende. Byen Silkeborg oversvømmes efterhånden som alle dens søer og vandløb løber over deres 

bredder. Videnscentret ”Bolius” udkom i maj 2020 med et temanummer om oversvømmelse og tørke: ”Klimakrisen rammer også din bolig”, 

hvori de fortæller, at 65% af boligejerne bekymrer sig slet ikke eller kun lidt om vandskader (dvs. 35% altså gør), om ”Husk de kritiske 

klimaspørgsmål, når du køber hus” og ”Rust din have til den næste tørke.”  

Klimakrisen er blevet en del af dansk hverdag, hedder det, ”Ekstrem regn og lige så ekstrem tørke er det klima, du kan vente mere af fremover. I 

temaet ser vi på, hvordan du forebygger skader i hus og have på grund af de nye klimatilstande.” Det er tilsyneladende ikke faldet Bolius’ 

redaktion  ind, at man kan forebygge klimaforandringer. Bolius nævner 5 årsager til oversvømmelse: 1) højtstående grundvand, 2) længere 

perioder med regn, 3) skybrud, 4) stormflod og 5) tøbrud. Bolius kommer ikke ind på årsagen bag de 5 årsager: Øgede C02-udledninger og den 

dermed følgende globale opvarmning. Og de kommer ikke ind på årsagen til de øgede CO2 udledninger: Væksten og det øgede forbrug. 

 

Jordens ressourcer opbruges i il-tempo og vi er i færd med at overskride de planetære grænser 

I 00’erne etablerede man i Sverige Stockholm Resilience Center med 28 af verdens førende klimaforskere under ledelse af Johan 
Rockstrøm. På grundlag af studiet af 50 års global klimaforskning definerede centrets klimaforskere 9 områder af jordens 
økosystemer og stofkredsløb, som er altafgørende for livet på planeten.  

I 2009 udkom forskerne med deres første rapport, som bl.a. rummede nedenstående figur. Figuren viser 9 afgørende områder af 
alt liv på jorden: 1. Klima, 2. Biodiversitet, 3. Kredsløbet af kvælstof og fosfor (især fra brugen ifm. brugen af kunstgødning i 
industrialiseret landbrug), 4. Brugen af land og jord (fx skovfældning og industrielt landbrug), 5. Kemiske stoffer (’novel entities’ 
benævnt således for at understrege betydningen af den stadige tilstrømning af nye kemiske stoffer til samfund og produktion). 
6. Frisk drikkevand, 7. Havenes forsuring, 8. Ozonlaget, 9. Partikel-forurening (’atmospheric aerosol loading’). 

For hvert af disse 9 områder havde forskerne analyseret sig frem til:  1) hvad er den grænse inden for hvert område, vi i 
verdenssamfundet ikke må overskride, hvis vi vil bevare balancen ift. det pågældende område, fx partikelforureningen, eller i 
det pågældende økosystem, fx oceanerne, 2) hvor langt er vi i forhold til disse grænser i dag. 

Figuren med ’De planetære Grænser’ illustrerer dette 

Figuren nedenfor viser de planetære grænser i forhold til 9 afgørende områder af alt liv, og hvor vi har overskredet de planetære 
grænser samt i hvilken grad.  

Figuren kræver lidt nærmere forklaring: Inderst ses en blå cirkel, som er den grænse inden for hvert af de 9 områder, vi skal 
holde os indenfor hvis vi skal sikre os at være i en tilstand af balance med naturgrundlaget. Al aktivitet inden for denne cirkel er 
markeret med grønt, for at markere, at man her er i en ’sikker zone’. 
 
Når vores påvirkninger bevæger sig uden for denne cirkel er vi på vej mod tilstande, der er kritiske for planeten. Det markeres 
med gult som advarsler om, at vi er på vej i den forkerte retning – vi er i ”zone of uncertainty”. 
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Og når vi overskrider den yderste røde cirkel er vi på vej i destruktive og katastrofale påvirkninger af økosystemer og naturlige 
kredsløb; af samme grund markeret med rødt. 

Da denne rapport udkom første gang i 2009 havde verden overskredet 3 af de i alt 9 planetære grænser. Da rapporten udkom 
anden gang i 2015, denne gang opdateret og langt mere udbygget mht. datagrundlag, havde vi globalt overskredet 4 af de 9 
planetære zoner, nemlig: Klima, biodiversitet, det biokemiske flow af fosfor og kvælstof (nitrogen) samt ’brugen af land og jord’. 

Når man siger at 4 planetære grænser er overskredet, så kan det lyde, som om man frikender de 5 øvrige områder. Det er 
imidlertid ikke tilfældet. To områder er uden for vurdering, fordi man helt enkelt ikke har tilstrækkeligt datamateriale til at 
analysere de to områder. Det gælder ”partikelforureningens omfang” samt ”området for kemiske stoffer”.  

Området ’Frisk drikkevand’ er ikke overskredet endnu, men der er af FN’s forskergrupper sat udløbsdatoer for, hvornår vi for 
alvor kommer til at mangle frisk drikkevand. Fx i FN-rapporten ”Adapt now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience”, 
der udkom sept. 2019.  Heri siger FN-arbejdsgruppen med den tidligere FN-generalsekretær Ban Ki Moon som formand: 

“I 2050 vil antallet af mennesker, der savner tilstrækkelig adgang til vand mindst en måned om året, stige fra 3,6 milliarder i dag 
til mere end 5 milliarder, resulterende i en konkurrence om vand uden fortilfælde. Denne kamp vil give næring til regionale 
konflikter og migrationer og dermed sønderrive den allerede tyndslidte sammenhængskraft i samfundet, især i 
udviklingslande.”(citeret efter Information, Jørgen Steen Nielsen 13.9.2019). 

Noget tilsvarende kan siges om området ’havenes forsuring’ hvis forsuring (CO2 er en syre og havene opsuger 90% af den øgede 
CO2 i atmosfæren) er i færd med at destruere livet i havene, fra koralrev til fisk, fra plankton, krill til hvaler og økosystemer af 
alger, tang og ålegræs. De døde zoner i havene vokser hele tiden og de bliver flere. Et af disse er på størrelse med Frankrig. 

Det eneste område, hvor samfundsudviklingen har skabt balance er ‘ozon’. Det skyldes at verdens lande i 1978 i Montreal lavede 
en aftale om, at standse udledningerne af stoffer der ødelægger ozon-laget. Sådanne aftaler kan vi lave på alle områder. 
Parisaftalen er netop en sådan aftale. Den skal blot efterleves.  
 

De 9 planetære grænser – “Business as usual is not an option” 
I dag er grænsen for klima - ’Climate change’ - en del mere overskredet end i 2015; vi er tættere på den røde cirkel, da CO2 
udledningerne siden 2015 er vokset til det højeste niveau nogensinde i de sidste 300 millioner år. 
                     Figuren ”Planetary Boundaries” fra 2015 

 
Kilde: Stockholm Resilience Center 

Planetens grænser 
1. Climate Change 

Planetens grænse er overskreden viser figuren, det gule felt er 

på vej mod den røde grænse.  

2. Biodiversitet 

Planetens grænse er voldsomt overskredet, vi er i gang med 

den 6. masseudryddelse 

3. Brugen af land og jord 

Planetens grænse er overskredet.  

Store dele af verdens muld er truet som følge af 

dyrkningsformerne i det industrielle, monokulturelle 

landbrug. Verdens skove er ved at blive brændt og fældet, 

bl.a. til biomasse i de rige lande. 

4. Biokemisk flow 

Planetens grænse er stærkt overskredet. 

Fosfor og Nitrogen fra det industrielle landbrug, fra industri og 

husholdninger 

5. Frisk drikkevand 

Ikke truet i 2015, men stærkt på vej mod at blive overskredet 

grænse. Mange storbyer mangler vand. 3 mia. mangler vand i 

dag. Det vokser til over 5 mia. i 2050. 

6. Havenes forsuring 

Ikke overskredet i dag, men stærkt på vej mod en forsuring, 

der vil ødelægge meget af livet i havene. 

7. Ozon 

Uden for fare takket være internationale aftaler. 

8. og 9. Kemiske stoffer og Partikler i atmosfæren. 

Lader sig ikke analysere kvalificeret endnu. 
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Konklusionen er indlysende: ”Business as usual is not an option.” Udtalelsen stammer fra Johan Rockstrøm, der ledede 
forskerteamet bag Stockholm Resilience Center. Umisforståeligt og uimodsigeligt velunderbygget siger han ved den første 
præsentation af centrets rapport i 2009:  

”Hvis kloden og menneskeheden skal overleve, skal vi inden for de næste få årtier, måske kun 20 år, fundamentalt og fuldstændig 
radikalt ændre vores måde at leve på. Men det kan vi også, er hans pointe, og nævner gennem alle sine foredrag lige siden en 
lang række eksempler på dét.” (”Klodens tilstand”, Niels Aagaard, i magasinet ”Økosamfund i Danmark” #80) – sagt i 2009! 

Den store accelleration  

Den helt afgørende faktor bag den alarmerende udvikling for kloden er væksten, ’Den Store Acceleration’:  

”Tag alle parametre, som har betydning for menneskelige livsvilkår…”, siger Rockstrøm i en amerikansk TV-udsendelse fra 2015, 
- ”…fra befolkningsvækst, til byernes vækst, den voldsomt øgede produktion, en mangedoblet transport, tab af regnskov og 
biodiversitet, muldflugt, forsuring af oceanerne, udledning af CO2 og metan, accelereret tab af frisk drikkevand osv. Alle kurverne 
for disse parametre viser kun én tendens: En eksponentiel stigning. Vores forbrug og produktion er gået amok og har skabt denne 
store accelleration” (samme kilde). 

 

 

Kilde: Stockholm Resilience Center 

Konsekvenser af væksten – Den store acceleration 

I ovenstående figur illustreres to ting: Til venstre alle de rødgule kurver over mennesker aktivitet. Den viser en eksponentiel 
vækst for disse såkaldte ’socioøkonomiske’ systemer, nemlig disse:  

Socioøkonomiske  tendenser:  
Verdens befolkning stiger – Byernes befolkning øges – Verdens BNP stiger – Fødevareforbruget øges – Transporten stiger – 
Energiforbruget tilsvarende  – Vandforbrug stiger stærkt  – Ligesom det gælder følgende: Gødningsforbrug – Papirproduktion – 
Turisme – alt er vokset eksponentielt. 

Som konsekvens af denne vækst ses til højre med farverne grøn, hvordan vores aktiviteter påvirker vores planet:  

Ændringer i global miljøtilstand:  
Eksponentiel CO2-udledning – eksponentielt tab af tropisk regnskov – tab af fisk som følge af fiskeri – øget udledning af kvælstof 
(Nitrogen) – eksponentiel stigning i planetens overfladetemperatur - havenes forsuring og forurening tiltager  – et voldsomt tab 
af biodiversitet – eksponentiel udledning af drivhusgassen metan. 

Konklusionen er indlysende: Den menneskelige aktivitet som følger med produktion, handel, forbrug, energiforsyning, byerne, 
forbrug af vand, fødevarer etc. er i gang med at påvirke naturen og simpelthen ændre vores planet.  

Det betyder blandt andet, at vi er i færd med at opbruge planetens ressourcer. Som Katherine Richardson siger i sin bog 
”Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling for alle?”  (Informations forlag, 2019): 

”Selvom al sund fornuft fortæller os, at Jordens ressourcer må være begrænsede, er den erkendelse relativt ny i samfundet – og 
der er stadig mange som har svært ved at acceptere det faktum. Det skyldes nok, at hele vores samfundsudvikling, herunder den 
økonomiske vækst, som den baserer sig på, forudsætter ubegrænset adgang til ressourcer. Accepterer man, at Jordens 
ressourcer er begrænsede, bliver man også nødt til at acceptere, at vores udviklingsmodel for samfundet skal ændres.”  
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Og hun fortsætter: 

”Tidligere i bogen argumenterede jeg for, at naturressourcer udgør vores egentlige valuta, de udgør altså en slags kapital i 
banken. Fortsætter vi med vores hidtidige samfundsmodel, risikerer vi at gå fallit i den forstand, at de naturressourcer, herunder 
miljø- og klimaforhold, som er afgørende for vores trivsel, ikke længere vil være til stede eller bliver væsentligt forandrede.”  

Vores vækstmodel har skabt og skaber hver ny dag overtræk på klodens naturressourcer. Vi er på vej til at miste fundamentale 
ressourcer som frisk drikkevand, muld, skov, ilt, mineraler, metaller, fisk, hele økosystemer som koralrev, vådområder, 
regnskove. Og FN har allerede igennem globale analyser sat udløbsdatoer på de fleste af disse ressourcer. Så er der tomt, og 
produktionen af alle de varer, hvis ressourcegrundlag ikke længere er tilstede, må standse.  

Det gælder fx fødevarer, hvor store dele af verdens muld – dvs. selve forudsætningen for at dyrke fødevarer -  er ved at 
forsvinde pga. muldflugt, som skyldes den måde, vi dyrker jorden på. Vi pløjer, anvender store tunge maskiner, bruger 
kunstgødning, dyrker én og samme afgrøde år efter år (monokultur) osv. Det holder jorden ikke til.  

Der er ikke mere regnskov. Ikke mere fisk. Ingen fosfor. Eller tilstrækkelig ilt i storbyerne. Vi kan ikke finde drikkevand nok.  
 
Det gælder globalt, og det gælder i en by og kommune som Aarhus. 

FN’s store analyse fra maj 2019 af klodens biodiversitet fortæller om konsekvenserne af denne acceleration for naturen: 
Menneskeheden er i gang med den sjette masseudryddelse af arter, dyr og økosystemer. Vi er ved at slå naturen ihjel. Og dét 
ender med, at vi slår os selv ihjel, for vi kan ikke leve uden naturen. Alle vores varer, huse, biler, tøj, fødevarer etc. – alt dette 
forudsætter natur og er lavet af natur. 

Rapporten - den største og mest grundige nogensinde – er lavet af FN’s biodiversitetspanel bestående af 150 ledende 
biodiversitetsforskere fra 50 lande. Konklusionen er entydig og direkte: Vi er ved at slå naturen ihjel. Eller som de formulerer det 
i den korte version af rapporten: 
 
”Naturen er globalt i tilbagegang med hastigheder uden fortilfælde i menneskehedens historie - og hastigheden af udryddelsen 
af arter accelererer med alvorlige konsekvenser for mennesker verden over”.  

FN-panelet hedder IPBES, som står for ”Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”, og 
rapporten kan læses her:  https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment).  

Sagt på en anden måde, så er vi ved at opbruge Jordens ressourcer. Der er sat udløbsdatoer på helt afgørende ressourcer som 
vand, ilt, skov og muld (og hermed fødevarer). I samme proces er vi ved at destruere og udrydde naturen og alle arter, 
biodiversiteten slet og ret. Og det sker stadig hurtigere, i en eksponentielt stigende kurve. Og ingen magthavere reagerer med 
passende handlinger. Ingen på verdensplan. Ingen på landsplan. Ingen lokalt. 

Ovenikøbet er det sådan, at Klima og Biodiversitet hænger sammen. Jo større klimaforandringer, jo mere udryddelse af 
biodiversitet. Jo ringere biodiversitet, jo flere klimaforandringer. 

Jo mere klimaet forværres, jo mere forringes biodiversiteten. Fx betyder tørke i Nordafrika som følge af Klimaforandringer at dyr 
som elefanter, giraffer, løver, zebraer, bøfler etc. dør. Og efter en vis tid: Uddør. Eller: Opvarmningen af kloden og oceanerne 
betyder at fx koralreven dør og meget af oceanernes dyreliv dør. Den øgede mængde CO2 i atmosfæren forværrer samtidig 
forsuringen af oceanerne som følge af det øgede optag af CO2 fra atmosfæren ned i havene. 

Og omvendt: Jo mere biodiversiteten forringes, jo være bliver klimaforandringerne. Fx betyder udryddelsen af regnskovene, at 
den kæmpemæssige mængde af træer og planter der udgør regnskoven, og som kunne have opsuget og lagret CO2 i massive 
mængder, bliver fældet og brændt, hvilket i sig selv forvandler regnskoven fra at være et gode for klimaet til at være en 
belastning for klimaet, fordi afbrændingen af skoven udleder massive mængder af CO2, jf. Amazonas regnskov der brændte for 
nylig, eller de ukontrollerbare ’wildfires’ i Australien sidste år. Og i stedet får man tør savanne, som ikke opsuger og lagrer CO2. 
FN regner med at det meste af verdens regnskov vil være fældet og brændt år 2050.  

Naturen og klodens ressourcer har vi fået til låns. Når vi sjusker med dem, misbruger dem, opbruger dem, brænder dem, 
tankeløst overforbruger dem af hensyn til kortsigtet fortjeneste uden tanke for fremtiden, svarer det til, at vi tømmer vores 
eneste bankkonto. Og en dag er der ingen penge på kontoen.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ipbes.net%2Fnews%2FMedia-Release-Global-Assessment%3Ffbclid%3DIwAR0w4ld_HJvV0A8tOGgWjck4k57aD4pW_TuO0Nhocybv5MSvwMAuibEHCfg&h=AT0s4k_P0m1gCm8C5n8RlW5I4T52I53LSXKRkV_nGXr3FItLWoaKmRDfFaAhoECh2hBYSAU4bVXCZ5hpJGZgnIoTPuX9pwniZdihNRWF7UzXR55J7LAsC191OWf7bU3DFYXQ8fdM4nLZkkERmm3M5XDPbb2ePtTg9ZhL-ViRY_V_uVSq6959iBUNZE6lhHZvBZo_zKQQvmILd0Za5Pu9X8rJXQre_xHrdZIbsZJ7R38fB-2Bm92LwkNsTI2csmRBDWDYV0cAc0whXo5XGii3IF5pbxHVfC6Y_sHh6iFYZkPLhUU9hLaFjoWrhnE82aedVwprnz_-6x8e9OdYkPfPOQSfE9aNcczDEMidlM3LbgjoDRetni3Yy_0QF_kn3PhgwmVQNK4MqBx1QsXvOMMjvevAPSWS9n7nkb6f-lmX-NIKvSLH6g_ItgbINHqgmqyvIqUqfJf_0FKsMisCkEiMB-C0BBP_VHHxy6cK9SL9XXcPBFZxuIuwcLAno5yUyAs1_4YaIdSeTydZi9gXc-JMoo7W9uu-4KXnjxH2wu8ITankcoCv9OtRbn4DaZHS7cP_tEF-Et0dqTIrqu-4CapY5cXqQq5BOU7LKTRLiYYR81oiRbb5DvGQJ4SlTP23OQO9ort1QvTTFQ
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Det gælder også en - indtil videre - rig kommune som Aarhus. Vores tøj, huse, biler, fødevarer, vores vand osv. – det kommer alt 
sammen fra den natur vi i øjeblikket er ved at destruere i motorveje, betonhøjhuse, broer, biler, byer, industrilandbrug, og en 
livsstil som betyder at den gennemsnitlige dansker bruger 4,3 jordklode. Men der kun én. Det er vi nødt til at gøre anderledes. 

Hvad betyder det for Aarhus og vores klimaplaner? 

I lyset af ovenstående er det indlysende, at vi IKKE – under nogen omstændigheder – kan fortsætte ”business as usual”. Aarhus 
som by og kommune kan ikke fortsætte den traditionelle form for vækst. 

Vi kan ikke fortsætte med at øge vores forbrug, fortsætte med mere transport, flere biler, eller fortsætte med at udbygge vores 
byer med 10 – 50 – 140 etagers betonhøjhuse gennem hele midtbyen, vi kan ikke tillade os at øge energiforbruget, handelen, 
skibstransporten og flytransporten eller turismen vores egen og den tilstrømmende med krydstogtskibe, der hver især svarer til 
en by på 5-7000 mennesker.  Vi skal ikke bygge flere motorveje, broer, tunneller og fashionable havneområder langt ud i havet. 

Vi er tvunget til at passe på ressourcerne. Og vi skal passe på klimaet. Og vi skal gøre det i handling, ikke kun i tale og på papir. 
Derfor skal vi en helt anden vej end dette business as usual - vækstens vej - hvis vi vil overleve. Både som mennesker i Danmark, 
som menneskeheden globalt og som borgere i byen og kommunen Aarhus. 
 
En af de mest indflydelsesrige personer i den amerikanske grønne politiske bevægelse, demokraten Alexandra Ocasio-Cortez, 
sagde i sin tale ved byernes topmøde, C40 i København okt. 2019, følgende: 

”Når vi taler med de begreber eller termer som videnskaben opfordrer os til, så er det let at blive kategoriseret som ’alarmister’ 
eller – hvis du ikke er en mand – som ’hysterisk’. 

Til stor ærgelse for mange politikere og vælgere er jeg ked af at måtte konstatere: Der er ingen middelvej i forhold til klimakrisen. 
Enten adresserer vi problemet meningsfuldt og i overensstemmelse med al videnskab, eller også gør vi ikke. 

Dette udsagn er ikke et spørgsmål om radikalisme, det er et spørgsmål om fakta, politik og videnskab. Og enhver beslutning vi 
træffer i tiden mellem nu og i løbet af vores børns fremtid vil bestemme, hvordan menneskers fremtid vil forme sig. 

Om vi kommer til at lide voldsomt eller bygger op i fællesskab, - dét er vores valg. 
Det handler ikke om ’en gang’, om noget der sker i fremtiden - klimakrisen er her allerede.” 

 
(AOC kommer fra Sunrise Movement og er indvalgt som repræsentant for demokraterne i Bronx, New York, i den amerikanske kongres; hun er 

en af de mest indflydelsesrige yngre grønne politikere i USA, der bl.a. har været aktiv bag Green New Deal sammen med Bernie Sanders). 

 
”Der er ingen middelvej i forhold til klimakrisen. Enten adresserer vi problemet meningsfuldt og i overensstemmelse med al 
videnskab, eller også gør vi ikke.” Det er præcis sagen. Vi er nødt til at lave politik med udgangspunkt i klimakrisen og 
biodiversitetskrise. At adressere disse kriser – ellers overlever vi ikke. Og det er desværre ikke en overdrivelse. Menneskenes 
påvirkning af natur og klode har skabt en helt ny periode i vores historie – så omfattende og destruktiv er vores påvirkning. 
 
På vej ind i en ny æra: Den Antropocæne. Vi skal leve med uforudsigelighed og skabe modstandskraft (resiliens) 

 I 11.000 år har vi levet i den Holocene tidsalder, som var den bedst tænkelige ramme om menneskehedens liv med stabile, 
forudsigelse økosystemer. Alle tidligere perioder i klodens historie har budt på voldsomt vanskelige livsvilkår. Men den Holocene 
periode var Edens Have, hvor menneskenes eksistens blev understøttet af planetens stabilitet som aldrig før. 

Nu bevæger vi os ind i en ny tidsalder, siger Stockholm Resiliens Center’s forskere: Den Antropocæne tidsalder, hvor det er 
menneskeheden som afgør planetens udvikling og dermed dens skæbne. Så store er vores påvirkninger allerede. 

Den nye tidsalder kendetegnes ved, at forudsigelighed og stabilitet forsvinder.  Når belastningerne når visse tipping points går 
økosystemernes resiliens/modstandskraft tabt, og så bryder de sammen, pludseligt og uforudsigeligt. Alle de 9 planetære 
områder hænger sammen og påvirker hinanden. Så sammenbrud ét sted fører andre med sig i såkaldte ’kaskader’ af 
sammenbrud.  

Sådan vil vi opleve pludselige sammenbrud i økosystemer, som da Australiens store koralrev for ikke så længe siden pludselig 
mistede sin modstandskraft, kollapsede og blev til død havbund. Årtiers mishandling fra havforurening, turisme, overfiskeri, 
klimaændringer osv. havde nået et tipping point - hvorefter økosystemet brød sammen på ganske kort tid. 

Derfor er vi nødt til at ’bøje kurverne’ – stoppe den eksponentielle vækst, Den Store Accelleration i forbruget, produktionen, 
CO2 udledningen osv.  Montreal aftalen 1987, hvor verdens lande aftalte at stoppe udledning af stoffer, der ødelægger 
ozonlaget, er ét godt eksempel på, at det lader sig gøre. I dag er denne grænse ikke længere overskredet. 
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Vi kan ændre grundlæggende på måden, vi lever. ”Intet forhindrer os i at skabe udviklingen selv”, som en af pointerne i Resiliens 
Centrets 2015 rapport lyder.  Men det skal ske snart, for vi skal til et lav-CO2 samfund på ingen tid: ”Vi står over for den største 
og hurtigste transformation i det næste årti i menneskets historie” (Johan Rockstrøm, 2015).  

Filmen ”Domain” viser det så fantastisk og enkelt: Vi kan bøje kurverne og omstille til et bæredygtigt liv. Alle forslagene i denne 
klimaplan fra Bedsteforældrenes Klimaaktion og Det Fælles Bedste er eksempler på det samme: Vi kan omstille.  

Når civilsamfundet, landsbyer, virksomhederne, hele regioner, lande starter den store omstilling, så kan det gå rigtig hurtigt.  Vi 
kan handle - ”Act now!” som den svenske professor Rockstrøm så indædt insisterende fortæller verden.  

Aarhus og omstillingen  

I lyset af dét, er det indlysende, at Aarhus må satse på at mindske sine CO2 udledninger radikalt og gennemføre en grøn 
omstilling, så hurtigt og så virkningsfuldt som muligt.   

Siden 2007 har Aarhus kommune satset på at blive CO2-neutral i år 2030.  Det er meget prisværdigt. Men Aarhus er vokset og er 
på mange måder på vej til at udlede mere CO2 end i 2007, når alle CO2-udledende faktorer medtages.    

Den primære grund til, at det ikke ser sådan ud på papiret, i de officielle analyser og bystyrets fremstillinger, er at der er 
afgørende dele af CO2 udledningerne, man udlader. Aarhus er skiftet fra kul til biomasse i sin fjernvarme og biomasse – fx 
træpiller og flis - regnes ifølge FN’s regler for at være CO2-neutral.  Det er den imidlertid ikke (mere om dette nedenfor). Hertil 
kommer at man i kommunens opgørelser over CO2 udledningerne ikke medregner en række øvrige faktorer, fx CO2 indeholdt i 
de varer, Aarhus importerer fra udlandet til sit forbrug og produktion, eller CO2 udledninger fra skibe. Hvis disse ting blev 
medregnet, ville udviklingen se væsentligt anderledes ud.   

Samtidig regner Aarhus i indstillingen med en vækst inden for alle væsentlige samfundssektorer i det kommende tiår frem til 
2030.  Det gælder boliger, transport, energi, forbrug, industriproduktion, handel og serviceerhverv, byens logistik.  

Samlet betyder disse og flere ting, at kommunen i virkeligheden ikke har reduceret sine udledninger med godt 50-60% siden 
1990, som er den officielle fortælling. Og at man med stor sandsynlighed vil forøge sine CO2 udledninger i det kommende tiår, 
og på et så afgørende område som energien kun gennemføre en meget begrænset udbygning af den vedvarende energi til 
erstatning af fossil energi. 

At man derfor ikke er på vej mod nul-emission i 2030.  Aarhus er på vej til øget udledning. Aarhus skal revidere sin klimaplan, så 
der udarbejdes en klimastrategi for 2021-2024 og en plan for CO2 reduktion frem mod 2030.  

Dette er en Klimaplan som alternativ til kommunens klimaplan. I håb om at erstatte business as usual med bæredygtighed. Og 
her tillader vi os at gentage figuren fra tidligere, for den er kort og sigende. 
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Kapitel 2. 
Verden har aftalt at blive CO2 neutral inden 2050. Men vi er på vej i modsat retning.  

Et kort overblik over de aftaler, der er indgået internationalt og nationalt: 

Brundtlandkommissionen 

For 35 år siden fortalte FN verden i den såkaldte Brundtlandrapport ”Vores fælles fremtid” fra 1987, at vi var på vej mod 
miljøødelæggelser og problemer af et omfang, som ville true menneskehedens fortsatte eksistens. At verdens lande må sætte 
en ny retning for udviklingen. 

I rapporten gennemgås side for side og i meget stærke vendinger den forarmelse, der var sket af såvel menneskelivet som 
naturen, en udvikling FN-kommissionen fandt indlysende uacceptabel. Kommissionen ønskede i stedet at sætte ’bæredygtig 
udvikling’ på den internationale dagsorden, hvilket de definerede som: 
 
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder 
for at opfylde deres behov i fare.” 

Om den globale opvarmning skrev kommissionen bl.a.  
 
”Afbrændingen af fossilt brændstof sender CO2 op i atmosfæren, hvilket fører til en gradvis global temperaturstigning. Denne 
”drivhuseffekt” kan i begyndelsen af det næste århundrede føre til en sådan forøgelse af den globale gennemsnitstemperatur at 
der sker store forskydninger i landbrugets produktionsarealer, vandstanden i havene stiger så byer ved kysterne oversvømmes, 
og de enkelte landes økonomier ødelægges.” (Vores Fælles Fremtid, 1987, s.15). 

– nu er vi i begyndelsen af ’det næste århundrede’, og nu mærker vi rigtigheden af det, kommissionen siger i rapporten.  

Rapporten beskriver et meget bredt felt af ødelæggelser på kloden. Fx hvordan den globale opvarmning ledsages af 
ørkendannelse, der breder sig ind over store, tidligere frugtbare landområder og skaber sult. Hvordan industrien og landbruget 
forgifter jorden, havet og alle fødevarekæder. Hvordan skove der kunne have opsuget og lagret CO2 hvert år fældes i et omfang 
som på 30 år vil svare til et areal på størrelse med Indien. 

FN’s konference for 172 lande i Rio De Janeiro 1992 

I 1992 besluttede 172 af verdens lande på FN’s Konference om Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro at sætte bæredygtig udvikling 
som overordnet mål for den internationale dagsorden og samfundsudvikling.  
 
Man vedtog en række principper for, hvordan målet kan nås – Rioerklæringen med 27 principper for verdenssamfundets 
samarbejde og Agenda 21 med handlingsplaner, der tager udgangspunkt i de lokale samfund. 

Handlingsplanernes mål var at nedbringe CO2 udslip, mindske forurening, ressourceforbrug og beskytte truet drikkevand. Man 
underskrev også Biodiversitetskonventionen, Erklæringen om Verdens Skove samt Klimakonventionen, hvis mål er at stabilisere 
atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaforandringer.  

Gennem 00’erne nåede verdens klimaforskere frem til at kunne sandsynliggøre, at CO2 koncentrationen i atmosfæren ikke må 
overstige 350 ppm (enheder per millionenhed), hvis det skal lykkes os at holde den globale temperatur under 1,5 hhv. 2 grader. 
De 1,5-2 grader vurderede forskerne var den opvarmning, menneskeheden kunne leve med uden at kloden og dens 
økosystemer overskred de såkaldte ”Tipping Points”, som ville betyde at hele økosystemer begyndte at bryde sammen i et 
omfang, som er uden for al menneskelig indflydelse. 

Udledningerne siden da har i dag bragt os op på en koncentration af CO2 i atmosfæren på 415 ppm – langt over faregrænsen. 

Parisaftalen 2015 
 
I 2015 lykkedes det FN Klimakonvention at få gennemført Parisaftalen. Det er en international aftale, underskrevet af 195 lande 
på COP21 ved klimakonferencen i Paris 2015. Parisaftalen handler om begrænsning af udledning af drivhusgasser gennem grøn 
omstilling, klimatilpasning og finansiering heraf.  

Aftalen forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2° C i 
forhold til det førindustrielle niveau og stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5° C.   

Ifølge aftalen skal hvert af de deltagende lande opstille, planlægge og overvåge egne tiltag mod global opvarmning. Landene kan 
ikke tvinges til at opstille bestemte mål inden for bestemte tidsfrister, men hvert mål skal overgå tidligere satte mål.  

https://denstoredanske.lex.dk/drivhusgasser
https://denstoredanske.lex.dk/menneskeskabte_klimaforandringer
https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhusgasser
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8n_omstilling
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8n_omstilling
https://da.wikipedia.org/wiki/Klimatilpasning
https://da.wikipedia.org/wiki/Globale_opvarmning
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Indtil videre har ingen lande overholdt de løfter, de har afgivet til Parisaftalen i 2015. Og en af verdens største CO2-udledere, 

USA, har som bekendt senere, i 2017, meldt sig ud af Parisaftalen. 

Parisaftalens hovedpointe er, at hvis vi skal afbøde og mindske klimakrisens konsekvenser skal verdens lande lykkes med at 
reducere CO2 udledningerne så massivt og samtidig så hurtigt, at den globale opvarmning kan holdes under 1,5-2 grader. Inden 
2030 skal verdens globale udledninger reduceres med 50% og inden 2050 skal vores nettoudledninger være nul.  

De rige lande som udleder mest skal reducere endnu mere og i endnu hurtigere tempo. Derfor har Danmark vedtaget 

Klimaloven fra dec. 2019, som fastlægger et mål på 70% CO2 reduktion til 2030.  

Vi har med andre ord ubeskrivelig travlt med en nærmest ufattelig stor opgave: At omstille alt fra a til z.  

C40, oktober 2019 i København – ‘Mayors rule the World’ – men gør de nu det? 

Efteråret 2019 mødtes verdens 94 største byer i København til fælles topmøde om byernes selvstændige og særlige rolle i 
omstillingen. C40-netværket præsenterede Deadline2020-rapporten, som er C40-byernes ækvivalent til Paris-aftalen.  

Deadline 2020 har fokus på byernes afgørende rolle i forhold til at sikre gennemførelsen af Paris-aftalen og sikre en grønnere og 
mere bæredygtig fremtid. Alt det, regeringerne ikke gør, det kan byerne gøre. ”Mayors Rule the World” – er sloganet. 
 
Byerne i C40-netværket repræsenterer over 700 millioner mennesker. Netværket er dannet, fordi bystyrerne i verdens byer har 
indset, at en ambitiøs indsats på by- og kommuneniveau er altafgørende, hvis Paris-aftalens globale målsætninger skal indfries. 
60 ud af de 94 C40-medlemmer har indtil videre tilsluttet sig Deadline 2020. 

København præsenterede på C40 sit image som en grøn, bæredygtig by med massevis af cykler. Man undlader undervejs at 
nævne bilerne, hvis antal er steget voldsomt de sidste 20 år, og som på hverdage danner køer fra bycentrum og 50 km ad 
indkørselsmotorvejene ud på Sjælland. Og sådan undlod man at komme ind på alle de ting, der peger i ret af øget CO2-
udledning: Byens øgede forbrug og handel, problemerne med at skaffe rent drikkevand, 40 års voldsomt byggeri etc.  

Københavns overborgmester, Frank Jensen, forklarede, at København var et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at 
efterleve kravet om bæredygtighed og samtidig skabe vækst. Han havde dog ingen tal og ikke for alvor nogen eksempler af 
passende tyngde, der kunne sandsynliggøre dette. 

Al denne grønne snak om bæredygtighed og verdens storbyer, der går forrest i klimakampen, har desværre meget lidt med 
virkeligheden at gøre og kombineres med en i virkeligheden stadigt mere klimabelastende hverdag.   
 
Klimatopmødet COP25 i december 2019 

IPCC udgav i forbindelse med Klimatopmødet, COP25, i Madrid december 2019 analyser som viser, at verden er på vej væk fra 
Parisaftalens mål om max. 1,5 grads global opvarmning. Vi er i stedet mest sandsynlig på vej mod 3,2 graders opvarmning ved år 
2100, hvis vi fortsætter som nu. Og det var vel at bemærke analyser lavet under forudsætningen, at alle 195 lande overholder de 
løfter, de har afgivet til Parisaftalen fra 2015. Men det gør som nævnt ingen lande endnu og USA har ovenikøbet meldt sig ud af 
Parisaftalen.  

Alle lande, der rent faktisk ønsker at gøre noget ved klimaforandringerne, har derfor ekstraordinært travlt. En opvarmning på 3,2 
grader vil gøre kloden ubeboelig i store områder og vil på sigt true menneskehedens fortsatte eksistens inden for en relativ kort 
tidshorisont. 

Klimaloven fra 6. december 2019 – og dens realisering i 2020  

Efter Klimafolketingsvalget juni 2019, hvor befolkningen gennem klimamarcher, -strejker og -debatter, gjorde klimaet til dét 
vigtigste politiske dagsordenspunkt overhovedet, indgik Socialdemokratiet sammen med 4 støttepartier et ”Forståelsespapir”, 
der udnævnte klimaet til at være den nye regerings vigtigste prioritet.  

Det hedder bl.a. i Regeringens forståelsespapir med de 4 støttepartier:  
 
”Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig 
det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør 
noget, men gør det, der skal til for at lave op til Parisaftalen.” (Forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”, s. 1).  
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Som resultat heraf indgik alle partier på nær to en klimalov som opstiller mål for en markant reduktion af udledningen af CO2 
(forstået som drivhusgasser, inklusive metan og lattergas) med 70% i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. 

”Aftaleparterne er enige om, at Danmark skal have en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af 
drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med 1,5 graders 
målsætningen for øje”, (Klimalov, 2019, s. 1). 

Klimaloven havde mange forudsætninger – Klimaindsatsen måtte ikke gå ud over væksten, antallet af arbejdspladser. Det måtte 
ikke belaste de offentlige finanser m.m. I anerkendelsen af og glæden over, at en klimalov langt om længe blev vedtaget – 
ovenikøbet med næsten alle folketingspartier -, var der en tendens til at overse disse vigtige forbehold, som meget let kan 
komme til at betyde, at indsatsen bliver alt for svag i forhold til målet.  

Klimaloven skal indfries gennem Klimahandlingsplaner, som skal formuleres og aftales i løbet af 2020. Handlingsplanerne skal 
indfri CO2 reduktionerne på 70% senest 2030.   

Regeringens 13 Klimapartnerskaber med erhvervslivet. 

Den danske regering nedsatte i efteråret 2019 13 klimapartnerskaber inden for erhvervslivet – store brancher som hver især står 
for afgørende dele af dansk erhvervsliv og produktion – og dermed CO2 udledning. Man bad disse brancher om at aflevere deres 
forslag til klimahandlinger der skal indfri regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2 udledningerne i 2030.  

Planerne og forslagene kom i løbet af foråret fra alle 13 klimapartnerskaber. Generelt var de meget forskellige, afhængig af, om 
det er virksomheder og brancher som er i ’løsningsbranchen’, og dermed kan tjene penge på omstillingen. Det gælder fx 
energisektoren, der leverer fx grøn energiforsyning. Eller om branchen er i ’problemafdelingen’, og derfor skal omstille radikalt 
og dermed er i risiko for at miste penge på omstillingen. Det gælder fx fødevare- og landbrugssektoren og den energitunge 
sektor som fx cementindustrien, landtransporten og luftfarten. 

Derfor havde nogen relativt let ved at levere forslag, som bringer dem langt ift. 70% reduktion af CO2 fra deres branche eller 
sektor. Mens andre opgav at nå målet. Som når landbrug- og fødevarebranchen der indregner mindre madspild og flere 
vindmøller, dvs. indregner indsatser som skal leveres af andre – her af hhv. forbrugerne og energisektoren. Af samme grund 
undlader fødevare- og landbrugssektoren i deres forslag også at medtage det vigtigste instrument: En reduktion af husdyrholdet. 
Langt færre svin og køer, hvis negative indvirkning på klimaet er velkendt og veldokumenteret. 

Samlet levede forslagene ikke op til målet om 70% reduktion. Hvis man fulgte alle forslag til punkt og prikke, vil man ikke nå i 
mål med 70% CO2 reduktion i 2030. Den energiintensive branche, der rummer virksomheder som Portland Cement (som alene 
står for 2% af al dansk CO2 reduktion) og Rockwool,  sagde fx, at man måske vil nå 30% til 2030. Luftfarten sagde – efter lang tids 
forsinkelse - det samme. Generelt handlede mange af forslagene fra erhvervslivet om øgede statslige bevillinger til omstillingen, 
fx til energirenovering. 

Fælles for alle rapporterne og deres forslag var, at man ikke gav opbakning til det centrale virkemiddel som Klimarådet, 
vismændene og en lang stribe af danske og internationale økonomer har peget på som helt afgørende: En CO2 afgift. Konkret 
har Klimarådet foreslået en afgift der stiger frem til 2030 fra nu 180 kr. per ton til omkring 1500 kr. pr. ton.  
 
Det var ganske tydeligt – trods de indimellem mange fine forslag – at de 13 brancheorganisationer og de store virksomheder bag 
primært er skruet fast i vanetænkning om fortsat vækst. De bliver alle målt på bundlinjen og omstillingen kan være bekostelig. 

De grønne foreninger forsøgte forgæves at blive inviteret som Klimapartnerskaber til dialogen om Klimahandlingsplanerne. 

Regeringens to klimaudspil til Klimahandlingsplaner 

Indtil videre (juli 2020) har regeringen gennem foråret 2020 fremsat to klimahandlingsforslag, som samlet vil føre til cirka 20% 
reduktion i 2030, bl.a. bestående af to energiøer med vedvarende energi og en affaldsplan. Man fortsætter med yderligere 
klimahandlingsplaner fra august 2020, hvor en grøn skattereform bl.a. skal behandles.  

Fagbevægelsens Hovedorganisation med dens 1,4 mio. medlemmer anbefalede i maj, at regeringen bør gennemføre en CO2 
afgift. Det presser nu regeringen til at forøge sin indsats. De politiske partier bag ’forståelsespapiret’ presser også regeringen, 
man mener Klimaministeren er alt for længe om at formulere sine forslag til Klimahandlingsplan.  
 
Regeringen er med andre ord presset af de mange divergerende interesser omkring klimaet, og det står uvist i hvilken grad de 
kan, vil og tør gennemføre deres planer om 70% CO2 reduktion.  
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Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og glaciologi i Bergen) kommenterer regeringens initiativer sådan: 

”Reduktionsmålet er fjernt i horisonten set i lyset af de seneste udmeldinger fra den nyligt indgåede klimaaftale (indgået den 22. 
juni af regeringen og et bredt flertal i Folketinget). Klimaaftalen bebuder en CO2e (CO2 ækvivalent) reduktion på 3,4 millioner 
tons i 2030. Det nødvendige i 2030 anslås at være 20 mio. tons for at nå klimalovens mål om 70 procents reduktion. 

For Danmarks vedkommende har vi en ambition om en fossilfri energi- og forsyningssektor allerede i 2030, men det er ikke nok, 
såfremt vi skal i mål med de 70%. Danmark når ikke sit reduktionsmål, medmindre transportsektoren og industrien op imod 
halverer forbruget af fossile brændsler, og landbruget reducerer sine udledninger betydeligt.”  
(”Professor i klimaforandringer: Den politiske klimahandlingsplan snegler sig af sted.”, Information, 27. juli 2020).   
 
Det er med andre ord vigtigt, at ikke blot energisektoren, men også store tunge sektorer som transport, industri og landbrug 
omstiller, hvilket har lange og svære udsigter, hvis man skal vurdere på grundlag af forhandlingerne i foråret 2020. 

 
 

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix. 

I forlængelse heraf skriver Sebastian Mernild: 

”I dag ses den højeste koncentration af CO2 i atmosfæren i et perspektiv på tre millioner år. Samtidig var 2019 året, hvor vi så det største gab 
mellem det, vi udledte, og det, vi burde udlede, for at imødegå Parisaftalen. Men hvor er vi på vej hen, når nu hverken Parisaftalens 1,5 eller 2,0 
graders målsætning er indenfor praktisk rækkevidde? For jo længere vi venter, jo højere bliver risiciene for klimaekstremer i fremtiden. 

Det er (…) vigtigt, at vi minder hinanden om konsekvenser af en stigende udledning af CO2 og stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. For 
de valg, vi træffer i dag, har afgørende betydning for den klode og de udfordringer, vi vil stå overfor i fremtiden. Allerede i dag er mange af de 
observerede ændringer i klimaet af en uset dimension i forhold til forudgående århundreder og i nogle tilfælde flere årtusinder. 

Fortsatte udledninger af drivhusgasser vil medføre yderligere opvarmning og ændringer i alle komponenter i klimasystemet. Det vil for 
eksempel sige varmere, vådere og mere ekstremt vejr mange steder med flere og længere tørkeperioder samt hyppigere og voldsommere 
skybrud, og hyppigere kystnære oversvømmelser bl.a. grundet stigende ustabilitet og irreversible tab fra klodens to isskjolde. 

I forhold til det førindustrielle niveau vil den globale gennemsnitstemperatur ifølge IPCC (FN’s klimapanel) forventeligt passere 1,5 grader 
celsius tidligst i 2030 og 3,2–3,6 grader i 2100. Selv med reduktioner og fuldt stop i CO2-udledninger, vil de fleste konsekvenser af 
klimaændringer fortsætte i mange århundreder. 

Vi står med ryggen mod muren. Vi ser i gennemsnit stadig stigende globale CO2-udledninger til atmosfæren. Dette til trods for, at milliarder af 
dollar allerede er anvendt på grønne investeringer og omstilling over tid. Det har ikke været nok. 
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Den politiske klimahandlingsplan snegler sig af sted med det, vi har set af politiske tiltag i for eksempel COP-regi (Conference of the Parties i 
UNFCCC, FN’s klimakonvention) og af politiske tiltag i dansk klimaregi. Klimaaftalen er et skridt i den rette retning, men langtfra det 
nødvendige for at komme i mål med klimalovens 70 procents reduktion, og med de globale emissionsreduktioner og klimaudfordringer vi står 
midt i. Det, der efterlyses, er effektivt klimapolitisk lederskab fra nationalt til globalt niveau.” 
 
(Sebastian H. Mernild er professor i klimaforandringer og glaciologi ved universiteterne i henholdsvis Bergen og Sogndal og adm. direktør for 
Nansen Centeret, Bergen. Desuden er han hovedforfatter på FN’s klimapanel (IPCC) kommende hovedrapport, der udkommer i 2021.) 

 

Der er kort tid til deadline – og vi har mere travlt end vi forestiller os: Vi skal ikke bare reducere CO2 med 70%, vi skal netto 
lagre CO2 inden 2030. 

70% reduktion af CO2 til 2030 lyder som en ambitiøs målsætning. Det er imidlertid helt utilstrækkeligt, viser nyere analyser. Det 
hænger sammen med den måde, man udregner CO2-udledninger på: 

Målet om 70% reduktion i 2030 relaterer sig til FN’s princip for beregning af drivhusgasudledning, det såkaldte territorialprincip. 
Det betyder at man i beregninger af dansk CO2-udledning ser bort fra de dele af danskeres udledninger, som skyldes 
international skibsfart og flyvning plus det høje og stigende danske forbrug af importerede klimabelastende varer. Herudover ser 
det bort fra CO2 udledningerne forbundet med brugen af biomasse.  

Hvis man derimod opgør CO2 udledningerne ud fra et forbrugsbaseret princip – dvs. hvor meget vi faktisk udleder igennem vores 
samlede forbrug - inklusive importen (netto) af udenlandske varer - så er vores udledninger 1) betydeligt højere og de er 2) 
samtidig faldet langsommere end udledninger målt ud fra territorial-princippet. Det fremgår af de to kurver nedenfor (hvor 
kurven til højre endda er opgjort uden bidrag fra afskovning til biomassen – dvs. det vil se værre ud, hvis det medtages): 
 
(analyse og kurver fra Jens Friis Lund, Anders Bjørn, Mikkel Bosack Simonsen, Stefan Gaarsmand Jacobsen, Anders Blok og Charlotte Louise 
Jensen (2019): ”Outsourcing og omstilling: de danske drivhusgasudledninger genfortolket”, Samfundsøkonomen 4/2019, 15-24. Djøfs Forlag)   

 

Opgjort efter territorialprincippet faldt danske drivhusgasudledninger fra ca. 70 mio. tons CO2 i 1990 til ca. 48 mio. tons i 2017, i 
alt et fald på 32%. Opgjort per indbygger svarer det til et fald på 38%, pga. et svagt stigende befolkningstal (samme s. 16). Og i 
alt tallene for CO2 udledninger indeholder som sagt heller ikke CO2 fra biomasse.  
”I 2018 var de direkte udledninger fra afbrænding af biomasse i Danmark 19 mio. tons CO2-ækv. – svarende til knap 40% af de 
danske udledninger som beregnet efter UNFCCC-princippet (territorialprincippet, naa) – og 2/3 af udledningerne kom fra 
afbrænding af træpiller fra Estland og Letland (Klimarådet 2018)”. (samme, s.17) 

Et land som Danmark, som ikke afskover træer til biomasse i nævneværdig grad, hvis velfærd i høj grad bygger på importerede 
varer og tjenesteydelser, og som ikke selv har meget tung industri, favoriseres derfor på mange måder af denne 
beregningsmetode, af territorialprincippet. 
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Opgjort efter forbrugsbaserede drivhusgasemissioner per indbygger, forbruget, viser udviklingen fra 1995 følgende: 

I 1995 lå udledningen på 19 tons CO2, det er reduceret til 13 tons i 2015. Til sammenligning lå de territorial-baserede 
udledninger på hhv. 15 og 8 tons CO2. Altså langt lavere - alene begrundet i beregningsmetode. Det illustreres ved at kurven for 
forbrugsprincippet først i 2015 cirka når det niveau, som kurven for territorialprincippet havde i 1990.  

Danskernes forbrug og levevis medfører langt højere udledninger end opgørelsen efter FN’s principper viser – vi har med andre 
ord mere travlt, end vi troede.  Hvis reduktionstendensen fra 1995-2015 (forbrug) fastholdes, så vil udledningen i 2030 havne på 
9 tons per person, langt over regeringens målsætning på 3 tons. Reduktionstempoet skal derfor øges med mindst en faktor 2,4, 
for at nå de 70%. Men 70% vil betyde, at Danmark overforbruger sin andel af det globale tilbageværende budget. 
 
I en mail fra juli 2020 skriver Jens Friis Lund således:  
”70% i 2030 (og nettonul i 2040) flugter nogenlunde med, at vi i DK bruger en andel af det resterende budget for 1,5 grader (se 
evt. https://www.youtube.com/watch?v=inlKSXLAbkI) dog uden at der er taget hensyn til fly, international skibstransport og 
biomasse. Altså er 70% i 2030 udtryk for at vi tager en alt for stor andel af budgettet – dvs. DK bør med det samme også begynde 
at trække CO2 ud af atmosfæren. Negative emissioner bør altså ikke bruges til at opfylde 70% målet.”  

70% er altså ikke bare 70%. Vi skal medtage alle CO2 udledninger. Og vi skal reducere i en takt, som gør at vi som land 
overholder vores andel af de samlede reduktioner internationalt i forhold til det CO2 budget, der er til rådighed. 

Konklusionen i analysen fra Jens Friis (Outsourcing) lyder derfor: ”Vi har i denne artikel vist, hvordan den nye dansk politiske 
målsætning om at reducere vores drivhusgasudledninger med 70% i 2030 måske nok er ambitiøs inden for UNFCCC’s 
regnskabsprincip, men at dette princip ignorerer en stor og stigende andel af det totale danske klimaaftryk. Det betyder, at 
Danmark, selv hvis det lykkes at nå 70% målsætningen i 2030, formentlig vil have et forbrugsbaseret klimaaftryk per indbygger, 
som ligger væsentligt over det niveau, som vi gennemsnitligt kan have, hvis vi skal opfylde Paris-aftalens mål.”(s. 23) 

Den overordnede pointe i denne analyse er, at regeringens mål om 70% CO2 reduktion til 2030 er alt for lidt, alt for sent. Vi skal i 
Danmark nå at nettolagre mere CO2, end vi udleder – skabe negative udledninger - allerede inde i 2020'erne.   

Eller med citat fra Jens Friis Lund: ”Summa summarum: vi skal op i et helt andet gear ift. at skabe et klimamæssigt bæredygtigt 
samfund og være med til at afbøde klimaforandringerne.” (mail). 

Samlet betyder det, at når / hvis regering og Folketing ikke får gennemført de nødvendige reduktioner, så øger det byrden for 
kommunerne, hvis vi skal nå en relevant og væsentlig CO2 reduktion. 

Danske kommuner skal alle lave klimahandlingsplaner, som viser hvordan de skal reducere CO2 udledningerne frem til 2030. 
Aarhus skal revidere sin eksisterende klimaplan for 2016-2020, så der udarbejdes en plan for 2021-2024 og en strategi for CO2 
reduktion frem mod 2030 til nul-udledning.  

For at få et indtryk af, hvordan Aarhus håndterer dette, starter vi med et smugkig og et lille billede på de vækstplaner, som 
Aarhus Bystyre har i pipe-line. Det handler om motorveje, broer, havne, højhuse, lufthavn etc. – om mange slags udvidelser og 
vækst. Og alligevel regner kommunen med at komme i mål med nul udledning af CO2 i 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inlKSXLAbkI
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Kapitel 3.  Et nyt Aarhus er under opbygning - ”Smilets By” bliver til ”Vækstens Aarhus” 

Aarhus er en travl by. En feberhed vækstby.  Store byggekoncerner bygger højhuse i midtbyen, kranerne er mange, bygninger 
skyder i vejret en etage per uge; stadig flere, stadig højere. Alle sammen af beton. Alle sammen dybt klimabelastende.  
Nedenunder ses det kommende superhøjhus til kontor på Mindet 6; 143 m med 43 etager kontorbygninger.  Huset får alle andre 
huse til at se små ud, og lægger dermed op til mange flere superhøjhuse. Målgruppen er business. Forventes færdig i 2024. 
 

 

 

Nederst: foto af ’Lighthouse’ som er under opførsel på Aarhus Ø. Forventes færdig i 2022. 350 lejligheder i et tårn på 142 m.  
- Velkommen til Århus, Vækstens By. ”Århus’ p.t. dyreste ejerlejlighed koster 18 mio. og ligger på 9. etage. Lejligheden er på 300 
m2 og er hævet i forhold til etagen nedenunder for at give plads til et nedsænket badekar på det ene af de tre badeværelser i 
lejligheden”. Citeret efter Aarhus Stifttidende, den 16. marts 2028. 
 
Lighthouse er ikke et hus, der er bygget for Aarhus’ almindelige borgere. Det er ikke for folkeskolelæreren, politimanden eller 
sygeplejersken, som arbejder i byen. Det er for hr. og fru. Jetset, business-laget af rige. Det er dem, man gerne vil have til at 
befolke Aarhus’ prestigebyggerier. Det er gode skatteborgere, dem med penge, prestige – vækstens advokater. 
Og når først sådanne superhøjhuse har banet vej for fremtidens Aarhus Midtby, så ruller de andre huse og bliver til det ene 
højhus efter det andet. Og til sidst har vi fået et Manhattan Aarhus. Fuldstændig uden genkendelighed med Smilets By. Og ”Når 
jeg bliver gammel”, så kan jeg sidde nede på molen og kigge på beton, så langt øjet rækker.  
 

 

Aarhus Havn i 2020 – Samlet landareal til 

erhvervshavn ca. 290 ha (blå). Og udvidelsen 

med cirka 100 ha (rød). 

- Teknik og Miljø skriver 14. januar 2020: 

 

”Aarhus kommune vurderer, at Aarhus havn har 

en vigtig infrastrukturel rolle i forhold til byens 

og regionens forbindelse med omverden. En 

udvidelse af Aarhus Havn kan således ses som 

et bidrag til den positive økonomiske udvikling i 

den østjyske region og til at udvikle transport 

infrastrukturen mod mere energieffektiv og 

miljøvenlig godstransport”.  
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Aarhus Havn udvides – væksten går på vandet 

Det er planen, at Aarhus Havn udvides, så der bliver plads til mere handel, mere erhvervsliv, mere kontor, mere skibstransport og 
flere krydstogtskibe, flere containerkraner, mere lastbils- og personbils trafik etc. Mer vækst – navnet bliver: Yderhavnen. 

Tunnel under Marselis Boulevard – tager ’låget af trafikken ned til havnen’ – vækstens varer fra havet 
skal videre ind i landet 

Ekstra Bladet skriver den 2. april 2020 om dette projekt: 
”Coronakrisen kan nu gå hen og blive katalysator for, at det milliardtunge byggeprojekt Marselistunnelen kan blive til andet end 
en bunke støvede papirer fra det sidste årtusind. 

Der er tale om en 1,9 kilometer lang tunnel fra Aarhus Syd til Aarhus Havn under Marselis Boulevard, som skal tage låget af 
trafikken ned til havnen. 

- Det er et projekt der kan pumpe halvanden til to milliarder ud over en seks til otte-årig periode, så det er virkelig noget, der kan 
give markedet en kæmpe indsprøjtning over længere tid, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek 
(V), til TV2 ØSTJYLLAND. 

Projektet har været på bordet flere gange de sidste 20 år, og siden 2013 er man i stigende grad begyndt at se realistiske tiltag i 
retningen mod en realisering. Det har dog alligevel ladet vente på sig. 

Men nu ser det ud til, at der begynder at ske noget for projektet. 

-”Allerede inden coronakrisen troede jeg, at den endelige beslutning var tæt på at blive truffet. Krisen har øget behovet for 
anlægsinvesteringer til at støtte op om et presset erhvervsliv, og derfor er jeg helt overbevist om, at vi får truffet de nødvendige 
beslutninger i 2020”, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Coronakrisen åbner for, at bolden nu kan rulle 
Aarhus Havn har indvilliget i at ville støtte projektet med 350 millioner kroner, som man mener kan blive et kæmpe aktiv for både 
havnen og kommunen. - Sådan et projekt kan bidrage væsentligt til beskæftigelsen i både rådgiver- og byggebranchen. Der er 
mange arbejdspladser i en Marselistunnel, og så er tunnelen samtidig et bidrag til at sikre en grøn omstilling på den anden side 
af coronakrisen, siger kundechef hos Aarhus Havn, Nicolai Krøyer, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Han mener, at det behov for investeringer, som coronakrisen har skabt i erhvervslivet, nu endelig kan sætte gang i projektet. 

- Nu mener vi, at der er en mulighed for at den bold kan rulle. Det kræver, at kommunen kommer på banen, men vi bringer det i 
hvert fald frem som mulighed, siger han. 

Ifølge rådmand Simsek er der gode dialoger både i kommunen og med Christiansborg om, at man vil have gennemført projektet. 
Men bureakrati og teknik har indtil nu stået i vejen for, at projektet kunne føres ud i livet. På trods af, at pengene allerede er på 
plads i kommunen. 

- Vi har en god og fælles sag med Christiansborg som kommune. Vi vil alle gerne sende en større pengestrøm ud i systemet, og 
det kan det her projekt. Christiansborg skal i det her tilfælde ikke engang komme med pengene - vi skal bare have et 
godkendende nik om, at vi må bruge de penge vi har i kassen, siger han. 

Pengene er der, tilladelsen mangler. Sidste uge annoncerede regeringen med finansminister og tidligere Aarhus-borgmester 
Nicolai Wammen (S) i spidsen, at man i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, som nuværende 
Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er formand for, havde landet en aftale om at suspendere anlægsloftet. 

Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne normalt må bruge på eksempelvis renoveringer og nybyggeri - 
det er det loft, der indtil nu har været det helt store benspænd for Marselistunnelen. 

På den måde kan kommuner og regioner nu bruge flere penge, og fremrykke en masse projekter og investeringer, hvilket dansk 
erhvervsliv kan få hårdt brug for under coronakrisen. 
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Arkivfoto: Tobias Nørgaard Pedersen 

  
Suspenderingen af anlægsloftet gælder dog kun for resten af kalenderåret 2020, og derfor er Marselistunnelen ikke omfattet 
heraf grundet projektets lange løbetid. 

- Vi har tidligere været i dialog med blandt andet Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen om, at anlægsloftet skulle fjernes, og 
den nye situation, som coronakrisen har skabt for erhvervslivet, åbner for, at vi presser yderligere på for, at store projekter som 
dette ikke tæller med i loftet over anlægsprojekter, siger Bünyamin Simsek. 

Borgmester Jacob Bundsgaard har som formand for Kommunernes Landsforening været en central forhandler ved det bord der i 
samarbejde med regeringen præsenterede hjælpepakkerne. Ifølge ham er der et stort behov for at færdiggøre planerne om en 
tunnelløsning. 

- Vi er i tæt dialog med transportministeriet om en model for, hvordan man kan realisere projekter som det her, der ikke er 
omfattet af anlægsloftets suspendering i 2020. Det arbejde bør fremskyndes, siger Jacob Bundsgaard, der samtidig oplyser, at 
der er bred opbakning til den idé på både Christiansborg og i Aarhus Kommune. 

 

Udbygninger af motorvejen fra Vejle til Randers, den udvides til 3 spor i begge sider hele vejen  

Businessregionaarhus.dk skriver 20. maj 2020:  

”Der er akut behov for udvidelse til 3 spor fra Vejle til Randers. Væksten holder i kø i Østjylland – den største vækstregion uden 
for hovedstadsområdet.” 
 
”Den voldsomt stigende trængsel på E45 mellem Vejle og Randers er en stopklods for væksten. Trængslen bekræftes i 
Vejdirektoratets analyser. Østjyske motorvej E45 er en af Danmarks 3 mest trafikerede strækninger. Hovedårsagen er væksten i 
Østjylland, og at 15-20% af den samlede trafik på motorvejen er lastbiler. 

Transportfirmaet Frode Laursen: Vi har cirka 300 biler i døgnet, der kører på E45 mellem Vejle og Randers. Vi vurderer, at i 
myldretiden, dvs. en til 2 timer såvel formiddag som eftermiddag, betyder det ekstra køre tid på op til 20% på de strækninger, 
hvor der ikke er 3 spor. 

Søstrene Grene: Vi har købt en ekstra stor grund med henblik på at kunne udvide logistik centret i Årslev og dermed følge med 
vores vækst og udvikling. Vi bekymrer os for, om logistik centrets placering i fremtiden er den rigtige på baggrund af den 
stigende trængsel på E45. Jeg har talt med andre virksomheder, som genovervejer deres lokalisering i det østjyske på baggrund 
af situationen, hvilket jeg synes er ærgerligt med de store investeringer og fine visioner, der er for området.” 
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Lufthavnen Tirstrup – væksten får vinger 

Under Nyheder fra Aarhus Airport 20. januar 2020 står der at læse:  
Chief technical officer Helle Svantemann tjekker ind i lufthavnens ledelse. Hun kommer fra en stilling som 
temaleder for byggemodning i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Nu skal hun stå i spidsen for en større 
udbygning af lufthavnens arealer og aktiver, der er budgetteret med et tocifret millionbeløb.  
 
”Aarhus Airport har påbegyndt en omfattende turn-around, der har sendt lufthavnen på vækstrejse. Jeg har fulgt 
lufthavnens udvikling på afstand, og jeg glæder mig meget til at drive de byggeprojekter, som løfter Aarhus 
Airport helt op i den Internationale liga. Min kerneopgave bliver at skabe de optimale fysiske rammer for 
fremtidens bedste passageroplevelser og fastholde et smidigt flow for gæsterne. Her er det essentielt, at 
rammerne er skræddersyet til den daglige drift, og det gøres i min optik bedst ved at involvere alle 
fagkompetencer på de rigtige trin i projekterne, ” siger Helle Svantemann.  

Det er svært som engageret i Bedsteforældrenes Klimaaktion og Det Fælles Bedste ikke at tænke: Hvor er det 
mon lige, klimaet kommer ind? 
 
Aarhus Kommune ejer indtil videre 90% af aktiekapitalen i lufthavnen og stiller med 90 mio. kr. mens Syddjurs og 
Norddjurs stiller med ekstra 5 mio. kr.  Ved byrådsmøder i de 3 kommuner enedes man om at udvide 
aktiekapitalen med samlet 130 mio. kr. for at investere i moderne faciliteter og flere ruter.  
Aarhus Stifttidende 21. marts 2019. 

 

Kattegatforbindelsen – en motorvejsbro fra Sjælland til Jylland – tværs henover Samsø 

DR TV, Indland 20. januar 2020:  

Cirka 200 Samsinger dannede for nylig en protestforening ”Stop motorvej over Samsø”– øens erhverv, ved Kjeldahl Brødrene, 
hilser broen velkommen. Baggrunden for dette kommer her: 

Liberal Alliance udtænkte projektet Kattegatforbindelsen – en motorvejsbro fra Røsnæs på Sjælland og til Hou på Jyllandssiden. 
Man ville nedsætte tiden der skal bruges for at komme fra København til centrale dele af Jylland. 
Efter klimavalget så den nye trafikminister Benny Engelbrecht at denne Kattegatforbindelse muligvis også kunne 
gå fra Odden havn til Norddjurs Kommune, hvor den blev hilst meget velkommen af den socialdemokratiske 
borgmester Jan Petersen. 
Men en motorvejsbro er jo ingenting uden at der er motorveje hele vejen frem til broen i begge ender. Så der 
skal motorveje i Norddjurs, frem til Odden osv. afhængig af den rute, der vælges. 



25 
 
 

Kapitel 4  

”Klimaplan Aarhus 2020” – grøn eller sort?  

Gennem byrådsmøder i foråret 2020 har Aarhus Byråd fastlagt bindende mål for den kommende klimaplan. Klimaplanen der er 
fremlagt skal fastlægge klimastrategien for Aarhus i den kommende periode 2021-2024 og binde CO2-målene fra 2020 frem 
mod 2030. 

Klimaplanen skal med andre ord afgøre, om Aarhus skal være grøn eller sort – skal vi tage klima- og biodiversitetskrisen alvorligt, 
eller skal vi fortsætte business as usual? - det er dét, der er på spil.   

I indstillingen til Byrådsmøderne 25. marts og 29. april 2020 fastholder man, at Aarhus skal være CO2 neutral i 2030. Det er et 
meget ambitiøst og flot mål. Hvis det er rigtigt, så er meget under kontrol, og vi tackler i så fald klimakrisen forbilledligt.  

Anders Winnerskjold, byrådsmedlem fra Socialdemokratiet, udtrykte sin støtte til Byrådsindstillingen meget præcist: 

"Det her er ekstremt ambitiøst. Vi har en målsætning som er noget mere ambitiøs end regeringens målsætning for 2030. Og 
regeringens målsætning er som bekendt er blandt de mest ambitiøse i verden."  

Desværre er det – langt hen – uden dækning i virkeligheden. Når man går oplæggene til Klimaplan igennem i dybden er det mere 
sandsynligt, at de kommende ti år vil ende med, at den reelle CO2 udledning stiger frem til 2030. Det er selv sagt en katastrofe i 
lyset af, hvad der er sagt ovenfor.  

Vi vil derfor kort gennemgå de udspil, vi indtil videre kender fra kommunen. For hvis de var ok, så er der ingen grund til at lave 
alternative klimaplaner. Så kunne vi roligt overlade tingene til kommunen. 

Det handler bl.a. om fremtidsscenariet:  ”Mål- og forandringsbilleder for omstilling af Aarhus frem til 2030”, lavet i et samspil 

mellem Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling og PlanEnergi. Heri beskrives alle forudsætningerne for CO2 

reduktionerne til nul-udledning i 2030, det var bilag ved byrådsmødet 25. marts under dagsordenspunktet ”Bindende Klimamål”. 

1. Vækst. Man regner med en fortsat vækst i alle kommunens sektorer – boligbyggeriet, transporten, energien, forbruget, 
produktion og handel, koblet med en betydelige tilflytning. Alligevel skaber det ikke mere udledning i beregningerne. 
Vækst i varer, produktion og aktiviteter uden øget CO2 aftryk – det vil være den første kommune i verden, som 
præsterer det, hvis vi taler virkelighed og ikke bare ’på papiret’.  
 

2. Uholdbare forudsætninger. Grundlaget for beregningerne er en række forudsætninger omkring udviklingen i transport, 
varme, el etc. som afgør udviklingen i CO2 reduktion, og som virker mildest talt dybt utroværdige. 
 

3. CO2 som ikke medtages – biomasse m.m. Man udelader en masse CO2 udledning af regnestykket. Det gælder 
biomasse (fjernvarme til 280.000 borgere), (international) skibsfart og CO2 indeholdt i alle importerede varer. Det er 
lovligt og det ser godt ud på papiret, men har ikke meget med Aarhus’ reelle klimapåvirkning at gøre. 
 

4. Ny teknologi skal binde og lagre CO2. Man forventer at nå i mål med nul-udledning af CO2 i 2030 ved at opsuge og 
lagre 400.000 tons CO2 gennem brugen af CCS, carbon capture and storage, teknikken samt CCU, carbon capture 
utilisation, samt Power-To-X, dvs. de teknologiske fix som vi endnu ikke kender teknologien bag i større og anvendt eller 
implementeret skala. Og man undlader til gengæld at anvende naturen til at fange og binde CO2. 
 

5. Transportens CO2 skal reduceres. Man forventer at opnå en CO2 reduktion på 200.000 tons i 2030 gennem en række 
ændringer på transportområdet, som man endnu ikke kender, og som først skal påbegyndes efter 2025. 
 

6. Vedvarende energi prioriteres kun ganske lidt. Endelig rummer planerne en helt utilstrækkelig udbygning af den 
vedvarende energi. Og nærmest ingen tiltag for at mindske den samlede efterspørgsel efter energi. 

I det følgende kommenterer vi relativt kort ovenstående punkter. Det suppleres derefter af en gennemgang af kommunens 
udkast til energistrategi: ”Energistrategi Aarhus – Vejen til fremtidens fossilfrie energisystem” behandlet på Teknik og Miljø 
udvalgets møde 8. juni 2020. 
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1. BUSINESS AS USUAL - MERE VÆKST i AARHUS  

Graferne for Aarhus’ CO2 udledning i indstillingen til Byrådet viser et fald fra 1.3 mio tons CO2 i 2020 til 600.000 tons i 2030, 

hvor det er målet at Carbon Capture skal kunne opsuge og lagre 400.000 tons CO2 og omlægningen af transport skal medføre en 

reduktion med de sidste 200.000 tons C02 årligt. Samlet når man altså tilsyneladende en nul-udledning i 2030.   

Samtlige de sektorer i Aarhus, som bidrager udledningernes omfang vokser imidlertid. Det handler om sektorerne: Energi, 

byggeri, transport, forbrug, produktion, handel, det offentlige. Alt vokser, men det samlede resultat bliver alligevel et fald i 

udledningerne; det er urealistisk. Forudsætningerne for dette regnestykke er en række forudsætninger (anført i Indstillingens 

bilag 2), som skal afkoble væksten fra en vækst i CO2udledninger, de omtales nedenfor. Her først vækstens elementer: 

Elementerne i denne fortsatte vækst er mange bl.a.    

- Flere huse: Tilflyttende kræver flere boliger, samtidig med at man regner med at modernisere og ombygge den eksisterende 

boligmasse i Aarhus. Det medfører en eskalerende udbygning af boliger baseret på fortrinsvis højhuse af beton i midtbyen og 

et stykke ud, koblet med en stærk udbygning i byens udkantsområder af store parcelhusområder især mod vest og nord. 

Nærmest alle disse boliger er bygget af u-bæredygtige materialer og udleder betydelige mængder CO2 både ved produktion af 

materialer, ved anlæg og ved drift.   

  

- Mere transport: Voksende transport baseret på flere fossilbiler frem mod 2025 og derefter gradvist en overgang til el-biler, 

som skal fylde 35% af bilparken i 2030.  Man regner med, at transporten vokser, men kan holdes inden for max. 20%. 

  

- Mere energiforsyning: Et samlet set større energiforbrug, baseret på biomasse til fjernvarmen og en række blandede 

energiforsyningsformer til produktion af el, herunder vedvarende energi som en del af forsyningen. Som forudsætninger har 

man en forventning om max 4% stigning i elforbrug inkl. elbiler og en fastholdelse varmeforbruget trods byvækst.  

  

- Flere varer og større produktion: Fortsættelse af industriproduktionen i Aarhus by og kommune (som er en af Danmarks 

største) og et ok til erhvervslivets ønske om fortsat at vækste gennem flere butikker, større salg og mere handel.   

  

- Øget forbrug: Herunder øget forbrug baseret på importerede varer med betydelig CO2 indhold.   

  

- En generel samfundstendens, urbaniseringen, som betyder, at flere mennesker vil flytte til Aarhus fra landdistrikter og 

udkantsområder. Man regner som bekendt med 5.000 tilflyttere netto årligt. På 10 år er det 50.000 ekstra personer, set i 

forhold til udgangspunktet 280.000 indbyggere i byen, hhv. 336.000 i kommunen, en stigning på 19 hhv. 15%.  

  

Det siges ingen steder direkte i indstillingen, at byggeri, energi, forbrug, produktion etc. fortsat skal vokse, selvom disse sektorer 

alle er med i den eksisterende Klimaplan for Aarhus (2016-2020) og dermed genstand for overvejelser. Med hensyn til 

produktionen siges det dog, at man satser på denne fortsatte 'grønne vækst’:    

”Når Aarhus går i front for den grønne omstilling, forventes nye og eksisterende virksomheder i Aarhus at få en rigtig god 

platform til at udnytte omstillingen til at skabe grøn vækst og dermed nye grønne arbejdspladser”.   

 Og det fremgår også - og mere indirekte - ved, at man har udvalgt én - kun én - af disse faktorer bag øget vækst, som man vil 
gøre noget ved: Transporten. Det er forståeligt, at man vil gøre noget ved transporten. Den er kilde til lange køer, trængsel og 
står for op til 50% af al CO2 udledning i Aarhus. Her vil man nå en reduktion på 200.000 tons årlig udledt CO2 i 2030. Men  
1) man ved ikke hvordan, og 2) det skal først begynde efter 2025.  
  

Men det er endnu aldrig noget sted i verden lykkedes igennem en længere periode at afkoble vækst fra CO2 udledninger. I 2019 

udkom en rapport om dette udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau, EEB, et netværk for 

150 grønne organisationer i Europa. Rapporten Decoupling Debunked blev udarbejdet med økonomisk støtte fra bl.a. EU-

Kommissionen. Med rapportens egne ord lyder konklusionen:  

»Konklusionen er både overvældende og egnet til at bringe én ned på jorden: Ikke alene er der ikke nogen empirisk 

dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres i noget nær den udstrækning, 

der er nødvendig for at afværge miljømæssigt sammenbrud, men måske endnu vigtigere: Det er ikke sandsynligt, at en sådan 

afkobling vil finde sted i fremtiden.«    
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I en artikel om rapporten oversættes det af Jørgen Steen Nielsen således   

”På godt dansk gør forskerne op med forestillingen om, at de velstående i-lande med teknologiens hjælp kan opretholde fortsat 

økonomisk vækst og samtidig nedbringe belastningen af klimaet og biodiversiteten samt presset på vand og andre ressourcer så 

hurtigt, som det er nødvendigt.” 

(Jørgen Steen Nielsen: ”Nyt omfattende studie skyder forhåbninger om grøn vækst ned”, Information 17. juli 2019).  

Artiklen sammenfatter konklusionen således:  

”Der er ingen udsigt til, at verden kan realisere en ’grøn vækst’, hvor klima- og miljøbelastningen reduceres tilstrækkeligt, 

samtidig med at økonomien bliver ved at vokse”.  

  

2. Urealistiske forudsætninger 

Indstillingen til Byrådet regner med mange forudsætninger, hvor det er svært ikke at tænke: Det kommer ikke til at holde i 
virkeligheden. Men de er samlet med til at give billedet af en mindre CO2 udledning, på papiret. 

Fx regner man med at 30% af al fly- og skibstransport bliver baseret på biobrændstof. Udviklere inden for flyindustrien og 
containerskibsbranchen, fx henholdsvis Haldor Topsøe og Mærsk, siger, at den teknik først er klar om tidligst et tiår. Men det var 
her, i 2030, det allerede ifølge kommunens beregninger skulle have virket i flere år. 

Omkring boliger siger man, at varmen kommer fra biomasse og dermed i princippet er CO2 neutral; det behøver man så ikke at 
skulle reducere. Og mht. byggematerialerne til de nye betonhøjhuse, så har regeringen sagt, at de vil gennemføre en 70% CO2-
reduktion - så er dét ordnet, og vi kan roligt fortsætte med forceret byggeri af betonhøjhuse; det vil ikke udlede det store. 

Det samlede varmeforbrug stiger kun 5%, trods byvæksten på 5.000 personer hvert år. Og el-forbruget stiger kun 4%, trods 
byvækst og selvom der skal bruges meget mere el, bl.a. til varmepumper og de 46.000 nye el-biler, man regner med (el-bilerne 
skal ifølge forudsætningerne vokse til 35% af bilparken i 2030, hvor de i dag udgør 0,4% af samme) og fordi el-systemer baseret 
på vind og sol generelt skal erstatte de fossile brændstoffer i stor skala. I nyeste version stiger el-forbruget dog med 50%. 

Transporten, står for op til 50% CO2 af byens udledninger. Her forudsættes, at væksten i privatbilisme kun bliver max 20%. Og at 
den samlede transport reduceres med 200.000 tons CO2. Man ved endnu ikke hvordan, og det skal først ske efter 2025, dvs. i 
næste valgperiode.  

Man regner med at produktionen fra industrien skal vokse, men at industrien vil have udfaset sin brug af fossile brændstoffer 

med 100% og reduceret energiforbruget til industriprocesser med 30%.   

Landbruget laver udefinerede teknologiforbedringer og nye arbejdsrutiner (men fortsætter ellers den CO2 udledende 

monokulturelle industrialiserede dyrkningsform), og så har de reduceret med 25%.  

Det er mange fugle på adskillige tage, nogen af dem meget langt væk, og ingen af dem i hånden. 

Det samlede indtryk er: Man fortsætter med mere transport, mere byggeri, tilflytning, flyvning osv. men det påvirker ikke 
udledningen af CO2 særlig meget. Pga. forudsætningerne. Uden at disse forudsætninger for alvor gennem konkrete redskaber 
og eksempler sandsynliggør, at det kan gå sådan. 

 

3. Den CO2 man har udeladt af beregningerne.  

 

Biomassen.  

Biomassen står for fjernvarmeforsyningen i Aarhus til ca. 280.000 mennesker. Biomassen kommer hovedsagelig fra træflis, og 

udleder CO2 ved afbrænding. Træflis kommer fra store skove, hvor man fælder træerne og laver dem til træflis. Træerne kunne 

have lagret CO2.  
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Langt det meste af træflisen kommer fra udlandet, fortrinsvis fra Nordamerika, de Baltiske lande og Rusland. Træet er sejlet 

hertil tværs over verdenshave på containerskibe der udleder CO2 fra det fossile brændsel, olie, som driver skibene; oftest 

anvender skibene den særligt udledende restolie – ’bunkersoil’. Træerne er høstet med mange, store og tunge maskiner som 

udleder CO2, fordi de er baseret på fossile brændstoffer.  

Afbrænding af træ udleder mere CO2 per kilowattime end både kul og gas – faktisk dobbelt så meget som kul, hvis transporten 

medregnes.  

Man siger, at genplantning af nye træer opsuger den CO2, man lige har brændt af. Men de nye træer er flere årtier – i 
gennemsnit 30-40 år – om at oplagre en tilsvarende mængde CO2. Og vi har et tiår inden vi overskrider Tipping Points. Så længe 
træer er små, opsuger de kun lidt CO2, det er først når de er store og gamle, de opsuger meget. Et 20 år gammelt træ har kun 
formået at binde 0,0205 tons CO2 – 20 kg. Et stort hugtsmodent bøgetræ, der er godt 90 år gammelt, har bundet ca. 5 tons CO2. 
Hvis du fælder det og brænder det af, så skal du plante 244 nye træer og vente i 20 år, før du har opnået CO2-neutralitet. Det 
rejser spørgsmålet om genplantning – for gør man det og gør man det i tilstrækkelig omfang? 

Meget ofte genplanter man ikke engang. Mange steder laver man ”totale skovrydninger”, uden at genplante. Ofte er der 
problemer med certificeringen i bl.a. de baltiske lande og Rusland, dvs. med sikring af at der rent faktisk er tale om træ, der 
erstattes af ny skov, hvilket er hele forudsætningen for regnestykket. Daværende formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen 
skrev i 2018:  
” Hvis der ikke sker genplantning, så vil brugen af biomasse typisk ikke bidrage til at reducere atmosfærens indhold af CO2, 
selvom biomassen erstatter fossile brændsler.” Rapport fra Klimarådet, citeret i Global Økologi fra Rådet for grøn omstilling.  

Ofte forsvares brugen af biomasse med, at biomassen udelukkende kommer fra ’resttræ’, dvs. kviste, grene, faldne og rådne 
træer imellem træstammerne, mens man lader de hele stammer stå. Det er desværre ikke rigtigt.  Oftest tager man hele 
stammer. Det kan simpelthen ikke betale sig at bruge kæmpemaskiner langt inde i vidtstrakte skove til at samle små grene og  

kviste – det giver for lidt træmasse og dermed brændværdi. 
 
 
 

Forskere om Biomasse 
Klimarådet anbefalede i september 2019 regeringen i sine beregninger af CO2 udledningerne fremtidig at medregne (det meste af) 
biomassen med henvisning til, at der udledes CO2 ved afbrænding, og at biomassen ofte transporteres fra fjerne destinationer i 
Rusland, baltiske lande og Nordamerika på skibe, der udleder betydelige mængder CO2 (43% af vores forbrug af fast biomasse kommer 
fra udlandet; 94% af vore træpiller kom i 2017 fra udlandet).  

Rådet for Grøn Omstilling (Det tidligere Det Økologiske Råd) behandlede problemstillingen i et særnummer af Global Økologi 2018. Heri 
citeres bl.a. klimaforsker og medlem af IPCC’s klimapanel, Katherine Richardson, for at advare mod fortsat brug af biomasse. Hun 
henviser til studier af professor Steve W. Running fra University of Mantana (Global Økologi, sommer 2018, ”Kursen er sat mod skov og 
spåner”).  

Rådet for Grøn Omstilling nævnes endvidere en rapport fra tænketanken Chatham Hourse og 3 efterfølgende åbne breve fra grupper af 
henholdsvis 125, 190 og 800 forskere, der advarer EU-Parlamentet om at brugen af biomasse vil få negativ effekt på klimaet.   

FN har ganske vist defineret brugen af biomasse som CO2 neutralt. Men det skete i en situation, hvor verden endnu ikke havde fået 
defineret en deadline ift. CO2 udledningerne, nemlig 2030, hvor vi ifølge IPCC’s klimapanel overskrider afgørende Tipping Points. Den 
deadline har vi nu.  Og FN har åbnet op for en udfasning af biomasse. 

Energistyrelsen i Danmark fremkom i maj 2020 med en rapport om biomasse, som påpegede at kun mindre dele af den anvendte 
biomasse kan regnes som bæredygtig.  

Listen med begrundede advarsler omkring anvendelse af biomasse kan let gøres betydelig længere. Fx hedder det i Global Økologi: 
”Ifølge en analyse fra Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug (DCA) fra 2014 udsender fyring med træpiller mere CO2 per 
energienhed end kul, fordi energieffektiviteten er mindre i træet. Og det kan tage mellem 16 og 38 år før de millioner ton træpiller som 
kraftværkerne afbrænder, er mindre klimaskadelige end kul”.  

I en situation, hvor vi er tidspresset på at reducere CO2 er det ikke længere holdbart fortsat at anvende biomasse som fundament for 
energiforsyningen med varme. 
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På Sydfyn har vi for nylig haft mulighed for at se, hvordan store maskiners grabber tager hele læs af træstammer ad gangen og 
kommer dem i kæmpe maskiner, der laver flis ud af stammerne. Det går hurtigt og det ville aldrig kunne svare sig økonomisk, 
hvis man skulle basere produktionen på ’resttræ’. 

Meget mening giver det heller ikke - når nu verdens skove kunne opsuge og binde CO2 -  at fælde skovene og sejle træet tværs 
over Atlanten for at brænde dem af i kraftværker i Danmark og dermed udlede masser af CO2. Det er ikke i nærheden af at være 
CO2-neutralt. Brugen af biomasse er snarere netto CO2 udledende.  For slet ikke at tale om, hvordan det påvirker 
biodiversiteten. 

Træer er en investering i fremtiden. Og Aarhus bør omgående udfase biomassen og i stedet anvende jordvarme. Som en 
sciencejournalist, Gordon Vahle, siger på Klimabevægelsens facebook: ”Hvordan nogen kan bilde kloge, voksne mennesker ind, 
at biomasse er CO2-neutral, overgår min forstand”. 

Hvis Aarhus’ regnskab for CO2 udledninger skulle være retvisende skal man medtage den CO2 der stammer fra afbrænding af 
biomasse, samt fra høstning og transport af denne. Og så vil kommunens CO2 udledning være ganske anderledes høje. 

Når man i officielle tal og planer kan henvise til at der er sket en halvering af CO2 udledningerne de sidste 10-15 år, eller 60% 
som det ofte nævnes ift. 1990, som bl.a. Simsek nævnte det på Byrådsmødet 25. marts, så skyldes det primært det forhold, at 
man er gået fra kul til biomasse. Og hvor udledningerne fra kul regnes fuldt ud med, så regnes udledningerne fra biomasse til at 
være nul. Dét er hele tricket i den såkaldt grønne omstilling i Aarhus. 

Stadig flere grupper af forskere advarer mod den fortsatte brug af biomasse. Og 17 amerikanske ngo’er har i juni 2020 sendt et 
åbent brev til Aarhus’ borgmester og protesteret mod vores enorme forbrug af træmasse, som betyder at deres skove fældes.  

De amerikanske ngo’er skriver i deres brev bl.a.: ”Aarhus kan udvise fortsat lederskab i klimaspørgsmålet ved at bevæge sig væk 
fra fjernvarme, der baserer sig på Envivas ødelæggelse af skove i Sydstaterne.”  
 
Brevet kommenteres bl.a. sådan af ledelsen i Verdens Skove: ”Det er bekymrende at høre, hvordan vejen til en såkaldt ’grøn’ 
fremtid for Aarhus øger presset på oprindelige, amerikanske skove. For det er især Aarhus, der importerer træpiller fra USA, hvor 
der er en meget problematisk håndtering af skovene”.  

Vi ved oven i købet, at der er alternativer til biomasse, fx jordvarme (geotermi), varmepumper og solanlæg.  

Importen af varer medregnes ikke – ofte har de et højt CO2 indhold, fordi de er produceret i 3. verdens lande med ældre 
teknik og er transporteret langt. 

En stor del af vores daglige varer er importeret fra udlandet. Det indeholder som alle varer et CO2 aftryk, og repræsenterer et 
forbrug af klodens sparsomme ressourcer. Det ser vi officielt bort fra, for importens CO2 aftryk medregnes kun til 
produktionslandets CO2. Vi forbruger - de producerer, og producentlandet lastes for den CO2, varerne indeholder, mens vores 
forbrug sættes til nul. 

Vores import af varer fra hele verden og disses indhold af CO2 er altså ikke medtaget i kommunens beregninger over CO2 

udledningen. Det er helt legitimt og fuldstændig i overensstemmelse med al tradition for statistisk opgørelse.   

Mange af disse varer importeres fra lande, hvor de er produceret ubæredygtigt med brug af kul, olie eller gas. Ofte er de 

efterfølgende transporteret langt på containerskibe eller i fly, som medfører betydelige udledninger.  Varernes indhold af CO2 er 

derfor ofte ret betydeligt.   

Men det indgår ikke i vores opgørelser. For CO2 fra importerede varer regnes kun med til producentlandenes udledninger, fx 

Kina, Thailand, Indien etc. 

Når Aarhus importerer stadig flere varer, med stort CO2 indhold, så er dette derfor skjult i opgørelserne og beregningerne. Det 

tætteste kommunen kommer en inddragelse af dette i indstillingen er følgende passage:  

”Aarhusmålet om neutralitet i 2030 handler om udledningen i kommunen. Men en meget stor del af de varer som forbruges 

lokalt, er produceret uden for kommunegrænsen. Den direkte forurening fra lokal udledning er lille sammenlignet med det 

samlede "fodaftryk", som befolkningen i Aarhus sætter i verden.”  



30 
 
 

Men umiddelbart derefter ser man igen bort fra importen. I føromtalte rapport Decoupling Debunked hedder det om denne 

problemstilling: 

”Dertil påpeger rapporten, at mange af de foretagne analyser (af samspil mellem vækst og CO2 udledninger, red.) er såkaldt 
produktionsbaserede – de medtager kun de CO2-udledninger, der stammer fra produktionen i det pågældende land, mens de 
ikke medregner de såkaldt forbrugsorienterede udledninger, der hidrører fra produktion i andre lande af varer, som importeres. 
Dermed kan der tegnes et positivt billede af den nationale afkobling, som i virkeligheden alene skyldes, at man i den undersøgte 
periode har outsourcet produktion og dermed overflyttet CO2-udledninger til leverandørlandenes klimaregnskab.”… 

I logisk konsekvens af denne tendens ser man ifølge forskerne ofte, at fremskridt med afkobling i ét land finder 
sted samtidig med forværring i andre lande.” (Jørgen Steen Nielsen, Information, 19.7.2019). 

Denne opgørelsesmetode har aldrig taget udgangspunkt i, hvad der var vigtigt og rigtigt i forhold til klimaet. Den har taget 
udgangspunkt i politiske konfliktpotentialer mellem nationalstater, hvor alle forsøger at lempe CO2 udledninger over på andre.  
 
Men hvis vi skal have et retvisende indtryk af, hvor meget vi forbruger og udleder af CO2, så er vi nødsaget til at inddrage alle 
udledninger.  Først da bliver vi fx i stand til at registrere, hvis vores udledninger af CO2 fx stiger, fordi vi køber mere fra udlandet 
til vores forbrug eller til vores produktion – og gøre noget ved det. Fx erstatte det med lokal produktion. Eller undlade at købe 
det. Eller mærke alle varerne med dets retvisende CO2 aftryk, så forbrugerne kan vælge varen fra og man kan pålægge varen en 
CO2 afgift.  

Skibstransporten er heller ikke medtaget. 

Skibstransporten medtages ikke, når den foregår i internationalt farvand. Så falder den mellem to stole – indland og udland. 
 
Sådan gør man officielt. Men det afspejler så heller ikke længere virkelighedens CO2 belastning.  
For at angive en størrelsesorden for væsentligheden i dette, så kan nævnes, at det danske rederi, Mærsk, der er verdens største 
containerskibsfirma, har en samlet udledning fra alle deres skibe, som er af cirka samme størrelse som hele Danmark i alt. Der 
gemmer sig betydelige udledninger i skibstransporten som ikke medtages.  

Det samme gælder flytransporten, som indtil for nylig ikke har været medtaget i opgørelserne. 

Hvis man indregner CO2-udledningerne fra biomassen, og indregner de ting, som regnskaberne i dag ikke medtager, dvs. CO2 

udledninger fra skibstrafik og importerede varer, så vil man få helt andre kurver, som ikke har en chance for at nå nul-emission i 

2030.  

4. Carbon capture – en teknologi på vej, hvis forudsætning er, at der fortsat udledes CO2 

Selv med alle de udeladte CO2-udledninger, selv med gættet på at transporten kan reduceres med 200.000 tons CO2, selv med 
de mange forudsætninger, som virker mildest talt optimistiske, og trods væksten som slet ikke spores i CO2 udledningerne, så 
mangler man at komme i nul med CO2’en til 2030. Man mangler 400.000 tons CO2. Det skal carbon captur and storage (CCS) 
teknikken klare, ifølge kommunen.  

Vi har en sikker måde at opsuge og lagre CO2 fra atmosfæren. Nemlig ved at plante skov, buske, planter – anvende naturens 
formidable evner til at opsuge og lagre CO2, som det sker hver dag, overalt, verden over. Man kan eksempelvis ved plantning af 
40.000 ha skov i passende områder uden for Aarhus opnå opsugning af CO2 på 400.000 tons. Det er en kendt og sikker 
'teknologi'.  
 
I stedet vælger man i indstillingen at satse på brugen af carbon capture, CO2-fangst. Carbon Capture vurderes af udviklere og 
forskere på feltet som en teknik, der endnu er i sin vorden – endnu afprøves i laboratorier, i mindre skala og endnu kun er testet 
i større skala enkelte steder verden over.  
 
Der er samtidig tale om svær og CO2-bekostelig og ikke mindst dyr deponering, hvor det kan være svært at garantere mod 
fremtidige udslip. Anlæggene er dyre i etablering, så kommunen vil komme til at hænge på dyre anlæg i lang tid. Problemet er 
samtidig at teknikken let bliver en sovepude for ikke at gennemføre egentlige CO2 reduktioner.  
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Carbon Capture er en teknik, hvor man indfanger CO2 ud af luften, omformer CO2’en til flydende væske og gemmer det i dybe 
salthorste eller bruge det til fremstilling af elektrobrændstoffer. Problemerne ved det er mange, men først og fremmest, at man 
endnu ikke fuldt ud kender teknikken, der skal præstere dette. Dvs. at vi hænger på dyre, udokumenterede investeringer mange 
år frem, og så vil der måske ikke være råd til fx at plante skov.  

Problemet er ifølge fx udviklere på DTU, at det endnu kun fungerer i mindre skala, og at teknikken, der skal klare opgaven i stor-
skala, endnu ikke er udviklet. På DTU mener man det vil tage årtier før det sker, således siger fx lektor ved DTU, Philip Loldrup 
Folsbøl, der til daglig arbejder med udvikling af teknikken: ”Carbon Capture kan komme til at spille en central rolle i den grønne 
omstilling, allerede inden for de næste årtier”(Information 28. jan. 2020) – men vi har ét tiår. 

Teknikken er samtidig dyr. Fx siger et større Norsk CC-forsøg - et af dem, der er længst fremme - således: 

”Den totale prislappen for fangst, lagring og transport av CO2 for hel kjede for Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud over 
en femårs periode er estimert til 11.8 milliarder NOK. Dette vil tilsvare en CO2 kvotepris på 3000-5000 kr/tonn – som er 15-25 
ganger europeisk kvotepris. Dette gjør det foreløpig ikke økonomisk lønnsomt å satse på karbonfangst.”  
 
(COWI: Dette pilotanlegget har fanget over 90 prosent av CO2-en”). 

Og nok så vigtigt: CO2-fangst foregår gennem store anlæg som skal fungere ved store centrale energianlæg, der udleder CO2. 
Det er hele forudsætningen for CC-teknikken: Der skal være nok CO2 i luften, hvilket forudsætter udledning fra større anlæg, fx 
fra affaldsafbrænding eller biomasse. Vi risikerer derfor, at det binder os til biomasseanlæg a la Studstrupværket eller til 
affaldsafbrændingsanlæg i årtier frem, for at understøtte brugen af carbon capture. Det er indlysende absurd. 

Et særskilt problem er at hele processen er særdeles energikrævende. 25% af al den energi der produceres gennem 
biomasseanlæg, hvorfra CO2 opsuges, går til at opsuge, omforme og lagre CO2’en i undergrunden. 

Derudover er problemet ved CCS: Hvor skal det lagres? I dag kan det ikke lagres i fx Nordøens undergrund pga. de kontrakter, 
der er her. Og er det overhovedet langtidsholdbart, for er det sikkert, at CO2’en forbliver i undergrunden resten af planetens 
tid? 

Det er helt sikkert, at vi er nødt til at opsuge og lagre CO2 fra atmosfæren. Men i stedet for at anvende, en dyr, delvist u-
afprøvet, endnu ikke færdig teknologi, kan man anvende ’naturen’ (i bred forstand) til at fange og binde CO2.  

Monokulturlandbrug, parcelhushaver, vejkanter med ens flora, parker, plæner etc. erstattes af CO2-lagrende planter og buske, 
omlægning af dyrkningsformen i landbruget, begrønning af husfacader og tage i byer, landsbyer og parcelhusområder med 
planter, buske og træer, som man bl.a. kender det fra storbyer hele verden over. 
  
Vi frygter at de penge, som tænkes anvendt til Carbon Capture, gør at der ikke er råd til at plante skov, og begrønne m.v.  
I indstillingen til Byrådet regner man med plantning af 1300 ha skov. Men der skal 40.000 ha skov til at opsuge 400.000 tons 
CO2. 

5. Transporten vil vi undlade at kommentere yderligere her.  
Det sker i afsnittet med vores forslag om en bæredygtig trafikløsning. 

6. Man satser meget lidt på udbygningen af den vedvarende energi i form af sol, vind, jord, bølge og luft. 
 
Efteråret 2019 havde kommunen fremsat et forslag om udbygning af vedvarende energi anlæg. Det medførte godt 240 protester 
fra borgere, som ikke ønskede vindmøller i nærheden af deres bolig, men også en række positive henvendelser bl.a. fra 
Danmarks Naturfredningsforening, der repræsenterer 8.000 lokale borgere samt flere andre grønne foreninger.   
 
Alligevel har kommunen ved Simsek, der er rådmand for Miljø og Teknik, hvem forslagene hørte ind under, valgt at tolke det 
som en udbredt modstand mod vedvarende energi. I andre sager har der været langt flere protester på enkeltsager, hvor 
kommunen ikke desto mindre har insisteret på at gennemføre sine forslag. Tolkningen er muligvis et udtryk for en politisk 
holdning hos rådmanden, snarere end en egentlig holdning iblandt Aarhus’ borgere. 
 
Kommunens forslag om VE-anlæg fra efteråret 2019 – og gentaget i Indstillingen til Byrådet - rummer 2 områder af energikilder - 

vind og sol - og retter sig mod både el og varme. Forslaget rummer:  
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Vindmøller: 3 landvindmøller placeret på arealer ved Vosnæs, 3 landvindmøller placeret ved Kasted, nær mosen, og 2 

placeret ved Aarhus Havn. I alt 8 store vindmøller á 150 meters højde.  

Solvarmeanlæg: 1.300 ha / 13 km2 solenergianlæg inden for kommunegrænsen.  

Kommunens gør i sit udspil selv opmærksom på, at der er tale om en plan for sol og vind, som langt fra formår at leve op til de 

krav, fremtidens energiforsyning stiller til forsyningen med vedvarende energi fra netop sol og vind.   

Kommunens lokale elproduktion fra sol og vind udgjorde i 2017 under 3% af kommunens samlede elforbrug, og man regner med 

ved fuld udnyttelse af de arealer, som VE-temaplanen udlægger til VE-anlæg, at den lokale elproduktion fra sol og vind vil nå op 

på godt 60% af det samlede elforbrug. Altså langt fra at kunne dække behovet for el.    

Planens forsyning af varme baseret på vedvarende energikilder - her forstået som sol og vind inklusive forventet geotermi, men 

uden biomasse - er væsentlig mindre end de 60%.   

Samlet set er der derfor tale om at Aarhus - ved hjælp af vedvarende energikilder – vil være langt fra at leve op til det 

energibehov, kommunen får inden for det kommende tiår. 

En af de ting, der derfor undrer i indstillingen til kommunens klimaplan er, at den satser så lidt på udbygningen af den form for 

energi, som vi ved skal erstatte fossile brændstoffer – den vedvarende energi i form af sol, vind, jordvarme, bølge/havenergi.  

Forslaget virker meget uambitiøst. Aarhus og Danmark står i en situation, hvor omstillingen til bæredygtig energi haster 

voldsomt. Det er ikke i orden, at kommunens udbygningsplaner med vedvarende energikilder ikke er i stand til at dække Aarhus’ 

behov for energi. Derfor bør man satse på en langt mere massiv udvikling af vedvarende energi. 

De 8 landvindmøller, 1300 ha solenergianlæg, men ingen havvindmøller, ingen geotermi af betydning. Kun små varmepumper til 

private huse, ingen satsning på udvikling af store varmepumper til supplering af den fælles fjernvarme. Ingen havenergi. Og 

ingen energilagringsanlæg der kan sikre at energi kan lagres fra dag til nat, fra sommer til vinter, fra vindstille til blæst eller 

solrigt til skyet. 

Vi har teknikken – langt det meste af den -, vi har mulighederne for placering. Vi har borgernes forslag til hvor og hvor meget (se 
afsnittet om energi). Hvordan kan landets 2. største kommune satse så lidt på reel vedvarende energi i den globale 
klimasituation, vi står i?  

Og så meget på carbon capture og biomasse. Det var det, Venstreregeringen med klimaminister Lars Chr. Lilleholt gjorde. Men 
nu skulle vi gerne være et helt andet sted.  

Konklusionen er indlysende: Vi når ikke målet om nul-udledning i 2030. Formentlig er vi på vej til at øge CO2 udledningerne. 
 
Aarhus lægger med andre ord op til at satse væsentlige dele af omstillingen på en usikker teknik, carbon capture. Når dét kobles 
med  
 

 en fortsat brug af biomasse, 

 en række forudsætninger som virker utroværdige  

 betydelige CO2- udledninger der ikke medregnes,  

 at man ikke for alvor satser på vedvarende energi,  

 en fortsat satsning på traditionel vækst, ’businass as usual’ 

 og at man ikke tænker bredere i omstilling af produktion, handel, livsstil eller inddrager borgerne i arbejdet med at 
skabe den nødvendige reduktion af borgernes forbrug 

 
…så er det samlede billede, at vi ikke kommer i land med at reducere CO2 udledningerne med noget der er bare i nærheden af 
tilstrækkeligt.  
 
Samlet er det vanskeligt ikke at konkludere - ganske modsat af Anders Winnerskjold:  
 
"Det her er ekstremt u-ambitiøst. Vi har en målsætning som er langt mindre ambitiøs end den, Parisaftalen lægger op til."  
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Dette er kurven, kommunen tegner i sin officielle plan Og dette er formentlig den realistiske kurve for CO2 

 

 

 

 

Energistrategien for Aarhus 

”Energistrategi Aarhus” - Vejen til fremtidens fossilfrie energisystem, 2021-2025 

Klimaplan Aarhus 2021—2024 og den dertilhørende strategi 2020-2030 ledsages af en selvstændig energistrategi, behandlet på 

møde i Teknik og Miljø udvalget 8. juni 2020.  Strategien er udarbejdet af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, i samarbejde med 

Affaldvarme Aarhus, Ørsted, NRGi og AURA Energi.  

Strategien ligner mest af alt en erhvervsplan, hvor byvækst og erhvervsvækst skal faciliteres af et fleksibelt energisystem:  

”Aarhus er inde i en meget gunstig udvikling, og der investeres massivt i nye byområder, virksomheder m.m. Vækst- og 

byfortætning øger energibehovet og udfordrer den eksisterende energiinfrastruktur.” (Energistrategi, s. 49) 

Klimaet er stort set fraværende igennem hele strategien; begrebet klima dukker kun undtagelsesvist op, som når man fx taler 

om ”fjernkøling” til boliger: ”Klimaforandringer og øgede krav til komfort kan forventes at øge behovet for køling af bygninger 

fremadrettet” (s. 70). 

Strategien ser vi derfor primært ses som en strategi, der skal sikre forsyningssikkerheden ved at sikre tilstrækkelig energi fra 

forskellige kilder og tilvejebringe vækstmuligheder for fremtidens erhverv gennem implementering af nye teknologier.  

Samtidig indeholder strategien en vigtig diskussion af at sikre fossilfri energiforsyning som vej til reduktion af CO2. Men der er 

ingen forsøg på at gå nærmere ind i bæredygtigheden af fx biomasse, halm, eller en nærmere vurdering af klimaeffekter af fx 

elektro-fuels, bio brændstoffer, endsige en nærmere vurdering af fx by- og erhvervsvækstens betydning for det samlede 

energiforbrug og dets CO2 udledninger.  

’Fossilfri energiforsyning’ handler grundlæggende om at reducere CO2 udledninger for derigennem at kunne imødegå 

klimakrisen. Men i Energistrategien handler det primært om at kunne anvende energiformer, som ikke direkte har navne af olie, 

kul eller gas, uanset at dét man så anvender i stedet i virkeligheden også udleder CO2. 

Grundfortællingen er, at Aarhus er i gang med en historisk grøn omstilling. At man allerede har halveret sine CO2 udledninger, 

og at man er endnu mere ambitiøs end regeringen, der vil reducere CO2 udledningerne til 70%, fordi man i Aarhus vil blive helt 

CO2 neutral i 2030. Det skaber rammen om en fortsat vækst i erhverv og by:  ”Omstillingen af samfundet er både nødvendig og 

samtidig en enorm erhvervsmæssig mulighed. Sammen skaber vi en attraktiv klimavenlig ramme, der kan tiltrække virksomheder 

og investeringer til Aarhus.” 
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Visionen beskrives: ”Vi samskaber fremtidens sammenhængende energisystem som forudsætning for den attraktive, 

bæredygtige og moderne storby uden fossile brændsler”. Det er formentlig med vilje at man anvender termen ’fossilfri’ da det 

levner plads til bl.a. biomasse indgår som en del af løsningen.  

Fokus er 10 strategiske fokuseringer. De er alle velbegrundede og forståelige. De rummer imidlertid de samme problemer, som 

er behandlet ovenfor: Carbon capture, biomasse, elektrofuel, fortsat øget forbrug af energi. Byvækst og et større erhvervsliv. 

 

Problemerne i Energistrategien 

Sol og Vind. Man taler mange steder i strategien om at fremtidens energi skal baseres på 100% vedvarende energi. Men når 

strategien bliver konkret omkring udbygningen af den vedvarende energi, her i form af sol og vind – hvor meget skal vindmøller 

på land og til havs udbygges, hvor store solanlæg skal der etableres etc. - så stiller man sig tilfreds med kun at nå halvdelen af 

den energi fra sol og vind, som Aarhus Kommunes temaplan fra efteråret 2019 foreslog. Planen kunne sikre ca. 60% forsyning af 

el i 2030 baseret på vind og sol. Det halverer man nu.  

 

Og hver gang ledsages det er forklaringen om, at lokal modstand gør det svært at udbygge mere.  

 

I dag står sol for 1,5% og vind står for 1,5% af el-forsyningen forklarer strategien (s.61 og 62). Der er ingen forklaring på eller 

kobling til, hvordan dette skal blive til 100% vedvarende energiforsyning i 2030, og hvordan det skal lykkes at alting på det 

tidspunkt kan være baseret på el fra vedvarende energikilder.  

Konkret omkring vindmøllesituationen skriver man: 

 

”Elproduktion fra vindmøller i Aarhus stammer primært fra ca. 20 år gamle møller på 60-70 meters totalhøjde som forventes at være udtjente inden 

for de næste 5-10 år. Til sammenligning vil den nuværende elproduktion fra vindkraft kunne opretholdes med blot 2 store vindmøller på ca. 150 

meters totalhøjde. Det har dog vist sig svært at finde mulige placeringer til de store vindmøller i en bykommune som Aarhus.” (s.62) 

 

Her fortæller man, at man har ladet forsyningen med vedvarende energi fra vindmøller foregå på udtjente, laveffektive 

vindmøller. Og at det er svært at finde placeringer til flere. 

Man skriver ganske vist: 

”Den teknologiske udvikling betyder, at sol og vind allerede i dag kan konkurrere med traditionel elproduktion ba-seret på kul, gas og biomasse. I 

løbet af få år forventes yderligere prisfald, så sol og vind kan producere el til priser, der er væsentligt lavere end traditionel elproduktion.”  

  

Men umiddelbart herefter hedder det: 

”Udbygningen med vind og solenergi vil dog udfordre elnettet, og opgaven med at balancere elsystemet kan forventes at vokse betydeligt” 

 

…og her gør man så vanskelighederne ved at integrere sol og vind tydelige.  

Konklusionen er, at Energistrategien stiller sig tilfreds, hvis halvdelen af Temaplanen for udbygning af den vedvarende energi 

gennemføres. Dvs. halvdelen af de foreslåede 8 vindmøller (land) og 13 km2 solceller. Det betyder at man kun går efter (før 

16%) nu 8% af el-forbruget dækket af vind i 2017, hvilket svarer til 4% i 2030.  

Og at man går fra 56% dækning fra sol i 2017 til kun 28% (halvdelen), hvilket svarer til 14% i 2030. 

I alt dækkes således af sol og vind 36% i 2017, hvilket svarer til ca. 18% af el-forbruget i 2030. Det kan man vanskeligt kalde en 

ambitiøs plan. 

Energiparker. Strategien har som et centralt princip at skabe nogle store centrale anlæg, energiparker, hvor produktionen af el 

og varme foregår. Konkret vil det blive Studstrupværket, kraftvarmeværket i Lisbjerg og evt. et nyt anlæg i Aarhus havn.  

Energiproduktionen skal ifølge strategien stadig baseres på biomasse og affald, men skal fremadrettet kombinere mange slags 

energi. Energi fra havvand, store varmepumper, geotermi, biogas m.v. Det er vigtigt, at man åbner for et bredere felt af 

energikilder og vigtigt, at man også taler om energilagring. 

  

Men det er ganske uklart hvor meget de enkelte kilder – fx geotermi - skal bidrage med. Og energiparkerne skal fortsat baseres 

på både biomasse og affald, trods kritikken af biomassen og trods planerne om at indføre en egentlig cirkulær økonomi, som vil 

reducere affaldsmængderne radikalt. Afbrænding af affald kan let komme til at stå i vejen for omstillingen til en egentlig, 
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gennemført cirkulær økonomi. 

 

Samtidig fastholdes på denne måde energiproduktionen til store, centrale anlæg, selvom man flere steder siger fx:  

”PRODUKTION skal være på vedvarende energikilder, og i fremtiden vil gå fra store få store centrale anlæg til både store anlæg 

og mange små lokale anlæg.”  -det er uklart hvordan de mange små anlæg skal indarbejdes, og hvilke energikilder de skal 

baseres på. 

Energiparkerne skal koble sektorerne energi, industri, transport og landbrug. Det betyder formentlig at landbruget skal bidrage 

med halm og biogas, hvilket vil fortsætte CO2 udledningerne og en uhensigtsmæssig brug af landbrugets jorde til dyrkning af 

brændsel frem for fødevarer.  

Transporten skal baseres på Power-to-X, elektrofuels. Det rummer en række udfordringer. For det første er det en teknik som 

endnu ikke er klar. Energistrategien beskriver det selv således: 

”Erfaringerne med storskalaanlæg af grønne transportbrændstoffer er meget begrænsede, og særligt anlægsinvesteringerne 

vurderes derfor behæftet med betydelig usikkerhed.” (s. 54). 

”Der findes et utal af muligheder for at konvertere el til et anvendeligt brændstof. I nogle teknologier anvendes en betydelig mængde biomasse som 

input i selve produktionsprocessen, mens andre teknologier udnytter overskydende CO2, fx fra røggassen i kraftværk eller i biogas som byggesten 

til det færdige brændstof. I en dansk sammenhæng har der særligt været fokus på produktion af metan, som kan erstatte naturgas, og metanol, 

som kan iblandes benzin eller videreforarbejdes til DME, som er et diesellignende brændstof. For nylig har Syddansk Universitet m.fl. undersøgt, 

hvordan flybrændstof (som kemisk minder om konventionel die-selolie) kan produceres som elektrofuel.” (s. 54). 

Hvis man producerer biobrændstof ved hjælp af CO2 der indfanges fra centrale anlæg, så binder man sig til fortsat brug af store 

CO2 udledende anlæg. Og hvis man nøjes med at blande methanol i benzin, så fortsætter store dele af CO2-udledningerne.  

Elektrofuels bliver ofte anskuet som det tryllemiddel, der skal sikre at vi kan fortsætte væksten i den tunge landtransport, samt 

skibs- og flytransporten. Men sjældent ser man nøje gennemregninger af, hvor meget CO2 den fortsatte transport – med 

brændstof fra brint baseret på vedvarende energi – vil udlede i livscyklus. Det gælder også Energistrategien her. 

Energiparkerne skal rumme anlæg for CO2 fangst og lagring. Man skriver herom (s. 54-55): 

”Etablering af et anlæg, der fanger-CO2 fra kraftvarmeanlæg vil kræve fortsat afbrænding af biomasse og/eller affald i fjernvarmen for at kunne 

fange koncentreret CO2 i røggassen. Dette skal sammentænkes med fortsat affaldssortering og strategisk brug af bæredygtig biomasse.” 

Den første sætning fortæller, at strategien betyder fortsat brug af biomasse og fortsat affaldsafbrænding. Den anden sætning 

siger at det i givet fald skal sammentænkes med ønsket om at reducere affaldsmængder og udfase biomassen. Og man nævner 

selv nogle vanskeligheder i forbindelse med lagring og anvendelse af CO2: 

 

”■Ved etablering af anlæg til CO2-fangst og lagring kan der være sikkerhedsmæssige problemstillinger omkring transport af CO2, som 

man skal være opmærksom på. 

 

■Usikkerhed omkring hvorvidt der kan skabes sikkerhed for, at den lagrede CO2 bliver i undergrunden. 

 

■Både elektrofuelanlæg og CCS er forholdsvis uprøvede teknologier, hvorfor der er behov for demonstrationsanlæg. 

 

■Markedet for grønne brændstoffer kan forventes at vokse: der kan være betydelige first-mover fordele for Aarhus i forhold til 

teknologiudvikling, grøn vækst og branding.” (s. 55). 

Som det er beskrevet ovenfor, så er energilagring ikke en teknik, der er klar endnu i storskala. Den er også dyr og særdeles 

energikrævende i sig selv. Selve lagringen er tvivlsom bl.a. fordi man ikke ved, hvorvidt den lagrede CO2 forbliver i 

undergrunden. Samtidig er der ingen konkrete planer for, hvor konkret fysisk CO2 mængderne i givet fald kan lagres, bl.a. pga. 

de nuværende kontrakter omkring CO2 lagring i undergrunden i Nordsøen. 

Det er sigende for Energistrategien, at der er så godt som ingen vurderinger af, hvorvidt det vil lykkes at nå nul-emission af CO2 i 

2030 ud fra de forslag til fremtidig energiforsyning, strategien foreslår. Det er først og fremmest en strategi for erhvervsmæssig 

vækst baseret på en betydelig - og formentlig fleksibel - udbygning af energiforsyningen. En erhvervsplan, og ikke en plan for en 

indretning af energien ud fra klimahensyn.  

Usikkerheder som at ”elektrofuelanlæg og CCS er forholdsvis uprøvede teknologier”, bliver imødegået med, at netop derfor er 

det vigtigt, at man får demonstrationsanlæg. Og at der vil være betydelige first-movers fordele for Aarhus ved at kunne 

producere grønne brændstoffer. 
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Vi er enige i, at man skal udvikle de teknologier, der er tilgængelige i et forsøg på at gøre dem mest muligt bæredygtige. Men vi 

er u-enige i, at det kan foregå uden at man forsøger at fastholde et forsigtighedsprincip: Hvor realistisk er det, at vi gennem 

teknologiudviklingen kan nå tilstrækkelige CO2 reduktioner? Og hvis det ikke bare er sikkert: Kan vi så anvende andre former for 

tiltag for at mindske CO2 udledningerne, - og hvilke? Så valgene er åbne og gennemsigtige for borgerne. 

Transporten.  

Energistrategien fortæller: ’Halvdelen af alle CO2-udledninger stammer fra transporten i Aarhus Kommune. Og halvdelen heraf 

stammer fra personbiler. Der er 139.000 personbiler, men kun 906 af dem var emissionsfrie ved udgangen af 2019. Samtidig 

forventer man at biltrafikken vil stige med 20% frem mod 2030’ (s. 56). 

Løsningen på den problemstilling bliver i strategien, at man vil satse på el-biler. Man siger:  

At ”..der i både EU og i Danmark er er en bred forståelse af, at personbilstransporten skal omstilles til el frem mod 2050.” og ”Meget taler for, at 

udrulningen af elbiler kan komme til at gå meget hurtigt, når teknologi og rammer er på plads”.  

 

Hvilket begrundes med bl.a. 

”Den tidligere og den nuværende regering vil arbejde for forbud mod salg af benzin- og dieselbiler i 2030.” og at bilproducenter omlægger til el-biler. 

Derfor vil man udrulle et betydeligt ladenetværk til opladning af de kommende mange el-biler.  

El-biler vil utvivlsomt mindske CO2-udledningerne ift. fossil-biler. Men hvis vi forestiller os at alle konventionelle biler om en 

kortere årrække er udskiftet med el-biler, er det så tilstrækkeligt til at sænke CO2 udledningerne passende markant? Og vil det 

samtidig løse de problemer, der i øjeblikket knytter sig til transporten i Aarhus? 

I afsnittet om Transport beskriver vi en række omstændigheder, som man er tvunget til at tage stilling til: Det koster ressourcer 

og udleder CO2 at producere el-biler og deres batterier. Transporten af bilerne medfører udledninger. En el-bils samlede 

udledninger er i livscyklus muligvis ned til halvt så stor som en fossilbils (muligvis knap så meget mindre, se afsnittet om 

transport), men det er stadig for meget i en situation, hvor vi skal standse udledningerne og starte med at nettolagre CO2. Også 

el-biler skaber trængsel og behov for p-pladser. Samtidig støjer de og skaber partikelforurening. 

 

Energistrategi fortæller, at udover omlægningen til el-biler, så vil man også gennemføre en lang række andre tiltag inden for 

bl.a. kollektiv transport, det hedder fx: 

”Ud over arbejdet med transportområdet i Energistrategi Aarhus har Aarhus Kommune fokus på at fremme brugen af elbiler og grøn transport 

generelt igennem en lang række tiltag i bl.a. parkeringspolitik, mobilitetsstrategi, grøn transportplan m.v.  

Herunder kan nævnes: ■ Cykelpolitik, ■ Elbusser,■ Omstilling af kommunens egne køretøjer, ■ Letbanen,■ Parkeringspolitik,■ Ladestanderpolitik,■ 

Udbygning af den kollektiv” 

Problemet ved den strategi er, at man ikke kan gøre lidt-af-det-hele. Omlægninger af transporten kræver så store investeringer, 

at man er nødt til at vælge en overordnet strategi: Vil man basere sig på personbiler eller på kollektiv transport kombineret med 

cykling og gang. Det vil ikke være muligt at gøre begge dele på en måde, der virker. Pointen udbygges i kapitlet om transport. 

Blandt de mål, man oplister for trafikken i 2030 er: 

”Gode lademuligheder i Aarhus er udrullet efter en samlet strategi og bidrager til, at andelen af elbiler i Aarhus ligger over landsgennemsnittet” – 

Men opgaven handler om klima og om at reducere CO2-udledningerne tilstrækkeligt ift. klimabehovet. Det er ikke et spørgsmål 

om at måle sig med andre dele af Danmark. 

Konklusion 

Der er mange forslag og tiltag i Energistrategien, som tilsyneladende går i den rigtige retning. Man vil opbygge energilagre – om 

end man ikke siger af hvilken slags og til hvilke energiformer. Men vil koordinere og integrere forskellige energiformer, uden at 

det konkretiseres nærmere. Man vil både anvende geotermi, havvand og overskudsvarme samt udbygge solceller på husfacader 

og tage.  

Problemet ved at vurdere strategien er, at den trods sine 80-90 sider aldrig bliver så konkret, at det er muligt at overskue den 

samlede energisatsning, og derfor heller ikke dens virkning på CO2-udledningerne. Det er en strategi, der vil i mange retninger 

på en gang, og som mere lægger en række muligheder ud, end den træffer nogle valg. Man kan frygte, at når hverdagen melder 

sig, så vil det grønne vige for hensynet til pengene. 

Hverken her eller i Klimahandlingsplanen / -strategien er der konkrete mål for CO2 reduktionen i 2025. 
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På den måde bliver energistrategien uforpligtende. Et upræciseret og dermed uforpligtende katalog af mange valgmuligheder, 

som aldrig bliver til en række forslag om at gå ganske bestemte veje. Der er noget i den for alle (eller de fleste), så når strategien 

en gang er vedtaget, så kan bystyret frit vælge lige præcis, hvilken retning, man vil gå i – for det hele var jo med i strategien. 

Og udrulningen af strategien skal foregå i samarbejde med 3 virksomheder - Ørsted, Aura Energi og NRGi, - som har hver deres 

økonomiske interesser at tage hensyn til. Hvis Ørsted fx får mulighed for at installere CCS anlæg ved en eller flere energiparker, 

så kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor interesseret virksomheden vil være i at afvikle biomasse. På den måde risikerer 

strategien at hægte kommunen fast til nogle privatøkonomiske interesser som ikke nødvendigvis har klimaet som førsteprioritet. 

En ting ligger dog fast, trods alle de manglende præciseringer: Energistrategien rummer en entydig satsning på biomasse, på 

carbon capture, på vækst i produktion og handel samt byvækst og en helt igennem uambitiøs udbygning af vedvarende energi. 

SAMLET KONKLUSION 

50%  

Klimaplanerne fortæller, at kommunen allerede er nået 50% reduktion:  

”Siden 2008 er den direkte udledning af CO2 halveret for Aarhus som bysamfund. Et flot resultat, som byen kan være stolt af.”  

Citeret fra Klimastrategien (”På vejen mod fossilfrihed”, Klimastrategi 2020-2030). Reduktionen skyldes imidlertid primært 

skiftet fra kul til biomasse samt et øget forbrug baseret på import. Der er med andre ord ikke tale om en reel reduktion. 

100%  

Inden 2030 vil kommunen nå et CO2-neutralt samfund i 2030 – en 100% reduktion af CO2-udledningerne. Men det baserer sig 

på fremskrivninger som ikke medregner en afgørende del af CO2 udledningerne. Og som forudsætter at den fortsatte vækst ikke 

resulterer i flere udledninger.  Det er heller ikke reelt. 

90%  

De sidste ”…90% af den resterende udledning af drivhusgasser kommer fra kilder, som ligger uden for Aarhus Byråds direkte 

indflydelse.” (Klimastrategi). Det risikerer nemt at blive til en 90% u-ansvarliggørelse.  

Men Bystyret er netop nødt til at være et fælles styre af kommunen som en helhed. Og at turde påtage sig ansvaret som sådan. 

Der er brug for ’modige politikere’ som tør tage udgangspunkt i virkeligheden, selv når den er svær at se i øjnene. 

Det betyder at bystyret må tage udgangspunkt i situationen – klimakrisen –, og invitere borgere og virksomheder til en fælles, 

dybt seriøs klimaindsats sammen med kommunen.  

 

Den proces foregår ikke ved at holde kortene omkring klimaplanerne tæt til kroppen, eller offentliggøre planer og strategier ’i 

sidste øjeblik’, eller ved at give borgerne en kort 4 ugers frist til svar.  Den foregår heller ikke ved at adskille de enkelte 

klimahandlingsplaner fra hinanden - transportplaner fra energiplaner etc. – frem for at se hele klimaindsatsen som en helhed.  

Klimakrisen kræver netop en koordineret og systematisk helhedsindsats. Det handler om at sætte sig sammen og finde de rigtige 

løsninger.   

At lade som om alting er ved at ordne sig på bedste vis er dybest set at vildlede borgerne og overlade det til kommende 

generationer at forholde sig reelt til klimakrisen.  Herudover er der en række øvrige forbehold: 

 
1. Der er ingen målsætning for 2025. Klimaloven taler om 70% CO2 reduktion til 2030, og man fastlægger – med vilje – et 

mål for 2025, for at sikre, at handlingerne ikke blot udskydes. Det har Aarhus Klimaplan ikke. Hvor langt skal vi være 
med CO2 reduktion i 2025? – det må være en helt afgørende opgave at opstille realistiske, gennemskuelige mål for dét. 
 

2. Planerne er på helt afgørende punkter – fx fremtidens energiformer – aldeles ukonkrete. Der tales både om brug af 
geotermi, havvand, overskudsvarme etc. men ikke noget om, hvor meget, hvornår og hvordan. Man kan ikke vedtage 
en klimaplan, som helt bogstavelig talt har til opgave at redde os fra en grum skæbne, på så lemfældig et grundlag.  
 

3. Udbygningen af vind og sol er helt utilstrækkelig. I øjeblikket kommer 3% af Aarhus’ elforsyning fra sol og vind. 
Forudsætningen i alle planerne er den fælles og fine, at fremtiden skal baseres på elektricitet. Men i 2030 regner man 
alligevel med kun at være nået til at kunne dække 11 % af el-forbruget med sol og vind – 4 vindmøller og 6-7 km2 
solanlæg. Og der er nærmest ingen fokus på solvarme. 
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4. Man fortsætter affaldsforbrændingen. På den ene side skal Aarhus, ligesom resten af Danmark, gennemføre en 

affaldsreform, blive en egentlig cirkulær økonomi og dermed reducere affaldsmængderne i massivt omfang. Alligevel 

fastholder man affaldsforbrændingen på Lisbjerg. 

 

5. Der er et meget lille fokus på bygningsrenovering og energibesparelser. 

 

6. Meget lille fokus på en infrastruktur, der kan sikre en transport som bæres af kollektiv transport, cykler og gang. 

Tilsyneladende forestiller man sig at fortsætte med at udbygge privatbilismen, nu blot med en øget overgang til el-biler. 

Og selvom planerne om overgang til el-biler er fine, så skal der gennemføres helt anderledes og langt større ændringer i 

infrastrukturen, hvis transportens samlede udledninger skal ned i det nødvendige omfang. Og der er et alt for lille fokus 

på udbygning af cykel-infrastruktur.  

Transport står i dag for 50 % af udledningerne i byen. Alligevel foreligger der ikke en konkret plan for, hvordan denne 

skal reduceres tilstrækkeligt. Infrastrukturen i Aarhus er stadig indrettet efter privatbilisme og der er ikke noget i 

planerne som gør op med det. Klimaplanen bør ikke vedtages før den er arbejdet sammen med trafikplanen på en 

måde, der er acceptabel for klimaet.   

- Aarhus transport-infrastruktur skal ændres fra at fremme biltrafik og øge klimabelastning til at fremme elbaseret 

kollektiv transport og cykeltransport – vi må fx i gang nu med at omdanne de store indfaldsveje. Alle trafik-investeringer 

skal vurderes ift. klimabelastning med krav om, at transportens klimabelastning skal reduceres væsentlig fra nu af.   

 

7. Der er ingen klar og systematisk sammenhæng mellem planerne – det er uklart hvordan den enkelte plan spiller 

sammen med helheden. Hvordan kan man vedtage en klimahandlingsplan, hvor man endnu ikke har indarbejdet en 

plan for transporten eller byggeriet? 

 

8. Økonomisk er klimaindsatsen 2021-2024 beregnet til at koste 312 mio. kr., men man har samtidig planlagt at anvende 

op mod 2 mia. til en tunnel under Marselis Boulevard. 

 

9. Carbon capture. 400.000 tons CO2 årligt - en trediedel af al den CO2 på i dag 1,3 mio. tons CO2 årligt , som ifølge 

planen skal reduceres til nul i 2030 - skal opsuges og lagres eller anvendes gennem carbon capture teknikker. Det er 

teknikker, som langtfra er udviklet endnu og hvis effekter derfor er mildest talt usikre. Til gengæld undlader man at 

anvende naturen i form af nye skove og beplantninger til at fange og binde CO2. Vi foreslår at man anvender et 

forsigtighedsprincip. 

 

10. Byggeriet står for 40 % af vores CO2--udledning, især fordi betonbyggeri udleder rigtig meget drivhusgas; alligevel 

ligger der ingen konkrete planer for, hvordan og hvor meget vi får nedbragt udledningerne. Og imens fortsætter byen 

og kommunen med at udbygge i eskalerende tempo 

 

11. Industri og landbrug er planlagt til at vokse, og alligevel vil den ifølge planen reducere sin udledning markant til 2030. 

Vores erfaringer – og al videnskab - siger os, at hvis dét skal lykkes, så må vi hjælpes om en klimaindsats, der helt 

anderledes konsekvent tager udgangspunkt i klimahensyn.  

 

12. Biomasse. Biomasse anses for at være CO2-neutral, en vedvarende energi. Men i virkeligheden kommer den største del 

af vores biomasse - primært i form af træflis - fra Nordamerika, Rusland og Letland, hvor produktionen af træflis 

resulterer i skovrydning. Træer der kunne have opsuget og lagret CO2 bliver fældet, ofte uden genplantning. 

Træmassen transporteres derefter på stærkt CO2-udledende skibe over havene til vores kraftvarmeværker, hvor det 

afbrændes og dermed udleder CO2. Og hvis der genplantes tager det 30-70 år før de nye træer opsuger tilsvarende CO2 

mængder.  

 

Der er mange gode tanker og hensigter i planerne. Men vi står i en skræmmende situation, hvor vi skal stoppe alle udledninger i 
løbet af ti år.  
 
Der er i den foreliggende plan ikke forslag, som gør det sandsynligt, at Aarhus som by og kommune samlet når nul-udledninger 
til 2030. Derfor er vi tvunget til at formulere alternative løsninger og handlemuligheder. Det handler resten om. 
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Kapitel 5.  

Alternativet er det grønne Aarhus. Et Aarhus baseret på ’Doughnut økonomi’ som kobler social 

ansvarlighed med bæredygtig økonomi og klimavenlighed på alle områder. 

 

Den traditionelle form for vækst medfører typisk et stigende ressourceforbrug og et øget klimaaftryk. Det har skabt lange 

diskussioner mellem henholdsvis tilhængere og modstandere af vækst. Diskussionerne risikerer imidlertid let at afspore fokus 

fra klimaet. Så i stedet for at tale for eller imod vækst, kan vi tale om hvilken form for vækst, vi vil have.   

På nogen områder skal vi nødvendigvis skabe vækst, fx vedvarende energi, ligesom vi nødvendigvis skal vækste i omstilling, 
naturgenopretning og grønne jobs.  Og på globalt plan er det oplagt at de fattigste lande skal have muligheder for at etablere en 
bedre levestandard gennem øget produktion.  

Men den vækst vi ønsker er formentlig ikke vækst baseret på brug af flere fossile brændstoffer? Ej heller en vækst som kun gør 
de rigeste 1% eller 10% endnu rigere? Og det er vel heller ikke vækst, som truer med at opbruge jordens ressourcer eller skaber 
klimaødelæggelser eller udrydder biodiversiteten? 
 
I virkeligheden er der mange andre former for vækst - vækst i livskvalitet, sundhed, vækst i grønne jobs, i omstilling, 
fællesskaber, sunde fødevarer og rent vand, vækst i trivsel og lighed, fx.  

Det er på tide, vi formulerer alternativer til den traditionelle ’blinde’ form for vækst, hvor det alene handler om at producere og 
forbruge mere – business as usual. Flere varer. Større BNP. 

Rundt omkring i verden har byer under C40 samarbejdet startet en ny form af udviklingsmodel for deres samfund. Det gælder fx 
en by som Amsterdam, der arbejder på at blive doughnut by, dvs. anvende doughnut-økonomiens principper som ledetråd for 
deres udvikling og omstilling. Myndighederne for nylig vedtaget en økonomisk omstillingsplan baseret på doughnut økonomien, 
udviklet af økonomen Kate Raworth, hvor man kobler social ansvarlighed med bæredygtig økonomi. 

Det indebærer, at man holder sig inden for de planetære grænser som det miljømæssige loft og overholder FN’s 17 verdensmål 
som det sociale fundament. København har for ganske nylig sagt, at man vil gå samme vej. Aarhus kunne meget passende vælge 
en sådan udviklingsstrategi. Det vil give mange fordele som firstmovers og være en kolossal mulighed for klimaindsatsen.  

Amsterdam som doughnut by 

Aarhus kan både som kommune og by lade sig inspirere af sådanne andre byer i verden og anvende doughnut-økonomi 

modellen.  En doughnut økonomi kendetegnes ved, at økonomien afgrænses af doughnuttens to koncentriske cirkler, hvor den 

indre cirkel angiver de grundlæggende niveauer for velfærd – det vil sige sundhed, uddannelse, ernæring, lighed, arbejde, bolig 

m.m. – som svarer til standarderne i FN’s Verdensmål. 

Den ydre cirkel definerer de ’planetære grænser’, altså den grad af miljø- og klimabelastning samt ressourceforbrug, som 
planeten ifølge forskervurderinger kan bære. Rummet mellem de to cirkler er, med Kate Raworths ord, »et økologisk sikkert og 
socialt retfærdigt råderum, inden for hvilket menneskeheden kan trives.« 

Amsterdam anvender som redskab Doughnut Economics Action Lab, DEAL https://www.kateraworth.com/wp/wp-
content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf som et arbejdende netværk for konkretisering og praktisk 
realisering af en ny økonomi. Skridt for skridt indbygger Amsterdam bystyre stadig flere af Doughnut modellens aspekter i byens 
konkrete økonomiske praksis. 

Her er links om Amsterdam og Doughnut økonomi – for os at se meget inspirerende ift. Aarhus' klimaplan:  
TED-talk af Kate Raworth om doughnut-økonomi fra 5. juni 2018 (varer 15:53) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rhcrbcg8HBw&t=1s   
-Helt kort præsentation af Amsterdam-projektet af Kate Raworth fra 18. juni 2019 (varer 
1:46)  https://www.youtube.com/watch?v=2pl-xlIKgak  . 

For hvert skridt eller nye politiske tiltag spørger man, hvorledes det vil påvirke i forhold til fire spørgsmål i en matrix med 
henholdsvis lokalt og globalt perspektiv samt socialt og økologisk perspektiv. Der er udviklet et særligt værktøj for Amsterdams 
bystyre rapporten Amsterdam City Doughnut. Heri spørger man fx: 

https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rhcrbcg8HBw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2pl-xlIKgak
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 »Hvad vil dette (tiltag, red.) betyde for trivslen i Amsterdams befolkning,« lyder for eksempel spørgsmålet i matricens 
lokale-sociale hjørne. 

 »Hvad vil dette (tiltag, red.) betyde for Amsterdams evne til at respektere den samlede planets sundhedstilstand,« lyder 
tilsvarende testspørgsmål i det globale-økologiske hjørne. 

Herudfra har man udviklet strategien for en ny doughnut-baseret økonomi. Den består fx af: 

 Man har formuleret 17 ønskede udviklinger inden for 3 værdikæder: 1) fødevarer og organisk affald,  
2) forbrugerprodukter, 3) bygnings- og byggesektoren. For hver er der sat konkrete mål. 
 

 Det er en økonomi, hvor varerne genanvendes i udstrakt grad. Det betyder i Amsterdams tilfælde at man reducerer 
byens brug af råmaterialer med 50% på 10 år og når til en fuldstændig cirkulær økonomi i 2050. 
 

 Bystyret vil mindske indkøbet af nye produkter og gå fra ejerskab til adgang. 
 

 Amsterdam vil starte omstillingen fra forbrug af animalske produkter til vegetabilske 
 

 Madspild hos forbrugere og virksomheder skal reduceres med 50% til 2030 
 

 »Fra 2023 vil Amsterdams bystyre indføre kriterier for cirkulær og social ansvarlighed ved udviklingen af byggeri og 
offentlige rum (…) Fra 2025 skal alle aktiviteter vedrørende bygningsrenovering og vedligeholdelse følge principperne for 
cirkulær konstruktion. Dette skal gælde den eksisterende bestand af både sociale og private boliger, offentlige ejendomme, 
skoler, forsyningsvirksomheder samt offentlige rum,« hedder det som eksempler på andre mål i strategien. 

Samarbejdet med borgerne 

 Bevægelsen frem mod målene skal løbende kontrolleres via et omfattende monitoreringssystem. 
 

 »Hovedformålet med denne monitorering eller styring er at kortlægge, i hvilken grad vores økonomi er blevet cirkulær, 
og hvor der er behov for en større indsats. Vi starter med at beregne den samlede byrde af råstoffer og materialer, som 
byen forbruger og producerer i form af affald. Med det som grundlag kan vi måle betydningen for CO2-udledninger og 
miljømæssige omkostninger.« 
 

 I overensstemmelse med doughnut-modellen skal kontrolsystemet også fokusere på de sociale aspekter af processen 
frem mod den cirkulære og mere bæredygtige økonomi såsom betydningen for sundhed, uddannelse og lighed, 
understreger bystyret. 
 

 Det hele skal foregå i tæt samarbejde med både virksomheder og de mange borgerinitiativer, der allerede er i gang 
med at fremme den grønne omstilling. Byrådet for Amsterdam nævner for eksempel initiativet Ma.ak020, der laver 
årlige festivaler for et mere bæredygtigt Amsterdam og omfatter omkring 20 konkrete doughnut-projekter samt de ca. 
20 reparationscafeer, hvor byens borgere med hjælp kan reparere husholdningsapparater og meget andet og dermed 
mindske indkøbet af nye varer. 
 

 Dertil kommer Amsterdam Doughnut Coalition, et netværk af mere end 30 organisationer, virksomheder, lokalråd samt 
forskere, der arbejder for at fremme doughnut-modellen. Koalitionen stod en mandag aften for debatten om byens nye 
plan med blandt andet Kate Raworth og Amsterdams viceborgmester Marieke van Doorninck, en debat via videolink 
som følge af coronakrisen. 
 

 Torsdag morgen (for ½ år siden) arrangerer et andet Amsterdam-netværk, 02025, et engelsksproget videoseminar på 
Zoom med onlinedeltagelse af Kate Raworth om doughnut-planen. 
 

 »Vi havde aldrig forestillet os, at vi skulle lancere den under en krise som denne, men vi mener, at behovet for et 
sådant omstillingsværktøj næppe kan være større end netop nu,« sagde Kate Raworth på sin blog op til lanceringen. 
 

 Aarhus kan inspireres af byer som Amsterdam,  af redskaber som doughnut-økonomien og skabe et tilsvarende 
samarbejde til borgerne. 

https://ma.ak020.nl/
https://repaircafe.org/
https://repaircafe.org/
https://amsterdamdonutcoalitie.nl/
https://02025.nl/activiteit/44828/energybreakfast--130--webinar-donut-day--with-kate-raworth--
https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/
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København har for nylig meldt ud, at man vil være ’Doughnut-by’. Den 26. juni 2020, skriver Jørgen Steen Nielsen i Information 
under titlen ”København vil være doughnut-by”:  ”Her er en nyhed, som vil noget: 

»Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde en 
indstilling til politisk behandling med en model for, hvordan Københavns Kommune kan bruge Doughnut-modellen som et 
overordnet styringsredskab til kommunens økonomi og udvikling.«  
 
”Med Alternativets Fanny Broholm som initiativtager og indpisker og med massivt flertal vedtog Københavns 
Borgerrepræsentation sent onsdag aften, at hovedstaden skal arbejde frem mod at blive ’doughnut-by’, i givet fald som den 
anden hovedstad i verden efter Amsterdam, som i april vedtog en omstillingsstrategi til cirkulær økonomi baseret på doughnut-
modellen.”-  
 
 

 

 
Disse tanker omkring doughnut økonomi passer fint sammen med linjen i de overvejelser, 
Bæredygtighedsudvalget i Aarhus fremlagde i juni 2020 i planen: 

”Aarhus omstiller til en klimavenlig og mere bæredygtig by” 

Udvalget skriver i sine anbefalinger:  
 
”Vi står foran en klimaudfordring af hidtil uset størrelse, som kræver meget ambitiøse indsatser, hvis vi skal lykkes (…). Det 
gælder for Aarhus Kommune som organisation og som arbejdsplads. Det gælder alle virksomheder og institutioner i hele Aarhus. 
Og det gælder borgerne. (…) Vi opfordrer til (…) endnu stærkere samarbejder og partnerskaber både internt i kommunen og på 
tværs af kommune, virksomheder, forskning, civilsamfund og borgere. For kun sammen kan vi omstille Aarhus i en klimavenlig og 
bæredygtig retning.” 

Bæredygtighedsudvalget anbefaler fem principper for arbejdet med klima og bæredygtighed i Aarhus: 
 
1. Giv borgerne viden, redskaber og plads til både at løfte projekter alene og i fællesskab (…) Mange er allerede engagerede i 
den grønne omstilling, men potentialet er meget større. Det gælder for eksempel de mere end 50 lokale grønne foreninger og 
interesseorganisationer, de mange folkeoplysende foreninger og de 2.200 frivillige ReThinkers. 
 
2. Børn og unge skal have en fremtrædende stemme, rolle og ansvar i klimaindsatsen (…) Aarhus er en betydelig uddannelsesby 
med ca. 50.000 studerende og et top-universitet, hvis kompetencer skal inddrages i klimaindsatsen.  

3. Lokale virksomheder og organisationer skal bidrage og tage ansvar i omstillingen. Aarhus og regionen står allerede for ca. 40 
% af Danmarks eksport af clean-tech-løsninger. Der er et stort potentiale for, at Aarhus også i fremtiden bliver et førende område 

 
’Doughnut-økonomien er ikke en økonomi, 
der som sådan bryder med økonomisk 
vækst, men den underordner væksten som 
ledemotiv til fordel for velfærds- og 
miljømæssige parametre som rammer og 
styringsredskaber. Doughnut-Modellen 
rummer 12 velfærdsparametre og ni 
planetære grænser, som en økonomis 
udvikling løbende skal måles på og 
indrettes efter. Hvad det betyder for selve 
væksten, vil så vise sig, men er altså i 
doughnut-optikken sekundært.’ 
 
”- Én forudsætning for, at det kan lykkes 
er, at det ikke bliver et projekt, der 
konciperes og dikteres inde bag rådhusets 
tykke mure, men som udvikles, diskuteres, 
evalueres og løbende justeres i tæt samspil 
med borgerne i København.’”, J.S. Nielsen 

 

https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/24062020/edoc-agenda/ae59eedc-a6df-48e7-a447-8b25f2948b5f/b1a90294-a559-4b30-8397-2dc40583e069
https://www.information.dk/udland/2020/04/midt-coronakrisen-amsterdam-stiller-doughnut-oekonomien
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for udvikling og eksport af grøn teknologi og klimavenlige løsninger (…) Fremtidens klimaløsninger skal i høj grad udvikles i 
virksomhederne i samspil med det offentlige, uddannelsesinstitutionerne og andre samarbejdspartnere.  

4. Aarhus Kommune skal være risikovillig, investeringsvillig og innovativ for at medvirke til at udvikle og teste nye metoder og 
løsninger.  (…) Kommune køber ind for ca. 7 mia. kr. årligt og er således en stærk kunde. Det skal vi udnytte til at stille krav og 
teste nye løsninger i tæt samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, som det for eksempel er set med 
møbelstrategien. Samtidig har Aarhus stærke vækst- og iværksættermiljøer. Det skal vi udnytte til at Aarhus bliver en førende 
udviklings- og testplatform for den grønne omstilling.  

5. Omstillingen skal bygge på tværfagligt og dynamisk samarbejde – både eksternt og internt. (…) Skal vi nå i mål med det 
ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030, finder Bæredygtighedsudvalget det afgørende, at vi formår at engagere alle – borgere, 
virksomheder og civilsamfund.” 

På den baggrund beskrives en række konkrete anbefalinger til initiativer, eksempelvis:   

Fremtidens grønne borgere. ”at de nye skoler i Nye og Gellerup får en klar klimaprofil både i forhold til bygninger, drift og 
pædagogik.” 

Kultur som driver for den grønne omstilling (…) Kulturen har derved en stor rolle i de kommende års klimavenlige og 
bæredygtige bevægelse og omstilling. Aarhus Kommune har et rigt kunst-, kultur-, fritids- og idrætsliv, hvorfor der er et 
betydeligt potentiale (…) Bæredygtighedsudvalget anbefaler konkret 
• der uddannes klimaambassadører – aktive borgere og Aarhus-personligheder – der skal understøtte og fremme viden, 
engagement og handling blandt borgerne 
• styrke udstillings-, informations-, debat- og læringsaktiviteterne i samarbejde med kulturinstitutioner, folkeoplysningsforbund, 
foreningslivet og lokalsamfund (…) 
• kulturpartnerskaberne styrkes med henblik på at gøre kulturlivet og -institutionerne til aktive medspillere og drivere i den 
grønne omstilling. Det anbefales at der afsættes en pulje hertil for at understøtte kulturaktørernes indsats og investeringer. 

Klimacenter Aarhus – videns- og handlingsopbygning i samfundet. (…) Bæredygtighedsudvalget anbefaler (..) etablering af et 
Klimacenter Aarhus, som skal være borgernes, foreningernes, iværksætternes og lokalsamfundenes primære indgang til 
kommunen i relation til klima og grøn omstilling (…) en videns-bank, hvor man kan få den nødvendige viden og værktøjer (…) 
Initiativet skal på virksomhedsdelen ses i tæt sammenhæng med eksisterende indsatser, aktører og samarbejdspartnere som for 
eksempel Erhvervshus Midtjylland, Start Vækst Aarhus, videns- og innovationsmiljøerne i Aarhus og Erhverv Aarhus. 

Aktive borgerråd, borgerbudgetter og nye mobiliseringsstrukturer skaber klimabevidste adfærdsændringer.  (…) den direkte og 
aktive inddragelse af borgerne som en ressource (…) mulighed for at skabe lettilgængelige platforme, hvor borgerne nemt kan 
bidrage med deres forslag til løsninger. (…) at borgerne i endnu højere grad tager ejerskab i den grønne omstilling. Men også  at 
Aarhus Kommunes – og byrådets – muligheder for at styrke dialogen med borgerne løftes yderligere (…) 

Etablering af en professionel fundingenhed. Det er afgørende, at der sikres tilstrækkelig finansiering til at gennemføre de 
foreslåede initiativer i en kommende klimaplan (…) 

Innovation og eksportfremme – Aarhus som førende test- og demonstrationsby (…) Vi har derfor en vigtig opgave i at 
understøtte vores erhvervsliv i den betydelige forandringsproces som venter de kommende år (…) Bæredygtighedsudvalget 
anbefaler, at der gøres en aktiv indsats for, at Aarhus bliver test- og demonstrationsby for innovative klimaløsninger. 

Styrket grøn eksport, internationale klimaalliancer og branding af Aarhus. Med initiativet vil Aarhus Kommune udnytte og 
udbygge eksisterende lokale, nationale og internationale netværk og erfaringer med at sprede kendskabet til de mange 
innovative klimaløsninger, som leveres af virksomheder i Aarhus-området.  

Forslagene handler om at skabe en fremtid, hvor borgerne, virksomheder og det offentlige arbejder sammen omkring den 
bæredygtige omstilling. Det er let at pege på svagheder, hvor der eksempelvis foreslås aktiviteter, som ikke er ledsaget af puler 
eller ressourcer. Og det er let at se, hvordan konkrete initiativer kan drejes i retninger, som handler mindre om bæredygtighed 
end at sikre penge til kommunen – fx fundingenheden.  
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Målene for skolerne burde være at alle har klima som temauger og projekter, og man kunne passende lade sig inspirere af 
”Økolariet” succes i Vejle. Og der er mange positive punkter, som ikke er ret konkrete med risiko for at indsatsen bliver uden 
effekt. 

Der ligger derfor et arbejde forude, hvor dette udspil må konkretiseres sammen med borgerne etc. Og der ligger en række 
muligheder for en ny type af samarbejde mellem virksomheder, borgere og forvaltning.  

Fremtidens forbrugere og virksomheder 
Fremtidens grønne borgere anskuet som arketype:  Fremtidens virksomheder producerer til fremtidens levevis, til en livsstil 
som er bæredygtig. Det er fremtidens klimavidende forbrugere, der er med til at sætte dagsordenen, og de vil ikke acceptere 
produkter, der skader kloden. De accepterer ikke fødevarer som rummer gifte, eller produktioner som ødelægger 
biodiversiteten. De accepterer ikke madspild, affald og varer, der smides ud. 

Fremtidens forbrugere er bevidste på en måde, vi kun aner fligen af i dag. De er bevidstgjort igennem en ny samfundskultur, en 
ny tids forbrugermentalitet og livsstil, via kampagner, TV, film, omfattende debatter, via grundskole- og uddannelsesforløb, hvor 
de i detaljer har lært, hvad der er klimavenligt, og hvad der ikke er.  
 
Fremtidens forbrugere kræver en mærkning af varerne som klart og entydigt afspejler varens CO2 belastning og ressourceaftryk.  
Og de ved kun alt for godt, at hver gang de selv ignorerer betydningen af varers klodepåvirkning, så skader de deres egen og 
deres børns fremtid. 
 
Fremtidens forbrugere lever en livsstil som på mange punkter adskiller sig markant fra nutidens. Forbruget er langt mindre, 
orienterer sig mod langtidsholdbare varer, mod genbrug og up-cyklede produkter. Mod lokalt producerede varer. Man tænker i 
deleordninger og at ingen behøver eje ting alene; det er blevet naturligt at deles om tingene. Leje dem i et tidsrum eller eje dem 
i fællesskaber og gennem dele-ordninger etc. Man spiser overvejende plantebaseret og meget lidt kød. Bor i 
generationsfleksible, mindre huse, bygget af 100% bæredygtige materialer og med driftsprocesser – herunder el og varme, vand 
og sanitet -, der er uden affald. Mobiliteten er gennemført bæredygtig. Fremtidens brug af jordens begrænsede arealer - af den 
samlede, fælles plads - indtænker altid og konsekvent biodiversitet.  
 
De nye, bæredygtige boformer rummer en række fællesskaber og blander beboelse, produktion, fødevareforsyning, fritid og 
kultur på nye måder bl.a. inspireret af 40 års erfaringer med bæredygtige bosætninger. Fremtidens arbejdsmarked er 
inkluderende og gentænker andelsbevægelse, kooperation og socialøkonomi. Erstatter prekariat med jobtryghed. Fremtidens 
forbrugere og fremtidens virksomheder arbejder derfor sammen, og forbrugerne er med til at sætte dagsorden og standarden 
for virksomhedernes produktioner og produkter.  
 
Fremtidens grønne arketypiske virksomheder: Virksomhederne nyder omvendt godt af at vide, at deres produktioner og varer 
er skabt i et samspil med de forbrugere, som skal aftage varerne. For det gik op for borgerne – virksomheder, forvaltning som 
forbrugere - , at hvis vi fortsat skal have opholdstilladelse på kloden, må vi sige farvel til den livsform, der har bragt os på 
ødelæggende krigsfod med naturen. 
 
På mange områder og inden for mange brancher er vi nødt til at udvikle nye produktionsmåder og nye teknologier for at fremme 
omstillingen og reducere udledningerne tilstrækkelig meget. Det gælder fx transportsektoren, hvor den tunge transport, lastbil- 
og færgetransporten har brug for en ny teknologi; det gælder husbyggeriet hvor udledningerne fra produktionen af højhusenes 
cement, tegl, beton, stål og glas kalder på udvikling af andre byggematerialer og former for byggeri. Eller landbruget hvis 
industrielle monokulturproduktion efterlader en stadig mere ødelagt muldjord, truet af muldflugt og jorderosion. Og det gælder 
en lang række andre store brancher og sektorer. Teknologi- og produktionsudvikling er vigtig for at fremme omstillingen.  
 
Og tit er der måske allermest behov for at tænke større enkelhed og enklere måder at producere på, nye eller gamle - herunder 
genanvendelse af gamle ressourcebevidste håndværksfaglige traditioner og metoder - frem for ny stor, vanskelig avanceret 
teknologi, der kræver årelang efterprøvning før den er funktionsduelig. Meget ny teknologi er vældig ressourcekrævende. 
 
Samlet set – økonomien anskuet som summen af alle brancher, al produktion - kan vi ikke længere producere til en ubegrænset 
vækst, men må prioritere de nødvendige produktioner som modsvarer behovene i en enkel grøn livsstil, i et samspil med 
forbrugerne. Det fordrer nogle særdeles svære valg og fravalg.  
   Alt dette rummer udfordringer og behov for nytænkning. Men det rummer også muligheder. For at skabe nye arbejdspladser 
med grønne jobs, der fremmer bæredygtighed. For at skabe et fremtidens erhvervsliv gennem innovation og iværksætteri eller 
gennem omstillinger af eksisterende produktion. Og det rummer nye samspil mellem borgere, virksomheder og det offentlige. 
   Ovenstående tænker vi som en mulig ramme om udviklingen inden for følgende sektorer:  
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Kapitel 6. 

Energi. Fra fossil til Vedvarende Energi 

a. Forsyning af energi: Fra fossile brændsler til Vedvarende Energi  

Verdens produktion, handel og forbrug er i dag baseret på fossile brændstoffer. I 2019 stod kul, olie og gas for godt 75% af 

verdens energiforsyning. 

I dag er Danmarks samlede energiforbrug til el og varme stadig for 68% vedkommende baseret på kul, olie og gas. Kun ca. 33% er 

fra ’vedvarende energikilder’. Og af disse 33% kommer to tredjedele fra biomasse. Dvs. at vores reelt vedvarende energi – 

fraregnet biomassen - kun dækker cirka 11%. På el-området er situationen noget bedre: Vind dækker små 50% af elforsyningen.  

Samlet set er det tydeligt, at vi har en meget stor omstillingsopgave foran os. 

Vedvarende energi. Danmark har en førerposition, hvad angår vedvarende energi. Vi har en kendt og anvendt teknologi i form 

af vindmøller, solceller, solvarme, luft og geotermi / jordvarme.  

Aarhus har mulighed for at udbygge energiforsyningen fra sol og vind, så man opnår 100% af elforbruget i 2030, mens 

varmeforbruget baseres på geotermi til fjernvarme og varmepumper til parcelhuse, hvis man samtidig reducerer den samlede 

behov for energi.  

 Udbygning af VE-anlæg – sol og vind. Aarhus vil med sine 300.000 indbyggere kunne dække behovet gennem 19 

vindmøller på land, 40 vindmøller til havs nær Aarhus, 13 km2 solceller på marker og 6 km2 på tage og facader. Store 

solfanger-fjernvarmeanlæg ved 4 mindre byer (se bilag 1 med uddybning af dette). 

 

 Geotermien - Aarhus kan formentligt sikre forsyning af varme til alle 300.000 borgere gennem udbygning af jordvarme. 

 

 Effektiv styring. Den vedvarende energi skal koordineres af kommunen, målrettet og intelligent, så vi sikrer en bedre 

styring, bedre regler og mere effektivt samspil af energiformer. Det bør være et centralt punkt i indstillingen.    

 

 Energilagring skal sikre, at der også er energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Det skal sikre at vi kan 

gemme energi fra dag til nat og fra sommer til vinter. Energilagringen er derfor afgørende for den vedvarende energis 

anvendelighed.  

Aarhus må satse på udbygning af energilagring fra VE gennem opbygning af stenlagre, damvarmelagre med 

sæsonopbevaring af varmt vand, store batterier, brintanlæg etc.  

I sept. 2019 sagde kommunen: ”der arbejdes med udbygning af lagerkapacitet i varme og el”. Det er nu slettet i 

indstillingen til Byrådsmødet om Bindende Klimamål 25. marts 2020. Det giver en - for os - uforståelig signalværdi ift. 

udbygningen af vedvarende energi i kommunen.    

 

b. Reduktion i brugen af energi er nødvendig 

 
Inden længe vil behovet for el og varme fra vedvarende energi øges, når alle omstiller fra fossile brændstoffer til VE-kilder. Ud 

over det behov, der er for el allerede nu, skal el anvendes til nye områder, fx til el-biler, opvarmning af huse med varmepumper, 

solenergianlæg på husfacader, tage osv.  

Det lader sig kun gøre ved at mindske vores samlede forbrug af energi. Ellers vil selv en forceret udbygning af den vedvarende 

energi ikke kunne dække efterspørgslen. Den mest bæredygtige energi er samtidig den, vi ikke bruger og derfor ikke er nødt til 

at producere. For også vind-, sol- og geotermisk energi resulterer i CO2 udledninger fra råstofudvinding, materialer, transport, 

produktionsprocesser m.m. Og anvender af klodens begrænsede ressourcer.  

 

Reduktion af energiforbruget kan foregå på mange måder. Inden for transportområdet eksempelvis sådan: 

 Samkørsel og deleordninger 

I 2018 kørte der i morgen- og aftentrafikken 1,05 person gennemsnitligt i hver bil. Hvis alle kørte i deleordninger kunne 

der sidde 3-4 personer i hver og antallet af biler og dermed bilkøerne ville formindskes til omkring en halvdel til en 
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fjerdedel.  

Der er allerede mange systemer for deleordninger, lige fra aftalt samkørsel, til delt leasing, gomore løsninger, til biler 

man ejer fælles i lokale deleordninger. For at understøtte sådanne løsninger har man visse steder i USA reserveret spor 

i myldretiden kun til biler med 2 eller flere passagerer; det kan vi også gøre her. 

 

 Lokale arbejdspladser  

Transportbehovet kan mindskes radikalt, hvis vi skaber rammer for hjemmearbejdspladser og lokale 

delearbejdspladser. Kommunen kan understøtte borgere og boligfællesskaber i at etablere lokale kontorer, værksteder 

og arbejdspladser, hvorfra folk kan arbejde i stedet for at transportere sig ind til diverse by-midter og by-omegne.   

Megen arbejdskommunikation kan i dag ordnes via skype, video, mail, pc osv. Når transportbehovet mindskes til 3-4 

ugentlige arbejdsdage på virksomheden eller kontoret mindskes transportbehovet til halvdelen.  

 

 At gå og cykle  

Transportbehovet mindskes tilsvarende ved at fremme brugen af cykler og når folk går meget mere. En væsentlig andel 

af privates bilture i 2019 var på under 3 km; det kan de fleste både gå og cykle.  

Trafikforskningen ved, at det er den trafikform, vi skaber rammer for, som fremmes. Hvis vi bygger motorveje, får vi 

flere biler. Laver vi cykelstier får vi flere cyklister.  

Brugen af cykler kan understøttes af lokale el-cykel deleordninger, som gør det realistisk at transportere sig betydeligt 

længere.  Omstillingen til cykler kan samtidig fremmes gennem skattefradrag, når man cykler til arbejde over en vis 

afstand.  

Gode ruter i naturen samt flere cykelstier og supercykelstier kan binde områder bedre sammen, reducere 

luftforurening, styrke folkesundheden og øge den fossilfrie transport.  

 

 Bilfrie søndage, roadpricing og betalingsringe. 

Disse enkle, afprøvede ordninger kan på hver deres måde medvirke til at reducere transportbehovet og dermed den 

energi, der skal produceres for realistisk at kunne sikre en el-baseret transport.  

 

Inden for andre områder kan energibehovet reduceres fx således:  

 

Energi til boliger.  

På boligområdet kan man tilsvarende mindske energiforbruget gennem: Energieffektivisering og energirenovering af 

eksisterende boligmasse. Ved at bygge arealmæssigt mindre nye boliger (et nybygget parcelhus er fx i gnsm. 210 m2), reducere 

brugen af energi ved produktion af bygningsmaterialer, bygge med bæredygtige fornyelige materialer, lade energisystemerne 

spille koordineret og styret sammen.  

 

Forbrug.  

I alle værdikæder knyttet til forbruget anvendes energi. Et reduceret forbrug vil derfor være afgørende for at nedbringe det 

samlede energiforbrug tilstrækkeligt.  

Borgernes energiforbrug kan mindskes gennem reparation hhv. mindre forbrug af køkkenmaskiner, omlægning til plantebaseret 

kost, mindre tøjforbrug kombineret med genbrug og upcykling, etablering af reparations- og upcyklingsværksteder og -cafeer. 

Kommunen kan oprette kurser for bæredygtigt forbrug, formidle hjemmesider med de bedste råd, etablere klimaambassadører 

som ude blandt borgerne arbejder for disse ting. Og man kan selv gå forrest; gennem sine indkøb satse på at påvirke til mindsket 

energiforbrug og bæredygtig energi. Gennem sine boliger, dagligdag i kommunen fx kontorer og kantiner, brug af energi etc. 

konsekvent understøtte dette.  

Produktion.  

I industriproduktionen kan processer, maskiner, bygninger, materialer og råvarer gentænkes, så energiforbruget formindskes. I 

landbruget kan man gøre det samme. Der findes allerede mange afprøvede redskaber og rådgivninger til dette.  

 

Sådan kan man inden for alle områder/sektorer mindske energibehovet. Og kommunen kan spille en stærk og proaktiv rolle i 

denne omstilling, i samspil med kommunens aktive borgere.  
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c. Vedvarende energiformer skal koordineres målrettet og intelligent af kommunen. 

Vi oplever, at der mangler samarbejde og koordinering inden for Integreret Energi samt, at der ofte står en del gammeldags love 

i vejen for en effektiv implementering af vedvarende energi (VE).  

a. Kommunen skal være aktiv tovholder 

- Kommunen skal aktivt facilitere og være projektleder på løsninger indenfor Integreret Energi. Med en målsætning om 
mere VE og overordnet (strukturel) effektivitet.  

- At kommunen indgår som aktiv ejer/partner i projekter og anlæg, hvor det er nødvendigt og giver mening. 
- At kommunen proaktivt støtter og faciliterer, at VE projekter kan opnå god økonomi og samspil mellem hinanden. At VE 

kan formidles til energilagring, f.eks. ved at overskud af el fra vindmøller benyttes til produktion af ammoniak. 
- Der oprettes et team i kommunalt regi, som skal varetage ovenstående, inkl. at kunne bidrage med faglighed. Der 

afsættes et særskilt årligt budget til dette, fx via den vedtagne klimafond. 
- Kommunen skal arbejde aktivt for en udvidelse/forstærkning og digitalisering af elnettet, således at det er forberedt til 

et langt større og intelligent elforbrug. 
- Kommunen skal mest muligt inddrage borgere og frivillige organisationer. 

 

b. Vi skal fjerne de forhindringer og love, der står i vejen og kunne stille krav, fx.: 

- Så kommunen kan etablere solceller på egne bygninger og bruge energien selv. 
- Så kommunen kan kræve f.eks. solceller og ladestandere ved nybygning. 
- At kommunen kan indgå som ejer i VE projekter. 
- At gøre større andel af pris på fjernvarme og el afhængig af forbrug. 
- Elafgiften gøres relativ og skal følge amplituden på elprissignalet så man kan forstærke signalet. 
- At energivenlige investeringer skal falde udenfor anlægsloftet 
- At kommunen skal kunne stille større krav til developers, fx via planloven 
- Selskaber skal have lov til at kunne planlægge ud over nuværende behov, og blive fritaget sparekrav om 2% 
- Kommunen har forældede data vedrørende energiregnskab. Ministerierne skal levere flere data og hurtigere.  
- Der skal laves en national strategi for større energiparker og power-to-x (biobrændstof). Herunder skal elafgift på el 

brugt til Power-to-x fjernes.  
- Med udgangspunkt i energiplaner skal energiselskaberne skal have pligt til at deltage i arbejdet med kommunen. 
- Kommunen skal kunne kræve at forsyningsselskaberne samarbejder, bl.a. på indlæggelse af strøm til ladekabler, 

således at borgerne så vidt muligt kan benytte alle ladestandere uanset, hvilket selskab, der ejer standeren. 
 
 

3.4 Biomasse er ikke klimaneutral energi (gentagelse, jf. ovenfor) 

Den primære grund til at Aarhus kan hævde at have reduceret CO2 udledningerne med over 50% siden 1990/2009 er, at Aarhus 

er skiftet fra kul til biomasse i sin fjernvarme. Biomasse – fx træpiller og flis - regnes ifølge FN’s regler for at være CO2-neutral.   

 

Det er den imidlertid ikke. For biomassen udleder som al andet træ CO2 ved afbrænding. Når FN har defineret brugen af 

biomasse som CO2 neutral, skyldes det, at der ganske vist udledes CO2 ved afbrænding nu, men det opsuges igen gennem en 

længere årrække, fra de genplantede træer, måske over 20-30 år eller mere.  

Men med IPCC’s klimarapport fra okt. 2018 har verden og Danmark fået en ny deadline i form af et tiår til tipping points, vi ikke 
må overskride. Derfor kan vi ikke længere tillade os at anvende biomasse som værende CO2 neutral og vedvarende energi. Der 
er kommet et tidsperspektiv ind i tingene, som både Klimarådet, Rådet for Grøn omstilling, FN og en række større, europæiske 
forskergrupper påpeger i rapporter, analyser, anbefalinger og henvendelser til den danske regering, til EU Parlament m.v. 
 
Hvis Aarhus’ klimaplan skulle baseres på retvisende tal for CO2 udledningerne – og altså indeholde udledningerne fra biomassen 
- så ville man nå frem til en kurve for CO2 udledninger, som var betydelig højere. Og det ville ikke være realistisk at nå CO2 
neutralitet i 2030. Det er tid til at skabe reel omstilling på energiområdet – og alle øvrige områder, landbrug, transport, byggeri 
etc. -  

Se bilag 1, som konkretiserer udbygningen af den vedvarende energi gennem konkrete forslag til placering og 
omfang. 
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Kapitel 7. 
Byggeriet er stærkt klimabelastende. Byerne, også en by som Aarhus, er på vej til at blive en af 
de helt store klimasyndere. 
Om bæredygtigt byggeri og klimavenlig boliganvendelse. Om byer, bykvarterer og 
lokalsamfund, der omstiller til bæredygtig bosætning. 

 

Indledning – Fremtidens byer hører til de største klimasyndere. Aarhus er godt på vej til at blive én af dem. 

UNEP, FN’s Miljøorganisation, siger i sin statusrapport om det globale byggeri, 2017, sådan:  

”Den globale byggesektor vokser i et enestående tempo, og det vil den fortsætte med at gøre. I løbet af de næste 40 år forventes 
verden at tilføje yderligere 230 milliarder kvadratmeter som nybyggeri – man tilføjer med andre ord hvad der størrelsesmæssigt 
svarer til byen Paris til planeten hver eneste uge.  
Denne hurtige vækst er ikke uden konsekvenser. Trods det, at byggesektorens energiintensitet er forbedret i de senere år, har det 
ikke været nok til at opveje den stigende efterspørgsel efter energi. CO2-udledningerne som skyldes bygninger er fortsat med at 
stige med ca. 1% om året siden 2010…” 
 
(Preface, Dr. Fatih Birol, “GLOBAL STATUS REPORT 2017 - Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction sector”, se 
rapporten her https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20(web).pdf ). 

Verden bygger et nyt Paris - hver uge!  
FN forventer at verden i de kommende 40 år hver uge vil tilføje nye bygninger på størrelse med byen Paris, fortæller Birol, 
direktør for det Internationale Energi Agentur, IEA.   

Specielt Asiens og ikke mindst Kinas byggeboom har været voldsomt. På kun 3 år brugte Kina fx mere cement end USA’s samlede 
forbrug af cement i 100-året fra 1900-2000. Og alle kontinenter bygger – Latinamerika, Afrika, Europa, USA, Rusland. Alle bygger 
for at holde trit med væksten i hælene på globaliseringen af vores verdensøkonomi. Og for at matche den verdensopspændende 
urbanisering – flugten til byerne. 
 
I Danmark bygger vi som aldrig før og Aarhus hører blandt frontløberne i udbygningen. Aarhus – ja alle - bygger som om 
byggeriet ikke har nogen konsekvenser for klimaet.  

Men det har det. Vældig store konsekvenser desværre. 39% af verdens CO2 udledning stammer fra byggeriet og vores brug af 
boliger, ifølge UNEP’s rapport, citeret ovenfor.  

Vi bygger og bygger og bygger: Veje, broer, kontorer, tunneller, lufthavne, havne, parcelhuse og højhuse. Ikke bare i Aarhus eller 
i København og Danmark. Men i hele verden.  Det massive byggeboom udgør tilsammen en enorm belastning for klimaet.  

Udledningerne af drivhusgas kommer 1) dels fra byggematerialerne og 2) dels fra vores brug af boliger (driften), som jo kræver 
bl.a. el og varme. Der er også drivhusgas udledninger fra selve anlægsfasen, hvor boligerne opføres, men det ser vi bort fra her. 

1. Byggematerialerne udleder betydelige mængder CO2 ved deres produktion 

Byggematerialerne skal først produceres og dét kræver energi; meget energi. Cementproduktion kræver fx temperaturer på 
mellem 1.400 og 1.500 grader, hvilket forudsætter brug af fossilt brændstof i betydelige mængder, typisk (natur)gas. Dét 
udleder som bekendt CO2 i store mængder. Noget tilsvarende gælder fx produktionen af et isoleringsmateriale som Rockwool, 
der er lavet af sten som bliver til fibertråde under voldsom varme. Stål, metal, aluminium, glas, tegl etc. – alt sammen kræver 
det energi til produktionen. 

Hovedbestanddelen i beton er cement, der laves af kridt, ler, sand og vand. Kridt er meget CO2-holdigt. Herudover indgår vand, 
grus og sand; blandingsforholdet afgør, hvilken type beton, der er tale om. Beton bruges til huse og bygninger, tunneller, broer, 
kloaker, veje, havne – til alt. Så når verdens nye bygninger stort set alle er bygget i beton, så betyder det voldsomme 
udledninger af CO2. Alene beton står ifølge CONCITO for 12-15% af Danmarks udledning.  

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20(web).pdf
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Vores byggematerialer repræsenterer mange råstoffer, udvundet af jordens ressourcer. De er produceret gennem komplekse 
produktionsprocesser (som er energikrævende), med brug af megen transport undervejs og under anvendelse af betydelige 
mængder energi – typisk fra fossile brændstoffer, kul, olie og gas.  

En virksomhed som Portland i Aalborg, Danmarks største producent af cement, står alene for over 2% af Danmarks samlede 
CO2-udledning, og i mængder for over 2,2 mio. tons CO2 hvert år. Det kan sammenlignes med at Aarhus ifølge egne tal har et 
CO2 udledning på 13.000 tons i 2020. 

Danmarks befolkning flytter fra landdistrikterne ind til de stadigt større byer, der vokser i både omfang og højde efterhånden 
som de bygges til med betonhøjhuse. I 2030 regner man med at 66% af Danmarks indbyggere bor i vores byer, og i 2050 regner 
man med, at 70% af verdens befolkning bor i (stor)byer.  

I Aarhus bor der 280.000 (340.000 i hele kommunen); som nævnt regner man med en årligt nettotilflytning på 5.000 nye borgere 
hvert år de kommende mange år.  

Bl.a. derfor opfører man i disse år i et stærkt forceret tempo det ene højhus efter det andet i Aarhus by. Alle sammen væsentligt 
højere end tidligere bymæssigt byggeri, typisk 10 etager omkring bymidten suppleret med superhøjhuse på over 40 etager. 
Samtidig udbygges parcelhuskvartererne massivt og hurtigt, især mod vest (mod Lisbjerg) og nord (mod Skødstrup). 

I alt dette byggeri anvendes de traditionelle byggematerialer som cement, beton, stål, glas, metal, aluminium, plastik. Eller 
mursten, tegl, cement og isoleringsmaterialer som fx Rockwool. Allesammen stærkt klimabelastende. 

Chris Magwood fra Canada når i en analyse af CO2-udledninger fra henholdsvis 1) materialerne (såkaldt ’embodied carbon’) og 

fra 2) energien til boligernes drift frem til, at CO2 belastningen fra materialer udgør 49%, mens CO2 belastningen fra 

’operational carbon’ (dvs. fra brugen eller driften af boligerne) udgør 51%.  
(jf. “OPPORTUNITIES FOR CARBON DIOXIDE REMOVAL AND STORAGE IN BUILDING MATERIAL SA Thesis Submitted to the Committee on 

Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the Faculty of Arts and Science TRENT 

UNIVERSITY Peterborough, Ontario, Canada© Chris Magwood, 2019). 

Noget tilsvarende når danske forskere frem til. Harpa Birgisdottir, der er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut på 
Aalborg Universitet siger fx  

”Hver gang vi bygger en ny bygning i Danmark, reguleres der på driftsmiljøet, men ikke på materialer. Men materialerne og 
fremstillingen af dem er også afgørende i forhold til klimabelastningen og CO2 udledningen” – ”Der er et kæmpe skjult potentiale 
ved at se på mere klimavenlige byggematerialer”, siger hun  
(Citeret i ”Byggeindustrien er en gigantisk byrde for klimaet.”Okt. 2019, https://videnskab.dk/naturvidenskab/byggeindustrien-er-en-gigantisk-
byrde-for-klimaet-hvordan-goer-vi-den-groennere ) 

Hendes tidligere undersøgelser fra 2017 af bygningers livscyklus tyder på, at materialer udgør mellem 50-83 procent, mens 
driftens klimabelastning udgjorde mellem 17-50 procent af klimapåvirkningerne. Klimapåvirkningen er altså tilsyneladende 
større fra byggematerialerne, end fra energien til driften af boligerne. 

Hvorfor er det vigtigt? – Jo, det betyder, at vi skal bygge på helt andre måder, med helt andre materialer 

Hvis bygninger står for 39% af al CO2 udledning globalt. Og hvis materialer står for den største del af dét. Så betyder det, at vi 
skal gøre noget ved vores måde at bygge på, gøre noget ved både de materialer, vi anvender, og den måde, vi bygger på. 

Den fulde betydning af dette bliver måske mere klar, når man ved, at stort set al klimaindsats i Danmark i tilknytning til vores 
byggeri har været knyttet til driften af bygninger - IKKE til materialerne. Man har ensidigt fokuseret på at energieffektivisere og 
energirenovere så mange bygninger som muligt.  Med et meget stort fokus på at isolere. Ofte i en grad som på ingen måde står 
mål med effekten ift. klima. 

Men vi skal begynde at bruge nogle helt andre materialer, og bygge på helt andre måder, som er langt mere klimavenlige. Vi skal 
væk fra klimabelastende materialer som beton, cement, stål, tegl etc. Og vi skal væk fra højhuse som de to kommende 
superhøjhuse Lighthouse på Aarhus Ø og Kontorbygningen på Mindet 6 ved Aarhus Havn, hvor der bygges op i hhv. 142 og 143 
m. 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/byggeindustrien-er-en-gigantisk-byrde-for-klimaet-hvordan-goer-vi-den-groennere
https://videnskab.dk/naturvidenskab/byggeindustrien-er-en-gigantisk-byrde-for-klimaet-hvordan-goer-vi-den-groennere
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I sidste del af dette kapitel fremlægger vi vores løsninger på de udfordringer, der oplistes. 

De gennemsnitlige boliger er alt for store 

Et gennemsnitligt parcelhus er i dag på 210 m2 ifølge Danmarks Statistik. Vi bygger stadig større huse, som er stadigt mere 
luksuriøse. Vores lejligheder vokser også i størrelse.  

Det holder kloden ikke til. UNEP forklarer i deres tidligere omtalte rapport, at netop størrelsen af vore boliger er en af de 
vigtigste parametre ift. klimapåvirkningen. Jo større vi bygger, jo større bliver klimapåvirkningen.  

For 20 år siden var aftrykket af materialerne 20% af bygningens samlede klimaaftryk, i dag er det minimum 50% og i nogen 
tilfælde op til 80% af det samlede klimaaftryk (disse tal stammer fra oplægget fra Rådet for Bæredygtig Omstilling under C40 
topmødet i København 2019).  

Vi kan indrette os anderledes. Leve på en mindre fod. Vi kan indrette os generationsfleksibelt, så vores bolig afspejler vores 
pladsbehov gennem livet. En typisk familie har brug for plads så længere deres børn er små, men har til gengæld typisk for 
meget plads, når børnene er flyttet hjemmefra. Det er let at løse, vi skal blot gøre det.  

Vi er nødt til at gå den anden vej – bygge mindre, bygge fleksibelt i forhold til alder, bygge fleksibelt i forhold til anvendelsen af 
husets rum, så alle rum har mere en én funktion. Bygge fx tiny houses. Bygge byer som ”The Urban Village Project”, som et 
dansk arkitektfirma er begyndt at bygge i Delhi, hvor de bruger principper fra IKEAs møbelproduktion til at producere lejligheder, 
der er små, fleksible, og med udpræget anvendelse af princippet om ’shared living’ – dvs. brug af fællesrum, fællesfaciliteter etc. 
Mere om dette nedenfor. 

De ”små komponenters” store klimaftryk. Smarte bygninger er måske slet ikke så smarte endda. 

Den canadiske byggeforsker Chris Magwood har lavet en meget sigende sammenligning af  

1. et standardhus bygget som man typisk gør det i Ontario, Canada 
2. et superisoleret, energioptimeret hus bygget så det matcher alle gældende standarder,  
3. et hus bygget i økologiske, naturlige materialer som evner at opsuge og lagre CO2 (biomassebyg).  

Analyserne viser (se figuren nedenfor, næste side): 
 
”Øverst vises byggeri ældre end lavenergiklasse-byggeri.  I midten vises et lavenergihus som er topisoleret med konventionelle 
materialer, høj energieffektivitet. Resultatet er meget lave drifts-relaterede CO2-udledninger (den vinrøde signatur), men meget 
høje CO2-udledninger relateret til byggematerialerne. 
 
Nederst ses et lavenergihus med tilsvarende lave drifts-relaterede CO2-udledninger. Den store forskel er, at der er benyttet 
biomassebaserede byggematerialer, hvorved der faktisk er tale om en brutto negativ udledning, altså et hus der samlet set har 
indlejring af CO2. Lige som tilfældet er med Skolen for Livet.”  
 
- (Citeret fra Lars Keller – ” Klima-inspiration til boligminister Kaare Dybvad”, skrevet i anledning af boligministerens besøg på ”Skolen for Livet” 
16.9.2019).  

Man skulle forvente, at det energioptimerede lavenergihus ville have et lavt CO2 aftryk, men det er ikke tilfældet. Tværtimod er 
det meget højt pga. materialerne. 
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I nyere byggerier forsøger man i stigende grad at lave ’smarte bygninger’ og huse. Det vil sige, at man indretter sig med 
temmelig avanceret teknisk grej for fx at nedkøle rum, lave ventilering med tilkobling af udefrakommende luft (Genflix), 
afskærme vinduesflader for solen, indrette sig med mekanismer der automatisk åbner og lukker for vinduer eller tildækker 
samme vha. ydre metal-persienner etc. 

Al denne teknik og grej består af plastik, aluminium, stål og øvrige materialer som er ganske klimabelastende. Deres produktion 
kræver teknik af relativt højt niveau og skabes ofte gennem ganske avancerede produktionsprocesser. Det belaster klimaet.  

Under Svend Aukens miljøministerium i 1990erne regnede man løseligt med at alt dette ’smarte grej’, fyldte omkring 5% af en 
bygnings produktionsomkostninger, mens det til gengæld fyldte op til 80% af dets klimapåvirkning. 

Det afspejles i ovenstående midterste graf (bl.a.), hvor energioptimeringen tilsyneladende er blevet et klimaproblem.  

Den nederste graf illustrerer til gengæld en anden vigtig pointe – biomassens betydning for klimapåvirkningen. Hvis husfacader 
og -tage er lavet med og af biomasse (fx planter), der opsuger og lagrer CO2, påvirker det naturligvis hele klimapåvirkningen: 
Den mindskes radikalt.  

De bygninger, man bygger i Aarhus, opsuger den udefra strålende varme, uden at opsuge og lagre CO2, eller rense partikler 
fra den forurenede luft – de burde gøre det stik modsatte. 

Alle de højhuse, parcelhuse etc. som nu bygges i Aarhus er alle bygget, så de tager imod solens varme. Som regel lagres den og 
varmen afgives efterfølgende gennem resten af dagen. Det er et problem, når den globale opvarmning rammer byerne, for de 
bliver for varme. 

Hvis man lader de yderste facader være tildækket af grønt, - af planter, buske, træer etc. sådan som man allerede gør det rigtig 
mange steder i verden, eksempelvis Milano, Shanghai, Amsterdam, New York –, så vil det betyde, at 

- Bygningerne nu opsuger og lagrer CO2 
- Planterne filtrerer luften, der er forurenet af bilernes udledninger af bl.a. det kræftfremkaldende NOx 
- Planternes skærmer imod solen og isolerer, så bygningerne ikke bliver nær så varme, hvilket med den globale 

opvarmning er på vej til at blive et betydeligt problem for selv små (stor)byer, selv i tempererede klimaer. 

Husenes tagflader kan man – hvor den fysiske udformning tillader det - tildække med grøntsagshaver, der dyrkes af 
boligforeninger og lokale havefællesskaber, ligesom det sker med fx ØsterGro i København allerede i dag. Det kan suppleres med 
egentlig systematisk urban farming, som dækker en stribe områder, plæner og pladser med grønt og biodiverst frem for rene, 
grå flader af beton, fliser, sten, jord, græs. 
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Et eksempel på anvendelsen af sådanne konstruktioner på huses tagflader og bygningsfacader ser man fx på Skolen for Livet i 

København. I Bent Kellers oplæg ”Klima-inspiration til Boligminister Kaare Dybvad” er der grafer, hvor et traditionelt 
byggeri af sammenlignelig størrelse sammenlignes med Skolen for livet. Det viser et netto optag og lagring af CO2 for 
sidstnævnte, modsat den traditionelle bygning, som udleder betydelige mængder af CO2. Det skyldes at husfacader, 
tage m.v. på skolen er begroet. 

Der følger en livsstil med højhuse – hverken særlig venlig, fællesskabsorienteret eller særlig miljøbevidst 

Højhuse er - i vores øjne og ud fra vores erfaringer - ikke særlig gode til at skabe miljøer for fællesskaber, for dyr og børn, for 
fælles haver, inklusion af marginaliserede, for naturen og miljøet tilbage ind i byerne.  

Højhuse skaber snarere boligmiljøer, hvor vi er vores egen lykkes smed, og hvor vi ikke kender de andre særlig godt. Og dét er - 
mener vi - ikke særlig godt for klimaet, eller for de fællesskaber, vi skal basere den fremtidige klimaindsats på.  Vi får måske ikke 
på samme måde som ellers skabt fællesspisninger, gårdmiljøer med fælles dyrkning af haver, urban gardens med dyr, urter, 
grøntsager, frugthaver etc. 

 

Mindet 6, 143 m med 43 etager kontorbygninger  
– Huset får alle andre huse til at se små ud, og lægger dermed op til mange flere superhøjhuse. 



52 
 
 

Højhuse lægger efter vores erfaring snarere op til den hurtige, måske lidt ’bysmarte’ livsstil, hvor vi forbruger snarere end at 
’være’, forbruger frem for selv at skabe, forbruger frem for at opleve, hvor vi er alene frem for at være sammen osv. 

Det er vores fornemmelse, at højhusmiljøer snarere støtter en hvad man kan kalde for enten liberalismens livsstil eller måske 
Vækstens livsstil, hvor man arbejder, forbruger, lever i sin familie og i store træk passer sig selv og sit. Hvor fx klimaindsats er 
noget man overlader til regering og kommune uden at blande sig.  
 
Vi fornemmer, at en sådan kultur tager til, jo større byerne bliver.  Til sidst bliver byen lidt fremmed, for stor, for fuld af biler, for 
forvirret og stresset. Og så forsvinder charmen.  

Når man ser på bygninger som Lighthouse på Aarhus Ø og Kontorbygningen Mindet 6 ved havnen, så er det for os indlysende, at 
den form for byggeri skaber sit eget bymiljø. Og det er ikke Smilets By, der ligger gemt her. Det er Vækstens by. Den travle storby 
frem for den venlige by, Aarhus, som vi kender den: Tæt ved vandet, tæt ved skoven, med ro i bymidten og med et smukt 
gammelt kvarter ved åen og ved fx Øgade- og Latiner-kvarteret. Med Den Gamle By, Botanisk Have, kolonihaveforeningerne ikke 
ret langt ude ad Silkeborgvej. 

Forestil dig så, at stå på 20., 30. eller 40. etage og kig ned – vil du stille dit barn i barnevognen ’nede i gården’, vil du gå ned og 
drikke en kop kaffe med naboen på den fælles plæne, eller vil du overhovedet komme uden for døren? 

Vi foreslår at man går en anden vej – skaber boligmiljøer der virker hyggelige og som fremmer fællesskaber, som er mindre og 
mere overskuelige. At man fx renoverer ældre boliger og gør dem tidssvarende mht. energiforbrug. At man gør dem smukke i 
udseende, indvendig som udvendig. Møllestien i Aarhus Midtby kan tjene som ét eksempel på det.  

Hvis Aarhus by ved den by-renoveringsstrategi så ikke længere kan få plads til alle de mennesker som gerne vil tilflytte Aarhus 
fra landdistrikterne, så kan vi i stedet tilbyde dem at bo andre steder i kommunen, længere ude i naturen / på landet.  
Sammen med de ny-tilflyttende beboere kan kommunen etablere små bæredygtige landsbyer og -bosætninger, hvor der er luft, 
natur, miljø og betingelser for at skabe smukke og sunde rammer om familiernes hverdagsliv. 

 

Foto af ’Lighthouse’, fra TV2 Østjylland. 350 lejligheder i et tårn på 142 m. 
 – Velkommen til Århus, Vækstens By. 
Århus’ dyreste ejerlejlighed koster 18 mio. og ligger på 9. etage og øverst i dette højhus. Lejligheden er på 
300 m2 og er hævet i forhold til etagen nedenunder for at give plads til et nedsænket badekar på det ene af 
de tre badeværelser i lejligheden. Citeret fra Aarhus Stift tidende, 16. marts 2028. 

Byggereglementet afspejler for ofte firmaernes og industriens økonomiske interesser frem for klimaets 
 
Byggereglementer afspejler oftere hensynet til byggeindustriens indtjening snarere end af hensynet til klima og miljø. Det 
gælder fx brugen af Rockwool, hvor firmaet af samme navn gennem mange år har plæderet for et hensyn til klode og 
energiforbrug gennem isolering med stadig tykkere vægge med isoleringsbats. 

Men Rockwool er meget energikrævende at fremstille. Og det er kun de første 20-30 centimer som for alvor kan registreres som 
klimavenlige med en effekt for klimapåvirkningen; herefter aftager effekten af yderligere centimers tykkelse isolering af 
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væggene. Morten Birkved, prof. ved SDU-Universitetet, argumenterer for et langt mere nuanceret syn på isolering i byggeriet. 
Han argumenterer for anvendelse af alternative materialer som træfibre og halm, der koster mindre på CO2 budgettet, og for at 
finde det breakeeven point, hvor energieffektiviteten balanceres med klimapåvirkningen på en måde, der tager udgangspunkt i 
klimaet (Morten Vester Haldrup: ”Det er naturligvis bæredygtigt at energioptimere sin bolig”, 26. juni 2020). 

Noget tilsvarende kan siges at gælde for ’smarte bygninger’. En bygning som fx Rådhuset i Middelfart er bygget efter alle de 
bedste principper inden for det kommende bygningsreglement. Men dets klima- og ressourceaftryk er meget, meget højt.  

Problemet med det er, at hvis den form for ’smart’ byggeri for alvor vinder indpas i det eskalerende nybyggeri, så vil vi få et 
Aarhus bestående af højhuse og bygninger, der alle er ’smarte’, ’energivenlige’ og energioptimerede; med systemer, der taler 
sammen og optimerer og integrerer brugen af mange forskellige slags energikilder i et koordineret flow.  

- Men det samlede resultat bliver et stærkt øget klimaaftryk og et øget ressourceforbrug.  

Der er mange slags lovgivning i dag, som strider mod indsatsen for at skabe CO2 neutralitet. 
 
Det er selvsagt ikke et fokus for Klimaplan Aarhus, men ikke desto mindre et fokus for den indsats som vi alle sammen i Aarhus - 

kommunen, dens virksomheder, energiforsyningsselskaber, borgere og foreninger, politiske partier – i fælles flok bør 

tilvejebringe gennem pres på regering, Folketing, politiske partier etc. 

Det gælder med blot et par enkelte eksempler: 

 Kommunerne har ikke reelt mulighed for at opsætte solceller og batteriløsninger på egne bygninger – det skal laves om 
i Elforsyningsloven. Kommunerne bør netop have særlige muligheder, f.eks. til at maksimere produktion og lager samt 
forsyning til andre nabobygninger. 

 
 Planloven er forældet. Den skal laves om, så kommunerne kan stille krav til CO2 udledning fra byggeri og anlæg i 

anlægsfasen (det såkaldte ’scope 3’), gerne i en trappemodel, så der med tiden bliver minimumskrav til CO2 udledning 

fx på 10%, 20% op til 100% mindre udledning pr. m2 osv.  

Planloven skal også sikre at byområder er forberedt til en fremtid med 100% VE, dvs. der skal laves en mini energiplan 

for området og sikres optimering af muligheden for fremtidig energiproduktion, lager og levering af energi til andre 

sektorer, herunder fleksibelt elforbrug, lavtemperatur fjernvarme, elbiler, lagre.  

Og så skal planloven sikre at alle nye bygninger kan genbruges – de skal kunne skilles ad og de skal kunne omdannes til 

nye formål. De skal bygges til, at materialerne kan anvendes i århundreder – ligesom de gode gamle huse kunne hvor 

materialer flyttede fra hus til hus. Og så skal der sættes krav til lokal brug af overskudsjord eller forbud mod 

terrænregulering der kræver jordflytning uden for et lokalplanområde. Det er nu vi skal planlægge! 

 Kommunerne, herunder Aarhus kommune, har meget forældede data. Regeringen og ministerierne skal forpligtiges til 
at levere mange flere data, og langt hurtigere. Der skal senest 1. kvartal hvert år ligge et energiregnskab for alle 
kommuner med alle data opdateret og med meget større kvalitet end i dag. F.eks. er energidata 1 år forsinket, og der 
kommer kun transportdata hvert 4. år. Det er ikke godt nok og det giver ikke politikerne eller borgerne i Aarhus 
mulighed for at kunne agere hurtigt nok 
 

 Det skal være muligt for kommuner at opføre kystnære havvindmølleparker. Det stiller kommunen mere frit, fordi den 
så ikke er tvunget til at have fælles aftaler med andre kommuner om fælles havvindmølleanlæg, langt ude på havet.  
 

 
2. Energien til boligernes drift. 

Boligerne anvender energi, når de anvendes. Der bruges elektricitet til lys i lejligheden, til køkkenmaskiner, vaskemaskiner, 

køleskab, komfur osv. – til en lang række af formål, som har med vores daglige forbrug og livsstil at gøre. 

Der anvendes også energi til varmen i vore boliger. Varmen - og energien bag denne - kommer i øjeblikket i altovervejende 

grad fra biomasse (fra de to kraftvarmeanlæg i Studstrup og Lisbjerg), og i mindre grad fra private olie- og gasfyr, fra 

varmepumper, enkelte steder fra geotermi, dvs. jordvarme m.v.  

El forbruget er i høj grad afhængig af den livsstil, byens og kommunens indbyggere vælger at leve med. De sidste årtier har 

denne livsstil været præget af et stigende forbrug af el-baserede hjælpemidler, maskiner o.l.  
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Varmen er i altovervejende grad bestemt af de systemer til varmeforsyning, som kommunen etablerer. 

 

Vi foreslår en helt anden vej end denne betonudbygning af Aarhus  
– løsninger, erfaringer og redskaber er der rigelig af, det er blot at anvende dem. 

Vores forslag lyder: 

1. Husene.  

Materialer og størrelser 

I stedet for beton, cement, tegl, glas, stål, plastik, brændte mursten etc. der som nævnt alle er stærkt klimabelastende 
materialer, bygger vi - hvor det overhovedet kan lade sig gøre - med naturlige materialer.  

Vore huse bygges af lokale, økologiske materialer som træ, ler, strå, halm, tang, muslinger, sand, ålegræs, sten, grus osv. som 
alle er giftfrie og findes lokalt. Det er materialer som alle kan genbruges eller komposteres, når huset en gang skal rives ned.  

Husene bygges uden kemi og med udstrakt genbrug af materialer fra tidligere huse. Rockwool udgår og erstattes med træfiber, 
papir, halm etc. og vi anvender minimalt med beton, fx kun til fundamenter. Men der er mange andre måder at lave 
fundamenter på.  

Husene og boligerne anvender økologisk, giftfri og åndbar maling. Man undgår dampspærre, hvor en ’plasticpose’ pakker alle 
rum ind og forhindrer fugt-udtrængning, og anvender i stedet dampbremse, der tillader en langsom diffundering af fugt ud 
igennem ydervæggene - det giver et bedre, mindre fugtigt indeklima.  

Vinduerne er flerlags glas fx med åbninger yderst, som tillader luft at trænge ind, blive opvarmet indefra eller af solen, og sikrer 
en naturlig udluftning i rummene via det overtryk der skabes. Disse Petersborg vinduer erstatter Genflix systemer, som er el-
krævende. 

Højhuse af træ 

I det omfang, vi bygger højhuse, så bygges de af træ til husfacader, vægge, konstruktioner. Der er i dag udviklet træplader 
baseret på genbrugstræ lavet som lamineret træ, hvor hvert lag går på kryds af det forrige, hvilket skaber en ekstraordinær 
styrke, der tåler meget store belastninger. Det gør det muligt at bygge højhuse i træ op til 10 etager. Og vi synes ikke husene i 
Aarhus skal være højere end det. Her er et eksempel på, hvordan vi kan lade os inspirere af byggeri der tænker bæredygtigt. 
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The Urban Village Project Exhibition, Delhi 

 

Dette er et foto fra The Urban Village Project, fra Delhi, skabt sammen med det danske arkitektfirma Effekt Architects, København. Det kaldes 

for IKEA-reol byen. De mindste lejligheder er på 30 m2, og der er shared living.  

 

Om The Urban Village Project – her i Delhi - der lægger op til at skabe en helt anden by 

Arkitekterne bag dette byggeri beskriver deres byudviklingsprojekt således: 
 
”Urban Village Project er en ny visionær model til udvikling af bæredygtige, økonomisk overkommelige og beboelige hjem for de 
mange mennesker, der bor i byer rundt om i verden. Konceptet stammer fra et samarbejde med SPACE10 om, hvordan vi 
designer, bygger og deler vores fremtidige hjem, kvarterer og byer. 
 
Byer overalt i verden står over for store udfordringer med hensyn til hurtig urbanisering, aldrende befolkninger, ensomhed, 
klimaændringer og mangel på overkommelige boliger. Det er klart, at medmindre vi genovervejer vores byggede miljø, vil vores 
byer blive stadig mere uholdbare, uoverkommelige og socialt ulige. 
 
Urban Village Project forestiller sig: 
 
Et modulopbygget træbygningssystem designet til adskillelse, der kan præfabrikeres, flatpakkes og hurtigt samles på stedet. 
Dette sikrer en mere bæredygtig og CO2-reducerende konstruktionsmetode og en cirkulær tilgang til styring og livscyklus af vores 
bygninger. 
 
En ny finansiel model, der drastisk sænker indgangspunktet til boligmarkedet, hvilket gør boliger af høj kvalitet overkommelige 
for brugere af alle indkomstklasser, mens forbindelsen mellem bygherren og forbrugeren genoprettes. 
 
Krydsgenerationelle fælles bofællesskaber i hjertet af vores byer med fleksible boliger af høj kvalitet forbundet med en række 
fælles tjenester og faciliteter; og en digital interface til at understøtte hverdagens behov. 
 
Urban Villages-projektet har potentialet til at tackle nogle af de største udfordringer i den globale boligkrise, gøre boliger 
overkommelige og beboelige, skabe inkluderende og forskelligartede bysamfund, reducere bygningers miljøaftryk og lindre 
byrden for kommunale og nationale regeringer i dynamisk skiftende planetariske og økonomiske tider. 
Føj din stemme til opfordringen til handling på: www.urbanvillageproject.com”. 
- Citeret fra https://www.effekt.dk/urbanvillageproject 

http://www.urbanvillageproject.com/
https://www.effekt.dk/urbanvillageproject
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Fra deres Udstilling i Delhi skriver projektet: 
 
”Udstillingen Urban Village Project opfordrer folk til at overveje, hvordan vi designer, bygger, finansierer og deler vores 
fremtidige hjem, kvarterer og byer. 
 
Byer overalt i verden står over for hurtig urbanisering, aldrende befolkninger, effekter fra klimakrisen og mangel på 
naturressourcer. Samtidig er vi midt i det enorme globale boligpres. Vi bygger simpelthen ikke nok overkommelige hjem til at 
følge med efterspørgslen. Vores byer bliver mere og mere uoverkommelige, uholdbare og socialt ulige. Og situationen bliver kun 
mere udfordrende.  
 
I 2050 vil 70% af vores globale befolkning bo i byer (UN Desa, 2017). 40% af de områder, der skal være bymæssige i 2030, findes 
endnu ikke (World Bank Group, 2016), og mere end 1,6 milliarder mennesker overalt i verden forventes at mangle adgang til 
overkommelige, passende og sikre boliger inden 2025 (Verden Resources Institute, 2017). Hertil kommer en anden udfordring: 
mennesker lever tættere og er mere forbundet end nogensinde før, men vi føler os stadig mere ensomme, ængstelige og 
stressede i vores byer (Nature, 2011). 
 
Det ligger i krydset mellem disse presserende udfordringer, hvor SPACE10 og EFFEKT Arkitekter mener, at Urban Village Project 
muligvis kan tilbyde nogle løsninger. Urban Village-projektet er en vision for, hvordan vi designer, bygger og deler vores 
fremtidige hjem, kvarterer og byer for at forbedre vores livskvalitet. Konkret sigter det mod at gøre vores hverdag mere beboelig, 
bæredygtig og overkommelig. 
 
Som en del af vores fortsatte forskning på fremtidige måder at delt leve på, åbner vi udstillingen med et panel af foredrag og 
diskussioner kaldet ”Hvordan kan vi skabe en livlig, overkommelig og bæredygtig by”, hvor vi inviterer nøgletænkere og 
praktikere på området til at deltage ind i samtalen.” Citeret fra  https://space10.com/event/the-urban-village-project-
exhibition/?fbclid=IwAR0OSpIkFFTwT4FacahTi_YNovycSl8Xr1kFTZ7-_vHVM29CuXc_qrtxhwc  

Ovenstående projekt repræsenterer mange vigtige dele af et alternativ til Aarhus som betonhøjhusby. I øjeblikket er Aarhus på 
vej til at blive en by med tæt placerede, temmelig ensartede højhuse, alle bygget af beton i mange etager. Byen mister lidt efter 
lidt sin egenart; alle steder og huse kommer til mere eller mindre at ens ud. Det betyder noget for byens sjæl og det påvirker 
borgernes livskvalitet uhensigtsmæssigt. I stedet kan vi skabe miljøer som disse, hvor borgerne lever billigt, med fællesskaber og 
indgår i samspil om mange af hverdagens gøremål. Hvor beboerne udvikler cafeer, værksteder, butikker osv. som skaber et 
afvekslende gadebillede og liv. Det kan begrønnes så det bliver hyggeligt og klimavenligt. 

 
Delhi 3.2.2020: “How can we create a Liveable, Affordable and Sustainable City?” 

 

https://space10.com/event/the-urban-village-project-exhibition/?fbclid=IwAR0OSpIkFFTwT4FacahTi_YNovycSl8Xr1kFTZ7-_vHVM29CuXc_qrtxhwc
https://space10.com/event/the-urban-village-project-exhibition/?fbclid=IwAR0OSpIkFFTwT4FacahTi_YNovycSl8Xr1kFTZ7-_vHVM29CuXc_qrtxhwc
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Vi bygger mindre huse 

De seneste år har været præget a en ‘tiny-house’ bevægelse, i Amerika og i Danmark. Mange finder ud af, at de kan komme til at 
leve med langt større frihed, når de lever småt. De finder samtidig ud af, at livskvaliteten ikke falder, men snarere stiger. 

For pludselig har du ikke et boliglån på 2-4 mio. kr. du skal forrente og afdrage ved at have et job, der giver en tilstrækkelig løn. 
Pludselig er du ikke længere tvunget til at skulle tage ’et hvilket som helst job’. Pludselig kan du måske arbejde på deltid. 

 
Bliv inspireret – prøv at google Tiny Houses, billeder og se rækken af fantasifulde hjem til en overkommelig pris. 
 
TINY HOUSES indrettes småt, som navnet siger, - virkelig småt. Måske 18 m2, 30 m2, 50 m2 eller 60 m2, men til gengæld så 
smart eller klogt, at du kan have mange funktioner på den beskedne plads, og hver ting har flere funktioner. Fordi de er små,  
kan du leve billigt. Du kan tage huset med dig, hvis du vil flytte. Du kan vælge at leve generationsfleksibelt, så det/de centrale 
husrum suppleres med flere, når der kommer børn til, og færre når børnene flytter. Sådanne huse laves også off grid, de laves 
nøglefærdige; det er en hel bevægelse i USA og er på vej i Danmark.  
 
De mindre huse kan danne en ny slags parcelhuskvarterer, hvor man bor på en lejet matrikel, ejet af fællesforeningen eller 
lokalsamfundet i fællesskab. Man kan flytte efter behov og tage sit hus med sig. Den lejede grunds størrelse kan indrettes efter 
familiens aktuelle behov. Samme princip kan anvendes for lejligheder: De gøres mindre, man lejer sig ind i fællesskaber.  Man 
kan flytte uden at skulle sælge først.  
 
På Grobund ved Ebeltoft har 160 borgere i fællesskab skabt et lille bæredygtigt lokalsamfund, som er baseret på Tiny Houses og 
Off Grid huse. De fleste bygger selv deres hus til en overkommelig pris, flytter det derhen, hvor de ønsker at bo (huset er typisk 
på hjul og ellers overkommeligt at flytte). Og starter så deres tilværelse – gældfri. 

Vi bygger huse som er uden affald 
 
Off grid huse er huse der er fri af alle de offentlige net af fx kloak, el, gas, vand, internet, 5G etc. vi normalt er på.  
 
Husene er bygget så de er uden affald. Det betyder at dit affald fra toilet og køkken fx behandles så det bliver til 
produktionsanlæg. Toiletaffaldet gennemgår en rensningsproces, som ender med at det kan anvendes som gødning, som 
næringsrigt vand til planterne i orangerier eller væksthuse lige op til huset – frugter, bær, grøntsager, urter. Problemet – affald – 
omformes til løsningen: Et produktionsanlæg, der skaber plantevækst og producerer fødevarer lige uden for din dør. 

Regnvandet opsamles, renses og omdannes til rent drikkevand. Gråt spildevand anvendes til toiletskyl o.l. Varme kan komme fra 
varmepumper drevet af små vindmølleanlæg, fra jordvarme, eller fra masseovn, hvis forbrænding er på 7-800 grader. 
Affaldsrøgen herfra gennemløber en proces, så den kan anvendes som gødning til planterne i væksthuset.  

El til boligens drift produceres gennem vind, solanlæg o.l.  

Der er bygget en række forsøgshuse, for at anskueliggøre ideen og praksis bag ideen. Restaurant Moment på Friland er et af 
dem. Restauranten fik i 2019 en Michelin-anerkendelse (ikke -stjerne) for sin mad og sit bæredygtige koncept med lokal 
plantebaseret mad serveret i et hus uden affald (herunder CO2), bygget af gennemført bæredygtigt materialer og genbrug. 
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Restaurant Moment ligger på Friland, et Økosamfund på Djursland. 

På Brenderup Højskole har man bygget en anden version af off grid huse. Idemanden bag er Steen Møller, og huset her er 

bygget sammen med et hold af unge kursister på Brenderup.  

På Brenderup er der dannet en beboerforening, hvis formål er at etablere en klimaneutral bydel – en off-grid bydel i Brenderup - 

med 30-40 små boliger. 

 

Foto af Off-grid huset på Brenderup Højskole. Huset kan uden større vanskeligheder gendesignes, så det bliver væsentlig 

mere mainstream-agtigt i udformningen. Huset kan fx anvendes i nye bosætninger og landsbyer i Aarhus kommune, så 

tilflytningen på netto 5.000 personer årligt fra landdistrikterne ikke kun tilgår byen. 

I Brenderup-gruppens redegørelse til Teknik- og Miljø i Middelfart Kommune maj 2019 forklarer de projektet således: 
”Bydelen designes som en natur-by dvs. en urban bosætning, hvor der  
gives mest mulig plads til dyr og planters levesteder, samt optimalt CO2 optag. Bl.a via sikring af 
urørt skov, og bevaring af oversvømmede engagtige områder. (…) 
 
Bevaring og udvikling af naturværdierne på området kan understøtte FNs klima og 
biodiversitetsmål; fremme de danske mål om mere urørt skov, samt Middelfart kommunes klima- og 
biodiversitetspolitik. 
 
Vi har siden start haft et tæt samarbejde med Brenderup Højskole, der udbyder kurser i bæredygtigt 
byggeri, og organiserer et netværk af kyndige folk, sådan at kommende bygherrer kan få hjælp. 
Ligesom vi generelt ønsker at være en integreret del af lokalområdet, hvor vi som beboere 
anvender eksisterende tilbud, samt i videst mulig grad deler vores tiltag med andre. F.eks. vil vi 
søge samarbejde med gode lokale kræfter omkring virksomhedsudvikling og transportløsninger. 
 
Lokaludvalgene i såvel Brenderup som Båring bakker initiativet op, og vi ser frem til at arbejde 
sammen med dem. 
 
Small-scale og klimaneutralt byggeri, herunder også med off-grid forsyning, er allerede et stærkt 
brand i det helt store entreprise byggeri, (når der laves byer og bydele til mange tusind). 
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Grobund Brenderup er derfor blot en lille del af en omfattende bevægelse. 
 
Vores rolle er her, at komme med bud på udvikling af mindre borgerinitierede bosætninger, som 
giver plads til såvel små bygherrer som mindre håndværksvirksomheder, og baserer sig på åben 
vidensdeling og stor tilgængelighed. 
 
I den forbindelse har vi indledt samarbejde med forskere og studerende fra SDU som hjælper os 
med at klimaberegne og udvikle på small-scale løsninger til små fortættede bosætninger. 
Fremadrettet håber vi, at bydelen kan blive et inspirationssted for andre, som vil samme vej. 
 
Off-grid bydelen øger tilflytningen til området med 50-70 indbyggere heraf en del som driver 
virksomhed. Erfaringer fra andre bæredygtige bosætninger, viser at effekten på områdets 
befolkningstilvækst er stor. Derfor forventer vi at projektet kan bidrage til at booste den 
stagnerende befolkningsudvikling, som pt. tegner området.” 
 
Rammesætning 
 
Foreningen ønsker at udvikle en bydel, hvor det er muligt at bygge og bo klimaneutralt, samtidig 
med at natur beskyttes. Dvs. ikke forbruge flere ressourcer end vi har til rådighed indenfor de 
planetære grænser. Det betyder i vores tilfælde, at vi: 
 
* Stiller krav om Off-grid forsyning, sådan at energi og vandforbrug er tydeligt og kontrollerbart 
* Udstykker i små fleksible lodder, og kræver at bygninger er adskillelige, og flytbare. Sådan at 
boligarealet kan indrettes efter skiftende behov gennem livet. 
* Stiller krav om klimaneutralitet i materialer til både byggeri og anlæg. Så CO2 udledning 
reduceres til nær 0 
* Stiller krav om at arealet forvaltes CO2 bevarende eller optagende, 
* Stiller krav om biodiversiv forvaltning af fællesarealer (Hjemmehørende arter) 
så der bliver mere plads til friarealer med levesteder (…)”. Citeret fra redegørelsen 2019. 

 

Som det fremgår sammentænker denne gruppe bydelen og dets byggeri med øget biodiversitet og miljøbeskyttelse, med lokal 

erhvervsudvikling, etablering af mindre håndværksvirksomheder og bæredygtige transportløsninger. På den måde er projektet 

et byudviklingsprojekt, som i højeste grad handler om fremtidens klimavenlige bosætning. Med borgerne i en aktiv rolle.  

Hvis det enkelte off-grid hus suppleres af fx en 200 m2 have og et 100 m2 væksthus udenfor, vil en familie på to voksne og to 

børn kunne skaffe sig omkring 80% af det, husets beboere har brug for. Der er med andre ord også et selvforsyningsperspektiv i 

disse tanker om en off-grid bydel. 

Husene bygges, så de har lave omkostninger både ved drift og fremstilling og dermed muliggør gældfrihed og minimale 

leveomkostninger. De bygges enkle, ikke for store og med tanke for, at alting kan have flere funktioner. Stort solindfald fra syd 

og vægge hhv. gulv med en stor masse, som kan optage solvarmen og langsomt afgive den igen. Betydelig isolering mod nord i 

lofte og tag. De store vinduer mod syd betyder, at få timers sol selv om vinteren er nok til at holde en rimelig temperatur. 

Vi kan uddanne os selv til at bygge, være medbygger, bygge sammen i hold eller vi kan lave gave- og bytteøkonomi, så nogen 

producerer dit hus, hvis du ikke har lyst eller mulighed for dét, mens du lave noget andet for dem. På den måde er vi med til at 

holde prisen nede. Og der kan etableres professionelle uddannelser, hvor fremtidens bygningshåndværkere får mulighed for at 

lære bæredygtigt byggeri på helt nye måder. 

Ovenstående er eksempler på, at vi kan producere vores huse på helt andre måder, og dermed mindske vores klimaaftryk og 

økologiske fodaftryk væsentligt, samtidig med at vi lever i sundere huse, til en helt anden økonomi, der frisætter os et liv med 

gæld.   

En ny slags bæredygtige landsbyer og lokalsamfund, byer eller blot bykvarterer  

For 2 år siden blev Landsforeningen for Økosamfund kontaktet af et af Kinas Universiteter, som inviterede repræsentanter for 
LØS til Kina for at formidle de erfaringer foreningen havde gjort sig gennem 40 år med økosamfund og bæredygtige bosætninger 
i Danmark. Kina ønskede at undgå betonslum, når mange hundrede millioner kinesiske bønder forventeligt inden for de 
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nærmeste år flytter ind til byerne. Og man tænkte, at klimabelastningen ville blive langt mindre, hvis regeringen etablerer 
økosamfundslignende landsbyer til de tilflyttende. 

Forsommeren 2019 frigav COMPASS projektet under Københavns Universitet en analyse af et par danske økosamfund 
(Andelssamfundet i Hjortshøj ved Aarhus og Svalin ved Roskilde) som viste at disse har et CO2 aftryk der ligger 30-40% under det 
gennemsnitlige CO2 aftryk for borger i Danmark, se hjemmesiden https://compass.ku.dk/om-projektet/ . 

COMPASS projektet var et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem 2 fakulteter på Kbh. Universitet og 9 miljøorganisationer (COMPASS 
= Collectivie Movements and Pathways to Sustainable Societies). Projektet afdækkede i sin løbetid fra 2017-2020 en lang række 
træk ved civilsamfundenes organiseringer i fællesskaber, som var med til at mindske klimaaftryk og ressourcetræk. 

Der er en række relativt indlysende grunde til, at Andelssamfundet i Hjortshøj i COMPASS’ undersøgelse, opnår en lavere 
klimapåvirkning end gennemsnitligt. Det hænger formentlig sammen med en organisering af hverdagsliv og en livsstil, som 
konsekvent for hvert element indebærer en mindre klimapåvirkning. Fx er Andelssamfundet kendetegnet ved: 

- konsekvent anvendelse af genbrug i materialer, redskaber etc. 
- fællesspisning i fælleshuse 
- fælles dyrkning af lokale fødevarer til eget brug, i en ordning hvor 100 personer deltager 
- at have dyr fælles til eget brug – høns, geder, svin, tidligere også køer 
- elbil-deleordning og deleordninger for el-cykler 
- egne butikker, og fælles værksteder 
- egen bager der bager brød af mel fra Andelssamfundets landbrug 
- egen nærbutik med økologiske dagligvarer og egne produkter 
- i højere grad handle lokalt 
- bo i og bygge lidt mindre huse, bygget af bæredygtige materialer  
- reparationsværksted med up-cykling af tøj 
- fælles vedvarende energianlæg, energi fra solanlæg 
- udstrakt brug af frivillighed 
- fællesskaber der underbygger alle aktiviteter 

Det er ikke hverken stenalder eller jordhuler - livskvaliteten og komforten er formentlig mindst den samme som i det omgivende 
samfund. Det handler blot om at indrette sig på andre måder. At deles om tingene, genbruge, reparere. Prioritere, vælge, gøre 
mindre, gøre lettere, gøre lokalt. Indrette sig med andre vaner, andre materialer, nytænke, eksperimentere. 

Det handler om en skabe en ny livsstil som klimastrategi – en grøn enkelt livsstil. 
Aarhus kommunes landsbyer kan lade sig inspirere af den måde, at leve på. Sætte som mål, at hver landsby og klynge af 
landsbyer indretter sig betydeligt mere bæredygtigt. Opstille mål for, hvor langt man vil gå med omstilling til mere 
bæredygtighed. 

Kommunen kan sammen med borgere finde frem til bykvarterer, som ønsker at omstille til langt mere bæredygtighed. Sammen 
iværksætter man så grønne butikker, værksteder der producerer bæredygtige varer. Reparationscafeer. Lokale restauranter 
med overvejende plantebaseret mad. Gårdhaver hvor man i fællesskab dyrker grøntsager, holder høns, har frugttræer, laver 
kompost, passer væksthuse med urter, bær etc. 

Man indretter måske fælles, bæredygtig transport med el-cykler og el-biler organiseret i deleordninger og med samkørsel. Der 
organiseres Fødevarefællesskaber, som sørger for økologisk fødevareforsyning til bykvartererne via aftaler med landmænd og 
fødevareproducenter i en passende nær omkreds omkring byen. Der oprettes affaldssorteringsordninger og genbrugsmarkeder. 

Hvert bykvarter har nu et energilaug som styrer sol-, jord- og vindenergi. Gårdlaug koordinerer livet i gårdene og karreerne. Og 
man etablerer gårdhaver og urban farmning, som det kendes fra mange storbyer verden over. 

Samlet betyder det, at der skabes en bevægelse henimod omstilling i praksis. Hvor den enkelte borger oplever at indgå i 
fællesskaber med naboer og bekendte, og udvikle fælles aktiviteter og projekter. 

Lidt efter lidt mærker borgerne, hvordan de nye måder og prioriteringer skaber meget mere bæredygtighed, og egentlig er ret 

enkle. Og vi begynder bevidst at genskabe et forhold til naturen. Grupper af byens borgere planter ny skov, og 
genskaber naturområder. 

Sådan kan vi indrette os ganske anderledes. Få naturen, dyrene, biodiversiteten, roen og det selvgjorte tilbage i livet. 

https://compass.ku.dk/om-projektet/


61 
 
 

Byernes indretning – principper og værdier i tråd med fx følgende: 
 

 Kommunen, erhvervslivet og borgerne arbejder for begrønning (med træer, planter, blomster, buske etc.) af byernes 
husfacader, tage, baggårde, fællesarealer, gårdhaver samt områder på flade tage med urban farmning. 
  

 Vi arbejder med vækst i smukke omgivelser, bygger langt mindre i beton, uden betonhøjhuse og kun få huse over 4 
etager.  
 

 Vi arbejder for mere natur ind i byerne, renere luft, mere ro og støjfrie områder. 
 

 Vi skaber steder til dyr, fugle, insekter og langt mere plads til naturen. Skoler passer dyr, og har væksthuse hvor børn og 
unge dyrker grøntsager. Naturen og dyrene er en vigtig del af skolehverdagen. Meget undervisning foregår ude i 
naturlige miljøer. Børnene laver projekter sammen med lokale voksne som en del af lokalområdets hverdagsliv. 
  

 Torve, pladser, parker, byhaver er mødesteder for menneskelige møder. Vi etablerer markeder med genbrugsvarer og 
arrangerer byttemarkeder. Vi sørger for musik, teater og dans som en del af disse begivenheder. 
 

 Vi skaber et netværk af reparationscafeer og genbrugsværksteder. Aarhus satser på genbrug og på at reparere i stedet 
for at smide ud. 
 

 Vi skaber flere borgerdrevne kulturoplevelser i byerne, flere fællesskabende aktiviteter a la alsang og fællessang. 
 

 Vi opbygger platforme for mere selvgjort kunst og kultur - teatre, musiksteder, dansehalls, skatebaner, 
træklatringsområder, bowling, flere petanque-baner, cafeer og træer i bylivet. Oplevelser erstatter varer og forbrug. 
 

 Vi satser på sundere fødevarer, renere vand, mindre stress – nye livsværdier som omsættes til praksis i byernes og 
kommunernes dagligdag. Aarhus satser på at få tid til livet. Og at omsætte dette til praksis. Vi siger - måske - farvel til 
fast food og erstatter det med slow food. 
 

 Mere lighed, mindre løn- og arbejdsforskelle, bevidst og systematisk satsen på mere sammenhængskraft i alle livets 
forhold. 
 

 Mere kønslighed, mindre racisme, mere inklusion, mere rummelighed, mindre smålighed og forskelsbehandling. 
 

 Indoor hobbies go outdoor – vi bringer vores indendørshobbyer ud på gaden og deler vores interesser med andre. Lad os 
være kreative og nysgerrige sammen. 
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Kapitel 8. 
Bæredygtig transport 2030 – Ny infrastruktur-plan og en bæredygtig trafikløsning for Aarhus. 

Transporten er en af de største klimasyndere. I gennemsnitlig står den for 29% af alle CO2 udledninger i 

Danmark. I en by som Aarhus står den for 50% af udledningen. Vi er tvunget til at finde radikalt nye veje.  

I efterkrigstiden har transporten ændret karakter. Den kollektive trafik er skrumpet, mens privatbilisme og lastbilstransport er 

vokset eksplosivt. Sideløbende er fly- og skibstransport vokset meget stærkt, delvist begrundet i globalisering. Denne udvikling 

støder nu på de naturlige begrænsninger, som ligger i hensyn til klima og miljø.  Problemet illustreres i nedenstående figur som 

viser energiforbruget og CO2-udledninger fra energiforbruget i 2017 fordelt på sektorer. Transportens andel er betydelig. 

 

 

 

Personbiltransporten vokser voldsomt 

I 1962 var der 470.000 personbiler, og i 2020 var der 2,7 mio. biler i Danmark. De nye biler lever gennemsnitligt 0,8 år kortere 
end for ti år siden (Danmarks Statistik). 
Energiforbruget til persontransport er fra 1990 til 2018 steget med 36,8%, og over 99% af alle biler er i 2019 stadig drevet af 
fossile brændstoffer (”Klimapartnerskab om persontransport”, papir af Rådet for bæredygtig trafik og NOAH, 7.4.2020). 
 
Vi kører mere end nogensinde før, vi kører længere til og fra arbejde og vi kører typisk kun én person i hver bil. I 
myldertidstrafikken er der i hver bil 1,05 person (”Klimapartnerskab…”).  
 
Gentagne forsøg fra Folketinget på at reducere udledningerne er mislykkedes. I år 2000 sagde den daværende 
socialdemokratiske transportminister Jacob Buksti: ”Kurven for transportsektorens CO2-udledning skal knækkes”, man ville bl.a. 
nå en 25% reduktion af CO2 i 2030. 
 
I 2009 indgik 7 partier en bred trafikaftale om at begrænse belastningerne fra trafikken. Aftalen skulle fremme den kollektive 
transport, sænke CO2 udledningerne, mindske støj- og luftforureningen i byerne. Man ville fremme cyklismen og gøre Danmark 
til et grønt teknologilaboratorium for transport og ikke mindst sikre at infrastrukturanlæg ikke ødelægger uerstattelig natur.  
 

Intet af dette skete. I stedet blev bilafgifterne gennem gentagne finanslove nedsat markant (se en gennemgang af 
afgiftslettelserne: https://www.noah.dk/nyheder/afgiftslettelser-luksusbiler-giver-provenutab-pa-ca-26-mia-kr-frem-til-2025).    
 
Fra 2006 til 2017 har skiftende regeringer nedsat registreringsafgiften med 53% og dermed understøttet væksten i personbil 

transport. Specielt har man nedsat afgifterne for de store og tunge SUV’ere, der er ekstra klimabelastende. De sidste 10 år er 

antallet af SUV’ere derfor steget fra 2% til 26% af alle nyindkøbte biler. I 2019 blev der solgt 65.000 SUV’ere, mens der til 

sammenligning kun blev solgt 5.000 el-biler. Af samme grund er udledningerne per kørt kilometer steget fra 131 g/km til 140 

g/km. (”Farvel til cykelnationen”, Information 12. feb. 2020). 

https://www.noah.dk/nyheder/afgiftslettelser-luksusbiler-giver-provenutab-pa-ca-26-mia-kr-frem-til-2025
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En ny bil holder i gennemsnit 15 år. Med den eksisterende bilpark har vi altså indbygget et fortsat højt fossilforbrug – og dermed 

CO2 udledninger – mange år frem. Hertil kommer at vi år for år har købt stadig flere nye biler: I 2019 solgtes 225.000 nye 

personbiler, det er en fordobling ift. for 10 år siden. 

Det er helt afgørende at vi gør op med den udvikling.  

Er El-biler løsningen? 

Det lykkedes i 2018 for Lars Løkke Rasmussen at skabe en forestilling om, at alle problemer med transporten ville blive løst af el-

biler. Han havde i åbningstalen 2018 til Folketinget lovet 1 million el- og hybridbiler, et forslag som ikke var ledsaget af nogen 

form for plan eller analyse (”Klimapartnerskab..”, jf. tidl.). Man nedsatte på den baggrund en elbils-kommission, som 

indsnævrede alle transportens negative klimapåvirkninger til at handle om el-og hybridbiler og i øvrigt ikke fremkom med nogen 

konklusion eller løsning (jf. Altinget 23. januar 2020).  

Men forestillingen om at løse transportens klimaskader ved el-biler lever videre. Det er derfor afgørende at finde ud af, hvor 

klimavenlige el-biler er. 

Videnskab.dk har forsøgt at finde et nuanceret svar på dét. I artiklen ”Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler?” 

fra 29. maj 2019 (se https://videnskab.dk/teknologi-innovation/er-elbiler-bedre-for-klimaet-end-benzin-og-dieselbiler) 
gennemgår Lea Pilsborg en række forskningsstudier og udtalelser fra centrale forskere på feltet.  

Svarene fra forskere på feltet lyder bl.a.: 

»Tages der udgangspunkt i gennemsnitlig dansk strømproduktion, der allerede er baseret på en stor andel vedvarende energi, og 

som frem mod 2030 vil blive endnu grønnere, da udleder en elbil købt i dag betydeligt mindre end en effektiv dieselbil,« siger 

Niels Buus Kristensen, der er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og medlem af Klimarådet. 

»En elbil udleder mindst CO2 i løbet af sin livstid,« fastslår prodekan Jakob Stoustrup fra Det Tekniske Fakultet for IT og Design 
ved Aalborg Universitet fast overfor Videnskab.dk.  

Brian Vad Mathiesen, professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, svarer til spørgsmålet om, hvilken bil der 
udleder mindst CO2: »En elbil – og den udleder gradvist mindre, efterhånden som vi får mere vindmøllestrøm«. Hvorfor 
vindmøllestrøm er vigtigt, vender vi tilbage til.  

Artiklen gennemgår herefter en række udfordringer i forhold til el-bilers samlede klimapåvirkning, først og fremmest 
batterierne, selve produktionen af selve bilen og strømmens kilder – om elektriciteten stammer fra vind eller kul fx. Men den 
samlede konklusion er 

”Fra bilen produceres, over dens liv på vejene, og til den skrottes, er og bliver elbilen det mest CO2-venlige valg.” (Pilsborg).  
 
Den konklusion underbygges gennem referencer til forskningen på feltet.  Fx analyser fra The International Council on Clean 
Transportation (ICCT), en uafhængig non-profit organization, hvor forskere leverer videnskabelige analyser af transportsektorens 
betydning for miljø og klima. Eller EU’s miljøagentur i deres analyse Transport and Environment Reporting Mechanism-rapport 
fra 2018 .  

Klimarådet har lavet et baggrundsnotat fra sept. 2018, som understøtter disse konklusioner, notatet findes her: 
https://www.klimaraadet.dk/da/system/files_force/downloads/baggrundsnotat_-_hvor_klimavenlige_er_elbiler_sammenlignet_med_benzin-
_og_dieselbiler.pdf  

 
Rådets hovedkonklusioner er bl.a.: 
 
- ”Elbiler kan bidrage betydeligt til at reducere Danmarks CO2-udledning i de ikke-kvotebelagte sektorer (…) da Danmark er på 
vej mod anvendelse af 100 pct. vedvarende energi i elproduktionen”. 

- ”Brug af elbiler i Danmark i dag medfører en betydeligt lavere global CO2-udledning, end det er tilfældet for benzin- og 
dieselbiler af tilsvarende størrelse, også selvom CO2-udledningen fra bilproduktionen i udlandet medregnes”.  

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/er-elbiler-bedre-for-klimaet-end-benzin-og-dieselbiler
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle#tab-news-and-articles
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle#tab-news-and-articles
https://www.klimaraadet.dk/da/system/files_force/downloads/baggrundsnotat_-_hvor_klimavenlige_er_elbiler_sammenlignet_med_benzin-_og_dieselbiler.pdf
https://www.klimaraadet.dk/da/system/files_force/downloads/baggrundsnotat_-_hvor_klimavenlige_er_elbiler_sammenlignet_med_benzin-_og_dieselbiler.pdf
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- ”Der er ofte en relativt høj CO2-udledning forbundet med at producere batterier til elbiler. Udledningen er proportional med 
batteriets størrelse, og batteristørrelse er derfor afgørende for den samlede CO2-udledning, der udledes i produktionen af 
elbiler”.  

- ”Der er potentiale for at reducere CO2-udledningerne relateret til produktion og brug af elbiler betydeligt, såfremt både 
elsektoren samt batteri- og bilproduktionen omstilles fra fossil til vedvarende energi” (udpluk fra samlede konklusioner).  

Figuren nedenfor fra baggrundsnotatet illustrerer dette. Figuren viser, at elbiler, der bruger dansk produceret elektricitet, som i 
høj grad er baseret på vedvarende energi, udleder betydeligt mindre CO2 end dieselbiler. Figuren viser tillige, at CO2-
udledningen fra plug-in-hybridbiler er nogenlunde på linje med effektive dieselbiler. Beregningerne hviler på nogle 
forudsætninger som uddybes i notatet.  

 

En samlet vurdering af el-biler indeholder selvsagt mange nuancer; tingene er ikke bare enkle, som også konklusionerne fra 
Klimarådet lægger op til det. Man er nødt til at se på en bils samlede livscyklus fra vugge til grav - udvinding af råstoffer, 
produktion af bil og batterier, levetid, el-kilder osv.  

Lea Pilsborgs artikel hæfter sig især ved 3 udfordringer for el-bilen.  

1. Batteriproduktionen 
2. Typen af energi, der bruges til ellen – er det kul, gas, vind eller solenergi? 
3. Bilindustriens produktionsprocesser 

https://videnskab.dk/files/articles_inline/faerdig_klimaraad_grafik.png
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Det begrundes bl.a. med henvisning til Niels Buus Kristensen som til Videnskab.dk siger: »Mere end to tredjedele af CO2-
udledningen i en elbils livscyklus stammer fra produktionen af batteriet og strømmen til elbilen,« (…) og »Sideløbende med 
omstillingen til elbiler er det vigtigt at investere i omstilling til vedvarende energi i elsektoren. Den vedvarende energi skal kunne 
dække strømforbruget ved produktion af batterier og selve bilen samt opladningen af bilen, når den er taget i brug,« 

Batterierne skal udvikles Cirka en trediedel af en el-bils samlede CO2 udslip stammer fra batteriproduktionen. Holdbarheden 
var tidligere relativ kort, den er dog hastigt på vej op og er nu 10 år (2019), men stadig en udfordring ift. levetiden for fossilbiler. 
Batterierne indeholder metaller som er svære at udvinde og kun findes i begrænset mængder i naturen; man arbejder derfor på 
at finde alternativer. Genbrug af batterier er indtil videre begrænset, men ligger ifølge Jacob Stoustrup ikke langt ude i 
fremtiden. Det er dog stadig et fremtidsscenarie, så lige nu skrotter vi batterierne, når de ikke længere bruges i elbilerne. 
Produktionen af batterierne foregår langt fra altid ved hjælp af vedvarende energi, og »Vi mangler stadig flere grundige 
livscyklusvurderinger af batteriproduktionen, for vi ved stadig ikke nok om, hvad de koster CO2-mæssigt,« siger Poul Norby, der til 
dagligt arbejder med grundforskning i nye batteriteknologier. Batterierne har derfor stadig mange udfordringer. 

El skal komme fra vind og ikke kul 

Elbilers klimavenlighed hviler på, at batterierne oplades med el fra vedvarende energikilder. Men sådan er det selvsagt ikke altid, 
energien der bruges varierer meget fra land til land. »Elbilens udledning afhænger virkelig meget af, hvilket land den kører i,« 
siger Jakob Stoustrup.  »Elbiler er altid bedre end forbrændingsmotorbiler i gennemsnit, men du kan finde lande som Tyskland, 
hvor gode og effektive forbrændingsmotorbiler slår de dårlige elbiler, fordi strømmen er lavet på kul.« 

I Tyskland, hvor meget energi stadig kommer fra kul, udleder en elbil meget mere CO2 per kilometer end i Norge, hvor 
elektriciteten primært kommer fra vind- og vandkraft (hydroenergi), fremgår det af analyser lavet af ICCT. I Norge udleder elbiler 
langt mindre CO2 end selv de mest effektive brændselsmotorbiler, som det ses i figuren: 

 
Kilde: The International Council on Clean Transportation (ICCT). Grafik: ICCT / Lea Pilsborg 

 

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EV-life-cycle-GHG_ICCT-Briefing_09022018_vF.pdf
https://videnskab.dk/files/articles_inline/faerdig_icct_grafik1.png
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Ifølge Jacob Stoustrup ligner Danmark snarere Norge end Tyskland i disse grafer; vi har dog ikke fordelen af energi produceret på 
vandkraft.  
Det er med andre ord helt afgørende, om den el, vi oplader bilerne med produceres vha. vedvarende energi og ikke fx kul. Det 
kræver, at vi udfaser de fossile brændstoffer, herunder det CO2 udledende biomasse i el-produktionen.  
 
Da hele samfundet skal elektrificeres og i fremtiden baseres på el fra vedvarende energi, så stiller det volumen- og  
anlægsmæssigt meget store krav til den samlede omstilling af elproduktion i Danmark. Den skal gennemføres langt mere 
konsekvent og i langt større skala, for at el-biler for alvor bliver det klimavenlige alternativ til fossilbilen. 

Artiklen konkluderer: ”Skal Danmark blive CO2-neutralt, skal vores energi produceres af bæredygtige kilder som vind, sol og vand. 
I 2017 udgjorde vedvarende energi 34 procent af det samlede energiforbrug, ifølge Energistyrelsen.” Og disse 34% rummer vel at 
mærke stadig biomasse.  

Produktionen af selve bilen skal være bæredygtig 
 
Produktionen af selve bilen udleder CO2. Det fremgår af grafen ovenfor, at denne udledning er cirka lige så stor for el-biler som 
for konventionelle biler. »Lige nu bruges der fossile brændsler til selve produktionen af bilerne. Bilindustrien skal flyttes over på 
bæredygtig energi,« siger Jakob Stoustrup. 

Elbiler er teknisk set en del mere simple end biler med brændselsmotorer. De har ingen startmotor, gearkasse, ingen karburator 
eller motor under kølerhjelmen. Derfor er det sandsynligt, at produktionen kan blive mere effektiv med mindre CO2-udledning 
end biler med benzin- og dieselmotorer, refereres Jacob Stoustrup. 

Ressourcer. Arealforbrug og p-pladser  

Samlet fortæller ovenstående, at selvom el-bilen er det klima-venlige valg, har denne klimavenlighed dog en række 

forudsætninger, som dels kræver forskning og udvikling og dels skal indtænkes i en større sammenhæng.  Samtidig er der en 

række andre forhold, som skal medtænkes. 

I debatten kan der være en tendens til at se el-biler som ret en enkel og indlysende løsning. Men ligesom alt andet er produktion 

af el-biler forbundet med et dræn af de globale ressourcer, og det er forbundet med en betydelig transport af råstoffer, 

halvfabrikata samt de færdige biler over store afstande globalt. På en planet, der er ved at tømmes for ressourcer som vand, 

mineraler og metaller er det af afgørende betydning, hvis vi skal omstille dagens 2 mia. fossilbiler til et tilsvarende antal el-biler.  

El-biler har samtidig et betydeligt arealforbrug; hver bil medfører et pres for at få flere p-pladser. En ekstra bil udløser i 

gennemsnit totalt set krav om 3-4 p-pladser ved forskellige destinationer. Et andet centralt element i transportsammenhæng er 

derfor transportmidlets arealforbrug, bl.a. for at undgå trafikstop i bymidter og på hovedveje ind til byerne.  

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/pub2017dk.pdf
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Kilde; Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark: https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/2706944/ing_trafikrapport_sep2006.pdf 

På disse centrale punkter er el-bilen ikke nogen løsning. Både når de kører og parkerer, fylder de det samme som fossile biler. De 

fjerner derfor ikke trængslen og skaber stadigt nye behov for areal- og vejudvidelser i takt med bilparkens forøgelse samt 

udvidelser af antal p-pladser i bymidter. Figuren ovenfor fortæller – ikke overraskende -, at biler er det transportmiddel som i 

forhold til sit arealbehov transporterer færrest passagerer.  

Der vil fortsat være luftforurening fra bremser og dækslid. Kun ved hastigheder under 30 km/t vil støjen blive reduceret; ved 

højere hastigheder er det dækstøjen, der dominerer. 

Det er ud fra sådanne mere samlede overvejelser omkring el-bilen, at NOAH i Altinget 27. nov. 2019 skriver: 

”Om der så kom 500.000 eller 1.000.000 elbiler i Danmark i 2030 - løser det ikke de store miljø- og klimaproblemer på 

transportområdet.” Ivan Lund Pedersen i Altinget ”Noah: El-biler alene løser ikke biltrafikkens store belastninger” 

  https://www.altinget.dk/transport/artikel/noah-el-biler-alene-loeser-ikke-biltrafikkens-store-belastninger” (her citeret fra 

”Klimapartnerskab…,s.7). 

Figuren nedenfor fortæller, at det der virkelig batter noget i forhold til reduktion af CO2 er omstillingen til sporvogne, busser, 

cykler og elcykler. Analysen er lavet af Umwelt- und Prognoseinstitut fra rapporten ”Ökologische Folgen von Elektroautos -Ist die 

Förderung von Elektro- und Hybrid-Autos sinnvoll? ”  Se rapporten her : http://www.upi-institut.de/upi79_elektroautos.htm . 

 

 

CO2-udledningerne fra de forskellige transportmidler taler klart til fordel for el-baserede kollektive transportmidler kombineret 

med cykling og gang.  

Konklusion 

El-bilerne er en fordel klimamæssigt set i forhold til fossilbiler. Men de kræver stadig meget plads, løser ikke centrale støj-, 

trængsels-, luftforurenings- og pladsproblemer. Og så længe ellen til bilerne ikke i langt højere grad kommer fra vedvarende 

energikilder, så længe produktionen af selve bilen og dens batterier stadig langt hen baseres på u-bæredygtige løsninger, så 

længe er vi tvunget til at kigge os om efter løsninger, som mere radikalt kan indfri behovet for at skabe en egentlig bæredygtig 

transport. 

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH konkluderer i deres analyse til regeringen fra april 2020: 

”Elbiler har på længere sigt bestemt også er rolle, men i vores byer bør der især satses på andre transportmidler. Kræfterne og 

pengene bør bruges på at opbygge et mere miljøvenligt transportsystem bygget op omkring mere skånsomme trafikarter som 

gang, cykeltrafik og elektriske kollektive transportmidler”. (”Klimapartnerskab…”).  

https://www.altinget.dk/transport/artikel/noah-el-biler-alene-loeser-ikke-biltrafikkens-store-belastninger
http://www.upi-institut.de/upi79_elektroautos.htm
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El-biler vil uden tvivl kunne mindske CO2-udledningerne fra persontransporten – om end løsningen ikke er helt så enkel og så 

gennemført bæredygtigt grøn som den ofte italesættes i debatten. Det er dog oplagt at understøtte udbredelsen af dem, når der 

tages hensyn til en række øvrige faktorer.  

 

Men el-biler løser ikke alene de store klima- og miljøproblemer, der er forbundet med transportsektoren. Der skal gennemføres 

langt mere fundamentale løsninger, hvor infrastrukturen indrettes efter de transportformer, som virkelig fremmer 

klimavenlighed – den kollektive transport med el-baserede busser, letbaner og tog kombineret med cykel, gang, jf. 

nedenstående figur. 

 

CO2 udledninger fra forskellige transportformer. Kilde: Vedvarende Energi 

Byer som Aarhus har særlig store udfordringer 

Store områder i Aarhus kommune og særligt gælder det Aarhus by belastes af støj og luftforurening fra trafikken, mange 

indfaldsveje lider under et stort antal biler, som skaber trængsel, vanskeligheder med at finde p-pladser, luft- og støjforurening.  

Hver dag kører fx omkring 200.000 biler ind til byens midte på tværs over Ringvejen, og der er lange bilkøer ud langs Randersvej, 

Viborgvej i myldretiden etc. Store områder i Århus belastes af støj og luftforurening fra trafikken, f.eks. fra dagligt 20.000 biler 

ind ad Frederiks Allé.  

Samtidig vokser Aarhus i disse år i antallet af beboere og arbejdspladser. Det skaber transportmæssige udfordringer for både 

bysamfundet og de tilhørende oplandsområder. 

Miljømæssigt bæredygtige transportløsninger er blevet en nødvendighed, så de skadelige effekter i form af CO2-udledningen, 

forurening og ophobning af biler i gademiljøet kan reduceres kraftigt. Den store udfordring er på en gang at servicere borgerne, 

pendlerne, erhvervsliv og de offentlige institutioner med effektive, sundhedsmæssigt og miljømæssigt bæredygtige 

transportløsninger. Aarhus står samtidig over for store kommende anlægsinvesteringer ift. trafikken.  

Det betyder at der skal træffes en række afgørende strategiske hovedvalg for de transportmæssige udfordringer. Pengene er 

ikke uendelige, så det kræver et hovedvalg af investeringsstrategi. Transportløsninger med god trafikservice kræver typisk store 

investeringer i sammenhængende transportløsninger. Og der skal satses helhjertet, hvis det skal virke.  

Et øjebliksbillede vedrørende CO2 viser: 
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CO2-forurening fra transporten (Energiregnskab for Aarhus 2017). Kilde: Aarhus Kommune, Energiregnskab for Aarhus 2017 

 

Følgende forslag er baseret på forslaget fra den tværpolitiske trafikgruppe i Aarhus, nedsat på Debatdagen 18. januar:  

”BÆREDYGTIG GRØN TRAFIK-LØSNING FOR ÅRHUS”, marts 2020. Det rummer en række overordnede principper som skal 

udbygges gennem konkrete forslag på enkeltområder. 

En strategi baseret på kollektiv el-transport og cyklister inden for ringvejen samt en ’bilfri’ bymidte (bortset fra 

handicappede og beboerne i bymidten) 

Udgangspunktet for den tværpolitiske gruppes forslag har været følgende analyse: 

”Man skal gøre sig klart, at det er de valgte trafikløsninger, der styrer trafikstrømmene. Transportbrugerne bruger de 

muligheder, som stilles til rådighed for dem. En vigtig pointe er, at valgte transportløsninger skal kunne virke på længere sigt og 

ikke blot generere et nyt behov, f.eks. for vejudvidelser til de endnu flere pendler-biler.” 

Man ser to hovedstrategier for Aarhus’ trafik. På den ene side et udspil fra Rådmand Simsek, ”Mobilitet frem mod 

2050 – Investeringsbehov og handlekatalog”, som har foreslået at bedre vilkårerne for privatbilismen som vejen til at 

løse Århus transportudfordringer. Hans forslag er at investere i størrelsesordenen 12 milliarder kr.  for at udvide en 

række indfaldsveje samt Ringvejen med flere vognbaner, udvide parkering i Midtbyen, lave tunnel under Marselis 

Boulevard osv. 

Effekten er afprøvet i mange storbyer hele verden over: Det skaber mere massiv pendlings-privatbilisme med fortsat 

kødannelse selv efter vejudvidelsen, øgede CO2-emissioner, øget luft- og støjforurening for endnu flere mennesker 

langs indfaldsveje, trængsel og ophobning af biler i Midtbyen.  

Rådmand Simsek foreslår endvidere at etablere en ”Havnering” øst om Midtbyen. Et forslag som i tankegang ligner 

tilsvarende forslag fra 1960’erne. 

Simseks forslag vil ikke omfatte cyklister, brugere af kollektiv trafik og dem, som ønsker et miljømæssigt bæredygtigt 

trafiksystem.  

Over for denne strategi oplistes en grundlæggende anden tilgang: 

Strategi baseret på kollektiv el-transport og cyklister inden for Ringvejen og med privatbiler uden for Ringvejen 

”Hvis Århus med den foreslåede vækst skal fungere som en dejlig by at leve og færdes i og med effektiv transport infrastruktur, 

så dur det ikke at øge antallet af pendlings-privatbiler, der skal ind i Midtbyen. En høj transportmæssig service til borgere, 

arbejdstagere, besøgende og erhvervsliv må altså tilvejebringes på en anden måde.” (citat fra det tværpolitiske forslag, hvorfra 

følgende er taget). 
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I Aarhus finder man en bymidte omkranset et stykke ude af en ringvej rundt om bymidten. Inden for ringvejen foreslår vi, at der 

satses på kollektiv el-transport med blanding af letbane/sporvogne, et fleksibelt system af større og mindre el-busser og cykling 

med et udbygget cykelstinet samt mulighed for at gå til byens destinationer.  

Pendlings-privatbilerne parkeres i store P- og bilserviceanlæg uden for ringvejen hhv. ved indfaldsveje fra motorvejene. 

Løsningen er med andre ord en ’Park and Ride’ model, hvor pendlerne kører ind til byens omkreds, parkerer bilen ved større 

anlæg, og derfra transporterer sig videre via kollektiv el-baseret transport eller cykler henholdsvis går. 

Den samlede ”sidegevinst” ved den foreslåede strategi vil være kraftig reduktion af trafikdræbte og-tilskadekomne som det er 

set i f.eks. Oslo. 

Alle betydende transport-korridorer fra ringvejen ind til midtby indrettes efter ovennævnte løsninger. For de større indfaldsveje 
reserveres og omdannes dele af vejbanen til kollektiv el-transport og cykelstier og med bycykler ved indfaldsvejene, så man kan 
komme med el-bus ind mod byen og stå af tæt på sin arbejdsplads, og/eller cykle resten af vejen. Disse transportkorridorer kan 
også servicere borgere m.fl., der bor inden for ringvejen. Supplerende etableres tilsvarende tværgående løsninger mellem 
indfaldsvejene. De sparede store investeringer i vejudvidelser kan i stedet anvendes til de store investeringer i de bæredygtige 
grønne transportløsninger.  

 
I midtbyen reduceres antallet af privatbiler, herunder parkering i gaderummene, så der bliver plads til kollektive el-

transportformer, cykelforbindelser, gadetræer, og byliv. Parkering i midtbyen foreslås reguleret til et minimum og så den 
motiverer til ikke at parkere i gaderummet og i stedet anvende de eksisterende P-pladser/huse. Beboer-parkering skal omfatte 
hele Midtbyen. Der skal etableres tyverisikkert cykel-parkeringsanlæg. Miljø-zonernes miljøkrav skærpes.  
 
For landsbyer og for landområderne, hvor det er svært at etablere en tilfredsstillende kollektiv transportservice vil privatbilerne 
fortsat være vigtige. Men disse områder skal tilgodeses med nye fleksible kollektive el-transportløsninger, cykelstier, samkørsels-
ordninger, deleordninger for el-biler, ”by-cykelordningen” med gratis lejecykler. 
 
 
BÆREDYGTIG GRØN TRAFIK-LØSNING  
Konkrete mål, virkemidler og handlinger 
Den tværpolitiske gruppes forslag er, at Byrådet først principielt beslutter, at man vil gå målrettet efter en sådan grøn løsning. 
Derefter nedsætter Byrådet / Teknisk udvalg en hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe, der på et bundet stramt defineret mandat 
udarbejder retningslinjer for udarbejdelse af ”Grøn trafikløsning for Kommunen”. På grundlag af de definerede retningslinjer 
udarbejdes handlingsplanen. Planen igangsættes i 2021 med realisering frem til 2030.  
 
Som grundlag for udarbejdelse af ”Grøn trafikløsning for Århus” defineres konkrete målsætninger, som løsningen skal leve op til 
mht. årlig øgning/reduktion frem mod definerede mål i 2030: 
 

 Kvalitetskriterier for pendlertrafik mht. tidsforbrug, transport-service mv. 

 Omdannelse af hovedindfaldsveje fra primært biler til primært el-baseret kollektiv transport og super-cykelstier. 

 Øgning af P-plads kapacitet ved indfaldsveje til Århus til opsamling af pendlerbiler.  

 Øget antal af pendler-cyklister. 

 Omdannelse af tværgående ringtrafiknet fra primært biler til primært el-baseret transport og cykelstier.  

 Omdannelse af midtby-områder med prioritering af cyklister, gående og mindre el-busser. 

 Bilfri zoner i midtbyen  

 Reduktion af gadeparkering, herunder parkeringsfri zoner som grundlag for forbedret byliv. 

 Inden for ringvejen overgår varetransport til el-transport  

 Forbedret trafiksikkerhed med reduktion af antallet af ulykker. 

 Stop for anlæggelse af P-pladser indenfor ringgaden. 

 Skærpede miljøkrav til lastbiler. 

 Handicappedes vilkår i trafikken skal tilgodeses. 
 
Parallelt hermed igangsættes straks konkrete aktiviteter med at realisere dele af de grønne trafikløsninger, som en slags test af 
den grønne trafikløsnings hovedvirkemidler:  
 

 Omdannelse af minimum en hovedindfaldsvej fra primært biltrafik til prioriteret el-baseret kollektiv trafik, etablering af 
P-plads ved indfaldsvejen og supercykelsti.  

 Tværgående el-buslinjer. 
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 Afgrænset midtby-område omdannes til prioritering af cykeltrafik og gående. 
 

Afledte positive virkninger 
Byen vil blive en oplevelsesby, der er fredeliggjort med grønne områder, spændende cafeer og restauranter. En by som folk får 
lyst til at handle i. Handelslivet vil få et byliv, som kan konkurrere med internethandlen og storcentre udenfor byen. Kollektive 
trafikpassagerer og cyklister lægger 40-50 % af omsætningen i midtbyens butikker. 
 
Man vil nemt og hurtigt kunne komme ind i på cirka 10 min udefra motorvejene til bymidten med den kollektive trafik eller via 
super-cykelstierne. Både turister og folk fra oplandet vil søge ind til midtbyen, når de skal på hyggelige indkøbsture. Man undgår 
at cirkle rundt efter parkeringspladser. Der er plads til de gående, til cyklister og cykelparkering.  
 
Med udvidelsen af den kollektive trafik behøver pendlere ikke at være nervøse for, om de f.eks. kan nå frem i tide til at hente 
børn fra institutioner. De bliver fri for at i at sidde i bilkø. 
 
Inspiration fra udlandet 
Kommuner og byer skal lade sig inspirere og lære af, hvad der gøres andre steder, hvor der allerede er gang i omstilling til 
grønne trafikløsninger. Som eksempler kan f.eks. nævnes: 
 
I Groningen (Holland) sker 60-70% af transporten i byen sker med cykel. Bil-gennemkørsel af centrum i bil er ikke muligt. Der er 
etableret et udbredt sammenhængende cykelstinet separeret fra biltrafikken inden og uden for selve byen. Der er 15.000 cykel-
parkeringspladser ved den centrale station osv. Der er oprettet ringbuslinjer. Resultat – Groningen er den hollandske by med 
renest luft. Handelslivet var oprindeligt stærkt imod at satse på cykeltransport. Det er de ikke mere.  
 
I Oslo er der ingen trafikdræbte cyklister eller gående ved at man har lukket flere gader af for biltrafik, reduceret 
hastighedsgrænser og tilskyndet forældre til ikke at køre deres børn i skole. Alt sammen som del af at omstille byen til en 
kulstofneutral by. 
 
Rotterdam – har effektive cykel-parkering med plads til mere end 5.000 cykler. 9.000 cykler parkeret ved Amsterdam Banegård.  
 
Paris – borgmesteren har en plan om ”15 minutters efter-bil-æra-byen”, hvor man kan nå de vigtigste dagligdagsmål inden for 
15 minutter på cykel eller gående. 
 

Denne overordnede strategi kan suppleres af en længere række tiltag: 
 

1. Aarhus kan gøre sit til, at el-biler fremmes mest mulig 
 
Ovenstående fjerner ikke behovet for at omstille fra fossil-biler til el-biler. Pendlere skal stadig kunne køre ind til de centrale P-
anlæg, beboere i midtbyen skal stadig kunne køre til deres hjem osv.  
Det stiller krav til udbygningen af ladestandere – et relevant antal i Midtbyen og et endnu større, dækkende antal uden for 
Ringvejen. Ladestanderne opsættes ved erhvervsvirksomheder, kommunale ejendomme og ved alle beboelsesejendomme.  
I 2018 var der kun 100 ladestandere i Aarhus Kommune – Danmarks Naturfredningsforening foreslår i sin ”Klimaplan for 
Aarhus”, april 2020 at dette antal øges betydeligt (6.000 er forslaget) frem mod 2028. DN foreslår videre at man opsætter en 
række ”el-tankstationer” med hurtigladere og plads til 20-30 biler ad gangen i udkanten af byen ved de store indfaldsveje. 
 

2. Dette suppleres af ”Kør-sammen-kampagner” 
 
GoMore har forår og henover sommeren 2020 en reklamekampagne som opfordrer alle til at passe på miljøet og klimaet ved at 
køre meget mere sammen. Aarhus kommune kan medvirke til, at sådanne tiltag spredes og gøres til normal hverdag gennem 
oplysningskampagner, ved at gå forrest selv og ved økonomisk at belønne samkørsel. 
 
I 2018 kørte der i Aarhus i morgen- og aftentrafikken 1,05 person gennemsnitligt i hver bil. Når princippet om samkørsel vinder 
indpas kan der sidde 2-4 personer i hver bil, og antallet af biler vil mindskes tilsvarende.  
 
Der er allerede mange systemer for deleordninger, lige fra aftalt samkørsel, til delt leasing, til gomore løsninger, til el-biler man 
ejer fælles i lokale deleordninger. De er lige til at kopiere.  
I USA har man reserveret spor i myldretiden kun til biler med 2 eller flere passagerer, det kan vi også gøre her, frem mod de 
større P-anlæg. Det kræver opbakning, forståelse og velvilje fra befolkningen, og dét kan Aarhus arbejde systematisk for.  
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3. Den mest bæredygtige energi er den, vi ikke bruger – fremme af lokale arbejdspladser. 

Transportbehovet kan mindskes radikalt, hvis vi – kommune, borgere og virksomheder – hjælpes om at skabe rammer for 
hjemmearbejdspladser og lokale dele-arbejdsfællesskaber.  

I fællesskaber kan vi etablere lokale kontorer, værksteder og andre former for arbejdspladser, hvorfra man kan arbejde i stedet 
for at transportere sig ind til diverse by-midter og by-omegne. Langt mere kommunikation mellem medarbejdere end vi nogen 
sinde havde forestillet os kan efterhånden klares virtuelt via medier som  skype, video, mail, pc osv. – det viser corona-
erfaringerne ganske tydeligt. 

Alle de steder, hvor man kan nøjes med 2-3 ugentlige arbejdsdage på virksomheden eller kontoret mindskes transportbehovet 
tilsvarende til halvdelen. 

4. Cykle og gå fremmes overalt 

En anden vej frem er at fremme cyklisme og brugen af el-cykler. Og at vi vænner os til at gå meget mere. De fleste bilture i 2019 
var på under 3 km; det kan de fleste både gå og cykle. 

Trafikforskningen ved, at det er den trafikform, vi skaber rammer for, som fremmes (jf. oplæg af Jeppe Juhl, Det Økologiske Råd, 
18. jan. 2020): Hvis vi bygger motorveje, får vi flere biler. Laver vi cykelstier får vi flere cyklister. Brugen af cykler kan 
understøttes af lokale el-cykel deleordninger, som gør det realistisk at transportere sig betydelig længere. En sådan ordning er fx 
etableret i Andelssamfundet i Hjortshøj fra 2017, hvor 30 mennesker deles om 4 el-cykler. Det gør det pludselig realistisk at 
kunne cykle de 14 km. ind til byen og mindsker derfor behovet for bilkørsel. 

Omstillingen til cykler kan fremmes gennem skattefradrag, når man cykler til arbejde over en vis afstand. Gode cykelruter i 
naturen samt flere cykelstier og supercykelstier kan binde områder bedre sammen, reducere luftforurening, styrke 
folkesundheden og øge den fossilfrie transport. Derfor vigtigt at få øremærket tilstrækkelig penge til at forbedre cyklismen. 

Danmark var en gang en cykelnation. Det er vi ikke længere. Unge køber bil og færre cykler. På gymnasierne bliver det hverdag 
at se en lang række af biler parkeret uden for, fordi de unge i stigende grad kører til og fra gymnasiet i egen bil. 

Det kan vi lave om på. Aarhus kommune kan afsætte penge til cyklismen til etablering af cykelstier og supercykelstier. Vi støtter 
DN’s forslag om at afsætte yderligere 20 mio. kr. årligt fra 2020-2028 oveni de allerede afsatte midler i budgetforliget fra 
oktober 2019. Hermed kan vi samtidig øge trafiksikkerheden de mange steder i kommunen, hvor der endnu mangler cykelstier. 

5. Bilfrie søndage 

I 1973 gennemførte regeringen bilfrie søndage. Det fungerede øjeblikkelig, ingen biler på vejene om søndagen. Det reducerede 
transporten og dermed klimapåvirkningen betydeligt. Dengang kunne man henvise til ’oliekrisen’, hvor OPEC ønskede en 
opjustering af oliepriserne. I dag er der ’klimakrise’ som er en noget større trussel.  

Regeringer kan foreslå noget sådant, men der er intet i vejen for at en stor kommune som Aarhus, der vil fremme grønne 
løsninger maximalt, gør noget tilsvarende. Skaber en fælles holdning om, at det gør vi. 

6. Roadpricing  

Roadpricing er et system, hvor brugerne af et vejsystem betaler for den faktisk kørte strækning i modsætning til bompenge, hvor 
der betales for at passere bomstationen eller betalingsringen. Roadpricing kræver, at der er et sted, hvor indkørsel og udkørsel 
til vejnettet registreres. Roadpricing betyder, at jo mere du belaster vej og klima med transport, jo mere betaler du. 

Ifølge Ingeniøren (23. MAJ 2019) er teknologien til roadpricing klar. I 2018 kom resultatet fra en test med satellitbaseret 
roadpricing udført af det statsejede infrastrukturselskab Sund & Bælt. 

7. Fleksibel og billig, kollektiv el-baseret trafik -  
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Roskilde blev i april 2019 blevet den første by i Danmark, hvor alle interne busruter bruger elektriske busser. Driften forventes 
ikke at komme til at koste kommunen mere end drift af fossil-busserne i dag (Ingeniøren, 12. marts 2018). 

Prisen på kollektiv transport skal sænkes radikalt. I Aarhus har Alternativet foreslået at sænke prisen med 30 pct. over de 
kommende fire år. Det kan betale sig, når man medregner klima- og miljøeffekterne, et mindre sygefravær, færre 
sygehusudgifter og mindre pendlertid. 

I Luxemburg blev offentlig trafik gratis fra december 2018. Det er oplagt at gentage den slags forsøg, hvis vi virkelig vil flytte 
hovedparten af transporten over på kollektive og efterhånden fossilfrie transportmidler. 

Flytransporten – den helt store klimasynder 

Vi er i færd med at skabe en levevis, som er afhængig af luftfart. Globalisering medfører flere forretningsrejser. Ændrede 
turismevaner fører til flere rejser og længere afstande. Og det er blevet billigt at flyve – meget billigere end at tage toget, selvom 
det er dyrt i forhold til klimaet. 

På 10 år er antallet af flyrejser fra danske lufthavne steget med 50% og i øjeblikket planlægger både København og Aarhus at 
udbygge deres lufthavne yderligere. Vi er nødt til at ændre vores vaner. 

For fly er som bekendt stærkt klimabelastende. Hvert år udleder danskerne i gennemsnit 1 ton CO2 fra flyrejser. Det svarer til 
næsten halvdelen af den CO2 der vil være til rådighed per dansker i 2050. Væksten i flyrejser ligger på 4-5% årligt og det er især 
udenrigsflyvning, der vokser.  
 
Flyrejser udgjorde 5% af al CO2 udledning i Danmark 2018, når alle drivhusgasser medtages, også vanddampe. Det tal forventer 
man vil øges til op mod 25% af al udledning i 2040, fordi flytransporten øges med globalt omkring 4-5% uden at kunne reducere 
sine emissioner nævneværdigt, mens andre sektorer reducerer deres. Fra 2005-2018 steg CO2 udledningerne fra fly i Danmark 
med 60% (”Det har sin pris at flyve”, Jørgen Steen Nielsen, Information, 4. marts 2019, samt Informationsartikler om flyvning fra 
6. marts, 7. marts, 19. februar, 21. februar, alt sammen 2019). 

Og som figuren s. 58 viser, så udgjorde flytransporten ifølge Aarhus Energiregnskab allerede i 2017 cirka 25% af den samlede 
CO2 udledning i Aarhus. Der er ingen udsigt til foreløbig at reducere drivhusgassen gennem ny flyteknologi vedrørende 
flymotorer og brændstof siger eksperterne til Europa Parlamentet (jf. Information, 4. marts 2019). 
 
Det betyder at vi er tvunget til at gøre noget andet - flyve mindre. Noget kan formentlig nås ved større afgifter, hvis de bliver 
tilstrækkelig mærkbare. Af hensyn til internationale aftaler er det ikke muligt at lægge afgifter på flybrændstof på udenrigs ruter, 
men nok på indenrigsrejser (som udgør 10% af ruterne). 

Derimod kan man (også på udenrigsruter) lægge afgift på passagerantal og opnå samme effekt; det er det man har gjort i fx 
Sverige. Sådan en afgift havde vi i Danmark fra 1991 til 2007, hvor den daværende borgerlige regering afskaffede den. Den kan 
genindføres og gøres langt mere mærkbar. 
Men på sigt vil vi være nødt til at gå en anden og mere radikal vej: en rationering af flyrejserne. Så det fx kun er muligt at flyve i 
forbindelse med bestemte formål eller kun tilladt at flyve et bestemt antal gange årligt per person. 
 
Det vil være op til en folketingsbeslutning, og vi foreslår, Aarhus forsøger at fremme en sådan mest mulig gennem KL, det 
kommunale samarbejde og sine kontakter til regeringen. Coronakrisen har vist, at den slags beslutninger kan træffes rimelig fair 
og kvalificeret.  
Vi foreslår samtidig, at Aarhus som kommune mindsker antallet af flyrejser for alle medarbejdere i kommunen til det absolutte 
minimum og fx offentliggør antal flyrejser for offentligt ansatte i lokalmedierne. 

Hvis man virkelig vil reducere flyvningen så kræver det en mentalitetsændring. Drop alle de flyrejser der ikke er strengt 
nødvendige – turen til Thailand, shopping-turen til London eller familieturen til Hawaii. Det kan Aarhus kommune være med til 
at fremme gennem et netværk af klimaambassadører, som vi foreslår kommunen at etablere. Netværket kan hjælpe 
kommunens borgere til at ændre adfærd og vaner gennem massive oplysningskampagner, bl.a. om bæredygtige turismemål.  
I dag er 75% af alle flyrejser relateret til turisme og fritidsrejser (”Input til politik om bæredygtig transport”, 2019). 

Samlet er situationen omkring flyvningen sådan, beskrevet af en anerkendt trafikforsker: 
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”Luftfartens samlede CO2-udledninger (vil) i tiden fra 2015 til 2100 opbruge 25-50% af det totale budget for menneskeskabt CO2-
udledning, som man enedes om i Paris”, siger transportforsker Paul Peeters fra Delft University of Technology (Information, den 
19. februar 2019).  
- Sådan kunne man sige i 2019; i dag ved vi at verden skal lagre CO2, og at denne fremskrivning helt enkelt ikke er et hverken 
acceptabelt eller realistisk scenarie længere. 

Skibe og skibstransport – en anden klimasynder 

Marts 2019 fortæller Shippingwatch, at ”CO2-udledningen fra dansk skibsfart stiger”. De skriver: ”Søfartens CO2-udledning er 
vokset fra 2014-2017, og udledningen fra dansk skibsfart svarer til ca. 85 pct. af udledningen fra alle andre danske aktiviteter. 
Men skibene sviner sådan set mindre, vurderer Danske Rederier. Der er bare kommet flere af dem.” 
https://shippingwatch.dk/Rederier/article11267563.ece  - Aarhus kommune kan påvirke den udvikling på mange måder.  

Landstrøm til krydstogtskibe og andre skibe  

 

For at komme CO2 udslip og partikel-luftforurening til livs skal det stigende antal krydstogtskibe, der lægger til i Aarhus, forsynes 

med landstrøm. Det bør indføres i 2021. Landstrøm bør også laves ved containerterminalen. Desuden bør der indføres krav om, 

at skibe, der regelmæssigt anløber Aarhus, ikke må anvende bunker-olie i havnen pga. partikelforurening.  

 

På sigt foreslår vi, at Aarhus helt afviser at modtage Krydstogtskibe. Der er tale om skibe med 5-7.000 passagerer, som er præget 

af et betydeligt over- og luksusforbrug, der stimulerer til ekstra handel i byen og kommunen. Det er godt ift. pengene, men 

dårligt for klimaet, og i den nuværende klimasituation er det helt urimeligt. 

Hurtigfærgerne fra Aarhus til Odden – Molslinjen 

Vedvarende Energis Magasin, Råstof, har for DSB lavet udregninger på CO2 udledninger ved forskellige rejseformer mellem 

København og Aarhus (se http://raastof.ve.dk/hvordan-rejser-jeg-mest-klimavenligt-mellem-koebenhavn-og-aarhus/) .  

 

Konklusionen er, at rejse med hurtigfærgen Aarhus-Odden hører til de mest klimaødelæggende hhv. CO2 udledende. En rejse 

med bus eller lyntog over Storebæltsbroen medfører en udledning på 8 kg. CO2 per person, men en rejse på hurtigfærgen 

udleder 145 kg. 

Færgen bør overgå til ammoniak-brændstof lavet på vindmøllestrøm. Aarhus bør starte en forhandling med selskabet snarest 

mhp. at udvikle en plan for dette. 

Ny færge mellem Aarhus og Samsø 

En ny færge er på vej mellem Samsø og Aarhus. Vi opfordrer Aarhus kommune til at påvirke parterne til at indføre en el-

færge. DN skriver ”To el-færger er indført på Helsingør-Helsingborg ruten og er nu klart den mest miljøvenlige rejse 

over Øresund. Dette har sparet atmosfæren for 4.500 ton CO2 i forhold til før de blev indført.”. 

  

Foto 10. Elfærgen i Helsingør. Credit: Anders J. Jensen    

https://shippingwatch.dk/Rederier/article11267563.ece
http://raastof.ve.dk/hvordan-rejser-jeg-mest-klimavenligt-mellem-koebenhavn-og-aarhus/
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Som mere generelle, landsdækkende transportinitiativer opstilles følgende forslag, som Aarhus forpligter sig til at fremme og 
spille sammen med: 

 
- Alle planer om nye motorveje, vejbroer og vejtunnelprojekter standses. Vi har store veje nok. I stedet arbejder vi for en 

minimering af transporten gennem samkørsel etc. 

- Udbyg tog- og bustrafikken og cykelstinettet over hele landet så den kollektive trafik og cykeltrafikken bliver et 

attraktivt alternativ for flere bilister. Fuld fart på reparation og udbygning af skinnenet og signalsystemer. Flere letbaner 

i de store byer.  

- Halver billetpriserne i den kollektive trafik og lav intensive kampagner for at benytte den kollektive trafik og cykel.  

- Stop for salg af nye privatbiler, der helt eller delvis bruger fossile drivmidler i 2025. For at stimulere overgang til elbiler 

bør beskatningsreglerne for køb af fossilbiler snarest genoprettes til niveauet i 2006. Fra 2006 til nu er den 

gennemsnitlige registreringsafgift pr. bil nedsat med 53%. 

- Højere benzin- og dieselafgifter – 1 krone pr. liter pr. år i mindst 10 år.  

- Aftrap befordringsfradraget for bilkørsel over 10 år. De ekstra skatteindtægter bør bruges til forbedring af den 

kollektive trafik og cykeltrafikken. Særlige transportordninger bør oprettes i tyndt befolkede dele af landet.  

- Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 110 km/t, hvor den i dag er 130 km/t. og til 90 km/t, hvor den i dag er 110 

km/t. Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 80 km/t alle steder hvor støjbelastningen er stor. Danmark bør rette sig 

efter WHO-anbefaling om at sænke grænsen for vejstøj fra 58 decibel til 53 decibel. 

- Skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil skal afskaffes, hvor der er andre transportalternativer 

- Afskaf den dyre og miljøskadelige ordning med firmabiler til privatkørsel. Gratis/billig pendlerparkering ved 

arbejdspladser i store bysamfund bør beskattes som frynsegode med markedsværdien. Skal ikke gælde for 

handicappede bilister. 

- Byplanlægning med hovedvægt på at forkorte afstande ved at sikre at boliger og arbejdspladser er stationsnære og 

stimulere brugen af gang, cykling og kollektiv transport 

- Der indføres CO2 afgifter på al transport. 

- I forhold til fly kombineres høje CO2 afgifter med rationering af flyrejser baseret på nødvendighed. 

- Modellerne for samfundsøkonomiske beregninger af nye trafikanlæg er i dag skruet sådan sammen, at de automatisk er 

til fordel for nye vejanlæg. Tidsbesparelser for bilister vægtes meget højt, mens naturødelæggelser, støj, CO2 

udledninger og andre negative effekter ved store vejanlæg stort set ikke har betydning i beregningerne. Disse 

beregningsmetoder bør erstattes af beregningsmetoder, der fremmer miljøvenlige transportformer. 
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Kapitel 9. 

Bæredygtigt landbrug og klimavenlige fødevarer 

At etablere en bæredygtig lokal produktion af og forsyning med sunde, klimavenlige fødevarer til borgerne i byen og 
kommunen; med et flow fra jord til bord som omstiller alle værdikæder til et minimum – mindsker transporten og 
affaldet, reducerer antallet af led, reducerer mængden af emballage, madspild etc. 

Dansk Landbrug var engang Danmarks stolthed og andelsbevægelsens stolte flagskude. Men omstillingen til et industrielt 
landbrug, hvis eneste mål er vækst og effektivitet målt i penge, har skabt et erhverv, som i dag har malet sig selv op i et hjørne. 
Også økonomisk. 

Vores landbrug skader klimaet – 33% af Danmarks CO2 udledninger stammer fra landbruget, når import medtages. 80% heraf 
kommer fra kødproduktionen. Det ødelægger biodiversiteten – naturen dør hurtigt i takt med øget brug af fx sprøjtegifte. Det 
fylder vores jord og landskab, grundvand, vandløb og fødevarer med gifte i en grad, så danske børn tisser sprøjtegift. 

Landbruget får massive offentlige tilskud i milliardklassen, og alligevel er det en økonomisk dårlig forretning. Hvis man ser bort 
fra nogle få storbønder og store godsejere, er det en underskudsforretning. Kun lige reddet af EU’s landbrugsstøtte.  

Landbruget optager to tredjedele af al landareal i Danmark, men det ejes af stadigt færre, som besidder stadig større jorde. Dets 
drift fører til lugtgener, ammoniak, grønne ørkener, få jobs, afvandring og uddøde landsbyer. Tidligere var landbruget en 
vækstfaktor i alle lokalsamfund, i dag er det nærmest modsat.  

Her er en kort oversigt over udfordringerne inden for landbruget, kort opridset gennem nogle tal og fakta.  

 
DANSK LANDBRUG I TAL 

Tal omkring dansk landbrug: 

• Det optager 62 % af al jord i Danmark. Landbruget har derfor helt afgørende betydning for vores miljø, landskabspleje, 

dyreliv og biodiversitet. 

• Det står for 25% af vores CO2 udledning - uden medtagelse af import af foderstoffer. Med importen står det for 33%. Så 

vi når IKKE 70% CO2 reduktion til 2030 uden at inddrage landbruget. 

• Landbruget bidrager med under 2% af BNP, godt 2 % af jobs og 8% af Danmarks eksport. Eksportens værdi er 92 mia.; 

det kan sammenlignes med fx Hollands landbrug som på et mindre landbrugsareal end det danske eksporterer for 696 

mia., hovedsagelig baseret på højværdiprodukter, bl.a. grøntsager. 

• Landbrugets interesseorganisation ”Landbrug & Fødevarer” ynder igennem reklamefilm og bredt anlagte kampagner til 

tocifrede millionbeløb at fremstille dansk landbrug som nødvendig for at løse verdens sultproblemer.  

   Sandheden er, at dansk landbrug overhovedet ikke sælger til verdens fattige og sultne. Eksporten går til Tyskland, 

Sverige, England plus øvrige EU-lande. Samt til Kina, USA, Norge og Japan uden for EU, dvs. til dem der kan betale 

prisen.  

   Og den danske produktion af korn, mælk, slagtekyllinger, svin etc. er fuldstændig forsvindende lille og betydningsløs i 

forhold til den samlede globale produktion – dansk korn udgør fx 0,38%.  

    Formålet er selvfølgelig at bane vej for mere produktion, især større svine-, mink- og mælkeproduktion. Og det lykkes 

fint: I 2013 sagde daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen fx: ”Dansk landbrug producerer også til et 

internationalt marked. De fødevarer, vi kan bidrage med, er også et skrift på vejen til at mindske sult og nød”. Og i 2019 

fortalte daværende fødevareminister Jacob Ellemann Jensen på sin Danmarks turne, at vi havde en pligt til at forsyne 

verden med svin, nu hvor vi har ’så høj dyrevelfærd, lavt miljøtryk og lavt klimatryk’. 

• I 1955 var der 200.000 landbrug, alle på danske hænder. I 2018 er der 9.000 heltidslandbrug – Der har i nogle år været 

2 krak per uge og meget jord hhv. landbrug sælges til udenlandske kapitalfonde.  

- I 2017 var der 130 konkurser, i 2018 var der 178. Kina har opkøbt minkfarme, Japan danske havbrug og 600 hollandske 

og tyske mælke- og svineproducenter er nu en del af dansk landbrug.  
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- I 2014 liberaliserede Helle Thorning-Schmidt regeringen landbrugsloven. Indtil da kunne man kun købe landbrugsjord, 

hvis man var dansk. Ændringen skulle gøre det muligt for udenlandske investorer at købe danske landbrug i knibe. 

• 30% af landbrugsjorden er truet af muldflugt. Primært som følge af brugen af kunstgødning, pesticider, monokulturen 

og den voldsomme mekaniske behandling af jorden fra tunge traktorer og maskiner, der presser jorden sammen 

(traktose). 

• Hvert enkelt landbrug er blevet langt større, men har få beskæftigede, hvoraf hver tredje er udlænding, fortrinsvis fra 

østeuropæiske lande. Tilbage i 0’erne gennemførte Fogh regeringen liberaliseringer, så sammenlægninger kunne ske 

uden begrænsninger i forhold til arealstørrelse og så det blev muligt at have langt større besætninger af dyr per brug. 

Man fjernede loftet over, hvor meget jord den enkelte landmand kan eje.  

I dag ejer de 1000 største landbrug 22% af al jord. De 2000 største ejer 35% - altså en stærk koncentration på stadigt 

færre hænder. 

• Prisen på landbrugsjord steg voldsomt i 0’erne, da Fogh regeringen liberaliserede landbrugslovgivningen og samtidig 

gav grønt lys for en finanspolitik, hvor bankerne opmuntredes til at yde landbruget store og lette lån, og landmændene 

havde lært at tro på stordrift og god gammel grådighed. Hektarprisen steg fra 100.000 til omkring 400.000 trods det, at 

en hektar jord næppe kan forrente mere end de 100.000 kr. Fra 2001 til 2008 steg jordpriserne med 285 %. 

• Landbrugets samlede gæld er 315 mia. i 2018 – i gennemsnit 35 mio. per brug. Det betyder at unge landmænd ikke har 

råd til at købe landbrug. Det skaber et generationsskifte problem. 

• Gennemsnitsalderen er steget. I 1997 var 22,6 % af alle landmænd under 40 år, i 2017 var det kun 6,3%. 

Gennemsnitsalderen er i dag 57 år. Men unge har netop ikke råd til at overtage landbrug længere, så det skaber inden 

for få år et stort problem: Hvem skal drive dansk landbrug? 

• Uden EU-støtten havde de fleste landbrugsfamilier i nyere tid intet at leve af. Ifølge Danmarks Statistiks analyse af 

årene 2012-2016 svarer landbrugsstøtten fra EU til det overskud, der var i dansk landbrug. 

Danmark betalte i 2016 17,8 mia. til EU og fik samme år 10,6 mia. tilbage i støtte til landbruget. ”Det betyder, at de 

danske skatteydere selv betaler sort set hele landbrugsstøtten, selvom den formelt kommer fra Bruxelles” (72).  EU’s 

landbrugsstøtte gives til alle. Jo mere jord man ejer, jo større støtte.  

Der er ingen krav knyttet til landbrugsstøtten i retning af fx mere miljøhensyn, dyrevelfærd, eller klimahensyn. Og det 

gives til alle, uanset om man er økonomisk trængende eller har overskud i millionklassen. Danmarks største 

svineproducent havde fx i 2017 et overskud på 23 mio. Samme år modtog han ekstra støtte på 7 mio. til en ny 

kæmpesvinestald. Det kom fra nogen af de ekstra støtteordninger som er lavet; her fra EU-midler forvaltet af Miljø- og 

Fødevareministeriet (jf. 76). 

• Listen over statslig støtte, hjælpepakker og -love, der supplerer EU-støtten er lang. Okt. 2018 oplistede 

fødevareminister Jacob Ellemann Jensen på et møde med Bæredygtigt Landbrug 16 begunstigelser af landbruget og 

konstaterede tørt: ”Jeg tror ikke der er noget enkelterhverv i kongeriget Danmark, der har haft en tilsvarende 

opmærksomhed siden valget i 2015”.  

• Landbruget bruger stadig mere kunstgødning (NPK = kvælstof, fosfor, kalium), pesticider (insekt og svampegifte) og 

Round Up (ukrudtsmiddel).  

 

- KVÆLSTOF (N) som ikke optages af planterne siver ned i grundvandet, hvor der dannes nitrat, som er mistænkt for at 

forårsage kræft. Kunstgødning ødelægger med tiden jordens humuslag og gør jorden tør og porøs, hvorved der skabes 

muldflugt. Når kvælstof løber ud i vandløb, søer og hav, virker det som gødning for alger. Når algerne dør, nedbrydes 

de. Den proces kræver ilt. Stor vækst i alger resulterer i iltsvind, som dræber fisk og dyrelivet i havet, fjordene, søerne. 

Dødt hav. 

 

- PESTICIDER er sprøjtegift som dræber uønskede planter, insekter og andre levende organismer. Undersøgelsen 

Environmental Science and Pollution Research fra 2014 viser, at nogle typer af sprøjtegift truer økosystemerne i høj 

grad. ”Pesticider er en global trussel mod insekter og regnorme” (Ingeniøren). Påvirkningen skyldes ikke mindst, at 

pesticider dræber bestøvere som sommerfugle, bier og insekter, der sørger for at planter kan reproducere. 

Giftstofferne har også negative konsekvenser for fugle, dels ved at skade deres organer, dels fordi giftstofferne dræber 

de insekter, som de lever af, fremgår det af undersøgelsen. Sprøjtehyppigheden er steget med næsten 100% fra 2,07 
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årlige sprøjtninger i år 2000 til 3,35 i 2017. 

 

- GLUPHOSAT eller round up er et ukrudtsmiddel, som anvendes i stor stil af alle konventionelle danske landbrug, - det 

er under mistanke af WHO’s kræftagentur IARC for at kunne forårsage kræft. 

• Gødning og pesticider ender i vores drikkevand – målinger viste pesticider i 43% af drikkevandet i 2019 og nitrat i 4 af 

10 boringer. Nitrat mistænkes som nævnt for at være kræftfremkaldende. Pesticider er gift, hvis virkning illustreres af 

Cheminova, hvis høfde 42 er fyldt op med pesticider fra tidligere tiders produktion: Ved tidligere udslip herfra har 

havets overflade gentagne gange været dækket af døde fisk. ”Mindst halvdelen af vores landbrugsvandløb er udsat for 

koncentrationer af insektmidler, som overskrider værdier, hvor vi i laboratoriet ser varige skader”, Jes Rasmussen, 

postdoc, Aarhus Universitet. 

• Børn tisser sprøjtegift. En undersøgelse fra 2016 foretaget af Institut for Folkesundhed ved KU, offentliggjort i 

Ingeniøren, viser urinprøver fra danske skolebørn og deres mødre, som alle indeholder glypfosat-rester.  

Glypfosat er det aktive giftstof i verdens mest solgte sprøjtegift Round Up. 

• Pesticider giver ‘grøn ørken’ - dræber insekter, dyr og fugle og dermed biodiversiteten. 

• 80% af landbrugets CO2 udledninger kommer fra animalsk produktion, dvs. kødproduktioen. 

• Foderet til dyrene er bl.a. sojaprotein fra Sydamerika –  det betyder fældet regnskov som kunne have lagret CO2. 

Regnskoven erstattes med marker af sojabønner hvis dyrkning udleder CO2, efterfulgt af transport fra Sydamerika til 

Danmark på containerskibe, som udleder CO2 fra skibenes bunkersoil. Det er en klimakatastrofe. 

• Landbruget har 31 mio. svin i 2019.  - 88% af dem har MRSA i 2018 - i 2019 er det knap 100%. Alle får penicillin, dvs. 

antibiotika, som fast rutine. 50% får mavesår. Der dør 24.000 pattegrise i døgnet, det svarer til 9 millioner svin på 

årsbasis. I dagens svineindustri bliver en so to år i gennemsnit, grisens naturlige levealder er 15-20 år. Landbruget 

presser stadig flere pattegrise ud af soen: I 2000 præsterede en so 22,5 pattegrise, i 2017 33,3, hvilket er 

verdensrekord. En so har 14 patter. Dødsraten for et kuld pattegrise er 22%.  

• Svin køres til slagtning i Tyskland, tilbage til frys og pakning - 90% eksporteres til udlandet fx Eu og Kina. Voldsom meget 

transport, som alt sammen udleder CO2. Meget lidt dyrevelfærd; man ved at lange transporter er hårde ved dyrene. 

Danish Crown nedlægger sine danske slagterier, fordi slagterierne i fx Tyskland og Polen har lavere lønninger og færre 

sociale forpligtigelser, så det kan bedre betale sig for denne virksomhed at sende svinene i lang transport. 

• Antal køer der kommer på græs: 75% i 2003. I 2013 var det faldet til 15%. Der bliver mindre tid til at lade køerne 

komme ud, jo større besætningerne bliver. 

• Kødproduktion er rasende dårlig økonomi set ift. den energi, der kommer ud af produktionen. Ifølge ”International 

Food Policy Research Institute” vil en given proteinmængde oksekød kræve 7 gange så stort et areal og 3 gange så 

meget ferskvand samt udlede 7 gange så mange drivhusgasser, som samme protein produceret i form af kyllingekød. 

Og hvis oksekød sammenlignes med protein fra bælgplanter, bliver arealbehovet for kødet 20 gange så stort, 

vandforbruget 7 gange og udledningen af drivhusgasser 16 gange større. En klode med forestående fødevarekrise og 

klimakrise må sadle om til mindre kødproduktion, mere plantebaseret mad. 

• Efter alt dette - transport på verdensplan, dyremishandling, drivhusgas udledninger der batter noget osv. – så smides så 

1/3 af alle fødevarer i Danmark ud som madspild - det gælder også for EU. 

• Der er 35.000 jordejere i landbruget, som i dag forvalter 2/3 af Danmark (heraf 20.000 til deltidslandbrug).  

Sagt på anden måde:  0,6% af den danske befolkning har hånds- og halsret over 62% af landet  

• Ved konkurser opkøbes en del brug af udenlandske kapitalfonde. Der er ingen garanti for, at fx kinesiske kapitalfonde 

producerer til danske forbrugere. De kan ligeså vel vælge at producere til Kinas befolkning. Det er fx det der sker i 

Afrika, bl.a. i Kenya, hvor kæmpemæssige områder opkøbes af Kina, som producerer fødevarer til egen befolkning, 

mens afrikanerne har fødevaremangel. 

• Når landbruget skal fortælle om sin store økonomiske betydning for Danmarks samlede økonomi, anvender man 

termen ”Fødevareklynge”. Det er et godt gammelt trick: Man indlemmer simpelthen al produktion af mink- og 

ræveskind, af potteplanter og afskårne blomster. Alkohol og andre drikkevarer. Cheminovas produktion af 
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sprøjtemidler, Toms chokolader, jomfruhummere fra Læsø og rejer fra Grønland m.v. – og siger at alt det er med i 

’fødevareklyngen’.  Og så når man op til tal på 160 mia. eksport og 200.000 beskæftigede. Men landbrugseksporten er 

på 92 mia. og antal jobs er 75.000. Det er som med meget andet inden for landbruget: Alle kneb gælder. 

Kjeld Hansen (landmand, miljøjournalist, mangeårig samfundsdebattør ift. landbruget og forfatter til en række bøger om natur, 

miljø og landbrug, sidst bogen ”Farvel til Dansk Landbrug”) stiller opsummerende spørgsmålet:  

 

”Et erhverv, der ikke magter at tjene sine egne penge, selv om det har hånds- og halsret over to tredjedele af landet, og som helt 

åbenlyst vil gøre Danmark til verdens svinesti – hvorfor skulle befolkningen dog klappe begejstret over den vision?” og siger: 

’Hvis vi skal bremse klimakrisen og redde biodiversiteten skal vi: Skabe mere plads til naturen, have langt færre svin og nul 

sprøjtegifte”. 

Kilder til ovenstående er ”Farvel til dansk landbrug”, Gads Forlag 2019, af Kjeld Hansen. Og ”Hvad skal vi med landbruget”, 

Informations Forlag 2016 af Jørgen Steen Nielsen. Herudover er der anvendt en række kilder fra FN-rapporter, Greenpeace, 

NOAH, Altinget etc.  

 

KONKLUSION: DANSK LANDBRUG ER EN KATASTROFE I SIN NUVÆRENDE FORM -  

• Det skaber klimaforandringer 

• Muldflugt 

• Giftige fødevarer – børn tisser gift 

• Vandforbruget er enormt 

• Ødelægger naturen – vandløb, søer, grundvand 

• Udrydder biodiversiteten 

• Skaber stadigt færre, stadigt større landbrug – en koncentration af magt  

• Jorden overgår i stigende grad til kapitalfonde og udenlandske ejere 

 

 
DER ER MED ANDRE ORD AL MULIG GRUND TIL AT OMSTILLE LANDBRUGET. Radikalt og fuldstændigt. Det kan gøres helt 
anderledes og med langt bedre resultater, hvis man vil lytte til de sidste 30 års eksperimenter, verden over. 

Kommunerne og borgerne i kommunerne kan hjælpe med denne omstilling. Her er forslag til hvordan det kan ske. 

 

FREMTIDENS LANDBRUG 

Giftfrit og økologisk 

 Fremtidens landbrug skal være giftfrit. Uden pesticider, kunstgødning eller Round Up. Der dyrkes økologisk, 
biodynamisk, permakulturelt.  

 Fremtidens landbrug kobles til forskning, som viser hvilke nye dyrkningsformer der fungerer bedst. 
 
Dyr på nye måder 

 Fremtidens landbrug har dyr, men på helt andre måder. Dyrene er færre, de har plads, og kommer udendørs, og der er 
ingen monokultur i form af fx kæmpemæssige gårde med kun køer eller kun høns eller svin. Fremtidens landbrug har 
typisk flere slags dyr samtidig, også gæs, høns, kaniner, ænder. Dyr og planter spiller sammen, så den animalske 
produktion er i balance med den vegetabilske, så dyrenes afgræsning og deres gødning udvikler jordens frugtbarhed, 
mens græs og planter er foder for dyrene. 
 

Klimavenligt og lokalt 

 Dyrkningsformen omlægges, så man undgår at pløje. Pløjning giver nemlig stor CO2 udledning og mindsker planternes 
CO2 optag, bl.a. fordi det overskærer vigtige næringsforbindelser (svampesporer m.v.) i jorden.  
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 Det minimerer brugen af maskiner og især tunge maskiner, som skader jorden ved at presse den sammen og udleder 
CO2 fra brændstofferne. Landbruget dyrker planter der er særligt kulstoflagrende som fx kløver. Dyrker planter der 
passer sammen og giver næring til hinanden og anvender kulstoflagrende teknikker. 

 Det er lokalt, for at undgå transport og medfølgende CO2 udledninger. Det er også lokalt for at sikre en lokal 
indflydelse. 
 

Demokratisk 

 Vi genopdager andelsbevægelsen: Nogen af fremtidens landbrug foregår i demokratisk ledede virksomheder, 
organiseret som andelsvirksomheder, kooperativer eller socialøkonomiske virksomheder, ejet af grupper af borgere i 
fællesskab. Ved siden af det vil der formentlig stadig være mange privatejede (familie)brug. 

 Fremtidens landbrug har et ansvar for det omkringliggende lokalsamfund og indgår i en gensidig dialog med det, så 
lokalbefolkningen har indflydelse på produktionen. Landbrugene har medansvar for at skabe lokale arbejdspladser, 
godt naturmiljø og trivsel lokalt. 
 

Økologiske jordbrugsfonde opkøber jorden til dyrkning på mindre langbrug 

 Fremtidens landbrug sikres tilstrækkelig jorde ved Økologiske jordbrugsfonde, som opkøber landbrug og indretter det 
med fremtidens nye, klimavenlige driftsformer. 

 De statslige eller folkeejede jordbrugsfonde opkøber landbrugsjord og udstykker den i mindre lodder. Det giver unge 
landmænd mulighed for at starte enten som forpagter eller ejer af et mindre og dermed økonomisk set overkommeligt 
landbrug. Og hermed løse noget af problemet med generationsskifte i landbruget. 

 Jordbrugsfonde opkøber grisefabrikker og udstykker dem i langt mindre brug. Når en grisefarm på fx 800 hektar 
opkøbes og udstykkes til fx 10 gårde á 80 hektar betyder det, at en familie erstattes af 10. Det betyder flere børn til 
børnehaver og skoler, flere skatteindtægter, mere liv i lokalsamfundene. 

 Nogen brug kan være familiebrug, andre kan være andelsejede i fælles ejerskab, ligesom fx Thise Mejeri, der startedes i 
1988 af otte personer og i dag er det næststørste mejeri, ejet af dem der producerer mælken i et andelsfællesskab. 

 Dette kombineres med lovreformer, som umuliggør udenlandsk opkøb af dansk landbrug, for at sikre at jorden forbliver 
på danske hænder (sådan var det frem til 2015), og genindførelse af arealkrav, for at undgå magtkoncentration i 
storbrug. 
 

Andelsgårde 

 Der oprettes ”Andelsgårde”, som opkøber mindre gårde og driver dem i fællesskab som andelsforening på en 
bæredygtig måde. Herigennem ønsker vi at etablere netværk blandt den nye generation af progressive bønder, der vil 
dyrke jorden regenerativt, binde land og by sammen i nye sociale fællesskaber og støtte den nye generation af bønder, 
der ikke kun vil nedbringe, men også binde mere CO2 end vi afgiver i dag. 

 
En bevidst styrende landbrugspolitik 

 Der indføres CO2 afgifter så priserne på landbrugets produktion i fremtiden afspejler den reelle belastning af klima og 
miljø. Jo større en klimabelastning en produktion har, jo dyrere varer. Det gør det let for forbrugerne at gennemskue, 
hvor klimabelastende forskellige varetyper er og handle derefter.  

 
Byhaver, urban farmning og fællesjorde 

 Vi begynder systematisk at dyrke fødevarer i byhaver på byens tage, i dens parker, ved dens skoler og kirker. Vi kan 
indrette madskove med skovhaver uden for og inde i byerne. Og når bilerne ikke længere er i byerne og al transport er 
baseret på el, så vil bly- og partikelforureningen være et overskueligt problem for bylandbruget. 

 Kommunen og borgerfællesskaber i byer kan opkøbe jorde og etablere ’fællesjorde’ a la ”Køge Fællesjord”, hvor man 
dyrker fødevarer permakulturelt i fællesskaber af byens borgere. 

 
Gårdhaver og karrédyrkning 

 Vi begynder at dyrke grøntsager, frugter, bær og urter, holde kaniner og høns, kompostere i fællesskaber i 
huskarréernes gårdhaver, ligesom man allerede i dag gør det verden over i mange byer. Karreer kan gå sammen og lave 
fødevarefællesskaber, der indkøber fødevarer fra bæredygtige jordbrug i omegnen. 

 
Fødevarefællesskaber 

 Borgere i byerne opretter FødevareFællesskaber, som køber sunde, giftfrie fødevarer fra lokale landbrug rundt om 
byen. Der aftales fødevare type, mængder, kvalitet, priser og leveringstidspunkt. 

 Fødevarerne fordeles til byens borgere og indgår i lokale fællesspisninger 
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Dyrkning i skolerne 

 Børn og unge lærer at dyrke fødevarer. De lærer at sikre fødevareforsyning i en omskiftelig natur med et uforudsigeligt 
klima. Fremtidens skoler tager naturen ind i skolen og børnene ud i naturen. Børn og unge lærer at dyrke landbrug, 
fødevarer og passe dyr, ofte i samarbejde med lokale landbrug og fødevareproducenter, så de deltager i produktionen 
til deres eget lokalområde. 
 

Parcelhushaver bliver dyrkningshaver 

 Parcelhushaver bliver dyrkningshaver, hvor man dyrker grøntsager, bær, nødder og frugt til familien. Haverne gøres 
biodiverse med små søer, plads til gammelt træ der får lov til at rådne, med blomster, kompost og insekthoteller.  

 
Økosamfund og bæredygtige bosætninger 

 Økosamfundene er laboratorier for en bæredygtig fremtid, en 30-40 år gammel tradition, hvor borgere i fællesskaber 
etablerer små lokalsamfund med en udstrakt grad af bæredygtighed. Vi etablerer sådanne bæredygtige bosætninger 
med selvforsyning af bæredygtige fødevarer.  

 
 
Kommunen og dens borgere kan i fællesskab iværksætte sådanne initiativer.  Gennem sin indkøbspolitik kan kommunen fremme 
fx plantebaseret mad, understøtte etablering af bæredygtige bosætninger, dyrkning i skolerne.  
 
Og sammen kan kommune og borgere etablere Fødevarefællesskaber, Fællesjorde med dyrkning, urban farming, taghaver, 
etablering af små microvirksomheder med biodivers gårdsanering. 
 
Kommunens overordnede interesse er at etablere en lokal forsyning med bæredygtige fødevarer til borgerne i byen og 
kommunen, med et flow fra jord til bord som reducerer værdikæderne til et minimum – mindsker transporten, affaldet, antallet 
af led, reducerer emballage etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 
 

 

Kapitel 10. 
Forbrug. Fra overforbrug til en grøn enkel livsstil. 
 
Inden vi går over til vores konkrete forslag til kommunens bidrag til omlægning af forbruget, vil vi godt fortælle en smule om 
danskernes forbrugsmønster.  
Men allerførst vil vi give ordet til Arthur der som 13-årig holdt tale ved klimastrejken i Aarhus september 2019. Han sagde bl.a. 
 

”Jeg hedder Artur, jeg er 13 år og går i 7. klasse i Skødstrup.  

Jeg bor i en forstad, - hvor græsset altid er slået, - Selvom bierne forsvinder og biodiversiteten er truet. 

Jeg bor i en forstad - hvor folk har tre biler, selvom der er en letbane og alle har garagen fuld af dyre cykler. 

Jeg bor i en forstad - hvor folk syntes det er livsnødvendigt at flyve flere gange om året, selvom vi bor lige ved den dejligste strand 

og alle har store haver. 

Jeg bor i en forstad, - hvor der altid skal være store oksekødsbøffer om fredagen, og hvor weekend aktiviteten er en tur i Bruuns 

Galleri efter den nyeste Iphone eller mere tøj til at fylde klædeskabet.  

Jeg bor i en forstad, - hvor det betragtes som en menneskeret at få en kunstgræsbane, selvom det fylder vores grundvand med 

mikroplast.  

Jeg bor sådan et sted, hvor alting ser godt ud på overfladen, men egentligt er sådan et sted som er ved at tage livet af vores 

planet!  

En forstad, hvor jeg bliver grint af eller kaldt klimatosse når det der egentlig er tosset er at skulle have den nyeste iphone eller 

have et skab fyldt med nyt tøj.  

Alle tror, at vi ikke behøver at ændre os. Når jeg taler med mine venner siger mange, at det er lige meget, hvad vi gør fordi 

Danmark er et lille land, men Danmark er faktisk et af de lande der udleder mest CO2 . 

Hvis alle lande i verden havde et forbrug som vores i min lille forstad ville planeten allerede være langt ude over tippingpoint.  

Så det nytter noget hvad vi gør, hver enkelt af os!  

Men vi kan ikke gøre det alene - Vi har brug for hinanden! og Vi har brug for voksne: lærere, forældre og politikere! Vi har brug 

for nye tanker og nye handlinger - Vi har brug for, at det klimavenlige bliver det normale og ikke det tossede!  

Vi har brug for at kantinen laver vegetarisk med i stedet for at lave kød hver dag.  

Vi har brug for skolehaver i stedet for kunstgræsbaner!  

Vi har brug for at samle skrald og lære om upcycling og recycling.   

Vi har brug for at SFOén holder høns i stedet for at tage i Bruuns galleri og på McDonalds.  

Vi har brug for at  stå sammen og lave grøn omstilling i stedet for at vente og tro, at det nok skal løse sig selv for det gør det ikke!  

Det er os der skal løse det sammen!   

Vi skal sammen ændre vores livsstil og lave nye løsninger og vi skal gøre det nu!  

Jeg hedder Artur, Jeg er 13 år og jeg vil have bier på taget, høns i skolen, vild natur, nye tanker og fællesskab.”   

 
Vi er blevet forbrugere, snarere end borgere og (med)mennesker 
 
Hver dansker forbruger årligt ressourcer svarende til, at der skal 4,3 jordklode til for at gendanne disse ressourcer - men der er 
kun 1 jordklode.  
 
Hver dansker udleder i gennemsnit 17 ton CO2, når skibstransporten og CO2 i alle vores importerede varer medregnes. Men vi 
skal ned på 0 tons inden for en kort periode (tal fra CONCITO 2017). 
 
Gruppen af de rigeste og mest velstillede danskere forbruger mange gange den dårligst stillede del af befolkningen og har derfor 
et langt større klima- og ressourceaftryk end gennemsnittet – måske 10 gange mere for de rigeste 10% (se bilag 7, 
Klimaretfærdighed).   
 
Livsstilen for danskere som gennemsnit er kendetegnet ved et betydeligt overforbrug set i forhold til, hvad klimaet kan tåle og 
hvad verdens ressourcer og biodiversiteten tillader. 
 
I 2020 kommer en betydelig del af vore varer fra lande som Asien – fx fra lande som Kina, Thailand, Indonesien, Indien, 
Philippinerne, Burma, Pakistan – eller fra Latinamerika, fx fra Brasilien, Argentina, Chile, Venezuela.  Varerne er typisk 
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produceret med brug af fossil energi (kul, olie, gas) og transporteret tværs over verdenshavene på containerskibe, der bruger 
bunkersoil og derfor udleder betydelige mængder af CO2. 
 
Mange varer smides ud før de er færdigbrugt, det gælder fx 80% af vores elektronik. Eller 33% af al den producerede mad. 
Faktisk har hele Europa et madspild på 1/3. Mange varer har indbygget forældelse, eksempelvis biler der efter et bestemt antal 
kilometer begynder at gå systematisk i stykker eller elektronik-varer, der er indstillet til at gå i stykker efter en given periode. 
 
Eksempel 1 - tøj  

Moden skifter 8-10 gange i Danmark, hvilket hver gang gør det eksisterende tøj umoderne og dermed overflødigt. Det meste af 

det tøj, der bliver umoderne smides ud – det går til afbrænding eller til affald, kun en beskeden del genbruges eller upcykles.  

Tøjet er fx produceret af bomuld, der typisk er dyrket i et asiatisk land, meget kommer fx fra Punjab provinsen i Indien, hvor det 

optager jordområder, der kunne have været udnyttet til dyrkning af fødevarer og dyrkningen indebærer et stort vandforbrug. 

Bomulden farves i processer, der ofte er sundhedsskadelige som følge af de kemikalier der indgår i farverne og de usikre og 

primitive arbejdsprocesser hvorunder farvningen foregår. Ofte foregår det som børnearbejde. Herefter sejles eller flyves det 

tværs over kontinenter for at lande i danskernes tøjbutikker. 

En trend inden for tøjverdenen er ”Fast Fashion”. Ideen er at tøjfirmaer flyver nyt tøj i en ny kollektion med nyt design ind til 

tøjbutikker verden over hver uge. Tøjbutikkerne annoncerer det nye tøj til et fast netværk af forbrugere og rydder deres 

tøjstænger og reoler for sidste uges tøj, hvorefter det smides ud, dvs. brændes. Målet er at man skaber et øget forbrug, hvor 

kunderne på ugentlig basis fornyer deres garderobe. 

Et firma som det spanske multinationale Zara med tøjfabrikker over hele verden har specialiseret sig i denne form for tøjsalg. 

Produktionen af tøj er ansvarlig for 7 % af verdens samlede CO2-udledning. Det svarer til hele Indiens samlede CO2-udledning. 

Det kræver 2.700 liter vand at producere én T-shirt i bomuld, hvilket er nok vand til at dække et menneskes vandbehov i 2,5 år. I 

Danmark køber vi i gennemsnit 13,2 kilo tøj om året (Kilde: World Ressource Institute). 

Vi ved godt, hvad løsningerne er: 

Producer tøjet lokalt. Producer det langtidsholdbart. I kvalitet og ’tidløst’ design. Drop moden, det er mest af alt et kneb for at 

afsætte mere. Genbrug tøj, Sy gammelt tøj om, så det bliver genanvendeligt og attraktivt igen. Lav genbrugs- og upcyklings 

værksteder samt genbrugsbutikker og reparationscafeer.  Skab prestige i at gå i genbrugstøj eller tøj, der er genskabt af 

gammelt. Producer af lokale naturlige og økologiske materialer som uld, tang, ålegræs, halm, hør, økologisk bomuld, skind.  

Lær at sy selv. Lav kurser, hvor man kan lære at reparere og sy sit eget tøj. Gør det til et fag i skolen. 

Eksempel 2 - kød 

Danskerne hører til blandt de befolkningsgrupper, som spiser mest kød i verden per person. Men kød – især oksekød – er en af 

de største klimasyndere. Det hænger sammen med flere ting. 

Foderet til dyrene kommer ofte fra sojaprotein som dyrkes i Latinamerika, hvor man har fældet regnskov for at kunne dyrke 

sojabønner i større plantager. Efter dyrkning transporteres sojabønnerne på containerskibe til fx Danmark og videre ud til de 

enkelte landbrug, hvor det indgår som foder til dyrene. Den fældede regnskov belaster klimaet, fordi træerne kunne have 

opsuget og lagret CO2. Transporten belaster klimaet med CO2. 

Køerne belaster klimaet, fordi de udleder metan, en drivhusgas der er knap 30 gange kraftigere end CO2. Omkring 18% af 

klodens samlede CO2 udledninger stammer fra verdens kødproduktion. 1 kg oksekød svarer i klimabelastning til en biltur 

tur/retur til Rom.  

Vores forbrugsvaner på fødevareområdet er med andre ord med til at fastholde en klimapåvirkning, der er uholdbar. 

Igen kender vi løsningerne, fx disse: 

Spis mindre kød, især af det mest klimabelastende, spis andet kød fra fx kaniner, gæs. Spis meget mere vegetarisk og vegansk. 

Spis lokalt producerede fødevarer og spis årstidens grønt. Lav madlavningskurser alle relevante steder. Lær børn i skolen at lave 

sund mad. Opbyg spiseklubber, der spiser på disse måder. Lav færdigretter ud fra sådanne principper. Lad offentlige kantiner 

indføre kødfrie dage. 
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Det er ret enkelt: – lad os indrette os med en ’grøn enkel livsstil’ 

Tilsvarende eksempler kan man finde inde for andre store varegrupper – boliger, redskaber, ting og sager, møbler, hårde 

hvidevarer, elektronik, biler, kosmetik, tøj etc. Og igen kender vi løsningerne – de er ret beset ret enkle: Gør genbrug moderne. 

Indret butikker, værksteder osv. med up-cykling hvor vi reparerer ting, der er gået i stykker eller er blevet gamle. Producer kun 

ting, der er langtidsholdbare. Lad vores varer være lokalt produceret. Af naturlige materialer. Produceret i økologiske processer, 

der ikke belaster klima og biodiversitet.  

Forbrug langt mindre – ”the best things in life are free” og ”du kan ikke tage det med dig”, som det er sagt. Lad os indrette os 

med en grøn enkel livsstil. Et gennemsnitligt nyt parcelhus er fx på 250 m2. Når børnene er flyttet væk er det for stort til 2 

mennesker. Vi kan i stedet indrette os generationsfleksibelt, så vi har plads nok, mens børnene er små, og indskrænker os, 

efterhånden som de bliver store og flytter hjemmefra.  

I Danmark smider vi hvert år 700.000 tons mad direkte i skraldespanden – det er der ingen grund til, vi kan lære at udnytte 

denne mad. 

Og lad os deles om tingene.  

Vi behøver ikke eje alt, alle sammen. Det holder kloden ikke til og det er komplet overflødigt. En boremaskine anvendes i 

gennemsnit 28 minutter i sin samlede levetid. Derefter bliver den smidt ud og ejeren køber en ny.  

I stedet for den måde at gøre tingene på, kan vi deles om værktøjet. Ligesom vi kan deles om el-bilerne, lave el-cykel- 

deleordninger. Deles om haveredskaberne med vore naboer i små lokale fællesskaber.  

Og hvis du tænker: Det kan jeg ikke få mig selv til, så er der kun at sige, så lær det – venligst! 

Gør meget mindre af alt det, der virkelig belaster klimaet.  

Flyv meget mindre - en tur til Thailand koster ½ års CO2 pr. person. Undlad disse ture. 

Lad være med at køre helt alene hver dag til og fra arbejde i din bil. I øjeblikket er det gennemsnitlige antal passagerer i hver bil i 

den århusianske morgen- og aftentrafik 1,1 person. Man skulle jo ikke tro, vi var midt i en klimakrise. 

COOP og andre kæder er i færd med at indføre apps som gør det muligt at måle CO2 aftrykket af hver enkelt vare.  Når det 

forhåbentlig inden længe kobles til vores dankort, så vil vi direkte kunne aflæse CO2 aftryk og klodebelastning af vores indkøb. 

For hvert eneste indkøb.  

Vi ved hvor meget CO2, der er til rådighed i alt, og dermed per borger. Så er det ligetil at indføre regler, der understøtter at alle 

holder sig inden for disse grænser. Det kan understøttes af CO2 afgifter, der gør klimabelastende varer dyrere end dem, der ikke 

belaster klimaet lige så meget. 

Undgå varer, der er stærkt klimabelastende. 

Møbler. IKEA er verdens 3. største skovbruger. Man fælder det meste af det træ, man bruger, bl.a. i den russiske urskov i 

Nordrusland. Træet sendes herfra til Kina, hvor det laves til møbler i samlesæt og bagefter transporteres det til hele verden. 

Møblerne er korttidsholdbare og fulde af kemi. Usunde for luften i hjemmet pga. diverse maler- og giftstoffer. Usunde for 

kloden og biodiversiteten.  

Så: Langtidsholdbare møbler. Genbrug. Up-cykling. Uden kemi. Lokalt produceret. Af naturlige, økologiske materialer.  

Om nogle år, vil vi ikke kunne forstå, hvorfor vi var så længe om at indse det. 

Plastik. Plastik er ved at forurene verdens have i kæmpe områder. De ødelægger samtidig havenes fiskeliv, dræber hvaler og 

pattedyr.  Mængden af plastik er også katastrofal for naturen og biodiversiteten. Mikroplast er i vores drikkevand og vores mad 

og dermed i vore kroppe i et omfang, formentlig de færreste har kendskab til. Vi kan erstatte plastik med materialer der er 

produceret på fx tang- og græsarter. 

Streaming på fx Netflix, HBO og YouTube udleder næsten lige så meget CO2 som hele verdens flytrafik. Det handler ikke så 

meget om den strøm, du selv bruger, når du streamer. Det handler mere om al den data, der skal sendes fra fjerntliggende 

datacentre og hjem i dagligstuen. Når du streamer en film i HD-kvalitet i en time, svarer det til at koge otte liter vand i din 

elkoger. Kilde: DTU & Dansk Energi Flaskevand.  

Flaskevand belaster klimaet 900 gange mere end postevand. For der bruges store mængder CO2 på at producere flasker, tappe 

kilder og transportere vand og flasker rundt. Det er med til at skabe tørke, som gør, at verdens fattigste tørster. Kilder: HOFOR, 

CONCITO, Klimarådet m.fl. 
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Hvad kan kommunen dog gøre ved det? 
 
En kommune kan og skal selvsagt ikke diktere et bestemt forbrugsniveau eller -mønster. Men der er rigtig mange måder, hvorpå 
kommunen kan understøtte en omlægning til en langt mere bæredygtig livsstil med langt mere bæredygtige forbrugsmønstre. 
 
Vi forslår derfor følgende: 
 

1. Klimaambassadører. Der uddannes hvert år 200 borgere til at være formidlere af betydningen af en bæredygtig livsstil – 
hvordan kan vi gøre i praksis? Disse arbejder gennem året dér, hvor de er lokalt kan være med at organisere 
omstillinger i praksis. Eksempelvis etablere: Gårdlaug med gårdhaver, der har høns, kompost, dyrker urter, grøntsager, 
frugt, har væksthuse, el-cykeldeleordninger, fælles værktøj, laver fællesspisning etc. 
 

2. Kommune og borgere laver sammen en serie You tube film om bæredygtig livsstil. Filmene er korte, sjove, informative, 
klare og uden moraliserende dikkedarer. Bodil Jørgensen bliver vært på programmerne. Filmene vises på nettet, i 
skolerne, på biblioteker, på storskærme. 
 

3. Kurser i bæredygtig forbrugeradfærd – fx bæredygtig madlavning, samkørsel i bil, at reparerer fremfor at smide ud, giv 
oplevelser som gaver frem for ting etc. 
 

4. Reparationscafeer – kommuner etablerer sammen med aktive borgere en række lokale reparationscafeer i Aarhus og 
en række landsbyer. Kommunen støtter med PR, formidling, regnskab, advokatbistand, lokaler o.l. 
 

5. ”Vi handler for klimaet”- flokken. Grupper af borgere, som arbejder for at samle plastik på standene. Holde offentlige 
(borger)møder og koncerter om omstillingen. Invitere borgere fra andre byer til inspirationsdage. ”100 holdbare 
handlinger” er deres slogan  (fortsættes de næste sider).  
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6. Aarhus Økologiske Fødevarefællesskaber. Kommunen går sammen med grupper af engagerede borgere, hvor man 

former et eller flere fødevarefællesskaber, der indkøber økologiske fødevarer hos lokale landbrugere i passende 
nærhed af byen, og formidler fødevarerne til interesserede grupper af byens borgere.  
 

7. Aarhus Fællesjord. Kommunen stiller et stykke jord af passende størrelse til rådighed for grupper af borgere, der er 
interesseret i at dyrke fødevarer lokalt og sammen. Man arbejder med biodivers og regenerativ dyrkning og der er 
uddannelse og kurser tilknyttet projektet. 
 

8. Bæredygtige bosætninger – i landsbyer, bykvarterer og i parcelhuskvarterer. Kommunen nedsætter en gruppe af 
projektansatte personer, som på basis af erfaringerne fra Danmarks bæredygtige bosætninger, bl.a. Danmarks 55 
økosamfund.  
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9. Gruppen der organiserer cykelkurser for unge, for indvandrere, for alle. Vi kunne cykle meget mere. Det er sundt, det er 
billigt, det sparer klimaet for udledning af drivhusgas. Det larmer ikke og udsender ikke farlige stoffer som NOx. Det er 
lige med at få købt den cykel, få den repareret. Få kommunen til at anlægge sikre cykelstier. Og meget andet. Det er 
sjovt, giver fællesskab, du bliver frisk osv. Kommune og borgere spiller sammen, og kommunen træder ind i 
samarbejdet i en ligeværdig rolle. 
 

10. Skovpasserne. Vi skal plante meget mere skov, og passe langt bedre på den skov vi har. Vi skal begrønne huse og 
facader med planter, buske og træer for at rense byens luft fra partikler og opsuge og lagre CO2.  Det er et 
kæmpearbejde. Det kræver mange hænder. Men det giver et smukt resultat, og en renere og bedre by. 
 

11. Aarhus holder Klimadage. En række af dage i sommerhalvåret, hvor vi medbringer madpakken, saften og picnic kurven, 
sætter hinanden stævne i byens parker, på strande eller andre dejlige steder. Hvor borgere sælger deres hjemmegjorte 
ting og sager, eller hvor ens nabo træder op og laver tryl. Hvor børnene spiller rundbold og holder fri fra mobilen.   
Klimadage er minus globalisering, uden afbrydelse af reklamer, der er intet spin og no bull-shit eller fake news.  
Klimadage er tid sammen. Du kan cykle til dem, du kan gå til dem.  
Klimadage er fejring af vores nye indsigt: Vi skal passe på jorden og livet. Og vores hermed sammenhængende indsigt: 
Vi klarer det kun i fællesskab.  
Klimadage er når selv kommunen løsner slipset og respekterer de borgere, som betaler dem for at arbejde. 
Klimadage er et nyt værdisæt – respekt, ordentlighed, ansvar. 
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Kapitel 11. 
Industriproduktion. Fra vækst i varer til vækst i livskvalitet. 
 
En ny form for vækst 
 
Verdens industriproduktion er den ene, mest afgørende drivkraft bag klima- og biodiversitetskrisen. Det gælder globalt, og det 
gælder lokalt. Jo større produktion, jo større klimabelastning. Produktionen består af en række trin som samlet danner en 
værdikæde der i princippet er:  
 
Råstofudvinding og ressourcer  >   produktion inkl. maskiner, bygninger, materialer  >   handel og salg   >  forbrug og 
vedligeholdelse  >  affald og genindvinding/affaldsforbrænding.  Og undervejs i alle led indgår brug af energi og transport. 

På hvert af disse trin udledes CO2, og hvert led bruger naturressourcer, der stammer fra klodens samlede og endelige mængde 
af ressourcer. En økonomi som globalt vokser 3% om året vil fordoble klodens samlede økonomi - al produktion og forbrug, - 
hvert 24. år. Og økonomien vil fordobles igen de næste 24 år. Planetens ressourcer vokser imidlertid ikke. En stadigt stigende 
vækst på en planet med begrænsede ressourcer vil derfor indiskutabelt udtømme klodens ressourcer inden for en overskuelig 
tidshorisont. - Samtidig med at den undervejs vil destruere både klima og biodiversitet. 

Globalisering – dansk industri flytter ud - og vores CO2 falder  
Fra 1990’erne blev dansk produktion globaliseret. Industrier flyttede til Østeuropa, til Asien og 3. verden, hvor arbejdskraften var 
billig, råstofferne tilgængelige og vilkårene mange gange mere lempelige mht. miljøkrav og krav til arbejdsmiljø. Noget af dette 
blev produceret til verdensmarkedet og noget til anvendelse i Danmark.  
 
Samtidig steg Danmarks nettoimport (import minus dansk eksport) af varer betydeligt, især fra Kina. Dels til et stigende 
privatforbrug, dels til industriens produktion m.v.  
 
Men bl.a. pga. vores CO2 beregningsmetoder, var konsekvensen, at Danmark - som mange andre velstående lande -, udviste 
markant faldende CO2 udledninger, især fordi vores varer nu i stigende grad blev (og bliver) produceret i udlandet.  
I virkeligheden var faldet minimalt. Vores forbrugs samlede CO2 aftryk som medtager import (og dermed mere retvisende viser 
klimapåvirkningen) er langt større end vores CO2 udledninger tyder på, fordi de sidste alene baseres på udledningen i Danmark, 
uden import (ud fra FN’s lande- eller territorialprincip). Nedenstående citat og figur illustrerer dette. 

”I 2000'erne faldt industrilandenes produktionsbaserede CO2-emissioner, mens CO2-aftrykket voksede. De velstående lande 
producerede færre varer selv, men importerede flere fra lande i rivende udvikling som eksempelvis Kina og Indien. Se, hvilken 
effekt det har på den forbrugsbaserede CO2-udledning i nedenstående graf.” (analyse af Glen Peters m.fl., CICERO, Videnskab.dk)  

 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kina-mindsker-andre-landes-co2-aftryk 

 
”I 2015 blev der udledt ca. 49 mio. ton CO2-ækvivalenter i Danmark. 
Forbrug i Danmark gav anledning til 28 mio. ton af denne udledning. 

Grafen viser:  
Udledninger fra forbrug: Den stiplede linje udtrykker CO2- 
aftryk, som er inklusive forbrug af importerede varer. 
Udledninger fra produktion: Den hele linje viser C02- 
udledninger baseret alene på produktionen i det enkelte land.  
- Kina fx producerer mere end de forbruger. I Europa og 

dermed Danmark er det omvendt: Vi forbruger mere 
end vi producerer. 
 

”Målsætningen om 70 pct. reduktion i udledningen 
tager udgangspunkt i udledningen i Danmark i 1990. 
Siden da er udledningen faktisk faldet med 30 pct. 
Derimod er CO2-aftrykket fra vores forbrug kun 
faldet med syv pct. siden 1990. Der er med andre 
ord meget lang vej igen, hvis vores CO2-aftryk 
skal reduceres i samme omfang som vores 
udledning.”- se figur 2 nedenfor 
(”Danmarks CO2-aftryk er større end udledningen – 
og stammer mest fra udlandet”, Jens Hjarsbech, 
Partnerskab for Bæredygtig Globalisering, Axcel 
Future, Erhvervslivets Tænketank, vores fremhævning) 
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Enten af private forbrugere, af det offentlige eller som investeringer i kapitalapparatet i virksomheder i Danmark. Resten blev 
udledt i produktion til forbrug i udlandet, dvs. til eksport.  

Men mens vi således ”eksporterede” 21 mio. ton CO2 til udlandet, gav vores import anledning til udledning af 43 mio. ton CO2 i 
udlandet. Dermed var vores CO2-aftryk på ca. 71 mio. ton. Vores CO2-aftryk er altså 22 mio. ton CO2 højere, end hvad 
udledningen på dansk territorie tilsiger (…). Vores CO2-aftryk er med andre ord 45 pct. højere end vores CO2-udledning.” 
 
(”Danmarks CO2-aftryk er større end udledningen – og stammer mest fra udlandet”, Jens Hjarsbech, Partnerskab for Bæredygtig Globalisering, 
Axcel Future, Erhvervslivets Tænketank, 2015, vores fremhævning) 

 

FIGUR 2: VORES UDLEDNING ER FALDET MEGET MERE END VORES CO2-AFTRYK  

Mio. ton CO2-ækvivalenter Importandel af CO2-aftrykket, pct. 
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I 2015 blev der udledt knap 50 mio. ton CO2 i Danmark, men vores relle forbrug gav anledning til udledning af godt 70 mio. ton 
CO2. 
Danskernes forbrug har altså et CO2-aftryk, der er betydeligt større end vores CO2-udledning. Den andel af vores CO2-aftryk, 
der skyldes import, er steget fra knap 40 pct. i 1990 til 60 pct. i 2015. Vi importerer særligt CO2-holdige produkter fra Kina 
næsten 14 pct. af vores samlede CO2-aftryk udledes i Kina (jf. Jens Hjarsbech). 
 

Hvorfor er det relevant – er det ikke ligegyldigt om vores varer produceres i Aarhus eller fx i Asien? 
 
For det første fordi ovenstående illustrerer, at vi har langt igen for at opnå CO2 neutralitet for ikke at tale om netto CO2 lagring. 
Vores nuværende forbrug og livsstil er simpelthen langt mere belastende for kloden og klimaet, end det fremgår af de 
traditionelle og officielle beregninger. Når industrien ikke fremstår med en større klimabelastningsgrad end tilfældet er i 
officielle opgørelser, så skyldes det primært den skitserede globaliserings-udvikling parret med en vedtagen beregningsmetode, 
som ikke medtager konsekvenserne af det enkelte lands samlede og faktiske forbrug og produktion.  
 
For det andet er det relevant - og nok så vigtigt - fordi hensynet til klima betyder, at langt flere af vores varer i fremtiden skal 
produceres lokalt. En betydelig del af vores importerede varer er i dag produceret med anvendelse af fossile brændstoffer (fx 
kulfyrede værker i Kina), og de er transporteret over lange afstande med skib eller fly, hvilket udleder store mængder CO2. 
 
Vi skal med andre ord udvikle industrien i Danmark, så den kan løse den opgave det er at erstatte den udenlandske produktion 
(minus den del vi ikke længere vil importere pga. større klimahensyn), og dermed gøre os i langt højere grad selvforsynende. 
Men det skal gøres det på en måde, der er klimavenlig. Det gælder industrien i hele landet, og ikke mindst i Aarhus. 
 
Aarhus har flest industriarbejdspladser 
 
Aarhus er den kommune i landet som har det højeste antal arbejdspladser inden for industrien. Primært inden for 
maskinindustri (18%), fødevarer, drikke og tobak (17,9%), metalindustri (13,1%), møbel og anden industri (10,7%), plast, glas og 
betonindustri (8,6%).  
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Danmarks Statistik over industrien viser 13.355 arbejdspladser i Aarhus, som dermed er landets førende hjemsted for industri 
med en betydelig vækst (https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-
tal/default.aspx?doc=vfs://global/Arbejdspladser-antal.i.industri.xview ). 

 
Under overskriften ”Aarhus er dansk mester i industri-arbejdspladser” kommenterede borgmester Jacob Bundsgaard det 

således (12. nov. 2019): 

”Tallene understreger betydningen af en fortsat udbygning af uddannelsesbyen Aarhus, så industrivirksomhedernes 

vækstmuligheder ikke begrænses af mangel på velkvalificeret arbejdskraft. For hovedparten af erhvervsuddannelserne er der 

nærmest både praktikgaranti og efterfølgende jobgaranti. Det håber jeg påvirker forældrenes og folkeskolens rådgivning af de 

unges uddannelsesvalg. Det er noget, som der vil være fokus på i den kommende erhvervsplan 2020-2023”.  
https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2019/februar-2019/aarhus-er-dansk-mester-i-industri-arbejdspladser/ 

 
Udtalelsen og stoltheden bag den er på mange måder forståelig. Problemet er blot, at industrien i Aarhus generelt ikke er 
bæredygtig. ”Klimaplan 2016-2020, Aarhus Kommune” viser at industrien fortsat er overvejende baseret på energi fra olie, 
naturgas og biomasse. https://gogreenwithaarhus.dk/media/5442/klimaplan-2016-2020.pdf, s. 35. 
 
Hovedparten af produktionen er altså fortsat i 2020 baseret på fossil energi og kun på meget lidt el fra vedvarende energi. Der er 
samtidig meget begrænsede mål med udvikling i ressourceforbrug og samlet påvirkning af klima. Og der er langtfra tale om en 
cirkulær økonomi, hvor produkter genbruges og affaldet er minimeret.  
Væksten i industrien ses fortsat som et ubetinget gode, mens påvirkningen af klima og biodiversitet har et langt mindre fokus. 
 
 
Den gamle vækst og den nye klimavenlige vækst 
 
Den hidtidige form for vækst – og det gælder både Aarhus, landet som helhed og globalt - truer kloden med klimakatastrofer, 
udtømning af naturressourcer og økologisk sammenbrud. Vi er derfor tvunget til at formulere og iværksætte en ny form for 
vækst, som er klimavenlig og samtidig er retfærdig og skaber velfærd.  
 
I stedet for at debattere for eller imod vækst, er det snarere – som tidligere nævnt - spørgsmålet hvilken vækst vi skal have.  
 
Vi ved, det er muligt at omstille til en form for vækst som har fokus på borgernes og miljøernes trivsel i stedet for udelukkende 
at være en vækst i produktion af varer og forbrug. Det er muligt at lade vækstens fokus være, om den fører til øget livskvalitet. 
 
Vi ved fra de sidste 40-50 års omstillinger at det er muligt at skabe vækst der betyder vækst i naturbeskyttelse, miljøforbedringer 
og klimaindsats. Vækst i grønne arbejdspladser, hvor man trives og som producerer livsfornødenheder på en klimavenlig måde. 

https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://global/Arbejdspladser-antal.i.industri.xview
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://global/Arbejdspladser-antal.i.industri.xview
https://gogreenwithaarhus.dk/media/5442/klimaplan-2016-2020.pdf
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Det er blot en anden form for vækst, end den vi traditionelt møder. 
 
Givet dette, så er spørgsmålet at skabe rammer for denne nye form for vækst, så virksomheder inviteres til at fremme deres 
bæredygtighed og der skabes et erhvervsklima, som fremmer borgernes og miljøets trivsel og får by og kommune til at gro på en 
sund måde. En produktion som frembringer de nødvendige varer til vores livsfornødenheder uden at true fremtidige 
generationers livsmuligheder. Med en offentlig debatkultur, hvor det er et fælles og åbent diskuteret ansvar i samspil mellem 
borgere, kommune og erhvervsliv at skabe en bæredygtig form for erhvervsliv og produktion. 

Det handler om at »designe en økonomi, der fremmer menneskelig velfærd, uanset om det får bruttonationalproduktet til at gå 
op, ned eller holde sig stabilt,« skriver Kate Raworth i sin bog fra 2017 The Doughnut Economy (udgivet på dansk på 
Informations Forlag med titlen Doughnut-økonomi). Følgende rummer gentagelser fra kapitel 5, s. 38 og frem.  
 
Doughnut Economics er blevet en global bestseller på 18 sprog, og Kate Raworth har forelæst om modellen i FN’s 
Generalforsamling, Verdensbanken, World Economic Forum, OECD, Europa-Parlamentet, det britiske parlament samt på 
universiteter, hos virksomheder, ngo’er og i andre fora i snesevis af lande, herunder Danmark.  

Siden er Kate Raworth gået ind i arbejdet med at omsætte bogens tanker til praksis, bl.a. i flere større byer verden over – 
Amsterdam, Potsdam, Portland m.v. Doughnut økonomien er indgået i et samarbejde med de store byers klimasamarbejde, C40, 
om at indføre principperne i en række storbyer verden over. Sidst har København besluttet sig til at blive doughnut by.  

Under overskriften ”København skal være doughnut-by”, 26. juni 2020, skriver Jørgen Steen Nielsen i Information: ”Her er en 
nyhed, som vil noget: Et massivt flertal i Borgerrepræsentationen har bestilt en plan for omstilling af hovedstadens økonomi.”  

 
 
”Hvis København kan præstere det samme som Amsterdam, og realisere doughnut-initiativet sammen med borgerne, kan modellen blive en 
model for den grønne omstilling af hele nationen.” Billedtekst fra Information 26. juni 2020. 

»Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde en 
indstilling til politisk behandling med en model for, hvordan Københavns Kommune kan bruge Doughnut-modellen som et 
overordnet styringsredskab til kommunens økonomi og udvikling.«…. 
” med massivt flertal vedtog Københavns Borgerrepræsentation sent onsdag aften, at hovedstaden skal arbejde frem mod at 
blive ’doughnut-by’, i givet fald som den anden hovedstad i verden efter Amsterdam, som i april vedtog en omstillingsstrategi til 
cirkulær økonomi baseret på doughnut-modellen.”… 
”Den nu bestilte model fra Københavns økonomiforvaltning »skal fremsættes til politisk behandling hurtigst muligt og senest 
inden udgangen af 2020«, hedder det i teksten, vedtaget med stemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, 
Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, og altså Alternativet.” 

Doughnut økonomi – en økonomi baseret på et fælles forpligtende hensyn til klima og velfærd 

https://butik.information.dk/collections/boger/products/doughnut-okonomi
https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/24062020/edoc-agenda/ae59eedc-a6df-48e7-a447-8b25f2948b5f/b1a90294-a559-4b30-8397-2dc40583e069
https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/24062020/edoc-agenda/ae59eedc-a6df-48e7-a447-8b25f2948b5f/b1a90294-a559-4b30-8397-2dc40583e069
https://www.information.dk/udland/2020/04/midt-coronakrisen-amsterdam-stiller-doughnut-oekonomien
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Doughnut-modellen er introduceret af den britiske økonom Kate Raworth i blandt andet bestselleren Doughnut-økonomi og 
beskriver rammerne for en økonomi, der opererer i et system afgrænset af to koncentriske cirkler:  
 
Indadtil afgrænset af de grundlæggende niveauer for velfærd, det sociale fundament, som en økonomi bør præstere – det vil 
sige sundhed, uddannelse, ernæring, lighed, arbejde, bolig m.m.  
Udadtil afgrænset af hensynet til ’de planetære grænser’ som fortæller, hvad det økologiske system kan tåle i form af 
ressourceforbrug, miljøforurening og klimabelastning. Rummet mellem de to cirkler definerer »et økologisk sikkert og socialt 
retfærdigt råderum, inden for hvilket menneskeheden kan trives” (Raworth).  
 
Amsterdam har som den første by i verden vedtaget at indrette den hollandske millionbys bystyre på doughnut økonomi som 
udviklingsmodel. Kate Raworth har sammen med sine medarbejdere udviklet et redskab for doughnut økonomien anvendt i 
praksis, Doughnut Economics Action Lab, DEAL (se https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-
Strategic-Plan-2020-22.pdf). DEAL skal udvide samarbejdet med virksomheder, universiteter, organisationer og byer om 
realisering af doughnut-økonomien. Raworths gruppe arbejder med det grønne storbynetværk C40 og er ved at udvikle 
doughnut-modeller for de amerikanske storbyer Portland og Philadelphia. 

 

De konkrete redskaber 
 
Amsterdams Bystyre har vedtaget en kommunal plan, som i første omgang sætter fokus på at skabe en cirkulær økonomi. Målet 

med planen, The Amsterdam Circular 2020-2025 (https://www.amsterdam.nl/en/news/brand-new-economy/), er bl.a. at 

reducere Amsterdams brug af råmaterialer med 50% på ti år og nå en fuldstændig cirkulær økonomi i 2050 for herigennem at 

reducere CO2 udledningerne og ressourceforbruget.  

 

Skridt for skridt indbygger Amsterdam bystyre stadig flere af Doughnut modellens aspekter i byens konkrete økonomiske 

praksis. For hvert skridt / politisk tiltag spørger man, hvorledes det vil påvirke i forhold til fire spørgsmål i en matrix med 

henholdsvis lokalt og globalt perspektiv samt socialt og økologisk perspektiv. Der er udviklet et særligt værktøj for Amsterdams 

bystyre rapporten Amsterdam City Doughnut. Heri spørger man fx: 

 »Hvad vil dette (tiltag, red.) betyde for trivslen i Amsterdams befolkning,« lyder for eksempel spørgsmålet i matricens 
lokale-sociale hjørne. 

https://butik.information.dk/collections/boger/products/doughnut-okonomi
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.masterrecycler.org/news/2019/11/6/triple-bottom-line-applied-in-portland
https://www.amsterdam.nl/en/news/brand-new-economy/
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 »Hvad vil dette (tiltag, red.) betyde for Amsterdams evne til at respektere den samlede planets sundhedstilstand,« lyder 
tilsvarende testspørgsmål i det globale-økologiske hjørne. 

 

Kilde: Kate Raworth, Introducing the Amsterdam City Doughnut 

https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/?subscribe=success#blog_subscription-2 
Denne matrix er oversat til en kort tekst, der opsummerer de centrale spørgsmål, som borgere, virksomheder og kommune hver 

for sig som gruppe og i fællesskab tager udgangspunkt i (matrixen uddybes i bilag 2, bagerst). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oversat til en Aarhus kontekst kan spørgsmålet lyde: ”Hvordan kan vores by og kommune være et hjem for mennesker der trives, i et sted som 
trives - samtidig med at vi respekterer alle menneskers velbefindende og hele planetens sundhed” 

Herudfra har man udviklet strategien for en ny doughnut-baseret økonomi, som indtil videre består af: 

At deles om og reparere ting. Bystyret ser på vores økonomi på en helt anden måde: hvordan vi producerer, forarbejder og 
forbruger. For forbrugere i Amsterdam betyder det, at vi bliver nødt til at bruge produkter længere og dele og reparere dem 
mere og mere. 
 
Affaldssortering, genbrug og offentligt indkøb af brugte produkter. Kommunen indsamler affald på en anden måde og køber 
selv så mange brugte produkter som muligt. (Byggeri) virksomheder skal bygge mere og mere med bæredygtige materialer. 
 
Madspild. Overskuddet af forarbejdet mad skal gå til beboere, der har mest brug for det. Det vil føre til 50% reduktion af 
madaffald i 2030. 
 
75% af Amsterdams borgere ønsker færre ting. En undersøgelse viser at over 75% af Amsterdam-beboerne er positive over for 
tanken om at købe færre ting af hensyn til miljøet. Sammen med virksomheder, lokale initiativer og videns institutioner ønsker 
kommunen at opbygge en god fungerende infrastruktur med delingsplatforme, butikker der arbejder med sparsommelighed, 
online markedspladser og reparationstjenester. 
 
Genbrug af byggematerialer. Amsterdam vil have skærpede krav til bæredygtighed i bud. For eksempel får bygninger et 
'materiale pas'. På denne måde kan et rivningsfirma afgøre, om materialer stadig er værdifulde, og hvor genanvendelige 
materialer kan findes. I Buiksloterham i det nordlige Amsterdam viser markedet allerede, at dette er muligt: det første cirkulære 
bykvarter er under udvikling der. 
 
Kommunens opgaver. Kommunen ønsker at reducere sin brug af nye råvarer med 20% og inden 2030 kun foretage cirkulære 
køb. Ikke kun produkter som kontorartikler og computerudstyr, men også for eksempel de materialer, der bruges til at fremstille 
gader og veje – de større infrastruktur udgifter. 
 

https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/?subscribe=success#blog_subscription-2
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200 projekter i byen. Amsterdam samarbejder allerede med virksomheder og videns institutioner i over 200 projekter. Fx et 
pilotprojekt med malerindustrien og de såkaldt sparsommelige butikker.  
 
Hvad kommer ind i byen af materialer, og hvordan bruges de? For at se, hvilke aktioner og projekter der bidrager mest til 
denne strategi, vil byen udvikle en monitor. Denne skærm viser, hvilke (rå) materialer der kommer ind i byen, og hvordan de 
behandles. Ud fra det, kan kommunen foretage justeringer. 
 
17 ønskede udviklinger. Man har formuleret 17 ønskede udviklinger inden for 3 værdikæder: 1) fødevarer og organisk affald,  
2) forbrugerprodukter, 3) bygnings- og byggesektoren. For hver er der sat konkrete mål.  
 
Fra ejerskab til adgang. Byen skal samlet mindske indkøbet af nye produkter og generelt gå fra ejerskab til adgang. 
 
Fra animalske proteiner til vegetabilske. Amsterdam vil starte omstillingen fra forbrug af animalske produkter til vegetabilske 
 
Genbrug i byggeriet. »Fra 2023 vil Amsterdams bystyre indføre kriterier for cirkulær og social ansvarlighed ved udviklingen af 
byggeri og offentlige rum (…) Fra 2025 skal alle aktiviteter vedrørende bygningsrenovering og vedligeholdelse følge principperne 
for cirkulær konstruktion. Dette skal gælde den eksisterende bestand af både sociale og private boliger, offentlige ejendomme, 
skoler, forsyningsvirksomheder samt offentlige rum,« hedder det som eksempler på andre mål i strategien. 

Samarbejdet med borgerne 

 Bevægelsen frem mod målene skal løbende kontrolleres via et omfattende monitoreringssystem. 
 

 »Hovedformålet med denne monitorering eller styring er at kortlægge, i hvilken grad vores økonomi er blevet cirkulær, 
og hvor der er behov for en større indsats. Vi starter med at beregne den samlede byrde af råstoffer og materialer, som 
byen forbruger og producerer i form af affald. Med det som grundlag kan vi måle betydningen for CO2-udledninger og 
miljømæssige omkostninger.« 
 

 I overensstemmelse med doughnut-modellen skal kontrolsystemet også fokusere på de sociale aspekter af processen 
frem mod den cirkulære og mere bæredygtige økonomi såsom betydningen for sundhed, uddannelse og lighed, 
understreger bystyret. 
 

 Det hele skal foregå i tæt samarbejde med både virksomheder og de mange borgerinitiativer, der allerede er i gang 
med at fremme den grønne omstilling. Byrådet for Amsterdam nævner for eksempel initiativet Ma.ak020, der laver 
årlige festivaler for et mere bæredygtigt Amsterdam og omfatter omkring 20 konkrete doughnut-projekter samt de ca. 
20 reparationscafeer, hvor byens borgere med hjælp kan reparere husholdningsapparater og meget andet og dermed 
mindske indkøbet af nye varer. 
 

 Dertil kommer Amsterdam Doughnut Coalition, et netværk af mere end 30 organisationer, virksomheder, lokalråd samt 
forskere, der arbejder for at fremme doughnut-modellen. Koalitionen stod en mandag aften for en debat om byens nye 
plan med blandt andet Kate Raworth og Amsterdams viceborgmester Marieke van Doorninck. 
 

 Torsdag morgen arrangerer et andet Amsterdam-netværk, 02025, et engelsksproget videoseminar på Zoom med 
onlinedeltagelse af Kate Raworth om doughnut-planen. 

https://ma.ak020.nl/
https://repaircafe.org/
https://repaircafe.org/
https://amsterdamdonutcoalitie.nl/
https://02025.nl/activiteit/44828/energybreakfast--130--webinar-donut-day--with-kate-raworth--
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»Vi havde aldrig forestillet os, at vi skulle lancere den under en krise som denne, men vi mener, at behovet for et sådant 
omstillingsværktøj næppe kan være større end netop nu,« sagde Kate Raworth på sin blog op til lanceringen i april 2020. 
 
Aarhus kan lade sig inspirere af byer som Amsterdam, af redskaber som doughnut-økonomien og skabe et tilsvarende 
samarbejde til borgere og erhvervsliv, hvor kommunen påtager sig en proaktiv rolle i omstillingen sammen med disse.  

Vi ved, at Aarhus allerede har fokus på affald, genbrug og på større bæredygtighed generelt. Men doughnut økonomien kan 
inspirere til at systematisere og udvikle dette til helt andet og langt højere niveau. 

 

Doughnut modellen. Til venstre modellen som den beskrives af Kate Raworth. Til højre modellen i dansk oversættelse. Illustration til ”Doughnut-
modellen: En ny økonomisk model for det 21. århundrede”, Jørgen Steen Nielsen, Information 23. maj 2017  

 

https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/
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Den nye form for vækst  

Den fremtidige form for vækst kan være en vækst, der som hovedopgave har at skabe mere trivsel for natur og mennesker. Den 
form for vækst kan beskrives som en vækst, hvis fokus er at skabe: 

 Mere livskvalitet, sundhed, uddannelse, kultur, sund ernæring og sunde boliger  

 Produktion og arbejdspladser som understøtter udvikling af netværk og lokale fællesskaber mellem menneskene 

 Et øget decentralt demokrati, hvor borgerne har langt større indflydelse på udviklingen – også på økonomien, på produktionen, 

produktionsprocesser og produkter 

 Udvikling af mere klimavenlig teknologi 

 Mere cirkulær økonomi på vej mod et affaldsfrit samfund 

 En vækst med udpræget ressourcebevidsthed i alle værdikæder, hvor vi på sigt kun producerer til vores vigtigste livsfornødenheder 

 Flere grønne arbejdspladser, hvis arbejde og produkter fremmer omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Og arbejdspladserne 

kan være sådanne som skaber trivsel og inklusion, frem for stress og sygdom. 

 Mere vækst i naturbeskyttelse og genopretning af naturens miljøer; vækst som medfører rejsning af nye skove og pleje af gamle 

skove, beplantninger af huse, pladser og torve. En vækst som konsekvent skaber langt mere plads til naturen og en systematisk 

forøget biodiversitet. 

COOP’s ansvarlighedsstrategi – ”Tid til at Handle” 

COOP har formuleret en ansvarlighedsstrategi, som fint flugter med og supplerer ovenstående beskrivelse af den nye form for 
vækst. Strategien er i første række henvendt til danske forbrugere, men via disses forbrug vil det påvirke producenterne. De 
siger: 

”Der er mange bæredygtige ambitioner i disse år, men i sidste ende handler det om, at gøre noget ved dem. Velkommen til Coops 
ansvarlighedsstrategi, der sætter fokus på handling nu. ”Tid til at handle” indeholder 12 fokusområder, der er udviklet sammen 
med de danske forbrugere, og som sætter retningen for en grønnere og bedre fremtid – drevet af det du og jeg putter i kurven, 
når vi er nede og handle.  
Vi har inddelt vores 12 fokusområder i 3 overordnede kategorier: 

FOR DIG OG DIN FAMILIE - som handler om alt det nære, og det der betyder noget for dig og din familie i hverdagen. Vi vil skabe 
fundamentet for, at du kan leve sundt i en travl hverdag, har mulighed for at vælge økologi og undgår at udsætte din familie for 
farlige kemikalier og skadelige stoffer fra dit dagligvareindkøb. 

FOR FÆLLESSKABET- som handler om det samfund, vi alle er en del af. Vi vil varetage interesserne for fællesskabet, 
lokalsamfundet og både mennesker og dyr. Og vi bidrager til at styrke forbrugerejerskabet, det lokale liv og dyrevelfærden. 

TIL NÆSTE GENERATION - som handler om dit, mit og Coops aftryk i verden – både nu og i fremtiden. Vi vil efterlade en planet i 
balance til de næste generationer, og derfor vil vi bestræbe os på at være Danmarks mest bæredygtige dagligvarekæde.” 

Samlet i denne illustration: 
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Fra COOP ”Tid til at handle”, https://ansvarlighed.coop.dk/vores-tilgang/vores-tilgang/  

Doughnut økonomien kan være ét blandt en række skridt i retning af et Aarhus, der er foregangsmodel, hvad angår bæredygtig 
industriproduktion og økonomi.  
I det følgende præsenteres en række andre redskaber, der kan fremme tilkomsten og udviklingen af klimavenlige virksomheder i 
Aarhus: 
 
Bæredygtige Frizoner – rammer for den nye form for vækst 

I 1979 startede Kina sit økonomiske reformprogram baseret på– som eksperiment - i første omgang 4 økonomiske frizoner. I 

zonerne gjaldt ganske andre regler end for resten af det kommunistiske Kina. Herfra måtte man fx handle med Vesten, både 

eksportere og importere varer. 

Zonerne skulle tiltrække vestlige investeringer og blive økonomiske motorer for resten af landet. Det virkede, i helt 

overbevisende grad. En af de første zoner var fiskerlandsbyen Shenzhen. I 1980 var der 59.000 indbyggere, som i 2016 var vokset 

til 12 millioner. I mellemtiden var dens BNP per indbygger vokset med 24.600%.  

Gennem de efterfølgende 30 år etablerede Kina herefter stadigt flere af disse udviklingszoner, til landet til sidst havde en 

økonomi, som i hovedtræk var omstillet (Kilde: Netflix, ”En hurtig historietime”, del 3: ”Kinas Fremgang”). 

Eksemplet kan illustrere betydningen af frizoner som en magnet, hvor andre og nye former for økonomier kan få lov til at vokse 

sig frem. Aarhus kan på lignende vis etablere Bæredygtige Frizoner. 

Zonerne vil være undtaget fra en væsentlig række af de love og regulativer, som i dag begrænser mulighederne for at handle 

rationelt i forhold til klimaet. 

Forudsætningen for at etablere sig i en sådan zone er, at man som virksomhed lever op til krav om at producere på måder, der 

respekterer de planetære grænser og de 17 verdensmål. Konkret at produktionen overholder eller er på vej til at overholde fx 

’One Planet’ princippet, og at enhver produktion har 3 bundlinjer ”Planet, People, Profit”. For at gøre dette konkret kan der 

anvendes certificeringer a la GOTS (The Global Organic Textile Standard) der er en standard for økologiske fibre. Den er kendt og 

anerkendt i hele verden.  

Det kan kombineres med særligt gunstige etableringsbetingelser. Hjælp til udvikling, afprøvning og demonstration af 

bæredygtige produktioner. Hjælp til regnskab, administration og PR.  

https://ansvarlighed.coop.dk/vores-tilgang/vores-tilgang/
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Der kan skabes en betydelig synergi mellem de enkelte virksomheder indbyrdes, så viden fordeles og de bedste 

produktionsprocesser, ressourcehensyn og teknologier anvendes af flest mulige. Der laves evalueringer og en løbende 

monitorering, som viser udvikling i produktion, salg og bæredygtighed. 

Producenterne og virksomhederne kan etablere samspil med kommunens forbrugere (herunder det offentlige), som betyder at 

de er sikret en afsætning, der understøtter og spiller effektivt sammen med forbrugernes ønsker om bæredygtige og sunde 

varer. 

Disse zoner kan blive magneter for hele debatten om bæredygtig omstilling af industrien (og øvrige dele af erhvervslivet), så der 

skabes et innovativt forum med fx løbende inspirations-seminarer i stil med ”MasterClass i FN's verdensmål og bæredygtighed” 

(Aarhus, august 2020) med Steen Hildebrandt og 7 andre førende eksperter inden for FN’s verdensmål, bæredygtighed og 

bæredygtig forretningsudvikling. Her får man som virksomhed inspiration fra virksomheder og organisationer, der er meget 

langt med bæredygtig omstilling.  

 

Seminaret argumenterer bl.a. med at det inden længe ikke kan lade sig gøre at producere økonomisk rentabelt, hvis man ikke 

samtidig er bæredygtig: ”Du bliver klogere på, hvordan verdensmålene og bæredygtighed er nøglen til fremtiden for dig og din 

virksomhed/organisation. Denne MasterClass er en investering i virksomhedens fremtid. En virksomhed, der ikke agerer 

bæredygtigt, er snart ikke længere en bæredygtig virksomhed rent økonomisk” (https://aroskurser.dk/kursus/baeredygtighed/). 

Bæredygtigheden gøres holistisk og gennemført, så bygninger, veje, belysning, maskiner o.l. internt i zonen optimeres – der er 

tale om en systematisk form for ”Walk the Talk”. I zonen arbejder man systematisk med at mindske eventuel greenwash. 

Lokal produktion 
 
Når fremtidens produktion i langt højere grad skal være lokal, betyder det, at dansk industri må udvikle en række nye 

produktioner til erstatning for relevante dele af den produktion, som i dag foregår i udlandet. Det kræver udvikling af nye 

virksomheder, som kan producere de varer, vi ikke længere importerer.  

På bare lidt længere sigt vil klimaændringerne gøre det umuligt at fragte varer over de nuværende afstande via verdenshavene 

pga. et vildt vejr, som vi i dag kun kender antydningerne af. Hvis vi skal være modstandsdygtige over for klimaforandringerne, 

skal vi kunne klare os og skabe resiliens ved, at de fleste produkter er produceret så lokalt som muligt.  

Det lokale princip for produktionen kan samtidig muliggøre lokale fællesskaber, hvor befolkningen som forbrugere i stigende 

grad har indflydelse på produktionen (uddybes nedenfor), - lidt som vindmølle-laug eller den oprindelige andelsbevægelse.  

Det vil mindske vores afhængighed af verdensmarkedets store globale firmaer, i og med at varerne produceres i mindre, lokale 

produktioner. Det vil samtidig mindske vores sårbarhed over for verdens finanskriser o.l. 

Det sker ikke af sig selv. De nye virksomheder vil skulle hjælpes i gang. Som hjælp til det kan man etablere:  

Innovationscentre - centre for udvikling af fremtidens bæredygtige produkter 

Innovationscentre samler personer med håndværksmæssig og produktionsmæssig praksiserfaring, videns personer og forskere 

samt innovatører der har praktisk erfaring inden for innovation af nye produkter.  

Opgaven er at udvikle bæredygtige produkter og producere dem på nye bæredygtige måder. Det gælder vigtige, 

klimabelastende forbrugsvarer som: Tøj, møbler, huse, fødevarer, elektronik osv.   

Sigtet er at udvikle nyt, afprøve og demonstrere det, for derefter at kunne opskalere produktionen af produktet. 

Innovationscentrene er ide- og udviklingslaboratorier, der innoverer de nye bæredygtige produkter og -processer.  Til 

laboratoriet tilknyttes værksteder, som producerer prototyper, der efterfølgende afprøves. Når resultatet er tilfredsstillende 

sættes det nye produkt i produktion i større skala ved at overgå til virksomheder, som magter den opgave.  

Centrene kan rumme uddannelseskapacitet, der kan uddanne i at producere, anvende og vedligeholde produktet. Hermed har 

man skabt nicheproduktion, som vil styrke landets position ift. bæredygtig produktion. 

- Et eksempel på elementer i et sådant innovationscenter - Green Tech Center i Vejle 

 

Green Tech Center uden for Vejle har nogen af disse kendetegn. Her har Vejle Kommune ansat personer med relevante 

https://aroskurser.dk/kursus/baeredygtighed/
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kompetencer til at understøtte innovation. Det sker i samspil med forskning og private innovatører. Sammen vil man gå 

”forrest mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid” ved at fremme: Innovation, demonstration og 

kommercialisering inden for i første omgang energi, klima, vand, data og ressourcer.  

Centret støtter igangsættere i deres opstarts- og udviklingsproces. Kobler dem til uddannelses- og 

forskningsinstitutioner. Skaber netværk og servicerer HR, PR, administration og marketing. Ved at støtte sådanne 

innovationsprojekter skaber man samtidig lokale grønne jobs.      

Innovationscentre skal skabe den nye produktion, som indrettes så alle vore basale livsfornødenheder produceres bæredygtigt 

set i varens samlede livscyklus. Eksempelvis: 

 

              - Tøj som produceres lokalt af bæredygtige materialer som uld, hør, hamp, ålegræs, tang, skind, økologisk bomuld osv. 

                 Produktionen suppleres af udvikling af koncepter for moderne genbrug, omsyning og lang holdbarhed.  

- Bæredygtige huse og etageboliger bygges af lokale materialer som ler, træ, sand, halm, strå osv. – uden kemi og 

plastik. Der anvendes alene materialer der kan ånde og giver sundt indeklima med udstrakt brug af genbrugsmaterialer.  

 

- Møbler kan laves af lokale naturmaterialer eller som genbrug, re-design og up-cykling og udvikles, så de er egnet til 

mindre huse ved at kunne have flere funktioner og kunne samles til små møbler. 

 

- De gamle håndværk kan bringes tilbage i en version 2.0, der matcher det moderne samfund og den moderne 

forbruger. De gamle håndværk besidder en enorm viden om at skabe holdbare kvalitetsvarer på en bæredygtig måde - 

fødevarer, kurve, tøj, kedler, reb, sko, hatte, redskaber, hegn, tæpper, krukker, vogne etc. – en forfærdelig masse 

opsparet erfaring og kompetencer inden for en lang række områder af produktionen. Disse håndværk rummer vigtig 

viden om naturlige materialer, holdbarhed, enkelhed og ressourcebevidsthed.  

 

- Naturgenopretning og genskabt biodiversitet som produktion. Naturen skal genskabes med biodiversitet, vi skal plante 

skove, genskabe vådområder, plante grønt i byer, udvikle biodiversitet. 

 
Vejle Kommunes tidligere viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget, Søren Peschardt, beskrev kommuners 
muligheder for at igangsætte grøn omstilling, herunder omstillingen til en grøn økonomi, således i et interview: 
 
”Spørgsmål: Hvad er det kommunerne kan inden for den bæredygtige omstilling? 
Søren Peschardt: Kommuner kan lige præcis det, vi vil. Der er et netværk, der hedder ”Mayors rule the World”, og det er jo sandt: 
Hvis de store byer vil et eller andet, så sætter de retningen. Det er byerne, der er trækkraften for, hvor denne verden skal bevæge 
sig henad. Hvis vi vil den grønne omstilling, så gør vi den grønne omstilling. 
Man kan opliste en længere række af områder, hvor kommunerne har stor indflydelse. Den sociale bæredygtighed kan man gøre 
noget ved. Og vi kan gøre noget på transportområdet. På energiområdet. På butiks- og handelsområdet, omlægge kommunens 
indkøbspolitik. Vi kan understøtte økologisk byggeri med krav til energiforhold og materialeanvendelse. Andre områder er fx 
cirkulær økonomi og affald som ressource. Up-cykling, iværksætteri og social sammenhængskraft. Grøn erhvervspolitik og 
innovative tiltag, hvor man tiltrækker grønne, nyskabende virksomheder. Vi kan gå foran og inspirere i stedet for at gå bagerst. 
Der er et væld af muligheder, og det er egentlig bare at gå i gang.” (Folkeavisen - Et Bæredygtigt Danmark, 2017).  
 
 
Udvikling af nye former for bæredygtig produktion kan skabes gennem fx sådanne innovationscentre. Det er iværksætteri af ny 
klimavenlig produktion, nærmest fra start af. Men alle øvrige virksomheder er også nødt til at omstille og blive bæredygtige, for 
om 10-20 år eksisterer man som virksomhed kun, hvis man er reelt bæredygtig. Derfor kan Innovationscentre kombineres med 
Omstillingscentre. 
 
Omstillingscenter – hvordan omstiller man i praksis en eksisterende virksomhed til bæredygtighed? 
 
Når en virksomhed skal omstille til bæredygtighed er der mange spørgsmål, som i praksis kan udgøre barrierer for omstillingen:  
Eksempelvis: Hvordan finansieres omstillingens udgifter? Cost-benefit - Hvad vil spare mest CO2 ift. omstillingens omkostninger. 
Hvilke nye teknologier kan anvendes – hvem kan fortælle om dem i praksis? Hvilke nye produktionsprocesser vil være optimale? 
Hvordan reducerer vi vores affald? Hvordan signalerer vi vores nye grad af bæredygtighed til kunderne? Hvordan får jeg som 
leder aktionærerne – eller bestyrelsen - med på omstillingen? Hvor finder jeg praksisnære og opdaterede data på dette område. 
Etc. 
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Det kræver masser af viden at gøre det rigtige. Ikke mærkeligt, hvis mange viger tilbage. Omstillingen vil påvirke virksomhedens 
bundlinje, priser og dermed dens konkurrencemulighed. 
 
Aarhus kommune kan etablere et Omstillingscenter, som hjælper virksomhederne med præcis sådanne spørgsmål. En 
konsulentordning, koblet med praksiskurser og rådgivning på stedet. Hjælp til mere viden. Eftersyn af ens virksomhed. 
Markedsføring af det bæredygtige, nye. Finansieringsordninger der letter bæredygtig omstilling. Erfarne virksomheder, der 
hjælper mindre erfarne. Udvikling af relevante datagrundlag. Certificering ift. bæredygtighedsstandarder. Etc. 
 
Blandt de mest oplagte, lavthængende frugter kan være: 
 

o Omstilling til vedvarende energi. Den enkelte virksomhed skal bevæge sig fra fossil til vedvarende energi på få 
år. Det gælder både energi til el til fx produktionsprocesser og drift samt energi til opvarmning. Det kan bl.a. 
ske ved at installere solceller på eksisterende erhvervsbygninger, både på facader og tage, hvor det rent 
praktisk giver mening. Solcellerne kan producere energi til både el og varme. Dette kan kombineres med brug 
af store og små varmepumper og øget brug af overskudsvarme. Nogle steder kan jordvarme komme på tale.  

 
o Energirenovering. Energirenovering af erhvervsbygninger rummer en anden oplagt mulighed for at mindske 

CO2 udledninger. Isolering, ekstra glasfacader, udskiftning af forældede varmesystemer, intelligent kobling 
mellem energisystemer, nye lyspærer – fra det små til det store. 

 

o Ressourcebevidsthed. Skabe et relevant datagrundlag til måling af vandforbrug og forbrug af hjælpemateriale, 
råstoffer m.v. Erstatte importerede varer og materialer med nationale eller lokale. Indregne 
ressourceforbrugets livscyklus og produkternes holdbarhed. 

 
 
Det offentlige forbrug kan tilkobles Den Bæredygtige Zone, Innovations- og Omstillingscentre 
 
Det offentlige forbrug er betydeligt. Den offentlige sektor køber ind for mere end 300 mia. kr. om året, de fleste steder uden at 
stille klimavenlige krav til underleverandører. Aarhus kommune kan opstille en model for grønne indkøb, så de klimavenlige 
indkøb øges og man allerede om få år ved at alle kommunens indkøb er certificerede. 
 
Indkøbene kan i særlig grad kobles til Innovations- og Omstillingscentre samt den Bæredygtige Zone, så kommunens indkøb 
fremmer de mest bæredygtige virksomheders afsætning bedst mulig. 
 
Fremtidens virksomheder er bæredygtige 
 
Som tidligere anført: Om 20 år eksisterer de virksomheder, som ikke formår denne omstilling til bæredygtighed, stort set ikke 
længere. Danske virksomheder og industrien skal derfor inden længe formå at producere på måder, der fuldt ud respekterer 
planetens grænser og dens begrænsede ressourcer. Det betyder en omstilling af alt – af produktionsprocesser, råvarer og 
materialer, transportsystemer, teknologi, af ressourceforbruget i alle værdikæder og hele samspillet til forbrugerne. 
 
Fra konferencen om ’verdensmålene og fremtidens virksomheder’ afholdt af Dansk Industri januar 2019 lød budskabet: 
”Toplederne i dansk erhvervsliv forstår alvoren i klima- og bæredygtighedsdagsordenen. De er bekymrede for fremtiden og har et 
stort ønske om at tage et globalt medansvar. Men en nødvendig forudsætning for, at erhvervslivet reelt kan bidrage med 
løsninger, er, at løsningerne kan blive forretning for virksomhederne. Og for at det kan ske, kan det blive nødvendigt med et 
fundament af regulering og lovgivning.”  
(Steen Hildebrandt og Katherine Richardson ”Jeg bliver holdt ansvarlig for min økonomiske bundlinje – ikke for verdensmålene”, 
Mandag Morgen 27. feb. 2019).  

En af lederne sagde det meget tydeligt: "Jeg bliver hvert kvartal holdt ansvarlig for min virksomheds økonomiske bundlinje og 
regnskab, ikke bare af mine aktionærer og revisorer, men også af lovgivningen – samfundet. Men jeg bliver ikke holdt ansvarlig 
for den indvirkning, som min virksomhed har på de 17 verdensmål." (samme). 

Produktionsprocesser skal være cirkulære uden affald, herunder CO2. Materialer skal være økologiske og naturlige uden indhold 
af fx kemiske gifte. Alt skal kunne genbruges og up-cycles, uden affald. Alt er mærket i forhold til CO2-aftryk samt det økologiske 
fodaftryk ift. anvendelsen af ressourcer som vand, mineraler, metaller etc. Og det skal være forretning – dvs. det skal kunne 
produceres og sælges med overskud.  
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Det fremmes bedst, hvis samfundet nationalt og lokalt stiller klare krav til graden af bæredygtighed. Så bæredygtighed bliver en 
forudsætning, et basiskrav eller fundament, uden hvilket efterhånden intet kan produceres. 
 
Omstillingen kan fremmes af regulering. Men den sker også ved, at nogle virksomheder spotter mulighederne for gode 
forretninger. Der vil være en række firstmovers i omstillingen som har forstået mulighederne og gennem omstilling får skabt sig 
nicher og platforme, der viser hvordan bæredygtighed og sund business kan være hinandens partnere. De viser så andre – 
gennem deres praksis -, hvor meget anderledes fremtidens virksomheder ser ud. 
 
Det er fx virksomheder, der lever 100% af up-cykling af eksisterende varer. Virksomheder som før nogen andre konsekvent 
begyndte at måle CO2 aftryk på samtlige produkter og produktionsprocesser. Som har skabt gennemskuelighed ift. udledninger 
og ressourceforbrug i hele værdikæden og samtlige delproduktioner og underleverancer. Som erstatter klimabelastende 
materialer som plastik med bionedbrydelige materialer. Erstatter global produktion med lokal, indtænker vedvarende energi og 
bæredygtig transport i alle led. 
 
Sådanne virksomheder viser, at de - netop ved at tænke konsekvent klimavenligt og indtænke biodiversitet overalt - har kunnet 
skabe en sund økonomi for deres virksomhed. At bæredygtighed i virkeligheden kan være en enestående mulighed i stedet for 
en ubekvem belastning.  
 
På mange områder og inden for mange brancher er vi nødt til at udvikle nye produktionsmåder og nye teknologier for at fremme 
omstillingen og reducere udledningerne tilstrækkelig meget. Det gælder fx transportsektoren, hvor den tunge transport, lastbil- 
og færgetransporten har brug for en ny teknologi, måske fra biobrændstof; det gælder husbyggeriet hvor udledningerne fra 
produktionen af højhusenes cement, tegl, beton, stål og glas kalder på udvikling af andre byggematerialer og former for byggeri.  
Eller landbruget hvis industrielle monokulturproduktion efterlader en stadig mere ødelagt muldjord, truet af muldflugt og 
jorderosion. Og det gælder en lang række andre store brancher/sektorer. Teknologi- og produktionsudvikling er vigtig for at 
fremme omstillingen.  
 
Og tit er der måske allermest behov for at tænke større enkelhed og enklere måder at producere på, nye eller gamle - herunder 
genanvendelse af gamle ressourcebevidste håndværksfaglige traditioner og metoder - frem for ny stor, vanskelig avanceret 
teknologi, der kræver årelang efterprøvning før den er funktionsduelig. Meget ny teknologi er vældig ressourcekrævende, 
eksempelvis carbon capture and storage. 
 
Samlet set – økonomien anskuet som summen af alle brancher, al produktion - kan vi ikke længere producere til en ubegrænset 
vækst, men må prioritere de nødvendige produktioner som modsvarer behovene i en enkel grøn livsstil, i et samspil med 
forbrugerne. Det fordrer nogle særdeles svære valg og fravalg. 
 
Alt dette rummer udfordringer og behov for nytænkning. Men det rummer også muligheder. For at skabe nye arbejdspladser 
med grønne jobs, der fremmer bæredygtighed. For at skabe et fremtidens erhvervsliv gennem innovation og iværksætteri eller 
gennem omstillinger af eksisterende produktion. 
 
I fremtidens økonomi er fokus ikke længere på pengestrømme, men på materiale- eller ressourcestrømme. Vi forstår enhver 
værdikæde - enhver produktion fra start til slut - som et forbrug af klodens sparsomme ressourcer. Og det samlede slutresultat 
skal være tættest mulig en konstans eller regenerering af ressourcer – så produkterne efter brug genbruges eller indgår i nye 
produkter. Og så de ressourcer, vi har anvendt, kan gendannes af kloden gennem året. 
 
Og for al fremtidig produktion – og alle de processer, som indgår i det - er vi alle hele tiden opmærksom på, at ethvert forbrug af 
ressourcer er en påvirkning af klima og biodiversitet. Og at det samlede resultat af disse processer skal gå i nul. Eller rettere i 
minus. For det skal formå igen at opbygge planeten, skabe plads til klodens arter og dens økosystemer. Og sikre at CO2 
opsugning og lagringen heraf bliver større end udledningerne fordi vi allerede globalt har udledt for meget fra og med det årstal, 
hvor vi nåede 350 ppm C02.  
 
Men omstillingen har mange former og ansigter – det handler også om livskvalitet 
 
Sideløbende med omstillinger fremmet gennem sådanne centre, kan kommunen sammen med borgere og erhvervsliv arbejde 
for at skabe et erhvervsliv og en kommune hhv. en by, hvor livskvaliteten systematisk og bevidst fremmes.  
  

 Kommunen kan sammen med civilsamfundet arbejde for begrønning og beplantning af husfacader, tage, baggårde, 
fællesarealer, gårdhaver med træer, planter, blomster, buske etc. Og man kan sammen med borgerne etablere 
områder på flade tage, i parker, ved kirkegårde og skoler med urban farmning. 
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 Vækst i alt der er smukt og giver livskvalitet - smukke omgivelser, mere natur ind i byerne, renere luft, mere ro og 
støjfrie områder med plads til udfoldelse. Torve og pladser med cafeer og restauranter og med plads til menneskelige 
møder. 
 

 Steder til dyr, fugle, insekter og langt mere plads til naturen. Skoler passer dyr, og har væksthuse hvor børn og unge 
gror grøntsager. Naturen og dyrene er en vigtig del af skolehverdagen. Meget undervisning foregår ude i naturlige 
miljøer. Børnene laver projekter sammen med lokale voksne som en del af lokalområdets hverdagsliv. 
  

 Torve, pladser og mødesteder for menneskelige møder. Markeder med genbrugsvarer, frugt, grønt etc.   
 

 Flere kulturoplevelser, flere fællesskabende aktiviteter a la Fællessang og Alsang 
 

 Flere teatre, musiksteder, dansehalls, skatebaner, træklatringsområder, bowling, flere petanque-baner, cafeer og træer 
i bylivet – mindre trafik, mindre stress, mindre beton, færre højhuse 
 

 Flere små værksteder, butikker, reparationscafeer etc. 
 
 

Forbrugere i fællesskaber i kobling med produktionen - Fremtidens forbrugere er langt mere klimabevidste. Et nyt samspil 

mellem forbrugere og producenter kan opstå, og alle kan nyde godt af det. 

 
Aarhus kommune kan i samspil med kommunens borgere og virksomheder skabe koblinger mellem erhvervsliv og forbrugere. Så 
forbrugerne indgår i forbrugerfællesskaber som – i stil med FødevareFællesskaber – definerer de produkter, man ønsker 
produceret af den lokale industri, det lokale landbrug, byggeriet og erhvervslivet i øvrigt (dér hvor det har relevans).  

Det foregår inden for rammer af klimahensyn og hensyn til biodiversitet, fastlagt af stat og kommune. Man kan forestille sig et 
udviklingsscenarie som dette (rummer gentagelser ift. tidligere):  

Fremtidens virksomheder producerer til fremtidens levevis, dvs. til en livsstil som er gennemført bæredygtig. Det er fremtidens 
klimavidende forbrugere, der er med til at sætte dagsordenen, og de vil ikke acceptere produkter, der skader kloden. De 
accepterer ikke fødevarer som rummer gifte. Eller produktioner som ødelægger biodiversiteten. De accepterer ikke madspild, 
affald og varer, der smides ud. 

Fremtidens forbrugere er bevidste på en måde, vi kun aner fligen af i dag. De er bevidstgjort igennem en ny samfundskultur, en 
ny tids forbrugermentalitet og livsstil, via kampagner, TV, film, omfattende debatter, via grundskole- og uddannelsesforløb, hvor 
de i detaljer har lært, hvad der er klimavenligt, og hvad der ikke er.  
 
Fremtidens forbrugere kræver en mærkning af varerne som klart og entydigt afspejler varens CO2 belastning og ressourceaftryk.  
De ved kun alt for godt, at hver gang de selv ignorerer betydningen af varers klodepåvirkning, så skader de deres egen og deres 
børns fremtid. 
 
Fremtidens forbrugere lever en livsstil som på mange punkter adskiller sig markant fra nutidens. Forbruget er langt mindre, 
orienterer sig mod langtidsholdbare varer, mod genbrug og up-cyklede produkter. Mod lokalt producerede varer. Man tænker i 
deleordninger og at ingen behøver eje ting alene; det er blevet naturligt at deles om tingene. Leje dem i et tidsrum eller eje dem 
i fællesskaber og gennem dele-ordninger etc. Man spiser overvejende plantebaseret og meget lidt kød. Bor i 
generationsfleksible, mindre huse, bygget af 100% bæredygtige materialer og med driftsprocesser, – herunder el og varme, vand 
og sanitet - der er uden affald. Mobiliteten er gennemført bæredygtig. Fremtidens brug af jordens begrænsede arealer - af den 
samlede, fælles plads - indtænker altid og konsekvent biodiversitet.  
 
De nye, bæredygtige boformer rummer en række fællesskaber og blander beboelse, produktion, fødevareforsyning, fritid og 
kultur på nye måder bl.a. inspireret af 40 års erfaringer med bæredygtige bosætninger. Fremtidens arbejdsmarked er 
inkluderende og gentænker andelsbevægelse, kooperation og socialøkonomi. Erstatter prekariat med jobtryghed. 
 
Fremtidens forbrugere og fremtidens virksomheder arbejder derfor sammen, og forbrugerne er med til at sætte dagsorden og 
standarden for virksomhedernes produktioner og produkter. Virksomhederne nyder omvendt godt af at vide, at deres 
produktioner og varer er skabt i et samspil med de forbrugere, som skal aftage varerne. 
 
Ændring af forbrugsmønstre og vaner vil formentlig gå langt stærkere end forventet, - måske hjulpet af de erfaringer, samfundet 
drog under coronakrisen. Og ellers af Klimakrisens mange stadigt stærkere konsekvenser.  



103 
 
 

 
Det gik op for os, at hvis vi fortsat skal have opholdstilladelse på kloden, må vi sige farvel til den livsform, der har bragt os på 
ødelæggende krigsfod med naturen. 
 
Den gamle form for vækst – afkoblet fra drivhusudledning i skikkelse af ’grøn vækst’. Den nye vækst og de grønne jobs. 
  
’Vækst’ er i efterkrigstidens fortællinger blevet gjort synonym med flere arbejdspladser, god økonomi, stærke positioner i den 
globale konkurrence – et økonomisk sundhedstegn, som skaber tryghed for indtægter og levestandard. Troen på tilflytning og 
udvikling til lokalområder. Vækst er et plusord. Og efter 50 års påvirkning, er den automatiske reaktion for mange af os at 
tænke: Vækst er nødvendig. 
 
Men overfladen bedrager. Væksten i sin nuværende form har klimakatastrofer og biodiversitetskriser i sine fodspor og sit 
kølvand. Væksten ledsages i stigende grad af afhængighedsskabende prekariater i alle vestlige samfund, der resulterer i ustabile 
og utrygge arbejdsmarkeder.  
 
Det er opstart af ufatteligt mange nye produktioner gennem de sidste 20-30 år i klodens fattigste områder, hvor arbejdskraft og 
natur udbyttes til det yderste, for at skabe indtægter til globale firmaer verden over. Det er hensynsløs rovdrift på klodens 
naturressourcer, hvor ethvert overgreb kan begrundes med overskuddets størrelse. Det er ufattelig ulighed mellem rig og fattig, 
udstrakte ghettoområder omkring verdens storbyer, som mangler selv de mest elementære sanitetsinstallationer, frisk 
drikkevand, logistik, infrastruktur med uddannelser og social sikkerhed. 
 
I virkeligheden rummer omstillingen til bæredygtighed mindst ligeså mange – formentlig langt flere - muligheder for tryghed og 
jobs. Nu blot som grønne jobs. Og i nye former for beskæftigelse som ikke er udsat for den globale konkurrences effektivitetsjagt 
og usikkerheder.  
 
Omstillingen skaber muligheder for at tænke i livskvalitet og arbejdsmiljø, tænke i færre arbejdstimer og mindre stress, i mere 
demokratiske arbejdspladser, i inklusion og demokratiske former for virksomhedsledelse. For at tænke i fællesskaber og lokale 
ejerformer.  
 
Og så er omstillingens økonomi så indlysende den eneste realistiske på bare lidt længere sigt. For det er den eneste form for 
økonomi der tillader menneskehedens fortsatte eksistens på planeten, i en tilstræbt balance med økosystemer og andre arter.  
 
Samtlige kommuner og byer regner med vækst det kommende tiår. Og alle de sektorer som bidrager til CO2 udledningerne i de 
enkelte kommuner og byer skal helst vokse – det gælder energi, byggeri, transport, landbrug, fødevarer, forbrug, produktion, 
det offentlige. Alligevel vel regner man med et fald i CO2 udledninger på 70% i 2030 nationalt, i Aarhus til 100% i 2030. 
 
Det vil sige, at man regner med at kunne afkoble en økonomisk vækst fra en vækst i CO2udledninger. Men forskningen viser, at 
det aldrig er lykkedes noget sted i verden over længere tid.  I 2019 udkom en rapport om dette udarbejdet af et internationalt 
forskerhold for European Environmental Bureau, EEB, et netværk for 150 grønne organisationer i Europa. Rapporten Decoupling 
Debunked blev udarbejdet med økonomisk støtte fra bl.a. EU-Kommissionen.   
  

Med rapportens egne ord lyder konklusionen:  

»Konklusionen er både overvældende og egnet til at bringe én ned på jorden: Ikke alene er der ikke nogen empirisk 

dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres i noget nær den udstrækning, 

der er nødvendig for at afværge miljømæssigt sammenbrud, men måske endnu vigtigere: Det er ikke sandsynligt, at en sådan 

afkobling vil finde sted i fremtiden.«   

Hvis man vælger den fortidige form for vækst, vil vi uvægerligt bevæge os ind i klimakatastrofer. Det fremgår med utvetydig 
klarhed af fx denne kurve for verdens nødvendige CO2 reduktion (Kilde: IPCC), som har været vist tidligere ovenfor; den siger 
meget på kort plads: Vi er i 2020 og skal derfor reducere CO2 udledningerne globalt med godt 18% per år fra nu af for at have en 
66% chance for at holde os under 1,5 graders global opvarmning. 
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Vi er nødt til at tage disse tal fra IPCC alvorligt. Derfor må og skal vi erstatte den stadig vækst i ting (produktion og forbrug) med 
vækst i livskvalitet. Oven for er vist nogle af vejene til dette. 
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Kapitel 12. 
Naturen og biodiversitetskrisen.  Genetablering af biodiversitet. 

Først en generel indledning for at skitsere problemernes omfang 

Oktober 2018 slog IPCC, FN’s klimapanel, alarm i deres hidtil mest alarmerende rapport: Klimakrisen truer menneskehedens 
videre eksistens og det er sidste chance for at gøre noget ved det. Inden 2030 skal de globale CO2 udledninger være halveret.  

Maj 2019 udgav IPBES, FN’s biodiversitetspanel, den mest omfattende rapport nogensinde om klodens biodiversitet. Den er 
skrevet af 150 af verdens ledende biodiversitetsforskere fra 50 lande og dens hovedkonklusioner er: 

Vi er i gang med ”den sjette masseudryddelse” af arter, dyr og økosystemer. Vi er slet og ret i gang med at slå naturen ihjel. 
”Naturen er globalt i tilbagegang med hastigheder uden fortilfælde i menneskehedens historie - og hastigheden af udryddelsen 
af arter accelererer med alvorlige konsekvenser for mennesker verden over”, siger de i forordet. 

FN-panelet hedder IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, rapporten kan 
læses her: https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment).  
 

 
Videnskab.dk: En million arter er truede - Til venstre havskildpadde, der er truet. Til højre Australien der brænder, foto fra Information, 2019. 

To store kriser 

Vores epoke er vidne til to store globale krise: Klimakrisen og biodiversitetskrisen. De fleste mennesker kender og bekymrer sig 
en hel del om den første, mens den anden oftest er overset eller simpelthen ukendt.   
Men som trussel mod menneskehedens og klodens fremtidige eksistens er biodiversitetskrisen som minimum er at sidestille 
med klimakrisen. Og de to kriser forstærker på mange måder hinanden og går hånd i hånd. 

Den Femte Masseuddøen foregik for 65 millioner siden. Så langt skal man tilbage for at finde en artsuddøen og destruktion af 
naturlige levesteder, på højde med den, der nu finder sted. Den gang skyldtes planetens masseuddøen et meteornedslag, der 
udryddede alle landlevende dinosuarer – plus trefjerdedele af Jordens øvrige arter.  

”Vi befinder os med andre ord i en epoke, der kan karakteriseres som Den Sjette Masseuddøen (eller på kanten af den), og denne 
gang er årsagen ikke vulkaner eller meteorer, men derimod menneskets kolossale ressourceforbrug og den plads vi optager til 
produktion, byer og transportlinjer” (Rune Engelbrecht Larsen ”Danmarks genforvildede natur”, DANA 2020). 

IPBES beskriver udryddelsen: 1.000.000 arter er truet 

I dag forsvinder levende arter med en hastighed der i 1995 var 1000 gange hurtigere end normalt, men allerede i 2015 var 
10.000 gange hurtigere end normalt (Engelbrecht). Når en art er udryddet er den væk for altid; dermed forsvinder de funktioner 
i økosystemet, som den art var en del af, og som kan være vitale for natur, mennesker og samfund. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ipbes.net%2Fnews%2FMedia-Release-Global-Assessment%3Ffbclid%3DIwAR0w4ld_HJvV0A8tOGgWjck4k57aD4pW_TuO0Nhocybv5MSvwMAuibEHCfg&h=AT0s4k_P0m1gCm8C5n8RlW5I4T52I53LSXKRkV_nGXr3FItLWoaKmRDfFaAhoECh2hBYSAU4bVXCZ5hpJGZgnIoTPuX9pwniZdihNRWF7UzXR55J7LAsC191OWf7bU3DFYXQ8fdM4nLZkkERmm3M5XDPbb2ePtTg9ZhL-ViRY_V_uVSq6959iBUNZE6lhHZvBZo_zKQQvmILd0Za5Pu9X8rJXQre_xHrdZIbsZJ7R38fB-2Bm92LwkNsTI2csmRBDWDYV0cAc0whXo5XGii3IF5pbxHVfC6Y_sHh6iFYZkPLhUU9hLaFjoWrhnE82aedVwprnz_-6x8e9OdYkPfPOQSfE9aNcczDEMidlM3LbgjoDRetni3Yy_0QF_kn3PhgwmVQNK4MqBx1QsXvOMMjvevAPSWS9n7nkb6f-lmX-NIKvSLH6g_ItgbINHqgmqyvIqUqfJf_0FKsMisCkEiMB-C0BBP_VHHxy6cK9SL9XXcPBFZxuIuwcLAno5yUyAs1_4YaIdSeTydZi9gXc-JMoo7W9uu-4KXnjxH2wu8ITankcoCv9OtRbn4DaZHS7cP_tEF-Et0dqTIrqu-4CapY5cXqQq5BOU7LKTRLiYYR81oiRbb5DvGQJ4SlTP23OQO9ort1QvTTFQ
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IPBES’ rapport opsummerer krisen med en række tal: 

• en million arter truet med udryddelse, mange inden for årtier 
• 47% af alle naturlige økosystemer er truet og i tilbagegang 
• 85% af vådområder i 1700, var gået tabt i 2000 og tabet af verdens vådområder er i øjeblikket tre gange hurtigere i procent 
end skovtab (der som bekendt er voldsomme og alarmerende, naa). 
• 75% af al jordbundsmiljø er "alvorligt ændret" til dato ved menneskelige handlinger (for havmiljøer er tallet 66%) 
• over 40% amfibie-arter er truet med udryddelse 
• 33% af de rev, der danner koraller, hajer og hajfamilier, og over 33% havpattedyr er truet med udryddelse 
• 25% af alle arter truet med udryddelse – se Bilag 3 med flere tabeller og illustrationer fra IPBES rapporten. 

I dag er biomassen for alle pattedyr til vands og til lands kun en sjettedel af hvad den var, da mennesket kom til. 
Produktionsdyrene (køer, svin, høns, får etc.) har til gengæld bredt sig, så de fylder 14 gange så meget som alle planetens vilde 
pattedyr tilsammen.  
En forskerrapport fra Verdensnaturfonden, WWF ”Living Planet Report”, 2018, anslår at klodens vilde pattedyr fra 1970 til 2014 
er reduceret med over 60%, så alle vilde pattedyr i dag kun udgør 4% af pattedyrenes samlede biomasse, mens mennesket 
tegner sig for 36% og husdyr for 60%, jf. illustrationen nedenfor. 

 

Masseudryddelsen af insekter truer Jordens økosystemer. 

”Hvis tilbagegangen i verdens insektbestand fortsætter i samme takt som i dag, vil der om 100 år slet ikke findes insekter”, 
konkluderer verdens hidtil mest omfattende undersøgelse af insekters tilstand udgivet i tidsskriftet Biological Conversation, feb. 
2019. Over 40% af verdens insekter er i dag i tilbagegang, og en tredjedel af dem er i fare for at uddø, konstaterer analysen. 
 
Insekternes udryddelsesrate foregår otte gange så hurtigt som den gennemsnitlige udryddelsesrate for pattedyr, fugle og 
krybdyr. Den totale masse af insekter falder hvert år med 2,5 procent, fremgår det. 

»Kan artstilbagegangen ikke stoppes, vil konsekvenserne for planetens økosystemer og dermed for menneskehedens chancer for 
at overlevelse blive katastrofale,« sagde Francisco Sanchez-Bayo, der står bag rapporten, til The Guardian. ”En tabsrate på 2,5 
procent om året er »chokerende«.” Det betyder, at alting går meget stærkt. Om 10 år vil der være 25 procent færre insekter, om 
50 år vil der kun være halvdelen tilbage, og om 100 vil der slet ingen være.«  
(citeret fra Information 12. feb. 2019 ”Masseudryddelsen af insekter truer Jordens økosystemer”) 

Et tysk forskningsstudie viser at knap 80% af alle insekter i Tyskland er forsvundet siden 1980. 

Insekter er afgørende for klodens økosystemer - forudsætning for bestøvning af træer, planter og buske. De er føde for fugle og 
andre dyr og nødvendige for genbrug af naturens næringsstoffer. Så når insekterne dør, så dør en masse andet. Fugleliv, 
fødekæder og til sidst økosystemer bryder sammen og tager andre med sig, for de hænger sammen.  

Forskernes bag Biological Conversation fastslår, at intensivt landbrug, herunder navnlig den udstrakte brug af pesticider, er 
hovedkraften bag tilbagegangen i insektbestandene. Insekt- og ukrudtsmidler er fulde af gift og skaber ”grønne ørkener”, hvor 
insekter ikke kan leve – de bliver stressede, mister retningssans, bliver forgiftede og dør. 
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I dag optager de danske industrielle landbrug omkring 60% af al vores landareal. Sammen med udbygningen af byerne, vore 
transportsystemer, industri etc. forringer det den plads, der er til naturen, og dermed arternes levesteder. 

Naturens mange smukke enkeltheder. Foto til venstre, nederst: Engelbrecht: ”Træplantning…”, Altinget 9. april 2019 

Biodiversitetskrisen i Danmark 

I Danmark går det hastigt nedad bakke for natur og biodiversitet. I 2013 var 90% af Danmarks naturtyper og 39% af de arter, der 
er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, markeret med ”ugunstig bevaringsstatus” (Artikel 17-rapportering til EU, fra Engelbrecht 
2020). I 2019 afrapporteringen var dette forværret, så 95% af naturtyperne og 57% af arterne nu har ”ugunstig bevaringsstatus”. 

Især skovenes naturtyper klarer sig dårligt og har hele 100% stærkt ”ugunstig bevaringsstatus”. Det hænger bl.a. sammen med, 
at dødt ved er en stor mangelvare i dansk natur. Mange arter er afhængige af gamle, døende og døde træer. Men 98% af alle 
Danmarks skove er produktionsskove – næsten al skov! Det betyder, at man fjerner træer til tømmer og flis, så træerne ikke når 
at blive gamle, før de fældes. I produktionsskove renser man samtidig op mellem stammerne, så der ikke ligger dødt træ, som 
ellers er afgørende for biodiversiteten. Danmark er blandt de tre lande, som har mindst dødt ved i skovene. Vi ligger 6-15 gange 
under minimumsværdien af nødvendigt dødt ved for en række arter (Engelbrecht, 2020). 

Insekterne klarer sig ringe 
Med bierne som eksempel:  ”Vilde bier har det ad Pommern til her til lands. De har brug for mere mad, mindre konkurrence og 
flere steder at bo. Vi har i Danmark 291 registrerede arter, og cirka halvdelen af dem er på den såkaldte rødliste, som er truet i en 
vis grad. I takt med at bistader skyder op landet over, og vilde blomster samtidig fjernes fra landskabet for at gøre plads til veje 
og bygninger, trues de vilde bier på deres levebrød”, forklarer Nina Launbøl Hansen (Gylle.dk) – vi fremmer kun én art: 
Honningbien. Som konsekvens er fuglelivet og livet for mange andre arter i den danske natur truet, og dermed hele 
økosystemer. 

Danmark ligger på 8,4% beskyttet natur. EU anbefaler i ny plan 30%. To nye naturnationalparker skal skabe mere beskyttet 
natur – men de er for få, for små og uambitiøse til at gøre en forskel. 

Naturnationalparker kan være med til at skabe nye betingelser for biodiversiteten. I disse naturparker er der ingen byer og veje, 
de er uden landbrug og skovdrift - naturen kan gro vildt. Sådanne parker rummer bisoner, kronhjorte og kreaturer som græsser 
naturen ned og gøder til gavn for mange truede arter. Regeringen har i juni 2020 søsat landets to første naturnationalparker. 
Men parkerne kritiseres af biodiversitetsforskere for at være alt for små, for få og helt uambitiøse til at gøre en forskel.  

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/engelbreth-larsen-naturen-taber-over-for-naturstyrelsens-forvaltning
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De to naturparker kommer til at udgøre et samlet areal på cirka 1900 hektar. Det imponerer ikke eksperterne i naturens tilstand. 
– ”Vi står midt i en stor naturkrise. Det her forslår som en skrædder i helvede, hvis man vil gøre noget for den vilde natur”, siger 
professor Carsten Rahbek, som forsker i biodiversitet ved Københavns Universitet. Som førende forsker på området peger han 
på en ny plan for biodiversitet fra EU-Kommissionen. Her skal 30 procent af EU’s areal være beskyttet natur. Danmark ligger på 
8,4 procent. – ”Danmark ligger i bunden i Europa, når det gælder vild natur. I det lys er det her småtterier uden den store effekt. I 
stedet for 1900 hektar er der brug for minimum 75.000 hektar vild natur i det åbne land,” siger han.  

Situationens alvor 

Det gælder globalt, det gælder for Danmark som land og det gælder for Aarhus: Naturen er ved at dø. Vi er ved at udrydde arter, 
dyr, økosystemer. Insekternes uddøen er blot et symptom. Ligesom den – indtil videre - uendeligt begrænsede indsats fra 
regeringen på området er et symptom, der illustrerer, hvor lidt man indtil videre har tænkt sig at gøre noget ved problemet. 

–”Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende og vildere 
naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser, sagde miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse 
relateret til de to nye naturnationalparker. Men man anvendte kun 30 mio. til parkerne, hvoraf 17 mio. var afsat af den tidligere 
regering. En ufattelig ringe prioritering af biodiversitetskrisen, især i lyset af de 300 mia. man anvendte på corona-genopretning. 
At regeringen nu – efter kritikken – tilsyneladende vil anvende yderligere 100 mio. er selvsagt fint, men helt utilstrækkeligt. 

For som forskningsleder Francisco Sanchez-Bayo, siger til The Guardian: »Når man tænker på, at 80 procent af insekternes 
biomasse er forsvundet over de seneste 25-30 år, er der grund til stor bekymring.«  »Det bør give anledning til stor bekymring for 
os alle, for insekter er kernen i alle fødevarer: De bestøver det store flertal af plantearter, holder jorden sund, genbruger 
næringsstoffer, bekæmper skadedyr og meget mere. Om vi kan lide dem eller ej, kan vi mennesker ikke overleve uden insekter.«  

Matt Shardlow, talsmand for ngo’en Buglife, som kæmper for naturbevarelse, sagde i forbindelse med insektrapporten 
Biological Conversation: »Det er skræmmende at få syn for sagn, for denne samling af bevismateriale dokumenterer til fulde den 
ynkelige tilstand hos verdens insektpopulationer. Det bliver i stigende grad uafviseligt, at planetens økosystem nærmer sig 
sammenbrud, og at vi behøver en intens og global indsats for at standse og vende disse frygtelige tendenser.«  
- Og i forbindelse med IPBES rapporten sagde Anders Barfod, biolog ved Aarhus Universitet: ”Tabet af biodiversitet destabiliserer 
økosystemerne og de tjenester, vi er afhængige af. Vi ved, at på et eller andet tidspunkt risikerer vi kollaps.” -  ”Tabet af 
biodiversitet er irreversibel – vi kan ikke gøre det om”. 

Såvel klimaforskere som biodiversitetsforskere taler i dag med store bogstaver om behovet for fundamental omstilling af alle 
sider af samfundet og tilværelsen. Det er helt afgørende, når Aarhus nu skal tilrettelægge sin kommende Klimaplan. For 
klimakrise og biodiversitetskrisen er to sider af samme sag. De forværrer gensidigt hinanden. Det giver derfor ikke mening at 
satse på CO2 reduktioner uden samtidig at satse på plads og rammer til den natur, der står for langt hovedparten af klodens og 
også Aarhus’ CO2 oplagring – jorden, planterne, blomsterne, buskene, træerne etc. Kort sagt: Den vilde natur.  
Det følgende rummer forslag til en sådan biodiversitetsdel af Klimaplanen. 

1. Meget mere skov – både nyplantede og urørte skove 
 
”Løsningen på biodiversitetskrisen er at give pladsen tilbage til naturen igen.” (Rasmus Ejrnæs, Altinget 11.april 2020). 
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Samvirke ”Skove er en kæmpe støvsuger” -  https://samvirke.dk/artikler/skove-er-en-kaempe-co2-stoevsuger 

Skove optager CO2.  Samvirke beskriver det sådan: ”80% af al den CO2, der er bundet i landjordens økosystemer, er bundet i 
skov. I Danmark findes de største CO2-lagre i Vejle, Herning, Viborg, Silkeborg, Guldborgsund og Bornholms kommuner, hvor 
skovene i kommunerne holder på mindst 1.000.000 tons CO2.”  
(citat Samvirke, https://samvirke.dk/artikler/skove-er-en-kaempe-co2-stoevsuger, illustrationen nedenfor er sammesteds fra) 

 

Men skov er ikke bare skov. Der er forskellige arter, som lagrer CO2 forskelligt. Men først og fremmest, så skal skovene være 
dele af sunde økosystemer for at trives og dermed lagre CO2 og samtidig fremme biodiversiteten. 

Men de fleste skove i Danmark (98%) er som sagt produktionsskove, drevet med produktion og salg af tømmer og træflis for øje. 
Der er intet dødt ved, og de er gennemskåret af afvandingsgrøfter, som forhindrer vandet i at løbe frit. Bevoksningerne består af 
tætte, skyggede skove, som tyndes til monokulturer, hvor det til sidst kun består af én slags træer. Træerne bliver aldrig gamle, 
men fældes i deres ungdom, når det bedst kan betale sig. Det betyder at lagring af CO2 er meget begrænset. I disse skove er der 
er ikke plads til afvekslende åbne vidder, hvor andre slags dyr og planter kan trives. Samlet bliver biodiversiteten meget lav.  

”I dette beskyttede miljø er der en grotesk mangel på levesteder for truede arter. Fordi nytten kommer før naturen”- ”At give 
plads indebærer, at naturen kan udfolde sig fuldt ud. At træerne kan vokse og ældes frit; at vilde planter kan overtage pladsen 
fra kulturplanter; at vandet kan strømme frit over det hele (…) og at store planteædere kan leve og dø frit i naturen uden vores 
indblanding” (Ejrnæs, Altinget).  
 
I det lys er det helt afgørende at Aarhus kommune arbejder for etablering af vildskove med urørt skov for at skabe mere 
biodiversitet og lagre mest mulig CO2. Og samtidig arbejder for at plante ny skov til forøgelse af CO2 optaget. 

https://samvirke.dk/artikler/skove-er-en-kaempe-co2-stoevsuger
https://samvirke.dk/artikler/skove-er-en-kaempe-co2-stoevsuger
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Kommunens skovpolitik – Moesgaard Vildskov projektet, Marselisskovene og de mange skove i Aarhus 

Aarhus har som en del af budgetforliget i 2019 besluttet, at biodiversiteten og naturindholdet skal højnes i Marselisborgskovene. 
Det skal blandt andet ske ved produktionsophør og stop for tømmerhugst samt ved at have græssende dyr på en mindre del af 
skovene. Vildskoven beskrives på kommunens hjemmeside med dens vildheste og kreaturer, at lade gamle træer falde, give 
lysninger plads, stoppe afvandingen etc. Kommunen ønsker, fortæller de, projektet udformet med respekt for områdets mange 
fritidsbrugere, så der både er plads til mennesker og natur i skoven. 

Under overskriften ”Moesgaard Vildskov projektet” skriver kommunen på sin hjemmeside om Planen: 

”Byrådet har besluttet, at 600 hektar i Marselisborgskovene skal udlægges til vildskov. Det vil sige, at biodiversiteten og 
naturindholdet skal højnes – med respekt for fritidsbrugerne. Det ligger også i beslutningen, at en mindre del af området skal 
indhegnes til græssende dyr, hvilket bidrager positivt til biodiversiteten. (…)  

Det er endnu ikke besluttet, hvordan planerne skal udføres i praksis. Stier og indhegninger kan man derfor endnu ikke sige mere 
om. Ifølge tidsplanen starter anlægsfasen i 2022.  Vi forslår:  

1. At projektet i lyset af biodiversitets- og klimakrise speedes op og igangsættes snarest mulig, gerne fra 2021 
2. At projektet øges i omfang. Marselisskovene er på i alt 18 km2 eller 1800 ha. Projektet Moesgaard vilsskov udgør 33% 

heraf (600ha). Vi foreslår at arealet ift. Marselisskovene udvides til at gælde mindst 50% af skovene.   
3. At tilsvarende projekter gennemføres andre steder, hvor det er realistisk muligt, i andre af Aarhus’ mange skove, fx 

Risskov og den kommunalt ejede del af Lisbjerg skov. I forskellige skaleringer, afpasset den enkelte skov og det 
naturlige miljø. 

4. At kommunen gør det tydeligt, at man forsøger at pleje og styrke biodiversiteten og samtidig arbejder for at styrke 
klimaindsatsen gennem dette arbejde. At skovene derfor ikke længere alene kan have et rent rekreativt formål – løb, 
vandringer, udflugter, naturoplevelser. At indretningen af skovene må prioritere biodiversitet og klima over 
fritidsrekreative formål. – Derfor vil skovene selvsagt stadig have stor rekreativ værdi, og kan sagtens bruges som 
sådan. 

5. Af samme grund må indhegninger, stier afpasses til skovens, dyrene og økosystemernes behov, og ikke primært efter 
menneskenes behov. Den nærmere indretning må tage udgangspunkt i, at biodiversitet og naturindhold skal højnes 
betragteligt, - ikke kun ’højnes’ en smule – og der bør sættes klare og ambitiøse mål for dette. Og ”den mindre del” der 
indhegnes til dyrene bør ikke blive så lille, at dyrenes vigtige funktion i skoven ikke får betydning i praksis. 

Sebastian Jonshøj fra Danmarks Naturfredningsforening skriver (sammen med flere miljøorganisationer) som svar på DGI (og 
andre friluftsorganisationer’s) indsigelser over for de ulemper for besøgende, de forestiller sig vil følge med projektet, således:  
 
”I takt med den stigende efterspørgsel efter rekreative muligheder og faciliteter i naturen lægger de offentlige skove således jord til et stadigt 
voksende publikumspres med flere MTB- og løberuter, ridestier, hundeskove, shelters og motionspladser. (…) Men det er værd at huske på, at 
mens vi altså er gæster, og skoven primært er vores legeplads og mentale ladestation, så er den dyrenes og planternes hjem og levested. De har 
ikke andre steder at søge tilflugt, når pladsen bliver for trang eller forholdene for ugunstige.” (JP 7. juni 2020). 

Man fornemmer, at kommunen udsættes for et betydeligt pres fra borgere, der primært ser skovene som udfoldelsesrum uden 
at tænke i fx biodiversitet. Men for det første kan skovene sagtens - som vildskove - også fungere som udfoldelsesrum, det viser 
alle erfaringer.  For det andet og vigtigere: 
 
I disse år er der mere end nogensinde brug for modige politikere, der formår at træde i karakter. Vi forslår derfor, at 
kommunens politikere begynder at tale åbent om biodiversitetskrise og klimakrise - og den vigtige og nødvendige skovpolitik.  

Det er nødvendigt at tildele adressering af biodiversitets- og klimakriser en plads som ikke blot er på linje med andre politiske 
kerneområder, men bevidst at give dem forrang - begrundet i disse krisers fundamentale og afgørende karakter. Endnu kan man 
på ingen måde ikke læse sådanne prioriteringer i de forsigtige udmeldinger, der fremgår af kommunens hjemmeside. 

Rasmus Ejrnæs skrev i en kommentar til regeringens to nye naturparker: ”Den ubekvemme sandhed er altså, at Danmark ikke 
har reserveret plads til naturen nogen steder. Der er altid lige nogle hensyn til landbrug, skovbrug, jagt, friluftsliv, sommerhuse, 
veje eller andet, som betyder, at naturen skal reguleres, kontrolleres og kultiveres.” (Altinget 11.4.20) – Sådan skulle det nødig gå 
i Aarhus.  
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Mere ny skov 

Vi skal bevare mere gammel skov og gøre den langt mere biodivers ved at skabe flere, større og sammenhængende områder 
med urørt og vild skov.  

Vi skal samtidig plante ny skov, i langt større omfang end hidtil. Dels af hensyn til det samlede CO2 optag. Og dels fordi det er 
nødvendigt at øge mængden af træer, eftersom træer har et vigtigt formål ift. den samlede klimaindsats – fx træ til at bygge 
huse med, som erstatning for beton. Der skal også være træer til produktion, og de skal ikke allesammen komme fra udlandet. 

40.000 ha skov er i stand til at lagre 400.000 tons CO2, skrev Aarhus kommune i et oplæg omkring den fremtidige klimaplan 
efteråret 2019. Det vil formentlig kræve beplantning, også uden for kommunen, men det er muligt. Skovrejsningen er sidenhen 
desværre nærmest udgået af kommunens planer. I dag satser kommunen på 1300 ha. Det er vældig uambitiøst. 

Vi foreslår, at man fastholder de 40.000 ha ny skov og snarest finder passende steder til formålet. De 400.000 tons, som skovene 
på sigt kan optage, svarer på sigt til den CO2, kommunen i dag mener man kan opsuge gennem carbon capture. 

Skovplantning i naturområder uden for Aarhus by kan suppleres med bytræer, som udover at lagre CO2 også giver borgerne 
naturindtryk, mindsker generne ved fremtidige hedebølger hhv. storme og mindsker partikelforureningen. Vi foreslår, at man 
vælger en ambitiøs version af dette, så bytræerne ikke bliver undtagelsen, men snarere reglen i bybilledet. Indtil videre er dette 
ikke tilfældet. 

Det er uheldigt, at man på Aarhus Ø har undladt at udlægge arealer til bytræer, små parker, natur, selvom man havde en 
enestående chance. På de mange nye arealer, der i disse år bygges på, bør lokalplaner sikre, at der plantes bytræer og skabes 
øer for biodiversitet og grønne planter. Ellers ender vi, hvor vi er på vej hen, dvs. med en betonørken uden liv og uden natur. 

 

 

2. Stop for pesticider og øvrige gifte. De forgifter økosystemer og ødelægger drikkevandet for dyr og mennesker  

Jorden består af 70 % vand. Men kun 2,5 % af det er ferskvand. Resten er saltvand, der ikke kan bruges som drikkevand.  Af 

de 2,5 % kan vi kun udnytte knap 1 %, fordi den sidste del ikke er tilgængelig, den er bundet som is, sne eller ligger så dybt, at 
man ikke kan få fat i det. 

Der er pres på verdens vandressourcer. Kampen om vand forventes at skabe ligeså betydningsfulde konflikter i dette 
århundrede, som olie har gjort i det foregående. Behovet for rent drikkevand i verden er stigende på grund af vækst, en 
voksende befolkning, og fordi lande som Kina og Indien ændrer spisevaner og efterspørger flere varer, der kræver mere vand.  
Fra 1900 til 2000 er vandforbruget vokset mere end dobbelt så hurtigt som verdens befolkning, og tendensen ser ud til at stige. 
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Det siger sig selv, at når man bliver flere og flere mennesker på jorden, og vandressourcerne forbliver de samme, så stiger 
presset på de globale vandressourcer. Ifølge FN vil verdens samlede vandforbrug stige med 30 % frem til 2030, og vandmangel 
vil ramme tre milliarder mennesker på kloden. Problemerne med at skaffe vand bliver yderligere forstærket af, at temperaturen 
stiger, ørken breder sig, gletsjere smelter, så man ikke længere kan hente vand herfra, og vandet forurenes. 
(Klima ambassaden, ”Vand en knap ressource”, https://sustainable.dk/2-vand/2-en-knap-ressource/, illustration her fra) 

I bund og grund har vi drikkevand nok til alle. Men fordi vi forgifter én del af vandressourcerne gennem forurening og lader en 
anden stor del forsvinde ud i havene uden at gøre nytte for planter, økosystemer, dyr og mennesker - samtidig med at vi 
allesammen forbruger stadig mere vand – så mindskes vandressourcerne.  
Vand er en begrænset ressource – der findes kun det vand, planeten har nu, som vandrer og fornyes fra saltvand til ferskvand 
og tilbage, i et evigt kredsløb – det hydrologiske kredsløb, illustreret ovenfor.  

Og vand er en forudsætning for alt liv og al biodiversitet på jorden. I Danmark handler det ikke så meget om rigelighed, men 
om hvorvidt kvaliteten er god nok, om man kan få fat i det på det rigtige tidspunkt og i de rigtige mængder. De større byer som 
fx København er begyndt at skulle hente drikkevand fra boringer stadig længere ude på landet. Og meget drikkevand trues af 
pesticider og kunstgødning. 
 
Landbrugets anvendelse af kunstgødning, NPK, samt glyphosat (round up) og pesticider siver ned gennem jorden og ender i 
drikkevandet. Målinger fra 2019 viste pesticider i 43% af drikkevandet og nitrat i 4 af 10 drikkevandsboringer. Nitrat og 
glyphosat er mistænkt for at være kræftfremkaldende og pesticider er sprøjtegift som dræber uønskede planter, insekter og 
andre levende organismer som fugle og dyreliv. Sprøjtehyppigheden er steget med næsten 100% fra 2,07 årlige sprøjtninger i år 
2000 til 3,35 i 2017.  

En undersøgelse fra 2016 foretaget af Institut for Folkesundhed ved K.U., offentliggjort i Ingeniøren, viser urinprøver fra danske 
skolebørn og deres mødre, som alle indeholder glyphosat-rester.  

Jes Rasmussen fra Aarhus Universitet opsummerer således: ”Mindst halvdelen af vores landbrugsvandløb er udsat for 
koncentrationer af insektmidler, som overskrider værdier, hvor vi i laboratoriet ser varige skader”. 

(disse data er fra Kjeld Hansen: ”Farvel til dansk landbrug”, Gads Forlag 2019).  

Forslag: Beskyt drikkevandet 

Det er en afgørende opgave at sikre grundvandet og dermed vores rene drikkevand mod pesticider og anden menneskeskabt 

forurening. Derfor må Aarhus Byråd gennemføre en effektiv beskyttelse af de sårbare områder, hvor drikkevandet indvindes. 

Aarhus kommune har påvist giftforureninger i sårbare områder og har efterfølgende i maj 2019 fået medhold ved Miljø- og 

Fødevareklagenævnet i sagen om beskyttelse af drikkevandet. Med nævnets afgørelse er det retslige grundlag på plads. Endnu 

er der imidlertid ikke indført påbud og ændringer; pesticidforureningen siver med andre ord stadig ned i drikkevandet.  

Beskyttelsen af de sårbare områder sker gennem indsatsplaner. Embedsværket i Miljøafdelingen samt Aarhus Vand har lavet 

udkast til Indsatsplan StorAarhus, som skal vedtages af Byrådet inden julen 2020.  

Byrådet må finde de nødvendige økonomiske midler til indsatsplanens gennemførelse. Omkostningerne drejer sig ifølge Teknik 

https://sustainable.dk/2-vand/2-en-knap-ressource/
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og Miljø’s svar til Byrådet 20. april 2020 om 2 årsværk og en million kroner, altså en overkommelig udgift for en kommune af 

Aarhus’ størrelse. I betragtning af sagens vigtighed, er det afgørende, at kommunen iværksætter vandbeskyttelsen meget snart.  

 

Gruppen ”Det Rene Vand i Aarhus” af 18/1 2020 har til Byrådet (gen)fremsat forslaget fra gruppen ”Rent Drikkevand i Beder – 

Malling”` om EN grøn ring omkring Aarhus kan sikre og tilføre ekstra værdi og velfærd, og gruppens forslag om Oprettelsen af en 

Jordfond i Aarhus Kommune, der har til formål at opkøbe jord og efterfølgende afhænde jorden til dyrkning eller anden 

anvendelse uden brug af sprøjtemidler.  

- Vi støtter disse forslag.   
(Tekst og forslag af 25/10 2018 ved Rent Drikkevand i Beder - Malling ses i Bilag 4, a og b). 

Vandet i bymæssig bebyggelse skal beskyttes – brugen af sprøjtegifte skal standses 

Følgende er uddrag af forslag fra Gruppen ”Det rene vand i Aarhus” (bilag 4 b): 

”- I budgetforliget sept. 2019 indgår en beslutning om, at der indføres totalt forbud mod giftige sprøjtemidler på kommunens 

arealer. Samtidig tilslutter forliget sig Danmarks Naturfredningsforenings projekt Giftfri Haver. Vi ønsker, at det bliver et 

kommunalt princip, at bymæssig bebyggelse i Aarhus kommune er fri for kemisk forurening.” 

”Aarhus Byråd nedsætter en hurtigarbejdende gruppe, som gennem en oplysnings- og inspirationskampagne arbejder på at 

nedbringe og på sigt helt at stoppe forbruget af sprøjtegifte i de almene boligforeninger og grundejerforeninger i Aarhus 

kommune. Det er gruppens opgave gennem dialog at finde løsninger og alternativer, der ikke på anden vis belaster klimaet og 

miljøet.”  Samtidig foreslår vi, at Aarhus byråd udarbejder og gennemfører en plan for oprensning af forurenede grunde i 

bymæssig bebyggelse. Det evalueres årligt af Byrådet. 

Lad os sikre nok rent drikkevand, nu og fremover i Aarhus kommune 

Det er vigtigt at spare på drikkevandet, så der er nok rent drikkevand, ikke mindst i betragtning, af at der kommer 5.000 nye 

borgere til kommunen hvert år. Vi foreslår, at kommunale offentlige investeringer og renoveringer inkluderer vandbesparelses 

systemer. 

Ved nybyggeri foreslår vi krav om vandspare systemer i alle nye udstykninger til alment byggeri, private parceller og erhverv. 

Aarhus Byråd skal vedtage en prispolitik for vandforbruget, der over en årrække afvikler erhvervslivets mængderabatter og i 

stedet støtter erhvervslivets nedsættelse af vandforbruget. 

 

 

3. Fællesjorde og dyrkning i skoler 

Vi skal som borgere til igen at dyrke jorden. Både for at styrke biodiversiteten og den biologiske artsmangfoldighed og for at 
lære, hvordan vi på sigt kan skabe resiliens, når klimakrisen forværres, mulden alt for mange steder forsvinder eller forringes, 
mens fødevarekrisen bliver langt mere nærværende og synlig. 

Vi kan bl.a. dyrke den i fællesskaber af Aarhus-borgere, som producerer egne fødevarer og indretter produktionen efter 
permakulturens principper, som systematisk understøtter biodiversitet. Til dét kan Aarhus lade sig inspirere af Køge Fælles Jord. 
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Fotos fra Køge Fælles Jord 

Køge Fælles Jord er en forening med ca. 100 medlemmer, som lejer et 2,3 ha dyrkningsområde af Køge Kommune, tæt ved byen 
og alligevel midt i naturen. Her dyrker man grøntsager, urter, bær, frugter i fælles bede og individuelle højbede. Dem der dyrker 
modtager undervisning og hjælp til arbejdet. Der er bygget træpavillion og udekøkken og opsat et tunneldrivhus og man har 
etableret en terapihave.  

Foreningen arbejder desuden tæt sammen med kommunen, hvor jorden anvendes af projekter der støtter marginaliserede 
borgere. Man arbejder efter principperne om ”Genopbygning af jorden og genopbygning af mennesket” – vi har brug for 
fællesskaber, for naturen og dens ro, for at dyrke vores egne, sunde fødevarer, brug for at mærke at vi kan noget. 

Sådanne Fællesjorde kan etableres et passende antal steder i Aarhus uden for byen – vi foreslår to steder til en start.  

Det kan kombineres med, at skoler, gymnasier m.v. indretter Fællesjorde på deres arealer og anvender dem som en del af 
undervisningen, hvor man lærer at dyrke fødevarer i væksthuse og på fælles jorde – at så, passe, luge, vande, høste og anvende 
det producerede til plantebaseret mad via fremtidens nye former for madlavning. 

4. Byen og naturen - Beplantninger, pleje af grønne områder, parker, vej-rabatter, grøftekanter, hustage 

Fremtidens byer er grønne – betonørkener er blot en overgang, en slags middelalder inden oplysningens tidsalder kaster sit 
milde skær over byerne.  
 
Det er der mange grunde til: For at opsuge og lagre CO2, - for at rense luften for partikler, - for systematisk at give plads til 
insekter, fugle, dyreliv og biodiversitet, - for at mindske ulideligheden fra fremtidens alvorlige hedebølger, der rammer 
allerhårdest i byerne, - for at lære børn betydningen af natur, - for at give liv og plads til fællesskaber, hvor vi dyrker og nyder 
bynaturen sammen.  

Sebastian Jonshøj, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, skriver i JyllandsPosten 14. januar 2019 således: 

”Helt overordnet vil det gavne indsatsen for såvel biodiversiteten, som for vores naturforståelse, hvis vi slækker lidt på det 
herskende ordensregime og tillader en smule mere vildskab i vores grønne arealforvaltning, hvad enten det er i byen eller på 
landet.” 

Vore parker kan indrettes, så der er mange slags blomstrende bevoksning af hjemmehørende urter, træer, buske i en frugtbar 
vekslen henover sæsonen, argumenterer han. Det kan gøres ved en meget mere naturvenlig og biodiversitetsspecifik forvaltning 
af parker, græsplæner, grøftekanter, de store regnvandsbassiner til fremtidens monsterregn og skybrud. ”Vild med Vilje”, - plads 
til naturen. Naturen tilbage i byen.   
 
Byernes husfacader og tage kan beplantes, med træer, buske, planter, lodret op og på tage, hvor det rent praktisk lader sig gøre. 
Overalt i verdens storbyer er man i gang med den øvelse - Milano, Shanghai, Mexico City. 
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Fotos: Byer kan indrettes på mange måder. Ikke altid lige smukt og bestemt ikke altid lige klimavenligt endsige biodiverst. 

Aarhus kan invitere borgerne til at dyrke taghaver i fællesskaber, som man fx gør det på taghaven ØsterGro i kvarteret Østerbro i 
København (foto nedenfor er derfra). Her dyrker en gruppe borgere egne grøntsager, urter, holder kaniner, høns, laver kompost, 
underviser hinanden og holder kurser. I New York og andre storbyer har man masse af eksempler på sådanne dyrkninger. 

Urban Farming, by-landbrug, kan skaleres op i mange niveauer. Hele områder kan, som man har gjort det i den tidligere 
amerikanske bilby Detroit, laves om til byhaver, hvor de lokale beboere dyrker jorden i fællesskab. Mulighederne er uendelige.  

 

ØsterGro i København – Åbent hus t.v. Og aftenstund t.h. 

Synergi mellem kommunens politiske tiltag og vore egne handlinger – Mere vildskab i baghaven. Mere vildskab i baggården. 

Borgerne kan støtte kommunens bestræbelser på at skabe en grøn by – og omvendt: Kommunen kan støtte borgerne i et 

samspil. Vi kan som borgere indrette os på at skabe langt mere frodige og biodiverse haver. Skabe synergi mellem det vi ønsker 

af kommunen, og det vi selv gør. Både i parcelhusene og i ejendomskomplekserne.  
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Vi foreslår, at kommunen laver en kampagne om ”Min vilde have” – med rådgivning, undervisning, hjælp, etablering af 

borgergrupper som inspirerer hinanden. Med konkurrencer og smukke udstillinger fra de mange, nye og spændende haver. Med 

TV2 Østjylland og pressen, som følger processen og formidler det på relevant vis. 

Og borgerne lærer hurtigt, at gøre ting på nye måder. Det vil samtidig skabe en større forståelse for kommunens initiativer, når 

den nu begynder at indrette parker og plæner etc. med naturlig vildskab. 

Vi skal foretage en række vidtgående forandringer i måden vi indretter vores private og offentlige udearealer på – af hensyn til 

klima og biodiversitet. Under Politikens Klimabrainstorm blev vi præsenteret for ’Ditte’ fra HappyHumanskbh, der havde skabt 

en virksomhed, som omstiller ubrugte, kedelige, gammeldags og monokulturelle baggårde uden natur til biodiverse, levende og 

moderne brugsbaggårde – med natur.  

”Alle ideerne er, sagde hun, gennemprøvet i virkeligheden i mit eget lille firma der laver Klimavenlige Baggårde, byrum og haver 

her i København, så jeg ved at de kan lade sig gøre (jeg lever endda af det) :-)” 

Hendes råd var: 

1. ”Plant flere blomstrende og spiselige træer ud fra mottoet “hvorfor skal her IKKE stå et træ”? Dette vil øge den samlede mængde 

carbonforbrugende planter/træer/buske, vi vil få lokale fødevarer (og derved undgå klimabelastende produktion, transport og 

opbevaring), sikre større biodiversitet, rense luften for partikler, sænke blodtrykket samt andre vigtige positive effekter af træer. 

 

2. Fjern befæstede flader og omskab dem med (minimum) græs og gerne højere beplantning. Udover ovenstående fordele med selve 

beplantningens effekt, så frigives en masse arealer som nu ligger “øde” hen og ikke mindst sikre permeable flader at der kan 

gendannes nyt grundvand via regnvand. Pt. bruger vi energi på at fjerne regnvand via et overbelastet kloaknet, til energikrævende 

rensningsanlæg og til sidst udleder vi spildevandet i havet som en tabt ferskvandsressource. 

 

3. Tag ikke noget biologisk materiale ud af byrummet/baggården/haven, lad det blive og kompostere i kompost, i kvashegn og som 

jorddække. Ingen kører fra nu af med en trailer fuld af potentielt nyt jord til “genbrugsstationen” og ingen kommunal myndighed 

beder sine ansatte om at køre rundt og feje blade op. Hvis der er stort behov for jorddække I nærheden kan lidt rives sammen til 

formålet. 

 

4. Stop med at slå græs, lad græsset blive langt, blomstrende og trådt ned, på den måde fodrer vi insekter/biodiversitet og lagre carbon 

I det lag der omdannes år efter år. Samt sparer unødvendig fossilenergi. Der kan i stedes slås stier i græsarealerne enten med le-laug 

eller med en cylinderklipper (som også giver lidt gardenfitness evt. til alle de mennesker der får for lidt motion i dag). Vi har ikke brug 

for parker/haver mm. der ligner fodboldbaner, da fodbold kan foregå på områder netop beregnet til det formål. 

 

5. Stop med at klippe hæk og “feje” med løvblæser, klippe med elsav osv. Ændr i stedet beplantningen så den består af spiselige planter 

der ikke skal klippes/beskæres men kan få lov at vokse til fuld størrelse. Til omstillingen af de nuværende pasningskrævende hegn 

m.m. bruges kvashegn der på stedet omdanner store mængder fx bøgehæk/ligusterhæk, og der slås stier i græsplæner, i stedet for 

hele “flader”. Dette sikrer, at vi går fra co2 forbrugende pasning til co2 bindende pasning, samt en kæmpe sejr for biodiversitet. 

  

6. Vær kreativ og genbrug de materialer der er tilstede i byrummet/baggården/haven/virksomhedsarealerne og læg fx fliser op til 

bænke i stedet for at køre dem væk. Dvs. brug lokale ressourcer og prøv selv at danne den jord, I har brug for, I stedet for at få den 

kørt ind I bigbags/lastbiler og genbrug sten/grus m.m. på stedet/lokalt. 

 

7. En sidste ting jeg vil slå et stort slag for er at kommunen simpelthen forbyder privatbilisme og overgår til at se biler som 

handicapbefordringsmidler som borgere skal have en lægeerklæring for at få lov at eje selv. Alle andre kan cykle eller tage offentlige 

transportmidler. Dette vil være dejligt ambitiøst og nødvendigt da selv alle træer i alle byer, haver, parker osv. ikke kan udligne det 

store forbrug af fossilenergi som transport udgør. Ps. Landbruget og andre sektorer er selvfølgeligt også problematiske men dem kan 

vi muligvis udkonkurrere via markedskræfterne, hvis vi stopper med at efterspørge deres fødevarer og begynder at dyrke dem selv i 

vores nærmiljø.” 

Dittes hjemmeside, hvis nogen skulle være interesseret, er https://happyhumanskbh.weebly.com/ - hun henviser i øvrigt til: 
https://www.information.dk/indland/2019/02/ingen-grene-blade-forlader-professor-gundersens-godt-klimaet 

En ny indkøbspolitik – stands importen af varer som har krævet fældet urskov. 

Vi lever i konsekvensernes tidsalder. Vi har tilsyneladende blot ikke rigtig forstået det endnu. Men det kommer vi til, når 
klimakrisen inden for ikke særlig mange år, for alvor udfordrer vores livsbetingelser. Vi kan som grøn kommune gå forrest i den 
store omstilling, der forestår. Ikke gennem smarte excel-øvelser, der blot udelader CO2 af regnskabet. Men gennem virkelige 
handlinger, der skaber virkelige CO2 reduktioner. 

https://happyhumanskbh.weebly.com/
https://www.information.dk/indland/2019/02/ingen-grene-blade-forlader-professor-gundersens-godt-klimaet
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Et væsentligt område for omstillingen er at standse al den import, som bidrager allermest til at ødelægge biodiversitet og klima. 
Fødevarer der er dyrket med brug af soja – en soja som er dyrket ved at erstatte biodiverse regnskove med monokulturelle 
sojamarker, hvis sojabønner er transporteret tværs over kloden for at blive anvendt som dyrefoder til en fuldstændig uholdbar 
stor dyreproduktion af køer og svin i Danmark – Dét kan og må vi tage ansvar for at standse. Det gælder kommunen, såvel som 
borgerne. Og vi kan styre det via vores indkøbspolitik. Forbrugerne kan sætte sig ind i disse ting og undlade at købe bestemte 
varer. Kommunen kan indrette sin indkøbspolitik efter disse principper. 

Vi foreslår derfor, at kommunen laver en indkøbspolitik allerede i 2020, som standser kommunens forbrug - og dermed import 
af - alle varer, der medvirker til rydning af tropisk regnskov - herunder soja og palmeolie samt kød der er produceret på marker, 
der er resultat af fældning af regnskoven. Regnskovene er et af de mest alarmerende tipping points. Alligevel fortsætter man 
med at brænde regnskove af for at give plads til marker med græssende kødkvæg eller til plantager med monokultur som 
palmeolie og sojabønner, hvis CO2 lagring er minimal, og som indgår i processer, der er dybt belastende for klimaet. 

Og når Aarhus kommune går forrest, så kan man håbe, at andre kommuner i C20, netværket af danske kommuner, der vil 
omstillingen til reel bæredygtighed, inden længe følger med. ”Aarhus går forrest i den grønne omstilling”, siger borgmester 
Jacob Bundsgaard ofte. Og det er virkelig en god ide Men hvis det skal have effekt er man nødt til at gøre det gennemført og 
konsekvent, og ikke blot som enkelt-projekter med en marginal virkning, så fine disse projekter set for sig selv end måtte være. 

 
Amazonas brænder, øverst det samme sted før og efter brandene. 
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Kapitel 13.  
Et nyt samspil mellem borgere og kommune – en udvikling af demokratiet i fremtiden.  
   
Samspillet mellem kommune og borgere er langsomt ved at ændre sig i disse år: Moderne borgere ønsker indflydelse og tager 

på mange områder et stigende ansvar. Det samspil tror vi er nødvendigt at udvikle langt mere, hvis vi skal lykkes med at 

adressere klimakrisen og biodiversitetskrisen. Det er ikke realistisk at forestille sig, at byråd og forvaltninger alene - uden 

borgernes støtte, indflydelse og hjælp - kan klare at gennemføre så drastiske omstillinger, som der er brug for.  

Som del af den nye Klimalov har Folketinget vedtaget, at der skal etableres Klimaborgerting, dvs. en repræsentation af borgere, 

som skal rådgive regering og folketing om nødvendige klimatiltag.  Et Klimaborgerting som det kendes fra fx Irland består af 

borgere, der er udvalgt tilfældigt ved lodtrækning på en måde, der sikrer at tingets sammensætning er repræsentativ ift. hele 

befolkningen.  Klimaborgertinget modtager herefter i en længere proces grundige informationer om og indsigt i 

klimaforskningens aktuelle viden, så de bliver i stand til at forholde sig til klimaproblematikkerne. 

 

Tv: Klimaborgertinget i Irland skabte store forandringer, Information.dk. Th: Klima Borgersamling på Bornholm, med inspiration fra Irland 

Sådan kan man også i alle kommuner og byer skabe nye samspil mellem byråd og borgere. Det nationale Klimaborgerting bør 

suppleres med nedsættelse af Klimaborgerråd i alle kommuner med den primære opgave er at tænke den pågældende 

kommune og by klimavenlig og genskabe biodiversiteten. Disse klimaborgerråd bør bestå af dem, der er engageret og involveret. 

Vi tror disse klimaborgerråd vil stå stærkest, hvis de alene består af borgere og civilsamfundsforeninger, for at undgå at blive for 

stærkt involveret eller direkte fanget i forskellige, skiftende lokale politiske dagsordener, - som enhver forvaltning selvfølgelig er 

forpligtiget til at følge - og i stedet kunne holde fokus på klimaet. 

Fra ’borgerinddragelse’, som kan være nyttig og vigtig, men desværre ofte foregår på kommunens præmisser og i ganske 

utilstrækkeligt omfang, vil vi slå til lyd for ’kommuneinddragelse’, hvor borgerne sætter deres dagsorden og involverer 

kommunen bedst mulig til realisering af denne dagsorden. Dette kan bl.a. gøres med udgangspunkt i Klimaborgerrådet. 

Den 24. juni 2020 blev der dannet et Klimaborgerråd i Aarhus bestående af 11 grønne foreninger. Vi foreslår at kommunens 

borgere med hjælp fra Klimaborgerrådet udformer og gennemfører en række omstillingsforslag, der sigter mod reel 

bæredygtighed. De kan fx: 

 Lave detaljerede målsætninger for alle sektorers omstilling, dvs. energi, transport, byggeri, produktion, landbrug, natur 

og vand, handel etc.  På baggrund heraf udformes drejebøger for omstillingen af de vigtigste sektorer, som fortæller, 

hvordan de kan omstilles til reel bæredygtighed og tage udstrakt hensyn til klima og biodiversitet. 

• Den nye form for samspil mellem borgerne/Klimaborgerrådet og kommunen skal underbygges med fælles viden og 

gennemsigtighed i alle led. Der opbygges derfor mellem kommune og borgere en bred viden med opdaterede data 

omkring klima, energi, biodiversitet, etc. Denne viden formidles på mange måder og platforme til skoler, universitet, 

virksomheder og erhvervsliv, foreninger, offentligt ansatte, og borgerne bredt. Denne viden deles løbende på relevant 

vis.  

  

• Klimaborgerråd arbejder holistisk, så silo- og sektor-opdelingen i henholdsvis forvaltning og klimaplaner forlades til 

fordel for samlede analyser, vurderinger og udviklinger. Klima og biodiversitet påvirkes af helheder. Det betyder også at 
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borgernes forbrug og virksomhedernes produktion inddrages i samspillet. Der skabes fora for disse samspil.   

 

• Borgerrådet opstiller konkrete mål for omstillingen til et bæredygtigt, lavenergi samfund, eksempelvis   

 

- Byggeriet skal være 40% energieffektiviseret i 2030, og nybyggeriets materialer skal være minimum 80% reelt 

bæredygtige senest 2030  

 

- Transporten elektrificeres og minimeres, cyklisme, offentlig transport udbygges væsentligt og der udarbejdes en 

samlet plan for ny infrastruktur.  Der udvikles nye arbejdspladsmodeller rummende bl.a. decentrale arbejdspladser 

og samkørsel. 80% af transporten skal samlet set være reelt bæredygtig i 2030. 

 

- Der bør laves fælles plan med erhvervslivet for 1) energibesparelser og -effektivisering samt 2) systematisk 

omstilling til vedvarende energi.  

 

- Biomasse udfases senest 2027   

 

- Jorden, planternes og skovenes rolle i omstillingen og klimaindsatsen fx gennem CO2 lagring: Plante skov og passe 

eksisterende skov. Systematisk og konsekvent udvikling af nye fødevareproduktionsformer. Eksperimenter og 

forskning inden for det, bl.a. med permakulturelle jordbrug. Beplantning af hus- og tagfacader og jorde m.v.  

For hvert tema formuleres passende ambitiøse mål. 

Som kommunens andel i dette samarbejde foreslår vi: 

• At alle forslag til Byråd fremadrettet skal tydeliggøre forslagets klimabelastning – ved øget belastning skal forslaget 

enten laves om eller udløse kompensationer i form af skovrejsning m.v.  

  

• Kommunen synliggør hvordan behov for energiforsyning udvikler sig år for år: Både el, varme, transport, produktion, 

forbrug.   

  

• Det officielle klimaregnskab skal vise kommunens rette, samlede klimabelastning, inklusiv importen, per år   

  

• Vi foreslår at Borgerrådet og Byrådet konsekvent følger FN klimapanels anbefalinger, herunder fx 100% standsning af 

alle investeringer i fossile brændstoffer.   

  

• Og at der opstilles bindende mål for erhvervslivets, industriens og investorers afvikling af investeringer i fossilt 

brændsel i enhver form.  

 

Klimakonference. Hvert år afholder Klimaborgerrådet sammen med kommunen en klimakonference, som forsøger at give et 

nøgternt og reelt billede på status ift. klima og biodiversitet, og angiver de løsninger hhv. Klimaborgerråd og kommunen foreslår. 

Almindelige borgere, der ikke er medlem af en forening, bør også kunne deltage. 

 

Klimaworkshops om klimakrisen og klimahandlinger. Der opbygges en tradition for Klimaworkshops, som samler borgerne i de 

forskellige bydele og kvarterer til undervisning i klima- og biodiversitetskrisen og mulighederne for at gøre noget - hver især og 

sammen - gennem klimavenlig livsstil. 

 

Model for vurdering. Der udvikles en model for kvalificeret, nuanceret stillingtagen til større reformer. Inspireret af – og let 

omskrevet i forhold til - Amsterdams brug af doughnutøkonomien som udviklingsmodel og strategi foreslår vi, at ethvert større 

forslag fra Klimaborgerråd og kommune, så tilpas uddybet og begrundet som muligt, besvarer nedenstående 4 hovedspørgsmål: 

1. Hvad vil dette tiltag betyde for trivslen i Aarhus’ befolkning, set i forhold til de parametre, som vi videns- og 
erfaringsmæssigt ved betinger befolkningens trivsel 
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2. Hvad vil dette tiltag betyde for Aarhus i forhold til trivslen i dets naturlige levested (habitat) – hvordan påvirker det 
bæredygtighed, klima og biodiversitet og øvrige afgørende parametre for levestedets trivsel 
 

3. Hvad vil dette tiltag betyde for Aarhus’ evne til at respektere den samlede planets sundhed 
 

4. Hvad vil dette tiltag betyde for Aarhus’ evne til at respektere velbefindende hos hele verdens befolkning 

 
Fra Amsterdams doughnut-strategi. At skabe et fælles portræt af byen som leder til omstillingshandling. - Og gøre det lidt systematisk, sjovt og 
kreativt: 

 

 
 
Den bæredygtige kommune, som går forrest og spiller sammen med borgerne og virksomhederne 

 

Og mens koblingen mellem borgere og forvaltning øges, så kan kommunen begynde at agere langt mere klima- og miljøbevidst 

hele vejen rundt – gå forrest. 

Her er nogle eksempler, som kan foregå i samspil med borgerne (udpluk og citater fra DNs Klimaplan, 2020):  
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Klimavenlige indkøb  

Klimavenlige indkøb øges, og der laves præcise målsætninger for hvor mange procent, der skal være ”grønt indkøb”.. 

Den offentlige sektor i Danmark køber ind for mere end 300 mia. om året, de fleste steder uden at stille klimavenlige 

krav til leverandører.  I Aarhus bruger man 7 mia. kr. årligt. 

Århus Kommune bør opstille en model for grønne indkøb som fx indfases gradvist frem mod 2025, hvor alle 

kommunens indkøb bør være certificerede bæredygtige.  

Undervisning om klimakrisen  

Større indsats inden for klimaproblematikken i børnehaver, skoler. Kommunen laver en plan for, hvornår de enkelte 

institutioner skal have en ”undervisningspakke” klar om klimapolitik. Det skal være indført senest i 2021. Den bedste 

institution skal kåres årligt med en præmie.   

Energioptimering i industrien  

              

Målsætning og kampagner. Der er et stort potentiale i at optimere energiforbrug i produktionsprocesser, lave isolering 

og sparekampagner for el.  Kommunen skal lave en plan i 2020 for dette, og der laves årlig opfølgning, som 

offentliggøres i dagspressen.   

 
Plastbestik, engangskopper og engangstallerkner m.m.  

Stands brugen af plastbestik, engangskopper og engangstallerkner i alle kommunale institutioner og bygninger i 2020.    

Plastfolie og blød plast  

 Der skal også indsamles plastfolie og blød plast ved alle husstande fra 2021 som for eksempel i Gladsaxe. Derved 

nedsættes CO2 udledningen fra afbrænding af megen plast.   

CO2 netto nul-udledning fra fodboldklubber og andre sportsforeninger    

Verdens første fodboldklub er certificeret CO2 fri af FN. Den hedder Forest Green Rovers og er engelsk. Vedvarende 

energi og vegansk mad er blandt løsningerne.   

Kunststofbaner bør ikke anlægges, da det er plastmaterialer, og der udledes CO2 ved produktionen og transport heraf. 

Ofte er der problemer med mikroplast, der forurener åer og havet. Kommunen skal stoppe med at give tilskud til 

klubber, der vil anlægge sådanne baner.   

Kommunale investeringer  

Stop for kommunale investeringer i firmaer eller indeståender i banker, der har med ”sort energi” at gøre. 

Pensionskasser er meget kendt for at have stoppet den praksis i stor stil over de seneste 5 år.  

Spare drikkevandsflasker ved Aarhus Festuge, festivaler og lignende  

DN foreslår, at der i kommunale sammenhænge og ved store arrangementer, festivaler, fodboldkampe, Aarhus Festuge 

og lignende ikke tillades at sælge eller uddele plastvandflasker, men at der skal opstilles “trailer-vandvogn” flere steder, 

og at gæsterne opfordres til at medbringe drikkeflaske hjemmefra eller købe en ved “vandvognen”. Ligeledes skal der 

ikke ved møder serveres flaskevand med derimod postevand i en kande.     

Spare på vandet   

 DN foreslår, at der indsættes “vandspare skiver” på alle vandhaner i alle kommunale bygninger. Der spares nok ca. 20 – 

50 % af vandet og dermed CO2 udslip, idet pumper ikke skal bruge så meget strøm. Kommunen bør også lave en 

oplysningskampagne for borgere og erhvervsliv. Det undersøges ved meningsmålinger hvert andet år hvor mange, der 

har gjort det.  

Aircondition   

Større anlæg laves med havvand eller søvand fra 2021. Det undersøges i 2020, om der kan bruges grundvand til 

formålet, når placeringen berettiger det.  Airconditionanlæg skal helt undgås ved parcelhuse og etageejendomme – 

oplysningskampagne laves.   
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   Økolariet i Vejle, foto: Anders J. Jensen  

Et økolarie oprettes   

Kommunen skal oprette et Økolarie, som der f.eks. findes i Vejle. Det er et videns- og oplevelsescenter med fokus på 

bæredygtighed og med gratis adgang. Gennem flotte udstillinger og spændende aktiviteter gives gæsterne et indblik i, 

hvordan vi mennesker påvirker vores klode og om, hvordan vi ved at handle bæredygtigt kan skabe en bedre fremtid. 

Der er udstillinger om natur, miljø, energi, klima, kost, sundhed, og meget mere. Hvert år besøger mere end 80.000 

børn, unge og voksne fra ind og udland Økolariet. Økolariet tilbyder skoler og institutioner undervisningsforløb og 

undervisningsmaterialer. Målet er, at give eleverne det bedst mulige faglige udbytte af besøgene i Økolariets 

udstillinger. Hvert år deltager op til 10.000 børn og unge fra hele landet i undervisningstilbud om bl.a. vand, energi, 

bolig, klima, teknologi og innovation.   

Økolariet blev bygget som led i Vejle Kommunes opfølgning på Agenda 21-planen fra Miljøkonferencen i Rio i 1992. 

Økolariet ejes og drives af Vejle Kommune med affaldsselskabet samt Vejle Spildevand A/S som faste partnere.   

Dyrkning af private grøntsager på kommunal jord  

  

Kommunen laver permanente steder, hvor borgerne (der ikke har haver) igen kan dyrke grønsager/krydderurter i lille 

skala. Der var som bekendt stor efterspørgsel efter at bruge det midlertidige område med ”palle-rammer” nær isbjerget 

i Aarhus Ø. Meget CO2 kan spares ved at undgå meget transport af fødevarer, og ideen kan smitte parcelhusejere.    

 Dyrkning af grøntsager i haver og kolonihaver  

 

     Dyrkning af grønsager i haver og kolonihaver. Kommunen skal lave en oplysningskampagne og undersøge, om man 

kan få “omlagt” prydhaver og nogle arealer i nogle parker, så borgerne kan dyrke en del af egne grønsager, så CO2 

udslippet ved import, butikker og emballage nedsættes. Målet kunne være 400 flere grønsagshaver i 2022, stigende til 

4.000 i 2025 og 8.000 i 2028. Det undersøges ved meningsmålinger hvert andet år hvor mange, der har gjort det.  
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Dyrkning af jorden på taghaver  

Dyrkning af jorden på taghaver med enten almindelige planter eller visse steder med grøntsager. Kommunen skal lave 

en oplysningskampagne samt udlægge minimum 40% af alle tilgængelige og egnede flade tagarealer til taghaver, som 

medarbejdere og (i anden prioritet) borgere kan benytte.    

Det undersøges ved meningsmålinger hvert andet år hvor mange, der har etableret taghaver og hvor mange, der er 

med grøntsager.     

Dyrkning af plantemure   

Der kan laves både store mure med planter, der optager CO2 udendørs, men også indendørs i større lokaler i skoler, 

institutioner kontorhuse osv.  Kommunen skal lave en oplysningskampagne. Det undersøges ved meningsmålinger 

hvert andet år hvor mange, der har etableret plantemure.  

   

 

Plantemur i Shanghai, Kina. Foto: Anders J. Jensen  

 

Reduktion af borgernes indkøb af madvarer og vin o.l. fra andre lande  

 

 Oplysningskampagne laves for at reducere borgernes indkøb af madvarer, vin o.l. fra lande langt væk fra Danmark. 

Man kan fremhæve danske varer. Mål kunne være at 10.000 borgere reducerede deres indkøb med 20% i 2024 og 

30.000 borgere i 2028. Det undersøges ved meningsmålinger hvert andet år hvor mange, der har gjort dette.    

Walk the green talk  

Kommunen skal fremme “grupper / borgere” der vil lave tiltag, således at der hele tiden foregår oplysende og 

engagerende aktiviteter omkring klimaproblematikken. ”Klimaudfordringen” foregik i marts måned 2019. Her var 4 

uger delt op efter overskrifterne Forbrug, Mad, Bolig og Transport. I de fire uger forsøgte deltagerne at leve efter 

bæredygtige principper inspireret af videoklip og andre input, som Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvig kom 

med. Holdet af klimaambassadører, eller Green Walkers, som de kom til at hedde, vil kunne gå ud og påvirke deres 

omgivelser. Den nærmeste familie, vennerne og arbejdskollegerne er nogle af de mennesker, som gruppen af Green 

Walkers kan tage fat i. Derfor er der kun plads til én repræsentant fra hver familie.   

Man kan uddanne ”bydels-klima/miljø-agenter” på samme måde, som man har uddannet bydelsmødre.  

Og en af de ting, man bør stoppe er brugen af varmelamper udendørs ved fortovsrestauranter. 
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   El-varmeapparater på fortovsrestauranter om vinteren, Aarhus. Foto: Anders J. Jensen  

  

Streame film o.l.  

Kommunen bør køre oplysningskampagner i kommunens kontorer/institutioner, uddannelsesinstitutioner og medierne 

om hvor meget CO2, der kan spares ved at man nedsætter mail-dataforbrug, streaming fra internettet, mm.  
 (Internettet forurener lige så meget som flytrafikken: Streaming af film er en overset klimasynder (2 dec. 2018).  

www.politiken.dk  

.   

Brug af internettet globalt udleder lige så meget CO2 som al flyvning og vokser med ca. 25 % årligt. Dataforbrug kan ofte 

halveres ved at følge nogle gode råd:  

  
  

• Når du streamer en film, så se den sammen med dine venner eller familie og ikke for dig selv.  

• Når du streamer og downloader musik, så overvej at bruge den musiktjeneste, hvor datacentrene i overvejende 

grad kører på vedvarende energi (oplys f.eks. hvilke det er på opslagstavler på skoler og uddannelsessteder).  

• Det er mere energikrævende at bruge mobilnetværket (4G) sammenlignet med at bruge et trådløst netværk (Wi-

Fi). Så slå Wi-Fi til, når det er muligt. Det er dog endnu mere energibesparende at bruge en kablet 

internetforbindelse, der sparer mere end Wi-Fi.  

  

• Vælg en klimavenlig søgemaskine/sky/datacenter. Det vil sige: Brug en teknologisk virksomhed, hvor 

energiforsyningen til deres datacentre i høj grad kommer fra vedvarende energi.  

• Afmeld nyhedsbreve, som ikke længere har din interesse.  

• Begræns dit brug af ’reply all’, når du sender mails. Det vil dine venner/kolleger formentlig også sætte pris på.  

• Tag personlig kontakt til en ven/kollega i stedet for at sende en mail om muligt.  

• Tænk på, at når du vedhæfter en stor fil i en mail som eksempelvis et billede, stiger energiforbruget voldsomt og 

udleder mere CO2. Hvis du alligevel sender et billede, så overvej at sende det i en lavere opløsning end originalen.   

• Sluk din computer, hvis du er væk fra den i mere end 2 timer.  

• Sluk din mobiltelefon eller tablet, når du ikke bruger den. For eksempel om natten, når du sover.  
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• Før du deler en video på de sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter, så tæl til ti (gerne på tysk), før 

du trykker ’send’. På den tid kan du nemlig nå at overveje, om videoen virkelig er så god og så vigtig, at den skal 

deles med dine venner og gemmes i et energikrævende datacenter til evig tid.  

  

Plæneklippere  

Aarhus kommune skal lave oplysningskampagne, for at få borgerne til at skifte væk fra de tusindvis af 

benzinplæneklippere. De skal i stedet bruge el-plæneklippere. Fordelen er mindre CO2 udslip, men også meget mindre 

støj og farlig partikeludledning.   

 
 

Det korte af det lange er, at vi kan – og vi er nødt til – at gøre en masse 

selv. Og vi er nødt til at gå skridtet videre og starte en borgerbevægelse 

for omstilling  

 
 

 

Kapitel 14. AFSLUTNING 
 
Vi starter lige et andet sted: 

 

BRUDDET MED KLIMALOVEN – POLITIKERNE LAVER ANSKUESESUNDERVISNING: VI VIL INTET  
Med energipolitikken viste regeringen i virkeligheden, hvad de vil og ikke vil –  Et par eksempler:  

   

1) Etablering af gasrørledningen Baltic Pipe som sender fossilgas til Polen, men også skal sende gas til Danmark – gas 

består af 90% metan, der set inden for en 10 års periode er en 80 gange stærkere virkende drivhusgas end CO2 

    

2) Stop for Nordsø-udvindingen af fossile brændstoffer, men først fra år 2050, hvor felterne ifølge Klimarådet  

alligevel vil være udtømte og indtjeningen derfor vil falde til nul,   

  

3) grønt lys til forceret gasudvinding fra Nordsøen forestået af det franske olie- og gasselskab TOTAL i årtier fra 2021-

2050   

  

4) statsstøtte på knap 1 mia. til etableringen af en gasrørledning til Nordic Sugars to sukkerfabrikker på Lolland og 

Falster, hvor man kombinerer fossilgasforsyningen fra Baltic Pipe-rørledningen (70%) med lokal biogas fra 

landbrugets kødproduktion (30%), og derved binder den lokal energiforsyning til konventionelt animalsk 

landbrugsproduktion som model for resten af landet,   

  

5) De to megastore energi-øer i Nordsøen og Østersøen som primært skal producere til det globale marked og 

samtidig standser lokale borgerinitierede vindmøllelaug, fx Bornholm, og hvorfra en betydelig regnes at skulle gå 

til P-t-X anlæg  

  

6) ingen tilladelse til kystnære havvindmølleparker, fx Aarhus,  

  

7) ingen lovgivning, der tillader satsning på solceller på byernes tage og facader, dér hvor konkurrenceloven gør det 

umuligt at opsætte solceller på fx offentlige bygninger, fa Aarhus,  
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8) officiel satsning på Carbon Capture and Storage (CCS), dvs. på en teknik, der a) slet ikke er klar i større skala, b) er 

dyr og meget energikrævende, c) som er usikker fordi man ikke ved om jordlagene forbliver ubevægelige d) og 

som forudsætter CO2udledende anlæg (fx biomasse i kraftvarmeværker og affaldsafbrænding),   

  

9) satsning på Carbon  Capture Utilization (CCU), der bruger indfanget CO2 fra CO2-udledende anlæg og anvender 

det kombineret med brint via en fremtidig teknologiudvikling i form af Power-t-X, som 1) eksperter mener tidligst 

er færdig fra midten af 2030’erne og 2) bruger massive mængder vedvarende energi så der ikke samlet vil være 

nok og 3) hvor man mister langt hovedparten af energiindholdet fra vinden, når man går fra vind, til brint, til 

brændsel i fx skibe, fly eller lastbiler,   

  

10) en fortsat massiv satsning på biomasse til danske kraftvarmeværkers el- og varmeproduktion baseret 

på træer, der fældes i Nordamerika og de Baltiske lande og transporteres hertil på store containerskibe. Danmark 

er verdens førende forbruger af træ-biomasse per indbygger.   

- Alt sammen pakket ind i grøn tale af fineste kvalitet. Mange anså endog regeringens tiltag for at være ’rimelig 

grønne’.  

  

Efter energipolitikken - som skulle signalere: ’Vi er grønne og tager klimaet alvorligt’ - kom regeringen så først 

med sit landbrugsudspil og nu med sit transportudspil.  

Med de udspil har regeringen vist, at de har opgivet at nå deres eget mål fra Klimaloven. Det er ganske enkelt ikke 

muligt at nå 70% CO2-reduktion til 2030, hvis man undlader at gøre noget ved udledningerne fra landbruget, som 

står for 35% af vor CO2, og fra transporten, der står for 30% af al CO2 udledning i Danmark.   

  

Tilsammen med energipolitikken betyder det, at regeringen har skiftet taktik i forhold til tiden efter det grønne 

Folketingsvalg. Befolkningen står ikke helt så stærkt på klimaindsats, måske også pga. af corona-situationen – nu 

skal ’hjulene bare i gang”.  Det næste stykke tid er samarbejdspartnerne i Folketinget ikke kun støttepartierne, men 

langt hen også skiftende dele af en svækket og indbyrdes stridende højrefløj, og klimadelen vil formentlig blive 

nedtonet til nærmest ingenting. Så: Med mindre befolkningen protesterer og agerer helt anderledes massivt, så 

kommer der kommer ingen reelle klimahandlinger i nogen af de afgørende sektorer, kun hockeystav og ”tiltro” til 

fremtidige teknikker.  
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DREJEBØGER FOR OMSTILLINGEN, FORMULERET AF BORGERNE  
  

Når politikerne ikke gør det, så må og skal vi borgere gøre det:  Formulere alternativer og igangsætte dem i praksis, 

hvor det overhovedet lader sig gøre. Derfor er vi gået i gang med at lave Drejebøger for omstillingen, med konkrete, 

detaljerede og praktiske planer for hver sektor og hvert område af samfundet – for energien, transporten, 

landbruget, byggeriet osv. Men også ’på tværs’ af sektorer og områder, fx for byerne, landsbyerne, i forhold til 

bæredygtige bosætninger, for det offentlige forbrug eller befolkningens forbrug, vaner og livsstilsmønstre.  

Ønsket om at formulere Drejebøger – alternativer samlede planer for en sektor eller et område - er fx baggrunden 

for at vi laver webinaret den 25. maj 2021 om ”Fremtidens bæredygtige mobilitet”. Her formulerer og udvikler vi 

en samlet alternativ plan inden for transport og mobilitet i Danmark. Repræsentanter fra fagbevægelsens 

Ingeniørforening, IDA, fremlægger deres plan for en ”Samlet National Mobilitetsplan”, en plan der indfrier 

Klimalovens mål om 70% reduktion. Den har potentialer til at blive afsæt for en fælles samlet borgerplan for 

transportens omstilling.  

Webinaret tilrettelægges i samspil med 8 andre grønne foreninger. Det Fælles Bedste er hovedarrangør. 

Medarrangører er: Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH, Borgerbevægelsen.dk, Vedvarende Energi, Midtbyens 

Fællesråd Aarhus, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Cyklistforbundet og Klimabevægelsen.  

Du kan se Program og Debatindlæg på https://www.facebook.com/events/784685778847562?ref=newsfeed   

Ønsket om at formulere Drejebøger for omstillingen er også baggrunden for at vi laver Folkeavisen 2021 med 

”Borgernes  

Drejebøger for et Bæredygtigt Danmark”. Avisen rummer for hvert kapitel en beskrivelse af PROBLEMERNE i den 

givne sektor.  

Herefter LØSNINGERNE i mere overordnet og principiel form – det er det vi kalder for Drejebøgerne. Og endelig en 

række eksempler på HANDLINGER, kort beskrevet konkret praksis som kan inspirere andre til tilsvarende handlinger.   

  

Avisen er samtidig et oplæg til Kommunalvalget i november 2021, så borgere i hele landet kan læse sig til forslag 

inden for alle afgørende sektorer om, hvordan vi kan tilrettelægge alting helt anderledes klimavenligt. Vi har tidligere 

udgivet en anden, kortere version af Folkeavisen i 2017 op til kommunalvalget dér. Som dengang vil vi supplere 

avisen med Folkemøder, hvor vi vender traditionelle politiske vælgermøder om, så det er befolkningen der fortæller, 

hvad de ønsker af politikerne, ikke politikerne der fortæller hvad de vil til befolkningen.  

VI FORHOLDER OS SELVSAGT TIL OG BRUGER STADIG DE FORMELLE KANALER: BYRÅD, 

FORVALTNINGER, FOLKETING, STATSADMINISTRATIONEN OSV. – MEN I KOMBINATION MED, AT 

VI SOM BORGERE SELV IGANGSÆTTER OMSTILLINGER  

Borgerbevægelsen går gerne i dialog med politikerne om klima, miljø og de andre presserende temaer i tiden, men vi 

ved også efter års forsøg på at få politikerne til at lytte, at de meget tit bevæger sig i egne, afsondrede og lukkede 

cirkler, hvortil det kan være svært, ja nærmest umuligt at trænge igennem. Trods videnskab, trods målsætninger 

som Parisaftalen og Klimaloven, så tæller vælgerstemmer, hensynet til eget politisk bagland og indflydelsen fra 

kapitalstærke interesser langt højere.  

I Aarhus har et bredt udsnit af den grønne bevægelse gennem de sidste 2 år forsøgt at komme i dialog med 

politikerne og Byrådet i Aarhus Kommune. Kun ganske få af disse har på noget tidspunkt vist en interesse for Disse 

https://www.facebook.com/events/784685778847562?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/784685778847562?ref=newsfeed
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input, også selvom flere foreninger, fx Danmarks Naturfredningsforening og Det Fælles Bedste selv, har lavet større 

sammenhængende Klimaplaner, som fortalte hvordan vi kan omstille inden for de vigtigste sektorer. Også selvom vi 

har arrangeret webinarer som det om Transport eller konferencer om fx Doughnut økonomi (september 2021).  Eller 

selvom vi laver paneldebatter, visioner, høringssvar, skriver læserbreve, Åbne Breve til Byrådet, ringer dem op, 

mailer dem spørgsmål, inviterer til dialogmøder. Det er ikke tilbuddene, der mangler – det er simpelthen interessen.   

Og forvaltningen er selvsagt nødt til at spille med på den politiske kurs, politikerne lægger. Forvaltningen har et 

mandat, som alle skal holde sig inden for. Så selv om der er meget konkret viden og mange gode viljer i 

forvaltningen, så er der ingen vej.   

Det er sådan på trods af, at de mange grønne initiativer der er i Aarhus. Sommeren 2020 dannede 14 foreninger et  

Klimaborgerråd, som har været aktiv i nu et år. Der findes ”Hjerter for Aarhus”, et samlingsrum for byens Fællesråd 

og ”Sager der Samler” der huser måske 20 forskellige projekter og foreninger. Trods disse og stribevis af andre 

projekter og  

borgerinitiativer, så fortsætter kommunen – det politiske flertal - ufortrødent sin vækstlinje. Med ganske få 

undtagelser. Og altid  

iklædt stribevis af tomme grønne ord og uendeligt gentagne fraser om kommunens stærke grønne klimaimage og 

store klimaambitioner: ”Aarhus - Kommunen med verdens måske mest ambitiøse Klimaplan” – om kommunens 

bæredygtighed og dens målsætning om nuludledning af CO2 i 2030. En målsætning, der igen og igen er blevet klædt 

af til skindet og blot tjener det formål at dække over en helt igennem sort praksis.  

Sådan er det i de fleste kommuner. I Aalborg insisterer Byrådet på at gennemføre Egholmmotorvejen, selvom der er 

bred modstand blandt borgerne. I København insisterer Borgerrepræsentationen på at gennemføre Lynetteholm, 

der vil være en katastrofe for klimaet, for miljø, biodiversitet, støj, bymiljø etc. Og man bebygger Amager Fælled og 

ødelægger den sidste rest af biodiversitet. Og alle steder kæmper borgerne mod politikere, der hemmeligholder, 

ignorerer og skøjter henover klima og miljø af hensyn til vækst og arbejdspladser, indhyldet i forældede 

økonomiforståelser og forestillinger om, hvad der giver jobs i det 21. århundrede.  

Men vi kan ikke fortsætte som om vi har god tid. Vi er nødt til at handle anderledes.   

    

DERFOR siger vi HANDLING NU - LOKALT og SAMLET PÅ LANDSPLAN – VI DANNER BEVÆGELSE, 

LAVER BORGERRÅD, OMSTILLER HVOR DET ER MULIGT, OPSTILLER BORGERLISTER, GÅR BREDT 

UD I EN FÆLLES BEVÆGELSE FOR SOCIAL TRANSFORMATION  

Det Fælles Bedstes mission er på alle tænkelige måder at understøtte og igangsætte, at borgerne skaber en samlet 

bred folkelig livgivende bevægelse, der tager omstillingsdagsordenen præcis så alvorligt som den fortjener. En 

bevægelse som tager ansvar og handler, både lokalt og bredere ud.   

En bevægelse som handler – både som individer og familier, sammen med naboer, i bykvarterer og som større 

fællesskaber. Sammen med så mange som muligt. Som starter omstillingen i praksis alle de steder, hvor det er 

muligt.   

En bevægelse, som arrangerer kurser og uddannelser, spreder viden, holder foredrag, laver film, debatterer og 

igangsætter forskning og projekter. Forskere og praktikere sammen.  Vi genoptager højskolernes gamle og 

oprindelige formål med at skabe folkeoplysning, demokrati og give kompetencer inden for vigtige samfundsområder 

og jobs – landmænd, energilaug osv.  

En Borgerbevægelse som etablerer Borgersamlinger, laver Borgerlister og Klimaborgerråd, indgår i Klimaborgerting 

etc.   
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En borgerbevægelse som samler på tværs og skaber netværk til tilsvarende bevægelser i udlandet. Og meget andet.  

   

EKSEMPLER  

Her er et par eksempler på, hvad der kan være indholdet i sådanne borgerinitiativer og handlinger:  

• Borgerne laver økosamfund. Der findes allerede over 50 i Danmark, og de har i gennemsnit et CO2 aftryk der 

er 30-40% lavere end Danmarks gennemsnit viser COMPASS undersøgelsen (https://compass.ku.dk/).  

Eller etablerer selvforsynende bæredygtige lokalsamfund som fx Grobund ved Ebeltoft og Grobund ved 

Brenderup  

(https://grobund.org/)  

  

• Vi opstarter øko-bykvarterer ud fra mange af de samme kriterier.   

Etablerer Fødevarefællessskaber, Andelsgaarde, Økologiske Jordbrugsfonde der opkøber jorde til udstykning 

og skaber omstilling til klimavenlige dyrkningsmetoder  

  

• Borgere etablerer samkørselsordninger, deleordninger for el-biler og el-cykler, cykelruter, skaber lokale 

kontorfællesskaber, værksteder og dele-arbejdspladser, reparationscafeer, genbrugsbutikker, up-cykling  

  

• Starter nye grønne produktioner af vores basale livsfornødenheder ud fra Doughnut økonomiens tanker – 

som eksempler kan nævnes: EcoCocon der bygger Halmhuse (i samspil med Henning Larsens arkitektstue) og 

er blevet kåret til et af verdens 5 førende eksempler på bæredygtigt byggeri. Firmaet Småbyg, der lærer folk 

at bygge Tiny-Houses, eller Institut for X, eller fabrikken på Grobund, eller Friland økosamfund, der skaber 

rammer for bæredygtige selvstartende entreprenører.   

Og vi kan kombinere de enkelte virksomheder med opkomsten af Bæredygtige Iværksætternetværk, som fx 

Business Djursland / Change Djursland for nylig har opstartet et netværk for grønne iværksættere. Og er de 

ikke særligt grønne i starten, så støtter vi til de bliver grønne.  

  

• Vi kan som borgergrupper etablere Fællesjorde til dyrkning og inklusion, som det kendes fra Køge 

Fællesjord. Eller Vindmøllelaug som det kendes fra Aarhus og Hirtshals. Etablerer bofællesskaber af 

samvirkende Permakulturdyrkninger som det sker fx i projektet Skovvirke på Sjælland.   

Et hav af initiativer dukker op i disse år. Mange af dem organiseres som andelsbevægelse.   

  

• Samtidig med at vi samler os som brikker til en stadig større, stadig mere samlet mosaik, en bevægelse, 

skaber vi en række organer for folkelig indflydelse - fra Borgersamlinger lokalt, til Klimaborgerting (nationalt 

og lokalt), eller  

https://compass.ku.dk/
https://compass.ku.dk/
https://compass.ku.dk/
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Klimaborgerråd baseret på et samarbejde mellem de lokale grønne og sociale foreninger (som det i Aarhus) 

og rejser en bred landsdækkende folkelig Borgerbevægelse, der forbinder de enkelte organiseringer.  

  

• Bevægelsen opstiller borgerlister til byråd osv. og presser gennem sit arbejde de politiske partier, byråd og 

på landsplan Folketinget til at handle. Vi indgår i Byråd hvor det er muligt og relevant, og etablerer et tæt 

samspil mellem det politiske og det handlende, folkelige niveau, der vokser op nedefra, fra græsrødderne.  

  

• Bevægelsen laver kurser og uddannelser, - nogen via højskoler andre via en mosaik af uddannelsestilbud, fra 

efterskoler, til gymnasier, grundskoler, tekniske skoler, landbrugsuddannelse osv. - herunder uddannelse og 

kurser under fritidsloven. Vi tager tråden fra den oprindelige højskolebevægelse op og starter kurser i, 

hvordan man i praksis lever bæredygtigt, hvordan vi kan indrette alle dele af samfundslivet 100% 

klimavenligt.   

Vi uddanner i landbrug, fødevarer, hav, biodiversitet, transport, byggeri, energi, forbrug, fællesskaber osv.  

  

• Vi opretter en Folkeavis, som løbende opdaterer befolkningen om tingenes faktiske tilstand. Det samme gør 

vores hjemmesider og facebooks.   

  

• Vi, borgerbevægelsen, laver en TV-kanal, hvorfra vi sender om alle disse ting. Det understøttes af youtube 
kanaler.  

  

• I dette arbejde er det oplagt at skabe broer mellem de (endnu desværre få) partier der reelt vil omstillingen 

og en sådan folkelig bevægelse. Så man gensidigt styrker hinanden. SF, Enhedslisten m.fl. har ikke været 

specielt åbne over for dette, endsige gode til det.   

Momentum og Det Fælles Bedste kan eventuelt vise sig at bane vej for nye måder at gøre det på.  

  
  

Som illustration af disse overvejelser og denne strategi - som her blot er ganske kort skitseret - har vi inviteret folk 

med til generalforsamlingen, som via deres virke, tanker og erfaringer kan holde oplæg, der belyser potentialerne i 

denne måde at arbejde på. Det drejer sig om:  

  

Steen Møller holder oplæg om Grobund på generalforsamlingen.  

  

Rasmus Willig vil fortælle om foreningen Andelsgaarde, der opkøber jordbrug og driver dem i fælleseje, på 

andelsbasis og via regenerativ og klimavenlig  dyrkning. For mig er Grobund tanken - at skabe et selvforsynende 

bæredygtigt lokalsamfund, her ved Ebeltoft, men snart også et ved Brenderup på Fyn -  og Andelsgaarde er to 

sigende eksempler på borgerinitiativer.  
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Theresa Scavenius inviteres til at fortælle om det nye parti Momentum, om fortælle om sine overvejelser for 

videnskabens rolle i fremtidens mere bæredygtige samfund. Vi vil også gerne drøfte potentialerne i et samspil 

mellem en folkelig bevægelse og et politisk parti, - hvordan kan det foregå i praksis?  

  

  

  
  

  

På generalforsamlingen vil Det Fælles Bedste præsentere et mere samlet forslag til en strategi for, hvordan vi kan 

skabe en borgerbevægelse.  

  

Vi er på vej ind i det 21. århundrede. Vi er på vej til at etablere en ny form for økonomi – det 21. århundredes 

økonomi - og en ny livsstil, som afspejler nødvendigheden af at tage hensyn til klima og biodiversitet. Vi er på vej ind 

i en tid, hvor Doughnut økonomiens tankegang gør krav på at erstatte liberalismen og kapitalismens forældede 

tanker om evig vækst.  

  

Vi er tvunget til ikke længere kun at tænke lokalt, vi er tvunget til altid samtidig at tænke globalt. Vi kan aldrig 

mere kun tænke økonomi, men altid samtidig indtænke ressourcer, det sociale og det økologiske i form af klima og 

biodiversitet.  Vi er tvunget til at sige farvel til ’den blinde vækst’ og god dag til doughnut økonomien og dens 

livskvalitetstænkning.  
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Vi er på vej fra en form af demokrati til et næste. På vej fra ét mindset til et næste – fra forbrugerismens og 

materialismens forbrugsorientering og mig-først til en opvågnen til en barsk virkelighed: Nu er det nu. Vi begynder at 

tænke i globale fællesskaber og fælles ansvar for vor fælles fremtid.  

  

Bedste hilsner,  

Niels Aagaard  

+45 40189019 
niels@detfaellesbedste.dk 
Hjortshøj, juni 2021  

  

Formand for  

Landsforeningen Det Fælles Bedste  
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Bilag 

 

 
Bilag 1 

 

”Udbygning af Vedvarende Energi i Aarhus til sikring af C02 neutralitet.”  

  

Rev. 1. 23/3 2020 – Forslaget er udarbejdet af Anders Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus.  

2028 er anvendt som CO2 neutralt år, da vi mener at ambitionen kan skærpes fra 2030 til 2028.   

1. Opsummering af vort forslag – dækning af elforbrug i 2028:  

 Total vind:     50%  

 Total sol:     65%  

 Total vind og sol:     115%   

  

2. Vindmøller LAND:   

• Havnen – 2 stk i kommunens plan, men vi foreslår 4 mere = 6 i alt.   

  

• 6 gamle områder fra kommuneplan 2016 bringes op igen. Kun plads til en mølle hvert sted.   

  

• I Kasted, foreslår vi kun 2 af de 3 godkendt (1 i selve mosen droppes).  

  

• 5 ny placeringer med hver en mølle.  

  

• Vosnæs placeringen droppes helt pga. enestående natur og landskab.   

  

• I alt muligt 19 stk – 87 MW dvs dækker 12 % (2028) af elforbrug (ville dække 16% af 2017 forbruget).  

  

• Øge tiphøjde fra 150 m til 180 m for næsten alle møller. (4 møller fra gamle kommuneplan kan kun blive 140 m 

til 150 m.)  

  

1. TIL HAVS  

 

Mejlflak – European Energy har overtaget rettighederne og arbejder på sagen. De oprindeligt 20 møller planlægges 

reduceret til færre. Vi vurderer der kan være 20 stk og 240 m tiphøjde, dvs en 12 MW med rotor på ca. 220m. Dvs. i alt 

max. ca. 240 MW. Dækning af elforbrug: 19% (2028) (24% i 2017) For offshore  

har staten regler, der betyder at realistisk kan kun 40% af CO2 besparelsen henføres til Aarhus Kommune.)   

   

Paludan Flak – syd for Samsø  

Wind Estate har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse. Plan at udskifte 2 af 10 eksisterende møller og opstille 19 møller. 

Vi forventer 12 MW møller. Forvent tiphøjde ca. 240m og rotordiameter på ca. 220m. Dvs. 228 MW. Dækning af 

elforbrug: 18% (2028) (23% i 2017).  

  

Man må se på VVM for projekterne i sammenhæng med to andre parker i spil.  
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Vind i alt ca. 47% og afrundet ca. 50% (2028). (i 2017 forbrug ca. 63%).  

  

  

Bemærk at elforbruget i 2030 her er sat til 30% over 2017 tallene jf. dialog med kommunen i januar. Kommunen burde i 

øvrigt have brugt 2030 forbrugstallene overfor befolkningen både for vind og sol i VE Temaplanhøringen i oktober til 

december 2019.   

  

3. Solceller  

Kommunen foreslog 13 km2 på marker i VE Temaplanen i oktober 2019. Dvs. de kunne dække kun 56% af elforbrug i 

2017 - men kun 45% i 2028.   

  

Vi foreslår at fastholde de 13 km2 men udvide med 6 km2 på facader og tage til i alt 19 km2. Det vil give 65% af 

elforbrug i 2028.  (73% af forbrug i 2017), da mange af solcellerne og vindmøllerne risikerer ikke at blive godkendt.   

  

4. Alle politikere, grønne foreninger og borgere bør bakke fuldt op om en borgergruppe, der kan starte på at stifte et 

vindmøllelelaug og solcellelaug. Det kan underbygge den folkelige opbakning (nogle borgere er i gang med at samle en 

gruppe)  

  

5. Energilagring – kommunen skal gå med i forsøgsanlæg med anlæg med f.eks. elopvarmning af 500 grader varme sten 

(er bygget i Tyskland og på Risø), damvarmelagre med sæsonopbevaring af varmt vand (er bygget 6 steder i Danmark), 

store batterier (er bygget i København og i flere lande). Desuden skal vi øge vor handel med el med 4 nabolande og få 

UK med også. Lav nogle forsøgsprojekter nu.  

  

6. Eletro-brændstoffer – Power to X. Kommunen bør starte med at bygge et stort anlæg, der kan levere brændstof til 

store skibe, færger, latbiler og fly.  

  

7. Solvarme til fjernvarme med varmelagring – kommunen skal planlægge med 4 store anlæg med i alt 64 Ha til de 

mindre byer.   

  

8. Geotermi – laves så det dækker fjernvarmebehov til 300.000 borgere og ikke kun 100.000 borgere , som kommunen p.t. 

sigter på. (geologisk ser det realistisk ud) Hvis nu det bliver lidt dyrere end varmen vi har nu skal byrådet alligevel 

komme i gang i år.   

  

9. Biogas – Kommunen bør bygge et stort anlæg, der bruger grønt husholdningsaffald, der bør indsamles, som det gøres i 

flere byer i Danmark.  

  

10. Skovrejsning – kommunen bør gå i gang med at øge dette kraftigt i forhold til det planlagte, i stedet for at satse på 

Carbon Capture.   

  

11. Kommunen bør selv investere / opstille en mølle på land.   

  

12. Kommunen bør selv bygge et solcelleanlæg på ca. 50 Ha.   

  

13. Målet om elbiler skal øges fra de 35.000 til 60.000 i 2030. Gratis parkering, mange flere ladere og betaling for benzin- 

og dieselbiler indenfor Ringgaden.    
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Bilag 2 

 

COP25, High Level Event on Climate Emergency 

Organizer: UNFCCC, december 11., 2019  

Taler: Johan Rockström, dir. for Potsdam Institute of Climate Studies 

“Kære Delegerede. 

Dette er en stemme og en opdatering fra videnskaben. (…) 

Lad mig starte med at være ret klar. Den røde tråd i videnskaben de sidste 20 år er, at vi har undervurderet omfanget af 

forandringer, og vi har undervurderet de risici, vi står overfor. 

For 20 år siden vurderede IPCC, at katastrofer som det at destabilisere indlandsisen kun kunne foregå ved 5-6 grader global 

opvarmning. 

I dag konkluderer videnskaben, at risikoen for at udløse storskala sammenbrud nås allerede ved 2-3 graders opvarmning. Og 

IPCC konkluderer nu i sin seneste rapport, at vi muligvis allerede har passeret et tipping point, som vil forpligtige alle kommende 

generationer til ekstra havstigninger på 2 m. 

Dette, kære venner, er det nye risici-landskab. Vi følger i dag en vej, som vil tage os til 3-4 graders opvarmning om kun 80 år. Når 

dine børn har voksne børn. – Et sted som planeten ikke har været de sidste 4 mio. år. 

Faktisk viser den sidste klimamodel, at igennem de sidste 3 mio. år har temperaturen på kloden aldrig oversteget 2 grader 

celcius. - 3 millioner år, og aldrig over 2 grader. 

Det giver afgørende videnskabeligt bevis for, at jeres – lovlige og bindende klimamål i Paris aftalen 2015 – er fuldstændig i 

overensstemmelse med videnskaben: 

Passér 1,5 grader celcius, og vi træder ind i en alvorlig farezone. Dette er vores planetære grænse for en sikker og retfærdig 

fremtid for menneskeheden på kloden. 

Passér 2 grader celcius, og vi risikerer at overskride et planetært tipping point, som skubber os langs en ustoppelig bane frem 

mod en drivhus klode. Hvor jorden selv forstærker opvarmningen takket være tabet af naturen og dermed dens evne til at 

opsuge og lagre CO2, permafrosten der tør, tabet af verdens skove – alle de kendsgerninger vi ser hver dag i videnskabens 

publikationer. Som skubber os langt over den grænse som vores egen fossilafbrænding har ført os til. Planeten overtager. 

2019 er ikke kun endnu et mørkt år i lyset af global opvarmning, med de sidste 5 år som var de varmeste nogensinde registreret, 

og hvor klimakonsekvenser som tørke, oversvømmelser, brande, hedebølger rammer lokalsamfund og lande verden over. 

De seneste data er svimlende: Mellem 1999 og 2018 døde 409.000 mennesker som direkte følge af de nu mere end 12.000 

registrerede ekstremvejrs begivenheder. Accelereret og forstærket af den globale opvarmning, der i samme periode skabte tab 

på over 3,5 mia. US dollar. 

Nej, 2019 er også unik i form af fremskridt i videnskabens analyser. Guerres refererede til dette i sin tale:  Vi står på et hidtil uset 

bjerg af videnskabelige beviser. Fra IPCC’s rapport om land og oceaner til IPBES rapport om globale ressourcer. Eller WEO som 

blev præsenteret på Guerress’ september topmøde om klimaet i New York. 

Og så har vi ”De 10 nye indsigter i klimavidenskaben” (10 New Insights in Climate Science, 2019), som vi præsenterede tidligere 

på dette delegeretmøde i Madrid med ”the must-know in science over the past year”. 

For 2 uger siden viste vi i videnskabstidsskriftet ”Nature”, hvordan 9 ud af de 15 kendte Tipping Points elementer som regulerer 

planetens tilstand, er ved at bevæge sig. Og at de er indbyrdes sammenkoblede og kan udløse ukontrollerbare domino-effekter. 

Accelereret opvarmning af Arktis – vi så den seneste rapport i går – og Grønlands indlandsis, der smelter og sender koldt, fersk 

smeltevand ud i Atlanten. Dette har formentlig medført en 15% nedsættelse af cirkulationen af varmt vand i det nordlige 

Atlanterhav. Denne nedsættelse kan destabilisere monsunen i Vestafrika, og dermed udløse tørke i Sahel-provinsens region med 
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konsekvenser for millioner af mennesker. Det kan også udtørre Amazonfloden. Eller forstyrre den østasiatiske monsun og skabe 

en varmeopbygning i det sydlige ocean, hvilket kan forklare accelerationen af afsmeltningen af isen i Arktis. 

Vi lever i et gensidigt forbundet system, som er i bevægelse. Der er intet tilgængeligt IPCC scenarie, som kan føre os til 1,5 

graders global opvarmning, uden at bøje kurverne for den globale CO2-udledning i 2020. 

The Global Carbon Project 2019, udgivet tidligere denne uge, viser at de globale udledninger fortsætter med at vokse.  Det 

resterende budget for tilladeligt udledt CO2, som giver os en chance for at holde os inden for 1,5 grader er nu nede på 340 Mt 

CO2. Det svarer til 8 års udledning, hvis vi fortsætter som nu.  

Vi er inde i afgørelsens årti. Nyere analyser viser, at bare etableringen af næsten 600 kulfyrede værker, som er planlagt eller 

under konstruktion verden over, alene vil bruge hele dette budget. Så kul alene kan skubbe os udover Parisaftalens grænse. 

Men alene at udfase fossile brændstoffer vil ikke være nok. IPCC scenarierne er meget klare: For at holde os vel under 2 grader 

er vi nødt til at bevare alle verdens økosystemer intakte. Vi har brug for en virkelig effektiv fangst af drivhusgasser fra naturen. 

Hvis naturen fejler, så fejler vi.  

Det voldsomme bjerg af beviser på, at vi står over for katastrofale risici, og at vi er ved at løbe tør for tid, leverer videnskabelig 

retfærdiggørelse af at erklære ’planetær nødstilstand’. Dette har været diskussionen blandt 8 statsledere inklusive Frans 

Timmer, nu formand for EU’s kommission, på FN’s Klimatopmøde.  

Vi vil presse på for at få det på dagsorden til FN’s 2020 Klimatopmøde baseret på et videnskabeligt grundlag.  

Hvad er formålet? – At skabe panik?! Selvfølgelig ikke! 

Formålet er at muliggøre omstilling i en nødplan frem mod en ’sikker og klimaretfærdig fremtid’ (safe and just climate future).  

Vi har den plan. Videnskaben har præsenteret en eksponentiel drejebog (roadmap), som viser at vi kan bøje kurverne for 

udledningen af drivhusgasser i 2020 og nå 50% udledninger i 2030. Med eksisterende teknologi og med den nuværende 

økonomi.  

Vi kan – og vinduet er åbnet (muligheden er der). Men kun lige akkurat. Det er på tide at handle.  

Mange tak ”. 

 

Oversættelse: Niels Aagaard 
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Bilag 3 

 

 

Amsterdam, matrix til vurdering af nye politiske og økonomiske tiltag.  

 

Af Kate Raworth, Introducing the Amsterdam City Doughnut, 
https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/
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Bilag 4 

IPBES grafer fra rapport om Biodiversitetskrisen, 6. maj 2019 

“Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of 

the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” 
 

Øverst: Eksempler på tilbagegang i naturen / Nederst:  Udryddelsesrisici for forskellige dyregrupper  
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Kurver og produktion (BNP), forbrug, biomasse, biodiversitetsbeskyttelse, luftforurening, brug af gødning  fordelt på 

henholdsvis ’udviklede lande’ ,’udviklings-lande’ og ’fattigste lande’ samt verdensgennemsnittet. 
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Bilag 5, a. Læserbrev Aarhus Stiftstiden 28. maj 2020 
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Bilag 5, b – Forslag om rent vand til Aarhus Byråd 
 

 
”Gruppen Det Rene Vand i Aarhus af 18/1 2020 fremsætter følgende forslag til Aarhus Byråd 

 
Sårbare områder for vores drikkevand 
Den afgørende opgave er at sikre grundvandet - vores naturgivne rigdom af rent drikkevand - mod pesticider og anden menneskeskabt 
forurening. Derfor skal Aarhus Byråd gennemføre en effektiv beskyttelse af de sårbare områder, hvor drikkevandet indvindes. 
Beskyttelsen af de sårbare områder sker gennem indsatsplaner. Embedsværket i Miljøafdelingen samt Aarhus Vand har lavet et stort arbejde 
med udarbejdelsen af udkast til Indsatsplan Stor-Aarhus, som bliver forelagt byrådet inden sommerferien. Aarhus Byråd skal vedtage en 
Indsatsplan Stor-Aarhus inden julen 2020. Byrådet må finde de nødvendige økonomiske midler til indsatsplanens gennemførelse uden at spare 
økonomisk på andre områder. 
Aarhus kommune har jo i Miljøklagenævnet vundet sagen mod landbruget om beskyttelse af drikkevandet, så borgerne forventer, at byrådet 
sætter turbo på sagen. Rettidig omhu betaler sig som bekendt, og det haster i stadig højere grad. 
 
Vi genfremsætter   
Gruppen Det Rene Vand i Aarhus af 18/1 2020 tilslutter sig - og genfremsætter - gruppen Rent Drikkevand i Beder - Malling` s tekst om EN grøn 
ring omkring Aarhus kan sikre og tilføre ekstra værdi og velfærd, og gruppens forslag om Oprettelsen af en Jordfond i Aarhus Kommune, der 
har til formål at opkøbe jord og efterfølgende afhænde jorden til dyrkning eller anden anvendelse uden brug af sprøjtemidler. 
Tekst og forslag af 25/10 2018 ved Rent Drikkevand i Beder - Malling vedhæftes. 
 
Vandet i bymæssig bebyggelse 
I budgetforliget fra september 2019 indgår en beslutning om, at der indføres totalt forbud mod giftige sprøjtemidler på kommunens arealer. 
Samtidig tilslutter forliget sig Danmarks Naturfredningsforenings projekt Giftfri Haver. 
Vi ønsker, at det bliver et kommunalt princip, at bymæssig bebyggelse i Aarhus kommune er fri for kemisk forurening. 
 
Vi foreslår følgende   
Aarhus Byråd nedsætter en hurtigarbejdende gruppe, som gennem en oplysnings- og inspirationskampagne arbejder på at nedbringe og på 
sigt helt at stoppe forbruget af sprøjtegifte i de almene boligforeninger og grundejerforeninger i Aarhus kommune. Det er gruppens opgave 
gennem dialog at finde løsninger og alternativer, der ikke på anden vis belaster klimaet og miljøet. 
I arbejdsgruppen deltager personer fra Aarhus Byråd, embedsværket i Miljøafdelingen og Aarhus Vand & Kloak samt personer fra 
Klimasekretariatet. Desuden inviteres personer til deltagelse i gruppen fra BL 5. kreds1, repræsentanter for grundejerforeningerne2, Rent 
Drikkevand Beder-Malling, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus og andre grupper med interesse i at nedbringe og stoppe forbruget af 
sprøjtegifte. 
Aarhus Byråd evaluerer resultaterne efter et år. 
 
Noter  
1 BL 5. kreds, Danmarks Almene Boliger 5. kreds, svarer geografisk til Aarhus kommune. Deltagelse fra BL 5. kreds er ikke tænkt forbeholdt 
bestyrelsesmedlemmer.  
2 Deltagelse fra grundejerforeningen er ikke tænkt som repræsentation for de enkelte grundejerforeninger, men som en samlet 
repræsentation. 
 
Vi foreslår endvidere  
Aarhus Byråd arbejder i forhold til Folketinget og EU for, at byrådet kan forbyde brug af sprøjtemidler i alle eksisterende og nye udstykninger 
til alment byggeri, private parceller og erhverv. 
Aarhus Byråd evaluerer resultaterne årligt. 
 
Vi foreslår endvidere 
Aarhus byråd udarbejder og gennemfører en plan for oprensning af forurenede grunde i bymæssig bebyggelse. 
Aarhus Byråd evaluerer resultaterne årligt. 
 
Lad os sikre nok rent drikkevand nu og fremover i Aarhus kommune 
Det har længe været en god ide at spare på drikkevandet. For tiden bruger vi oceaner af drikkevand til at vaske hænder. Det er nødvendigt i 
coronatider. Derfor er det højaktuelt at gennemføre vandbesparelsestiltag. 
Prognosen om 4000 nye borgere i Aarhus om året understreger behovet for en fremtidig sikring af nok rent drikkevand. 
Det er muligt med hydraloopsystemer at bruge det samme vand to gange. Med et sådant system kan der eksempelvis spares op til 50 % af 
vandforbruget i et parcelhus. Vandet fra brusebad renses og bruges i vaskemaskine og toilet. 
 
Vi foreslår følgende 
På grund af den økonomiske krise som følge af coronakrisen er offentlige investeringer og renoveringer blevet fremrykket. 
Vi foreslår, at kommunale offentlige investeringer og renoveringer inkluderer vandbesparelsessystemer. Det kunne være et hydraloopsystem 
på skoler og lignende, hvor håndvaskevandet renses og efterfølgende bruges i toiletter og vaskemaskiner. 
Med hensyn til nybyggeri foreslår vi krav om vandbesparelsessystemer i alle nye udstykninger til alment byggeri, private parceller og erhverv. 
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Vi foreslår også 
Aarhus Byråd vedtager en prispolitik for vandforbruget, der over en årrække afvikler erhvervslivets mængderabatter og i stedet støtter 
erhvervslivets nedsættelse af vandforbruget. 
Med venlig hilsen, Gruppen Det Rene Vand i Aarhus af 18/1 2020” 

 

 

 

 

 

 

Bilag 6  

 

Vækst og CO2 udledninger – to sider af samme mønt 

 

 

 

 
 
Kilde. Jens Friis Lund, oplæg ved Klimabevægelsens strategiseminar, juli 2020 
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Bilag 7 

Klimaretfærdighed 

 
De fattigste 50% af Jordens befolkning står for 10% af verdens CO2 udledninger, men dee rigeste 10% står 

for 49% af al CO2 udledning (oprindelig kilde: Oxfam). 

 

 
Kilde: Jens Friis Lund, Oplæg ved Klimabevægelsens strategiseminar juli 2020 

 
Det globale nord vokser langt hurtigere og fra et højere udgangspunkt end det globale syd. Gabet mellem 

rige og fattige lande udvides, modsat det vi normalt får at vide. Oprindelig kilde: Jason Hickel. 

 
Kilde: Jens Friis Lund, op. cit. 
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Klimaretfærdighed, fortsat: 
 

Så meget fylder de enkelte lande på verdenskortet, når størrelsen udtrykker landenes historiske ansvar for 

CO2 udledningerne gennem tiden. Europa og USA er meget store, mens fx Afrika nærmest ingenting fylder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Kilde: Jens Friis Lund, Oplæg ved Klimabevægelsens strategiseminar juli 2020 
 
Så meget fylder de enkelte lande og regioner på verdenskortet, når det skal udtrykke, hvor meget landenes 

befolkninger vil blive udsat for Klimaforandringernes konsekvenser (”People at risk”).   

USA og Europa fylder ganske lidt, mens Asien er meget stort.  
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Kilde: Jens Friis Lund, Oplæg ved Klimabevægelsens strategiseminar juli 2020  
 

 

 

Bilag 9 

Power-to-X 

 
Vejen til gennem elektrolyse at producere brint af vedvarende energi i form af sol, vind og vand.  Derfra laves brændstoffer og 
energi i form af elektrofuels til transport, naturgas til varme og køling, energi til industri og kemisk industri. 
Der skabes et sammenhængende system, hvor fundamentet er vedvarende energi og bindeleddet er brint.  Der har mange 
muligheder og mange faldgruber. Hermed illustrationer fra Siemens Gamesa. 
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Kilde: Siemens Gamesa - https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/power-to-x.html  

 
 

 
Kilde Siemens Gamesa. https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/power-to-x.html 

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/power-to-x.html

